
Έχει  παρέλθει  σχεδόν  μία  πενταετία  από  την  έναρξη  της

ακροαματικής  διαδικασίας  της  κορυφαίας  αυτής  δίκης  με

κατηγορούμενα  τα  στελέχη  και  μέλη  της,  κατά  το

κατηγορητήριο,  εγκληματικής  ναζιστικής  οργάνωσης  της

Χρυσής  Αυγής  για  ένταξη  και  διεύθυνση  στην  εγκληματική

αυτή  οργάνωση  και  για  μία  σειρά  από  κακουργήματα  και

άλλες άδικες πράξεις.

Στα  πέντε  αυτά  χρόνια  ξετυλίχθηκε  μπροστά  μας  όλη  η

δράση της οργάνωσης αυτής και έγιναν κτήμα του δικαστηρίου

οι απεχθείς πράξεις των κατηγορουμένων που αποδεδειγμένα

δεν έγιναν μεμονωμένα και περιστασιακά αλλά σχεδιάζονταν

και  εκτελούνταν  από  μία  συγκροτημένη,  επιχειρησιακά

δομημένη  και  με  διαρκή  εγκληματική  δράση  οργάνωση

πλειόνων ανθρώπων που επεδίωκαν την διάπραξη πλειόνων

κακουργημάτων.

Απεδείχθη η  ιεραρχική διάρθρωση της  με  επικεφαλής  και

απόλυτο  κυρίαρχο  τον  αρχηγό  της  κατηγορούμενο  Νικόλαο

Μιχαλολιάκο,  τους  βουλευτές  -περιφερειάρχες  και  τον

υπεύθυνο κάθε τοπικής οργάνωσης πυρηνάρχη και υπό αυτόν

τα  απλά  μέλη  από  τα  οποία  συγκροτούνταν  τα  τάγματα

εφόδου,  δηλαδή  οι  ομάδες  κρούσης  που  εκτελούσαν  τις

κακουργηματικές πράξεις.

Απεδείχθη ότι  ο  πυρηνάρχης αναφερόταν  απευθείας  στον

τοπικό  βουλευτή-Περιφερειάρχη  και  αυτός  με  τη  σειρά  του

στην  ηγεσία  της  οργάνωσης  από  την  οποία  ελάμβανε  την

εντολή  ή  την  έγκριση  για  την  εκδήλωση  οποιουδήποτε

εγκλήματος.

Απεδείχθη ότι η οργάνωση ενεργούσε μέσω των ταγμάτων

εφόδου με στρατιωτική ακρίβεια δια της βίας προς τον σκοπό

της αντιμετώπισης παντός αντιφρονούντος προς αυτήν, κατά

των  αλλοδαπών,  των  ιδεολογικών  της  αντιπάλων  υπό  την



καθοδήγηση  ανώτερου  στην  ιεραρχία  στελέχους  με  βάση

οργανωμένο σχέδιο.

Τα τάγματα εφόδου λειτουργούσαν στα πλαίσια και υπό την

αιγίδα των τοπικών οργανώσεων πυρήνων, τα μέλη δε αυτών

είχαν συνήθως ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση  προσομοιάζουσα  σε  εκείνη  των  ανδρών  των

Επίλεκτων  Ειδικών  Μονάδων  των  Ενόπλων  Δυνάμεων,

δρούσαν  δε  οργανωμένα  και  συντεταγμένα  τηρώντας

απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής

της  εκάστοτε  εγκληματικής  δράσης.  Απεδείχθη  δε  ότι

ενεργούσαν  βάσει  προκαθορισμένου  σχεδίου  δράσης  με

αυστηρή  κατανομή  ρόλων  και  αυστηρά  καθορισμένο

χρονοδιάγραμμα.

Στην πορεία της αγόρευσης μας θα αναφερθούμε διαδοχικά:

Α) στην εγκληματική επίθεση που διενήργησε κατά τη νύχτα

της   12  Σεπτεμβρίου  2013  στο  Πέραμα,  Τάγμα  εφόδου  της

Χρυσής Αυγής από στελέχη και μέλη των Τοπικών οργανώσεων

-Πυρήνων  της  Χρυσής  Αυγής  Περάματος,  Νίκαιας  και

Σαλαμίνος.

Β)στην  απόδειξη ότι  η  Χρυσή Αυγή είναι  μία εγκληματική

οργάνωση όπως αυτή περιγράφεται στη διάταξη του άρθρου

187 του Ποινικού Κώδικα. Η οργάνωση αυτή έδρασε υπό τον

μανδύα  του  κοινοβουλευτικού  κόμματος  ,εκμεταλλευόμενη

στο  έπακρο  τις  διευκολύνσεις  και  τα  οφέλη  που  εξ

αντικειμένου παρέχονται στα πολιτικά κόμματα. 

Στην αγόρευση μας ασφαλώς και θα αναφερθούμε και στις

ειδικότερες πράξεις που συγκροτούν το παρόν κατηγορητήριο,

στις  οποίες  ήδη  με  κάθε  λεπτομέρεια  έχουν  αναφερθεί   οι

προλαλήσαντες  άξιοι  συνάδελφοι  ,   κυρίως  όμως  θα

προσπαθήσουμε  να  αποδείξουμε  την  υπαγωγή  αυτών  στον

προσήκοντα  κανόνα δικαίου  ο  οποίος  μετά βεβαιότητας  θα



οδηγήσει  στην  καταδίκη  των  κατηγορουμένων  κατά  το

κατηγορητήριο.

A' εγκληματική επίθεση στο Πέραμα

Η εγκληματική επίθεση κατά τη νύχτα της 12ης Σεπτεμβρίου

2013  του  τάγματος  εφόδου  της  Χρυσής  Αυγής  στο  Πέραμα

συγκροτούμενου  από μέλη των πυρήνων Περάματος, Νίκαιας

και Σαλαμίνας δεν ήταν μεν ευτυχώς θανατηφόρα ,παρά τον

σαφή ανθρωποκτόνο δόλο των δραστών, αλλά είναι η πλέον

χαρακτηριστική  εξ  όλων  των  εγκληματικών  πράξεων  του

κατηγορητηρίου  καταδεικνύοντας  την  οργάνωση,  το

στρατηγικό  σχέδιο  ,τη  στρατιωτική  ακρίβεια,  τους

καθορισμένους ρόλους και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που

ακολουθούσαν οι δράστες.

Ας αναφερθούμε στα γεγονότα:

Απεδείχθη ότι ειδικότερα λίγες ώρες μετά 11η την ώρα της

12ης Σεπτεμβρίου  2013  συναντήθηκαν  οι  συνδικαλιστές  του

ΠΑΜΕ  (20  τον  αριθμό)στην  είσοδο  της

ναυπηγοεπισκευαστικής  ζώνης  Περάματος  προκειμένου  να

προβούν  σε  αφισοκόλληση  και   αναγραφή  συνθημάτων

σχετικά με το ετήσιο φεστιβάλ της ΚΝΕ και  του οδηγητή το

οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί λίγες ημέρες αργότερα.

Να  σημειωθεί  ότι  την  ίδια  ώρα  στην  ίδια  περιοχή

αφισοκολλούσαν  και  άλλα  συνεργεία  αποτελούμενα  όμως

κυρίως από νεαρά άτομα αγόρια και κορίτσια.

Οι  συνδικαλιστές-αφισοκολλητές  ήταν  βεβαίως

αποδεδειγμένα  άοπλοι  εφοδιασμένοι  μόνο  με  αφίσες,

μπογιές, κόλλες και χαρτιά.

Αφού  διήνυσαν   ,  κάνοντας  ενδιάμεσες  στάσεις,  μία

απόσταση  περίπου  χιλίων  μέτρων  κατευθεία   γραμμή

διανύοντας τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, που είναι η λεωφόρος



που συνδέει το Πέραμα με τον Πειραιά ,  Αθήνα, έφτασαν στο

ύψος των ναυπηγείων ΠΑΠΙΛΑ.

Εκεί ο δρόμος στενεύει αρκετά και λόγω του προχωρημένου

της ώρας υπήρχε ημίφως!! Να σημειωθεί ότι όπως συμβαίνει

στην πραγματικότητα αλλά κατέθεσε και ο μάρτυρας παθών

στην  επίθεση  Σωτήρης  Πουλικόγιαννης,  πρόεδρος  του

συνδικάτου  μετάλλου,  το  αστυνομικό  τμήμα  Περάματος

απέχει σε ευθεία γραμμή περί τα 40-50 μέτρα από το σημείο.

Ακριβώς  σε  αυτό  το  στενό  και  κακοφωτισμένο  σημείο

δέχονται  αιφνιδιαστική  καταδρομική  επίθεση  από  το  τάγμα

εφόδου χωρισμένο σε δύο ομάδες  (25-30 ατόμων εκάστης),οι

οποίες  κατήλθαν  από  τις  δύο  κάθετους  της  Λεωφόρου

Δημοκρατίας οδούς Νηρέως και Ελευθερίου Βενιζέλου.

Όλοι οι μάρτυρες εν ενί στόματι καταθέτουν ομόφωνα:

Οι  δύο ομάδες της Χρυσής Αυγής κινήθηκαν συντεταγμένα,

περικύκλωσαν  δε  τους  σταματημένους  αφισοκολλητές

σχηματίζοντας γύρω τους κλοιό. Και τούτο διότι : το προς την

θάλασσα μέρος ήταν κλειστό αφού το απέκλεισαν οι μάντρες

και  εγκαταστάσεις  του  ναυπηγείου  ΠΑΠΙΛΑ,  αλλά  και  των

λοιπών ναυπηγείων!!

Εγκλωβίζοντας τους μπροστά στα ναυπηγεία δεν είχαν δίοδο

διαφυγής  αφού  από  τις  άλλες  τρεις  πλευρές  συνέκλιναν  οι

επιδρομείς , σχηματίζοντας ημικύκλιο.

Όπως  το  σύνολο  των  αυτοπτών  μαρτύρων  κατέθεσε,  οι

επιδρομείς  ήταν  οπλισμένοι  με  ρόπαλα,

στειλιάρια  ,σιδηρολοστούς,  καδρόνια  με  ιδιοκατασκευές

δηλαδή  εμπεπηγμένα  καρφιά,  ελάσματα  με  μεταλλικές

απολήξεις.

Επαναλαμβάνουμε οι 20 αφισοκολλητές ήταν άοπλοι!!



Οι  επιδρομείς  φορούν  μαύρα  ρούχα,  κάποια  κράνη,

σκούφους,  πολλοί  έχουν  καλυμμένα  τα  πρόσωπά  τους  (να

σημειωθεί ότι είναι αρχές Σεπτεμβρίου 2013 -  καλοκαίρι …)

Οι  Επικεφαλής είναι  οι  Πανταζής  -  ο  Τάσος ο Μπαλωνάς,

πυρηνάρχης Περάματος Χρυσής Αυγής και  Χατζιδάκης.

Συστήνονται  ως  Χρυσή  Αυγή  με  επικεφαλής  τους  δύο

ανωτέρω και δηλώνουν ότι: «είμαστε η Χρυσή Αυγή εμείς από

δω  και  πέρα  θα  κάνουμε  κουμάντο  στη  ζώνη  και  θα  σας

εξαφανίσουμε»,  και  ζητούν  «που  είναι  ο  Πουλικογιάννης;».

Ενώ  τον  ήξεραν  τον  ζητούσαν  για  να  τον  στοχεύσουν-

σκοτώσουν.

Μόλις ο Πουλικογιαννης , που περιλαμβανόταν στους 20 και

όντως  απεδείχθη  ότι  ήταν  ο  κύριος  στόχος  των

επιδρομέων  ,έκανε  ένα  βήμα  μπρος  και  ξεχώρισε,  κατόπιν

παραγγέλματος  οι  επιδρομικές  ομάδες  που  είχαν

ενωθεί ,επιτέθηκαν (Ο Πουλικόγιαννης είναι μέλος Δ.Σ. ΓΣΕΕ,

Π.Ο.Ε.Μεταλλου , υποψήφιος βουλευτής της περιοχής του ΚΚΕ

και  μέλος  της  γραμματείας   της  παγκόσμιας  ομοσπονδίας

μεταλλου  )  πρώτα  σε  αυτόν  καταφέρνοντας  του

ανθρωποκτόνο  χτύπημα με μεταλλικό καδρόνι  με  μεταλλική

ιδιοκατασκευή στο κεφάλι.

Το  καδρόνι  ,   του  έσκισε  το  κεφάλι   ,  γέμισε  αίματα  και

έπεσε σαν σακί (όπως είπε ο Βαξεβάνης , επιβεβαίωσε και ο

Λυριντζής)

Να σημειωθεί ότι  η επίθεση έγινε κατόπιν παραγγέλματος

με καταδρομικό στρατιωτικό τρόπο από τους οπλισμένους ως

εξής:

Οι επιτιθέμενοι ήταν διατεταγμένοι σε τρεις σειρές:

Η 1η ήταν οπλισμένη με στειλιάρια  , ρόπαλα και λοιπά και

επιτέθηκαν ακαριαία.



Η  2η ήταν  ακριβώς  από  πίσω  και  επιτέθηκαν  φορώντας

κράνη.

Η  3η αποτελούνταν  από  άτομα  μικρότερης  ηλικίας  που

πετούσαν προς τους συνδικαλιστές πέτρες.

Δηλαδή  άψογη  στρατιωτική  οργάνωση  με  πεζικό,

πυροβολικό…

Ενστικτωδώς  οι  συνδικαλιστές  όταν  αντιλήφθηκαν  το

χτύπημα στον  Πουλικόγιαννη, τον είδαν να γεμίζει αίματα και

να  πέφτει  σαν  σακί  στο  έδαφος  ημιλιπόθυμος,  πρώτος  ο

Βαξεβάνης(όπως καταθέτει)έπεσαν με τα σώματά τους επάνω

του για να τον καλύψουν και να τον σώσουν.

Ταυτόχρονα επιτίθεντο οι επιδρομείς χτυπώντας αδιακρίτως

προς  κεφάλια,  σώματα  εναντίον  εκείνων  που  κάλυπταν  τον

πεσμένο  ημιλιπόθυμο  Πουλικόγιαννη,  αλλά  και  των

υπολοίπων.

Όταν  δε  αντιλήφθηκαν  ότι  δεν  είχαν  δίοδο  διαφυγής

συσπειρώθηκαν  οχυρώθηκαν  πίσω  από  τα  σταματημένα

αυτοκίνητα τους.

Έτσι κατάφεραν να σώσουν τις ζωές τους, αφού και αυτοί

ήταν τεχνίτες της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης γυμνασμένοι

από τη σκληρή δουλειά στα καρνάγια  του Περάματος.

Κάνοντας  απολογισμό  των  θυμάτων  έχουμε:  εννέα(9)

συνολικά τραυματίες εξ ων:

1. Πουλικόγιαννης: με σκισμένο το κεφάλι χάνει προς

στιγμήν τις αισθήσεις του πέφτει σαν σακί, σώζεται από

τους  συντρόφους  του.  Ήταν  ο  βασικός  στόχος.  Όπως

καταθέτει  γλίτωσε τον θάνατο ως εκ θαύματος αφού το

καδρόνι  που  τον  χτύπησε  στο  κεφάλι  και  έφερε

μεταλλική  απόληξη,  τον  βρήκε  κατά  τύχη  μόνο  με  το



ξύλινο  μέρος  του.  Εάν  τον  είχε  βρει  το  μεταλλικό  θα

επέφερε μετά βεβαιότητας το θάνατο του.

2. Ιορδάνης Πουντίδης: πρώην πρόεδρος προκάτοχος

του  Πουλικόγιαννη,  επίσης  στόχος  των  επιδρομέων,

γόνος  οικογένειας  που  αγωνίστηκε  εναντίον  των

Γερμανών  κατακτητών,  πατέρας  του  Πέτρου  Πουντίδη,

ράπερ  μουσικού  του  γνωστού  συγκροτήματος  ΤΟΤΕΜ,

επιστήθιου  φίλου του KILLAH  P ,  του δολοφονημένου

από  τη  Χρυσή  Αυγή  Παύλου  Φύσσα.  Υπέστη  χτύπημα

επίσης στο κεφάλι για το οποίο του έγινε συρραφή.

3. Μιχάλης Βαξεβάνης: αντιπρόεδρος του συνδικάτου

μετάλλου,  που στην προσπάθειά  του να σώσει  τη ζωή

του  Πουλικόγιαννη  που  τον  κάλυψε  μαζί  με  άλλους

συντρόφους  του  με  το  σώμα  του  και  αυτός  δέχτηκε

σωρεία χτυπημάτων στο σώμα του. Απέκρουσε ένα ξύλο

που τον στόχευε στο κεφάλι.

4. Διαμαντάκης:  φέρει  τρεις  τρύπες  στον  ώμο

προκληθείσες  από  τις  μεταλλικές  απολήξεις  των

ιδιοκατασκευασμένων όπλων-ροπάλων των επιδρομέων

αποφεύγοντας  να  τον  χτυπήσουν  στο  κεφάλι.  Εάν  τον

χτυπούσαν οι απολήξεις στο κεφάλι θα είχε καταλήξει.

5. Καραμπέρης:  κάταγμα  στο  χέρι  που  έπαθε  στην

προσπάθειά του να αποφύγει χτύπημα που στόχευε το

κεφάλι του.

6. Ζύμαρης: φέρει τόσο ευμεγέθη τρύπα στο χέρι, που

στην τρύπα αυτή η νοσοκόμα έβαλε μέσα το χέρι της. Η

τρύπα  έγινε  στην  προσπάθειά  του  να  απομακρύνει

χτύπημα  στο  κεφάλι  του  από  ρόπαλο  με  μεταλλική

απόληξη.



Η  καταδρομική  επίθεση  διήρκεσε  περί  τα  5-6  λεπτά  της

ώρας  και  έληξε  επίσης  με  παράγγελμα:  «βρώμισε,  πάμε να

φύγουμε, το Πέραμα από εδώ». Δηλαδή αποδεικνύεται ότι η

οργανωμένη καταδρομική επίθεση είχε αυστηρά καθορισμένο

χρονοδιάγραμμα  και  τερματίστηκε  με  την  πάροδο  του

καθορισμένου χρόνου ώστε να μη συλληφθούν.

(εν  τω μεταξύ  ο  κόσμος  βγήκε  στα  μπαλκόνια  φώναζε.  Η

αστυνομία άφαντη …40-50 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα!

μοτοσυκλέτες  της  ομάδας  ΔΙΑΣ  παρακολουθούσαν  από  την

αρχή).

Να  σημειωθεί  ότι  ο  προσχεδιασμός  ήταν  τέτοιος,  όπως

αναφέρουν οι μαρτυρικές καταθέσεις των αυτοπτών, ώστε οι

επιδρομείς  χρυσαυγίτες  για   να  μπορούν  ανενόχλητοι  να

επιτεθούν  είχαν  αποκλείσει  την  κυκλοφορία  στη  Λεωφόρο

Δημοκρατίας.  Μπροστά  ήταν  το  λεωφορείο  με  οδηγό  τον

Λυριντζή.

Ιδιαίτερης  αναφοράς  για  τον  ανθρωποκτόνο  δόλο  των

επιδρομέων  αλλά και για τη στρατιωτική διάταξη και ακρίβεια

της επιδρομής της Χρυσής Αυγής προέκυψε από την κατάθεση

του  Λυριτζή,  οδηγού  του  αποκλεισθέντος   λεωφορείου  που

ήταν  τρίτος,  δεν  ήταν  παθών,  και  είδε  ιδίοις  όμμασι  την

επίθεση να ξεδιπλώνεται.

Ο Λυριτζής ήρθε φοβισμένος και με το ζόρι να καταθέσει στο

δικαστήριο  και  εν  τη  προόδω  της  διαδικασίας  άρχισε  να

«θυμάται» μετά από επίμονες ερωτήσεις του δικαστηρίου και

της Πολιτικής αγωγής.

Κατέθεσε  ότι:  εκτός  από  τους  50-60  των  δύο  κάθετων

δρόμων είδε μπροστά από το  λεωφορείο να περνάει και 3η

ομάδα περίπου 30 ατόμων και να κατευθύνεται στον τόπο της

επίθεσης. 3-4 από αυτούς, καταθέτει, κρατούσαν καδρόνια και

επιτίθενταν με ρόπαλα 2 μέτρων (είπε).Άρα δεν έχουμε 50 -60

αλλά  80 έως  90 άτομα.



 Καταθέτει δε χαρακτηριστικά ο Λυριντζής: « τους βλέπω να

έρχονται  από  πίσω  μου  (  σημ.   δηλαδή  προφανώς

προερχόμενοι από τα καραβάκια του Περάματος - Σαλαμίνος),

να περνούν μπροστά από το λεωφορείο και να κατευθύνονται

προς το σημείο της επίθεσης στου Παπίλα».

Τους  ακούει  να  φωνάζουν  :  «πάμε  να  τους  φάμε».

Ανθρωποκτόνος δόλος.

Σε  άλλο σημείο της  κατάθεσης του λέει  «άλλοι  μπαίνανε,

άλλοι βγαίνανε», δηλαδή δείχνει στρατηγικό σχεδιασμό. Μάχη

των εφεδρειών. Επίθεση κατά κύματα ώστε να χτυπήσουν το

θύμα  ,να  το  αποδυναμώσουν,  να  υποχωρήσουν  και  να

ξεκουραστούν  και  ταυτόχρονα  να  επιτεθεί  η  ξεκούραστη

ομάδα και τούμπαλιν.

Δηλαδή στρατηγικός σχεδιασμός παρόμοιος με την επίθεση

και  τη  δολοφονία  Φύσσα,  όπου  άλλοι  επιτίθενται  και

αποδυναμώνουν  το  θύμα  και  ο  Ρουπακιάς  το  δολοφονεί

αποδυναμωμένο.

Εάν  δεν  είναι  αυτό  ο  ορισμός  της  οργανωμένης

συντεταγμένης  επίθεσης  στρατιωτικού  τύπου  τότε  ποιος

είναι;;

Το σημαντικότερο: ο Λυριντζής δεν είναι μάρτυρας παθών,

όπως οι  λοιποί,  είναι  τρίτος !!Ανεπηρέαστος!!  Και  αυτό έχει

μεγάλη σημασία.

Ακόμα  παρακολουθεί  τα  γεγονότα  καθισμένος  σε

υπερυψωμένη  θέση  στο  λεωφορείο,  μπορεί  και  παρατηρεί

άνετα,  γιαυτό  και  βλέπει  την  κίνηση  των  Σαλαμίνιων

χρυσαυγιτών,  τους  παρατηρεί  να  επιτίθενται  κατά  κύματα,

τους  ακούει  να περνούν  μπροστά του και  ανυποψίαστοι  να

λένε «πάμε να τους φάμε» λαϊκιστί να τους σκοτώσουμε.

Παρατηρεί  όλη  την  επίθεση,  περιγράφει  την  πτώση  του

Πουλικόγιαννη. Ομιλεί για κύκλο που είναι και οι καταθέσεις

των  παθόντων  δηλαδή  για  τη  μη  δυνατότητα  διαφυγής.  Ο

Λυριτζής (τρίτος-οδηγός)  με τον τρόπο του επιβεβαιώνει και



επαυξάνει  έτσι  τις  καταθέσεις  των  αυτοπτών  μαρτύρων

συνδικαλιστών.  Είναι  τρόπον  τινά  ο  από  μηχανής  θεός  της

αρχαίας  τραγωδίας,  που  επιβεβαιώνει  τις  καταθέσεις  των

συνδικαλιστών.

Η  υπεράσπιση  προσπάθησε  να  αποδυναμώσει  τις

καταθέσεις των θυμάτων λέγοντας ότι είναι προκατειλημμένοι

σε βάρος  των χρυσαυγιτών σαν ιδεολογικοί  τους  αντίπαλοι,

αλλά ο Λυριτζής είναι του ΠΑΜΕ του ΚΚΕ και του συνδικάτου

μετάλλου;  Όχι!  Είναι  ο  φοβισμένος  οδηγός  του  τελευταίου

νυχτερινού λεωφορείου της γραμμής Πέραμα  - Πειραιάς που

οι χρυσαυγίτες διέκοψαν την κυκλοφορία του και αναγκαστικά

έμεινε  στην  υπερυψωμένη  θέση  του  και  παρακολούθησε

ψύχραιμος  όλη  την  επίθεση!!!Και  την  περιγράφει

ψυχραιμότερα από τα θύματα που δεν είχαν τη νηφαλιότητα

και τον χρόνο να παρατηρούν λεπτομέρειες. Και επιβεβαιώνει

τον  ανθρωποκτόνο  δόλο  όπως  τον  άκουσε  από  τους

επιτιθέμενους « είναι λιγότεροι πάμε να τους φάμε» (δηλαδή

να τους σκοτώσουμε).

Περιγράφει  το στρατηγικό σχέδιο:  «άλλοι  μπαίνανε ,άλλοι

βγαίνανε». Περιγράφει τον κύκλο, δηλαδή την μη δυνατότητα

διαφυγής. Περιγράφει τα καδρόνια των 2 μέτρων!!Περιγράφει

το χτύπημα και την πτώση σαν σακί του Πουλικόγιαννη. Όλα

τα περιγράφει.

Ούτω  επιβεβαιώνεται  και  αυξάνεται  η  αξιοπιστία  των

μαρτύρων-παθόντων!!

Οι μάρτυρες καταθέτουν αμέσως μετά την επίθεση όταν το

αίμα των θυμάτων είναι ακόμα νωπό, όταν τα θύματα είναι

ακόμα  στο  νοσοκομείο  και  νοσηλεύονται…  χωρίς  να  έχει

παρέμβει κάποιος νομικός σύμβουλος να τους κατευθύνει .

ώρα 2:00 το πρωί καταθέτει ο Σκλαβόλιας.

Ώρα 3:00 το πρωί καταθέτει ο Γκούτης και αμέσως μετά και

οι λοιποί.



Οι  καταθέσεις  τους  είναι  όμοιες   μιλούν  όλοι  για

ανθρωποκτόνο δόλο 

1.  Καταθέτει  ο  Γκούτης:  «επιτέθηκαν  με  λύσσα  με

σκοπό  να  σκοτώσουν»  και  το  είπε  στις  3:00  το  πρωί

καταθέτοντας  στην  κρατική  ασφάλεια  στο  Αστυνομικό

Τμήμα Περάματος.

2.  Καταθέτει  ο  Ζύμαρης,  τόσο  στην  προανακριτική

κατάθεση  όσο  και  ενώπιον  του  δικαστηρίου  Σας:  «Θα

πεθάνετε εδώ στο λιμάνι λακέδες του ΚΚΕ, θα πεθάνετε.

Παλέψαμε για τη ζωή μας».

3. Καταθέτει ο Πουλικόγιαννης προανακριτικά την ίδια

μέρα:  «η  επίθεση  ήταν  ταχύτατη,  απερίγραπτα

προσχεδιασμένη και τελείως απρόκλητη. Σύμφωνα με τη

δική μου εκτίμηση είχαν στόχο ακόμα και να αφαιρέσουν

ανθρώπινες  ζωές  και  αυτό  αποδεικνύεται  από  τα

τραύματα που φέρουν οι σύντροφοι μου και εγώ».

4. Βαξεβάνης ,Λεκκοδημήτρης: τα ίδια.

Άρα το  ότι  οι  επιτεθέντες  είχαν ανθρωποκτόνο  δόλο

δεν   αποτελούν  εκ  των  υστέρων  εφεύρημα  ή

κατευθύνσεις  που  πήραν  οι  μάρτυρες  από  νομικούς

συμβούλους  ή  από  τις  εφέτες-ανακρίτριες   Κλάπα  και

Δημητροπούλου  (που  δέχτηκαν  τις  θρασύτατες  και

ανοίκειες  επιθέσεις  της  Χρυσής  Αυγής  λες  και  εκείνες

είχαν  προσωπικά  μαζί  τους  ή  γνώριζαν  τα  θύματα και

είχαν  μαζί  τους  σχέσεις  ή  είχαν  κάποιο  λόγο  να  μην

κάνουν  τη  δουλειά  τους).  Αλλά  η  θρασύτητα  και  η

περιφρόνηση  προς  τη  δικαιοσύνη  είναι  ίδιον  των

αντιδίκων. Εξεφράσθη πολλάκις προς το δικαστήριό Σας.

Το  εξέφρασαν  αυθορμήτως  οι  μάρτυρες  τις  πρώτες

πρωινές  ώρες  της  13ης  Σεπτεμβρίου  2013  στο

Αστυνομικό  τμήμα  Περάματος,  ενώπιον  της  κρατικής

ασφάλειας  όταν  το  αίμα  του  Πουλικογιαννη  και  των



λοιπών τραυματιών ήταν ακόμη νωπό. Το εξέφρασε και ο

τρίτος ο οδηγός λεωφορείου Λυριντζής.

Ο  ανθρωποκτόνος  δόλος  όμως  προφανώς  προέκυψε

από τον τρόπο, το είδος της εγκληματικής επίθεσης ,από

τα  μέσα  που  χρησιμοποιήθηκαν  (λοστοί  ,ρόπαλα,

καδρόνια με ιδιοκατασκευές δηλαδή επιλεγμένα καρφιά

μεταλλικά  ελάσματα  με  αιχμηρές  απολήξεις).(Να

σημειωθεί ότι μία ιδιοκατασκευή κατασχέθηκε κρυμμένη

πίσω από το aircondition στο γραφείο της Χρυσής Αυγής

Περάματος.)

Από όλες τις  μαρτυρίες αλλά και τα μέσα, προέκυψε

ότι  η  απαγγελθείσα  κατηγορία  για  απόπειρα

ανθρωποκτονίας ήταν ορθή, θεμελιωμένη και κατεδείχθη

από την αποδεικτική διαδικασία απολύτως!!

Η συγκεκριμένη εγκληματική επίθεση-ενέδρα, είχε ως

καταφανή σκοπό τη φυσική εξόντωση του προέδρου του

συνδικάτου Σωτήρη Πουλικόγιαννη  που αποτέλεσε και

τον  κύριο  στόχο  της  επίθεσης  ,  αλλά  και  των  λοιπών

ηγετικών  στελεχών  του  συνδικάτου,  του  πρώην

προέδρου  Πουντίδη,  αντιπροέδρου  Βαξεβάνη,  του

Γκούτη, του Ζύμαρη κ.λ.π.

Προκύπτει από τις μαρτυρίες, τις  περιστάσεις:

Α)ερωτήθηκαν  οι  μάρτυρες  επανειλημμένα  από  το

δικαστήριο ,  απάντησαν και στο ακροατήριο ομόφωνα. 

Β) αντικειμενικά έχουμε επίθεση περισσότερων 80-90

ατόμων έναντι ολίγων 20 ατόμων

Γ) επίθεση αιφνιδιαστική ,ενέδρα στο ημίφως

Δ)  οι  επιτιθέμενοι  ήταν  οπλισμένοι  ενώ  τα  θύματα

ήταν άοπλα.

 Εάν ήθελαν απλά να τρομοκρατήσουν δεν θα χρειάζονταν

φονικά όπλα, ιδιοκατασκευές για να επιτεθούν, θα αρκούσαν

γροθιές και κλωτσιές για να τους τραυματίσουν ελαφρά και να

τους τρομάξουν.



Να  σημειώσουμε  ότι  όταν  δολοφονήθηκε  ο  Γρηγόρης

Λαμπράκης  το  έτος  1963  ,δέχτηκε  ανύποπτος  στο  κεφάλι

χτύπημα  από  ξύλινο  λοστό  που  κρατούσαν  οι  ακροδεξιοί

δολοφόνοι  Γκοτζαμάνης  και  Εμμανουηλίδης  ,στη

Θεσσαλονίκη.

Έμεινε κλινικά νεκρός μερικές μέρες και  μετά κατέληξε…

δεν  χρειαζόταν  ρόπαλο  με  μεταλλική  ιδιοκατασκευή.  Ένα

ξύλινο ρόπαλο όταν με δύναμη κατευθυνθεί στο κεφάλι είναι

καταφανές ότι μπορεί να επιφέρει τον θάνατο!!!

Η κοινή λογική και όχι κάποια εξειδικευμένη γνώση λέει ότι

όταν  χτυπάς  τον  άλλον  με  καδρόνι  στο  κεφάλι  και  πολύ

περισσότερο  όταν  αυτό  έχει  μεταλλικό  έλασμα  ,θέλεις  τον

θάνατο του ,άλλως  ο θάνατος του είναι σφόδρα πιθανός. Δεν

χρειάζεται θεογνωσία. Η υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής και η

ταυτιζόμενη   με  αυτήν  εισαγγελική  πρόταση  χαρακτηρίζουν

την  επίθεση  ως  πλημμεληματική  εκ  του  επελθόντος

αποτελέσματος.  Αλλά  ενόψει  ίδιως  όλων  των  ανωτέρω

εισφερθέντων  και καταδειχθέντων στοιχείων, των μέσων της

επίθεσης ,η πρόταση του εισαγγελέα κ. Ντογιάκου αλλά και το

βούλευμα  επαληθεύονται  πανηγυρικά  .Πρόκειται  για

καραμπινάτη απόπειρα ανθρωποκτονίας! Ενόψει όλων αυτών

η θέση της υπεράσπισης είναι κατανοητή. Ενόψει όλων αυτών

όμως ,  η εισαγγελική πρόταση δεν έχει καμία επαφή με την

πραγματικότητα,  δεν  συνάδει  με  το  σύνολο  των

εισφερθέντων  στοιχείων.  Η  νομολογία  του  Ανωτάτου

Ακυρωτικού Δικαστηρίου(Α.Π.)  είναι πάγια. Το μέγεθος της

σωματικής  βλάβης  δεν  είναι  εκ  των  κριτηρίων  για  να

χαρακτηριστεί αυτή ή μη ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ούτε  ο  χαρακτηρισμός  αυτής  από  τον  επιληφθέντα

ιατροδικαστή   ,  και  τούτο  διότι  αμφότερα  αποτελούν  το

αποτέλεσμα  της  εγκληματικής  ενέργειας  και  όχι  το

σκοπούμενο αποτέλεσμα,  που στην προκειμένη περίπτωση



ήταν  η  ανθρωποκτονία  άλλως  η  σφόδρα  πιθανή

ανθρωποκτονία . Δηλαδή ο θάνατος ή ο πιθανός θάνατος. Το

σχεδιασμένο ,  οργανωμένο ,  τα παραγγέλματα έναρξης και

λήξης  , το ολιγόχρονο της επίθεσης  , προέκυψαν. Ρωτήθηκε

από την υπεράσπιση τελικά περιελήφθη και στην συνάδουσα

με  τη  θέση  της  υπεράσπισης  εισαγγελική  πρόταση  «καλά

αφού  είμαστε  τόσο  πολλοί  και  οπλισμένοι  πως  δεν

καταφέραμε να σκοτώσουμε .Άρα δεν είχαμε ανθρωποκτόνο

δόλο». Έτσι απλοϊκά!

Αλλά  τα  πράγματα  δεν  είναι  τόσο  απλοϊκά:  η  αριθμητική

υπεροχή, το οργανωμένο, το σχεδιασμένο, η σφοδρότητα των

χτυπημάτων,  τα  φονικά  όπλα,  αποδείχτηκαν  .Τα  χτυπήματα

στα  κεφάλια  με  τα  φονικά  όπλα  αποδείχτηκαν,  όπως

κατεδείχθη  ότι από καθαρή τύχη ζουν σήμερα τα θύματα της

επίθεσης. Κατέθεσε χαρακτηριστικά ο Πουλικόγιαννης επειδή

το καδρόνι με τη μεταλλική απόληξη-ιδιοκατασκευή τον βρήκε

με το ξύλο και όχι με το σίδερο ,τυχαία,  γιατί έτυχε εκείνη την

ώρα να γυρίσει  ξαφνικά το κεφάλι του. «Εάν με είχε βρει στο

κεφάλι  το  μεταλλικό  μέρος  του  καδρονιού,  δεν  θα  με

ακούγατε  σήμερα  να  καταθέτω  στο  Εφετείο,   θα  είχα

πεθάνει».  Και  είναι  βέβαιο  αυτό  αφού  κατεβάζοντας  στο

κεφάλι  ενός  ανύποπτου  ανθρώπου  ένα  ξύλινο  καδρόνι  με

μεταλλικό έλασμα, εξ αντικειμένου δεν μπορείς να γνωρίζεις

ακριβώς εάν θα τον χτυπήσεις με το ξύλο ή με το επιλεγμένο

μέταλλο αλλά και αν ακόμα μπορούσες να ελέγξεις τη δύναμή

σου, ακόμα και το χτύπημα με ξυλο  στο κεφάλι μπορούσε να

επιφέρει  θάνατο  (Λαμπράκης  1963).  Να  ξεκαθαρίσουμε  ότι

δεν  μιλάμε  για  ανθρωποκτονία  τετελεσμένη  ,αλλά  για

απόπειρα.  Ακόμα  και  ο  στοχευμένος,  αλλά  άστοχος

πυροβολισμός  προς  το  σώμα  κάποιου,  είναι  απόπειρα

ανθρωποκτονίας έστω και αν δεν έχει επιφέρει την ελάχιστη

σωματική  βλάβη.  Ο  ανθρωποκτόνος  δόλος  αλλά  και  ο

κεντρικός  σχεδιασμός  της  εγκληματικής  ανθρωποκτόνου



επίθεσης προκύπτει από την προαναγγελία που αποτυπώνεται

στο  βίντεο  της  επίσημης  ιστοσελίδας  της  Χρυσής  Αυγής  και

αφορά την φιέστα της     8-8-2013 που διοργανώνει η Χρυσή

Αυγή στη Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Εκεί προαναγγέλλεται

η  επίθεση  από  τα  κεντρικά  στελέχη  Λαγό  ,  Μίχο  ,

Παναγιώταρο. Μεταξύ άλλων λένε:  «οι λακέδες του ΚΚΕ και

του ΠΑΜΕ θα εξαφανιστούν θα πάμε στη φωλιά του κούκου

και  θα  τους  εξαφανίσουμε».  Μεταξύ  των  συγκεντρωμένων

διακρίνεται  και  ο  επικεφαλής  της  εγκληματικής  επίθεσης

πυρηνάρχης Περάματος Πανταζής.

 Γιατί έγινε η επίθεση ;Για να εξυπηρετηθούν από τη Χρυσή

Αυγή  τα  συμφέροντα  των  εργοδοτών  των  εργαζομένων  του

συνδικάτου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

1. Ταξικό σωματείο  , ιδρύθηκε το έτος 1984 (ο ομιλών

υπέγραψε ως  πληρεξούσιος  δικηγόρος,  την  αίτηση  για

αναγνώριση του καταστατικού του )  ,   προήλθε από τη

συνένωση  όλων  των  σωματείων  των  τεχνιτών  της  Ν/Ζ

πλην των ναυπηγοξυλουργών και των ηλεκτρολόγων,  με

αποτέλεσμα  να  συγκεντρώνει  πλέον  των  10.000

εγγεγραμμένων μελών εκ των οποίων τα 2.500 έως 3.000

είναι  οικονομικά τακτοποιημένα και ενεργά. θεωρείται η

μεγαλύτερη πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της

ΠΟΕΜ αλλά και της χώρας.

2. Έχει  συνεχή  δράση  για  τα  δικαιώματα  των

εργαζομένων, έχει πετύχει ,  τη θέσπιση του Π.Δ. 70/1990

«Περί  Υγιεινής   και  Ασφάλειας  στους

ναυπηγοεπισκευαστικούς  χώρους»  –μεγάλη  κατάκτηση

των  εργαζομένων,   τη  θέσπιση  των  πενταμελών

επιτροπών ελέγχου στα επισκευαζόμενα πλοία στα οποία

συμμετέχει  εκπρόσωπός  τους,  τη  θέσπιση

ικανοποιητικών αποδοχών.



3. Για τους λόγους αυτούς οι ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ  από πολλών

ετών προσπάθησαν να ματαιώσουν τη δράση του . 

A. Αρχικά  προσπάθησαν  να  εξοντώσουν  οικονομικά

και ηθικά τα στελέχη του με την άσκηση εκατοντάδων και

πλέον   μηνύσεων!!  (Από  το  έτος  2009)  Μεταξύ  των

ισχυρισμών τους ήταν ότι το συνδικάτο ήταν εγκληματική

οργάνωση!!  Τα δικόγραφα των μηνύσεων λες και  ήταν

βγαλμένα από την εποχή του εμφυλίου!!

Οι πλείστες αβάσιμες κατηγορίες μπήκαν στο αρχείο,

μεταξύ  των  οποίων  και  της  εγκληματικής  οργάνωσης.

Αρκετές  έφτασαν  στα  δικαστήρια  και  οι  συνδικαλιστές

αθωώνονταν.    Προσκομίστηκε  ΠΛΗΘΩΡΑ  ΑΘΩΩΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΛΕΥΚΟ  ΠΟΙΝΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ  ΤΟΥ

ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗ.  (Ο   ομιλών  είχε  την  τιμή  να  τους

υπερασπίζεται)

B. Όταν είδαν ότι κάθε προσπάθειά τους έπεφτε στο

κενό  επιστράτευσαν  την  ανερχόμενη  τότε  Χρυσή  Αυγή

(2012) θεωρώντας ότι η Χρυσή Αυγή διαθέτει τα άτομα

αλλά και τους μηχανισμούς να εξοντώσει βιολογικά τους

συνδικαλιστές, όπως κατέθεσε ο Πουλικόγιαννης. 

Στον  μεταξύ  των δύο εκλογικών  αναμετρήσεων του έτους

2012 χρόνο (Μαΐου-Ιουνίου), έγινε συνάντηση των κορυφαίων

στελεχών της  Χ.Α.,  Μιχαλολιάκου,  Κασιδιάρη και  άλλων  σε

νυχτερινό κέντρο της Λεωφόρου Συγγρού με συγκεκριμένους

εργολάβους  της  Ν/Ζ  Περάματος  -  Πειραιώς.  Σε  αυτήν

αναθέτουν, όπως είπε ο Πουλικόγιαννης, οι εργολάβοι στη Χ.Α.

να  εξοντώνει  τους  συνδικαλιστές  και  πρωτίστως  τον

Πουλικόγιαννη που  είναι και ο κύριος στόχος.

Μάλιστα  εξειδικεύεται  η  επίθεση  που  θα  γίνει  στον

Πουλικόγιαννη.  Δηλ.  όταν  θα  κάνει  προγραμματισμένη

περιοδεία στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη,  όπως συνηθίζει,



για να μιλήσει στους εργαζόμενους που εργάζονται στα πλοία,

«στημένος»  από  τη  Χρυσή  Αυγή  «εργαζόμενος»,   εντός

εισαγωγικών,  θα  επιτεθεί  στον  Πουλικόγιαννη  για  να  τον

εξοντώσει. 

Όπως  ευθέως  κατέθεσε  ο  Πουλικόγαννης  για  τη  δουλειά

αυτή οι εργολάβοι έδωσαν 300.000 με 400.000 ΕΥΡΩ.

Για  καλή  τύχη  των  συνδικαλιστών  η  πληροφορία

διέρρευσε !!!

Στο  σημείο  αυτό  πρέπει  να  πούμε  ότι  η  υπεράσπιση

αμφισβήτησε από την πρώτη στιγμή, και είμαστε βέβαιοι ότι

θα συνεχίσει, την αλήθεια της κατάθεσης Πουλικόγιαννη.

Αλλά, δυστυχώς για αυτούς η κατάθεση, αποδεικνύεται ότι

είναι αληθής γιατί η αλήθεια προκύπτει από τα εξής γεγονότα:

1. Από  την  παράσταση  στον  κ.  Προϊστάμενο  της

Εισαγγελίας  Πρωτοδικών   Πειραιά,  στην  οποία

παρέστησαν  οι  μάρτυρες  Πουλικόγιαννης,  Γκούτης,

Βαξεβάνης,  Σημαντήρης,  Πουντίδης  (4ος όροφος

Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά). 

2. Από το  εκδοθέν  και  προσκομιθέν  από 21_6_2012

δελτίο  τύπου  του  συνδικάτου  που  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΣΕ

ΑΝΥΠΟΠΤΟ  ΧΡΟΝΟ,  είναι  μεν  γενικόλογο,  καθώς  δεν

γινόταν αλλιώς αλλά αποτυπώνει το γεγονός . 

Λόγω  ενεργειών  του  κ  Εισαγγελέα  η  επίθεση

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ!!!

Αλλά μόνο ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ, ως απεδείχθη.

3. Τα  ονόματα  των  εργολάβων   που  μετείχαν  στη

συνάντηση της Λ. Συγγρού δεν τα λέει για πρώτη φορά

στη δίκη  ο Πουλικόγιαννης.

Τα λέει:



Α.  Στις  25_9_2013  στον  Αντεισαγγελέα  ΑΠ,  Μ.

Βουρλιώτη.

Β.  Στις  2_10_2013  στον  τακτικό  ανακριτή  Πειραια,

Χονδρόσμο.

Σήμερα  δε  χρειάζεται  να  επανέλθουμε  στα  ήδη  δοθέντα

ονόματα, δεν εξυπηρετεί σε ΤΙΠΟΤΑ!!! 

Ερώτημα: Διέψευσαν οι μετέχοντες εργολάβοι τη συνάντηση

μέχρι σήμερα; ΠΟΤΕ!!!

Ισχυρίζονται  ότι  ο  Πουλικόγιαννης  δε  δίνει  την  πηγή  των

πληροφοριών του. Απαντά: «Δε δίνω γιατί γνωρίζουμε όλοι τι

την περιμένει»

Η  ΜΗ  ΔΙΑΨΕΥΣΗ  ΕΠΙ  ΤΟΣΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΑΝ  ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ(!!)

ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ: 

Γιατί πας και χτυπάς τους συναδέλφους της Ν/Ζ και μάλιστα

προαναγγέλλεις την επίθεση με video που αναρτάς και στην

επίσημη VIDEOσελίδα σου;σελίδα σου;

Μπορείς να διαφωνείς ιδεολογικά, αλλά:

Ποιους  εξυπηρετείς  αντικειμενικά  με  την  δολοφονική

επίθεση που κάνεις και την αναρτάς στο διαδίκτυο;

Τους  εργαζόμενους  ή  τους  εργοδότες  (εφοπλιστές  και

εργολάβους);

Μήπως  κάνεις  και  επίδειξη  δύναμης  για  να  σε  δουν  οι

εφοπλιστές; 

Ποιον εξυπηρετείς αντικειμενικά όταν ιδρύεις διασπαστικό

αντισύνδεσμο στη Ν/Ζ και μάλιστα στέλεχος του δηλώνει «να

ρίξουμε τα μεροκάματα» ;

Τους εργαζόμενους η τους εφοπλιστές; 



Ποιού το μέρος παίρνεις όταν λες ότι το συνδικάτο έδιωξε

τους  εφοπλιστές  από  τη  Ν/Ζ  γιατί  (δήθεν)δίνονται  υψηλά

μεροκάματα;

Ένας  πολύ  τυχερός  εργαζόμενος  στη  Ν/Ζ  μπορεί  να  κάνει

100 με 150 ημερομισθια το χρόνο.  

Οι αορίστου χρόνου (οι μόνιμοι  όπως τους λένε) παίρνουν

πολύ χαμηλές  αποδοχές!!!

Άρα στην καλύτερη περίπτωση οι εξειδικευμένοι τεχνίτες της

Ν/Ζ  (περίφημοι  τεχνίτες  –  απόγονοι  των  εργαζομένων  στα

αρχαία ναυπηγεία, στα καρνάγια, γνωστοί  σε όλον τον κόσμο

και περιζήτητοι)  κατά μέσο όρο παίρνουν κάθε μήνα μερικά

εκατοστάρικα . ΜΥΘΟΣ τα υψηλά μεροκάματα!!!! 

Όλα  αυτά  είναι  επιχειρήματα  των  εφοπλιστών  και  των

εργολάβων.  ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΑ αντιμετωπίσαμε σε 100 και  πλέον

δίκες  !

Για αυτό το λόγο επιτέθηκε η Χρυσή Αυγή. Για να διαλύσει

το συνδικάτο, να εξοντώσει τον πρόεδρο και τα ηγετικά του

στελέχη. Παράλληλα ίδρυσε το απεργοσπαστικό σωματείο <<

Άγιος  Νικόλαος  >>   με  ομολογημένο  στόχο  τη  μείωση  των

ημερομισθίων κ.τ.λ. Και στους δύο στόχους απέτυχε.

Το  ότι  η  εγκληματική  επίθεση  ήταν  οργανωμένη  από  την

ηγεσία  της  Χρυσής  Αυγής  προκύπτει  ευθέως  από  τα

περιλαμβανόμενα στην δικογραφία μηνύματα. Το αυτό και ο

ανθρωποκτόνος δόλος . Από τα μηνύματα που περιέχονται στη

δικογραφία και τις τηλεφωνικές κλήσεις προ, κατά τη διάρκεια,

μετά  την  εγκληματική  επίθεση  της  12ης Σεπτεμβρίου  2013

προκύπτει ότι  :

Αυτή αποφασίστηκε και εκτελέστηκε με τη γνώση, έγκριση

και  κατεύθυνση  της  κομματικής  ιεραρχίας  από  το  τάγμα

εφόδου  συναποτελούμενου  από  μέλη  των  τοπικών

οργανώσεων  Περάματος, Νίκαιας και Σαλαμίνας.



Η ιεραρχία παρακολουθούσε και ενέκρινε την επίθεση και

επέχαιρε μετά την ολοκλήρωση της!

Ήτοι  εφαρμόσθηκε απολύτως το σεμινάριο που έκανε ο

Πατέλης  στο  γνωστό  προβληθέν  βίντεο  «ό,τι  κινείται

σφάζεται»  στο  οποίο  θα  αναφερθούμε  λεπτομερώς

αργότερα  (  όταν  θα  πραγματευτούμε  την  εγκληματική

οργάνωση).

Τα μηνύματα και οι τηλεφωνικές αυτές επικοινωνίες έχουν

ως εξής:

Α)  παράλληλη  τηλεφωνική  επικοινωνία  Λαγού  με

Πανταζή επικεφαλής της επίθεσης

Β) μηνύματα Λαγού-Πατέλη

Γ) μηνύματα Λαγού – Δεβελέκου 

1) Από  22.42.25  μέχρι  23:45  τέσσερις  τηλεφωνικές

συνομιλίες Λαγού με Πανταζή

23:50 επίθεση κατά του ΠΑΜΕ

2)23.49.51  μήνυμα  Λαγού  προς  Πατέλη:  «και  πολύ  καλά

έκανες.  Παρεμπιπτόντως  μάλλον  θα  φάνε  γερό  πέσιμο  τα

κομμούνια σήμερα στο Πέραμα,  έχουν βγει  και  βάφουν και

μάζεψε ο Τάσος καμιά τριαντάρα άτομα και πάνε από κει».

3)23.52.19 μήνυμα Λαγού προς Πατέλη(ο οποίος προφανώς

ρωτά αν στο Πέραμα χρειάζονται ενισχύσεις και του γράφει)

«όχι θα καθαρίσουν αυτοί άρα είχαν γενική κινητοποίηση».

4)23.52.44 τηλεφωνική επικοινωνία με Πανταζή

5)23.56.58 μήνυμα Λαγού προς Πατέλη «πήραν μία πρώτη

απάντηση».

Β) μηνύματα Λαγού-Δεβελέκου



23.57.54: Λαγός «φίλε γαμήσαμε τα κομμούνια σήμερα σε

Νίκαια  και  Πέραμα  .Βγήκαν  για  αφισοκολλήσεις  και  τους

μακελέψαμε».

23.58.52 :Δεβελέκος: «τι λες ρε Γιάννη πού και πότε;»

00.00.12  :Λαγός:  «στην  Νίκαια  πιο  χαλαρά πριν  λίγο.  Στο

Πέραμα πιο σοβαρά. Καμιά σαρανταριά από δαύτους και τους

τρέχουν οι δικοί μας τώρα». 

00.00.52: Δεβελέκος :«κανένα κοκαλάκι μένει για μας;».

00.01.58: Λαγός: «θα στεναχωρηθεί ο Τάσος».

00.03.00 : Δεβελέκος: «δεν στεναχωριέται η Πανταζάρα με

αυτά».

00.04.40 :Λαγός :  «στο Πέραμα ήταν καμιά σαρανταριά οι

κόκκινοι».

00.05.18: Δεβελέκος: « και οι δικοί μας;».

00.05.40: Λαγός: «καμιά τριαντάρα».

00.06.50 : Δεβελέκος : « α ρε Τάσο θεέ!! Είμαι με Μάκη και

Χάρη και τρελάθηκαν αν έχουμε κάτι πες μας».

Συμπεράσματα:

Α) Είναι καταφανής η γνώση του περιφερειάρχη Λαγού που

προαναγγέλλει την επίθεση και εν συνεχεία επιχαίρει για την

επιτυχία  της.  Την  παρακολουθεί  λεπτό  προς  λεπτό.  Η

παράθεση  των  μηνυμάτων  και  των  τηλεφωνικών  επαφών

καταδεικνύει ότι ο καθοδηγητής Λαγός παρακολουθεί live την

επιχείρηση.  Οι  δε  εκφράσεις  του  «τους  μακελέψαμε»

καταδεικνύουν  τον  ανθρωποκτόνο  δόλο.  Μακελειό  σημαίνει

κάτι  περισσότερο  από  καταστροφή,  σημαίνει  όλεθρος,

θάνατος!  Εκείνες  τις  πρώτες  στιγμές  που  ο  Πουλικόγιαννης



έχει  πέσει  αιμόφυρτος  σαν  σακί,  ο  Λαγός  δεν  ξέρει  τι  έχει

πάθει…

Η  έκφραση  «  τους  μακελέψαμε»,  σε   πρώτο  πρόσωπο  –

πληθυντικό  ,  σημαίνει  ότι  εμείς  το  πετύχαμε  δηλαδή  η

οργάνωση. Αναφέρεται σε  πρώτο πρόσωπο διότι συμμετέχει

και ο ίδιος. Διότι αυτός είναι ο ιθύνων νους!!

Συνδυάζεται άριστα με αυτό που είπε ο Λυριντζής : «είναι

λιγότεροι,πάμε να τους φάμε», δηλαδή να τους σκοτώσουμε.

Β)Η επίθεση ενάντια στους κομμουνιστές δεν είναι τυχαία,

είναι  επίθεση  σε  στελέχη  του  ΚΚΕ  ,του  εργατικού

συνδικαλιστικού  χώρου,  γνωστά  και  προβεβλημένα.  Άρα

γίνεται ευθεία επίθεση πλέον σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα,

το ΚΚΕ.  Να σημειωθεί  ότι  την ίδια ώρα αφισοκολλούσαν σε

πλησίον  δρόμους  του  Περάματος  και  άλλα  συνεργεία

αποτελούμενα  από  νεολαίους,  μέλη  της  ΚΝΕ  ,σαφώς  πιο

ευάλωτα. Δεν πήγαν σε αυτούς που θα ήταν πιο εύκολο, άρα η

επίθεση ήταν στοχευμένη. Είναι αδύνατον να μην γνώριζε η

ηγεσία,  όχι  μόνο  ο  Λαγός  πλέον,  αλλά  και  ο  γενικός

γραμματέας του κόμματος. 

Β ΤΜΗΜΑ (28-01-2020)

Με βάση το πραγματικό από των αρχών της δεκαετίας του

1980, κατασταστικό της Χρυσής Αυγής, το οποίο προσκόμισε ο

δημοσιογράφος  –  ερευνητής,  Δημήτρης  Ψαρράς,  ο  οποίος

είναι  άριστος  γνώστης  της  Χ.Α.  από  της   γενέσεώς  της,  η

οργάνωση  αυτή  διέπεται  από  την  αρχή  του  Αρχηγού



(Fuhrerprinzip),  ΟΠΩΣ  ΑΚΡΙΒΩΣ  ΤΟ  ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ  ΚΟΜΜΑ  ΤΟΥ

ΧΙΤΛΕΡ και είναι ακραιφνώς εθνικοσοσιαλιστική – ναζιστική.

Υπάρχει ειδικό άρθρο στο καταστατικό με τίτλο Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ

ΑΡΧΗΓΟΥ. Το κεφάλαιο αυτό τοποθετεί την Αρχή του Αρχηγού

ΕΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙ, όπως κατά λέξη αναφέρεται,  « με την αστική –

Δημοκρατική  Αρχή  της  πλειοψηφίας  που  υποκριτικά

αναγορεύει την εφήμερη ιδιοτελή και ανερμάτιστη θέληση του

πλήθους  (  που  ιερόσυλα  αποκαλείται  «  λαός»),  αφού

αντιπαρέρχεται με αδιαφορία το ιστορικό  και πολιτιστικό του

καθήκον. ….». 

Δηλαδή αποδεδειγμένα ο ναζισμός και η Χ.Α. εμφορούνται

και  διαπνέονται  από  την  πιο  πάνω  Αρχή,  η  οποία  επίσημα

τοποθετείται  ΣΕ  ΑΝΤΙΘΕΣΗ  ΜΕ  ΤΗ  ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ  ΑΡΧΗ  ΤΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, η οποία από τη δημιουργία της, το έτος 508

π.Χ. στην Αθήνα του Κλεισθένη μέχρι σήμερα ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ!!!  Όπως  δε

διαβάζουμε,  ο  ΛΑΟΣ  αναφέρεται  με  τον  περιφρονητικό

χαρακτηρισμό «πλήθος».

Ο  όρος  Ναζισμός  προέρχεται  από  τα  αρχικά  του  όρου

Nationalsozialismus (Εθνικοσοσιαλισμός) και ήταν η ιδεολογία

του εθνικοσοσιαλιστικού εργατικού γερμανικού κόμματος, με

τα  αρχικά  NSDAP.  Οι  αρχές  του  Ναζισμού  περιγράφονται

αναλυτικά  στο  βιβλιο  του  Αδόλφου  Χίτλερ  με  τίτλο  «Mein

Kampf» (Ο Αγών Μου).

Κύριος  σκοπός  του  ναζισμού  ήταν  η  αντικατάσταση  του

δημοκρατικού συστήματος από ολοκληρωτικό με επικεφαλής

τον  Fuhrer (Οδηγό  –  Ηγέτη  -  Αρχηγό).  Το  ναζιστικό  κόμμα

διαπνέεται  από  την  κάθετη  οργανωτική  αρχή  του  Αρχηγού,

σύμφωνα  με  την  οποία  για  όλα  αποφασίζει  ο  Αρχηγός,  ο

οποίος  είναι  απαραβίαστος  και  δεν εκπροσωπεί  το κόμμα –

οργάνωση,  αλλά ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΟ ΛΑΟ, ΤΟ ΕΘΝΟΣ.  Είναι ένας

είδος υπερανθρώπου.



Ο  ναζισμός  ακόμα  κυριαρχείται  από  την  ιδέα  της

ανωτερότητας  της  Αρείας  Φυλής  έναντι  των  άλλων  και  εν

συνεχεία από τον αντισημιτισμό και τον αντικομμουνισμό.

Στην πρακτική του εφαρμογή οδήγησε:

Α.  Στην  κατάλυση  της  Δημοκρατίας  της  Βαϊμάρης,  της

νεότευκτης Δημοκρατίας που κυριάρχησε στη Γερμανία μετά

την ήττα της στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατάρρευση

του  καθεστώτος  του  ΚΑΙΖΕΡ  –  αυτοκράτορα  με  τη  βίαιη

επιβολή του δια των Ταγμάτων Εφόδου, την εξολόθρευση των

Εβραίων,  των  αριστερών,  οποιουδήποτε  ιδεολογικού  του

αντιπάλου και την κατατρομοκράτηση του λαού.

Β.  Μετά  την  επικράτησή  του  στη  Γερμανία,  εν  συνεχεία  κι

παρά  πάσαν  αρχή  των  κανόνων  του  διεθνούς  δικαίου,

προσάρτησε  την  Αυστρία  τον  Μάρτιο  1938  (Anschluss),  και

κατόπιν επιτέθηκε σε όλη την Ευρώπη, τη Σοβιετική Ένωση και

την  βόρεια  Αφρική,  κατέσφαξε  και  υποδούλωσε  την

πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών – λαών κατά τη διάρκεια

του Β παγκοσμίου πολέμου.

Μεταξύ αυτών και την πατρίδα μας από τον Απρίλιο του

1941  έως  και  τον  Οκτώβριο  1944.  Υπεστάλη  η  ελληνική

σημαία  και  στη  θέση  της  εμόλυνε  τον  ιερό  βράχο  της

ακρόπολης και τον Παρθενώνα η κοκκινόμαυρη σβάστικα!!

Κατεσφάγη  ο  ελληνικός  λαός  ,   όσοι  αντιστάθηκαν  (η

συντριπτική  πλειοψηφία  του  αντιστάθηκε   ,  μέσα  από  την

εθνική του αντίσταση με κύριο αιμοδότη το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ,  όπως

επέβαλε η  τρισχιλιετής  και  πλέον  ιστορία  του σε κάθε ξένο

δυνάστη  εισβολέα  ),  αλλά  και  όσοι  δεν  αντιστάθηκαν.

Εκατοντάδες  χιλιάδες  νεκροί,  εκτελεσμένοι  σε  μπλόκα,  σε

μάχες, από την πείνα. 

Οι ναζί στηρίχτηκαν στην κτηνώδη βία της ιδεολογίας και των

όπλων  τους,  αλλά  και  στη  συνεργασία  των  ντόπιων



ομοϊδεατών  τους  δοσίλογων  ναζιστών,  οι  οποίοι  κατέδιδαν

τους  συμπατριώτες  μας  και  τους  παρέδιδαν  για  εκτελέσεις

στους ναζί.

Απεδείχθη ότι  , το προσκομισθέν από το δημοσιογράφο Δ.

Ψαρρά   καταστατικό  της  εγκληματικής  οργάνωσης  (  από

Οκτωβρίου  2017  μαρτυρική  κατάθεση  του   -  τρεις

συνεδριάσεις  )  σε  συνδυασμό και  με τα  λοιπά εισφερθέντα

στοιχεία  ,  αποτελούσε το καταστατικό της Χρυσής Αυγής από

της  ιδρύσεως  της,  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1980  .

Προκύπτει  από το ίδιο το έγγραφο αυτό , σε συνδυασμό και

με πλήθος άλλων εγγράφων, φωτογραφιών, βίντεο κ.τ.λ. ότι η

Χρυσή  Αυγή  ιδρύθηκε  και  παρέμεινε  εσαεί  μία  καθαρά

ναζιστική  οργάνωση.  Το  δε  επικαλούμενο  από  αυτήν  από

22/8/2012 καταστατικό που κατατέθηκε στην εισαγγελία του

Α.Π.  στις  30/8/2012  (δύο  μήνες  αφότου  μπήκε  στη  Βουλή),

αποτελεί  τον  θεσμικό  φερετζέ  των  ναζιστών  με  καταφανή

πρόθεση να συγκαλυφθεί  η  Αρχή του Αρχηγού και  τα  άλλα

επιβαρυντικά  στοιχεία  του  από  της  δεκαετίας  του  1980

ισχύοντος πραγματικού καταστατικού.

Συνεπώς  από της ιδρύσεως της και οπωσδήποτε μέχρι της

τελέσεως  των  αποδιδόμενων  και  αποδειχθέντων  στα

κατηγορούμενα  στελέχη  των  εγκληματικών  πράξεων  στην

πραγματικότητα  διείπετο από τις αρχές που καταγράφονται

στο  καταστατικό αυτό . 

Στο  Δικαστήριο  εισφέρθηκαν  όλα  τα  στοιχεία  που

τεκμηριώνουν την ύπαρξη και το περιεχόμενο του:

1. Ότι το ντοκουμέντο αυτό απεστάλη επισήμως στις αρχές

του  έτους  1988  στο  περιοδικό  ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ  με  σφραγίδες.

Τούτο  επιβεβαιώνει  το  από  5/2/  1988  δημοσίευμα  του

ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ στο τεύχος 60, αλλά και  το ίδιο το περιοδικό της

Χρυσής Αυγής το οποίο παρεδέχθη  την αποστολή (τεύχος 34

Μαρτίου  1988)  και  μάλιστα  έγραφε  «η  μόνη  γλώσσα  που



σέβονται  (σημ.  οι  αντιφασίστες)  είναι  η  γλώσσα  της

γροθιάς» .Η Χρυσή Αυγή δι αυτού παραδέχεται εγγράφως ότι

η ιδεολογία της είναι ο ναζισμός ΚΑΙ Η ΒΙΑ!!!

2. Απόδειξη της ύπαρξης του καταστατικού αυτού είναι ότι

το  περιλαμβανόμενο  σε  αυτό  οργανόγραμμα   βρέθηκε  στο

σπίτι του  κατηγορουμένου Χρήστου Παππά στα Ιωάννινα, το

μόνο σπίτι που δεν πρόλαβε να αδειάσει η οργάνωση μετά την

άσκηση των ποινικών διώξεων. 

3.  μεγάλα  αποσπάσματα  του  καταστατικού  αυτού  είχαν

δημοσιευθεί  στην  εφημερίδα  Ελευθεροτυπία  στη  στήλη  ΙΟΣ

την  28/10/1990  και  την  2/7  /1998.Το  δημοσίευμα  της

28/10/1990  συνοδευόταν  από  εικονογράφηση  του  ανωτέρω

οργανογράμματος.  Ουδέποτε  η  Χρυσή  Αυγή  διέψευσε  τα

δημοσιεύματα  αυτά  .  Ακόμα  ουδέποτε  η  Χρυσή  Αυγή

διέψευσε τον συγγραφέα Δ.  Ψαρρά όταν τον Οκτώβριο του

2012  κυκλοφόρησε  το  βιβλίο  του   «Η  ΜΑΥΡΗ  ΒΙΒΛΟΣ  της

χρυσής  αυγής»  με  αποσπάσματα  του  καταστατικού  αυτού.

Ομοίως και στο βιβλίο «Χρυσή Αυγή, η ιστορία, τα πρόσωπα, η

αλήθεια»  στη  σελίδα  38  αναφέρεται  η  ύπαρξη  αυτού  του

καταστατικού. 

4.  υπάρχουν ειδικά άρθρα στην εφημερίδα «Χρυσή Αυγή»

στα  οποία  επιβεβαιώνονται  τμήματα  του  καταστατικού  και

ειδικά:

-«οι πυρήνες υποδοχής νέων μελών» .

-«τα δόκιμα μέλη» που εκπαιδεύονται με τους τρόπους που

έχουμε δει καθόλου την αποδεικτική διαδικασία.

-το από 13/1/2005 άρθρο του Κασιδιάρη     

 το από 20/1/2005 άρθρο του Γιώργου Μάστορα-Μισιάκα.

Αυτά αναφέρονται  στο υπό κρίση καταστατικό αλλά είναι

άφαντα  στο καταστατικό της 22/08/2012.



-Το  αυτό  συμβαίνει  και  στο  άρθρο  με  τίτλο  «ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ».

5.  Στην εφημερίδα Χρυσή Αυγή υπάρχει  τακτική αναφορά

στη  θεμελιώδη ναζιστική  ΑΡΧΗ  ΤΟΥ  ΑΡΧΗΓΟΥ.  Μάλιστα  στο

τεύχος 325 της 5/5/2009 αυτή αναφέρεται με το γερμανικό της

όνομα FÜHRER PRINZIP για να μην μένει καμία αμφιβολία!!!

6.  Ο  δημοσιογράφος  Άρης  Σπίνος  στην  από  7-5-2019

κατάθεση του ως μάρτυρας υπεράσπισης προταθείς από τον

ίδιο τον Μιχαλολιάκο κατέθεσε ότι ήδη είχε προ εικοσαετίας

δει το καταστατικό της Χρυσής Αυγής ΣΕ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ. Διέψευσε

ούτω τον Μιχαλολιάκο και τη Χρυσή Αυγή που αρχικά έλεγαν

ότι  προ  του  2012  δεν  υπήρχε  καταστατικό  και  εν  συνεχεία

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ότι αυτό ήταν ένα δίφυλλο (δίφυλλο δεν είναι το

καταστατικό-το βιβλιαράκι είναι).

Αλλά  η  ιδεολογική  ταύτιση  της  Χρυσής  Αυγής  με  τον

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΑΖΙΣΜΟ καταδεικνύεται και  από την ένορκη

κατάθεση  του  ιδιαίτερα  σημαντικού  στελέχους  της  Ηλία

Σταύρου.  Συγκεκριμένα αναφέρει  στις  καταθέσεις  του  «….η

ιδεολογία  του  λαικού  συνδέσμου  Χρυσή  Αυγή  είναι  ο

εθνικοσοσιαλισμός,  όπως άπαντες γνωρίζουν.  Ο όρος λαικός

και κοινωνικός εθνικισμός χρησιμοποιείται από τα στελέχη και

τα  έντυπα  του  κόμματος  επειδή  θεωρείται  ότι  η  ελληνική

κοινωνία δεν είναι  ακόμα ώριμη να δεχθεί  το συγκεκριμένο

όρο,  δηλαδή του εθνικοσοσιαλισμού…..»,  «….τελικός  σκοπός

είναι  η  δημιουργία  ενός  μονοκομματικού  καθεστώτος  στο

οποίο κράτος και κόμμα θα ταυτίζονται και το πρώτο θα τελεί

υπό τις εντολές του δεύτερου…», «…πολλές φορές η βία ήταν

το μέσο για την πραγμάτωση των σκοπών της οργάνωσης..»,

«…υπήρχε η γενικότερη άποψη, ότι όταν εμείς επιτεθούμε σε

αλλοδαπούς θα επιβραβευόμασταν…», «…για να προβαίνει ο

καθένας  σε  εγκληματικές  ενέργειες  ο  ίδιος,  πρέπει  να  μπει

αρχικά  σε  ένα  πυρήνα,  ώστε  να  ενεργεί  οργανωμένα  και



κυρίως υπό την κάλυψη των στελεχών της Χρυσής Αυγής..»,

«….τα  δόκιμα  μέλη  κατηχούνταν  στην  υπεροχή  της  λευκής

φυλής, στο μίσος εναντίον της εβραϊκής φυλής και γενικότερα

στην  ανωτερότητα  του  ελληνικού  έθνους..»,  «…όλες  οι

αντιλήψεις  της  Χρυσής  Αυγής  σε  κάθε  επίπεδο,  πολιτικό

κοινωνικό, οικονομικό, θρησκευτικό παραμένουν αναλλοίωτες

από την ημέρα της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα..», «… γνώριζα

πολύ καλά το τι συνέπειες θα είχε για μένα τυχόν εκδήλωση

της  παραμικρής  υπόνοιας  αποστασιοποιήσεως,  ούτε  καν

πλήρους αποχωρήσεως…», «…παρότι εξέφρασα την επιθυμία

να απεμπλακώ από το κόμμα, η αντιμετώπιση που έλαβα ως

απάντηση ήταν  έμμεσες  αλλά και  ευθείες  απειλές  κατά της

ζωής μου, αλλά και της περιουσίας μου…», «…προσήλθα στο

ανακριτικό γραφείο προκειμένου να καταγγείλω όχι  μόνο τα

πρόσωπα τα οποία αναφέρω για την εγκληματική τους δράση,

αλλά  και  τον  ίδιο  μου  τον  εαυτό  για  την  εννεαετή  παροχή

υπηρεσιών στη συγκεκριμένη οργάνωση», «…η ηγετική ομάδα

αλλά  και  σύσσωμος  ο  κομματικός  μηχανισμός  της  Χρυσής

Αυγής  αποτελείται  από  ανθρώπους  πιστούς  στην  ιδέα  του

εθνικοσοσιαλισμού,  οι  οποίοι  αγωνίζονται  με  πείσμα  και

αυταπάρνηση για την επικράτησή του…», «…την απόφασή μου

να αποχωρήσω από τη Χρυσή Αυγή είχα λάβει και εκφράσει

από τον Ιούνιο του 2013. Ο λόγος που με οδήγησε σε τελική

ανάλυση  στην  απόφαση  αυτή  είναι  το  γεγονός  πως

αντιλήφθηκα με πλήρη βεβαιότητα πως για  να συνυπάρξεις

στο  συγκεκριμένο  πολιτικό  κόμμα,  απαραίτητη  προϋπόθεση

είναι  η  επίδειξη  βίαιης  συμπεριφοράς  όταν  αυτό  κρίνεται

απαραίτητο από τις περιστάσεις…» κ.α.

Στη  συνέχεια  αναφερόμαστε  στην  κατάθεση  του

συνταγματολόγου  καθηγητή  του  συνταγματικού  δικαίου

κυρίου  Αλιβιζάτου  που  τη  χαρακτήρισε  εγκληματική

οργάνωση. Μάλιστα ο ίδιος κατέθεσε ότι η Χρυσή Αυγή κατ

επανάληψη  χρησιμοποιεί  εγκληματική  βία  για  την



πραγμάτωση των σκοπών της και για το λόγο τούτο ήδη είχε

γνωμοδοτήσει ότι στην περίπτωση της συντρέχουν όλοι οι όροι

για  την  υπαγωγή  της  στη  διάταξη  του  άρθρου  187  του

Ποινικού Κώδικα περί εγκληματικής οργάνωσης.

Ο  ίδιος  μάρτυρας  επιβεβαιώνοντας  τη  σχετική  με  το

χριστιανισμό  κατάθεση  του  πρώην  στελέχους  της  χρυσής

αυγής μάρτυρα Ηλία Σταύρου, κατέθεσε ότι η Χρυσή Αυγή δεν

μπορεί να ισχυρίζεται ότι πρεσβεύει το χριστιανισμό που είναι

η θρησκεία της αγάπης!!!!

Να σημειωθεί εδώ ότι στην επ’ ακροατηρίω κατάθεση του ο

κύριος  Αλιβιζάτος  αναφέρθηκε  στην  επίθεση  που  δέχθηκε

κατά τον Ιανουάριο του έτους 2010 στην αίθουσα της παλιάς

Βουλής  όταν  απρόκλητα  είχε  εισέλθει  σε  επιστημονική

εκδήλωση  για  την  απονομή  της  Ελληνικής  ιθαγένειας  σε

γεννηθέντα  στην  Ελλάδα  τέκνα  αλλοδαπών  νομίμως

διαβιούντων  εδώ,  ομάδα  χρυσαυγιτών  με  επικεφαλής  τον

κατηγορούμενο Παναγιώταρο που έσπασε το μικρόφωνο και

εξύβρισε  τον  ίδιο  αποκαλώντας  τον  Λεβί-Εβραίο  και

απευθυνόμενος  στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας είπε : «παπά

θα σου ξυρίσουμε τα γένια!!!» Τέτοια ευσέβεια!!!

Τα  αναφέρουμε  αυτά  όχι  ως  εκπρόσωποι  ή  εν  πάση

περιπτώσει  ως απολογητές  της εκκλησίας  αλλά μόνο για να

καταδείξουμε την υποκρισία, το ψεύδος της χρυσής αυγής, η

οποία  δεν  ορρωδεί  προ  ουδενός  ,   υποκρίνεται  ότι

υπερασπίζεται τη χριστιανική πίστη για καθαρά δημοκοπικούς

λόγους,  ενώ  στην  πραγματικότητα   ,  όπως  το  στέλεχος  της

Ηλίας Σταύρου κατέθεσε  , θεωρούν το χριστιανισμό ιουδαϊκή

αίρεση.   Οπως  δε  εδήλωσε  ο  μητροπολίτης  Σιατίστης  ,

πρόκειται  για  παγανιστική  οργάνωση.  Σε  τούτο  συνάδει  η

κατάθεσή του Ηλία Σταύρου ο οποίος κατέθεσε ότι ορκίστηκε

την 21/12/2011 στο Φαλακρό όρος της Δράμας ενώπιον της

σημαίας του πολεμικού Ναυτικού του Γ’  Ράιχ.  Η όρκιση στο



Φαλακρό όρος τη μικρότερη  - πιο σκοτεινή ημέρα του χρόνου

κατά τη νύχτα απολύτως συνάδει με παγανιστική τελετή.

Μετά  ταύτα  δεν  υπάρχει  πλέον  καμία  αμφιβολία  ότι  η

πραγματική ιδεολογία της χρυσής αυγής είναι ο ναζισμός.

 Περαιτέρω  κατ  αντίθεση  προς  τη  θέση  -   πρόταση  της

κυρίας Εισαγγελέως που δέχθηκε ότι στη Χρυσή Αυγή , ίσως

μέχρι  το  έτος  1992  να  υπήρχαν  ακραία  στοιχεία  δηλαδή

ναζιστές  , αλλά μετά  δήθεν αυτοί εξέλιπαν  , έχει καταδειχθεί

ότι  η  Χρυσή Αυγή ήταν  εξ  αρχής  και  μέχρι  σήμερα ,   μία

καθαρώς ναζιστική οργάνωση .   Τούτο κατεδείχθη από την

ανάγνωση του καταστατικού σε  συνδυασμό με  εκατοντάδες

φωτογραφίες ,  βίντεο( που περιλαμβάνονται στη δικογραφία

και  ανεγνωσθησαν)  που  δείχνουν  τον  ίδιο  τον  αρχηγό  της

χρυσής  αυγής  τα  ηγετικά  της  στελέχη  κατηγορούμενους  να

χαιρετούν ναζιστικά, σβάστικες, την παραδοχή του ίδιου του

Μιχαλολιάκου: «Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945»

όταν  όλοι  γνωρίζουν  ότι  τον  Απρίλιο  του  1945  στο  μεγάλο

πατριωτικό  πόλεμο,  τον  δεύτερο  Παγκόσμιο  Πόλεμο  ,

ηττήθηκαν οι ναζί. Άρα ο Μιχαλολιάκος ομολογεί σε ανύποπτο

χρόνο ότι είναι σήμερα ναζιστές.

Ομοίως  ομολογεί  όταν  επίσης  σε  δημόσια  ομιλία  του

κραυγάζει:

«Είμαστε ναζιστές, φασίστες, μαχαιροβγαλτες…»

Αλλά η κυρία εισαγγελέας ,συνέχισε  ότι : «ακόμα κι αν είναι

ναζιστές αυτό είναι ποινικώς αδιάφορο».

Επ’ αυτού:

1. Αφού  είναι  ποινικώς  αδιάφορο  γιατί

ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΣ  ΟΛΩΣ  ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ  εμμένει   ότι

έπαψαν  να  είναι  ναζιστές  μετά  το  1992…(δηλαδή  πώς

έπαψαν   ?  …  εμβαπτίστηκαν  στην  κολυμπήθρα  του



Σιλωάμ…  διακτινίσθηκαν  αίφνης…  και  ξαφνικά  όλως

αιφνιδίως μεταμορφώθηκαν σε εθνικιστές!!!)

 Αυτό ακριβώς  ισχυρίζεται και η Χρυσή Αυγή! Προφανώς

για να αποτινάξει τη ρετσινιά του ναζιστή ! Γιατί όμως να

την αποτινάξει ?? !!! Η απάντηση είναι μία!! Διότι οι πάντες

γνωρίζουν  ότι   ναζισμός  και  βία,  ναζισμός  και  έγκλημα,

ναζισμός  και  κατάλυση  της  έννομης  τάξης,  ναζισμός  και

τάγματα εφόδου που δρουν ως παρακρατικοί  μηχανισμοί

και σκοτώνουν, δέρνουν ,τσακίζουν, είναι έννοιες σύμφυτες

ταυτόσημες. Το γνωρίζουν οι πάντες , όχι μόνο στην Ελλάδα,

αλλά  ακόμα  και  στην  πιο  απομακρυσμένη  γωνιά  του

πλανήτη!!!

Ο  εθνικισμός  διακρίνεται  από  τον  πατριωτισμό!  Ο

πατριώτης  αγαπάει  την  πατρίδα  του,  εργάζεται  για  την

πρόοδο  της  και  την  υπερασπίζεται  μέχρι  την  τελευταία

ρανίδα του αίματός του. Ο εθνικιστής διακρίνεται από την

βαθιά  αναχρονιστική  και  συντηρητική  πίστη  στην

ανωτερότητα της Φυλής του έναντι των άλλων φυλών και

λαών. Αλλά η Χρυσή Αυγή ασφαλώς δεν είναι πατριωτική,

αλλά  ούτε  καν  εθνικιστική  οργάνωση.  Ως  αποδεδειγμένα

ναζιστική  οργάνωση  που  εμφορείται  από  την  ιδέα  της

σποράς  των  ηττημένων  του  1945,  δηλαδή  των  Γερμανών

ναζί  του  Χίτλερ,  ταυτίζεται  με  τους  ναζί  κατακτητές  της

πατρίδας μας. Άρα δεν μπορεί να είναι ούτε εθνικιστική.

   Οι κατηγορούμενοι θέλουν να αποτινάξουν τη ρετσινιά

ότι ανήκουν  σε  ναζιστική οργάνωση ,   διότι εκ της φύσεως

της η ναζιστική οργάνωση είναι εγκληματική οργάνωση!! Θα

ήταν  ποινικά  αδιάφορο  εάν  υπήρχε  η  πιθανότητα  -

δυνατότητα να υπήρχε  ένας άνθρωπος  , που πιστεύει στο

ναζισμό και τον Χίτλερ  ,  που να διαβάζει τα βιβλία του ,  να

επισκέπτεται  τον  τάφο  του  Μουσολίνι  και  να  ομνύει  στον

αγκυλωτό Σταυρό . Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να δικάσει τις



ιδέες όσο απεχθείς και αν είναι. Συμβαίνει όμως αυτό στην

παρούσα υπόθεση?

Οι κατηγορούμενοι έμειναν στη θεωρία, στα βιβλία, στους

όρκους  και  στους  ύμνους  Deutschland,  Deutschland,  uber

alles uber alles in der welt! ? 

Η απάντηση μετά από κοπιώδη  διαδικασία 5 ετών, εξέταση

εκατοντάδων  μαρτύρων,  εγγράφων,  βίντεο,  φωτογραφιών

είναι:

 Ασφαλώς όχι ! Γιατί ? Διότι:

Καταρχήν  πρέπει  να   ξεκινήσουμε  από  την  ίδια  την

ομολογία του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, κατηγορούμενου

Μιχαλολιάκου.  Ο  ίδιος  παραδέχεται  στην  περίφημη

συνομιλία  του  με  τον  Χατζηνικολάου  ότι   <<  για  τη

δολοφονία  του  Φύσσα  αναλαμβάνουμε  την  πολιτική

ευθύνη, όχι την ποινική >> . Προσπαθώντας εκ των υστέρων

να  αντιστρέψει  την  δοθείσα  αυθόρμητως  ομολογία

διευκρίνισε:  «  όταν  λέμε  αναλαμβάνουμε  την  πολιτική

ευθύνη εννοούμε το πολιτικό κόστος».

Σε απλά ελληνικά :

1.  Η  ανάληψη  της  πολιτικής  ευθύνης  είναι  απόλυτο

δικαίωμα  του  αναλαμβάνοντος.  Εάν  θέλει  την

αναλαμβάνει , αλλιώς την αποποιείται.

2. Δεν νοείται στην Ελληνική, αλλά φαντάζομαι και σε

κάθε  γλώσσα   ,  εννοιολογικά   ανάληψη  πολιτικού

κόστους. Το πολιτικό, αλλά και το όποιο κόστος δεν σε

ρωτάει,  έρχεται  από  μόνο  του  αυτόματα.  Δηλαδή

εννοιολογικά το πολιτικό κόστος δεν αναλαμβάνεται.

3.  Άρα,  σωστά  ΕΞΕΦΕΡΕ  ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΤΗΣ Χ.Α. ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ.

 Ο  Αρχηγός  της  Χ.Α.  είναι  ευφυής  και  ειλικρινής,

ανέλαβε  την  πολιτική  ευθύνη  ,  δηλαδή  την  πολιτική

κάλυψη   ενός  εγκλήματος  του  οποίου  δεν  υπήρξε



φυσικός αυτουργός , όπως ο ίδιος ισχυρίζεται  . Ανάληψη

πολιτικής ευθύνης εκ μέρους του Μιχαλολιάκου  για το

συγκεκριμένο  έγκλημα  σε  απλά  ελληνικά  σημαίνει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ γι αυτό , αλλά ΔΕΝ

ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΕΓΩ!!! ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΩ!!

Το  πολιτικό  κόστος  είναι  φράση  που  δεν  είπε  στη

συνέντευξη.  ΑΛΛΑ  ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ  ΕΞ  ΑΝΑΓΚΗΣ  ΕΚ  ΤΩΝ

ΥΣΤΕΡΩΝ, για να καλύψει ΤΑ ΑΚΑΛΥΠΤΑ!!!

Κατά τη γνώμη μας συνάδει και με την όλη απολογία

του!!!!

Να κάνουμε ειδική αναφορά στην κατάθεση του Άρη Σπίνου,

δημοσιογράφου  μάρτυρα  υπεράσπισης  που  ο  ίδιος  ο

Μιχαλολιάκος πρότεινε και  που κατέθεσε την 7 Μαΐου 2019!

Στην κατάθεση του αυτή ο Σπίνος:

1. όταν  του  επιδείχθηκε  η  γνωστή  φωτογραφία  του

Μιχαλολιάκου  να  χαιρετά  ναζιστικά  με  φόντο  την

κοκκινόμαυρη  ναζιστική  σημαία-σβάστικα  είπε  κατά

λέξη:  «είναι  ο  Μιχαλολιάκος  με  αρχαιοελληνικό

χαιρετισμό  και  πίσω  του  ο  μαίανδρος  ανάποδα».

Σημείωση  ταύτιση  χρωμάτων,  συμβόλων,  σβάστικας-

σημαίας χρυσής αυγής.

2. Για  το  επίδικο  καταστατικό:  κατέθεσε  χωρίς

περιστροφές ότι  είχε δει  το καταστατικό βιβλιαράκι  να

κυκλοφορεί  από  20ετιας.  Η  Χρυσή  Αυγή  αρνείται  την

ύπαρξη του ναζιστικού καταστατικού ,  ανασκευάζοντας

δε  την αρχική της θέση ισχυρίζεται ότι το καταστατικό

ήταν ένα δίφυλλο! Ο Σπίνος μιλώντας για βιβλιαράκι προ

εικοσαετίας  διαψεύδει,  επιβεβαιώνει  το  ναζιστικό

καταστατικό.



3. Διέψευσε  τον  Μιχαλολιάκο,  ότι  έμαθε  τη

δολοφονία του Φύσσα το επόμενο μεσημέρι λέγοντας ότι

μιλούσε  μαζί του για αυτό όλη τη νύχτα.

Να αναφερθούμε ΕΙΔΙΚΑ  στο βίντεο-αναγνωστέο-από

τα Γραφεία της Τ.Ο. Νίκαιας. Λέει ο πυρηνάρχης Πατέλης:

«Να πάμε κάποια άτομα στην εκκλησία με πολιτικά, τα

οποία θα περιφρουρούμε. Να κάνουμε ότι ψάλλουμε, να

αγοράσουμε και τέτοιο. Και μόλις δούμε το Ο.Κ. κάτι έχει

γίνει, θα φύγει από εδώ πέρα μια ομάδα 20-30 ατόμων,

η οποία θα είναι  τούμπανο (Σημ.  ΠΑΝΟΠΛΗ),  από όλα

και  θα  καθαρίσουμε  την  Παναγίτσα.  ΔΕΝ  ΘΑ  ΜΕΙΝΕΙ

ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ. ΤΙΠΟΤΑ. Ό,τι κινείται, σφάζεται.»

Και διευκρινίζει πιο κάτω τι εννοεί:

« Η Χ.Α. πλέον έχει μπει στη ζωή μας, οτιδήποτε μας

λένε,  πρέπει  να  το  κάνουμε.  Εμένα  αν  μου  πούνε  να

κάτσω σπίτι μου, θα κάτσω σπίτι μου. Δεν μπορώ να πάω

ούτε σαν αστυνόμος. Δεν είμαι αστυνόμος, είμαι στη Χ.Α.

Οπότε  ό,τι  γραμμή  πέσει,  αυτή  θα  ακολουθήσουμε.

Μαθαίνω,  ρωτάω,  μου  απαντάνε  και  σας  έρχεται  το

μήνυμα».

Σε  άλλο  σημείο  του  βίντεο  είναι  ακόμα  πιο

συγκεκριμένος:

«Αν πάρω το ΟΚ από το Λαγό. Αν δεν το πάρω, δεν το

κάνουμε. Αν πάρω το ΟΚ θα έρθει σε όλους σας»

Μετά ταύτα, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι:

Α.  οποιαδήποτε  δράση  των  οργανώσεων  της  Χ.Α.

γίνεται ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ, που

δίνει το ΟΚ στον πυρηνάρχη και αυτός με τη σειρά του

ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ

Τ. ΕΦΟΔΟΥ.

Β. Επειδή όμως η παρούσα δικογραφία αφορά ΚΥΡΙΩΣ

τις  3  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΤΟΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ,  όπου

περιφερειάρχης είναι ο Λαγός και πυρηνάρχης ο Πατέλης



εμπλέκεται  τουλάχιστον  στις  2.  (Δολοφονία  Φύσσα,

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΑΜΕ)

Το βίντεο έχει ιδιαίτερη αξία 

«Αν πάρω το ΟΚ από το Λαγό , το κάνουμε. Αν δεν το

πάρω, δεν το κάνουμε».

Υπενθυμίζεται:

1. Στην  δολοφονία  Φύσσα  στις  18-09-2013,  ώρα

23.26.56  μέχρι  23.50.21  καταγράφονται  7  ΚΛΗΣΕΙΣ

μεταξύ ΛΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΕΛΗ.

2. Στην επίθεση στους συνδ.  ΠΑΜΕ στις  12-09-2013,

ώρα  23.49.51  το  μήνυμα Λαγού  προς  Πατέλη  προ  της

επίθεσης  που  την  προαναγγέλλει.  «Και  πολύ  καλά

έκανες. Παρεμπιπτόντως μάλλον θα φάνε γέρο πέσιμο τα

κομμούνια σήμερα στο Πέραμα. Έχουν βγει και βάφουν

και  μάζεψε  ο  Τάσος  καμιά  τριανταριά  και  πάνε  από

εκεί.»

23.52.19 μήνυμα λαγού προς Πατέλη:

Προφανώς τον έχει ρωτήσει αν θέλουν ενισχύσεις. «όχι θα

καθαρίσουν αυτοί άρα είχαν γενική κινητοποίηση»

23.56.58 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ μήνυμα Λαγού προς Πατέλη:

«πήραν μία πρώτη απάντηση»

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΓΟΥ ΚΑΙ ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ

Συμπέρασμα: ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ:

1. Ποιος  διοργάνωσε και  διέταξε  άλλως  ενέκρινε  τις

ανθρωποκτονίες και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας.

2. Εκτελέστηκαν με άνωθεν εντολή κατά τα διδάγματα

του σεμιναρίου Πατέλη.

3. Τηρήθηκε απολύτως η ιεραρχική δομή

Επίσης  ιδιαίτερα  σημαντική  κρίνεται  η  κατάθεση  του

καθηγητή  του  Εθνικού  και  καποδιστριακού  Πανεπιστημίου



Αθηνών και  κοσμήτορα του πολιτικού τμήματος της νομικής

σχολής Μιχάλη Σπουρδαλάκη:

«είμαι  καθηγητής  Πολιτικής  Κοινωνιολογίας  Τμήμα

πολιτικής  επιστήμης  και  δημόσιας  διοίκησης  Εθνικό  και

Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  και  πρόεδρος  της

Ελληνικής  εταιρείας  πολιτικής  επιστήμης.  Έχοντας  μελετήσει

διαβάσει σχετικά με την Χρυσή Αυγή φαίνεται ότι πρόκειται

για ένα πολιτικό οργανισμό που αφίσταται του πλαισίου όπως

έχει  οριστεί  ιστορικά  από  την  παράδοση  του  διαφωτισμού,

δηλαδή  τις  αρχές  της  ισότητας,  της  ελευθερίας,  της

αλληλεγγύης,  της  αξιοπρέπειας  του  ανθρώπου,  οι  οποίες

έχουν  τις  ρίζες  τους  από  την  αμερικανική  και  γαλλική

επανάσταση  και  που  έχουν  αποτελέσει  τη  θεωρητική

αφετηρία  όλων  των  δημοκρατικών  συνταγμάτων  και  του

Ελληνικού  Συντάγματος.…Η  ρητορεία  και  η  πρακτική  της

χρυσής  αυγής  κινείται  σαφώς  εκτός  αυτών  των  αρχών.

Πρόκειται για ένα πολιτικό οργανισμό που έχει απολύτως τα

ίδια  χαρακτηριστικά  ενός  στρατιωτικού  (militia)  τύπου

κόμματος, όπως αναφέρονται στην κλασική μελέτη του Μοριζ

Ντιβερζε «πολιτικά κόμματα», όταν αναφέρεται στα φασιστικά

κόμματα. Με άλλα λόγια πρόκειται για μία οργάνωση η οποία

δομεί θεσμούς κοινωνικής και πολιτικής της παρέμβασης για

την επιβολή αυτών των απόψεων της δια της βίας. Επίσης θα

ήθελα να παρατηρήσω ότι από την πολυσχιδή δράση της και

την  συνεχώς  ενδυναμούμενη  οργάνωση  της  καταδεικνύεται

ότι διαθέτει ιδιαίτερα σημαντικούς πόρους οικονομικούς και

άλλους  οι  οποίοι  δεν  δικαιολογούνται  από  την  πρόσφατη

κοινοβουλευτική της παρουσία .»

Επίσης  πολύ  σημαντική  κρίνεται  η  κατάθεση  του

δημοσιογράφου  Αλεξάνδρου  Ράπτη  της  εφημερίδας

Ηπειρωτικός Αγών των Ιωαννίνων.(ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ).



Ο δημοσιογράφος αυτός αναφέρεται αναλυτικά στη δράση

των παρακρατικών ομάδων της  Χρυσής  Αυγής στα Ιωάννινα

και στους βανδαλισμούς που έκαναν στο εβραϊκό νεκροταφείο

των Ιωαννίνων.  Να σημειωθεί  ότι  οι  Εβραίοι  των Ιωαννίνων

είναι από εκατοντάδες χρόνια  εγκατεστημένοι στα Ιωάννινα.

Ο σημερινός δήμαρχος Ιωαννίνων είναι Εβραίος. (ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ Χ.Α ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΝΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ)

1. Καταθέτει ο ίδιος : «μπορούμε να ταυτοποιήσουμε

ότι  οι  βανδαλισμοί  και  πιο  συγκεκριμένα  αυτός  που

έλαβε χώρα στις 8 /10/2003 πραγματοποιήθηκε κατά την

εκτίμησή  μου  από  την  νεοναζιστική  οργάνωση  Χρυσή

Αυγή.  Στις  εκδηλώσεις  που  αναφέρω  εμφανίστηκαν

συγκροτημένοι και συντεταγμένοι ως στρατιωτικό σώμα

με στολές δηλαδή μαύρα ρούχα, αρβύλα εφοδιασμένοι

με  κοντάρια  που  είχαν  ενσωματωμένη  την  ελληνική

σημαία.  Επίσης  έχω  προσκομίσει  στην  εισαγγελέα  του

Αρείου πάγου φωτογραφίες εκδηλώσεως της παραπάνω

οργάνωσης  στις  18/5/2008  στο  χωριό  Δελβινάκι  των

Ιωαννίνων. Έχω προσκομίσει επίσης εκτυπώσεις από τον

διαδικτυακό τόπο με στοιχεία ioanninaxa.blogspot.gr… Οι

βανδαλισμοί  στο  εβραϊκό  νεκροταφείο  εκτός  από  το

χρόνο  που  αναφέρω  συνεχίζονταν  έκτοτε  σχεδόν  μία

φορά το χρόνο. Άλλες φορές έγραφαν με σπρέι πάνω στα

μνημεία,  άλλες  φορές  κατέστρεφαν  χωρίς  σύμβολα,

άλλες  φορές  δεν  εισέρχονταν  μέσα  στο  χώρο  του

νεκροταφείου αλλά προξενούσαν φθορές από πάνω στην

πόρτα  εισόδου  αναγράφοντας  εμβλήματα  της  χρυσής

αυγής,  όπως ανάποδη σβαστικα και  αγκυλωτό Σταυρό.

Για όλα τα παραπάνω περιστατικά που περιγράφω δεν

έγινε ποτέ σύλληψη ούτε απαγγέλθηκε κατηγορία κατά

οποιουδήποτε.  Από  συζητήσεις  που  είχα  με  Έλληνες

βορειοηπειρώτες τόσο αυτούς που μένουν στα Γιάννενα

όσο και με αυτούς που μένουν στην Αλβανία θεωρούν



τα  μέλη  της  χρυσής  αυγής  εγκληματίες  και  δεν

συμφωνούν  με  τις  εξτρεμιστικές  τους  απόψεις  και  το

ιδεολογικό τους προφίλ. Στο φάκελο που απέστειλα στην

εισαγγελέα του Αρείου πάγου περιλαμβάνεται εκτός των

άλλων η έκθεση του state department και η έκθεση από

το ελληνικό παρατηρητήριο συμφωνιών του Ελσίνκι στα

οποία  καταδικάζονται  οι  επιθέσεις  και  οι  βανδαλισμοί

στα εβραϊκά νεκροταφεία τόσο των Ιωαννίνων όσο και

της Δράμας, κατονομάζοντας κατηγορηματικά σαφώς ως

δράστες μέλη της χρυσής αυγής»

2. Από  την  ανάγνωση  της  περιλαμβανόμενης  στην

δικογραφία   της αναφοράς του στην κ.  Εισαγγελέα ΑΠ:

<<  Στις  15  Απριλίου  2002  στο  εβραϊκό  νεκροταφείο

Ιωαννίνων  πραγματοποιούνται  βανδαλισμοί  από  τους

γνωστούς  αγνώστους  οι  οποίοι  και  καταστρέφουν

τέσσερις  επιτύμβιες  στήλες  μνήματα.  Σε  αυτήν  την

περίεργη  υπόθεση  με  τους  βανδαλισμούς  στο  εβραϊκό

νεκροταφείο  Ιωαννίνων  εμπλέκεται  και  το  όνομα  του

τότε  διοικητή  της  δίωξης  ναρκωτικών  στα  Γιάννενα  ο

οποίος  ονομάζεται  Ντοκουμες  Γεώργιος  και  ο  οποίος

συνελήφθη τις  βραδινές ώρες  αυτός και  οι  άντρες του

μέσα στο  εβραϊκό  νεκροταφείο  Ιωαννίνων  από  άνδρες

του Τμήματος Ασφαλείας Ιωαννίνων>> . 

Να σημειώσουμε ακόμα τη  δήλωση του Ν.  Μιχαλολιάκου

στο ξενοδοχείο Crystal το 2012 (κατάθεση Γιάννη Μπασκάκη –

δημοσιογράφου):

<<Οι αντίπαλοι της οργάνωσης όταν περνούν  έξω από τα

γραφεία  της  Χ.Α.  είτε  τρέχουν  είτε  δεν  προλαβαίνουν  να

τρέξουν.>>

Να  αναφερθούμε  στη  δολοφονική  επίθεση  στο  στέκι

ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ στα Πετράλωνα στις 30-6-2008.

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.



Από την πρώτη στιγμή της Χ.Α. την αρνήθηκε στην επίσημη

εφημερίδα  της  16-7-2008.  Το  μέλος  της  Κ.Ε.  Βασίλειος

Σιατούνης  από  τους  δύο  καταδικασθέντες  για  απόπειρα

ανθρωποκτονίας,όχι  μόνο  δεν  διεγράφηκε  αλλά

επιβραβεύθηκε με θέση στο ψηφοδέλτιο του Ν. Μιχαλολιάκου

στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας 2010!!!

Η αμετάκλητη απόφαση λέει κατά λέξει:

<<Επρόκειτο για οργανωμένη επίθεση από πολλά άτομα που

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσης της Χ.Α. η οποία είχε

αναβαθμίσει τις επιθέσεις της σε πολιτικά στέκια μεταναστών

κλπ.>>

Να αναφερθούμε στην εγκληματική επίθεση του Τ. Εφ. της

Χ.Α.  στον  Ελεύθερο  Κοινωνικό  Χώρο  της  Ηλιούπολης

<<ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ>> στις 10-7-2013.

Η εγκληματική  αυτή επίθεση είχε  προαναγγελθεί  από τον

Παναγιώταρο στα γραφεία του Αλίμου, τον μήνα Μάρτιο 2013-

σχετικό  βίντεο.  Ήταν  παρών  ο  Λαγός  με  το  βουλευτικό  του

αυτοκίνητο  και  ο  Μίχος  που  εικονίζεται  στις  επιδειχθείσες

φωτογραφίες. Συμμετείχαν οι πυρήνες  Χ.Α. Πειραιά, Νίκαιας

και Αλίμου.

Ειδική  αναφορά κάνομε στην αυθόρμητη , σε ερώτηση της

κ.  Προέδρου   ,  απάντηση   του  αυτόπτη  μάρτυρα  στην

δολοφονία του Παύλου Φύσσα  , υπαλλήλου του Υπουργείου

Δημόσιας Τάξης , Χατζησταμάτη , γιατί , κατά την γνώμη του ο

Ρουπακιάς εφόνευσε τον Φύσσα . 

Απάντηση:  << Για να ανέβει στην ιεραρχία της οργάνωσης>>

. Σχολιάσαμε τότε , και επαναλαμβάνομε και σήμερα : Μόνο

στην  Μαφία και  στην  Κόζα Νόστρα για  να  ανέλθει  κάποιος

στην ιεραρχία  ,  πρέπει  να σκοτώσει  .  Εάν αυτό το  κριτήριο

επικρατεί  και  στη  Χρυσή  Αυγή  ,  τότε  δεν  υπάρχει   καμμία

αμφιβολία ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση !!!



Επίσημες απόψεις Μιχαλολιάκου:

«Όσο  περισσότερο  περνούν  τα  χρόνια  τόσο  περισσότερο

ακραίος  ‘φασίστας’  ή  όπως  αλλιώς  θέλετε  να  το  πείτε

γίνομαι.» (εφ. «Χρυσή αυγή», 5.9.2007)

«Εμείς  οι  χρυσαυγίτες  δεν  πιστεύουμε  σε  κανενός  είδους

συνταγματικό ‘πατριωτισμό’» (εφ. «Χρυσή Αυγή, 12.1.2011)

Από το 2007 ο Μιχαλολιάκος συγκρίνει τον εαυτό του με τον

Οδυσσέα και θεωρεί ότι η οργάνωσή του θα μπει στη Βουλή

σαν Δούρειος Ίππος για να σφάξει όσους βρίσκονται μέσα: «Ο

Οδυσσέας  μπαίνοντας  στο  κάστρο  διά  της  πλαγίας  οδού

κατέσφαξε  τους  Τρώες»  (περ.  «Χρυσή  Αυγή,  τχ.  134,  Οκτ.-

Νοεμβρ. 2007)

27/11/2011«Θα γίνουμε ακόμα χειρότεροι, άμα δεν μπούμε

στη Βουλή.Τότε δεν θα έχουμε να φοβηθούμε καμία πολιτική

σκοπιμότητα και ίσως χρειαστεί να κλείσουμε και τα γραφεία

αυτά, να μην ξέρουν πού να μας βρουν και τότε θα ψάχνουν

όπου νομίζουν για να βρουν αυτούς [και να τους παραδώσουν]

στη δικαιοσύνη»

24/12/2011 «Δεν διαθέτουμε τεθωρακισμένες μεραρχίες να

γλιτώσουμε  και  από  εκλογές  και  από  τα  έξοδα  για

ψηφοδέλτια. Θα γίνονταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.»

«Δεν  μας  καίγεται  καρφί  αν  θα μπούμε  στη  Βουλή,  αλλά

αυτοί  εκεί  έξω οι  οποίοι   ονομάζονται  ελληνικός  λαός είναι

ένας όχλος, μία μάζα, που του έχουν κάνει πλύση εγκεφάλου,

που δεν ξέρει τι του γίνεται.»

Να αναφερθούμε στη στάση της Αστυνομίας:

Στην υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα :   



 Α.  H ομάδα ΔΙΑΣ που πρώτη προσέτρεξε παρά το ότι ήταν

πολυάριθμη και πάνοπλη ακόμα και με υποπολυβόλο δεν <<

κατάφερε >> ??  να αποτρέψει τη δολοφονία  . 

 Β .   Αν  το αυτοκίνητο του Ρουπακιά , που προσπάθησε να

διαφύγει πηγαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα ,  δεν το έκλεινε το

περιπολικό  της  Αμεσης  Δράσης  που  εκ  των  υστέρων

προσέτρεξε  ,  ο  ίδιος  θα  είχε  διαφύγει  και  δεν  θα

συλλαμβανόταν !!!!

  Γ.     Ο Ρουπακιάς  όταν συνελήφθη από το  πλήρωμα του

περιπολικού , εδήλωσε σε αυτούς << Είμαι δικός σας , δηλαδή

της Χρυσής Αυγής >> !!!

  Δ .   Όταν προσήχθη στο Α.Τ . Κερατσινίου είχε το κινητό του

και επικοινωνούσε ελεύθερα μέχρι το πρωί . 

  Ε  .  Ουδείς  άλλος  Χρυσαυγίτης  συνελήφθη  ,  παρά  μόνο

συνελήφθησαν οι φίλοι του Παύλου Φύσσα . 

Στην υπόθεση της εγκληματικής επίθεσης στα στελέχη του

ΠΑΜΕ : 

1) Α) Μία μηχανή ΔΙΑΣ με δύο αστυνομικούς από την

αρχή παρακολουθεί χωρίς να επεμβαίνει. Παραμένει στα

50 μέτρα και κατά την επίθεση.

Β)   Το Α .Τ.  Περάματος βρίσκεται  στα 40-50 μ.  από το

σημείο της επίθεσης . 

Λίγα λόγια για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα:(σχετικά με

το οργανωμένο του εγκλήματος και την  εμπλοκή της Χ.Α.)

Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κάνεις ότι η Χρυσή Αυγή δεν

εμπλέκεται;; (ΕΛΕΟΣ!!!)

Να υπενθυμίσουμε:



1. Τα μηνύματα του Πατέλη προς τα μέλη του πυρήνα

Νίκαιας  λίγο  πριν  από  τη  δολοφονία  να  προσέλθουν

αμέσως εκεί 

2. Συγκρότηση  του Τ.ΕΦ.

3. Πορεία-μοτοπορεία

4. Δολοφονία Φύσσα από Ρουπακιά με τη συνδρομή

του Τ.ΕΦ.

Να σημειωθεί  ότι  και  οι  τρείς κύριες δολοφονικές επιθέσεις

(  Δολοφονία  Φύσσα  ,  ανθρωποκτόνες  επιθέσεις  σε

συνδικαλιστές ΠΑΜΕ , σε Αιγυπτίους αλιεργάτες ) γίνονται  

 Όλες νύχτα

 Όλες  ολιγόλεπτα

 Όλες κατόπιν  ενέδρας

 Όλες  με   περισσότερους  χρυσαυγίτες   εναντίον

λιγότερων

 Όλες  με  οπλισμένους  χρυσαυγίτες    εναντίον

άοπλων

Αναφερόμστε σε άρθρο στην << Εφημερίδα των Συντακτών

>>  του Νίκου Δένδια-κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τότε της

ΝΔ . 

 << Στην πραγματικότητα ήταν μία ένδειξη ότι η βία είναι

εγγενής στη Χρυσή Αυγή και αποτελεί συστατικό στοιχείο της

ύπαρξης της. Η Χρυσή Αυγή επιβεβαιώνει άλλωστε συχνά με

τη δράση της τα όσα ανέφερα στο διαβιβαστικό της αναφοράς

μου  στην  εισαγγελέα  του  Αρείου  πάγου  και  στις  32

δικογραφίες  που  απέστειλα:  «οι  αξιόποινες  αυτές  πράξεις

φαίνεται  να  προσιδιάζουν  σε  σύσταση  εγκληματικής

οργάνωσης  και  άσκηση  οργανωμένης  εγκληματικής

δραστηριότητας, η οποία εκτρέπεται των ορίων μεμονωμένων

περιστατικών, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα, υπονομεύει την



αυθεντία  του  κράτους  δικαίου,  προσβάλλει  τα  ανθρώπινα

δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτει σε κίνδυνο

τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.»

«Η δραστηριότητα αυτή εκθέτει όχι μόνον τους φυσικούς και

ηθικούς  αυτουργούς,  αλλά  και  την  ίδια  τη  χώρα,  τη

δημοκρατική  της  παράδοση,  τον  νομικό  της  πολιτισμό,  τις

δεσμεύσεις  της  υπό  το  διεθνές  και  ευρωπαϊκό  δίκαιο

προστασίας  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων.  Η

αντιμετώπισήτης, κατά συνέπεια, επιβάλλει την εγρήγορση της

Πολιτείας και την ενεργοποίηση όλων των αναγκαίων μέσων

που  προβλέπουν  το  Σύνταγμα,  ο  Ποινικός  κώδικας  και  ο

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.»

Είναι όμως τόσο απολύτως συνδεδεμένη με την άσκηση βίας

η παρουσία του νεοναζιστικού μορφώματος στον δημόσιο βίο,

ώστε  μέλη  της  κατηγορούμενα  για  κακουργήματα  να  μην

απέχουν από προκλητικές ενέργειες, ούτε καν διαρκούσης της

δίκης! Τα όσα άλλωστε περιγράφονται στο πόρισμα το οποίο

είχε συντάξει  τότε ο αντεισαγγελέας του Αρείου πάγου Χαρ.

Βουρλιώτης,  για  τη  δράση  της  οργάνωσης  δεν  επιτρέπουν

αυταπάτες. Στη δομή της επικρατεί η αρχή του μόνου ηγέτη

(«Fuhrerprinzip»)  όπως  στο  Εθνικοσοσιαλιστικό  Κόμμα  του

Χίτλερ  και  η  δράση  της  προσιδιάζει  σε  αυτή  μιας

παραστρατιωτικής  οργάνωσης  με  συγκεκριμένη  ιεραρχία-

δομή,  με  επιμερισμό  καθηκόντων  μεταξύ  ‘πολιτικού’  και

επιχειρησιακού  τμήματος.  Η  βία  για  τη  Χρυσή  Αυγή  είναι

αυτοσκοπός και όχι απλώς μέσο της επίτευξης των επιδιώξεών

της.

Πέρα  επίσης  από  τις  υποκριτικές  αναφορές  της  Χρυσής

Αυγής  περί  δήθεν  «πατριωτικού  χαρακτήρα»της,  η  σύνδεσή

της με τον ναζισμό είναι αδύνατον να αποκρυβεί. Κατά τον ίδιο

τον αρχηγό της είναι «η σπορά των ηττημένων του ΄45», ενώ

κατά τη διάρκεια των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας το



2013  σε  σπίτια  ηγετικών  στελεχών  της  Χρυσής  Αυγής,

βρέθηκαν πλήθος ναζιστικών βιβλίων και αντικειμένων (όπως

π.χ.  σβάστικες)  και  στολές  των  ταγμάτων  εφόδου  του

Ναζιστικού  Κόμματος  Γερμανίας  ή  των  SS.Οι  υποτιθέμενοι

«πατριώτες»  είναι  στην  πραγματικότητα  οπαδοί  μιας

κοσμοθεωρίας που σκόρπισε τον τρόμο και τον όλεθρο σε όλο

τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα, η οποία πλήρωσε βαρύτατο

τίμημα κατά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Δεν πρόκειται απλώς

για παράδοξο, αλλά για ιστορική αμνησία.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα

ότι σήμερα, ουδείς δικαιούται να υποτιμά την εμφάνιση του

νεοναζιστικού  φαινομένου  στη  χώρα  μας  ή  να  μιλάει  για

«υπερβολές» όσον αφορά τις εκτιμήσεις για τον κίνδυνο που

συνιστά για την Ελληνική κοινωνία ή και για το πολίτευμα. Δεν

πρόκειται  άλλωστε  για  δίωξη  ιδεών,  αλλά  για  επιβολή  του

νόμου  σχετικά  με  αδικήματα  του  Ποινικού  Κώδικα.  Ουδείς

σήμερα μπορεί να έχει την αυταπάτη ότι η Χρυσή Αυγή μπορεί

να  λειτουργήσει  εντός  των  πλαισίων  του  κοινοβουλευτικού

συστήματος και της δημοκρατίας.

Σχολιασμός για την απολογία Λαγού (30-10-2019):

Ο κατηγορούμενος Λαγός που απολογήθηκε την 30/10/2019

έδειξε το πραγματικό πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης

που  περιφρονεί  τον  θεσμό  της  Δικαιοσύνης,  το  παρόν

Δικαστήριο!!  Επιτέθηκε  στο  παρόν  δικαστήριο  Με

προσβλητικές  εκφράσεις  και  ανοίκειο  ύφος  κατά  λέξη

αλήθεια:

«Ντροπιάσατε τη διαδικασία και αν δεν βρέθηκε κανένας να

σας το πει θα σας το πω εγώ που δεν φοβάμαι τίποτα. Μας

τραβολογάτε  εδώ  και  6,5  χρόνια  να  απολογηθούμε  για

βεγγαλικά. Κάθεστε τόση ώρα και μας ρωτάτε για τηλέφωνα

και μηνύματα, επειδή δεν έχετε κάτι άλλο να μου πείτε. Δεν

ξέρω κατά πόσο θα είστε περήφανοι μετά από λίγο και εσείς



και οι συνάδελφοί σας για την απόφαση που θα βγάλετε. Αν

αυτή  είναι  η  ελληνική  Δικαιοσύνη  δεν  θέλω  να  έχω  καμία

σχέση μαζί της.» 

Ο  Λαγός  έχει  κάθε  λόγο  να  μη  θέλει  σχέσεις  με  τη

δικαιοσύνη. Όμως το δικαστήριο είναι το αρμόδιο πολιτειακό

όργανο για την απονομή της δικαιοσύνης και αξίζει αυτόν τον

σεβασμό.Αυτές  οι  πρωτοφανείς  εκφράσεις  περιύβρισης  του

Δικαστηρίου  που  κανένας  πολίτης  δεν  θα  τολμούσε  να

εκδηλώσει,εκτός από αβάσιμες και προκλητικές φανερώνουν

πανικό  και  αδυναμία  αντιμετώπισης  του  κατηγορητηρίου.

Όποιος  έχει  επιχειρήματα  δεν  υβρίζει!!Επιχειρηματολογεί.

Όποιος υβρίζει το δικαστήριο δεν μπορεί να μένει ατιμώρητος.

Διότι  τότε  δεν  θα  έχουμε  συντεταγμένη  Πολιτεία  αλλά

ζούγκλα!! Η ανοχή δεν μπορεί να εκληφθεί ως αδυναμία! Το

δικαστήριο  βεβαίως  θα  απαντήσει  με  την  απόφαση  του.  Α

υτήν  περιμένουμε  όλοι  έχοντας  τη  βεβαιότητα  ότι  θα

αποδοθούν ‘τα του Καίσαρος τω Καίσαρι’. 

Ως πολιτική αγωγή θέλουμε να χαιρετίσουμε την πονεμένη,

μάνα  την  αγωνίστρια  του  αντιφασισμού,  τη  Μάγδα  Φύσσα

που άγρυπνη επί πέντε (5) ολόκληρα χρόνια με αξιοπρέπεια

και αγωνιστικότητα στέκεται δίπλα μας και αγωνίζεται για την

επικράτηση του δικαίου, για την καταδίκη των υπηρετών του

ξενοκίνητου  ναζισμού-φασισμού,  που  εγκλημάτησαν  πρώτα

από όλα σε βάρος του λαού και  της Δημοκρατίας που τόσο

περιφρονούν.

Μετά  από  όλα  όσα  αναλυτικά  εκτέθηκαν  και

καταδείχθηκαν   πώς  σχολιάζουμε  συνοπτικά  την

Εισαγγελική πρόταση καθήν:

1. «Η  ηγεσία  δεν  γνώριζε,  δεν  έδινε  εντολή,  δεν

υπήρχε  σχεδιασμός,  δεν  υπήρχε  στοχοποίηση  των

θυμάτων από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής»



2. « Όλες οι  εκδηλωθείσες  εγκληματικές πράξεις,  γι’

αυτές  δεν  υπήρχε  κίνητρο,  όλες  ήταν  συμπτωματικές,

μεμονωμένες  ή  και  εδράζονται  στη  σφαίρα  της

ψυχολογίας»

3. «Ότι ναι μεν μέχρι το έτος 1992 όντως υπήρχαν οι

ακραίοι αλλά έκτοτε αυτοί αποχώρησαν»

«Αλλά  και  αν  ακόμα  είναι  ναζιστές  τούτο  είναι

ποινικώς αδιάφορο»

A. Η  Εισαγγελική  πρόταση,  παρείδε  όλο  το

προαναφερόμενο συντριπτικό υλικό.

B. Ως εκ τούτου είναι μακράν της πραγματικότητας

C. Υπερακόντισε  ακόμα  και  την  απολογία  του

Μιχαλολιάκου ο οποίος παρεδέχθη ότι η Τ.Ο. Νίκαιας της

Χρυσής  Αυγής  εξέφυγε  και  για  αυτό  απέλυσε  τους

υπευθύνους της από τα κεντρικά γραφεία της Μεσογείων

και έκλεισε τα γραφεία της Τ.Ο. Νίκαιας.

Ο ίδιος διέψευσε με τον τρόπο του τον φαιδρό ισχυρισμό ότι

τα μηνύματα του Πατέλη προς τα μέλη του Τ.ΕΦ. Νίκαιας, δεν

αφορούσαν  τη  δολοφονία  του  Φύσσα  αλλά  να  μοιραστούν

τρυκάκια για δική του ομιλία.

Μετά την κοπιώδη πενταετή διαδικασία το κατηγορητήριο

απεδείχθη ΠΛΗΡΩΣ!!!

Οι  200  και  πλέον  μάρτυρες,  παθόντες,  εκπρόσωποι  της

Ακαδημαϊκής κοινότητας, καθηγητές εκπρόσωποι της τοπικής

αυτοδιοίκησης, απλοί μάρτυρες που μπροστά στα μάτια τους

εκτυλίχθησαν οι απεχθείς πράξεις της Χρυσής Αυγής ομόφωνα

καταδίκασαν  τις  πράξεις  αυτές  και  συνέβαλαν  στην  πλήρη

απόδειξη της κατηγορίας.



Τους επικουρεί το πλούσιο αποδεικτικό υλικό, φωτογραφίες,

βίντεο, έγγραφα.

Από την παρακολούθηση μέσω του τύπου και των Μ.Μ.Ε.,

της παρούσας Δικής, η κοινή γνώμη της χώρας μας αλλά και

πέραν  αυτής  (διότι  η  υπόθεση  αυτή  έχει  διεθνή  αντίκτυπο)

έχει λάβει γνώση ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η Χ.Α., μια ναζιστική

εγκληματική οργάνωση. 

Η κοινή γνώμη την έχει ήδη καταδικάσει!!

ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ!!

Η  άστοχη  Εισαγγελική  πρόταση  δεν  μούδιασε  αλλά,

ΑΝΤΙΘΕΤΑ,  ΕΞΗΓΕΙΡΕ  ΤΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ  ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ  του

ελληνικού λαού και ΟΧΙ ΜΟΝΟ!!

Η  πρόταση  αυτή  σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να

ενεργήσει  συμψηφιστικά,  ώστε  μια  «ενδιάμεση»  δικαστική

κρίση να μας αφήσει ευχαριστημένους.

Το  πρώτιστο  δεν  είναι  τα  πρόσωπα  αλλά  η  εγκληματική

οργάνωση στην οποία υπήχθησαν τα πρόσωπα. Και με αυτή

την παραδοχή,  σύμφωνα με όσα απεδείχθησαν,  μια είναι  η

οδός:  Η  καταδίκη  των  κατηγορουμένων  σύμφωνα  με  το

κατηγορητήριο.

Κυρία  Πρόεδρε,  μέλη  (τακτικά  και  αναπληρωματικά)  του

Δικαστηρίου.

Είναι  γεγονός  ότι  τα  ονόματα  όλων  των  παραγόντων  της

ιστορικής  αυτής  Δίκης,  των  μελών  του  Δικαστηρίου,  των

συνηγόρων, γράφησαν ήδη ΣΤΑΣ ΔΕΛΤΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Αι  δέλτοι  της  ιστορίας  ξεκίνησαν  να  γράφονται  από  τον

πατέρα της ιστορίας ΕΛΛΗΝΑ Ηρόδοτο (τότε δεν υπήρχε ακόμα

το χαρτί) φτάνουν μέχρι τις μέρες μας και συνεχίζονται!!

Το ερώτημα που τίθεται αμείλικτα είναι:

Ποιο  είναι  το  χρώμα  των  γραμμάτων  που  κατέγραψε  τα

ονόματα μας.

ΤΟ ΧΡΥΣΟ Η ΤΟ ΜΑΥΡΟ??

Ο αμείλικτος κριτής ΟΛΩΝ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΙΔΙΑ ΘΑ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ!!



Οι λαοί, η κοινή γνώμη, ΘΑ ΤΟ ΚΡΙΝΟΥΝ !!!

Να τελειώσω με τούτο:

Στο  αρχαιότερο  δικαστικό  μέγαρο  της  χώρας  μας,  στο

Δικαστήριο  (Πρωτοδικείο-Εφετείο)  της  πρώτης  πρωτεύουσας

του  Ελληνικού  Κράτους  ,του  Ναυπλίου,  ΚΑΙ  ΜΑΛΙΣΤΑ  ΣΤΗΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΟ-ΕΝΘΕΝ ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ

έχουν τοποθετηθεί δύο προτομές ΔΙΚΑΣΤΩΝ:

Είναι  οι  προτομές  του  Αναστασίου  Πολυζωίδη,  Προέδρου

του Δικαστηρίου που το έτος 1834 (σχεδόν πριν δύο αιώνες )

εδίκασε  τον  απελευθερωτή  της  πατρίδας  μας  από  τον

Τουρκικό ζυγό Θ. Κολοκοτρώνη ,αλλά και τον Πλαπούτα, όπως

επίσης και του μέλους του Γεωργίου Τερτσέτη.

Και  οι  δύο  αρνήθηκαν  πάρα  τις  αφόρητες  πιέσεις  που

δέχθηκαν  από  την  Γερμανική-Βαυαρική  Αντιβασιλεία  να

υπογράψουν την ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΑΝΔΡΟΣ!!!

ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ !!!!!

Οι  λοιποί,  οι  ολιγόψυχοι  και  ανάξιοι,  παραδόθηκαν  στην

λήθη και τάφηκαν κάτω από την τέφρα του Βεζούβιου.

Ο Πρόεδρος, Πολυζωίδης, νεαρός τότε 32 ετών, κατέκτησε

τον θώκο του Αντιπροέδρου του Α.Π. 

Τα  ονόματα  τους  γράφτηκαν  με  χρυσά  γράμματα  στας

δέλτους της ιστορίας.

Α Ξ Ι Ο Ι !!


