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Θα ήθελα για αρχη να σχολιάσω σύντομα την κατάθεση του μάρτυρα
Διαμαντόπουλου που αναγνώστηκε και αφορα την επίθεση των Αιγυπτιων
αλιεργατών. Επιβεβαίωσε τρία πολύ βασικά σημεία που είχαν αναφέρει και οι
προηγούμενοι μάρτυρες της υπόθεσης των Αιγυπτίων: 1ον, την ώρα, είπε οτι γύρω
στις 3 φυγαν από το Beat το μαγαζί οι 5 αντρες και αυτό ταιριάζει με τις καταθέσεις
των Αιγυπτίων ότι 3.10 περίπου ξεκίνησε η επίθεση. 2ον, επιβεβαίωσε ότι φορούσαν
μαύρες μπλούζες όπως είχε πει και η αστυνομικός η κα Πολυχρονίδου για μαύρες
μπλούζες που γραφανε «Χρυσή Αυγή» και 3ον και σημαντικότερο, αναγνώρισε κι
αυτός ανεπιφύλακτα ως τα άτομα με τις μαύρες μπλούζες τους Πανταζή,
Αγριογιάννη, Ευγενικό, Παπαδόπουλο και Μαρία.
Στα αναγνωστέα της εγκληματικής οργάνωσης τώρα, επειδή σχολιάζουμε 5 μηνες
διαδικασίας σημερα, θα ήθελα να επαναλαβω μια φράση που είχε πει ο κ. Παπαδάκης
εδώ στον προηγούμενο σχολιασμό, ότι «Το δικαστήριό σας έχει την πολυτέλεια μίας
υπερπληθώρας στοιχείων, σε αντίθεση με άλλα δικαστήρια που δικάζουν
εγκληματικές οργανώσεις» και αυτό επιβεβαιώθηκε και μόνο από το διάστημα των 5
μηνών που κράτησε η διαδικασία ανάγνωσης.
Θα επικεντρώσω τον σχολιασμό μου με βάση τα φύλλα 45 ως 76 του παραπεμπτικου
βουλεύματος όπου βρίσκονται τα κεφάλαια τεκμηρίωσης της εγκληματικής
οργάνωσης: 1) Ιδρυση του Κομματος, 2) Οργανωτική δομη και ιεραρχία, 3) Αρχηγός, 4)
Πειθαρχία και ιεραρχική υποταγή, 5) Διακηρυξεις ηγεσίας και στελεχών του κόμματος, 6)
Τάγματα Εφόδου και 7) Εκπαίδευση, οπλισμός, ενδυμασία. Σε όλα αυτά τα κεφάλαια του

βουλεύματος υπάρχει ενδεικτική τεκμηρίωση με στοιχεία από τους σκληρούς δίσκους
και τα κινητά των κατηγορουμένων που αναγνώσαμε. Όλα αυτά τα στοιχεία που
περιέχει το βούλευμα παρουσιάστηκαν και στο δικαστήριο από τις προτάσεις της
Πολιτικής Αγωγής, το Δικαστήριό σας μπορεί να τα διασταυρώσει ένα προς ένα και
φυσικά προβλήθηκαν πολλά παραπάνω όσον αφορά την τεκμηρίωση κάθε
κεφαλαίου.
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1) Ιδρυση του Κομματος, φύλλο 45
Σε αυτό το σημείο αναφέρει το βούλευμα στο φύλλο 45 ότι η «Χρυση Αυγή ιδρύθηκε
κατά την ιδεολογια και τα πρότυπα του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Κομματος
του Χίτλερ». Και ότι η ναζιστική ιδεολογία των στελεχών του λειτουργεί ως το
κίνητρο της εγκληματικής οργάνωσης (είναι μεν «ποινικά αδιάφορη, αναφέρεται όμως
καθόσον οι κατηγορούμενοι επιδίωξαν να την επιβάλλουν δια βιαίων μέσων και μεθόδων σε
όσους ήταν ιδεολογικά αντίθετοι ή στοχοποιημένοι με βάση τα κριτήρια της ιδεολογίας αυτής»).

Δε νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία πια για την ύπαρξη του κινήτρου αυτού. Είδαμε
εκατοντάδες φωτογραφίες, βίντεο και κείμενα από τους υπολογιστές και τα κινητά
βουλευτών και στελεχών με ύμνους στον ναζισμό και στον Χίτλερ. Θα αναφέρω
μόνο ενδεικτικά από το αναγνωστέο 327, σκληρος Μιχαλολιάκου:
M2U01340.MPG

«ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΜΕΛΩΝ

Με

την

παρουσία

των

κατηγορουμένων Αποστόλου, Γερμενή και Μιχαλολιάκου, Ματθαιόπουλου που
τα νέα μέλη ορκίζονται και χαιρετάνε ναζιστικά ενώπιον της ηγεσίας τους.
0110-0000.MPG: Μιχαλολιάκος 00:00 – 00:50 «..ντροπή το θεωρούμε να
εκλέγουμε βουλευτές.. θα μπούμε στην βουλή για να την διαλύσουμε αν θέλει ο
θεός αυτός είναι ο σκοπός μας... που παλάμιζα το ευαγγέλιο ..λέει ορκίζομαι στο
Σύνταγμα και τους νόμους εγώ μούγκα δεν την είπα αυτή την φράση γιατί δεν
πιστεύω αυτό το Σύνταγμα..» (για την εκλογη στον Δημο Αθηναιων)
2011-09-03 grafeia\omilia\M2U01419.MPG 07.50-12.15 «.. ουτε θελουμε να μας
λενε οτι είμαστε καλα παιδια, ούτε είμαστε καλά παιδία…. όπως εσύ συναγωνιστή
που συχναζεις σε συγκεντρώσεις, διαφόρων υβριστών μας….. Να ξεκαθαρίσουμε τα
πράγματα, εδω θελουμε μονο Χρυσαυγίτες, οι άλλοι, δε τους χρειαζόμαστε, ουτε
ψηφοφόρους, ούτε τίποτα. … Όχι, ο λύκος τη καθαρίζει τη φωλιά του και αυτή η
φωλιά θα παραμείνει καθαρή, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν...με φασίστες,
ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροβγάλτες, ό,τι θέλουν…. να είναι τυχεροί.... εχουμε
σκοπό και στόχο, γιατί ενα μεγαλο μερος του ελληνικού λαου ειναι μαζι μας,
αλλιώς θα τους σπαγαμε το κεφάλια, το λέω και να το μεταφέρετε το μήνυμα. Αυτά
είχα να πω, σας ευχαριστώ.».
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Αναγν. 350. Πατελης: 00:01:58 «Ε, λοιπόν, ναι, είμαστε και ναζιστές και
φασίστες, και αφού το θέλετε θα γίνουμε ακόμα μεγαλύτεροι ναζιστές και
φασίστες και θα τους πολεμήσουμε».
(Και βέβαια από τον σκληρό δίσκο του κατηγορούμενου Παππά στο αναγνωστέο 354,
διαβάσαμε τα γράμματα ευγνωμοσύνης προς τον Ντεγκρελ, των αρχηγό των Βαλονικών SS και
στενό συνεργάτη του Χίτλερ, όπου ο Παππάς μεταφέρει τον θαυμασμό του ίδιου, του
Μιχαλολιάκου και όλης της Χρυσής Αυγής όπως διαβάσαμε).

2) Οργανωτική δομη και ιεραρχία, φύλλο 46ο,
Στο σημείο αυτό μάς ενδιαφέρει η κάθετη δομή της εγκληματικής οργάνωσης όπως
περιγραφεται στο βούλευμα ως πυραμίδα από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή ΑρχηγόςΠεριφερειάρχες Βουλευτές-Πυρηνάρχες και Μέλη Ταγμάτων Εφόδου που υλοποιούν
στον δρόμο τις γραμμές της ηγεσίας. Επιβεβαιώθηκε αυτή η δομή από τα έγγραφα;
Απολύτως. 1ον, βρέθηκε στο σπίτι του Παππά, έγγραφο 392, το χειρόγραφο με τίτλο
«Χρυσή Αυγή-Εσωτερικός Κώδικας» που παρουσιάζει ακριβώς με τη μορφή της
πυραμίδας όπως και το βούλευμα την ιεραρχική δομή της Χ.Α: στην κορυφή ο
Αρχηγός, από κάτω το Πολιτικό Συμβούλιο (εκεί που βρίσκονται τώρα οι
περισσότεροι βουλευτές), από κάτω οι Πυρηνάρχες και στη βάση της πυραμίδας τα
μέλη και δόκιμα μέλη, υπόψιν ότι η ορολογία είναι ίδια από τότε (Πολιτικο
Συμβουλιο, Πυρηνάρχες και δοκιμα μελη).
Ακριβώς την ίδια δομή και με την ίδια ορολογία διαβάσαμε και στο Καταστατικό της
Χ.Α. από τη δεκαετία του 80, που προσκόμισε ο μαρτυρας Ψαρρας: στην κορυφή
πάντα ο Αρχηγός και από κάτω του το Πολιτικό Συμβούλιο, οι Πυρηνάρχες και στην
τελευταία βαθμίδα τα μέλη.
Και πάμε στο επόμενο κεφάλαιο που συνδέεται άμεσα με τη δομή, 4) Πειθαρχία
και ιεραρχική υποταγή, φύλλο 53ο.
Ακούσαμε δεκάδες ομιλίες στελεχών και βουλευτών που αναφέρονται στην αυστηρή
πειθαρχία που διέπει κάθε δράση της Χ.Α, και η οποία, όπως οι ίδιοι λένε, εκφεύγει
της συνηθισμένης πειθαρχίας ενός πολιτικού κόμματος και προσομοιάζει με την
πειθαρχία και την αυστηρή ιεραρχία του στρατού. Θα αναφέρω μόνο τις
σημαντικότερες ομιλίες:
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Ανγν. 327. 0033-0000.MOV: Μιχαλολιάκος 00.50-02.20 «....τωρα που εχουμε 50
γραφεια, Πρεπει να εχουμε κοινη γραμμη, απαιτειται ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ΑΜΕΣΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ δε θα επιτρεψουμε να
υπαρχουν καταστασεις που λειτουργουν εκτός ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ γραμμης, πρέπει να
λειτουργήσουμε πειθαρχημένα».
Παράρτημα 13.3 - 18. 2012-03-22 crushvideo
•

crush 003.MOV.

Μιχαλολιάκος 13:00 – 13:50: «..το να λειτουργείς σαν

στρατός νομίζω ότι αποτελεί τίτλος τιμής. Δεν το θεωρώ κακό. Ναι είμαστε
οργανωμένοι,έχουμε πειθαρχία, έχουμε αλληλοσεβασμό και αυτό οπωσδήποτε μας
τιμά....».
Αναγν. 276. Συνομιλία Αποστόλου με τη γυναίκα του. Κλήση αριθμός 14568,
20.09.2013 17:26:21, διάρκεια 10:36. ΟΛΟ
00:35 Σύζυγος: γράφει τα πάντα και λέει έτσι όπως γίνονται –00:57 Σύζυγος: έχει πει
τα πάντα μέχρι και για την προστασία στους Πακιστανούς –Αποστόλου 01:10 τον
Δεβελέκο έχουν βγάλει τον Σωτήρη, το πρωτοπαλίκαρο του αρχηγού –01:41
Αποστόλου: ναι αυτό είναι η ιεραρχία πώς πήγαινε, για να κάνεις κάτι παίρνεις
πρώτα τον Γιάννη, ο Γιάννης το λέει στον Μεγάλο και αν δώσει το οκ ο Μεγάλος
πας»
Αναγνωστεο 350, σκληρος Πατελη. 13.3
0589: ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΕΛΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (αριστερά ο
Σταμπέλος). (17:23).


00:04:53: ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΕΛΗ: ΙΕΡΑΡΧΙΑ: "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. Διάταξη και δομή.
Υπάρχει ένα επίπεδο από πάνω και ένα επίπεδο από κάτω... οι
συγκεκριμένοι αγωνιστές δεν είναι τυχαία στις θέσεις τους. 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
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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...»
Στην ομιλία του Πατέλη με το «ό,τι κινειται, σφάζεται» δε θα αναφερθω, το
ανελυσε η κα Τομπατζόγλου πριν.
Είδαμε από τον σκληρό του Τσακανίκα (αναγνωστέο 376) την ομιλία του Πατέλη
στην Τοπική Νίκαιας το 2012 (έγγραφο 76, παραρτημα 1.3) που λέει «Ευχαριστώ
τον Αρχηγό μας Νίκο Μιχαλολιάκο που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι στο
κίνημα της Χρυσής Αυγής και τον Περιφερειάρχη μου Ιωάννη Λαγό για την
εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει». Και συνδυάστε το αυτό με τον Κανονισμό
Λειτουργίας Τοπικών Οργανώσεων (κειμενο 182) από τον σκληρό της Ουρανίας
Μιχαλολιάκου που λέει ότι όλα τα στελέχη και οι Πυρηνάρχες διορίζονται από την
Κεντρική Διοίκηση. (« 6. Ο Γραμματέας της Τ.Ο. εισηγείται τον διορισμό ή την
αντικατάσταση Συντονιστών της Τ.Ο. στην Κεντρική Διοίκηση δια της Μηνιαίας Αναφοράς.
Την ευθύνη όμως του διορισμού τους φέρει η Κεντρική Διοίκηση, η οποία και καθιστά γνωστή
την τελεσίδικη κρίση της δια εγκυκλίου προς την Τ.Ο.»).

Και με την Εγκύκλιο Κεντρικής Διοίκησης από σκληρο Πατέλη (350) από
21/11/2012. «Τα ονόματα των υπευθύνων επικοινωνίας να κατατεθούν στην
Κεντρική Διοίκηση μαζί με τη λίστα των προτεινόμενων μελών και δοκίμων
μελών».
Είναι πολύ σημαντικό ότι το δικαστήριό σας έχει μπροστά του όλες τις εσωτερικές
εγκυκλίους της Χ.Α. γιατί είναι εσωτερικά έγγραφα που αποδεικνύουν πέραν πάσης
αμφιβολίας την αυστηρή πειθαρχία που τη διέπει. Και δείχνουν ότι όλη η ηγεσία της
Χ.Α. ήξερε πολύ καλά ποιος ειναι ο Πατέλης και τι κανει η Τοπικη της Νίκαιας.
Διαβάσαμε τα μηνύματα του Πατέλη με τον Λαγό που του ζητάει άδεια μέχρι και για
να πάει να κάνει διακανονισμό με τη ΔΕΗ για τα γραφεία της Νίκαιας (αναγν. 367,
νο 616, κινητο Λαγου)! Για τέτοια πειθαρχία και γνωση καθε λεπτομερειας μιλάμε.
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Διαβασαμε από τον σκληρό του Πατέλη και πάλι αλλά και από τον σκληρό της
Ουρανίας Μιχαλολιάκου την εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα όπως τιτλοφορείται από
23/4/2013 με υπογραφη «Χρηστος Παππάς, με εντολή Γενικού Γραμματέα» η οποία
τελειώνει λέγοντας: ««Θα πρέπει να λειτουργήσουμε με τα όργανα του Κινήματος
σαν ένας πολιτικός απελευθερωτικός στρατός του εθνικισμού και να εφαρμόσουμε
πιστά την πάγια αρχή του στρατιωτικού δόγματος που λέγεται απαρέγκλιτη πίστη και
υπακοή στην ιεραρχία. Ζήτω η νίκη! Ζήτω ο Αρχηγός!». Και οχι, η φράση «στρατος
του εθνικισμου» και «στρατιωτικό δόγμα» δεν είναι ουτε σχήμα λόγου ούτε πολιτικές
υπερβολές, όπως ισχυρίζονται οι κατηγορουμενοι. Αν ήταν σχήμα λόγου, δε θα
βλέπαμε 500 φωτογραφίες της Τοπικής Νικαιας σε όλη την Ελλάδα με φόρμες
παραλλαγής και ασπίδες, δε θα βλέπαμε τον Πατέλη, τον Τσακανίκα και τον
Καζαντζόγλου με αλεξίσφαιρα και ασυρμάτους να στοιχίζουν ανά δυάδες και τριάδες
τα μέλη τους και να τους βαζουν να κανουν καμψεις (αναγν. 378).
Επίσης η Εγκύκλιος Κεντρικής Διοίκησης 16/04/2013 (Ουρανία).


«Β) Κάθε δράση και εκδήλωση να έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο
Περιφερειάρχη. Οι Τοπικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν
και να λαμβάνουν την έγκριση του επικεφαλής της Περιφερειακής Διοίκησης
που υπάγονται για κάθε είδους εκδήλωση που προτίθενται να διοργανώσουν
(από ομιλία στα γραφεία μέχρι ανοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας).



Γ) Για όλες τις δημόσιες πολιτικές ενέργειες να ενημερώνεται η Κεντρική
Διοικηση. Όλες οι ανοικτές πολιτικές ενέργειες των Τοπικών Οργανώσεων
(συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες) να πραγματοποιούνται κατόπιν
ενημέρωσης και έγκρισης από την Κεντρική Διοίκηση και τα αρμόδια μέλη
του Πολιτικού Συμβουλίου (Συναγωνιστές Λαγός Ιωάννης, Γερμενής
Γεώργιος, Παναγιώταρος Ηλίας, Ματθαιόπουλος Αρτέμιος, ανάλογα με την
Περιφερειακή Διοίκηση)».

Είδαμε στον σκληρό της Ουρανίας Μιχαλολιάκου τα πειθαρχικα παραπτώματα για τα
οποία τιμωρούσαν τα μελη τους: συκοφάντηση άλλων στελεχών, παράβαση
ιεραρχίας... Όταν τιμωρούνται πειθαρχικά κάποια στελέχη για τέτοια πράγματα και
δεν τιμωρούνται άλλα στελέχη και βουλευτές για τα οποία έχουν ασκηθεί ποινικές
διώξεις, τι μας λέει αυτό για τη σχέση της ηγεσίας με αυτά τα στελέχη;
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3) Αρχηγός, φυλλο 50ο.
Για αρχή του Αρχηγού: Ένας από τους βασικούς λόγους που η υπεράσπιση
προσπάθησε να μην αναγνωστεί από το Δικαστηριο σας το καταστατικό του Ψαρρά
είναι το κεφάλαιο στη σελ. 16 του Καταστατικού με τίτλο «Η Αρχή του Αρχηγού», το
οποίο καταλήγει με τη φράση «Η αρχή του Αρχηγού ως ανώτατη αρχή και η
αυστηρή ιεραρχική δομή διέπει απαρέγκλιτα την εθνικοσοσιαλιστική μας
κοινότητα, τη Χρυσή Αυγή».
Αυτό συνδυάζεται απόλυτα με το προσφατο κειμενο 0648 από τον σκληρό της
Ουρανίας Μιχαλολιάκου, με τίτλο «Ομιλία για Ιεραρχία» και ημερομηνία από τον
υπολογιστή 11/2/2013, που αναφέρεται κι αυτό με εντυπωσιακά παρόμοιο τρόπο στη
μεταφυσική έννοια που έχει ο Αρχηγός μέσα στη Χ.Α. «Στα ιεραρχημένα
συστήματα, όπως και στην Χρυσή Αυγή, ισχύει ένα βασικό δόγμα που
εξασφαλίζει την λειτουργία τους. Αυτό είναι η «Αρχή του Ενός», το κορυφαίο
αποτύπωμα αρχαιοελληνικής πολιτικής σκέψης όπως το κατέγραψε ο πολύς
Αλφέρδος Ρόζενμπεργκ.
Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι ο τρόπος λειτουργίας μας αποτελεί για εμάς
πρότυπο λειτουργίας ενός ολόκληρου κράτους. Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να
κάνουμε μια μέρα το Ελληνικό Κράτος λειτουργικό όπως είναι η Χρυσή Αυγή,
όπου η θέληση του Αρχηγού επιβάλλεται και εφαρμόζεται άμεσα, χωρίς
παρεκκλίσεις και χωρίς ενδοιασμούς.
Στην κορυφή αυτής της Ιεραρχικής πυραμίδας βρίσκεται ο Άνθρωπος που όλοι
σεβόμαστε και όλοι ακολουθούμε. Ο γνήσιος εκφραστής της Ιδεολογίας μας, ο
Αρχηγός μας ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Η έννοια του Αρχηγού – Καθοδηγητή στην
Ιδεολογία μας προσλαμβάνει μεταφυσικό περιεχόμενο.
Πέρα από τα έγγραφα όμως, έχουμε και τις ομιλίες των στελεχών που τα λένε όλα
μόνοι τους:
Αναγν. 350, 0714: ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΕΛΗ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ. Συνολική διάρκεια βίντεο
13:36. Απόσπασμα 02:50-13:36.
"ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗ. Πως πρέπει να συμπεριφέρεται ένας
χρυσαυγίτης μέσα στα γραφεία. Με δομές, αρχές και θέσεις. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει
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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».
Είναι αυτό ακριβώς που λέει το βούλευμα στο 51ο φύλλο, ότι «Στη Χρυσή Αυγή η
πίστη στον Αρχηγό ανάγεται σε επίπεδο μεταφυσικής... Η παράβαση εντολής του
ιεραρχικώς ανωτέρου τιμωρείται γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, δηλαδή όχι γιατί
παρέβης την εντολή του συγκεκριμένου προσώπου, αλλά γιατί παρέβης την εντολή
του προσώπου που ο Αρχηγός τοποθέτησε στη θέση του εντολέα».
5) Διακηρυξεις ηγεσίας και στελεχών του κόμματος,
Θα θυμίσω τι λέει το βούλευμα στο φύλλο 148: «Είναι απολυτως βεβαιο οτι καμια
εγκληματική δράση δε θα είχε εκδηλωθεί αν δεν εκπορευόταν και δεν
καλυπτόταν από την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης-κόμματος, και δη τα
ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια αυτής, η οποία σημειωτέον ουδέποτε
αποδοκίμασε επίσημα και δημόσια έστω και μία από τις κορυφαίες
εγκληματικές πράξεις βίας. Εξαίρεση αποτέλεσε η δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, κατά την οποία στην αρχή έγινε προσπάθεια να εμφανιστεί ότι ο Γιώργος
Ρουπακιάς ήταν άτομο το οποίο ουδεμία σχέση είχε με το κόμμα. Όταν όμως
αποκαλύφθηκε ότι είχε σχέση και μάλιστα στενή, αποδοκιμάστηκε μεν από το
επίσημο κόμμα, αλλά κατά τη γνώμη μας εντελώς προσχηματικά υπό το βάρος
των επερχόμενων από τότε και μετά καταιγιστικών δικαστικών εξελίξεων. Η
άποψη ότι όλες οι αξιόποινες πράξεις είχαν την έγκριση και κάλυψη του κόμματος ενισχύεται
πλήρως και από το γεγονός ότι Βουλευτές του κόμματος, υπό την κάλυψη της βουλευτικής τους
ασυλίας, έθεταν εαυτούς επικεφαλής των ταγμάτων εφόδου σε βίαιες δράσεις και παράνομες
ενέργειες. Επίσης, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες βουλευτές του
κόμματος εμφανίζονταν στα δικαστήρια και στα αστυνομικά τμήματα για να βοηθησουν τους
συλληφθέντες δράστες αξιόποινων πράξεων».

Ειδικα για την Τοπική Νίκαιας, την οποία το βούλευμα αναλύει σε ειδικό κεφάλαιο
στα φύλλα 142 επόμενα, οι επιδοκιμασίες της ηγεσίας που είδαμε δείχνουν ότι αυτή
είχε απόλυτη γνώση και έλεγχο των πράξεων της Τοπικής. Θα αναφερω μονο:
Αναγν. 350, σκληρος Πατελη, Παρ. 3.3 0027: ΟΜΙΛΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ
Τ.Ο. ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ (φυλλο 144ο). (Σύνολική διάρκεια βίντεο
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25:58). Αποσπάσματα: 00:00-06:50, 10:50-11:25, 13:00-13:50, 15:20-18:00, 21:3025:58.
Από 00:00-06:50.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ


00:00:22: 2 χρόνια πυρήνας Νίκαιας, οι τοπικοί μπαλαντέρ που θα τους βρείτε
παντού, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αττική, είτε στο Αγρίνιο, είτε στην
Πάρο, είτε σε όλες τις περιοχές της Αθήνας, είτε στην Κόρινθο... είστε από τις
πλέον δυναμικές τοπικές.



00:01:16: ... έχετε κερδίσει όλες τις γύρω περιοχές, τον Κορυδαλλό, την
Αμφιάλη, τον Πειραιά, τη Σαλαμίνα, το Πέραμα.



00:01:24: ... αυτό που θέλουμε από εσάς είναι απόλυτη πίστη στα όργανα του
κινήματος, στους υπεύθυνους του πυρήνα Νίκαιας, του Περιφερειάρχη, των
στελεχών μας..

Από 10:50 έως 11:25.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ


00:10:57: ευχαριστώ το 5μελές που αγωνίζεται με κάθε τρόπο ώστε η κόκκινη
Νίκαια να γίνει γαλανόλευκη.

Από 21:30 έως 25:58.
ΛΑΓΟΣ


00:21:54 μία από τις καλύτερες τοπικές της Ελλάδας.



00:23:25: αν είμαστε ενωμένοι, αν ακολουθείτε τις γραμμές που σας δίνονται,
αν εκτελείτε τις εντολές και είστε πειθαρχημένοι, μην σας νοιάζει τίποτα
άλλο.

παραρτημα 13.3, 0639: Συγκέντρωση στη Νίκαια. Παρουσία των: Μιχαλολιάκος
/Ζαρούλια

/Μίχος/

Κούζηλος/Λαγός/Αρβανίτης/

Άγγος/Τσακανίκας/Κασιδιάρης/Γερμενής/ Παναγιώταρος. Συνολική διάρκεια βίντεο
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32:37. Απόσπασματα: 00:00-00:30, 04:20-04:40, 05:00-07:15, 10:10-11:30, 13:5016:40, 24:55-25:40.


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».

Για την καλυψη τωρα της ηγεσιας τωρα σε επιμέρους επιθέσεις: Για την επίθεση
στους Αιγύπτιους αλιεργατες, ακουσαμε τον Μιχαλολιάκο σε εκπομπή του
Τριανταφυλλόπουλου να λέει:
•

kitrinostypos 006.MOV Μιχαλολιάκος 00:00 – 00:30 «..δεν ήταν δικοί μας

άνθρωποι...» (για επίθεση σε Αιγύπτιους αλιεργάτες). Ποιος δεν ηταν δικός τους
άνθρωπος; Ο Πανταζής; Δεν ηξεραν οτι ο Πανταζής είναι ο υπεύθυνος του
Περάματος; Είδαμε τα μηνυματα του Λαγού με τον Πανταζή να μιλάνε για την
Τοπική Περάματος και τον Λαγό να λέει για τον Πανταζή «έλα Τασάρα μου» κλπ
στο αναγν. 276 (Θα θυμισω μόνο το μήνυμα του Πανταζή προς τον Λαγό στις 18 Ιουλιου
2013, δύο μήνες πριν την επίθεση στο ΠΑΜΕ και στον Φύσσα: Αναγν. 367, κινητο Λαγου. Νο
1940. APXHΓE KAΛHMEPA MOΛIΣ ENHMEPOΘHKA AΠO TON ΠEPIKΛH ΓIA THN
ΠOINH H TOΠIKH ΔEN ΦTAIEI ΠOYΘENA AΝ ΘEΣ NA KANEIΣ KATI KANTO ΣE
MENA EΓΩ EIMAI YΠEYΘYNOΣ EYXAPIΣTΩ KAI KAΛHMEPA. 18/7/2013 3:04:19
μμ(UTC+3) +306974987529 ΚΥΠΡΑΙΟΥ (ΠΑΝΤΑΖΗΣ)

Είδαμε ότι ο Αρχηγός ήξερε μέχρι και τον υπεύθυνο της Ιεραπετρας, τον
κατηγορουμενο Δασκαλακη (ΝΓΜ261111.MPG Μιχαλολιάκος 01:38 – 02:00
10

«..ανάμεσα μας σήμερα επισκέπτης βρίσκεται ο συναγωνιστής μας που είναι
υπέυθυνος του γραφείου μας στην Ιεράπετρα ο Άρης...» (ενν: Αριστόδημο
Δασκαλάκη). Το «δεν ήταν δικός μας άνθρωπος» για τον Πανταζή είναι ακριβώς το
ίδιο με το «ήταν περαστικός, δεν τον ξέραμε» για τον Ρουπακιά. Είναι η ίδια
συγκάλυψη και η ίδια κάλυψη της ηγεσίας στα στελέχη της που κάνουν τις επιθέσεις
στον δρόμο.
Για την επίθεση στη Ραφήνα: 0016-0000.MOV:

Μιχαλολιάκος

5.45-6.40

«….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..»
Και για άλλες επιθέσεις: syndiaskepsicrystal 004.MOV Μιχαλολιάκος 09:35- 11:00
«.. ως συνήθως (οι συριζαίοι) δεν περνούσαν περπατώντας έξω απο τα γραφεία της
Χρυσής Αυγής.. ή τρέχανε ή δεν προλαβαίναν να τρέξουν.. μαντάμ ο Αλεξης..την
στιγμή που δεν υπερασπίζονται τους ίδιους τους συντρόφους τους που είχαν
σπάσει στο ξύλο...».
Σας θυμίζει μήπως αυτή η φράση την παρόμοια επίθεση στον φοιτητή Αντίοχο έξω
απ’ τα γραφεία της Χ.Α. στην Πάτρα που δεν προλαβε να τρεξει; Ή την επίθεση στον
δικηγόρο τον κ. Καρδαρά απέναντι απ’ τα γραφεία της Χ.Α. στον Πειραιά;
Ή σε ενα άλλο σημείο: Μ2U01365 Μιχαλολιάκος

02:10 – 03:10 «ο Άκης ο

Παυλόπουλος με είχε βρίσει και είχαν φύγει τα παιδιά με τις μοτοσυκλέτες είχαν
πάει να τα σπάσουν, είναι αλήθεια».
6) Τάγματα Εφόδου, φύλλο 65ο
Στο κεφάλαιο αυτό το βούλευμα αναφέρει ενδεικτικά κάποιες από τις επιθέσεις που
ανέλυσε προηγουμένως ο συναδελφος μου, ο κ. Καμπαγιάννης.
Επίσης αναφέρει το βούλευμα ότι και ο ίδιος ο Αρχηγός της οργάνωσης «αναγνώρισε
τόσο την ύπαρξη όσο και τη χρησιμότητά τους» στο βίντεο που είδαμε κι εδώ από τις
Θερμοπύλες το 2012: Parartima 14.3,

0193-0000:
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Μιχαλολιάκος

«..

ας

έρθουν να μετρηθούμε και να δούνε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος..εσείς είστε τα
τάγματα εφόδου..» (Διάρκεια: ΄1΄25΄΄).

0194-0000: Μιχαλολιάκος Θερμοπύλες

02:50 – 03:35 «..αισθανόμαστε ..μια αηδία (στη Βουλη) αν θέλουν τα
εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή και βγαίνουμε στους δρόμους… να δούνε τότε
τι σημαίνει Τάγματα Εφόδου .. τι σημαίνει μάχη… τι σημαίνει οι ξιφολόγχες να
ακονίζονται στα πεζοδρόμια..» Φράση που να σημειώσουμε ότι είναι παρμένη από
τον επίσημο ύμνο των SS, δεν υπάρχουν ξιφολόγχες φυσικά το 2012.
Το αδιαμφισβήτητο που προέκυψε από τις εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο που
είδαμε είναι ότι όλοι οι κατηγορούμενοι για τις επιμέρους επιθέσεις γνωρίζονταν
μεταξύ τους, αποτελούσαν στην ουσία μια ομάδα. Από τον πυρήνα της Νίκαιας
(Πατέλης, Ρουπακιάς, Καζαντζόγλου, Τσακανίκας, Κορκοβίλης, Τσορβας κλπ), μέχρι
και κατηγορούμενους της υπόθεσης ΠΑΜΕ και Αιγυπτίων (είδαμε Πανταζή,
Χατζηδάκη, Ευγενικό). Όλους τους ακούσαμε να μιλάνε στα τηλέφωνα για ώρες
μεταξύ τους, να ανταλλάσουν μηνύματα για συνεννοήσεις, τους είδαμε μαζί σε
παρελάσεις με παραλλαγές, σε παράταξη να τους επιθεωρεί ο Κασιδιάρης και ο
Λαγός ή σε θερμούς εναγκαλισμούς, όπως ο Πατέλης με τον Αρχηγό ή η κοινή
φωτογραφία στο αναγν. 233 του Ρουπακιά με τον Παπαβασιλείου με τη στολή της
Χ.Α. και οι δυο.
Και μόνο το γεγονός ότι βρέθηκαν στους σκληρούς δίσκους των κατηγορουμένων
τόσες φωτογραφίες με βουλευτές αλλά και στους βουλευτές φωτογραφίες των λοιπών
κατηγορουμένων

(ενδεικτικά

αναγν.

384,

κινητο

Παναγιώταρου

φωτο

με

Καζαντζόγλου, Πατέλη, Μπαρέκα και αναγν. 340 Ηλιόπουλος να έχει φώτο του
Ρουπακιά και του Πανταζή), ειναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι οποιοσδήποτε
ισχυρισμός κατηγορουμένου ότι δεν τους γνώριζαν, ότι απλά ήταν περαστικοί από τα
γραφεία ή ότι είχαν βγει απλά μια φωτογραφία μαζί είναι προσχηματικός και
απολύτως ψευδής.
Τέλος η ύπαρξη των ταγμάτων εφόδου ως «παραστρατιωτικών τμημάτων» όπως τα
αναφέρει το βούλευμα, τεκμηριώνεται και από το επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο,
που αφορά την εκπαίδευση, τον οπλισμό και την ενδυμασία.
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7) Εκπαίδευση, οπλισμός, ενδυμασία, φυλλο 69
ΟΠΛΙΣΜΟΣ: Για τα όπλα της Χρυσης Αυγής, αναφερει μεταξύ άλλων το
βούλευμα τη συνομιλια του Δεβελεκου (οδηγός Μιχαλολιάκου και μελος Κ.Ε)
που ακούσαμε κι εδώ: αναγν. 276, Απομαγνητοφωνήσεις Δεβελέκου, pdf 955, Σελ.
11, «Έχουμε 50 με 100 άτομα αποφασισμένα να πέσουνε... Να βγουνε τα
λειόκανα».
Και διαβασαμε δικαστικές αποφάσεις και εκθέσεις κατάσχεσης για να δούμε
ποια ειναι αυτά τα 50-100 ατομα. Έχουμε:
-

Έγγραφο 221, Pdf 3794, ΒΜ Φ13/4245, όπλα πάνω σε «μέλη της Χρυσής
Αυγής» έξω απ’ τα γραφεία της Χ.Α. Θεσσαλονίκης και στα σπίτια τους
(σπρέι, σιδερογροθιά, γκλοπ, σουγιάς, αεροβόλο κ.ά.), Σελ. 4, είχαν πάνω
τους «πλαστικοποιημένα καρτελάκια». Σελ. 15, τρεις κροτίδες στα γραφεία
της Χ.Α. παρουσία Ματθαιόπουλου, παράβαση νόμου περί βεγγαλικών.
Συνδυάστε το αυτό με τον «Κανονισμο Τοπικης Οργανωσης» που
διαβασαμε απ’ τον σκληρο της Ουρανίας Μιχαλολιακου που λέει στα
μέλη ότι «Δε φέρουμε ποτέ όπλα με δικη μς πρωτοβουλία».

-

Έγγραφο 226, pdf 3594 ως 3613. Αποφάσεις παράνομης οπλοκατοχής και
οπλοφορίας Λαγού. Pdf 3594 στην οικία Λαγού πιστόλι Glock, φυσίγγια
και γκλοπ το 2011, καταδίκη πρωτόδικα 9 μήνες.

-

Έγγραφο 228, pdf 3557 ως 3590. Δικογραφία Δράκου-Χαϊνά, Χ.Α.
Κορινθου. Pdf 3559, οπλοφορία στις 25/02/2103 στο Χαϊδάρι, πιστόλι
Zastava, φυσίγγια, γκλοπ, σουγιάς, 8 μήνες φυλάκιση.

-

Έγγραφο 265, pdf 2707, εύρεση γκλοπ στην Τοπική Πειραιά.

-

Έγγραφο 277, pdf 1227-1228-1229. Οικία Πόπορη έρευνα, φωτοβολίδες, 4
πιστόλια, κυνηγετικά φυσίγγια, 2 μεταλλικές σιδηρογροθιές, taser,
αναδιπλούμενα μαχαίρια τύπου πεταλούδα. Έγγραφο 302, pdf 1191.
Σωματική έρευνα Πόπορη, κάρτα Χρυσής Αυγής «ΑΘ 1080, Κεντρική
Διοίκηση) (βλ. και έγγραφο 277)

-

Έγγραφο 278, pdf 1218. Έρευνα οικία Σαντοριναίου, πιστόλι κρότου.

-

Έγγραφο 288, pdf 1218. Έρευνα οικία Σαντοριναίου, 6 φυσίγγια 7 mm.
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-

Έγγραφο 289, pdf 1222. Έρευνα οικία Άγγου, 4 στιλέτα. Έγγραφο 348, pdf
3378, όπλα σε σπίτι Άγγου, 1 στιλέτο και 3 μαχαίρια, όπλα κατά τον ν.
2168/93.

-

Έγγραφο 290, pdf 1223. Έρευνα οικία Καζατζόγλου, 9 κροτίδες.

-

Έγγραφο 346, pdf 1347, όπλα σε σπίτι Τσακανίκα, 2 γεμιστήρες
αεροβόλου όπλου.

-

Έγγραφο 294, pdf 1346. Έρευνα οικία Μπούκουρα στην Κόρινθο,
ημιαυτόματο πιστόλι που είχε πυροδοτηθεί στις 31/01/2013 στην κηδεία
του καταδικασμένου σε ισόβια χουντικού Ντερτιλή Ν.

-

Έγγραφο 298, pdf 1307. Αποστολή πειστηρίων Παππά, 1 πυροβόλο όπλο και
σφαίρες.

-

Έγγραφο 322, pdf 2683 + Εργαστηρια... Έκθεση πραγματογνωμοσύνης για
όπλο στο σπίτι του Κασιδιάρη: 3 γεμιστήρες, πιστολοειδής λαβή, κοντάκι,
βάση στήριξης πυροβόλου όπλου, χαρακτηρίζονται «λειτουργικά» και
«μέρη όπλων».

-

Έγγραφο 343, pdf 1349, σφαίρες σε σπίτι Γερμενή.

-

Έγγραφο 291, pdf 1224. Έρευνα οικία Στέφα, 2 μεταλλικές λάμες, 1
σιδερογροθιά, 10 φυσίγγια, 1 κροτίδα, 1 πτυσσόμενο μαχαίρι, 1 μεταλλικό
σπαθί, 2 καραμπίνες με 9 φυσίγγια. Έγγραφο 345, pdf 1308, όπλα σε σπίτι
Στέφα, 2 λειόκανα και 12 σφαίρες.

-

Έγγραφο 328, pdf 1340. σπρέι δακρυγόνου σπίτι Μιχαλολιάκου με
πραγματογνωμοσυνη ότι θεωρείται όπλο κατά τον ν. 2168/93. (θα
διαβασουμε μετά τις εκθεσεις πραγματογνωμοσυνης για τα οπλα που είναι
στη δικογραφία αλλα δεν εχουν συμπεριληφθει στα αναγνωστέα και λενε
για το περιστροφο και το λειοκανο σπιτι Μιχαλολιακου, το λενε οι
ανακριτριες στο έγγραφο τους προς τη Βουλη που διαβασαμε).
Και προσθέστε σε αυτά και το μαχαίρι του Ρουπακιά, τα μαχαίρια που
αναγνώσαμε στην επίθεση στην Αντίπνοια από τους Στράτο και Σιατούνη και
το μαχαίρι στη δολοφονία Λουκμάν από τους Λιακόπουλο και Στεργιόπουλο.

Έγγραφο 375, κινητο Καζαντζόγλου, είδαμε τον Πατέλη και τον Καζαντζόγλου να
πυροβολανε με τέτοια οπλα, είδαμε και ακούσαμε τον ηχο, ουτε Jumbo ούτε τίποτα.
Επίσης στο κινητό του Καζαντζόγλου είδαμε το βίντεο με τον Άγγο και τον
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Μιχάλαρο να φτιάχνουν τις μαύρες ασπίδες με τον μαίανδρο που έχουν τα μέλη των
ταγμάτων εφόδου.
Ειδαμε στο Έγγραφο 352, σκληρός Κασιδιάρη, φώτο Κασιδιάρη με όπλο. Και είδαμε
και στο βιντεο τον Κασιδιαρη να πυροβολάει κανονικά με το όπλο μια πινακιδα, παλι
ούτε Jumbo ούτε αεροβολο.
Μιλαμε για δεκαδες ανερευθεντα πιστολια, σιδερογροθιες και μαχαιρια, και ποιος
ξερει πόσα αλλα δε βρεθηκαν. Σας το είχε πει και ο μαρτυρας Ψαρρας: «Αυτό είναι
το οπλοστάσιο της Χ.Α.: τα πιστόλια και τα μαχαίρια που έχουν ανα πάσα στιγμή τα
στελεχη πανω τους έτοιμα προς χρήση».
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Είδαμε στο Αναγν. 376, σκληρός Τσακανικα, Παρ. 1.3, νο127. Κατασκήνωση
Νέδα, δρασεις.
«…5. Πεζοπορία προς το σημείο του πρώτου καταρράκτη και στην συνέχεια στον
δεύτερο όπου θα πραγματοποιηθεί μπάνιο και κατάβαση της πλαγιάς προς την
επιφάνια του πρώτου καταρράκτη. Επιστροφή από την γέφυρα του δεύτερου όπου θα
γίνει κατάβαση του βουνού με πορεία προς το σπήλαιο. Στην συνέχεια θα
ακολουθησει επιστροφή από τον ποταμό σε αντίθετη φορά των νερών. Στα μέσα
του ποταμού θα πραγματοποιηθούν βολές υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου
πολιτικής δράσης ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ .(προαιρετικό να υπάρχει
φούμο)…»

«……9. Ώρα ύπνου και συνεννόηση με τους σκοπούς για βραδινό

συναγερμό. (πεζοπορία ερπινκ και κάλυψη από τον εχθρό με τα όπλα .Όλα οι
συναγωνιστές και τα όπλα θα ντυθούν από φύλλα και θα φτιάξουν από την φύση
φούμο 5
….» «……15. Επιστροφή από τον ποταμό με ακόμα ένα μάθημα σκοποβολής και
εκπαίδευσης κάλυψης βολής επίθεσης και άμυνας…….» «….23.Σκοπιές και
ετοιμασίες φωτιάς και τοποθέτηση οπτικού υλικού….».
Σκοποβολή, έρπινγκ, σκοπιές, κάλυψη από τον εχθρό με όπλα, καμουφλάζ με φούμο.
Αυτά λένε οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι. Ούτε κατασκήνωση για διακοπές λένε, ουτε
για paintball.
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Και από ποιον οργανωθηκε αυτή η εκπαιδευση: Το ειδαμε στο Αναγν. 382,
κινητο Κορκοβιλη, Παρ. 1, νο 103.
ΠAPAKAΛΩ
AYΓOYΣTOY

EΠIKOINΩNHΣTE
EXOYME

ΣTO

6976740401

EΘNIKHΣTIKH

ΣHMEPA.ΣTIΣ

KATAΣKHNΩΣH
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ΣTON

ΠOTAMO THΣ NEΔAΣ ME ENTOΛH ΛAΓOY.O AΓΩNAΣ MAΣ H ΔYNAMH
MAΣ
26/7/2013 9:34:55 πμ(UTC+0)
T.O.NIKAIA.
Είδαμε φωτογραφιες με την εκπαίδευση σε πολεμικές τέχνες.μέσα στα γραφεία της
Νίκαιας, όπως την αναφέρει και το βούλευμα στο φύλλο 74. Αναγν. 378, σκληρός
Πατέλη, Παρ. P30, Παρ. 2.1, φωτος 829-838,
Αναγν. 356, κινητό Κασιδιάρη, Παρ. 1.1.
82. Κασιδιάρης εκπαιδευτής σε ομάδα Χρυσαυγιτών (LastWritten: 17/01/2009,
Τίτλος φακέλου: VOUNO, τίτλος φωτογραφίας: TRAINER δηλαδή εκπαιδευτης).
Αναγν. 331, σκληρος Ουρανίας, φώτος Κασιδιαρη σε πεδίο σκοποβολής,
επιβεβαιώση Μάρτυρα Γ’ που είχε μιλήσει για τις σκοποβολές σε πεδία βολής.
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ: Πώς γίνεται να λένε στην ανάκριση τα στελέχη της Χ.Α. ότι ο
καθένας φοράει ελευθερα ό,τι ρούχα θέλει στις συγκεντρώσεις του κόμματος και να
έχουμε εδώ έγγραφα που να λένε «Τα μέλη του Μετώπου Νεολαίας στις
συγκεντρώσεις του Μετώπου, καθώς και στις δράσεις και στις εκδηλώσεις του
υποχρεούνται να φορούν την επίσημη ενδυμασία του Μετώπου, η οποία έχει ως
εξής: χακί παντελόνι και μαύρη μπλούζα. 3.β) Τα μέλη του Μετώπου Νεολαίας
αποτελούν στρατό με αντικειμενικό σκοπό τη σωτηρία της Πατρίδος. (εγγραφο
210 Ουρανιας).
Ή σε επίσημη εγκύκλιο να λενε: Doc 74 (Παρ. 3.2): Συμπληρωματική εγκύκλιος
Σεπτεμβρίου 2013, ή «ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(ΒΙΤΣΙ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ) ΘΑ ΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ».

16

-

Ή τον διαλογο από την υπόθεση του Συνεργειου από το Αναγν. 367,
κινητο Λαγου. Νο 1400.

ΠEIPAZEI NA ΦOPEΣΩ KAMIA BEPMOYΔA ΓIA ΞEKAPΦΩMA;
10/7/2013 4:33:31 μμ(UTC+3) +306997148705 Μπαμπανης*
915
Οχι.φορα
10/7/2013 4:07:50 μμ(UTC+0) +306997148705 Μπαμπανης*
-

Στο Αναγν. 382, κινητο Κορκοβιλη, νο 556.

H AΣΦAΛEIA ΣHMEPA OΛOI ME ΠAPAΛΛAΓHΣ ΠOΛHΣ KAI MΠΛOYZEΣ
MAYPEΣ H MΠOYΦAN MAYPA ΓENIKA OMOIOMOPΦIA
21/1/2013 5:13:59 πμ(UTC+0)
T.O.NIKAIA.
Δε νομίζω ότι έχουμε δει άλλο νομιμο πολιτικό κόμμα να στέλνει μηνύματα και
εγκυκλίους για το τι θα φοράνε τα μέλη του. Μόνο ο στρατός και η αστυνομία
στέλνουν τέτοιες διαταγές.
ΤΕΛΟΣ. Ο τρόπος που έγινε η προβολή των σκληρών δίσκων και των κινητών στο
ακροατήριο επιβεβαίωσε το βούλευμα με έναν άλλον τρόπο, πολύ πιο ζωντανό: Οι
επιλογές της Πολιτικής Αγωγής αφορούσαν τα στοιχεία για την εγκληματική
οργάνωση (ναζισμός, στρατιωτική οργάνωση, ιεραρχία, πειθαρχία και διάρκεια στον
χρόνο) και οι επιλογές της Υπεράσπισης αφορούσαν τα στοιχεία ύπαρξης ενός
νόμιμου πολιτικού κόμματος.
Για παράδειγμα στον σκληρό δίσκο του Πατέλη ή του Μιχαλολιάκου: βλέπαμε πρώτα
μαχαίρια, σκοποβολή με όπλα, αναφορές σε στρατιωτική πειθαρχία και μετά βλέπαμε
τους βουλευτές να χαιρετάνε κόσμο, διανομή τροφίμων σε φτωχούς με Ελληνικές
ταυτότητες ή διαβάζαμε κείμενα ανάλυσης του Μνημονίου. Βλέπαμε πρώτα ομιλίες
σε γραφεία μόνο σε μελη να λεγεται «Είμαστε φασίστες, ναζιστές, μαχαιροβγάλτες»
και μετά διαβάζαμε τα επίσημα κείμενα να λένε «Είμαστε Έλληνες εθνικιστές, ούτε
φασίστες ούτε ναζί». Και ετσι επιβεβαιωθηκε μέσα από τη ζωντανή διαδικασία
του ακροατηρίου αυτό ακριβώς που λέει και το βούλευμα και που σας κατέθεσε
και πλήθος μαρτύρων: ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση έχουμε την ύπαρξη μίας
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εγκληματικής οργάνωσης η οποία έχει περιβληθεί τον μανδύα του πολιτικού
κόμματος.
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