ΧΡΥΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Κα Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι έφετες,
Η ΧΑ είναι μία οργάνωση με παρελθόν. Με βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν.
Αυτό δεν ειναι ενας ισχυρισμός της ΠΑ, ειναι η αληθεια αποτυπωμενη σε
πληθωρα καταδικαστικων αποφάσεων της Δικαιοσύνης, που διαβάσαμε και
σε αυτες που θα προσκομίσουμε. Ενδεικτικά αναγν. 210-211-212, αποφάσεις
σε βάρος Περίανδρου, Κουσουμβρη, Ζαφειρόπουλου. Η δολοφονία του Π.
Φύσσα ήταν το σημείο όπου για πρωτη φορα η Δικαιοσύνη αναρωτήθηκε εάν
όλες αυτες οι βίαιες ενέργειες των μελών της ΧΑ ήταν μεμονωμένα, τυχαία
περιστατικά, ασχετα μεταξυ τους ή εάν τελούνταν οργανώμενα, συστηματικά,
κατ’ εντολή της ηγεσίας, στο πλαίσιο εφαρμογής των καταστατικών αρχών της
οργανωσης ΧΑ, δηλ. του ναζισμού.
Και τα στοιχεια σε βαρος των
κατηγορουμενων ειναι συντριπτικα. Γ
ια να χρησιμοποιησω τα λογια του Πατελη «στην ΧΑ τίποτε δεν γίνεται κατα
λάθος»
Θα ξεκινήσω με τον ρόλο του Ρουπαλια στην ΧΑ
Ο ρόλος του Ρουπακιά στην ΧΑ-μελος του 5μελους Νικαιας-ταμίας
1) Απο αναγν. 249, κατάλογος τοπικων οργανώσεων , οπου
αναγράφεται η ΤΟ, το ονομα ή τα ονοματα των υπευθύνων, το
τηλεφωνο και το μειλ ..
ΤΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Γεωργιος Πατελης/Ρουπακιας και τα 2 τηλεφωνα 401 του Πατέλη
και 570 του Ρουπ. ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΧΑ με υπογραφες της
λογιστριας Αγγελικης Γεννατα
2) Βίντεο στην εθνικιστικη κατασκήνωση της ΝΕΔΑ(10-8-2013) όπου
ο Ρουπακιας μαζι με Τσακανικα Καζαντζόγλου και Πατελη, 4 απο
5μελες, λειπει η Σκαρπελη ορκίζει νεοσυλλεκτους ΧΑ.
«εμείς οι
χρυσαυγίτες είμαστε οι τελευταίοι πιστοί μιας ιδέας την οποία θα
προασπίσουμε μέχρι την τελική νίκη, τον θάνατο. Οπως και να ‘χει θα
είμαστε στις επάλξεις, στα δύσκολα και στα εύκολα, έτοιμοι να
πραγματοποιήσουμε τις εντολές του Αρχηγού».
3) Ομιλία στην ΤΟ Σπάρτη, ως εκπρόσωπος, ως ταμίας της ΤΟ
Νικαιας... Χρυσαυγιτης δε γεννιέσαι, ουτε γίνεσαι, ΧΑ πεθαίνεις.
4) Βίντεο Πατέλη, για χρήματα στον Πατέλη ΠΟΥ ?? 0706: Αναγν. 350,
πατρ. 3.3 , βντεο 706 ΟΜΙΛΙΑ ΠΥΡΗΝΑΡΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ (+εισαγωγή Πατέλη). 23:00-24:12.
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Πατέλης 23:00 καλεί στην Πάρο, 24:05 «όποιος θέλει να συμβάλλει
στην οικονομική ενίσχυση της τοπικής, στον Ρουπακιά εδώ δίπλα».

5) Είναι αμέτρητες οι φωτο οπου ειναι Ρουπακιας, με τη στολή Νικαιας, με
όλη το ταγμα εφοδου ην ΤΟ Νικαιας, να ειναι παντού, σε όλη την
Ελλάδα, Κόρινθο, Αγρίνιο, Δερβενάκια, Νεδα, Λογικό αυτό αφού ειναι
μέλος 5μελούς της ΤΟ νικαιας και είναι ο ταμίας,
Από προγραμμα ΝΕΔΑ, που είδαμε στον σκληρό του Τσακανικα (αν. 376,
ΠΑΡ.1.3, 127 ) προκύπτει οτι ο Καζαντόζγλου υπεύθυνος πολιτικής
δράσης , ο Τσακανίκας υπεύθυνος ιδεολογικού και εκπαιδευσης { από τις
φωτο και τα βίντεο, είδαμε οτι ο Τσακ ως επαγγελματίας μποξερ, που μπορεί
να διδάσκει, εκπαιδευει ολους τους ΧΑ σε μποξ}
Ρουπακιας ταμίας οπως ειδαμε και απο βίντεο, Σκαρπέλη υπευθυνη
πολιτικης οργάνωσης (απο απολογια της) Νατο το 5 μελες.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 249 Της ΧΑ ΑΡΚΕΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΠΕΡΑΝ ΠΑΣΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΟΤΙ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΗΤΑΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ Κ ΜΕΛΟΣ 5ΜΕΛΟΥΣ και αυτό το ηξεραν οσοι
κατηγορουμενοι εβγαιναν στα καναλια και ελεγαν οτι ο Ρουπακιας ηταν
ενας περαστικός. Το ήξεραν οτι ηταν ψεμα.
ΟΠΛΑ ΜΕΛΩΝ
Ακουσαμε στα ηχητικα της ΕΥΠ 276, να αποτυπώνεται ο πανικός που
επικρατούσε στην οργάνωση, μετα τη δολοφονια Φυσσα και η άμεση
κινητοποίησή της, προκειμένου να « καθαριστούν » τα σπίτια των μελών της,
δηλαδή να εξαφανίσουν τα όπλα που κατείχαν , αναμένοντας κατ’ οίκον
έρευνες από τις αρμόδιες Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές.
ΠΑΡΑ την αμεση κινητοποιηση της οργανωσης να ενημερωσει τα μέλη της και
οτι παρακολουθουνται τα τηλεφωνα, να προσεχουν τι λενε και οτι επικεινται
ερευνες και να καθαρισουν απο οπλα τα σπιτια, παλι βρίσκονται οπλα. Τι θα
βρισκαν αν συλλαμβανοταν εκεινο το βραδυ της δολοφονιας όλοι οι
χρυσαυγιτες που ηταν εκει...
Συνοπτικα, ο οπλισμός που βρέθηκε
1)Ρουπακιας, και τέιζερ βρεθηκε στο σπίτι του, ξεχασε να το πεταξει η
συζυγος του..
2)ΑΓΓΟΣ (ΑΝ. 348) 1 πτυσσομενο στιλέτο και 3 μικρου μεγέρους μαχαίρια
τσακανικας
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ
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Πατελης
σαντοριναιος
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝ. 230 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ
ΜΠΑΡΕΚΑΣ,
ΠΟΠΟΡΗ αναγν. 277 οπλα, μαχιαρια
Λαγος, γερμενης
11) Στρατος Σιατουνης καταδικασμένοι για απ. Ανθρωποκτονιας, υποθεση
ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ, οπλα τους ηταν μαχαιρια αν. 179
12) Λιακοπουλος Στεργιοπουλος, καταδικασμενοι Ανθρωποκτονιας Λουκμαν,
όπλο το μαχαίρι. Αν. 187-191

Να πάμε στο αναγν. 227 δικογραφία για Χαιδα και Δράκου {ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΧΑ?] ΔΡΑΚΟΣ μελος προσωπικης φρουρας Μπουκουρα , και αυτός απο
πυρηνα Κορινθο και μελος φρουρας Μπουκουρα, ΜΑΝΑΒΗΣ 434,
Και σε φωτογραφίες σε εκδηώση ΙΜΙΩΝ, στη φρουρά
1 πιστόλι ΖΑΣΤΑΒΑ, με γεμιστηρα με 4 φυσιγγία, 1 πτυσσομενο γκλομπ, και 1
σουγια,
Τα είχαν για αυτοάμυνα είπαν στην απολογία τους... Η μόνη άμυνα για εμάς
είναι ο χρόνος ετοιμασίας για την επόμενη επίθεση σε απρόσμενους
χώρους και χρόνους (Αν. 327 ΜΙΧΑΛΟ, 8.1, 62, δημοσιευμενο άρθρο στην
εφημεριδα της ΧΑ και ΑΝ.354, Παππας , Παρ. 16.3, εγγραφο 181 ΠΙΣΤΕΥΕ
ΥΠΑΚΟΥΕ ΠΟΛΕΜΑ)
Αυτα ειναι τα οπλα μελων που βρεθηκαν ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ οπως αποδεικνυεται
απο τα τηλεφωνα υπηρχαν εντολες να καθαρισουν τα σπιτια τους απο οπλα.
Μαχαιρια, πυτσσομενα,
ταγματων εφοδου..

γκλομπ,

σιδερογροθιες,

οπλα

κυριως μελων

Οι ανωτεροι είχαν πιστολια και περιστροφα.
Σκεφτειτε ολες τις φωτογραφιες με οπλα που επιδειχθησαν, όλων των
κατηγουρουμένων. Τις φωτογραφιες με οπλα στη ΝΕΔΑ. Είναι ψευτικά τα
οπλα, ειναι απο τα ΤΖΑΜΠΟ θα πει η υπερασπιση. Και οι σφαίρες ? κ αυτές
ψευτικες ? ανευ ουσιας ισχυρισμος, δεν υπαρχει κατηγορια οπλοκατοχης/η
οπλοφοριας
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Ακόμα και εάν υποτεθη οτι ειναι ψευτικά, που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ,
με βαση το
προγραμμα της εθνικιστικής κατασκηνωσης ΝΕΔΑ
(αν.378, 127) που
διαβασαμε στοιχειοθετείται η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ των μελών στα όπλα και τη
σκοποβολή . Στο
υπ’ αριθμ. 5
«Στα μέσα του ποταμού θα
πραγματοποιηθούν βολές υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου πολιτικής
δράσης ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ .(προαιρετικό να υπάρχει φούμο)» και 15)
Επιστροφή από τον ποταμό με ακόμα ένα μάθημα σκοποβολής και
εκπαίδευσης κάλυψης βολής επίθεσης και άμυνας.
Εχουμε οργανωμένη κατ εντολη της ηγεσιας εκπαιδευση των μελων, στον
στοχο, και στη σκοποβολή, στο μποξ.
Η εκπαιδευση στα οπλα και στο μποξ, απο τον Τσακανικα, επαγγελματια
μπξερ δεν ελαβε χωρα στο πλαισιο μια εκδρομης, δεν ειναι αθλοπαιδιες.
Ελαβε χωρα στο πλαισιο της εθνικιστικής κατασκήνωσης που έγινε στη ΝΕΔΑ
στις 10-8-2013, με εντολή Λαγού όπως αποδεικνύεται απο το μηνυμα 103,
που βρεθηκε στο κινητο Κορκοβίλη και ειναι στο αναγν. 382, ημέρα 26-72013, με αποστολέα την ΤΟ Νίκαιας. « ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ
6976740401 ΣΗΜΕΡΑ. ΣΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΗΣ ΝΕΔΑΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΛΑΓΟΥ. Ο
ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΤΟΛΗ δεν ηταν
προσωπικη επιλογη ή
ΜΟΔΑ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΛΗ ΛΑΓΟΥ ΟΠΩΣ
ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΜΥΝΗΜΑΤΑ κορκοβιλη και αλλων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε οπλα και πολεμικες τεχνες υπάρχει και στα ανωτερα
διευθυντικά μελη της ΧΑ.
Στο αναγν. 327, σκληρος ΜΙΧΑΛΟ, παρ.1.4, βιντεο 40 , μετα τις εκλογες του
2012, ανακοινωνει τον ρόλο καθε μελους του ΚΣ συγγωνμη του ΠΣ, κατα τα
λογια του αρχηγου που μπερδευει το ΚΣ με το ΠΣ..
Εκει περιγραφονται αρμοδιοτητες καθε μελους ΠΣ Ο κασιδιαρης
εκπροσωπος τυπου και ιδεολογιας και εκπαιδευσης στελεχων...
Γερμενής πολιτική δράση υπεύθυνος 01.15 «..Κασιδιάρης εκπρόσωπος
τύπου εκπρόσωπος κόμματος, θα αναλάβει το κομμάτι της ιδεολογίας και
εκπαιδευσης στελεχων του κομματος,έχουμε πολύ μεγαλα σχεδια, προς
αυτήν την κατεύθυνση. ΛΑΓΟΣ «..Ο συναγωνιστής Λαγός αναλαμβάνει το
θέμα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, πως πρεπει να πορευεται η οργανωση //
Λαγος επισης μελος Πειθαρχικού Συμβουλίου, Παναγιωταρος νοτιων
προαστιων Μετωπο νεολαιας απευθειας στον αρχηγο..
Και αυτος ο ρολος, υπευθυνος εκπαιδευσης επιβεβαιωνεται απο σκληρους
είδαμε φωτογραφίες Κασιδιαρη, οπου εμφανως ο Κασιδιαρης εκπαιδευει
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αλλους ΧΑ... με οπλα.. σε βολές, στα βουνά, κανοντας ναζιστικους
χαιρετισμούς (ειχαμε επισημανει φωτο με τιτλο ΒΟΥΝΟ-τρεινερ) και δεν
ξερω με ποιον πήγε ή δεν πηγε στρατό ο ΗΚ,΄το ποτε το ξερουμε το 2006,
σιγουρα δεν πηγε στρατό με την Ουρανία Μιχαλολιάκου εκπαιδευσης φωτο
Κασιδιαρης.. ΟΥΡΑΝΙΑ Παράρτημα 5.3 (αν. 331)
Φώτο: 8,66, 72, 77, 95, 98, 170, 186, 197, 234, 249, 262, 262, 287, 291
(Files created 17/7/2011): εκπαίδευση στα όπλα από Κασιδιάρη. Οι
φωτογραφιες αυτές είναι απο την εθνικιστική κατασκηνωση του 2011, το οποίο
είχε και πρωτοσελιδο στην εφημεριδα της η ΧΑ και το είδαμε στον σκληρό του
Μιχαλολιάκου, ως εξωφυλλο στην εφημεριδα, και αρθρο μεσα σε αυτο.

οσον αφορα το ΠΣ
ΠΑΡΑΡΤ. 2.1 απο ΟΥΡΑΝΙΑ Εγκύκλιος από Αρχηγό, Γερμενή, Κασιδιαρη,
Λαγο, Ματθαιόπουλο της 20/11/2012.
«Επίσης

μέλη

του

Πολιτικού

Συμβουλίου

είναι

οι

Συναγωνιστές

Ματθαιόπουλος Αρτέμης, ο οποίος ορίζεται ως υπεύθυνος της περιφέρειας
του νομού Θεσσαλονίκης και σύνδεσμος μεταξύ της Κεντρικής Διοικήσεως και
των Περιφερειών Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας
και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Βορείου Αιγαίου. Ο
Συναγωνιστής

Τσακίρης

Μιχάλης

έχει

το

καθήκον

υπευθύνου

της

περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συναγωνιστής Χρυσομάλλης Νίκος
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και
Βορείου Αιγαίου. Σε άμεση συνεργασία με το Πολιτικό Συμβούλιο θα είναι
οι Συναγωνιστές Παππάς Χρήστος, ο οποίος θα έχει το καθήκον της
διευθύνσεως του γραφείου του Γ.Γ., καθώς και ο Συναγωνιστής
Βλαχόπουλος Δημήτρης, ο οποίος θα είναι γενικός διευθυντής των διοικητικών
υπηρεσιών του Λαϊκού Συνδέσμου» (...)

Σ αυτο το βιντεο ανακοινωνονται οι αρμοδιοτητες του καθε μελους του ΠΣ,
που μπερδευεται ο Μιχαλο και το λεει Κεντρικό Συμβουλιο,-καταστατικο του
87, όρος βεβαια που υπαρχει στο καταστατικό του 1987 που προσκομισε ο
Ψαρρας.
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Αυτά για την εκπαιδευση, στρατιωτικου τυπου εκπαιδευση κατ εντολή της
ηγεσιας.

ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Ειδαμε ολα τα βιντεο οπου αναλυεται η σημασια της πειθαρχιας και της
ιεραχιας και υπακοης στον ανωτερο απο Πατελη, Παπαδημητριου, αλλά και
ομιλιες όλων σχεδον των βουλευτων.
Είδαμε όλοι το βίντεο του Πατελη, με αριθμό 153, το ότι κινείται σφάζεται.
Αν παρω το οκ απο το Λαγό, το κανουμε. Θα παει μια ομαδα και θα ειναι
τουμπανο, απ΄ολα για να καθαρισουμε τη παναγιτσα Οτι κινειται σφαζεται,
αλλα μονο με εντολή Λαγου. Αν απο πανω πουνε οχι, δε θα παω. θα κάτσω
σπίτι μου, δεν ειμαι αυτονομος ειμαι στη ΧΑ, η ΧΑ εχει μπει στη ζωή μας και
οτι μας λενε πρεπει να το κάνουμε. Αν παρω το οκ, θα σας ερθουν
μηνυματα.
Αυτο ακριβως που περιγραφει ο πατελης ειναι ενας
ετοιμοπολεμος «κομματικος» μηχανισμος ετοιμος να επιτεθει οταν
παρει το οκ απο τον ανωτερο του.
Αυτό ακριβώς εγινε και το βράδυ δολοφονίας Φυσσα, αυτό που
περιγραφει ο Πατελης.
Τηρήθηκε η ιεραρχια. Από το αν. 275 και το παράρτημα αυτου, προκύπτει οτι
απο τις 10 και μετα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα τηλεφωνων μεταξύ των
κατηγορουμένων.
Συγκεκριμενα ο Άγγος, Αγγος αναγνωριστηκε απο Χατζησταματη οτι ηταν
στους 3 εξω απο καφετερια,
απο σελ. 22 επ. Μιλάει από τις 10 και μετά με καλαριτη, χρυσαφιτη και
μιχαλαρο, με μιχαλαρο απο 22.45 και μετά, 4 φορές..όλα μέλη της
ασφάλειας τοπική Νίκαιας, αναγν. 376 τσακανικας , παραρτ. 1.3 , 84,
doc...Και αφού μιλάνε ολοι αυτοί μεταξύ τους τα μελη της ασφαλειας, τι κάνει?
Τηρεί την ιεραρχια. Ενημέρωνει τον ανώτερο του, τον Καζαντζόγλου,
υπευθυνο ασφαλειας και υπευθυνο πολιτικής δράσης,
Το μελος ΤΟ
απευθύνεται στο αρμόδιο μέλος του 5μελους.
ΣΤΙΣ 23.19.20 Άγγος τηλεφωνεί Καζαντζογλου στο κινητό του και τον
ενημερωνει για την παρουσια του Παυλου Φυσσα, (ΣΕΛ.23) , εν συνεχεια ο
Καζαντζο στις 23.21.01 , οπως φαίνεται στην σελίδα 35, τηλεφωνεί απο
το σταθερό του στο κινητό του Πατελη, πυρηναρχη της ΤΟ νικαιας, σε 401
και μιλάνε για 198 δευτερα. Το κλείνουν και αμέσως ο γραμματέας Πατέλης,
τηλεφωνει στον ανωτερό του Περιφερειαρχη Λαγό. ΣΕΛ. 103 ,
προκυπτει οτι στις 23.26 τηλεφωνει ο Πατελης από το σταθερό του
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σπιτιου 2 φορες τον Λαγο, χωρίς διάρκεια κλήσης και στις 23.27 ο
Περιφερειαρχης Λαγος βλεπει κλήσεις και παιρνει πισω τον Πατέλη με
διαρκεια κλήσης 63 δέυτερα.{Αν πάρω το οκ απο το Λαγό, θα σας ερθει
μηνυμα] Τι κανει Πατελης μετά ? Σχεδον 1 λεπτο μετα, στέλνει σμς το οποίο
οπως φαινεται απο αναγν. 375 , παρ.1.1, sms messages σταλθηκε απο ΤΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ, μαζικά μεσω υπολογιστή, 17-9-13, 8.28.45 ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΤΩΡΑ utc +0
,θερινή ωρα, αρα συν 3, άρα 23.28.45. ΜΟΛΙΣ εκλεισε το τηλεφωνο με
ΛΑΓΟ αμεσως στέλνει μαζικό μηνυμα. ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ.το μελος ασφαλειας, στον υπευθυνο κι μελος 5 μελους,
αυτός στον γραμματεά, αυτός στον Περιφερειαρχη κ μετα φευγει το σμς. Κ
βεβαια με το που φευγει το σμς, ξεκινανε τα τηλεφωνα μεταξυ των
κατηγορουμενων. Μαζευονται ταχυτατα στην τοπική, συγκροτείται το ταγμα
και πηγαινουν ολοι μαζί εξω απο ΚΟΡΑΛΛΙ. Στις 23.49 ο περιφερειαρχης
επιχειρει να επικοινωνησει με πατελη και στις 23.51, πριν ξεκινησει επιθεση,
ο Λαγος στελνει ενα σμς στον Πατελη και δινει το τελικο οκ για την επιθεση.
¨οπως ειδαμε κ απο μηνυματα ΠΑΜΕ, θελει να εχει λαιβ ενημερωση για την
εξελιξη της επιθεσης..................

Από αναγν. 272-3 α κληση απο δεληγιαννη 00.04..., οποτε η δολοφονία
πραγματοποιήθηκε λιγο πριν τις 00.04. Ενω καταγράφονται αλλεπαλληλες
κλησης μεταξύ των κατηγορούμενων χρυσαυγιτών, πριν και μετά τις 12 το
βράδυ, υπάρχει ένα διάστημα λίγο πριν από τη δολοφονία κατά το
οποίο επικρατεί απόλυτη σιγή. Αν ανατρεξετε στο σχετικο διαγραμμα
δεν
υπαρχει
καμία
κλήση
κατηγορουμένων
μεταξυ
23.58
(Σαντονριναιος- Αναδιώτη) και 00.04.46 ( Δανίκα –Σκάλκο) επομενη
κλήση μεταξυ απαντων των κατηγορουμενων ειναι στις 00.06 Χρυσαφιτης σε
Χρυσαφιτη διαγραμμα 5...
Τουλάχιστον για 6 λεπτά κανένας από τους κατηγορουμένους δεν
πραγματοποιεί ούτε δέχεται καμία κλήση., γιατί είναι το διάστημα που
εξελίσσεται η επίθεση, η οποία ολοκληρώθηκε με τη δολοφονία.
Μέτα τη δολοφονία βεβαια, τα τηλέφωνα των κατηγορουμενων παίρνουν και
πάλι φωτιά. Ο Λαγός, δέχεται κλήση από τον κατηγορούμενο Γ. Σταμπέλο
(00.12), σελ. 106 (αν.275), ενημερώνεται για το τι εγινε και παίρνει στις 00.15
το κινητό του πυρηνάρχη Πατέλη (ιδια σελιδα) , προκειμένου να ενημερωθεί
από τον επικεφαλής του τάγματος εφόδου της Νίκαιας, και συνομιλεί μαζί του
για 43˝.
Αμέσως μετά (00.17) ο Ρουπακιάς, παίρνει επίσης τον Πατέλη στο κινητο για
να τον ενημερώσει (διάρκεια κλήσης 51˝, σελίδα, 36). Ρουπακιάς και Πατέλης
συνομιλούν άλλες δύο φορές και συγκεκριμένα στις 00.22 (διάρκεια κλήσης
104˝, σελ.36) και στις 00.28 (διάρκεια κλήσης 66˝, σελ.37). Με το που κλείσει
το τηλεφωνο με Ρουπακια, ο Πατελης, αφου εχει ενημερωθει προσωπικα απο
7

Ρουπακια, παιρνει απο το σταθερό του πισω τον Περιφερειαρχη του Λαγο
(σελ. 106) χωρίς διαρκεια κλήσης για να μεταβιβασει τις πληροφοριες που
πηρε απο Ρουπακια. Ο τελευταιος βλεπει κλήση και τον παίρνει πίσω τον
πατελη, σελ.107 , 00.30 Λαγος-πατελης και συνομιλούν για 139˝. Τον
ενημερωνει οτι ο Ρουπακιας, το μελος του 5μελους συνεληφθη απο
αστυνομικους.
Εν συνεχεία ο Λαγός παιρνει τηλεφωνο την Μπενεκη, (δΕΒΕΛΕΚΟς-κοπελα
του) χωρίς απάντηση και στις 00.34 (σελ. 107) καλεί τον αριθμό 6944292580,
(σελ. 111) στοιχεία είναι Σοφη Αναστασία Ελενη, αλλά απο μια αναζητηση του
αριθμού αυτου στο Ιντερνετ, προκύπτει ότι ειναι ο αριθμός του συνηγορου
Ιωάννη Ζωγράφου (και απο δικογραφία φαινεται αυτό, αν δείτε τα στοιχεια
επικοινωνίας που εχει δωσει , στην απολογία Μιχου ενδεικτικα και απο αν.367
sms Λαγου, αρ. 158, οπου φαινεται οτι μιλανε για επικειμενο δικαστηριο.)
διαρκειας 157’’
Δεν υπαρχει καποια προηγουμενη επικοινωνια με Ζωγραφο εκεινο το βραδυ.
Το τηλεφωνο αυτό αποδεικνύει οτι αφου ενημερωθηκε πληρως ο
Περιφερειαρχης απο τον Πατελη για τη συλληψη του Ρουπακια, ζητησε
τη συνδρομη ενος ποινικολογου για να ζητησει συμβουλες.
Στις 00.37 ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής στέλνει μήνυμα sms,στον
Περιφερειαρχη Πειραια Λαγό, απο το προσωπικο κινητό του (δεν ειναι μια
γραμμή απο τα κεντρικα γραφεια που ειναι στο ονομα του Νικου
Μιχαλολιακου) ειναι το βουλευτικο κινητό του με αριθμό 6907717700 ,
προσωπικό του κινητό... στον περιφερειάρχη Πειραιά και μελος του ΠΣ και
αμεσως ο Λαγός παίρνει πίσω τον Μιχαλολιάκο στο προσωπικο του κινητο με
τον οποίο συνομιλεί για 45˝. Σελ. 107 συνομιλια Λαγου Μιχαλολιακου 00.37.
Αφου ο Λαγος μιλησε με Πατελη, αφου μιλησε με δικηγόρο, μιλαει και με
αρχηγό 00.37. Ο αρχηγος εχει ενημερωθεί μολις σε 35 λεπτα μετα τη
δολοφονικη επιθεση σε βαρος του Παυλου φυσσα.
Κι αφού οι κλήσεις εχουν φτάσει μέχρι τον αρχηγό, μεσα σε μολις 35 λεπτα,
απο Ρουπακια μέχρι Αρχηγό, μετά παίρνουν πλέον την ανάποδη ροή μέχρι
να φτάσουν και πάλι προς τα κατω απο Αρχηγο μέχρι τον Ρουπακια. Βεβαια
δεν υπαρχει απευθειας επικοινωνια ρουπακια-λαγου, ουτε πατελη-αρχηγου
γιατι υπαρχει ιεραρχια στην ΧΑ. Οι εντολες μεταφερονται μεσω του Πατελη.
Ο Λαγός, που έχει μόλις μιλήσει με τον Μιχαλολιάκο, παίρνει αμέσως (00.38)
σελ. 108 , πάλι πίσω τον Πατέλη, στον οποίο προφανώς μεταφέρει τις εντολές
του αρχηγού και συνομιλούν για 58˝.
Κι έπειτα ο Πατέλης συνομιλεί με τον κρατουμενο Ρουπακια στις 00.39 , σελ.
38 για 110˝, ενώ συνομιλούν άλλες 2 φορες στις 00.42 (7˝) και στις 01.17
(27˝)., ομοιως σελ. 38
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Παράλληλα, Λαγός και Πατέλης (σταθερο και κινητο) την υπόλοιπη νύχτα
έχουν πλήθος συνομιλιών μεταξύ τους και συγκεκριμένα από τη 01.12 μέχρι
και τις 02.44 συνομιλούν 8 φορές (σελ. 46 και 38)
Ο Πατέλης φυσικά μέσα στο βράδυ μιλάει και με άλλους κατηγορούμενους
χρυσαυγίτες της Νίκαιας (Σταμπελο, Δημου, Τσακανικα, Κομιανο, ενδεικτικα
(σελ. 37, 38) , ενώ το διάστημα 01.26-02.56 ξεχωρίζουν τρεις κλήσεις που
έχει δεχτεί από ΦΑΚΙΡ ΣΑΛΑΜ τον Αναστάσιο Πανταζή, ηγετικό στέλεχος του
Πυρήνα Περάματος και κατηγορούμενο για ΠΑΜΕ.
ΔΛΔ συγκροτειται ταγμα εφοδου κατοπιν εντολης Λαγου, συλλαμβανεται
Ρουπακιας, ενημερωνεται πρωτα Λαγος απο πατελη στις 00.15, και στις
00.37 εχει ηδη ενημερωθει ο αρχηγος. Και ξεκιναει η επιχειρηση συγκαλυψης
του εγκληματος.
Μια διευκρινηση για κινητο Πατελη
2 κινητα και ενα σταθερο. Το βασικο κινητο ειναι αυτο που τελειωνει σε
401, ΜΟΝΟ δεχεται κλήσεις, δεν κανει εξερχομενες κλησεις. Αυτο εχει
σημασια, γιατι η ενεργοποίηση της κεραιας του καλουντος ειναι αυτη που δινει
γεωγραφικό στίγμα.
Από τη στιγμή που ο Πατελης απο το 401, δεν κανει εξερχομενη κληση δεν
ενεργοποιεί καποια κεραια. Δεν μπορει να προσδιοριστει η κινηση του, που
ηταν κ που πηγε. Το αλλο κινητο 808, στελνει σμς και κανει κλησεις από τις
00.28 και μετά (σελ.43), πριν δεν εχει καμια κίνηση. Δηλαδη, απο το κινητο
401, δε μπορει να προσδιοριστει η κεραια κλήσης και αρα η τοποθεσια του
γιατι δεν κανει εξερχομενη κλήση. Ωστόσο, απο το σταθερό του Πατελη,
σελ. 45, προκύπτει ενα κενο κλήσεων μεταξυ 23.27 κ 00.28.. Μολις
στέλνει μηνυμα σταματαει να παιρνει απο σταθερο, σταματανε να τον
περνουν στο στθερο και τον παίρνουν στο κινητο, γιατι ο πατελης εχει παει κ
αυτος στην τοπικη, για να ηγηθει της επιθεσης του ταγματος εφοδου. 00.28
εχει γυρισει ηδη σπιτι του..
(Σελ.125 το 2110107875, 6976740401 δεν συγκλίνει στο χώρο )

Και μετα ξεκιναει η συγκάλυψη, απο την επομενη μερα το πρωι , ξεκιναν
, ΗΧΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΠ 276
Στο πλαίσιο αυτό της συγκάλυψης ο Λαγός (18/9/2013) δίνει εντολή στον
Σωτήρη Δεβελέκο, μελος ΚΕ να «καθαρίσει» το σπίτι του Θωμά Μπαρέκα
από όπλα, ειναι ο Μακης που αναρωτιωταν οι συνηγοροι( συνομιλιες
Δεβελεκο, αρ. 8883 και 8884, «επιασιαν τον Μακη αυτοφωρο, αν εχει
κατι στο σπιτι του κοιταχτε να το καθαρισετε»
Δεβελεκος μεταφερει εντολη σε αλλον ΧΑ, Τον Μάκη τον έχουν πιάσει για
αυτόφωρο, θέλω να πας στο σπίτι του Μάκη, να χτυπήσεις το κουδούνι και να
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ρωτήσεις τον πατέρα του αν υπάρχει κάνα μαχαίρι, καμιά μαλακία, να τα
πάρεις να φύγει»
8886, ξαναπαιρνει ο Λαγος Δεβελεκος «Σωτηρη καθαρισε τον, εχει θέμα
...Ναι, γιατί είναι μαλάκας, ρε φίλε. Εχω ενημερώσει από τις 05.30 το πρωί και
πάνε και βρίσκουνε μέσα ένα πτυσσόμενο κλομπ που δεν ήξερε ότι υπάρχει,
να πούμε. Εντάξει, προς Θεού τώρα δηλαδή οι άνθρωποι. Ελα, στόκοι
τελείως».
Στη συνομιλια 8860 ,18.9.13 ο Δεβελεκος λεει στην κοπελα του να αδειασει
το σπιτι και το πιστόλι , δυναμιτες, πηγαινε σπιτι σου και αστο...ΑΜΕΣΑ, ετσι
.. δε βρεθηκε το πιστολι αυτο του δεβελεκου βεβαια..
8894 18.9.13 14.58.38 Την ίδια ώρα ο Λαγός, ο Μιχαλολιάκος και ο
Κασιδιάρης συνομιλούν τηλεφωνικά και πάλι με τον Δεβελέκο και του
δίνουν εντολή, εάν κληθεί στη ΓΑΔΑ, να κάνει ότι δεν ξέρει τον
Ρουπακιά
Κας. Απο μεσα να μην παει ρε Γιαννη
Μιχαλο, τι λες ? ειναι υποπτο να (μην παει)
ΕΝΤΟΛΗ να παει και να πει οτι δεν το ξερει.
Και για αυτό δεν βρεθηκε τιποτα στα γραφεια, πλην του Πειραια, γιατι ο Λαγος
ειχε ενημερωσει απο τις 5.30 το πρωι...
Κ στο γενικοτερο ερωτημα γιατι δε βρηκαν παραπανω πραγματα, πχ
καταστατικο, να υπενθυμισουμε οτι οι συλληψεις βουλευτων εγιναν 10 μερες
μετα τη δολοφονια Φυσσα, και ενω οι ΧΑ ειχαν ενημερωσει και απο
δημοσιογραφους και αστυνομικους οτι επικεινται συλληψεις τους. Επισης στο
pdf 785 k 782 προκυπτει οτι οι κατηγορουμενοι Παππας κι Παναγιωταρος,
μετακόμισαν απο μισθωμένες οικιες, λίγες μερες πριν τις 27/9. Μετακομισαν,
ηρθαν φορτηγα και πηραν ολα τα πραγματα που ειχαν, και δεν αφησαν
καποια διευθυνση. Ετυχε 2 βουλευτες να μετακομισουν απο μισθωμένες
οικιες τους, μετα τη δολοφονια και πριν τις συλληψεις, σε διαστημα 10
ημερων. Αντιλαμβανεστε...
ΗΧΗΤΙΚΑ -276
Γενικά απο 276 ηχητικα ΕΥΠ , προκυπτει 1) ηξεραν οτι παρακολοθουνται τα
τηλεφωνα και προσεχαν...ενιοτε προσπαθουσαν να περασουν κ την γραμμη
οτι δεν ηξεραν τι εγινε οπως το τηλεφωνο του Πατελη, που κανει οτι δεν ξερει
τι εγινε.
2)προκυπτει προσπαθεια συγκαλυψης να καθαρισουν σπιτια απο οπλα, και η
εντολή να κανουν οτι δεν ξερουν Ρουπακια 3) πολλοι κατηγορουμενοι πετανε
τα τηλεφωνα τους και παιρνουν καινουρια, καθαρά, ενδεικτικα ο Αναδιωτης
οπως προκυπτει απο το ηχητικο 4) Η κλήση 188, 23.9.2013 ,21.11 απο Λαγό
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σε Πατελη, στα ηχητικά του Πατελη «η γνωμη που εχω ειναι οτι μενεις
εδω και συνεχιζεις κανονικά» . Κανενα προβλημα, δεν διαγραφεσαι, δεν
απομακρυνεσαι μεχρι να δουμε τι εγινε, μενεις στη θεση σου. Πληρης
καλυψη, εφοσον ο πατελης εκτελουσε εντολες. 5)ΣΤΟΧΟΠΟΙΣΗ ΦΥΣΣΑ

Πιο συγκεκριμένα,
Δεβελεκο, αρ. 8866 «ξερω πολυ καλα ποιος ηταν και τι καπνο φουμαρε, ηταν
χωμενος βαθιά,»
Ηχητικά Αποστολου 14390 18.9., ο φυσσας ηταν αναρχοαπλυτος, κληση
14399 τους ψαχναμε καιρό αυτούς , ειναι αυτοι που εχουν το ρεσαλτο, κληση
14426 το ψαχναμε το μπασταρδι τόσο καιρό..... αναφερομενος στον
Παυλο.Και στην 14984, επαναλαμβανει οτι τους ψαχναμε πολυ καιρό αυτους
στο Κερατσινι.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΝΩΝΟΝΤΑΣ την καταθεση του προστατευομενου Γ, οπου ειχε πει
οτι το ονομα και το προσωπο του Παυλου Φυσσα ηταν γνωστο στην τοπική
καθως ειχε συζητηθει ως στοχος.
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΗΧΗΤΙΚΑ
Δεβελεκος, Στο 7664 υπαγορευει την Αναφορά για μηνε Ιουνιο κ Ιουλιο, που
συντασσεται για τη μηχανοκινητη πορεια στον Αλιμο, 10-7-2013 και επίθεση
στο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Διαβασαμε τα σμς Λαγου Δεβελεκου για τη δολοφονικη επιθεση στο ΠΑΜΕ,
Τους μακελεψαμε...ελαχιστα λεπτα μετα και συνομιλια 8491 , 13.9.2013
Λαγος δεβελεκος συνομιλια.
Ο Αποστολου βεβαια, περιγραφει και το πως λειτουργουσε η ΧΑ, στην κλήση
14568, οπου διαβαζουν δημοσιευμα εθνους, επιβεβαιωνουν το περιεχόμενο
του δημοσιευματος.για να κανεις κατι παιρνεις πρωτα το Γιάννη, ο γιαννης το
λεει στον μεγαλο, και αν δωσει το οκ ο μεγαλος πας..
Σταυρου , ειδικα ο Λαγος δε θα εδινε καμια εντολη αν δεν ηξερε οτι εχει
εγκριση Αρχηγου.
Το δυστυχημα για την ΧΑ εκεινο το βραδυ ειναι η επ αυτοφωρω συλληψη
Ρουπακια. Σε καμία αλλη προηγουμενη επιθεση της ΧΑ δεν ειχαμε επ
αυτοφωρω συλληψη χρυσαυγιτη. Αυτη ειναι η διαφορα με προηγουμενες
επιθεσεις. Το οποιο οφειλεται στο κουραγιο του Παυλου, να σταθει ορθιος για
2 λεπτα να υποδειξει στον Δεληγιαννη, τον δολοφονο του.
Απο κληση 14392, φαινεται πως αντιλαμβανονται βία «έκανε κατι καλο για το
κομμα, (ο Ρουπ) και ΄πήρε ποντους» Στο μυαλο τους η δολοφονια ενός
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εχθρού, ενος αντιφασιστα ειναι κατι καλό για την οργανωση τους. Γιατι αυτο
βεβαια δε συναδει με ενα νομιμο πολιτικο κομμα
Όπως δεν συνάδει με γραφεια νομιμου πολιτικου κομματος, κεντρικά
Μεσογειων, οι φωτο απο κινητο Καζαντζογλου 375, με αριθμο 360 και 362,
με υλικα εκρηκτικού μηχανισμου ΜΕΣΑ στη Μεσογειων οπου δουλευε ο
Καζαντζόγλου.
Οπως δεν συναδει με συγκεντρωσεις ενος νομιμου πολιτικου κομματος, οι
φωτο και τα βιντεο που ειδαμε με στρατιωτική παράταξη ενστολων ΧΑ, με
ασπίδες και κονταρια στη Νικαια, υπο την επίβλεψη του Κασιδιαρη στην
πλατεια, ή με την στρατιωτική παρέλαση σε παραταξη, ενστολων, με
αλεξισφαιρα και ασυρματους μέσα στους δρομοους της Νίκαιας με
επικεφαλης Πατελη, ή και Λαγο.
Οσον αφορα τις επιλογες της υπερασπισης
Επέλεξε υπερασπιση φωτο απο διανομες τροφιμων, μονο για ελληνες, αιμα
μονο για ελληνες. Επειδη η ΧΑ εκανε διανομες τροφιμων στη βάση του
φυλετικου διαχωρισμού, μονο σε Ελληνες, όχι στη βάση της
προσφορας όπως κανει η Εκκλησια πχ, ΑΛΛΑ στη βαση του φυλετικου
διαχωρισμου τι σημαινει αυτο ? Ακυρωνει αυτο τις βιαιες εγκληματικες
ενεργειες ? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ κ ο Παμπλο Εσκομπαρ μοιραζε χρηματα στους
φτωχους, ήταν λιγοτερο εμπορος ναρκωτικων επειδη μοιραζε λεφτα
στους φτωχους ? ειναι αστειοι οι ισχυρισμοι. Δεν ειναι απαραιτητο για
να χαρακτηριστει μια οργανωση εγκληματική, να προβαινει
αποκλειστικά και μονο σε παρανομες ενεργειες. Ουτε βεβαια
διαγραφονται οι παρανομες ενεργειες απο τη διανοομη τροφιμων .
Ενα σχολιο για το αν. 327, σκληρο δισκο Μιχαλολιακου και τις επιλογες της
ΠΑ και της Υπερασπισης.
90% των επιλογων της ΠΑ ηταν κλειστες συγκεντρωσεις, εντος των γραφειων
της ΧΑ, οπου υπηρχε ελεγχομενη εισοδος των παρευρισκομενων.
90% των επιλογων της Υ, ανοιχτες συγκεντρωσεις και συνεντευξεις σε ξενους
δημοσιογράφους.
Ειμαστε η σπορα των ηττημενων του 45, μεσα στα γραφεια, ετος 2012,
ειμαστε ελληνες εθνικιστες σε ξενους δημοσιογραφους. Οι εκατερωθεν
επιλογες ΠΑ κ Υ , αποτελουν πληρη αποδειξη του ΔΙΠΛΟΥ ΛΟΓΟΥ της
ΧΑ, προς τα μελη της αφ’ ενος, στο δημοσιο λόγο αφ’ ετερου.
Διαβασατε κ Προεδρε αν. 422 σχετικα Ψαρρά το Εθνικιστες η Ναζι...
Παλαιοτερα χρησιμοποιειτο στα κειμενα του κινηματος μας ο ορος
εθνικοσοσιαλισμός. Το γεγονός οτι τώρα χρησιμοποιουμε τους ορους
εθνικισμός, λαικος εθνικισμος και κοινωνικος εθνικισμος δε σημαινει οτι
αλλαξαμε ιδεες. Απλα θεωρουμε περισσοτερο πολιτικά δόκιμο το να
χρησιμοποιουμε αυτους τους ορους.
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Ο δε διπλος λογος της ΧΑ αναδεικνύει τη διφυη υποσταση της
οργανωσης οπως περιγραφεται στο βουλευμα, ΕΟ με τον μανδυα
πολτικου κομματος.
Το επανελαβε εξαλλου κ ο αρχηγος σε πολλα βιντεο... δεν εχουμε αλλαξει, δε
θα αλλαξουμε ποτε.. δεν απολογουμαι για τιποτα, δε παιρνω πισω τιποτε..
Ακουσαμε ολους σχεδον βουλευτες να λενε τη Νικαια οργανωση προτυπο.
Ολοι την παινευανε και δεν ηξεραν τι γινοτανε ? Οχι,ακριβως το
αντιθετο. Όλοι οι βουλευτές αναφεροταν σε αυτη ως πρότυπο, ακριβώς
επειδή ήξεραν τι γινοταν, ποσω μαλλον ο ιδιος ο Αρχηγος.
Όσον αφορα το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ που προσκομισε ο κ Ψαρράς, η γνησιοτητα
του οποίου αποδειχτηκε απο πλήθος στοιχείων που προσκομισε η ΠΑ,
περιγραφεται και εκει η διπλη δομή, δλδ οριζεται ρητά ο διαχωρισμός του
υπέρτερου επιχειρησιακου από το πολιτικό τμήμα, με κοινή ηγετική ομαδα
των 2 τμημάτων, με την εξουσια ομως του αρχηγου να ειναι απολυτη (κατα το
χιτλερικο φουρερπριντσιπ), η προσταγή του οποίου προς ενέργεια ή έγκριση
του σε ήσσονος σημασίας δράσεις ήταν ιερή και αδιαπραγμάτευτη.

Ειναι προφανες ότι οι κατηγορουμενοι, οσον αφορά το καταστατικό
παγιδευτηκαν στα ψεμματα τους και στην αντιφατικότητα των ισχυρισμών
τους ενωπιον της δικαιοσυνης τα τελευταια 5 χρονια. Και ειναι
συγκλονιστικό κα Προεδρε πως η αποδεικτική διαδικασία ενώπιον του
Δικαστηρίου, ξεγυμνωνει τους κατηγορουμένους και την οργάνωση
από τον μανδύα του πολιτικου κόμματος για να αναδείξει αυτό που
πραγματικά είναι. Μελη και διευθυντές μιας οργάνωσης ναζιστικής, με δομή,
ιεραρχία, διάρκεια στον χρόνο που τελεουσε οργανωμενες, βίαιες
εγκληματικές ενέργειες κατ εντολήν και υπό την έγκριση της ηγεσίας σε βαρός
των εχθρών της οργανωσης, κατ εφαρμογη της ναζιστικής ιδεολογίας. Μελη
και διευθυντες μιας οργανωσης,
η οποία οργανωση ασκωντας
καταχρηστικά το δικαιωμα ιδρυσης κομματος, ενδυθηκε το μανδυα του
πολιτικου κομματος, όχι γιατι πιστευε ή πιστευει στη Δημοκρατια, ή γιατι
ηθελε να εξυπηρετησει τη λειτουργια του δημοκρατικου πολιτευματος-οπως
ειδαμε ξεκαθαρες αναφορεςστα βιντεο- αλλα εγινε κομμα οπως ειπε
αρχηγος «για να μην μας εχουν στην γωνία και λενε η συμμορια της
ΧΑ» . Για να εκμεταλλευτει δλδ την προστασια του Σ και τα προνομια της
Δημοκρατιας προς τα κομματα, με ξεκαθαρο τελικο σκοπό την καταλυση
αυτης, μεσω των οργανωμενων βιαιων εγκληματικων ενεργειών σε βαρος των
εχθρων της οργανωσης.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Από την επισκόπηση των σκληρών δίσκων και των κινητών τηλεφώνων των
κατηγορουμένων, προστέθηκε στην διαδικασία η απόδειξη και επιβεβαίωση των
καταθέσεων των μαρτύρων, αλλά και του κατηγορητηρίου, κατά το σκέλος που
αφορά κατά κύριο λόγο την ύπαρξη της εγκληματικής οργάνωσης. Όπως
αναφέρθηκε και από τη συνάδελφο, από τις τηλεφωνικές κλήσεις προέκυψε η
συγκρότηση του τάγματος εφόδου της Νίκαιας την 17/9/2013, από δε το λοιπό
υλικό προκύπτει η δράση του τάγματος αυτού και προ της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα, και η λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης χρυσή αυγή εν
γένει. Απεδείχθη πως όλοι οι κατηγορούμενοι συνδέονται μεταξύ τους και κατά
συνέπεια με την εγκληματική οργάνωση, καθώς προκύπτουν τόσο οι μεταξύ
τους ιεραρχικοί συσχετισμοί, όσο και η γνώση τους για τις παράνομες
πράξεις, γνώση που φτάνει μέχρι και την ηγεσία. Οι κατηγορούμενοι μέλη των
τοπικών οργανώσεων και ειδικότερα της Νίκαιας, δεν είναι άτομα που τυχαία ή
περιστασιακά συμμετείχαν σε δήθεν πολιτικές δράσεις της χρυσής αυγής,
αλλά αποτελούν οργανικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, πειθαρχημένα
στους ιεραρχικά ανωτέρους τους, τους πυρηνάρχες και εν προκειμένω
τον Πατέλη, στον οποίο απευθύνονταν ακόμα για πολύ απλά ζητήματα
λειτουργίας της τοπικής, χωρίς την έγκριση του οποίου δηλαδή δεν μπορούσε
να υλοποιηθεί το ελάχιστο. Αντίστοιχα προκύπτει ότι τόσο ο ίδιος ο Πατέλης,
όσο και άλλα μέλη του Πενταμελούς της Νίκαιας, δεν μπορούσαν να
υλοποιήσουν καμία απόφαση, εάν αυτή είχε πρώτα εγκριθεί από τον Λαγό και
κατά συνέπεια από την ηγεσία της χρυσής αυγής. Οι αποφάσεις αυτές,
όμως, δεν αφορούσαν μόνο νόμιμες δράσεις αλλά και παράνομες, όπως
προκύπτει από βίντεο και μηνύματα μεταξύ των μελών της χ.α. Το πλέγμα αυτό
των σχέσεων, από την βάση της πυραμίδας ιεραρχίας έως την κορυφή και έως
τον αρχηγό της χρυσής αυγής, αποτυπώνεται τόσο σε πρακτικό επίπεδο, όπως
προκύπτει από φωτογραφίες δράσεων, όπου για παράδειγμα βουλευτές
εκπαιδεύουν τάγματα εφόδου ή ηγούνται αυτών, από μηνύματα, όπου υπάρχει
μια κλιμακωτή επικοινωνία από τον κατώτερο στον ανώτερο και αντίστροφα,
ώστε να υλοποιηθεί μία εντολή, αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο, στις
ομιλίες πυρηναρχών, μελών πενταμελούς αλλά και του ηγετικού πυρήνα της
χρυσής αυγής. Σε αυτές προκύπτει παράλληλα με την προσήλωση και την
επιμονή στην ιεραρχία και την πειθαρχεία που κατ’επανάληψη τονίζεται, η
σαφής και ρητή επισήμανση ότι οι εντολές και αποφάσεις δεν αμφισβητούνται,
καθώς αυτό αποτελεί ακόμα και πειθαρχικό παράπτωμα, ενώ προσδίδεται
μεταφυσική σχεδόν διάσταση στον αρχηγό της χρυσής αυγής, καθώς πάντα
τονίζεται στα μέλη η απόλυτη εξουσία και ο σεβασμός που πρέπει να
αποδίδονται σε αυτόν. Όλα αυτά καταλήγουν στην βεβαιότητα ότι ο δομή και
λειτουργία της χρυσής αυγής είναι αυτή ακριβώς που περιγράφεται στον νόμο
ως η αντικειμενική υπόσταση της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, από
όλα τα ίδια παραπάνω στοιχεία, αναδεικνύεται πλέον ξεκάθαρα σε όλους, αυτό
που κατά βάση επιχειρεί η χρυσή αυγή να αποκρύψει σε όλα τα επίπεδα,
δηλαδή τη ναζιστική της ιδεολογία. Το κίνητρο επομένως του συνόλου των
παράνομων πράξεων είναι αυτή ακριβώς η ιδεολογία, η οποία είναι διάχυτη στις
πράξεις αλλά στον λόγο των μελών της, και κυρίως του αρχηγού της χρυσής
14

αυγής, και αποτελεί για κάποιους κυριολεκτικά και από τρόπο ζωής, όπως
φάνηκε από τα ευρήματα στον σκληρό δίσκο του κατηγορούμενου Παππά.
Η λειτουργία της χρυσής αυγής και η δράση της, επομένως, έχει αυτά τα
χαρακτηριστικά που της αποδίδονται στο βούλευμα, και επί σειρά ετών έδρασε
με τον τρόπο που έχει καταδειχθεί ενώπιόν σας. Κάτι που έχει σαφώς προκύψει
από την έως τώρα διαδικασία, και στο οποίο θα αναφερθώ συνοπτικά, είναι και
ο τρόπος που κατάφερε η Χρυσή Αυγή επί δεκαετίες να δρα παράνομα. Αυτό
συνέβη διότι είχε την συνδρομή κρατικών θεσμών και δη της αστυνομίας αλλά
και έχοντας ενδυθεί τον μανδύα νόμιμου πολιτικού κόμματος, ιδιότητα που
ακόμα ο ίδιος ο αρχηγός της αρνείται, όπως θα αναφερθεί πιο κάτω. Ελάχιστη
απόδειξη αυτού, αποτελούν οι διάλογοι του Σωτήρη Δεβελέκου με
αστυνομικούς, το γεγονός ότι ο Ιωάννης Λαγός είχε στα χέρια του την
δικογραφία που αφορά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα την επόμενη ημέρα,
όπως ακούσαμε στο σχετικό ηχητικό που μιλάει με τον Πατέλη, και είχε
καταθέσει και ενώπιόν σας προστατευόμενος μάρτυρας, και είχε μάλιστα
αμφισβητηθεί, η υπάρξη στο κινητό του Πατέλη του τηλεφώνου του διοικητή του
Τμήματος Νίκαιας Γιοβανίδη, αλλά και από το μήνυμα που έστειλε η
Βενετία Πόπορη,
αξιωματικός
του
τμήματος
Πειραιά
και
κατηγορούμενη ενώπιόν σας, προς μέλος της τοπικής του Πειραιά. Από το
αναγνωστέο 365, δηλαδή
το
κινητό
τηλέφωνο
της
κατηγορουμένης Πόπορη προκύπτει το εξής μήνυμα «ετοιμάσου για νέα
συνάντηση με τους φίλους σου, εντός ολίγου Ντου στα γραφεία στον Πειραιά»,
μήνυμα που εστάλη 18.09.2013 και ώρα 11.46. Μάλιστα από το αναγνωστέο
20, που έχουμε ήδη επισκοπήσει και αφορά την έρευνα στα γραφεία της
τοπικής του Πειραιά, προκύπτει ότι αυτή η έρευνα έλαβε χώρα στις
13.50. Επομένως, η κατηγορούμενη Πόπορη η οποία υπηρετούσε και υπηρετεί
ακόμα ως αστυνομικός στο τμήμα του Πειραιά ενημέρωσε μέλος της τοπικής
οργάνωσης του Πειραιά ότι θα λάβει χώρα έλεγχος, με αποτέλεσμα να βρεθεί
τελικά μόνο ένα πτυσσόμενο κλομπ, που όπως φαίνεται τους διέφυγε, όπως και
οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι αναφέρουν στις συνομιλίες τους, δηλαδή τόσο ο
Λαγός όσο και ο Μπαρέκας. Και βέβαια, η Πόπορη, προς άρση κάθε
αμφιβολίας για την σύνδεσή της με την Χρυσή Αυγή, και πέραν του
οπλοστασίου που βρέθηκε στην οικία της, προκύπτει από το αναγνωστέο 369
ότι συνδεόταν και με άλλους κατηγορουμένους όπως τον Νικόλαο
Αποστόλου. Η σχέση αυτή αστυνομίας και χρυσής αυγής αποτελεί ίσως
και ενδεικτικό του γεγονότος γιατί δεν βρέθηκαν όπλα με την έννοια του νόμου
στις τοπικές όπου έγιναν έρευνες, αφού είναι πλέον βέβαιο ότι τα μέλη των
τοπικών είχαν ειδοποιηθεί από αστυνομικούς.
Από τα αναγνωστέα που αφορούν τους κατηγορουμένους για την υπόθεση της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα προκύπτει η διαρκής παράνομη δράση του
συγκεκριμένου τάγματος εφόδου, ως κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης, ο
τρόπος λειτουργίας του, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τοπική ήταν το πρότυπο
της χρυσής αυγής, όπως κατ’επανάληψη έχει ειπωθεί από βουλευτές σε ομιλίες
τους.
Όσο αφορά τα λοιπά μέλη του πενταμελούς της Νίκαιας, των οποίων τα κινητά
και οι υπολογιστές κατασχέσθηκαν, δηλαδή Τσακανίκα, Καζαντζόγλου και
Ρουπακιά προκύπτουν τα εξής:
Από το κινητό του Καζαντζόγλου, αναγνωστέο 375, προκύπτει ο ρόλος του
στην
τοπική
της
Νίκαιας,
καθώς
έχει
μηνύματα
από
τους
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κατηγορούμενους Καλαρίτη, Χρυσαφίτη, Τσορβά, όσο αφορά την παρουσία
τους στα γραφεία της τοπικής, μηνύματα που αφορούσαν τα επεισόδια
στον Μελιγαλά όπου αναφέρεται συμμετοχή του κατηγορούμενου Σκάλκου,
Λαγού, Γερμενή και Τσακανίκα, ενώ
σε
επικοινωνία με
τον
κατηγορούμενο Αγιοβλασίτη αναφέρεται σε δράση για την οποία αναμένεται
εντολή από τον Λαγό αλλά και επικοινωνία με τον Καλπιτζή.
Ο Καζαντζόγλου το μήνυμα για την συγκρότηση του τάγματος εφόδου το βράδυ
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. όλοι τώρα στην τοπική όσοι είσαστε κοντά
δεν θα περιμένουμε μακρινούς τώρα.
Από το αναγνωστέο 376, υπολογιστής Τσακανίκα, υπάρχει βίντεο με την
επίθεση στην Πάρο, υπάρχει σωρεία εγγράφων από αναφέρονται σε ιεραρχία
και πειθαρχία, εντολές αλλά και έγγραφα που αναφέρονται στην ασφάλεια της
τοπικής Νίκαιας, μέλη της οποίας είναι μεταξύ άλλων : Καζαντζόλγου,
Τσορβάς Νικός, Αγγος, Μιχάλαρος, Σταμπέλος,
Τσορβάς
Θανάσης, Καλαρίτης, Χρυσαφίτης Αριστοτέλης,
Διονύσης Αγιοβλασίτης και Κορκοβίλης.
Ο Κορκοβίλης μάλιστα και ως μέλος της ασφάλειας, λαμβάνει και αυτός το
μήνυμα από την τοπική της Νίκαιας για την συγκρότηση του τάγματος εφόδου
που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα [όλοι τώρα στην τοπική όσοι είστε κοντά
δεν θα περιμένουμε μακρινούς τώρα] στις 17.19.2013 και ώρα 23.30.37, ένα
μόλις λεπτό μετά την επικοινωνία του Πατέλη με τον Λαγό, όπως ανέφερε και η
συνάδελφος νωρίτερα. Αλλά και πολλά μηνύματα προ της 17.09 κάνουν
αναφορά σε ασφάλεια, όπως προκύπτει και από το αναγνωστέο 359 και 382
που αφορούν τον Κορκοβίλη. Ενδεικτικά : το μήνυμα 37 έκτακτο όλοι
η ασφαλεία τα γραφεία στις 2 το μεσημέρι παρουσία επιβάλλεται οποίος μπορεί
και τώρα τα γραφεία είναι χωρίς ασφάλεια το μνήμα 52 24 713 οργανωτικού και
δράστη παρουσία της Ασφάλειας απαραίτητη όλοι παραλλαγές πρώτο μήνυμα
60 το μήνυμα 77 έως έξι άτομα για αύριο εντολή Λάγου Όποιος μπορεί να με
ενημερώσει άμεσα σήμερα το μήνυμα 130 την τρίτη στο γόνατο θα μας πεις ο
λαγός Παρακαλώ Να είστε όλοι εκεί παρουσία υποχρεωτική το μήνυμα 136
άμεση ακινητοποίηση τώρα στα γραφεία τομή με 138 5-13 έκτακτο για Κόρινθο
όλες τις 3: 00 τα γραφεία μόνο η ασφάλεια Δεν μιλάτε αλλού το μήνυμα 166 8
12-15 Λογικό για αύριο Άκυρο λόγω του ότι χρειαζόμαστε ασφαλεία στον
Ασπρόπυργο ενημερώστε με σύντομα μπορούν και σήμερα να πάμε κάποιοι το
μήνυμα 169 25/12 φιλολογικό μάθημα στα γραφεία μας στη Νίκαια άκρως
απόρρητο, ενώ παράλληλα προκύπτει ότι ο ίδιος είχε πρόσβαση στην αγορά
όπλων όπου από το μήνυμα 123 προκύπτει ότι κάποιος απευθύνεται σε εκείνον
προκειμένου να προμηθευτεί ένα πτυσσόμενο γκλοπ.
Μηνύματα που αφορούν δράση της ασφάλειας υπάρχει επίσης και στο κινητό
του Καλαρίτη,
αναγνωστέο
374,
στο
αναγνωστέο
339,
κινητό Τσαλίκη ο Άγγος του εφιστά την
προσοχή
ότι
τα
τηλέφωνα
παρακολουθούνται ενώ στον υπολογιστή του Αναδιώτη, αναγνωστέο 342,
υπάρχουν φωτογραφίες όπλων, μαχαιριών, του τάγματος της Νίκαιας σε
παράταξη και φωτογραφία του με τον κατηγορούμενο Σαντοριναίο.
Δεν υπάρχει επομένως κανένας κατηγορούμενος που να μη γνωρίζει Δεν
υπάρχει κανένας κατηγορούμενους που να μην τηρεί την ιεραρχία Δεν υπάρχει
κανένας κατηγορούμενος που να μην γνωρίζει τον σκοπό τόσο των ταγμάτων
εφόδου όσο και της ίδιας της Χρυσής Αυγής, και απλό παράδειγμα αποτελεί το
βίντεο
που θα
αναφέρω
αναλυτικά πιο κάτω με
πρωταγωνιστή
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τον πυρηνάρχη Νίκαιας πατέλη όπου σε μία κατάμεστη τοπική δηλώνει ευθέως
ότι θα συνταχθεί μία ομάδα προκειμένου να καθαρίσει την περιοχή εάν δοθεί
Εντολή από το λαγό και αν η εντολή αυτή είναι θετική πλέον ότι κινείται
σφάζεται.
Έτσι από τα αναγνωστέα 350, 355 και 378 δηλαδή τους σκληρούς
δίσκους Πατέλη και Σκαρπέλη προκύπτουν όλες οι προ της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα δράσεις της τοπικής της Νικαίας, χαρακτηριστικό των οποίων
είναι, ακόμα και να πρόκειται για διανομή τροφίμων, η ενδυμασία με στολές
παραλλαγής, η παράταξη, η ύπαρξη ασυρμάτων και αλεξίσφαιρων γιλέκων και
γενικότερα ακόμα σε πολύ απλές εκδηλώσεις το τάγμα της Νίκαιας δεν παύει να
είναι στρατιωτικοποιημένο, καθώς άλλος ένας σκοπός όπως ρητά αναφέρεται
είναι η πρόκληση φόβου, ενδεικτικά υπάεχει δράση με τίτλο τρομοκρατία με
μηχανές στο Περιβολάκι. Φωτογραφίες από την εθνικιστική κατασκήνωση
στη Νέδα, όπου οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται με όπλα, σε εκπαιδεύσεις, σε
ασκήσεις, κάνοντας ναζιστικούς χαιρετισμούς. Εμφανίζονται φυσικά
όλοι, Πατέλης, Καζαντόγλου, Ρουπακίας, Τσακανίκας, Χρυσαφίτης κλπ. Ο δε
ισχυρισμός ότι τα όπλα είναι ψεύτικα, δεν ασκεί καμία επιρροή στην ουσία, γιατί
το ζήτημα εδώ δεν είναι η παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία, αλλά η
εκπαίδευση των μελών της Χα στην χρήση όπλων σε πολύ μεγάλη κλίμακα,
που δεν δικαιολογείται στα πλαίσια νόμιμου πολιτικού κόμματος. Ομοίως στην
σειρά φωτογραφιών με τίτλο νυχτερινή εκπαίδευση , νυχτερινή εκπαίδευση
διαβίωση, πορεία κλπ παρουσιάζεται μια σειρά εκπαιδεύσεων , που δεν
προσιδιάζει σε κανέναν σκοπό νόμιμου κόμματος.
Εκτός από τις δράσεις, ο Πατέλης έχει απαθανατίσει και διατηρεί αρχείο και από
παράνομες πράξεις στις οποίες συμμετείχαν οι κατηγορούμενοι όπως για
παράδειγμα τα επεισόδια στον Μελιγαλά το 2013, τα επεισόδια στην Πάρο για
τα οποία κατέθεσαν ενώπιον η μάρτυρες Τρούλου και Μαυρίδης και τα οποία
αποτυπώνονται σε βίντεο στο αναγνωστέο 376, υπολογιστής Τσακανίκα, όπου
φαίνονται
τόσο
τα
μέλη
της
Νίκαιας,
όσο
και
οι
βουλευτές Μίχος και Παναγιώταρος, από πορείες με ασπίδες τις οποίες τα μέλη
της χρυσής αυγής ετοιμάζουν ως επίθεση σε πολιτικούς αντιπάλους [όπως πχ
το αρχείο περιμένοντας τα άπλυτα].
Το σύνολο των φωτογραφιών και των βίντεο του Πατέλη, είναι επανάληψη του
ίδιου μοτίβου, όπλα, μαχαίρια, ασύρματοι, αλεξίσφαιρα, παραλλαγές,
παράταξη, παραγγέλματα, ρατσιστικά και ξενοφοβικά συνθήματα, επικεφαλής ο
ίδιος, ο Μιχάλαρος, ο Τσακανίκας, ο Καζαντζόγλου, ο Ρουπακιάς, ο Λαγός, ο
Κασιδιάρης.
Αλλά και οι ομιλίες του Πατέλη, τόσο εντός των γραφείων της τοπικής όσο και
σε άλλες τοπικές που είχε κληθεί να μιλήσει, έχουν το ίδιο περιεχόμενο:
πειθαρχία, ιεραρχία, τυφλή υπακοή τους ανωτέρους και τις εντολές του, πίστη
στον αρχηγό και μίσος για κάθε αλλοεθνή, αλλόθρησκο ή πολιτικό αντίπαλο.
Ενδεικτικά αναφέρει: καταφέραμε να μετατρέψουμε μια πόλη κόκκινη σε ένα
γαλάζιο φρούριο του έθνους», θα το κρίνουν οι ανώτεροι μας αν τα
έχουμε καταφέρει».«είμαστε όλοι πολύ περήφανοι που είναι ο Λαγός
περιφερειάρχης μας».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. Εγώ θα το
θέσω το θέμα να πάμε σαν Χρυσή Αυγή, να καθαρίσουμε εκεί πέρα τον
τόπο. Απλά σαν ασφάλεια Να πάμε κάποια άτομα στην εκκλησία με πολιτικά,
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τα οποία θα περιφρουρούμε. 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. ... 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 θα
ακολουθήσουμε. Μαθαίνω, ρωτάω, μου απαντάνε και σας έρχεται
μήνυμα., 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 διωρία να φύγουν σε μία εβδομάδα από εκεί.
(Ακούγεται: Δεν έρχεστε και από εμάς; - Παντού θα ερθούμε)... αν δεν φύγουν,
θα φύγουν με συνοπτικές διαδικασίες., "Η Χρυσή Αυγή ... με δομές, αρχές και
θέσεις. Το μόνο κόμμα που δεν έχει αλλαξει ιδέες και θέσεις από την ίδρυση
του. Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα γραφεία σαν χρυσαυγίτες και σαν
υποστηρικτές. Πειθαρχία. Σημαντική. 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. Συνήθως οι ανώτεροι,
οι προιστάμενοι έχουν περισσότερη δύναμη από τους υφιστάμενους στη βάση
της δομής. Σεβασμός και υπακοή... Όποιος δεν μπορεί να κατανοήσει τη
σοβαρότητα της λέξεως τότε δεν κάνει για την Χρυσή Αυγή «Οφείλει να
υπακούει στις διαταγές των ανωτέρω χωρίς αντιλογία… έστω και σε
παράλογες εντολες»... 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...«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). Η
πειθαρχία είναι γέφυρα μεταξύ στόχου και επίτευξης στόχου». “Δεν είμαστε σε
θέση να ορίσουμε τους κανόνες του Αρχηγού μας”."ο υπεύθυνος σας για να
είναι εκεί που βρίσκεται είναι ελεγχόμενος». "Λειτουργούμε ιεραρχικά και
έχουμε ανθρώπους να μας τιμωρήσουν". ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗ. Πως
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πρέπει να συμπεριφέρεται ένας χρυσαυγίτης μέσα στα γραφεία. Με δομές,
αρχές και θέσεις. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει αλλάξει θέσεις τόσα χρόνια.
Ιδεολογικές θέσεις. Αρχικά η πειθαρχία είναι το σημαντικότερο. Πειθαρχία και
ιεραρχία. Αν δεν σέβεσαι τον πυρηνάρχη σου δεν σέβεσαι τον Αρχηγό. Στη
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ. Σεβασμός. ΤΟ Α και το Ω.
Συναγωνιστές και φίλοι που δεν τηρούν τον σεβασμό δεν έχουν θέση στη Χ.Α.
Ιεραρχία. Πειθαρχία και Σεβασμός. Τον σεβασμό τον δείχνουμε με τον να
εκτελούμε τις εντολές που μας δίνονται, να δείχνουμε εμπιστοσύνη στον
υπεύθυνο μας... εκτελούμε εντολές σημαίνει να δέχεσαι τον τρόπο λειτουργίας
των γραφείων, ιεραρχία, πειθαρχία και σεβασμός, ντυμένοι ευπρεπώς. Να
κρατάμε τους ανεπιθύμητους από τα γραφεία. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένας
απλός πολιτικός σχηματισμός. Η Χρυσή Αυγή βασίζεται στην τιμή, ήθος,
αρετή...", 12:30: «να δείξουμε ότι η φυλή, μας ανήκει σε υψηλά επίπεδα και όχι
στα
κατώτερα
στρώματα
υποβαθμισμένων
ανθρωπόμορφων
τεράτων». «ανθρωπόμορφα σκουλίκια», 06:54 «θα τα εξαλείψουμε», 08:49
«να ιεραρχούμε και
να
πειθαρχούμε στις εντολές του αρχηγού μας», εμείς στη Χρυσή Αυγή ξέρουμε πο
λύ καλά ποιό μάθημα
θα δώσουμε σε όλους αυτούς,
που μας
κατάντησαν έτσι όταν έρθει η στιγμή. Και η στιγμή αυτή είναι πολύ κοντά,
βέβαια μετά από εντολές του Αρχηγού και ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να
πράξουμε μόνοι μας”. 12:17 «Η ΧΑ ό,τι έλεγε τότε το λέει και τώρα», 15:18
«ο φόβος είμαστε εμείς».
Παράλληλα στα ίδια αναγνωστέα υπάρχουν και ομιλίες άλλων κατηγορουμένων
με συναφές περιεχόμενο όπως του Τσακανίκα στη Νέδα που αναγιγνώσκει τον
όρκο και τις συνέπειες παραβίασής του, του Μιχάλαρου που αναλύει περί
εθνικισμού, αλλά και του Ρουπακιά ΣΤΗΝ Τ.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ: “Χρυσαυγίτης ούτε
γεννιέσαι, ούτε γίνεσαι. Χρυσαυγίτης πεθαίνεις” (μέχρι 1:00).
Το σύνολο επομένως των ομιλιών που λαμβάνουν χώρα στις επιμέρους
τοπικές έχουν εκείνοι περιεχόμενο ιεραρχία πειθαρχία ρατσιστικά
μηνύματα ξενοφοβικά μηνύματα αλλά και είτε ευθέως είτε εμμέσως κάνουν
λόγω για άσκηση βίας ως μέσου επιβολής αλλά ενίοτε και αυτοσκοπού. Επίσης
Σαφώς αποτυπώνεται η μη αμφισβήτηση των εντολών των ανωτέρων από τους
κατώτερους όπως Όπως ευθέως αναφέρει τόσο ο Πατέλης όσο και
ο Παναγιώταρος σε κάποιες ομιλίες τους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Και όλα τα παραπάνω, επιβραβεύονται από τους βουλευτές της χρυσής αυγής,
τους διευθύνοντες δηλαδή κατά το βούλευμα την εγκληματική οργάνωση,
καθώς έχοντας βρεθεί ομιλητές στην τοπική της Νίκαιας επικροτούν την δράση
της. Ειδικότερα:
0639:
Συγκέντρωση
στη
Νίκαια.
Παρουσία
των: Μιχαλολιάκος /Ζαρούλια /Μίχος/ Κούζηλος/Λαγός/Αρβανίτης/ Άγγος/Τσα
κανίκας/Κασιδιάρης/Γερμενής/ Παναγιώταρος. Συνολική διάρκεια βίντεο 32:37
. Απόσπασματα: 00:00-00:30, 04:20-04:40, 05:00-07:15, 10:10-11:30,
13:50-16:40, 24:55-25:40.
 Παναγιώταρος: “Το προηγούμενο Σάββατο κάτοικοι μαζί με την Χ.Α.
με την Τ.Ο. Αθηνών έκαναν μια βόλτα από εκεί” (ενν. στον Άγιο
Παντελεήμονα).
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ΖΑΡΟΥΛΙΑ: 04:20: «Οι γυναίκες στεκόμαστε ισάξιες δίπλα στα
παλικάρια με τις μαύρες μπλούζες».
 ΛΑΓΟΣ: 00:05:14 «Ευχαριστήρια στην Τ.Ο. Νίκαιας, Πειραιά, Πέραμα,
Σαλαμίνας... στην πάλαι ποτέ κόκκινη Νίκαια, τώρα κυριαρχεί η
γαλανόλευκη. 00:06:35 «Η δύναμη μας είναι η πίστη μας στον Αρχηγό, τον
οποίο ακολουθούμε με ΤΥΦΛΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΗ».
 ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: 00:10:30 «Συγχαίρω τα παλικάρια της ΤΟ Νίκαιας...
που είναι εδώ από το πρωί, γιατί κάποιοι αλήτες ήθελαν να μην μας
αφήσουν».
 00:11:13: «Ιδιαίτερα συγχαίρω τον συναγωνιστή και υπεύθυνο για την
προσωπική μου ασφάλεια σε καιρούς δύσκολους που δεν είχαμε
βουλευτές, τον Γιάννη τον Λάγο, που είχε την πρωτοβουλία για τη
συγκέντρωση αυτή».
 00:25:10 “Εμείς τους ξένους θα τους βάλουμε να ζήσουν όπως
στη Μανωλάδα, σε ένα κοντέινερ 50 άτομα, για κάθε λαθρομετανάστη που
θα διώχνουμε θα βρίσκει δουλειά ένας Έλληνας”.
 0699-0704: ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΜΕΝΗ ΣΤΗΝ Τ.Ο. ΝΙΚΑΙΑΣ
0699: Συνολική διάρκεια βίντεο 04:16. Απόσπασμα 00:50-02:00. 01:05: "το
μόνο που χρειάζεται είναι πίστη και ...αφοσίωση στον Αρχηγό".
0340: ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΠΠΑ: Συνολική διάρκεια βίντεο 07:50. Απόσπασμα 00:0000:20. «Υπάρχουν λοιπόν οι στρατιώτες, υπάρχουν οι αξιωματικοί, υπάρχουν
και τα επιτελικά σχέδια στα στρατηγεία. Οι στρατιώτες όμως δεν έχουν ποτέ
τα επιτελικά σχέδια των στρατηγών. Σε έχω καλύψει...».
0341: ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΠΠΑ (Συνολική διάρκεια βίντεο 4:41). Απόσπασμα 1:404:41.
 00:01:47: η πειθαρχία ισχύει για όλους από τα ανώτερα στελέχη ως τον
τελευταίο φίλο μας.
 00:02:15: Νίκαια στην πρωτοπορία.
 00:02:27 Ομιλία Παππά συνέχεια «οι λαϊκοί μαχητές (ενν. της Νίκαιας),
τα παιδιά με τα παντελόνια παραλλαγής πόλης και τις μαύρες
μπλούζες ΧΑ, όπου τους ζητήθηκε να δώσουνε μάχιμο παρόν είτε στις
εκλογές είτε σε δύσκολες καταστάσεις, Πάτρα, Κόρινθο, Αγρίνιο... ήταν οι
πρώτοι στη μάχη... και για αυτό σας αξίζουν τα εύσημα, έτσι να συνεχίσετε
και το 2013 γιατί αυτό σημαίνει Χρυσαυγίτης».
0343: ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΠΠΑ (Συνολική διάρκεια βίντεο 09:50). Απόσπασμα 03:1004:10.
 00:03:10: «Πριν από λίγο άκουσα να λένε, κάντε λίγο διάδρομο να
περάσει ο βουλευτής. Και μου θύμισε τα παλιά χρόνια που λέγαμε:
«συναγωνιστές βουλευτής!» και γινόταν το ντου»...
 00:03:50 «Στην ΧΑ υπάρχει ιεραρχία και αυτήν ακολουθούμε, όχι η
κοινοβουλευτική ιεραρχία».
Όσο αφορά το κινητό του κατηγορούμενου Πατέλη, αναγνωστέο 355 δεν
υπάρχει καμία κλήση πριν τις 18.09, ενώ από τα μηνύματα προκύπτει ότι στις
05.09.2013 ο Ρουπακιάς ως ήταν καταχωρισμένος ως Ρούπη και στις 19.09 ο
Τσακανίκας με το επώνυμό του, ενώ αργότερα και συγκεκριμένα από την 21.09
και μετά ο Πατέλης αλλάζει τις καταχωρίσεις και αυτά μετατρέπονται σε
Ρουπακιάς Υποστ, προφανώς υποστηρικτής και Τσακανίκας Ταμείας,
προκειμένου να ενισχυθεί ο ψευδής ισχυρισμός ότι ο Ρουπακιάς ήταν απλός
υποστηρικτής και όχι ταμίας και μέλος του πενταμελούς. Τον ισχυρισμό αυτό
καταρρίπτει και το έγγραφο της κεντρικής διοίκησης όπου ως υπεύθυνος της
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Νίκαιας, παρουσιάζει τον Πατέλη και τον Ρουπακιά. Από το διάγραμμα κλήσεων
επίσης προκύπτει η διαρκής επικοινωνία του Πατέλη με τον Λαγό το βράδυ της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, αφού αμέσως μετά από αυτή στάλθηκε από
την τοπική της Νίκαιας το μήνυμα για την συγκρότηση του τάγματος εφόδου
που όπως ανέφερα βρέθηκε στο κινητό του Καζαντζόγλου και του Κορκοβίλη.
Ο Λαγός, επομένως, ως υπεύθυνος Νίκαιας, Πειραιά, Σαλαμίνας Περάματος
είχε τον απόλυτο έλεγχο των τοπικών αυτών, και των δράσεών τους,
παράνομων και νομότυπων, του δίνεται διαρκής αναφορά για τον αριθμό των
ατόμων που συμμετέχουν στις δράσεις, για την ώρα έναρξης και αποχώρησης,
οι εκφράσεις με τις οποίες του απευθύνεται ο Πατέλης, αλλά και στελέχη της
τοπικής Περάματος όπως ο Πανταζής είναι : έχω την άδεια, εγκρίνεται, θα σε
ενημερώσω με τη λήξη, ελήφθη. Επίσης ο Πατέλης τον ευχαριστεί για την
τοπική απόλυτης πειθαρχίας που έχει φτιάξει, ότι βαδίζουν στα πρότυπά του
ενώ ο ίδιος του απαντά ότι θα ακολουθήσουν σκληρή χρυσαυγίτικη στάση.
Προέκυψε και από τα ηχητικά ότι είχε τον απόλυτο συντονισμό της επίθεσης σε
βάρος των αφισοκολλητών του ΠΑΜΕ στο Πέραμα καθώς ενημερωνόταν και
ταυτόχρονα με την επίθεση, όπως επίσης και την οργάνωση της επίθεσης στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο συνεργείο τον Ιούλιο του 2013, για την οποία δέχεται
και
συγχαρητήρια
από
άλλα
μέλη
της
χρυσής
αυγής
[ενδεικτικά: ειμαι περήφανος για εσάς αδέλφια μου, πάντα κι όλοι μαζί,
ευχαριστώ για όλα]. Υπάρχουν και στο αναγνωστέο 381, που αφορά πάλι τον
Λαγό, φωτογραφίες από νυχτερινές δράσεις της Νίκαιας, αλλά και
από παρατεταγμένο το τάγμα εφόδου με τον ίδιο, τον Κασιδιάρη αλλά και τον
κατηγορούμενο Δήμο και Αποστόλου.
Αντίστοιχες φωτογραφίες από δράσεις της τοπικής της Νίκαιας αλλά και από
άλλα τάγματα εφόδου της χρυσής αυγής υπάρχουν στον υπολογιστή του
αρχηγού της χρυσής αυγής αλλά και σε υπολογιστές βουλευτών, όπως του
Λαγού, του Κασιδιάρη, του Ηλιόπουλου, του Παναγιώταρου, οι οποίοι όπως
αναφέρθηκε σε πολλές ομιλίες τους δηλώνουν περήφανοι για την δράση της
Νίκαιας. στο αναγνωστέο 383 που αφορά τον Μίχο βρέθηκαν εκατοντάδες
φωτογραφίες όπλων που παραπέμπουν στην ενασχόλησή του με αυτά, στο
αναγνωστέο 384 που αφορά τον Παναγιώταρο βρέθηκαν φωτογραφίες
με Καζαντζόγλου, Πατέλη, Μπαρέκα, αλλά και φωτογραφία που απεικονίζεται
ο πλωμαρίτης και ο βαθύς σε εξορμήσεις Χρυσής Αυγής. Να σημειώσουμε ότι
ο πλωμαρίτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρωταγωνιστεί στο ντοκιμαντέρ του
μάρτυρα γεωργούση και ο οποίος είχε καταδικαστεί για αντισημιτικές και
ρατσιστικές
δηλώσεις.
Τον άνθρωπο
αυτό
ο
Γεωργούσης
προσέγγισε κάθ’υπόδειξη της Χρυσής Αυγής εν συνεχεία όμως μετά την δίωξη
του πλωμαρίτη για τις δηλώσεις του αυτές η Χρυσή Αυγή προσπάθησε να τον
αποκήρυξη και με ισχυρισμούς ενώπιον σας ότι πρόκειται για έναν απλό
υποστηρικτή. Βέβαια ήταν εν τέλει άμεση η σύνδεση του καθώς ήταν
υποψήφιος της Χρυσής Αυγής στη συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας Δηλαδή
στον Άγιο Παντελεήμονα. Στο ίδιο αναγνωστέο υπάρχουν βίντεο όπως το βίντεο
11 και 12 όπου ο κατηγορούμενος Παναγιώταρος είναι επικεφαλής τάγματος
εφόδου χρυσαυγιτών σε παράταξη στο τέλος του οποίου εμφανίζονται
οι μπαρέκας πατέλης και
ο
Αποστόλου. Τέλος
στο
κινητό
του κατηγορουμένου Παναγιώταρου προκύπτει
επικοινωνία
με
τη
θέμιδα σκορδέλη η οποία Επίσης έχει καταδικαστεί και για άλλες
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επιθέσεις οργανωμένες από τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής και είναι και
κατηγορούμενη ενώπιόν σας.
Στο αναγνωστέο 340 που αφορά τον κατηγορούμενο Ηλιόπουλο υπάρχουν
φωτογραφίες του ίδιου επικεφαλής τάγματος εφόδου, αλλά και φωτογραφίες με
μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με κράνη, ασπίδες, στολές παραλλαγής,
αλλά και φωτογραφίες από το τατουάζ sieg heil που έφερε ο ίδιος και που μετά
την άσκηση της ποινικής δίωξης έσπευσε να καλύψει. Παράλληλα υπάρχουν
και βίντεο από ομιλίες και εκδηλώσεις, αλλά και βίντεο με τον ίδιο τον
Ηλιόπουλο να είναι επικεφαλής τάγματος και να φωνάζει συνθήματα κατά των
αναρχικών, μαζί με τον επίσης κατηγορούμενο Μίχο.
Φωτογραφικό υλικό ότι ένας από τους εκπαιδευτές των ταγμάτων εφόδου ήταν
ο κατηγορούμενος Κασιδιάρης, υπάρχει στον υπολογιστή του και στο
αναγνωστέο 356. Οι φωτογραφίες αυτές προκύπτει ότι έχουνε τραβηχτεί το έτος
2009 και σαφώς δεν αφορούν την στρατιωτική θητεία του Κασιδιάρη, όπως
υπήρξε ισχυρισμός, καθώς από άλλη φωτογραφία προκύπτει ότι ο
κατηγορούμενος υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία του 2006. Επίσης
υπάρχει
σωρεία
φωτογραφιών
όπλο
καθώς
και
ναζιστικούς
χαιρετισμούς. Ενδιαφέρον Επίσης παρατηρείται στο γεγονός ότι υπήρχε και
χάρτης με σημειωμένα τα αναρχικά στέκια στα Εξάρχεια ενώ παράλληλα
υπάρχει πλαστή ταυτότητα του αδελφού του Ηλία Κασιδιάρη Αλέξανδρου η
οποία Ουσιαστικά πλαστογραφηθεί και με βάση την αληθινή ταυτότητα του
αστυνομικού Χαλάστρα που ήταν στην ασφάλεια του Ηλία Κασιδιάρη. Από το
αναγνωστέο 389 που αφορά το κινητό του Ηλία Κασιδιάρη να επισημάνουμε
τη φωτογραφία 4, δηλαδή τούρτα με σχέδιο σβάστικα όπως αυτή δηλαδή που
είχε αναφέρει ο Ηλίας Σταύρου ότι υπήρχε στα γενέθλιά του με την παρουσία
και των λοιπών μελών της μεταξύ των οποίων και ο Κασιδιάρης. Επίσης στο
μήνυμα 25 όπου ο Ηλίας Κασιδιάρης δέχεται Συγχαρητήρια από κάποιο
άτομο για το άρθρο του που έγραψα περί Χίτλερ στο φύλλο της 20ης Απριλίου
του 2011. Επίσης στο αναγνωστέο αυτό υπάρχει η φωτογραφία στην οποία
απεικονίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μαζί με άλλα μέλη της Χρυσής Αυγή κατά την
ορκωμοσία
αυτών
στο
χειμερινό
ηλιοστάσιο
στις
21
Δεκεμβρίου κρατώντας σημαία της βέρμαχτ. Τόσο εντός της αίθουσας όσο και
εκτός αυτής, ο ισχυρισμός του Ηλία Κασιδιάρη είναι ότι η φωτογραφία αυτή έχει
ουσιαστικά αλλοιωθεί από τρίτους. Βέβαια σαφώς αποδείχθηκε ποιο είναι το
πραγματικό περιεχόμενο της συγκεκριμένης φωτογραφίας και πραγματικά είναι
απορίας άξιο ποιος θα είναι εντέλει ο ισχυρισμός του συγκεκριμένου
κατηγορούμενο, με δεδομένο ότι εντός της αίθουσας είχε ακουστεί ότι η
πραγματική φώτο έχει την ελληνική σημαία, ενώ εκτός αίθουσας ο ίδιος είχε
αναλωθεί επί περίπου ένα τέταρτο σε διαδικτυακή εκπομπή της Χρυσής Αυγής
προκειμένου να επιδεικνύει την δήθεν πραγματική φωτογραφία, δηλαδή μία
αλλοιωμένη φωτογραφία που αντί για την σημαία της βέρμαχτ είχε τη σημαία
της χρυσής αυγής.
Από το αναγνωστέο 357 δηλαδή το σκληρό δίσκο του κατηγορούμενου Πάπα
προκύπτει η ναζιστική Ιδεολογία του καθώς και των και της Χρυσής Αυγής
καθώς σε αυτόν υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες από τα γραφεία της
Χρυσής Αυγής με άλλους κατηγορούμενους όπως για παράδειγμα
τον μιχαλολιάκο όπου εκείνος και ο Πάπας χαιρετούν ναζιστικά μπροστά σε ένα
ειδικά σύμβολα μέσα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής υπάρχει σωρεία
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φωτογραφιών αλλά και πρωτοσέλιδο της Χρυσής Αυγής Αφιερωμένο στον
Χίτλερ και στο Ρούντολφ ες
Όλα τα παραπάνω, θεωρώ ότι αποδεικνύουν τα τάγματα εφόδου, τα όπλα, τις
εκπαιδεύσεις, την πειθαρχία, την ιεραρχία, την περίοπτη θέση που είχε η τοπική
της Νίκαιας, την οποία περιέφεραν και στις υπόλοιπες πόλεις ώστε να λάβουν
γνώση οι άλλες τοπικές και να παραδειγματιστούν από τη συγκεκριμένη δράση,
τη ναζιστική ιδεολογία και εν τέλει την ίδια την ύπαρξη της εγκληματικής
οργάνωσης. Το ερώτημα όμως από πού ξεκινάν και που καταλήγουν όλα αυτά
απαντάτε ξεκάθαρα από τα αναγνωστέα 327 και 331.
Από
το αναγνωστέο 327
που
αφορά
τον
υπολογιστή
του
κατηγορουμένου Μιχαλολιάκου προκύπτει πως τόσο τα αδικήματα που
δικάζονται ενώπιόν σας, όσο και όλες οι δράσεις που αποτυπώθηκαν σε βίντεο
και φωτογραφίες είναι εφαρμογή των σχεδίων και λεγομένων του ίδιου
του Μιχαλολιάκου. Έτσι, από σωρεία βίντεο και ομιλιών του προκύπτει τόσο
η ύπαρξη της εγκληματικής οργάνωσης όσο ταυτόχρονα και το ναζιστικό
κίνητρο που αποδίδεται σε αυτήν από το βούλευμα. Οι ομιλίες
του Μιχαλολιάκου γεμάτες
με
αντισημιτικές
δηλώσεις,
δηλώσεις
κατά των προσφύγων και μεταναστών, και εναντίον αυτών που η Χρυσή Αυγή
θεωρεί ως πολιτικούς της αντιπάλους. Δεν είναι φράσεις που εμφανίζονται
σκόρπια και από παραδρομή του λόγου, αλλά αναφέρονται κατ’επανάληψη και
σε σημείο που γίνεται αντιληπτό ότι εν τέλει όλες οι ομιλίες κινούνται γύρω από
πέντε
άξονες:
αντισημιτισμός,
φυσική
εξόντωση
πολιτικών
αντιπάλων, αλλοεθνών κλπ, το
τρίπτυχο
πειθαρχία,
ιεραρχία, υπακοή, η κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και τέλος
ο ναζισμός. Αυτοί οι άξονες είναι η κινητήριος δύναμη των ταγμάτων εφόδου.
Έτσι,
όσον
αφορά τους
πρόσφυγες και
μετανάστες δηλώσεις
του Μιχαλολιάκου συνοψίζονται στο εξής: όταν το πλοίο βουλιάζει ρίχνεις
τη σαβούρα έξω, κάτι συναγωνιστές μας ελέγξανε αυτούς τους
παράνομους αραπάδες, λαθρομεταναστες, δεν θέλουμε τους ξένους πατρίδα
μας Αν αυτό σημαίνει ότι είμαστε ρατσιστές Ναι είμαστε ρατσιστές, εγώ θα
ήμουν ρατσιστής και χωρίς να υπήρχε το πρόβλημα του ρατσισμού, είναι
Ιδεολογία μου είμαι ακραίος το παραδέχομαι, δήλωση μετανοίας δεν διαθέτω, η
πόλη είναι γεμάτη Πακιστανός ξένους και σκουπίδι κάθε εθνικότητας, ως
συνήθως δεν περνούσαν περπατώντας έξω από τα γραφεία της χρυσής αυγής,
ή τρέχανε ή δεν προλαβαίνανε να τρέξουν, για εμάς εχθροί είναι οι εβραίοι,
οι αμερικανοσιωνιστές, οι αναρχομπολσεβίκοι συμμορίτες είναι οι αρουραίοι της
πόλης, ο χίτλερ είχε μαζέψει σε στρατόπεδα τους γύφτους.
Δηλώνει ευθέως τον αποτροπιασμό του για το δημοκρατικό πολίτευμα ενώ σε
σωρεία δηλώσεων του προκύπτει ευθέως η εθνικοσοσιαλιστική δηλαδή
ναζιστική Ιδεολογία της χρυσαυγής ειδικότερα: θα μπούμε στη βουλή για να τη
διαλύσουμε, Εάν θέλει ο Θεός Αυτός είναι ο σκοπός μας, κάποτε θα μπούμε
στην Βουλή είτε με εκλογές είτε χωρίς εκλογές, είμαστε η σπορά των ηττημένων
του 1945 αυτοί είμαστε οι εθνικιστές και οι εθνικοσοσιαλιστές οι φασίστες, εγώ
αν ζούσα στη Γερμανία του 33 θα ήμουν μέλος του εθνικοσοσιαλιστικού
κόμματος και αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος, είμαι εθνικοσοσιαλιστής
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σημαίνει πρώτα έχω τιμή, έχω την τιμή να μην είμαι δημοκράτης να μην
πιστεύω σε ψήφους ότι σε πλειοψηφίας, η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα κόμμα με
τη νομική έννοια του όρου η Χρυσή Αυγή αγωνίζεται για την κατάργηση των
κομμάτων, στρατηγικός ο απώτερος στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία δεν
υπάρχει άλλος και όταν πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε τη
δημοκρατία, δηλαδή κάπου Δεν το κρύβω και προσωπικά Ακόμα και στην
ορκωμοσία στο δήμο που έγινε δεν έβαλα το χέρι στο Ευαγγέλιο, δεν θα
αλλάξουμε, όσο πιο δυνατοί γινόμαστε τόσο πιο ακραίοι θα γινόμαστε, έχω την
τιμή να μην είμαι δημοκράτης, είναι απόλυτα σχετικός ο χαιρετισμός που έκανα
στο δημοτικό συμβούλιο, ναζιστές είμαστε, προδότες δεν είμαστε, όχι πως
πιστεύω στις εκλογές, για να μην παριστάνω τον δημοκράτη.
Επίσης: Το να λειτουργείς σαν στρατός νομίζω ότι αποτελεί τίτλο τιμής, είμαστε
οργανωμένοι έχουμε πειθαρχία, απαιτείται πειθαρχία, άμεση επαφή με το
διοικητικό κέντρο οργανώσεως, δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχουν καταστάσεις
που λειτουργούν εκτός κεντρικής γραμμής, πρέπει να λειτουργήσουμε
πειθαρχημένα,
Και βέβαια η γνώση και η καθοδήγηση των ταγμάτων εδόφου προκύπτει από
τις επίσης κατ’επανάληψη επευφημίες του στα παιδιά με τα μαύρα: ζήτω τα
παιδιά της χρυσής αυγής και να μην γίνουνε ποτέ δημοκράτες, αν φτάσει ο
καιρός όπου οι λόγχες ακονίζονται στα πεζοδρόμια τότε θα δούνε ποιοι είναι
οι χρυσαυγίτες, ας έρθουν να μετρηθούμε και να δούνε τότε πόσα απίδια πιάνει
ο σάκος, εσείς είσαστε τα τάγματα εδόφου, να δούνε τότε τι σημαίνει τάγματα
εφόδου
Ακόμα πιο αναλυτικά εμφανίζεται η δομή της εγκληματικής οργάνωσης και οι
βάσεις στις οποίες στηρίζεται, ιεραρχία, πειθαρχεία, εθνικοσιαλισμός, η αρχή
του ενός, στο αναγνωστέο 331, σκληρός δίσκος Ουρανίας Μιχαλολιάκου, όπου
ενδεικτικά αναφέρονται:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Μετα την εξέταση των μαρτύρων κατηγορητηρίου και πολιτικής αγωγής, το
ερώτημα που ετίθετο στο δικαστήριο ηταν αν τα λεγόμενα των μαρτύρων που
ήταν καταδικαστικά για την οργάνωση θα επιβεβαιώνονταν από τα
αναγνωστέα έγγραφα. Αν δηλαδή το δικαστήριο σας θα διαθέτει μια
πολλαπλότητα αποδεικτικών μέσων (μάρτυρες, έγγραφα, ηχητικά,
βιντεοληπτικό υλικό κλπ) προκειμένου να σχηματίσει ασφαλή δικανική κρίση.
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Η απάντηση που προέκυψε μετά το τέλος της ανάγνωσης είναι η πλήρης
επιβεβαίωση τόσο των μαρτυρικών καταθέσεων όσο και του κατηγορητηρίου
στο σύνολο του, τόσο για τις επιμέρους συνεκδικαζόμενες πράξεις όσο και για
την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

Το βούλευμα ορίζει τη Χρυσή Αυγή ως εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση. Και το
κάνει αυτό όχι γιατι η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία ειναι ποινικοποιημένη αλλά
γιατι αυτή προσφέρει το βασικό κίνητρο των εγκληματικών πράξεων, που
είναι η εξόντωση των αλλόφυλων, των πολιτικών και ιδεολογικών αντιπάλων
και των θεωρούμενων ως αντιφρονούντων.

Από τα έγγραφα προέκυψε αναμφίβολα ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια
εθνικοσοσιαλιστική, μια ναζιστική οργάνωση από το ξεκίνημά της μέχρι
σήμερα.

Από το ξεκίνημά της (Τούτο αποδεικνύεται από το Καταστατικό που
προσκόμισε ο Δ. Ψαρράς και την απόλυτη ταύτισή του με τον Εσωτερικό
Κώδικα που βρέθηκε στο σπίτι του Παππά στα Ιωάννινα, Από τον ίδιο τον
Εσωτερικό Κώδικα, Από τον όρκο του Εθνικοσοσιαλιστή, από την επιστολή
του Χρήστου Παππά εκ μέρους της ΧΑ στον ηγέτη των Βαλλονικών Ες Ες
Λέον Ντεγκρέλ).
Μέχρι σήμερα. Αυτό ήταν πιο αμφισβητούμενο, προέκυψε όμως
αναμφίβολα.

Κι εδω χρειάζεται η εξής διευκρίνιση.
Όταν λέμε ότι η Χρυσή Αυγή ειναι μια εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση στο
σήμερα δεν εννοούμε ότι είναι μια οργάνωση που αποτελείται από
εθνικοσοσιαλιστές.
Προφανώς αποτελείται από ηγετικά στελέχη που είναι ναζί:
 Ο Λαγός και το τατού με τον ναζιστικό αετό στο στήθος, Ο Κασιδιάρης
και η σβάστικα, ο Ηλιόπουλος και το τατού zieg heil με έτοιμη την
δικαιολογία ότι «θα πω οτι μου αρεσε η γραμματοσειρα», ο Παππάς
και το ετήσιο προσκύνημα στο Μαυσωλείο του Μουσολινι (μέχρι και το
2009 ειδαμε φωτο) και βέβαια η ανατριχιαστική ανατροφή και
εκπαίδευση μικρών παιδιών με το Χάιλ Χίτλερ.
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Όταν λέμε εθνικοσοσιαλιστική εννοούμε στην εσωτερική λειτουργία της, στις
κλειστές κομματικές της εκδηλώσεις. ΤΩΡΑ, ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.
Για την απόδειξη αυτού, το δικαστήριο διαθέτει κρίσιμα ντοκουμέντα:







Η τελετή ορκωμοσίας των δόκιμων μελών στις 23 Ιουλίου 2011:
εθνικοσοσιαλιστικο τυπικό, χαιρετισμοί, παρουσία Αρχηγού, “αιώνιος
Εβραίος” (δίσκος Μιχαλολιάκου, Παράρτημα 13.3).
Οι ορκωμοσίες κατά τα θερινά και χειμερινά ηλιοστάσια, όπως
προκύπτουν από τα έγγραφα οργάνωσης Θεσσαλονίκης (δίσκος
Ουρανίας Μιχαλολιάκου).
Η ορκομωσία Φουντούλη στις 21/12/2012 με τον Κασιδιάρη και σημαία
Βέρμαχτ (δίσκος Κασιδιάρη). Γνησιότητά της είχε αμφισβητηθεί αλλά
αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο.
Η εκπαίδευση του εθνικοσοσιαλισμού στα δόκιμα μέλη: για παράδειγμα
οι εκθέσεις του Τσακανίκα. Αλλά και Η εκπαίδευση στη Νέδα (σημαίες
των Ες Ες αλλά και οι νυχτερινές ιδεολογικές ομιλίες).
Οι αλλεπάλληλες ομιλίες και αναφορές του Αρχηγού στον
εθνικοσοσιαλισμό σε κλειστές ομιλίες και εκδηλώσεις της οργάνωσης.
(Αυτη εξάλλου ήταν η διαφορά με επιλογές υπεράσπισης): «Εμείς δεν
είμαστε Λεπέν: είμαστε η σπορά των νικημένων του 1945, οι
εθνικιστές, οι εθνικοσοσιαλιστές, οι φασίστες» (3/3/2012 στα γραφεία,
παράρτημα 13.3, Αναγνωστέο 327).

Από μόνη της δεν ειναι αξιόποινη, αλλα η επιβολή της σημαίνει την άσκηση
βίας και την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Η ανθρωποκτονία Φύσσα

Οι μάρτυρες είχαν μιλησει για οργανωμένη επίθεση. Πχ ο Χατζησταμάτης είχε
μιλήσει για τον βηματισμό των επιτιθέμενων από την Κεφαλληνιας. “Όλοι
έχουμε πάει στρατό, αυτό το πράγμα πετυχαίνεται μόνο με εκπαίδευση».
Εχουμε την τυχη να διαθέτουμε υλικό για το πως επιτεύχθηκε αυτή η
οργάνωση και ο συντονισμός της ομάδας κρούσης που δολοφόνησε τον
Φύσσα.

Ξεκαθαρίστηκε ότι μιλαμε για την Ασφάλεια της Νίκαιας: Η Λίστα των
ονομάτων των κατηγορούμενων υπαρχει πριν γίνει το έγκλημα. ΑΝ προστεθεί
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και ο Τσακανίκας και ο Ρουπακιάς που δεν περιλαμβάνονται γιατι είναι μέλη
του πενταμελούς, είναι σχεδόν όλοι οι κατηγορούμενοι.
Ομάδα Οργανωμένη, εκπαιδευμένη, ορκισμένη. Από τις νυχτερινές διαβιώσεις
στη Σαλαμίνα. Από το πρόγραμμα της Νέδα (φούμο, σκοποβολή). Από το
πλήθος δράσεων.

Ομάδα Στρατιωτικά οργανωμένη: όχι μόνο με παντελόνια παραλλαγής
(πόλεως) αλλά και Αναφορόχαρτα στον σκληρό δίσκο Τσακανίκα και
Πατέλη.+Σημείωση Καζαντζόγλου για pmr = ασύρματοι.

Συνεδρίαση Ασφάλειας σε γραφεία Νίκαιας: “ό,τι κινείται σφάζεται”. Κινείται
μόνο με εντολή Λαγού όπως προκύπτει και από τα μηνύματα (κιν Κορκοβίλη).
Αλλα δύο:
1. Αποπειρα συγκάλυψης μετά: όπλα, “καθάρισμα”, συνομιλίες Λαγού με
Πατέλη στα πλαίσια της συγκάλυψης “πες ειλικρινα να ξέρουμε τι θα πούμε”
και η συνομιλία Λαγού με Δεβελέκο και στο βάθος οι Κασιδιάρης και
Μιχαλολιάκος για το “δεν ξέρεις τον Ρουπακιά”.
2. Στοχοποίηση Παύλου Φυσσα (Αποστόλου και Δεβελέκος)

Η επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ

Μηνύματα Λαγού πριν την επίθεση. Το πιο σημαντικό: «ΠAPEMΠIΠTONTΩΣ
MAΛΛON ΘA ΦANE ΓEPO ΠEΣIMO TA KOYMOYNIA ΣHMEPA ΣTO
ΠEPAMA.EXOYN BΓEI KAI BAΦOYN KAI MAZEΨE O TAΣOΣ KAMIA
30APA KAI ΠANE AΠO KEI», στάλθηκε στις 11:49 πριν τα μεσάνυχτα.
Καταρρίπτει τον ισχυρισμό της τυχαίας συνάντησης δυο ομάδων που
αφισοκολλούσαν.
Και μετά το μήνυμα, “τους μακελέψαμε”. Και μετά η συνομιλία με το Δεβελέκο.
Σχεδιασμός: η διάλυση του ΠΑΜΕ, όπως προκύπτει από την ομιλία Μίχου
στον σκληρό του Τσακανίκα. Χτύπημα με τη διττή ιδιότητα κομμουνιστησυνδικαλιστη.

Η επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες
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Η επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Αμπόυ Χάμενβτ και στον Αμπουζίντ
Εμπάρακ έγινε με ρατσιστικό κίνητρο, στα πλαίσια της εθνικοσοσιαλιστικης
ιδεολογίας της οργάνωσης. Είδαμε όλη τη ρατσιστική ρητορική κατά των
ξένων: δεν πρόκειται για μια λεκτική υπερβολή της Ζαρούλια στη Βουλή περί
υπάνθρωπων, είναι κάτι που επαναλαμβάνεται συστηματικά και διδάσκεται.
Και βεβαια εδώ υπάρχει και επιμερισμός: ο Αρβανίτης διδάσκει τη θεωρία (ότι
οι μετανάστες είναι το σαπισμένο μέλος του υγιούς εθνικού κορμού που
πρέπει να αποκοπει) και η Νίκαια κάνει τη θεωρία πράξη με «τρομοκρατία
στον Αγιο Νικόλαο», στα μαγαζιά των Πακιστανών.

Η επίθεση όμως ήταν περαιτέρω στοχευμένη κατά των Αιγύπτιων
αλιεργατών, που είχαν ήδη αποτελέσει στόχο: διαβάσαμε δημοσιεύματα σε
ΧΑ για την παρέμβαση κατά των Αιγυπτιων Αλιεργατών στη Νέα Μηχανιώνα
που έκαναν απεργία για καλύτερους όρους εργασίας και η ΧΑ παρενμέβη
υπέρ των εργοδοτών.
Υπήρχε λοιπόν ένας ευρύτερος σχεδιασμός που εν τέλει υλοποιήθηκε Κατά
των Αιγύπτιων αλιεργατών στο Πέραμα, με την προαναγγελία Λαγού και την
υλοποίηση από Πανταζή.

Δυο σημεία:

Αφενός οι δηλώσεις Μιχαλολιάκου στον Τριανταφυλλόπουλο στις 13 Ιουνίου
2012 όπου αρνειται οποιασδήποτε συμμετοχή της ΧΑ λέγοντας: «δεν ήταν
δικοί μας άνθρωποι».
Αφετέρου η Τηλεφωνική συνομιλία Πανταζή στο Αναγνωστέο 276 με τον
δικηγόρο Γιάννη Ζωγραφο όπου ξεκαθαρίζεται ότι η υπόθεση (τοσο των
Αιγυπτίων όσο και του ΠΑΜΕ) δεν είναι προσωπική υπόθεση του Πανταζή
αλλά είναι αυτό που ακούσαμε αλλού «κομματικό ξύλο»: Και λέγεται από τον
δικηγόρο: «το θέμα είναι... τι γραμμή υπάρχει συνολικά, έχετε μιλήσει με τον
Γιάννη;.. πρέπει να μιλήσετε, εκεί πέρα θα αποφασιστεί τι θα γίνει, δεν θα σου
πω εγω, εγώ είμαι πολύ μετά.»
Φωτογραφίες κατηγορουμένων: Μάρκος Ευγενικός, Παπαδόπουλος και
Μαρίας.
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Πέρα από τις τρεις συνεκδικαζόμενες υπόθεσεις υπάρχουν δικογραφίες
αλλά και άλλες ερευνώμενες πράξεις, που το βασικό τους χαρακτηριστικό
είναι οτι τελούνται στα πλαίσια δράσης της ΧΑ, δεν ειναι προσωπικές
υποθεσεις. Πχ Στεφανάκης Τσιμπουκάκης Μπλάχα. Πχ Μπέλλος Τάγματα
ασφάλειας στη Μεσσηνία και γυμναστής στους Αμπελόκηπους. Ουτε
ενδιαφέρει αν ειναι πλημμεληματικές ή κακουργηματικές.

Συνεργείο

Το βουλευτικό Αυτοκίνητο του Λαγού προκύπτει απο τη δικογραφία.
Το πραγματικά σημαντικό όμως είναι ότι η Αυτοπρόσωπη παρουσία και ο
ρόλος τους ως επικεφαλής προκύπτουν απο τα μηνύματά του τόσο στη
Μπενέκη όσο και σε άλλους Χρυσαυγίτες. Προετοιμασία: ΠEIPAZEI NA
ΦOPEΣΩ KAMIA BEPMOYΔA ΓIA ΞEKAPΦΩMA; Οχι Φόρα.
Ομολογία: Φιλε εχουμε θεμα στον Αλιμο.ηρθαμε και τους γαμησαμε.γινανε
κατι προσαγωγες
Δεν τους κοπανήσατε; Και βέβαια ναι.
Να σαι καλα λεβεντια. Αυτη ηταν και θα ειναι η χρυση αυγη
Δεν πρεπει να χαθει ποτε ο δρομος
Τους συλληφθεντες τους πηραμε και φυγαμε γυρω στις 10 και μιση.

Αντίπνοια

Τα της απόπειρας ανθρωποκτονίας υπάρχουν σε δικαστική απόφαση.
Ρόλος Σιατούνη: μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, όπως προέκυψε από
κατάλογο της ΚΕ που βρέθηκε στο δίσκο Μιχαλολιάκου.
Συμμετοχή σε Ψηφοδέλτιο 2010 με επικεφαλής Μιχαλολιάκο.
Συνομιλία με Δεβελέκο, κινητό σε Γερμενή προκύπτει η διαρκής σχέση με την
οργάνωση.

Πάρος
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Το βίντεο της επίθεσης στον δίσκο Τσακανικα: όχι μόνο ο Μίχος, αλλά και
Παναγιώταρος και Τσακανίκας. Υπάρχει και βίντεο απο οθόνη στο κινητό
Καζαντζόγλου, όπου το ξύλο επιδεικνύεται. “Πήγαινε για ζημιά εδώ ο Μίχος”.
Φωτο με αντιφασιστικο λάβαρο, βουλυτές και Νίκαια, Μίχος με λαδί τζάκετ.
Φωτό του λάβαρου στην Νίκαια, με Ρουπακιά.
Κείμενο σε σκληρό Ουρανίας για Πάρο: “Αυτά κάνουν έρχονται προκαλούν τις
τρώνε και μετά κλαίγονται και λένε οι φασίστες οι ναζί μας βαράνε. Ε καλά
σας κάνουμε πως θα το κάνουμε δηλαδή τώρα”
Επιβεβαίωση Σταύρου: “τους γαμήσαμε” ο Μίχος

Μελιγαλάς

Συνομιλίες Δεβελέκου-Τσακανίκα, όπου περιγράφεται αναλυτικά ποιοι
χειροδίκησαν κατά του Αστέριου Χάμου και των μελών της νεολαίας του
ΛΑΟΣ: “ο Καιάδας του πάταγε το κεφάλι σαν σκουλήκι”... “Του τράβηξε και ο
Λαγός μια- δυο μπουνίδια, αλλά ξέρεις ο Λαγός ρε φίλε πιστεύω απαξιεί να
χτυπήσει σε τέτοια φάση ρε παιδί μου. Τον έκραξε, τον έκραξε, του έριξε και
μια δύο. Ο Καιάδας μαλ.. τον είχε ξαπλώσει από τις μπουνιές και του πάταγε
το κεφάλι κάτω. Έτσι, ταπ- ταπ ταπ-ταπ. Του ριξε μαλ…, ξεσάλωσε ο Καιάδας
“ “ο Ηλίας δεν ενεπλάκει, είχε πεθάνει στα γέλια όμως με τη φάση”. Πρόκειται
για τον Κασιδιάρη, το λέει και ο Χάμος στο Περίανδρο.
Υπάρχει επίσης το Μνμ Καζαντζόγλου “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”.
Το τάγμα της Νίκαιας υπό την καθοδήγηση Κασιδιάρη που του δίνει το βήμα,
με Καζαντζόγλου και Πατέλη.

Κόρινθος

Είδαμε τις φωτογραφίες με τον Μπούκουρα επικεφαλής της τοπικής
οργάνωσης Νίκαιας, με τον Πατέλη και τον Τσακανίκα, να συγκρούονται με τα
ΜΑΤ στο αναγνωστέο 378 (φωτο 6681-6706, παράρτμα 2.1). Ακούσαμε τον
Μπούκουρα να περιγράφει τον δυισμό πολιτικού κόμματος-εγκληματικής
30

οργάνωσης στο αναγνωστέο 350 (βιντεο 441, Παράρτημα 3.3): 00:36:11 «Θα
βγάλουμε το κοστούμι, θα φορέσουμε αυτά που πρέπει να φορέσουμε, θα
πάρουμε στα χέρια μας, αυτά που πρέπει να πάρουμε και θα κάνουμε αυτό
που πρέπει να κάνουμε, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος»

Χτυπήματα έξω από γραφεία ΧΑ

Μαρτυρικές κατάθέσεις του νεαρού μαθητή στην Πάτρα του Αντίοχου, ή του
Ζαμπέλη που χτυπηθηκε στην Ανάβυσσο ή του Πάρη Χρυσού που διαβάσαμε
την δικαστική απόφαση έξω από τα γραφεία της ΧΑ στη Σολωμού το 2002.”
Καθαρό το πλαίσιο εντολής του Αρχηγού στη συνδιάσκεψη στελεχών στο
Κρίσταλ (27/5/2012): “ ως συνήθως δεν περνούσαν περπατώντας έξω απο τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής.. ή τρέχανε ή δεν προλαβαίναν να τρέξουν”. Όχι
εντολή για καθεμία από τις επιθέσεις: ο αρχηγος δινει το πλαίσιο και η
συγκεκριμενοποίηση/υλοποίηση ανήκει στους περιφερειάρχες και τους
πυρηνάρχες.

Άγιος Παντελεήμονας

Υπήρχε απόπειρα σύγχυσης, διάχυσης της εγκληματικής δράσης
Χρυσαυγιτών σε κατοίκους.
Είδαμε το βίντεο της 15/1/2011, της μάχης του Αγίου Παντελεήμονα. Ήταν
σαφές ότι οι κρανοφόροι με τα ρόπαλα ήταν τάγμα χρυσαυγιτών.Άλλο
πράγμα η αγανάκτιση ή ακόμα και η επιδοκιμασια παράνομων πράξεων, άλλο
πράγμα η τέλεση παράνομων πράξεων. Αυτη ειναι η διαχωριστική γραμμή.
Δήλωση Αρχηγού: “ποιοι πολέμησαν, ποιοι μαχαιρώηκαν; οι κάτοικοι ή οι
χρυσαυγίτες;”
Όταν πάμε σε αξιόποινες πράξεις, βρίσκουμε τα στελέχη και τα μέλη της ΧΑ.
Η Σκορδέλη και το μαχαίρωμα των Αφγανών προσφύγων το 2011.
Οι Παπαβασιλείου-Περρής και ο εμπρησμός Cointreau. Τον Παπαβασιλείου
τον είδαμε και στον καθαρισμό άλσους που προβλήθηκε με πρόταση του
κυρίου Γκαβέλα.
Ο Κολιόπουλος (Πλαπούτας) και το πογκρόμ μετά τη δολοφονία Καντάρη.
Διαβάστηκε η δικαστική απόφαση.
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Ο Μιχαλολιάκος και η παρουσία του στο Εφετείο, καθ ομολογίαν του : 28-12012: 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

Λαϊκές

Δήλωση Αρχηγού για ελέγχους: “Επεισόδια χθες στη ΡΑΦΗΝΑ. Κάποιοι
συναγωνιστές μας ελέγξανε αυτούς τους παράνομους αραπάδες,
λαθρομετανάστες, που πουλούσαν προϊόντα... είπαν μπούρδες για
αντιποίηση, για φθορά ξένης περιουσίας, που δεν υπάρχει –γιατί το ελέγξαμε
νομικά- δεν είναι αυτεπαγγέλτως, πρεπει να παει ο Πακιστανος να καταθεσει
μήνυση”.

Δεν θα σχολιάσω μια σειρα από δικογραφίες γτ εκκρεμεί η ανάγνωση
αποφάσεων (Λουκμάν, υπόθεση μαθητή Φοίβου στο Παλιό Φάληρο,
Πακιστανοί στην Ιεράπετρα, κλπ).

Εας λόγος για υπόθεση Κουσουρή

Ανάγνωση απόφασης
Τηλεφωνική συνδιάλεξη Περίανδρου “να ανοίξω το στόμα μου”. Σιγά που δεν
θα το αρνιόταν!
Ομολογία ενοχής το κείμενο των Σύντομων Πυρήνων Πάτρας.
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Χ.Α. ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕ ΣΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ
ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΑΠΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ. ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η
ΒΙΑΙΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ (ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ) ΑΦΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΦΥΓΕ. ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ
ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΕΝΑ ΑΝΕΛΕΗΤΟ ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ Χ.Α., ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
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ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ. (ΑΝ ΘΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΕ
ΟΝΟΜΑΤΑ,ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΑΙ.ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΠΑΜΕ ΚΑΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

Προστατευόμενοι μάρτυρες

Μάρτυρας Α: “ειχαν τη δικογραφία απο την επομενη μέρα”. Βλ, Λαγός
Μάρτυρας Γ: Εκπαίδευση σε βουνά. Βλ. Φωτο Κασιδιαρης
Μάρτυρας Ε: πότε ανοίξαν τα γραφεία στην Σωκράτους. Βλ. εγγραφο ΤΟ
Πάτρας

Αρχηγός

Η Αρχη του Αρχηγού επαναλαμβάνεται. Κείμενο Ιεραρχία Δομή που
αναφέρεται ρητά στην Αρχή του Ενός.
Ιεραρχία: ΟΚ αρχηγού (Αποστόλου).
Εκπαίδευση για την ιεραρχία από πυρηναρχες: Πατέλης, Μουλιανάκης,
Παπαδημητρίου.
Πειθαρχική διαδικασία, επικεφαλής ο Λαγός που δεν εκδιώχτηκε ποτέ.

Και από τις επιλογές της υπεράσπισης προέκυψε: ο Λαγός δεν μπορεί να
ποδηγετήσει ή να ξεγελάσει τον Μιχαλολιάκο. Ο Μιχαλολιάκος είαι σαφώς η
προεξέχουσα προσωπικότητα στην εγκληματική δομή, είναι ο ιθύνων νους.

Σχέση κόμματος εγκληματικής
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Το πιο ανατριχιαστικό βίντεο όχι το βίντεο Παππά, δεν πέσαμε και από τα
σύννεφα:

Βίντεο με υλικά για εκρηκτικό μηχανισμό στη Μεσογείων. Αναγνωστέο 375,
Παράρτημα 1.1, videos 380 και photos 360-365.
Εκτός απο αντιασφυξιογόνες μάσκες και φωτοβολίδες, υπάρχουν:

Δοχείο με εύφλεκτη εκρηκτική ύλη για την κατασκευή ναυτικών φωτοβολίδων,
Φιάλη, ένα σπρέι με κολλημένο πάνω του με ταινία μια κροτίδα, που
χρησιμευει ως εκπυρσοκροτητής
Δυο συγκεντρωμένοι σωροί από τρίκαρφα

Πρόκειται για έναν εκρηκτικό μηχανισμό εξαιρετικά επικίνδυνο και
θανατηφόρο, που έχει χρησιμοποιηθεί σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Ναζιστικές
τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γερμανία που δικάζονται για δολοφονίες και
ελλήνων μεταναστών. Πιο πρόσφατα το 2017 στο Μάντσεστερ, ο ΙΣΙΣ
χρησιμοποίησε έναν τέτοιο εκρηκτικό μηχανισμό, που σκότωσε 23 άτομα
ανάμεσα τους μικρά παιδιά.

Πρόκειται για εμβληματική συμπύκνωση του κατηγορητηρίου περί
εγκληματικής υπό τον μανδύα, πίσω από τη βιτρίνα κόμματος.
Μάλιστα η απόκρυψη των υλικών του εκρηκτικού μηχανισμού γίνεται από τον
πλαστικο μουσαμά, από την πινακίδα που αναγράφει Χρυσή Αυγή.
Βιτρινα, εκρηκτικός μηχανισμός, Πατέλης, Καζαντζόγλου.

Δεν έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα από τη δράση αυτής της οργάνωσης.

Το θετικό είναι ότι ανώτεροι δικαστικοι και εισαγγελικοί λειτουργοί είδαν όλο
αυτό το υλικό.

Η Ελληνική Πολιτεία είναι ενήμερη.
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Και πάντως σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε και αν γίνει στο μέλλον, η ελληνική
πολιτεία δεν μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΡΙΩΝ

1. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΝΤΩΝ

Κύριε Εφέτες κλείνοντας τον κύκλο του σχολιασμού των αναγνωσθέντων
εγγράφων εκ μέρους των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και συμπληρωματικά
με τους προλαλήσαντες,
Θα ήθελα να επισημάνω ότι βρισκόμαστε σε μία πολύ σημαντική στιγμή
της δίκης, καθώς έχουμε διανύσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του αποδεικτικού
υλικού, εντελώς διαφορετικού από τους μάρτυρες το οποίο θα
κατηγοριοποιούσα, τυποποιώντας πολύ περισσότερο τις σκέψεις του
προλαλήσαντος κ. Βρεττού σε τέσσερις κατηγορίες αναγνωσθέντων
εγγράφων.
Η πρώτη κατηγορία είναι έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν και
συλλέχθηκαν από ανακριτικές αρχές κατά τη διάρκεια της προδικασίας, είτε
αυτά είναι εκθέσεις, είτε είναι δικαστικές αποφάσεις, κλπ.
Η δεύτερη κατηγορία είναι έγγραφα στοιχεία εισφερθέντα από
μάρτυρες και από παράγοντες της διαδικασίας, πολιτικώς ενάγοντες ή
κατηγορουμένους στη διάρκεια της προδικασίας και έτσι μπήκαν στη
δικογραφία και επελέγησαν ως αναγνωστέα.
Η τρίτη κατηγορία είναι έγγραφα τα οποία αποκτήθηκαν με ειδικές
ανακριτικές πράξεις από εκείνες που περιγράφονται στο άρθρο 253Α του
ΚΠΔ
Και η τέταρτη κατηγορία είναι έγγραφα και ψηφιακά πειστήρια
κατασχεθέντα από κατηγορουμένους στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και
υλικοί φορείς της εναπόθεσης και αποτύπωσής τους.
Όπως έχει γίνει αντιληπτό, αυτή η τέταρτη κατηγορία είναι εκείνη στην
οποία επικεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος της δίκης και
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βεβαίως και ο σχολιασμός, πρώτον γιατί είναι αυθεντικά αποδεικτικά
στοιχεία των οποίων είναι χαρακτηριστικό ότι η γνησιότητα δεν
αμφισβητήθηκε, η μόνη σχετική ένσταση που κατατέθηκε αφορούσε το
καταστατικό 254 και το σχέδιο «Πρωτεσίλαος» 255, κανείς εκ των καθ’ ων η
κατάσχεση κατηγορουμένων δεν αμφισβήτησε τη γνησιότητα του υλικού των
ψηφιακών πειστηρίων τα οποία προβλήθηκαν εδώ είτε είναι βίντεο είτε είναι
ηχητικά είτε είναι sms είτε είναι ο,τιδήποτε άλλο. Και αυτό για μένα είναι πάρα
πολύ σημαντικό και πιστεύω και για το Δικαστήριο.
Δεύτερον, αυτό το αποδεικτικό υλικό του οποίου ούτε η χρονολογία και
οι ειδικότερες περιστάσεις αμφισβητήθηκαν, είναι ένα αυθεντικό αποδεικτικό
υλικό, το οποίο έχει παραχθεί σε ανύποπτο χρόνο εκούσια και εν τω
γεννάσθαι από ανθρώπους οι οποίοι συμπεριφέρονταν ελεύθερα, χωρίς να
έχουν την πεποίθηση ποτέ, και είχαν κάθε λόγο να μην την έχουν, ότι αυτό
κάποτε θα χρησιμοποιηθεί εναντίον τους και θα έχει ποινική αξία. Τι λόγο να
έχει ο Πατέλης να φοβάται να αποθηκεύσει στον σκληρό του δίσκο, που είναι
από τα σοβαρότερα κεφάλαια αποδεικτικών στοιχείων, εδώ πέρα από την
δράση της Τοπικής Οργάνωσης, και στην οποία προφανώς αρχειοθετούσε
όχι από δική του μόνο φιλοδοξία ή επιπολαιότητα, αλλά προφανώς με το
σκοπό να διδάσκεται η συμπεριφορά της πρωτοπόρας οργάνωσης σε
όλη την Χ.Α. σε όλη την Ελλάδα να δίνεται αναφορά στον Αρχηγό για τα
πεπραγμένα και για τον τρόπο που εκπαιδεύονται τα μέλη. Και βεβαίως τι
λόγο είχαν να φοβούνται για τα sms, για τις τηλεφωνικές συνομιλίες που
αντάλλασσαν κατά και μετά τη διάρκεια των εγκληματικών τους επιθέσεων,
από τις οποίες πηγάζουν τόσα και τόσα.
Θα έρθω αναλυτικά, χωρίς να κουράσω πολύ διότι η κατά γράμμα, κατά
άρθρο ας το πούμε έτσι, αναφορά έχει εξαντληθεί από τους συναδέλφους μου
οι οποίοι μίλησαν πριν από εμένα, και στους οποίους οφείλω να δώσω
συγχαρητήρια για τη συστηματική και μεθοδική δουλειά που έχουν κάνει, η
οποία είμαι βέβαιος ότι αν αποτυπωθεί εγγράφως και σας ζητηθεί να την
καταχωρήσετε στα πρακτικά, θα καμφθούν πολύ σοβαρά οι επιφυλάξεις που
μέχρι τώρα είχατε στην καταχώρηση των σχολιασμών διότι αυτές οι
επισημάνσεις είναι σοβαρότατες. Και θεωρώ ότι συμβάλλει πάρα πολύ η
μέχρι τώρα διαδικασία στο να λάβετε κατά την ταπεινή μου άποψη σωστή
απόφαση να τις καταχωρήσετε, όπως και θα διατυπωθεί γραπτώς και οι
εκκρεμούσες άλλες διότι αποτελούν σοβαρότατη βοήθεια σε μια δίκη που
διαρκεί τρισήμιση και έχει κοντά άλλον ένα μπροστά της, που δεν έχουμε
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και που είναι ένα φοβερό πέλαγος
χωρητικότητας όλα αυτά τα έγγραφα και στο πέλαγος χρειάζεται τιμόνι και
πυξίδα.
Και θέλω να αποδώσω τα εύσημα και προς το Δικαστήριό σας, διότι
αυτό το πέλαγος διανύθηκε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο με τη μέγιστη δυνατή
οικονομία χρόνου χωρίς να χαθούν δυνατότητες επικέντρωσης αποδεικτικές
με την επιλογή βέβαια κλπ. Όταν κανείς συνηθίζει να κάνει κριτική οφείλει και
το καλό να το λέει. Έχω αυτή τη συνήθεια.
Λίγα πράγματα για τους Αιγυπτίους και πολύ περισσότερα για την
εγκληματική οργάνωση από τα έγγραφα τα οποία αναγνώσθηκαν και
προβλήθηκαν.
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ΙΙ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ
Όσον αφορά τους Αιγυπτίους πέραν των ήδη αναγνωσθέντων, των ήδη
σχολιασθέντων σε προηγούμενο στάδιο, δύο στοιχεία θέλω να θέσω υπόψη
του Δικαστηρίου.
1) Την κατάθεση Διαμαντόπουλου, του ιδιοκτήτη του Beat. Η κατάθεση
αυτή διαψεύδει τον μεθοδευμένο ισχυρισμό όλων από την αρχή της
προδικασίας κατηγορουμένων για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Abuzid
Embarak ότι δήθεν βρίσκονταν στο Beat μετά, πολύ μετά τις 3 η ώρα και
έφυγαν από εκεί και πήγαν στην άλλη άκρη του Περάματος, στην καντίνα
στην οποία συνελήφθησαν. Ο άνθρωπος αυτός βεβαιώνει την ώρα
προσέλευσης και αποχώρησης, βεβαιώνει ότι φορούσαν μαύρες μπλούζες,
και τους αναγνώρισε όταν στην συνέχεια τους είδε.
2) Το δεύτερο στοιχείο είναι ο σκληρός δίσκος του Πατέλη στον οποίον
δύο τουλάχιστον από τους δράστες της επίθεσης αυτής, εικονίζονται
παραπλεύρως της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας, αναφέρομαι στους
κατηγορουμένους Μαρία και Ευγενικό.
Επιφυλάσσομαι δε να σχολιάσω το βίντεο από την ομιλία του Λαγού
όταν θα προβληθεί, πράγμα το οποίο εκκρεμεί, στην συνέχεια θα κρατηθεί
από την πολιτική αγωγή.
3) Για τους Αιγύπτιους υπάρχει και ένας εκ των δραστών, του οποίου
έχει ιδιαίτερη σημασία ο ρόλος του, ο Πανταζής, και νομίζω ότι πρέπει να
σταθούμε λίγο εδώ. Αποδείχθηκε ήδη από τη διαδικασία ότι ο Πανταζής ήταν
ο οργανωτής, ο αρχηγός, ο εμψυχωτής της επίθεσης, αυτός που ήταν δέκα
χρόνια μεγαλύτερος από όλους τους άλλους συμμετασχόντες, αυτός ο οποίος
τους είπε να βγάλουν τις μπλούζες τους ανάποδα όταν πήγαν στην
αστυνομία, αυτός ο οποίος τους έδωσε γραμμή τι θα κάνουν με την αστυνομία
και εν πάση περιπτώσει μίλησε με την αξιωματικό που τους συνέλαβε, κλπ.
Να θυμίσω λοιπόν τι προέκυψε από τα έγγραφα εδώ πέρα.
Α) Οτι ο Μιχαλολιάκος δήλωνε σε συνέντευξή του στον
Τριανταφυλλόπουλο ότι αυτοί που τα έκαναν αυτά, την επίθεση δεν έχουν
καμία σχέση με εμάς.
Β) Οτι ο ίδιος ο Πανταζής απολογούμενος, στο πρώτο του απολογητικό
υπόμνημα 14/6/2012 είπε ότι «Δεν ανήκω στη ΧΑ, θέλω με κάποιο τρόπο να
υπάρξει ένα πιστοποιητικό ότι δεν ανήκω στην Χ.Α. και δε μπορώ να
πληρώνω εγώ τις ακρότητες του Κασιδιάρη».
Τι προέκυψε στην διαδικασία εδώ, πλην του μάρτυρα Γ ο οποίος είχε πει
ότι τις επόμενες μέρες πήγε στην Τοπική της Νίκαιας και είπε ότι τους
γαμήσαμε,
προέκυψε ότι ο Πανταζής αφεθείς ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και αυτό είναι ένα δίδαγμα, γιατί - είναι αυτός που οργάνωσε την επίθεση
ενάντια στο ΠΑΜΕ ένα χρόνο μετά, όντας υπόδικος, όντας με περιοριστικούς
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όρους και κατά τα λοιπά μη έχων καμία σχέση με τη Χ.Α. τη στιγμή που σε
εκατομμύρια συνομιλίες και sms κλπ, ο Τασάρας και ο Τασάρας, και έγινε
πέσιμο από τον Τασάρα, και μαζεύει 30 και τις φάγαν τα κομμούνια, κλπ.
Αυτό λοιπόν καταγράφει και την υποκρισία της ΧΑ, όχι βεβαίως πρώτη
φορά στην υπόθεση των Αιγυπτίων, αλλά από τα χρόνια του Περίανδρου και
πριν, ότι οι λεονταρισμοί στο εσωτερικό μεταξύ των μυημένων όταν βλέπουν
τα δύσκολα απέναντι στην εξουσία, εγκαταλείπονται και εκεί κοιτάνε και
εναποθέτουν τις ελπίδες τους, επιρρίπτοντας ευθύνες ο ένας στον άλλον.
ΙΙΙ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Και έρχομαι στα στοιχεία της Εγκληματικής Οργάνωσης, τα οποία
αποδεικνύονται από τα έγγραφα τα οποία διαβάσαμε σύμφωνα με τη σειρά τα
οποία επιτάσσει το κατηγορητήριο.
Η διαρκής δράση από τις δικαστικές αποφάσεις που αναγνώσθηκαν,
και αναφέρομαι στις αμετάκλητες, προκύπτει ότι η δράση της ΧΑ, ως
εγκληματικής οργάνωσης χρονολογείται όχι από το 2008, αλλά από το 1996
οπότε και καταγράφεται το προγενέστερο του αναφερομένου στις δικαστικές
αποφάσεις περιστατικό, το οποίο αφορά την επίθεση σε διακινητές της
εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη της Ο.Σ.Ε. στις 6-4-1996. Αναφέρομαι
συνοπτικά στα αναγνωσθέντα έγγραφα υπ’ αριθμ. 212, 211, 210, 176 και 230,
όλες καταδικαστικές αποφάσεις αμετάκλητες, όλες αναφέρουσες στο σκεπτικό
ότι ο δράστης ενήργησε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ, κλπ και
βεβαίως θα προστεθούν και πάρα πολλές άλλες οι οποίες έχουν
επακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι αποφάσεις αναφέρονται στο
1996, οφείλονται στο 1998 που είναι η επίθεση του Περίανδρου κατά του
Ανδριτσόπουλου, αναφέρονται στο 2002 που είναι η επίθεση κατά του
φοιτητή Πάρη Χρυσού, κ.α.
Δεύτερο στοιχείο η ενεργός δράση. Έχουμε όχι μια δράση διάσπαρτη
απέχουσα κατά τα χρονικά διαστήματα που απέχουν οι δικαστικές αποφάσεις
που προανέφερα αλλά έχουμε μία συνεχή, εκτεταμένη, έντονη και
κλιμακούμενη δράση. Από που προκύπτει αυτό; Προκύπτει όχι μόνο από τις
32 δικογραφίες που ενεργοποιήθηκαν μετά τη δολοφονία Φύσσα, πολλές από
τις οποίες εξετάζονται εν μέρει στη δίκη αυτή αλλά και από τα εκατοντάδες
περιστατικά που αναφέρονται στις εκθέσεις του συνηγόρου του Πολίτη, στην
έκθεση των στοιχείων καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας τα χρόνια
που η ΧΑ γιγαντωνόταν το 2011, το 2012, το 2013.
Και βεβαίως εύλογα θα τεθεί από την άλλη πλευρά ότι αυτές δεν είναι
υποθέσεις που διερευνήθηκαν δικαστικά. Πράγματι αυτό είναι μια
αντικειμενική αδυναμία, πως βέβαια να εκδικασθούν δικαστικά όταν το
κράτος στο σύνολό του δεν φαινόταν να έχει σοβαρά την πρόθεση να
τις εξετάσει δικαστικά και τουλάχιστον δεν απέπνεε στα θύματα και τους
φορείς των δικαιωμάτων για να υποβάλλουν μήνυση και να καταγγείλουν
αυτά τα περιστατικά την αίσθηση ότι θέλει και μπορεί αν τους προστατέψει.
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Είναι όμως συμπτωματικό το γεγονός ότι έχουμε εκατοντάδες
περιστατικά εκείνη την περίοδο και κατακόρυφη μείωση μετά τις συλλήψεις
της ηγεσίας της ΧΑ ;
Και εν πάση περιπτώσει μπορούμε εάν μας ενδιαφέρει να βρούμε ποια
είναι η μήτρα εκείνη η οποία γεννά αυτή την εγκληματική
δραστηριότητα εκτεταμένα, η οποία εξοπλίζει με μία συνείδηση εγκληματική
όλους αυτούς τους ανθρώπους που παρήγαγαν αυτά τα εκατοντάδες
περιστατικά.
Εδώ νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε δυο κριτήρια στη συζήτηση: ότι η ίδια
η υφή της αντικειμενικής υπόστασης της εγκληματικής οργάνωσης τι άλλο
είναι από τη διαμόρφωση μιας δομής εγκληματικής πρόθεσης και τη
δημιουργία μιας αντίστοιχης δομής εγκληματικής ετοιμότητας και
δυνατότητας. Εδώ στην πρόθεση παρεμπιπτόντως έχουν σχέση οι
ιδεολογίες που πράγματι δεν είναι αντικείμενο κανενός Δικαστηρίου, διότι
κανένα Δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα να επιτρέπει, να απαγορεύει κόμματα
και ιδεολογίες, αλλά να τις συνεκτιμά μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για
να αναζητήσει το κίνητρο μιας αξιόποινης πράξης. Και στο μέτρο το οποίο
αναζητά τη δομή, τη πρόθεση η οποία συγκροτεί μια εγκληματική οργάνωση
που από μόνη της ο νομοθέτης τη θεωρεί απειλή για την έννομη τάξη
ανεξάρτητα από την μετέπειτα
διάπραξη των αδικημάτων στα οποία
αποσκοπεί. Αυτά οφείλουμε να τα εξετάσουμε.
Πάμε σε αυτά τα στοιχεία λοιπόν για να δούμε τα εξής :
Πρώτα από όλα όσον αφορά τη δυνατότητα και ετοιμότητα. Έχουμε μια
πληθώρα στοιχείων που καταγράφουν τη στρατιωτικοποίηση, τη
δημιουργία μιας στρατιωτικής νοοτροπίας δομής και εκπαίδευσης, γίνεται
εκπαίδευση στα όπλα, σκοποβολή ακόμα και μπροστά σε μικρά παιδιά,
στρατιωτική εκπαίδευση στην Ε.Δ.Α. κατά τρόπο που θα ζήλευε και μία
αξιόμαχη στρατιωτική μονάδα, μαθήματα πυγμαχίας από τον Τσακανίκα,
στολές, δείτε μία έμφαση με τις στολές,
Αναγνωστέο 276, ρωτάει : «Με στολή πόλεως ή με μαύρα θα πάμε» ;
Φωτογραφίες με ομοιόμορφη εμφάνιση, κράνος, ασπίδες,
μήνυμα «σήμερα στα γραφεία τέσσερις για μέγκα με παραλλαγές»,
αναγνωστέο 325 «υποχρεωτική παρουσία φορώντας χακί παντελόνι»,
αναγνωστέο 127 «πάμε κάποια άτομα στην εκκλησία με πολιτικά».
Τα παιδιά με τα παντελόνια παραλλαγής και με τις μαύρες μπλούζες
λέει ο Παππάς, έκαναν σπουδαία πράγματα, κλπ.
Αυτή δηλαδή η επιβολή της ομοιομορφίας εγχαράσσει μια
νοοτροπία, διαμορφώνει ένα στρατό και βεβαίως ο στρατός αυτός για να
υφίσταται χρειάζεται στόχους, εχθρούς, χρειάζεται κάποια συνείδηση,
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χρειάζεται κάποια τόσο έντονη συγκρότηση που πράγματι να αναστέλλει
κάθε ηθικό δισταγμό, και για να κοπανήσει με λοστούς μέχρι θανάτου έναν
άνθρωπο, ανύποπτο που κοιμάται σε μια ταράτσα και τον οποίον δε γνωρίζει
μέχρι τότε.
Ακόμα ιεραρχία και πειθαρχία :
Ο στρατός αυτός γράφει στο αναγνωστέο 305 δεν είναι αυτόνομος, είναι
στην ΧΑ, όποτε ό,τι γραμμή και να πέσει θα την ακολουθήσουν.
Οφείλει να υπακούει το μέλος ακόμα και τις παράνομες εντολές.
Δεν είμαστε σε θέση αν ορίσουμε και τους κανόνες του αρχηγού μας.
Αν δεν σέβεσαι τον πυρηνάρχη σου, δεν σέβεσαι τον αρχηγό.
Ποτέ δεν πρόκειται να πράξουμε μόνοι μας.
Και βεβαίως ακόμα και για έναν διακανονισμό του ρεύματος που
χρωστούσαν τα τοπικά γραφεία, χρειάζεται έγκριση του Περιφερειάρχη για να
υποβληθεί η αίτηση.
Όπλα:
teaser στο σπίτι του Ρουπακιά,
στιλέτα στον Αγγο,
όπλα στην Πόπορη,
πληθώρα άλλων κατηγορουμένων με όπλα και το αποκορύφωμα η
φωτογραφία με τον οπλισμό στα κεντρικά γραφεία της ΧΑ.
Για σκεφτείτε αυτό το φοβερό επιχείρημα. Δηλαδή ένα στέλεχος της ΧΑ
πηγαίνει στο τζάμπο, αγοράζει όπλα ψεύτικα, τα πηγαίνει στα γραφεία και
τα φωτογραφίζει. Έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα ; Προφανώς όχι, εκ των
υστέρων και του ασφαλούς, επειδή τα ίδια τα όπλα φροντίσαν και τα
εξαφάνισαν, βαφτίζουμε τα αληθινά ψεύτικα, δεν έχουμε και πολύ τα κότσια
έτσι να ζητήσουμε καμία πραγματογνωμοσύνη, μπας και τα δει κανένας
οπλουργός να μας πει αν είναι από το τζάμπο έστω και από τη φωτογραφία ή
είναι από κει. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να πείσουν. Και βεβαίως
τα
τρίκαρφα που σας είπε ο κ. Καμπαγιάννης τη σημασία της
επικινδυνότητας, την οποία έχουν.
Μίσος απέναντι στους ξένους, τους λαθρομετανάστες, τα
«σκουλήκια»,
απέναντι
στους
αριστερούς,
απέναντι
στους
«αναρχοάπλυτους»,
εκφράσεις παραδοχές και διαπιστώσεις, όπως
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ο χρυσαυγίτης καθάρισε τον Αγ. Παντελεήμονα,
το οποίο απομυθοποιεί τα περί δήθεν αυθόρμητης εξέγερσης των
κατοίκων.
Ποιοι παίζαν ξύλο οι κάτοικοι ή οι χρυσαυγίτες ;
Και βέβαια οι χρυσαυγίτες παίζαν ξύλο, δεν κάνουν και τίποτα άλλο.
Οι λόγχες ακονίζονται στα πεζοδρόμια, όσο πιο δυνατοί γινόμαστε τόσο
πιο ακραίοι θα γινόμαστε.
Αυτά είναι από του Μιχαλολιάκου τον σκληρό δίσκο, τα λέει ο ίδιος.
«Το τροφαντό μάγουλο της Λ. Κανέλλη γνώρισε τη ΧΑ»,
«αν χρειαστεί θα γίνουμε και φυγόδικοι».
Ελαφρά σωματική βλάβη, σιγά το πράγμα, από τέτοια ουκ ολίγα.
Στις Θερμοπύλες, ας έρθουν να μετρηθούμε και θα δούμε πόσα απίδια
πιάνει ο σάκος. Εσείς είστε τα τάγματα εφόδου.
Δηλώσεις για το Μεσολόγγι για τους Αραπάδες που πήγανε και έλεγξαν
τάχα και τα λοιπά. Εκεί είναι μια υπόθεση όχι στο Μεσολόγγι, σε άλλες λαϊκές
και γενικότερα όπου παράνομη βία βαφτίζεται αντιποίηση της αρχής, και
αποδίδονται εύσημα στους πραγματοποιούντες.
Και από την άλλη μεριά βέβαια μηνύματα και συνομιλίες τα οποία
περιγράφουν και τον τρόπο με τον οποίον οργανώνονται οι άνθρωποι
αυτοί, τη συγκάλυψη των αδικημάτων και κυρίως την αποφυγή των
πολιτικών και των ποινικών ευθυνών για τη δράση της ΧΑ.
«Άμα δεις αυτόν τον μαλάκα, πες ότι δεν τον ήξερες».
Ρουπακιάς δηλώνει στο περιπολικό είμαι δικός σας, δηλαδή Χ.Α,
αποσιωπάται αυτό, τώρα βέβαια ήρθαν τα σήματα της ανακρίτριας προς την
αστυνομία, και που έξι μήνες μετά έγινε γνωστό στην δικογραφία ότι υπήρχε ο
Κουρετζής ο οποίος τον συνέλαβε, αλλά δεν το λέει ξανά μετά στην απολογία
του ή πουθενά αλλού γιατί βέβαια πήρε γραμμή γιατί τον είχαν ελεύθερο όλη
τη νύχτα, να μιλάει με το κινητό του πράγμα που δεν έχει γίνει με κανένα
κρατούμενο ποτέ, ελεύθερος ενώ με χειροπέδες ήταν οι φίλοι του Φύσσα.
Αυτό ήταν το κράτος από το οποίο θα προσδοκούσε κανένας να δικάσει την
εγκληματική δράση της ΧΑ.
Έρχομαι στο ναζισμό.
Όντως η ιδεολογία είναι ποινικά αδιάφορη αλλά αξιολογείται όταν
υπάρχουν εγκληματικές πράξεις ως κινητήρια δύναμη διαμόρφωσης
εγκληματικής πρόθεσης.
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Πάλι από το αναγνωστέο 327 ορκωμοσία με ναζιστικούς χαιρετισμούς,
Από το δίσκο του Κασιδιάρη φωτογραφία ορκωμοσίας με τη σημαία της
Βερμαχτ στο χειμερινό ηλιοστάσιο του 2012,
επανειλημμένες δηλώσεις για διάλυση της Βουλής,
παλάμισμα Ευαγγελίου, μούγκα στην ορκωμοσία.
Εμείς θα μπούμε στην βουλή για να τη διαλύσουμε,
Το μόνο που λείπει πράγματι είναι μία δήλωση Βουλευτή ότι καλεί τον
ελληνικό στρατό να καταλάβει τη Βουλή αυτό δεν υπήρξε τότε, και όταν
υπήρξε δυστυχώς δεν είχε τη αντιμετώπιση που έπρεπε και σωστά είπαμε
στην προηγούμενη δικάσιμο ότι δεν έχουμε θέμα πολιτεύματος, πράγματι
δυστυχώς δεν έχουμε (Π.Κ. 134 επ), όπως δεν έχουμε και 187Α Π.Κ., όπως
δεν έχουμε και ηθικές αυτουργίες, και κατά τ’ άλλα είναι κατατρεγμένοι και
διωκόμενοι για τις ιδέες τους οι κατηγορούμενοι,
Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945,
Τούρτα με σχέδιο σβάστιγκα στα γενέθλια του Κασιδιάρη,
και συγχαρητήρια για το άρθρο του περί του Χίτλερ,
τατουάζ με τη σβάστικα και το Αγχιβασίην
- και δεν φαίνεται ότι είναι εμβριθής μελετητής του Ηράκλειτου
Επιστολές του Παππά στον φονιά ναζιστή Ντε Γκρέ και προσκύνημα
στου μαυσωλείο του Μουσολίνι,
εθνικοσοσιαλισμός παντού και δήλωση Μιχαλολιάκου
αν σήμερα χωρίς τη βουλευτική ασυλία μπορούμε να κάνουμε τόσα, σε
μια παλιότερη δήλωση, τότε που θα την έχουμε την βουλευτική ασυλία θα
κάνουμε πολύ περισσότερα
και το πώς εννοούν την βουλευτική ασυλία την είπε και ο Κασιδιάρης σε
δηλώσεις, οι οποίες έχουν τεθεί υπόψη του Δικαστηρίου.
IV. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Είδαμε το περίφημο καταστατικό για το οποίο έγινε λόγος. Γιατί οφείλει
κανείς να προβληματιστεί από όλα αυτά, γιατί έγινε αυτή η ένσταση
πλαστότητας, γιατί την έκανε μόνο ο Μιχαλολιάκος τη στιγμή που απουσιάζει
εκκωφαντικά θεαματικά, ακόμα και η υπεράσπιση του Παππά στο σπίτι
του οποίου βρέθηκαν το σχέδιο Πρωτεσίλαος, οι σφραγίδες κλπ, και τι είναι
αυτό που τον ενοχλεί.
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Νομίζω ότι η αντιπαραβολή του καταστατικού του 1988, όχι με το
καταστατικό βιτρίνα του Μπούκουρα το 253, αλλά ιδίως με τις πράξεις της ΧΑ
που επακολουθούν είναι αναγκαία για να δει κανείς κατά πόσο αυτό το
καταστατικό συμβάλλει πράγματι στη διαμόρφωση της εγκληματικής
πρόθεσης, στη διαμόρφωση της εγκληματικής συνείδησης, και τελικά στη
διαμόρφωση της εγκληματικής συμπεριφοράς των πράξεων των οποίων
δικάζουμε.
Ήδη έχει παρατηρηθεί από τις πράξεις αυτές η σταθερότητα των
στόχων που είναι οι ξένοι,
σαβούρα από το καράβι που πρέπει να βουλιάξει,
το μη υγιές μέλος του σώματος, αυτά μοιάζουν με τους γύψους που
πρέπει να κοπεί
που λέει ο Αρβανίτης και άλλοι χαρακτηρισμοί περί υπανθρώπων κλπ
και τίθεται ένα ερώτημα τώρα που λύθηκε το θέμα αν είναι πλαστό ή αν είναι
γνήσιο, το κατά πόσο και αν αυτό το καταστατικό μοιάζει με αυτά που είδαμε
ως ΧΑ όλα αυτά τα χρόνια, και άρα κατά πόσο έχει συμβάλλει στην
διαμόρφωση της συμπεριφοράς που οδήγησε στις πράξεις που δικάζουμε.
Σελίδα 3, η ΧΑ πεπεισμένη ότι το δίκαιο και η αλήθεια στο μεγάλο
ιδεολογικό πόλεμο που ήταν με το μέρος εκείνων που τελικά ηττήθηκαν,
προσπαθεί να αποκαλύψει την αληθινή διάσταση του εθνικοσοσιαλισμού
κάτω από την συκοφαντία και το ρύπο με τον οποίον τον ανόρθωσαν οι
νικητές αυτού του πολέμου.
Η λέξη εθνικοσοσιαλισμός αν τη διαβάσω, υπάρχει στο καταστατικό 10
φορές σε κάθε σελίδα.
Διαρθρωτική δομή,
Εδώ ακούστηκε και το καταπληκτικό επιχείρημα στην προηγούμενη η
δικάσιμο από την υπεράσπιση ότι είδατε πουθενά τμήματα φιλοσοφίας και
τμήματα αισθητικής και άρα αφού δεν τα είδατε πάει αν πει ότι δεν υπάρχει
γνήσιο καταστατικό. Ξέρετε θα απαντούσα ότι ο καθένας μπορεί να το
αντιληφθεί και το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει προστασία της υγείας, της
παιδείας, των ελευθεριών, των δικαιωμάτων, της δωρεάν εκπαίδευσης και θα
μπορούσα να πω και εγώ να ισχυριστώ, τα είδατε αυτά πουθενά να ισχύουν;
Δεν τα είδα αλλά δεν είπε κανείς ότι είναι πλαστό αυτό το Σύνταγμα επειδή
αυτά όλα δεν έχουν εφαρμοστεί. Το Σύνταγμα καταγράφει τις προθέσεις του
συνταγματικού νομοθέτη όπως αυτές διαμορφωθήκαν στη δεδομένη ιστορική
συγκυρία και ένα καταστατικό ασχέτως αν υλοποιείται ή όχι καταγράφει τις
προθέσεις για την ιδεολογία του συντάκτη που έχει την πολυτέλεια να τη
διατυπώνει σε μία χρονική περίοδο που η ΧΑ δεν είναι μαζικό κόμμα, είναι μια
ομάδα κλειστή λίγων και μυημένων ναζιστών στους οποίους υπάρχει μια
ταύτιση ιδεολογική και σε αυτούς εγχαράσσει και επιτάσσει συνείδηση και
συμπεριφορά.
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Πάμε στις οργανωτικές αρχές λοιπόν για τον Αρχηγό, στον οποίον
αργότερα αφιερώνουν ένα κεφάλαιο πέντε σελίδων.
Είναι ο ανώτατος ηγέτης,
δεν δεσμεύεται κατά τη λήψη των τελικών αποφάσεων από τη γνώμη
μελών του Κεντρικού Συμβουλίου, τα οποία αποδέχεται κατά βούληση,
το πρόσωπο του Αρχηγού είναι τελείως απαραβίαστο.
Στο άρθρο 9 ο αρχηγός μπορεί να συγκαλεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε
συμβούλιο όποτε αυτός κρίνει και το ίδιο δικαίωμα του αρχηγού έχει ο
γραμματέας, αλλά με έγκριση του αρχηγού .
Οργανωτική λειτουργία άρθρο 12 και εδώ υπάρχει διαφορά από το
καταστατικό του Μπούκουρα το οποίο λέει κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να
γίνει μέλος της ΧΑ το 2012.
Εδώ λέει :
Υποψήφια μέλη της ΧΑ δύνανται να είναι μόνο ΑΡΙΟΙ με κεφαλαία
γράμματα κατά το αίμα Έλληνες στην καταγωγή που υπηρέτησαν στον
ελληνικό στρατό είτε υπηρετούν μόνιμα τα ελληνικά στρατεύματα.
Να ο ρατσισμός εδώ πέρα και η άποψη της Αρίας Φυλής
Πάλι ο αρχηγός στο άρθρο 17,
Η εξουσία του αρχηγού απορρέει αφ εαυτής και αντικαθίσταται μόνο
με ομόφωνη κρίση του Κεντρικού Συμβουλίου.
Πάλι στην αρχή του αρχηγού, προσέξτε πως υποτιμά το λαό :
Αντίθετα με την αστική δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας που
υποκριτικά αναγορεύει την εφήμερη και ιδιοτελή και ανερμάτιστη θέληση του
πλήθους που ιερόσυλα αποκαλείται λαός, αφού αντιπαρέρχεται με αδιαφορία
το ιστορικό και πολιτιστικό του καθήκον και τη συλλογική ζωή της κοινότητας
χάρη του ατομικού του συμφέροντος, κλπ σε θεμέλιο πολιτειακής νομιμότητας
και ύπατο ρυθμιστή της ζωής του έθνους προς όφελος μιας οικονομικής και
κοινωνικής τάξεως.
Ο λαός λοιπόν υπηρετεί τάξεις ενώ ο ηγέτης αφ’ εαυτού υπηρετεί την
υπέρτατη ηθική ιδέα. Γιατί ο εθνικοσοσιαλιστής αρχηγός όπως λέει παρακάτω
είναι
ο εκλεκτός ταγός, ο παράκλητος που ενσαρκώνει τη μυστική φωνή του
αίματος.
Πόσο παράκλητος είναι ο συγκεκριμένος είναι άλλο ζήτημα αλλά έτσι
οραματιζόταν τον εαυτό του και δυστυχώς κάποιοι τον πίστεψαν.
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Εσωτερικός κώδικας άρθρο 4.
Το αίμα είναι ο υπέρτατος φορέας των βιολογικών αρετών της φυλής
μας.
Άρθρο 6 εδώ είναι μια εκπληκτική διατύπωση που εμένα με αφήνει ενεό
:
Είμαστε όντα του καθήκοντος και όχι ζώα δικαιωμάτων,
Οντα του καθήκοντος, άρα δηλαδή όντα σε όχι κάποια στενότερη
διατύπωση κλπ, όντα τα οποία ακολουθούμε τις εντολές του παράκλητου
ταγού και όχι ζώα, που τα συνδέει τα ζώα με τα δικαιώματα.
Και έχει και διατάξεις οι οποίες λεπτομερειακά ρυθμίζουν και το ωράριο
των γραφείων αυτό ειλικρινά δεν ξέρω αν ισχύει αλλά κάτι μου θυμίζει το 6-9
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, το Σάββατο ημέρα διαλέξεως κλπ.
Αλλά εκείνο που είναι πιο εντυπωσιακό και θυμίζει πολύ έτσι το
μετέπειτα είναι στο κεφάλαιο Γ του εσωτερικού κανονισμού
Ο εθνικοσοσιαλιστικός χαιρετισμός κατά την είσοδο και έξοδο από τα
γραφεία είναι υποχρεωτικός, ο χαιρετισμός αποδίδεται με σθένος και
ζωηρότητα όπως αρμόζει στην εθνικοσοσιαλιστική τάξη και δεν επιτρέπεται να
είναι νωθρός και χαλαρός. Τον χαιρετισμό τον αποδίδει υποχρεωτικά το
υπεύθυνο όργανο υπηρεσίας
Και παρακάτω στο άρθρο 27 αμφίεση,
Η αμφίεση των μελών εντός των γραφείων είναι λιτή ευπρεπής σοβαρή
και πειθαρχημένη κατά τα εθνικοσοσιαλιστικά πρότυπα.
Άρθρο 28 Αμφίεση που φανερώνει αγωνιστικό ήθος, εδώ μάλιστα έχουν
σβήσει αυτό που ήταν γραμμένο με γραφομηχανή και έχει γράψει με το χέρι
τη λέξη επιβάλλεται, ποιος ξέρει κάποια άλλη διατύπωση υπήρχε πιο χαλαρή,
σαν τέτοια
προτείνεται η ακόλουθη χακί ή φαιό πουκάμισο, μαύρο ή χακί παντελόνι,
μαύρο ή χακί χιτώνιο, αρβύλες και μπότες.
Σας θυμίζει τίποτα ; Εμένα μου θυμίζει όλα τα βίντεο τα οποία είδαμε και
τις περιγραφές τις οποίες έγιναν και δεν ξέρω αν μας πει ο κ. συνάδελφος ότι
ήταν θέμα μόδας διότι πως κρατά τόσα πολλά χρόνια;
Είναι λοιπόν προφανές ότι το καταστατικό αυτό και το σχέδιο
Πρωτεσίλαος το οποίο λίγο πολύ λέει και προβλέπει τα ίδια αποτελεί έναν
φορέα εγχάραξης συνείδησης ανάμεσα στους λίγους και μυημένους,
προφανώς και δεν ήταν ένα καταστατικό ευρείας κυκλοφορίας.
Προφανώς και έπεται η τυπική κάλυψη αν και είναι ατελής η διάταξη της
εκλογικής νομοθεσίας του άρθρου 29 του ν. 3023/2002 να κατατεθεί κάποιο
καταστατικό στον Α.Π., παρότι η νομοθεσία προβλέπει ότι η ανάληψη
δραστηριοτήτων πολιτικού κόμματος δεν προβλέπεται πριν την κατάθεση
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καταστατικού και για αυτό χαρακτηρίζω τη διάταξη ατελή, το καταστατικό αυτό
το οποίο φέρατε κατατέθηκε 30-8-2012 ύστερα από δύο εκλογικές
αναμετρήσεις που είχε λάβει χώρα η ΧΑ και από έγγραφα τα οποία
κατατέθηκαν και σχολιάστηκαν κατά το στάδιο της εξέτασης της έρευνας περί
την πλαστότητα ή μη του καταστατικού απεδείχθη ότι τα προγενέστερα χρόνια
και πριν από το 2012 και πριν από το 2003 και πριν ακόμη από αυτά γινόταν
λόγος για τροποποίηση του καταστατικού για συμμόρφωση για εφαρμογή του
καταστατικού και άρα το καταστατικό ήταν αυτό και όχι το πρακτικό ίδρυσης
του 1983.
Αυτό το καταστατικό θα μπορούσε να έχει γραφτεί σήμερα
περιγράφοντας αυτά τα οποία προέκυψαν από τα αποδεικτικά στοιχεία, τα
βίντεο, τα sms, τις συνομιλίες και όλα όσα είδαμε.
Είναι μια εικόνα από το παρελθόν η οποία οδήγησε στο μέλλον.
Κλείνοντας και προσυπογράφοντας και εν προκειμένω τη ρήση του κ.
Καμπαγιάννη προχθές ότι πλέον η Πολιτεία, την οποία εκπροσωπείτε, δεν
μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζει.
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