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ΔΝΧΠΗΟΝ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΑΝΑΚΡΗΣΡΗΑ ΔΦΔΣΖ 

ΑΗΣΖΖ ΑΡΖ Ζ΄ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΚΡΑΣΖΖ 

 

Σνπ Ησάλλε ΛΑΓΟΤ, ηνπ Δπαγγέινπ θαη ηεο Γηνλπζίαο,                      

Βνπιεπηή Β΄ Πεηξαηψο, θαηνίθνπ Πεξάκαηνο Αηηηθήο, νδφο Σξαπεδνχληνο     

αξ. 3 θαη ήδε πξνζσξηλά θξαηνπκέλνπ ζηηο Γηθαζηηθέο Φπιαθέο Κνξπδαιινχ. 

 

(Γηα ηελ άξζε ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο πνπ κνπ επηβιήζεθε δπλάκεη 

ηνπ ππ’ αξ. 2/2013 εληάικαηνο ηνπ Αλαθξηηή ηνπ Ν. 4022/2011). 

************************************************************************* 

 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ. 

Ζ εηο βάξνο κνπ/ καο πνιηηηθή πνηληθή δίσμε. 

 Ζ ελαληίνλ κνπ/καο αζθεζείζα δίσμε είλαη θαζαξά θαη κφλνλ πνιηηηθή 

θαη θαηά ηνχην παξάλνκε, αθνχ κέρξη θαη ησλ ζπιιήςεψλ καο ηνπιάρηζηνλ, 

ζχκθσλα πάληα κε ην άξζξν 5 ηνπ πληάγκαηνο, «θαλείο δελ δηώθεηαη ή 

θπιαθίδεηαη γηα ηηο ηδέεο ηνπ θαη γηα ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ». 

 Αξλνχκαη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά ηελ πξνζρεκαηηθή θαηεγνξία 

πεξί ζπγθξφηεζεο θαη δηεχζπλζεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο (187§1-3). 

 

Α΄. 

- Ζ ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ Χ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΟ ΦΟΡΔΑ. 

Η.- χλνςε πνιηηηθψλ ζέζεσλ θαη αξρψλ. 

Ζ ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ είλαη έλα Κίλεκα Λατθφ θαη Δζληθηζηηθν́ , κε δνκέο, 

αξρέο θαη ζέζεηο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο 

απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, έρνληαο ιάβεη κέξνο ζηηο Δπξσεθινγέο 

(1994, 2009) θαη ζηηο Δζληθέο εθινγέο (1996, 2009). ηηο 7 Ννεκβξίνπ ηνπ 

2010 ε ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ ζπκκεηείρε κε ζπλδπαζκνχο ζηηο Γεκνηηθέο θαη 

Πεξηθεξεηαθέο εθινγέο. ηελ πξφζθαηε εθινγηθή αλακέηξεζε ησλ 
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Δζληθψλ εθινγψλ ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2012 έιαβε πνζνζηφ 7% θαη εμέιεμε 

18 βνπιεπηέο, ιακβάλνληαο ζηελ επηθξάηεηα ζπλνιηθά 426.025 ςήθνπο.  

Σν Λατθφ Δζληθηζηηθφ Κίλεκα ηεο ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ βξίζθεηαη ζηελ 

πξψηε γξακκή ηνπ αγψλα ελάληηα ζην εζλνθηφλν Μλεκφλην θαη ζην 

ακαξησιφ θαζεζηψο ησλ θνκκάησλ ηνπ πνιηηηθνχ θαηεζηεκέλνπ. Δλάληηα 

ζηελ δηάιπζε ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο πνπ πξνσζνχλ ηα θφκκαηα ηεο 

ζπγθπβέξλεζεο. Πξνηείλεη κηα Δζληθή πνιηηηθή γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε 

πνπ επηβιήζεθε ζηελ παηξίδα καο. Αγσλίδεηαη γηα κηα Διιάδα πνπ λα αλήθεη 

ζηνπο Έιιελεο θαη φρη ππφδνπιε ζε μέλα ζπκθέξνληα. 

ηφρνο ηεο Υξπζήο Απγήο είλαη ε αλαηξνπή ηνπ δηεθζαξκέλνπ 

κεηαπνιηηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο, κέζσ ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Αγσληδφκαζηε γηα εζληθή αλεμαξηεζία, ιατθή θπξηαξρία θαη θάζαξζε ζην 

Γεκφζην πνιηηηθφ βίν. Δπηδηψθνπκε λα ηηκσξεζνχλ φζνη επέλδπζαλ ζηνλ 

δηαζπξκφ ηεο Παηξίδαο καο  θαη θέξδηζαλ απφ ηνλ "θαηήθνξν" ηεο Διιάδνο.  

Οη Έιιελεο λα απνθαζίδνπλ γηα ηα κείδνλα εζληθά θαη θνηλσληθά 

δεηήκαηα θαη ν ιαφο λα είλαη πξαγκαηηθά θπξίαξρνο θαη φρη λα θαιείηαη ζηηο 

θάιπεο κφλν θάζε ηέζζεξα ρξφληα γηα λα απαληάεη ζε εηθνληθά δηιιήκαηα. 

Δίκαζηε ππέξ ηεο θαζηέξσζεο ησλ δεκνςεθηζκάησλ γηα λα απνθαζίδεη ν 

ίδηνο ν ιαφο γηα κείδνλα ζέκαηα Δζληθήο θπξηαξρίαο. Γηα λα πεηχρνπκε ηνπο 

ζηφρνπο απηνχο ρξεηαδφκαζηε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ζην θνηλνβνχιην, 

ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πληαγκαηηθή Αλαζεψξεζε. 

Πεξαηηέξσ αγσληδφκαζηε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο 

θαη ηνπ επαίζρπληνπ λφκνπ «πεξί επζχλεο ππνπξγψλ». Γηα ηελ απαιιαγή ηεο 

δεκφζηαο δσήο απφ ηνπο δηεθζαξκέλνπο ιεηηνπξγνχο ηεο. Γηα ηε ζχζηαζε 

εηδηθψλ ειεγθηηθψλ νκάδσλ πνπ ζα αλαδεηήζνπλ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε 

δηαζπάζηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο ζε φια ηα ππνπξγεία θαη ηνπο θξαηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Γηα ηελ παξαπνκπή ηνπο ζε Δηδηθφ Γηθαζηήξην, γηα ηε θπιάθηζε 

ησλ ελφρσλ θαη ηε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. ηελ Διιάδα νπδέπνηε 

εθαξκφζηεθε πνιηηηθφ δεκνςήθηζκα (πιελ ηνπ 1974 γηα πξνεδξεπφκελε ή 

βαζηιεπφκελε Γεκνθξαηία). Ο ιαφο ήηαλ πάληνηε ζηελ άθξε θαη εθηφο ησλ 

κεγάισλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, ελψ θαη ην θαηεζηεκέλν πάληα έηξεκε ηελ 

δχλακε ελφο δεκνςεθίζκαηνο. 
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Οη ξηδνζπαζηηθέο παηξησηηθέο ζέζεηο καο , ην αγσληζηηθφ καο θξφλεκα, 

ην θαζαξφ καο πνιηηηθφ παξειζφλ (νπδείο απφ εκάο δηαρεηξίζηεθε ζέζεηο 

εμνπζίαο ή δεκφζην ρξήκα) είλαη πιενλεθηήκαηα έλαληη ηνπ δηεθζαξκέλνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ Διιεληθή θνηλσλία ζπληάζζεηαη κε ηελ ΥΡΤΖ 

ΑΤΓΖ, δηφηη επηδηψθεη ηε ξήμε κε εθείλνπο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηελ ηαπείλσζε 

θαη ζηελ εμαζιίσζε. Δίκαζηε απινί πνιίηεο, παηξηψηεο, ιατθνί αγσληζηέο, 

ΚΑΗ ΟΥΗ επαγγεικαηίεο πνιηηηθνί. 

Σν δηεθζαξκέλν πνιηηηθφ ζχζηεκα ηξνκνθξαηεκέλν απφ ηε ιατθή 

απήρεζε ηεο ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ επηρεηξεί λα πνηληθνπνηήζεη ηελ πνιηηηθή καο 

παξνπζία, πξνθεηκέλνπ λα αλαραηηίζεη ηελ ιατθή νξγή ελαληίνλ ηνπ. 

Υξεζηκνπνηεί ηε δηθαζηηθή νδφ, αθνχ «θνβάηαη» λα αληηπαξαηεζεί καδί καο 

πνιηηηθά θαη εθινγηθά. 

Μαο απνδίδεηαη ε πξσηνθαλήο θαηεγνξία, γηα λφκηκν πνιηηηθφ θνξέα 

κε επξεία εθινγηθή απνδνρή, ηεο ζπγθξφηεζεο θαη δηεχζπλζεο εγθιεκαηηθήο 

νξγάλσζεο, δειαδή φηη είκαζηε MAFIA!!! Οη "καθηφδνη" ηεο πνιηηηθήο δσήο 

ιέλε εκάο "καθηφδνπο"!!! 

 

 

ΗΗ.- Ζ Καηεγνξία πεξί 187 1-3 Π.Κ.  

- Ννκηθή πξνζέγγηζε ηνπ αδηθήκαηνο θαη ε αδπλακία ζηνηρεηνζέηεζεο 

ηνπ αδηθήκαηνο ζε λφκηκν πνιηηηθφ θφκκα. 

 

Ζ ζχζηαζε θαη δξάζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, φπσο απηφ ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπ κε ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 2928/27.08.2001, απνηειεί έλα ηδηψλπκν 

έγθιεκα, ην νπνίν, ππφ ην θαζεζηψο αχμεζεο ηεο νξγαλσκέλεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελέρεη δηαθξηηή απηνηέιεηα, πνπ 

ππεξβαίλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζχζηαζεο ζπκκνξίαο, ζηελ νπνία πεξηνξηδφηαλ 

νπζηαζηηθά ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ παιαηνχ άξζξνπ. 

Δηδηθφηεξα, σο εγθιεκαηηθή νξγάλσζε νξίδεηαη ε ζπγθξφηεζε 

δνκεκέλεο θαη κε δηαξθή δξάζε νκάδαο αλζξψπσλ, πνπ απνηειείηαη απφ 
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ηξία ηνπιάρηζηνλ ή πεξηζζφηεξα άηνκα κε ζθνπφ ηε δηάπξαμε πεξηζζνηέξσλ 

θαθνπξγεκάησλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη είηε ζε απηνηειή άξζξα ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα είηε ζε εηδηθνχο πνηληθνχο λφκνπο. Ζ δε κεηαγελέζηεξε έληαμε ελφο 

αηφκνπ σο κέινο ηεο νξγάλσζεο εμνκνηψλεηαη λνκνζεηηθά κε ηελ εμ ππαξρήο 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηή ήδε θαηά ηε ζχζηαζή ηεο. 

πλεπψο, γηα ηε ζχζηαζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο απαηηείηαη έγγξαθε 

ή θαη πξνθνξηθή ζπκθσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε νπνία θαη ζα απνηππψλεη 

ηε ζχκπησζε ηεο βνχιεζήο ηνπο γηα ηε δηάπξαμε αμηνπνίλσλ πξάμεσλ 

θαθνπξγεκαηηθνχ ραξαθηήξα, κε αξθνχζεο ηεο απιήο ή πξνθαηαξθηηθήο 

ζπδήηεζεο γηα ηελ ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο δηελέξγεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Πεξαηηέξσ, ε πξνθείκελε ζπκθσλία αθνξά ζηε ζχκπξαμε φισλ ησλ 

κειψλ ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ δηάπξαμε ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο, θαζελφο κε 

ην «ξφιν» ηνπ, δειαδή είηε σο ζπλαπηνπξγνχ είηε σο ζπλεξγνχ. ε θάζε δε 

πεξίπησζε, γηα ηε ζχζηαζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο απαηηείηαη δφινο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δειαδή γλψζε ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηεο επξχηεξεο 

ζπκθσλίαο ππφ ηε ζπλδξνκή ηνπ γλσζηηθνχ θαη ηνπ βνπιεηηθνχ ζηνηρείνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ επηθείκελε εθηέιεζή ηεο.   

Σα θαθνπξγήκαηα, ηε δηάπξαμε ησλ νπνίσλ επηδηψθεη κηα εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, κπνξεί λα αθνξνχλ ζηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ 

ην λφκηζκα (παξαράξαμε θαη θπθινθνξία παξαραξαγκέλσλ λνκηζκάησλ), ηα 

ππνκλήκαηα (κε θπξηφηεξε πεξίπησζε ηελ πιαζηνγξαθία), ηελ ππεξεζία 

(ςεπδήο βεβαίσζε θαη λφζεπζε), ηα θνηλψο επηθίλδπλα εγθιήκαηα (ελδεηθηηθά 

εκπξεζκφ, εκπξεζκφ δαζψλ θαη έθξεμε, ηδίσο κε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ), 

ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη ησλ θνηλσθειψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο (αλζξσπνθηνλία κε πξφζεζε), 

ηεο πγείαο (βαξηά ζσκαηηθή βιάβε), ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο (αξπαγή, 

εκπφξην δνχισλ, αξπαγή αλειίθσλ θαη απαγσγή), θαηά ηεο γελεηήζηαο 

ειεπζεξίαο (βηαζκφ, θαηάρξεζε ζε αζέιγεηα θαη απνπιάλεζε παηδηψλ), θαηά 

ηεο ηδηνθηεζίαο (δηαθξηκέλεο θινπέο, ιεζηείεο, ππεμαηξέζεηο) θαη θαηά ηεο 

πεξηνπζίαο (εθβίαζε, απάηε, απάηε κε ρξήζε ππνινγηζηή θαη ηνθνγιπθία). 

Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηε δξάζε κηαο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο 

πεξηιακβάλεη βεβαίσο θαη άιιεο πεξηπηψζεηο πνηληθήο παξαβαηηθφηεηαο κε 
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κείδνλα θνηλσληθνεζηθή απαμία, φπσο ηα θαθνπξγήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηε λνκνζεζία πεξί λαξθσηηθψλ, φπισλ, εθξεθηηθψλ πιψλ θαη πξνζηαζίαο 

απφ πιηθά πνπ εθπέκπνπλ επηβιαβείο γηα ηνλ άλζξσπν αθηηλνβνιίεο. 

Ο πνηληθφο λνκνζέηεο νπζηαζηηθά ζηνρεχεη ην "νξγαλσκέλν έγθιεκα" 

πνπ πιένλ δηαζέηεη θξπθή ηεξαξρηθή δηάξζξσζε, δνκή, ζηεγαλά πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ, ηα νπνία ιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξα κέηξα δηαζθάιηζεο ησλ επαθψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ ηνπο. 

Βηνπνξίδνληαη θαη’ επάγγεικα κε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, γλσξίδνληαο λα 

απνθξχπηνπλ ή λα "μεπιέλνπλ" ηα θέξδε ηνπο απφ  ηελ παξαλνκία. 

 

ΗΗΗ.- Ζ αδπλακία ζηνηρεηνζέηεζεο ηνπ αδηθήκαηνο ζε λφκηκν πνιηηηθφ 

θφκκα. 

ην Δηζαγγειηθφ πφξηζκα ηνπ θ. Υαξαιάκπνπο Βνπξιηψηε, γίλεηαη 

ιφγνο γηα δήζελ χπαξμε νξγάλσζεο κε ζηξαηησηηθή δνκή, γηα ζηξαηησηηθνχ 

ηχπνπ εθπαίδεπζε θαη γηα απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζε άγλσζηνπο ηφπνπο, 

φπνπ θπιάζζνληαη άγλσζηεο πνζφηεηεο φπισλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπξάηηνληαη εγθιήκαηα ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ! 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηφζσλ κελψλ, ηα ζπκπεξάζκαηα απηά 

κφλνλ ζπκεδία ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ, αλ δπζηπρψο δη’ εκέ, 

δελ είραλ σο απφηνθν ηελ άδηθε θαη παξάλνκε πξνζσξηλή κνπ/καο 

θξάηεζε. 

Ζ επηκνλή θαη εληαηηθή αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή έξεπλα ζε ζεκείν 

θνξεζκνχ, δπζηπρψο γηα ηνπο επθάληαζηνπο δηψθηεο κνπ/καο, δελ 

αλαθάιπςαλ ην παξακηθξφ! Σν εξγαζηεξηαθφ απνδεηθηηθφ πιηθφ [ θσηφ / video 

απφ πξνζσπηθέο ζηηγκέο ή πνιηηηθέο εθδειψζεηο ζηειερψλ ] ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ζηνηρεηνζεηεί ην απνδνζέλ αδίθεκα ή άιιν. Απνηππψλεη είηε 

πξνζσπηθή είηε  πνιηηηθή θηινζνθία θαη είλαη αδηαλφεην λα πξνζεγγίδεηαη 

ππνθεηκεληθά, κε πνιηηηθντδενινγηθά θξηηήξηα. Γηα παξάδεηγκα φηαλ έλα 

ζηέιερφο καο, αζιείηαη ζηε ζθνπνβνιή ΓΔΝ ζεκαίλεη φηη "εθπαηδεχεηαη" γηα 

θαθνπνηφο ή γηα εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, αιιά φηη είλαη ην άζιεκα πνπ ηνπ 

αξέζεη θαη ζε απηφ αζθείηαη. Οχηε θπζηθά γηα ηελ…«θαηάιπζε ηνπ 
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πνιηηεχκαηνο», φπσο εμσθξεληθά ηζρπξίδνληαη θαθνχβαια δηάθνξνη, 

ιεζκνλψληαο φηη νη Αξρέο νπδέπνηε άζθεζαλ ηέηνηα δίσμε, νχηε ζηηο 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ εμαξζξψζεθαλ θαη δηαθήξπηηαλ κέζσ 

ησλ πξνθεξχμεσλ ηνπο ηελ έλνπιε βία γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ 

ππάξρνληνο πνιηηηθνχ status quo. 

 Σα απζαίξεηα θαη επηπφιαηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πνξίζκαηνο, 

ζηεξίρηεθαλ ελ πνιινίο ζε καξηπξηθέο θαηαζέζεηο πνπ εδφζεζαλ ελψπηνλ ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο εηζαγγειηθνχ ιεηηνπξγνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ καξηπξηθέο 

θαηαζέζεηο δεκνζηνγξάθσλ θαη εθπξνζψπσλ αληηπάισλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ! 

Παξήιαζαλ απφ ην αξκφδην εηζαγγειηθφ γξαθείν δεκνζηνγξάθνη, νη 

νπνίνη ζηεξεφηππα απαληνχζαλ «ηη πξνέθπςε απφ ην ξεπνξηάδ» θαη απφ 

δήζελ ζπλεληεχμεηο αγλψζησλ εηο εκέ πξνζψπσλ, ψζηε λα κπνξψ λα 

αληηθξνχζσ ηηο εηο βάξνο κνπ θαη εηο βάξνο ηνπ θνξέα ηνλ νπνίν 

εθπξνζσπψ, έσιεο θαη αβάζηκεο θαηεγνξίεο.  

Γπζηπρψο, ε ζε ηειενπηηθνχο ρξφλνπο πνιηηηθή κνπ/καο δίσμε θαη 

πξνο ηέξςηλ ηνπ θηινζεάκνλνο θνηλνχ, αληηθαηέζηεζε ηηο δηθνλνκηθψο 

ζεζκνζεηεκέλεο ελδείμεηο θαηά ηελ πξνδηθαζία, απνδείμεηο θαηά ηελ 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, κε ηειενπηηθά ξεπνξηάδ! Σα ΜΜΔ πνπ ειέγρνληαη 

απφ ηελ νηθνλνκηθή νιηγαξρία θαη δηαπινθή, καο "ιηζνβνινχλ" θαη έρνπλ ήδε 

εθδψζεη εηπκεγνξία εηο βάξνο κνπ/καο. Σν ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο έρεη 

αληηθαηαζηαζεί κε ην ηεθκήξην ηεο ελνρήο γηα εκάο. 

Μηα δεχηεξε θαηεγνξία καξηχξσλ, ήηαλ νη εθπξφζσπνη πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, επξηζθνκέλσλ ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, ήηνη πνιηηηθψλ 

αληηπάισλ ηνπ θφκκαηνο πνπ εθπξνζσπψ, νη νπνίνη αζθαιψο πξνέβεζαλ ζε 

γεληθφινγεο πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο, αθνχ πνηέ δελ έθξπςαλ φηη ηνπο ελνριεί 

ε παξνπζία θαη ε άλνδνο ηεο Υξπζήο Απγήο πνιηηηθά, ιφγσ ηεο ξαγδαία 

απμαλφκελεο πνιηηηθήο ηεο επηξξνήο ζην εθινγηθφ ζψκα. 

Σξαγηθή δε εηξσλεία, θαηέζεζε κεηαμχ άιισλ, εθπξφζσπνο θφκκαηνο, 

ην νπνίν κε παξξεζία δηαθεξχηηεη φηη ερζξφο ηνπ είλαη ε αζηηθή δεκνθξαηία 

θαη ην αζηηθφ θξάηνο, παιεχνληαο γηα ηελ επαλάζηαζε θαη επηθξάηεζε ηεο 
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εξγαηηθήο ηάμεο [Γηθηαηνξία ηνπ Πξνιεηαξηάηνπ-ΚΚΔ] αιιά θαη εθπξφζσπνο 

θφκκαηνο, ηνπ νπνίνπ ν πξφεδξνο πξνέηξεπε ζε δεκφζην ιηληζάξηζκα 

εθιεγκέλνπ Γεκάξρνπ (Νφηεο Μαξηάο - ΑΝ.ΔΛ.). 

 Όκσο θαηά ην ηζρχνλ χληαγκα δελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία δηάιπζεο 

– απαγφξεπζεο ελφο θφκκαηνο. ηελ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ππήξμε πξφηαζε 

γηα ηε δπλαηφηεηα απαγφξεπζεο πνιηηηθνχ θφκκαηνο αιιά απηή απνξξίθζεθε.  

 Βέβαην είλαη φηη ζηηο ιίγεο ρψξεο (Γεξκαλία, Σνπξθία) πνπ ην χληαγκα 

πξνβιέπεη ηε δηάιπζε πνιηηηθνχ θφκκαηνο, ηελ ζρεηηθή απφθαζε παίξλνπλ 

Αλψηαηα Γηθαζηήξηα (πληαγκαηηθά Γηθαζηήξηα). Μπνξνχκε λα έρνπκε σο 

δεδνκέλα δχν πξάγκαηα: πξψηνλ, φηη ε δηάιπζε ελφο θνηλνβνπιεπηηθνχ 

θφκκαηνο ζε κηα δεκνθξαηία είλαη ακθηιεγφκελν δήηεκα θαη δεχηεξνλ, αλ, ελ 

πάζε πεξηπηψζεη πξνβιέπεηαη, είλαη αδηαλφεην λα γίλεηαη ρσξίο ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε. 

 Μέρξη ζήκεξα, πξνθπιαθίζηεθαλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Υξπζήο 

Απγήο, ν θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο, βνπιεπηέο, δεθάδεο κέιε θαη 

ππνζηεξηθηέο ηεο αιιά θαη άζρεηα πξφζσπα κε ηνλ πνιηηηθφ καο θνξέα! 

Γηαηάρζεθε έξεπλα ζε δηάθνξα γξαθεία ηνπ θφκκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γξαθείσλ καο ζηε Βνπιή! Ννκνζεηήζεθε 

"θσηνγξαθηθά" ε δηαθνπή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θφκκαηνο καο. Όια απηά 

ηζνδπλακνχλ κε de facto δηάιπζε ελφο θνηλνβνπιεπηηθνχ θφκκαηνο, έρνπκε 

δειαδή κηα ζνβαξή παξαβίαζε ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο καο, θαίηνη 

παξαβίαζε ηνπ πληάγκαηνο. 

 Τπνζηεξίδεηαη φηη δελ πξφθεηηαη γηα δηάιπζε θφκκαηνο αιιά γηα δίσμε 

εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 187 ηνπ ΠΚ. Με απιά ιφγηα, 

ν εηζαγγειέαο, κε βάζε ηηο ελδείμεηο πνπ είρε, έθξηλε φηη ε  Υξπζή Απγή 

πξέπεη λα δησρζεί σο εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θάηη αλάινγν ηεο 

Μαθίαο, παξαβιέπνληαο φηη απηή ε ΓΖΘΔΝ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε είλαη έλα 

λφκηκν πνιηηηθφ θφκκα, κε πνιηηηθή δξάζε, πνπ επηδνθηκάδεηαη απφ ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ. Έλα πνιηηηθφ θίλεκα πνπ ελψ ινηδνξείηαη αηζρξά 

θαη ζπθνθαληηθά απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο, ν Διιεληθφο ιαφο κε ην 

αιάλζαζην έλζηηθην ηνπ ΣΖΡΗΕΔΗ – ΤΠΟΣΖΡΗΕΔΗ – ΦΖΦΗΕΔΗ. Βάιινληαο 
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ελαληίνλ καο, νπζηαζηηθά βάιιεηαη επζέσο ε ιατθή βνχιεζε. Γειαδή ν 

Διιεληθφο Λαφο είλαη ζπλνδνηπφξνο ηνπ δήζελ "νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο" ?! 

 Δίλαη επξέσο γλσζηφ πφζν πξνβιεκαηηθφ είλαη λα εξκελεχεηαη θαη λα 

εθαξκφδεηαη ην άξζξν 187 ΠΚ έηζη ψζηε λα δίλεη ηελ επρέξεηα ζε έλα 

δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ λα δηαηάζζεη αθφκα θαη ηε ζχιιεςε θαη θξάηεζε 

Βνπιεπηψλ ελφο θνηλνβνπιεπηηθνχ θφκκαηνο κε κηα απιή ηνπ ελέξγεηα, ήηνη 

αζθψληαο δίσμε γηα ζπγθξφηεζε δηεχζπλζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. Δίλαη 

φκσο αληηθαηηθφ λα ιέκε φηη δελ επηηξέπεη ην χληαγκα ηε δηάιπζε ελφο 

θφκκαηνο θαη λα δερφκαζηε σο ζπληαγκαηηθά νξζή ηε δίσμε πνπ επηηξέπεη ζε 

εηζαγγειηθφ ιεηηνπξγφ – έζησ θαη αλψηαην λα ην πξάμεη.  

 Όκσο αθφκε θη αλ  ε ζπγθεθξηκέλε δίσμε πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλα 

κφλν ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο, ν θαλφλαο πνπ εθαξκφδεηαη δελ απνθιείεη ζην 

κέιινλ ηε δίσμε φισλ. Γελ απνθιείεηαη, δειαδή, κε βάζε ην 187 ΠΚ λα 

ζπιιακβάλνληαη θαη λα θπιαθίδνληαη φια ηα ζηειέρε ή νη ππνζηεξηθηέο ελφο 

θνηλνβνπιεπηηθνχ θφκκαηνο, αξθεί έλαο εηζαγγειέαο θαη έλαο αλαθξηηήο λα 

θξίλνπλ έλα θφκκα σο εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ζηεξηδφκελνη ζε καξηπξηθέο, 

απφςεηο θαη εξκελείεο ησλ ηδενινγηθνπνιηηηθψλ ηνπο αληηπάισλ. Ζ 

δηθαηνζχλε δειαδή λα ζπκπξάηηεη ελεξγά ζε πνιηηηθέο αληηδηθίεο. Σέηνηεο 

ζπκπεξηθνξέο νπζηαζηηθά "ππνζθάπηνπλ" εθ ησλ έζσ ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο Γηθαηνζχλεο, αιιά θαη ην θχξνο απηήο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη 

ζπλερείο πξνθπιαθίζεηο κειψλ ή ππνζηεξηθηψλ ή θίισλ ηεο Υξπζήο 

Απγήο έρνπλ ιάβεη πιένλ κνξθή δηθαζηηθνχ «πνγθξφκ». 

 Έλα θνηλνβνπιεπηηθφ θφκκα δελ κπνξεί λα εμνκνησζεί κε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ην πνιηηηθφ 

ζηνηρείν ζηηο επηδηψμεηο ηνπ είλαη δεδνκέλν απφ ην γεγνλφο ηεο λφκηκεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εθινγέο. Γηαθέξεη απφιπηα απφ έλαλ πνιηηηθφ 

ζρεκαηηζκφ ή νξγάλσζε πνπ θηλείηαη ζπλεηδεηά έμσ απφ εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο αξλνχκελν λα απνδερζεί ηνπο θαλφλεο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη 

ηεο λνκηκφηεηαο. 
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 Τθίζηαηαη εθ θχζεσο ηνπ αδηθήκαηνο λνκηθή αληίθαζε! Ζ 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε έρεη άγλσζηα κέιε, άγλσζηε ηεξαξρία, θαλεξή 

φκσο εγθιεκαηηθή δξάζε. Έλα θφκκα έρεη γλσζηή ηεξαξρία, δεκφζηα 

παξνπζία θαη ιφγν, δεκφζηα πνιηηηθή δξάζε. Έλα θνηλνβνπιεπηηθφ 

θφκκα επηδηψθεη ηελ ελίζρπζε ηεο ιατθήο Βάζεο ηνπ, κε ζεηηθέο δξάζεηο 

θαη φρη κε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ. Πφζν 

κάιινλ εκείο, πνπ σο επίζεκε πνιηηηθή ζέζε έρνπκε ηελ πάηαμε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο.  

  Οη δηθαζηηθέο αξρέο νθείινπλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ απαμησηηθή 

θαηεγνξία ηεο ζπγθξφηεζεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο γηα έλα θφκκα. Ζ ίδηα ε 

δηαηχπσζε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ πξέπεη λα ππνδεηθλχεη ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη 

κηα θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα κε έθλνκεο πξάμεηο κειψλ ή ππνζηεξηθηψλ ηεο, 

ζπγθεθξηκέλα θαη φρη κε αφξηζηεο εηθαζίεο ή ηζνπεδσηηθέο πνιηηηθέο ινγηθέο. 

 Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ήζειε ππνηεζεί απφ ηελ 

Διιεληθή Γηθαηνζχλε φηη ε Υξπζή Απγή σο θφκκα απνηειείηαη απφ 

θαλαηηθνχο ππνζηεξηθηέο, ήηνη είλαη θφκκα θαλαηηθψλ νπαδψλ – 

ππνζηεξηθηψλ, δελ ζηνηρεηνζεηείηαη ην αδίθεκα ηεο εγθιεκαηηθήο 

νξγάλσζεο  θαη’ άξζξν 187 Π.Κ., αθνχ απφ θαλέλα ζηνηρεηφ ηεο έσο 

ηψξα δηθνγξαθηθήο πξαγκαηηθφηεηαο δελ πξνθχπηεη θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν φηη νη "θαλαηηθνί νπαδνί" ιεηηνπξγνχζαλ θαζ’ ππφδεημε θαη θαη’ 

εληνιή ηεο εγεζίαο ηνπ λφκηκα εθιεγκέλνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ θφκκαηνο 

"ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ". 

 

Β΄. 

- ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΚΑΣΖΓΟΡΟΗ ΜΑ ΟΗ ΟΠΟΗΟΗ ΔΠΗΓΗΧΚΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΞΟΝΣΧΖ ΜΑ. 

Η.- Φσηνγξαθίεο απφ ηελ νξγαλσκέλε δξάζε ησλ κειψλ ηνπο. 

 

Οη θαηήγνξνί καο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηα παιαηά θνηλνβνπιεπηηθά 

θφκκαηα : "Νέα Γεκνθξαηία" (Ν.Γ.), "Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα" 

(ΠΑ.Ο.Κ.), πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο" (Τ.ΡΗΕ.Α) 
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"Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο" (Κ.Κ.Δ.), Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο 

(ΓΖΜ.ΑΡ.) αιιά θαη απφ ηελ εμσθνηλνβνπιεπηηθή Αξηζηεξά, θαζψο θαη απφ 

ηνπο γλσζηνχο - αγλψζηνπο Αληηεμνπζηαζηέο. 

Απηνί πνπ δίδαμαλ ηελ πνιηηηθή βία, ηε καθηφδηθε δηαρείξηζε ηεο 

εμνπζίαο, ηνικνχλ λα θαηεγνξνχλ εκάο, ΔΝΑ ΑΛΖΘΗΝΟ ΠΑΣΡΗΧΣΗΚΟ 

ΚΟΜΜΑ, ησλ απιψλ Διιήλσλ  θαη φρη ησλ δηαπιεθφκελσλ ζπκθεξφλησλ. 

Παξαζέησ κεξηθά θαη κφλν ζηνηρεία απφ ηε δξάζε ησλ κειψλ θαη ζηειερψλ 

ηνπο ζηελ πνιηηηθή βία. 

 ινη έρνπκε κλήκε. Σσλ θαηεγφξσλ καο είλαη επηιεθηηθή. Καη ην 

πξάηησ γηα λα αλαδεηρζεί ε ππνθξηζία θαη ε ζθνπηκφηεηα, πνπ 

ππνθξχπηεηαη ζηελ άδηθε δίσμή καο. 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ: 

ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΟΛΟΦΟΝΗΑ ΣΔΜΠΟΝΔΡΑ ΑΠΟ ΤΦΖΛΟΒΑΘΜΑ ΣΔΛΔΥΖ ΣΖ ΝΓ ΣΖΝ 
ΠΑΣΡΑ -  (Ζ δνινθνλία έγηλε ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 1991) 

 

 

[Μεηαθνξά ηεο ζσξνχ ηνπ Σεκπνλέξα] 



 

 11 

                                       
Σάγκα εθφδνπ ΝΓ – 2007 {ΓΑΠ-ΝΓΦΚ} 

 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΗΓΜΖ , Ο ΠΔΡΗΦΖΜΟ 
«ΚΑΛΠΟΓΗΑΝΝΖ» 

 

 

Ο βνπιεπηήο Διεπζέξηνο Καινγηάλλεο «απάγεη» ηελ θάιπε θαη ηε κεηαθέξεη 
ζηα γξαθεία ηεο ΝΓ ζηε Βνπιή, ζηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ εθινγή 

ζην πξνεδξηθφ αμίσκα ηνπ Υξήζηνπ αξηδεηάθε 
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Τ.ΡΗΕ.Α 

 

Γήισζε Υξήζηνπ Καξαγηαλλίδε, βνπιεπηή χξηδα (04/01/2013): "Έρσ δχν 

αληηαζθπμηνγφλεο κάζθεο, δπν ξφπαια ζηα νπνία είλαη πάλσ νη ζεκαίεο ηνπ 

ΤΡΗΕΑ θαη ηνλ ηζειεκεληέ ηνπ αλαξρηθνχ" –  

 

 

 

[ "ΣΑΛΗΝΗΚΟ" Υαηξεηηζκφο ηνπ Αξρεγνχ ηνπ ΤΡΗΕΑ, θ. Αιεμίνπ Σζίπξα] 
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["Σάγκα εθφδνπ "κπαραιάθεδσλ" ππφ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α." ] 

 

[Κάιεζκα γηα "θσηηέο" απφ λενιατίζηηθεο θνκκνπληζηηθέο πληζηψζεο] 
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ΠΑΟΚ 

 

[Σάγκα Δθφδνπ πνπδάδνπζαο Νενιαίαο ΠΑΠ] 

 

 

["Σάγκα εθφδνπ ΠΑΟΚ" πξνειαχλεη ζπληεηαγκέλα] 

 

["Σάγκα εθφδνπ ΠΑΟΚ" πξνεηνηκάδεηαη γηα ζπκπινθή κε Νενδεκνθξάηεο] 
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ΚΚΔ 

 

["Σάγκα εθφδνπ ΚΝΔ" ζπκπιέθεηαη κε ηελ ΔΛ.Α.] 

 

 

 

["Σάγκα εθφδνπ ΚΝΔ" παξειαχλεη.] 
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[Μέιε ηνπ ΠΑΜΔ πξνθαινχλ ηνλ άγξην μπινδαξκφ ηνπ Αζηπλνκηθνχ 

Γηεπζπληή Δπβνίαο- Σεηάξηε 18 επηεκβξίνπ 2013 ζηε Υαιθίδα] 

 

[Παξαηεηαγκέλν "Σάγκα Νεπίσλ" ζε εθδήισζε ηνπ ΚΚΔ] 
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["Σάγκα Νεπίσλ" ζε εθδήισζε ηνπ ΚΚΔ] 

 

 

["Μαξμηζηηθφο" Υαηξεηηζκφο ηνπ θ. Γεκεηξίνπ ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ - Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηνπ ΚΚΔ] 
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["Μαξμηζηηθφο" Υαηξεηηζκφο ππνζηεξηθηψλ αξηζηεξψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

παξαηάμεσλ] 

 

["Δθπαίδεπζε ζηειερψλ ΚΝΔ ζηηο πνιεκηθέο ηέρλεο- 2013" ] 
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["Σάγκαηα εθφδνπ ΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΧΝ ΜΑ Δ ΓΡΑΖ"] 

 

 

 

["Σάγκα εθφδνπ Δ ΓΡΑΖ".] 
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["Πξνζθιεηήξην Παξαζηξαηησηηθήο δξάζεο ΑΝΣΗFΑ"] 

 

 

["πκπινθέο ΑΝΣΗFΑ" κε άλδξεο ησλ ΜΑΣ, κε ξίςεηο κνιφηνθ. 25.09.2013] 
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["Αλαξρηθνί θαη Αληηεμνπζηαζηέο- κέιε ANTIFA" ππξπνινχλ αζηπλνκηθνχο ηεο 

ΔΛ.Α. (2012)  ] 

 

 

[Ζ δηπιή – ελ ςπρξψ – δνινθνλία ησλ αδηθνρακέλσλ κειψλ ηεο Υ.Α. Γηψξγνπ 

Φνπληνχιε θαη Μαλψιε Καπειψλε ζην Νέν Ζξάθιεην ζηηο 01.11.2013 απφ 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε αξηζηεξηζηψλ -  αληηεμνπζηαζηψλ] 
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ΗΗ.- Πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηε δίσμε ησλ βνπιεπηψλ ηεο 

Υξπζήο Απγήο. 

Ζ αλάδεημε ηεο ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ σο θαηαιχηε ησλ πνιηηηθψλ 

εμειίμεσλ νδεγεί εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ζε δηάθνξεο εξκελείεο, νη νπνίεο 

πξνζπαζνχλ λα εμεηάζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ ην πψο γηγαληψζεθε ην 

Λατθφ Δζληθηζηηθφ Κίλεκα.  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ Αγνξψλ, ε εμνπζία ηνπο επί ησλ Δζληθψλ 

Κπβεξλήζεσλ θαη ησλ ιαψλ, ε ζέιεζε ηνπο λα κεηαβιεζνχλ νη πνιίηεο ζε 

ππεθφνπο, νδεγεί  απηνχο ζε επαλαηνπνζέηεζε επί ησλ ελλνηψλ ηεο 

παηξίδαο θαη ηεο Δζληθήο Κπξηαξρίαο. Αλαβηψλεη ν Δζληθηζκφο απέλαληη ζε 

φινπο εθείλνπο πνπ παηξίδα ηνπο έρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ην νηθνλνκηθφ 

θέξδνο κε θάζε ηίκεκα! 

Σν εγρψξην πνιηηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά θνκκάησλ, ηα 

νπνία παξά ηηο θαηλνκεληθέο ηνπο δηαθνξέο έρνπλ θνηλή πξνζήισζε ζε κηα 

ζεηξά «αμηψλ». Ζ ξνπζθεηνινγία θαη ε ξεκνχια είλαη ε ηδενινγία ηνπο. Ο 

εζλνκεδεληζκφο είλαη επίζεο έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ θνκκάησλ, 

αλεμαξηήησο ηεο θιίκαθαο κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ζε θάζε θφκκα. Ζ ΥΡΤΖ 

ΑΤΓΖ απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν πνπ ελψλεη ηηο εηεξφθιεηεο απηέο 

πνιηηηθέο δπλάκεηο, ψζηε λα απνθηήζνπλ έλαλ θνηλφ ερζξφ. 

Πνιεκνχλ απφ θνηλνχ ηελ ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ , εμ’ νπ θαη ν αδφθηκνο – 

απαξάδεθηνο φξνο ηνπ «πληαγκαηηθνχ – δεκνθξαηηθνχ ηφμνπ» πνπ 

εθθξάδεη αθξηβψο απηή ηελ «αλίεξε» ζπκκαρία κεηαμχ ησλ θνκκάησλ 

πνπ εθθξάδνπλ ηελ θαζεζησηηθή αληίιεςε ηνπ αλζειιεληζκνχ θαη ηεο 

ππνηέιεηαο. πθνθαληψληαο ην Λατθφ Δζληθηζηηθφ Κίλεκα ζεσξνχλ φηη 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ηνλ θφζκν λα μεραζηεί απφ ηα πξνβιήκαηα, πνπ φινη 

ηνπο δεκηνχξγεζαλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, αλαδεηθλχνπλ ηελ Μνλαδηθή 

Έληηκε θαη Ακφιπληε Πνιηηηθή Γχλακε, ε νπνία ελαληηψλεηαη ζηελ θνηλή ηνπο 

ζπζηεκηθή πνξεία. 

Βνεζνχλ, άζειά ηνπο, λα θαλεξσζεί φηη ε ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ είλαη 

ελαληίνλ φισλ, αιιά θαη φινη είλαη ελαληίνλ ηεο, αθξηβψο επεηδή είκαζηε 
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ην κφλν θφκκα πνπ εθθξάδεη έκπξαθηα κε ηνπο Αγψλεο ηνπ ηελ Πίζηε 

ζηηο Αμίεο ηεο Παηξίδαο θαη ηνπ Λανχ. 

Σν γλσζηφ Βξεηαληθφ ελεκεξσηηθφ δίθηπν Guardian, ην νπνίν έρεη 

πνιιάθηο αλαθεξζεί κε ςέκαηα θαη παξαπιεξνθφξεζε θαηά ηεο Υξπζήο 

Απγήο, αλαγθάζηεθε λα νκνινγήζεη κεηά ηελ ζπγθέληξσζε ηελ 30.11.2013 

ζηελ Πιαηεία πληάγκαηνο, φπνπ 50.000 Δζληθηζηέο απαίηεζαλ ηελ άκεζε 

απνθπιάθηζε εκψλ ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ, πσο απηή ηελ ζηηγκή ην 

Λατθφ Δζληθηζηηθφ Κίλεκα είλαη  θπξίαξρε πνιηηηθή δχλακε ζηελ Διιάδα. 

Σν πην ζεκαληηθφ φκσο ήηαλ ε νκνινγία ζηνλ Guardian απφ 

αμησκαηνχρνπο ηεο θαηαξξένπζαο κλεκνληαθήο ζπγθπβέξλεζεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο - ΠΑΟΚ, πσο απφ ηηο δηθέο ηνπο κπζηηθέο δεκνζθνπήζεηο 

γλσξίδνπλ θαιά φηη ηα πνζνζηά ηεο Υξπζήο Απγήο αγγίδνπλ ην 17%. 

Ο Guardian ζηέθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο δεκνζθνπήζεηο (7,9% ζην ΒΖΜΑ) 

πνπ εμαθνινπζνχλ λα θέξλνπλ ηε Υξπζή Απγή ζηελ ηξίηε ζέζε, ιέγνληαο 

πσο επαλαθάκπηεη ηφζν ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φζν θαη κεηά ηε δηπιή 

δνινθνλία ησλ αδηθνρακέλσλ Γηψξγνπ Φνπληνχιε θαη Μαλψιε Καπειψλε 

ζην Νέν Ζξάθιεην. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο κέρξη θαη o γλσζηφο Γεκήηξηνο 

Φαξξάο, νξθηζκέλνο ερζξφο θαη κάξηπξαο ελαληίνλ καο, παξαδέρεηαη 

ζηνλ Guardian: "Σν θόκκα (Χξπζή Απγή) δελ έραζε πνηέ ηελ ζηήξημή ηνπο από 

απηνύο πνπ επιήγεζαλ από ηα αζθπθηηθά νηθνλνκηθά κέηξα". 

Καη ε Βξεηαληθή εθεκεξίδα θξαηά ην ζεκαληηθφηεξν γηα ην ηέινο 

ππνζηεξίδνληαο πσο αμησκαηνχρνη ηεο ζπγθπβέξλεζεο ζε ηδησηηθή ζπδήηεζε 

παξαδέρνληαη φηη νη «κπζηηθέο δεκνζθνπήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

γηα ινγαξηαζκό ησλ θπβεξλώλησλ θνκκάησλ απνθαιύπηνπλ αθόκε 

πςειόηεξα πνζνζηά. Μηα δεκνζθόπεζε δίλεη ζηε Χξπζή Απγή 17 %». 

Ζ πην πξφζθαηε δεκνζθφπεζε ηεο MRB γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ MEGA (16.12.2013) ππνινγίδεη ηελ ησξηλή καο 

δχλακε ζε πνζνζηφ 11,8%. 
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Όιεο νη δεκνζθνπήζεηο πξηλ θαη κεηά ηε δίσμε καο δείρλνπλ φηη ν 

Διιεληθφο Λαφο απνδνθηκάδεη ην δηεθζαξκέλν πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη 

επηδνθηκάδεη ηε λεναλεξρφκελε πνιηηηθή δχλακε ηεο Υξπζήο Απγήο, σο ηε 

κφλε ξηδνζπαζηηθή, θαη παηξησηηθή. Δίλαη ζίγνπξν φηη νη δεκνζθνπήζεηο 

απνθξχπηνπλ ηα πξαγκαηηθά πςειά πνζνζηά ηεο Υξπζήο Απγήο. 

 

Γ. 

Η.- Ζ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΣΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ. 

- Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο σο «φπιν» γηα ηελ εμφλησζε ησλ πνιηηηθψλ 

αληηπάισλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ μέλσλ θέληξσλ εμνπζίαο. 

 

Μεηά απφ 40 ρξφληα κηδψλ δηαθζνξάο θαη μεπνπιήκαηνο Δζληθήο 

θπξηαξρίαο, ην Διιεληθφ θξάηνο έθαλε ζπιιήςεηο ελεξγψλ πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ αιιά θαη αξρεγνχ θφκκαηνο! Γηαηί φκσο ε Υξπζή Απγή βάιιεηαη 

θαη δηψθεηαη απφ ην Καζεζηψο; Όρη θπζηθά γηα κηα δνινθνλία πνπ ζπλέβε ζηα 

πιαίζηα κηαο ζπκπινθήο ΔΝ ΑΓΝΟΗΑ ΜΑ, νχηε γηαηί αλαπνδνγχξηζαλ 

θάπνηνη πάγθνη κε παξάλνκα πξντφληα ιαζξνκεηαλαζηψλ. Όινη εθ ησλ έζσ 

γλψξηδαλ φηη ε δεκνηηθφηεηα ηεο Υξπζήο Απγήο, ζα είρε θηάζεη ίζσο θαη 

μεπεξάζεη ην 20%. Όινη γλψξηδαλ φηη δελ ππήξρε πεξίπησζε ζε ελδερφκελεο 

εθινγέο λα ζρεκαηηζηεί θπβέξλεζε, παξά κφλν κε ζπλεξγαζία Νέαο 

Γεκνθξαηίαο, Τ.ΡΗΕ.Α θαη ΠΑ.Ο.Κ. ή κε άιιν κεηαιιαγκέλν 

θεληξναξηζηεξφ πνιηηηθφ θφκκα.  

ε απηή ηελ πεξίπησζε αληηπνιίηεπζε γηλφηαλ ε Υξπζή Απγή! Σν 

"ζπληαγκαηηθφ ηφμν" δελ ην ήζειε θπζηθά απηφ, αθνχ ζα ήηαλ ε αξρή ηνπ 

ηέινπο ηνπο θαη πεξίκελε ηελ επθαηξία ηνπ, πνπ ηνπ δφζεθε κε ηε δνινθνλία 

ηνπ Παχινπ Φχζζα. Απφ εθείλε ηελ εκέξα κε έλαλ απίζηεπην ζπληνληζκφ πνπ 

πξψηε θνξά βιέπνπκε ζε απηφ ην θξάηνο θαη κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηα 

«θαζεζησηηθά» δειηία εηδήζεσλ αλέιαβαλ λα "ηειεηψζνπλ" ην Λατθφ 

Δζληθηζηηθφ Κίλεκα «ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ». Να ζπκίζνπκε φηη είλαη ηα ίδηα δειηία πνπ 
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ππεξαζπίδνληαη κε ηφζν πάζνο ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα Μλεκφληα θαη ηα 

ζθιεξά κέηξα ιηηφηεηαο ελαληίνλ ηνπ ιανχ. 

Σελ ίδηα ψξα έγθξηηνη λνκηθνί επηζηήκνλεο δειψλνπλ φηη νη 

ζπιιήςεηο βξίζθνληαη εθηφο νξίσλ ηεο λνκηκφηεηαο, αθνχ γίλνληαη κε 

θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία θαη φρη κε βάζε ηελ νξζή ηάμε θαη ηε 

ζπληαγκαηηθή δηαδηθαζία, άξα κηιάλε επζέσο ή πιαγίσο γηα πνιηηηθέο 

δηψμεηο. 

Ζ Υξπζή Απγή είλαη έλα Δζληθηζηηθφ θφκκα πνπ ςεθίζηεθε απφ 

500.000 ζπκπνιίηεο καο θαη κφλν απηνί είλαη ππεχζπλνη λα ηελ βγάινπλ εθηφο 

Βνπιήο ή λα ηεο δψζνπλ πεξαηηέξσ δχλακε. Ζ Γεκνθξαηία άιισζηε δελ έρεη 

αδηέμνδα. Ζ ζπγθπβέξλεζε άλνημε ηνλ "αζθφ ηνπ Αηφινπ", αθνχ ην "ζχζηεκα" 

απνθάζηζε λα ηηκσξήζεη απηνχο πνπ θνβάηαη πην πνιχ θαη φρη ηνπο 

πξαγκαηηθά ππεχζπλνπο, πνπ θαηέζηξεςαλ ηελ παηξίδα καο.  

Ο Έιιελαο πιένλ είλαη ππνςηαζκέλνο αιιά θαη αληηδξαζηηθφο θαη δελ 

θαηαπίλεη φηη ηνπ δψζνπλ έηζη "ακάζεηα". Πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ κεηά απφ 

ηα ρηιηάδεο θαθνπξγήκαηα (νηθνλνκηθά θαη κε) πνπ έρνπλ ηειεζζεί ζηε ρψξα 

καο απφ πνιηηηθνχο θαη πνιηηηθά θφκκαηα φια απηά ηα ρξφληα απνιακβάλνπλ 

ηελ αζπιία ηνπ θαηεζηεκέλνπ.  

Σν "ζχζηεκα" επηζπκεί λα εμαιείςεη θάζε Διπίδα θαη ζπλεπψο θάζε 

πηζαλφηεηα αληίζηαζεο απφ ηνλ Διιεληθφ Λαφ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηα 

επαίζρπληα ζρέδηα ησλ δηεζλψλ ηνθνγιχθσλ θαη ησλ ηαγψλ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Έρνπλ ζπκθσλεζεί πνιιά πξάγκαηα πνπ ζα "πέζνπλ 

ζαλ θεξαπλφο" πάλσ ζηνλ Διιεληθφ Λαφ. Θέινπλ κία ρψξα απειπηζκέλσλ 

ρσξίο θακία ειπίδα. Γη’ απηφ πνιεκνχλ ηελ Υξπζή Απγή! Γηαηί είλαη ε ειπίδα 

απηνχ ηνπ ηφπνπ θαη θπξίσο ηνπ Έζλνπο.  

ε κηα επαίζρπληε επίδεημε ξαγηαδηζκνχ ζηνλ δηεζλή ρψξν, 

πξνρψξεζε ν πξσζππνπξγφο θ. Αληψλεο ακαξάο, θαζηζηψληαο ηνπο φρη 

απιά ζπκκέηνρνπο αιιά επί ηεο νπζίαο απνθιεηζηηθνχο δηαρεηξηζηέο ηεο 

Διιεληθήο πνιηηηθήο δσήο, αθνχ «νη μέλεο δπλάκεηο» (lobby) απαίηεζαλ απφ 

απηφλ ηηο πνιηηηθέο δηψμεηο θαηά ηεο Υξπζήο Απγήο θαη σο ζιηβεξφο ππεξέηεο 
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ηνπο, εθηέιεζε ηελ εληνιή θαη θαηφπηλ έζπεπζε γηα λα ηνπο ην αλαθνηλψζεη κε 

θνκπαζκφ! 

Μέζα ζε θξελίηηδα αλζειιεληθνχ κίζνπο, ζην American Jewish 

Committee, άθνπζαλ ηνλ πξφεδξν ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο λα ηνπο 

αλαθνηλψλεη πσο «νη ζπιιεθζέληεο ηεο Χξπζήο Απγήο ζα δηθαζηνύλ κε 

δεκνθξαηηθό ηξόπν». Οη αλζέιιελεο, απνζέσζαλ ην έξγν ηνπ αλζξψπνπ ν 

νπνίνο εξγάζηεθε κε δήιν γηα λα θέξεη ζε πέξαο ηελ απνζηνιή πνπ ηνπ είρε 

αλαηεζεί.  «Η Χξπζή Απγή ζα απνκπζνπνηεζεί πιήξσο», δήισζε ν έλαο 

εθ ησλ βαζηθψλ ππεπζχλσλ ηεο εμαζιίσζεο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ θαη ηνπ 

μεπνπιήκαηνο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ζηνπο μέλνπο. Δκκέζσο, ηνπο 

ππέδεημε πσο ν δξφκνο πιένλ, είλαη γηα εθείλνπο αλνηρηφο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζνπλ ζηε ιεειαζία ηεο Διιεληθήο Παηξίδαο. Απηά είπε ν 

Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο καο, ελψ δηαξθνχζε ε αλάθξηζή καο,  

απνδεηθλχνληαο πσο απνηειεί έλαλ πηζηφ θαη ππάθνπν ζπλεξγάηε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο. 

Μάιηζηα, ζην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα ηνλίζσ, φηη πξηλ αθφκα 

ππνγξαθεί ε έθζεζε ζπιιήςεψο κνπ, θαη πξηλ θαλ κνπ απαγγειζνχλ 

θαηεγνξίεο απφ ηελ αξκφδηα Δηζαγγειέα, ν αξκφδηνο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, 

θ. Υαξάιακπνο Αζαλαζίνπ, πξψελ αλψηαηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, επί 

ζεηξά δε εηψλ ζπλδηθαιηζηηθφο εθπξφζσπνο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, 

εμεξρφκελνο ηνπ Μεγάξνπ Μαμίκνπ «ππνζρέζεθε δίθαηε δίθε γηα όινπο ηνπο 

ζπιιεθζέληεο»! Θεσξνχζε πξνθαλψο θαη ζεσξεί δεδνκέλε ηελ ακεηάθιεηε 

παξαπνκπή κνπ/καο ζε δίθε (πξηλ θαλ ηε δίσμε κνπ/καο) 

πξνθαηαιακβάλνληαο πξνθαλψο ηελ φπνηα δηθαζηηθή θξίζε, ζην ζηάδην ηεο 

πξνδηθαζίαο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε θαη ν πιένλ αδαήο λ’ αληηιεθζεί φηη ε ζε 

βάξνο κνπ/καο δίσμε είλαη θαη παξακέλεη πνιηηηθή θαη κφλνλ!  

Ο ίδηνο δε, ν Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο, ζε δήισζή ηνπ ζηηο ΖΠΑ, 

ζηηο 2-10-2013 πξν ησλ απνινγηψλ καο, αλέθεξε: «πληξίβνπκε ηνλ 

εμηξεκηζκό, ε εγεζία ηεο Χξπζήο Απγήο ζηε θπιαθή»! Πξηλ θαλ δειαδή 

απνινγεζνχκε, είρε πξναλαγγείιεη ηελ πξνζσξηλή καο θξάηεζε! 

Μάιηζηα γηα λα κελ θαηαιείπεηαη θακηά ακθηβνιία γηα ην πνηνη θαη πσο 

ελήξγεζαλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη πξνζσξηλέο καο θξαηήζεηο, παξαζέησ 
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απφζπαζκα ηεο ζπλεληεχμεσο πνπ παξαρψξεζε ν ίδηνο ν Πξσζππνπξγφο, 

ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ MEGA θαη ζηνλ δεκνζηνγξάθν Ησάλλε Πξεηεληέξε 

«Εγώ είκαη εδώ πέξα 15 κήλεο. Ειέγρσ ηε δηθαηνζύλε; Θα ζαο ην πσ 

έηζη. Μπνξνύζα λα θάλσ έλα ηειέθσλν θαη λα πσ ’’παξαθαιώ πείηε 

ηνπο λα ηνπο θξαηήζνπλε;’’. Δίδαηε όηη δελ ζπλέβε απηό ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

αξρή. Δγώ ζηελ Ακεξηθή βξηζθόκνπλα. Δίρα ελ ησ κεηαμύ θύγεη. Άξα ηη είλαη 

απηό ην νπνίν ιέσ: πήξακε όρη ην ξίζθν καο, έηζη έπξεπε λα θάλνπκε άκεζα 

θαη απνηειεζκαηηθά». Ση ζεκαίλεη «Διέγρσ ηε δηθαηνζχλε»; Ση ζεκαίλεη «δελ 

ζπλέβε απηφ ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή»; πλέβε δειαδή ζε δεχηεξν ρξφλν; Ζ 

ΑΠΑΝΣΖΖ, ΒΑΔΗ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΔΚΣΔΘΔΝΣΧΝ ΑΦΑΛΧ ΔΗΝΑΗ 

ΜΟΝΟΓΡΟΜΟ. 

Ο πξσζππνπξγφο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ (θαη φρη νη απινί 

ςεθνθφξνη ηνπ) ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνλ εηαίξν ηνπ ζηελ θπβέξλεζε, 

θ. Δπάγγειν Βεληδέιν. Απηφο επηρεηξεί λα δηαζσζεί πνιηηηθά θαη πνηληθά 

δεηψληαο ηελ "εμφλησζή" καο. Ο θ. Βεληδέινο θαη ν θ. ακαξάο έρνπλ 

ζπκπξάμεη κηα αλίεξε ζπκκαρία ζπκθεξφλησλ.   

Δπηπιένλ εάλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη αξθεηνί έγθξηηνη λνκηθνί έρνπλ 

θαηαθεξαπλψζεη ηελ θπβέξλεζε γηα ηηο πνιηηηθέο δηψμεηο πνπ έρνπλ 

αζθήζεη ελαληίνλ ηεο κνλαδηθήο αληηπνιίηεπζεο ζε απηφ ηνλ ηφπν, 

φκσο δελ είλαη κφλνη, αθνχ πιένλ θαη πνιηηηθνί αξρίδνπλ θαη ιέλε 

θάπνηα πξάγκαηα, ππφ ην βάξνο ηεο θαηαθξαπγήο ηεο θνηλήο γλψκεο 

πνπ δελ ηνικνχλ λα "βγάινπλ ζηνλ αέξα" νη θαζεζησηηθνί 

δεκνζηνγξάθνη. 

Έλαο απφ απηνχο είλαη ν πξψελ ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο, Πξψελ 

Πξφεδξνο Γ..Α. θ. Αληψλεο Ρνππαθηψηεο, ν νπνίνο έρεη δψζεη πνιιάθηο 

δηαπηζηεπηήξηα αληηρξπζαπγηηηζκνχ θαη έρεη, επίζεο πνιιάθηο, απαζρνιήζεη 

ηελ αξζνγξαθία καο, ιφγσ ησλ επηδφζεσλ ηνπ σο ππνπξγφο. Ο 

Ρνππαθηψηεο, ινηπφλ, έδσζε ζπλέληεπμε ζηνλ ΚΑΨ θαη κίιεζε ζρεηηθά 

κε ηελ ππφζεζε ηεο Υξπζήο Απγήο, απνθαιχπηνληαο πιήξσο ηα 

πνιηηηθά θίλεηξα ηεο θπβεξλήζεσο, λα πξνρσξήζεη ζε απηή ηελ 

αληηδεκνθξαηηθή θαη αληηζπληαγκαηηθή δίσμε πνιηηηθψλ αληηπάισλ ηεο. 
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πσο ην έζεζε, «επηρεηξήζεθε πνιηηηθή δηαρείξηζε ζε δηθαζηηθό 

πεδίν», κάιηζηα έθαλε εθηελή αλαθνξά ζην πνηνη έδσζαλ ηελ δηαηαγή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο Υξπζήο Απγήο, ελψ νη δειψζεηο ηνπ δείρλνπλ θαη ηελ 

ππνηαθηηθφηεηα ηνπ θ. ακαξά απέλαληη ζηνπο εληνιείο ηνπ. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά είπε: «ΑκεξηθαλνΕβξατθέο θαη ΑκεξηθαλνΕιιεληθέο 

νξγαλώζεηο έξρνληαλ ζηελ Ειιάδα θαη πίεδαλ γηα ηε Χξπζή Απγή 

ζαθώο έπαημε ξόιν απηό, ζαθώο ν Πξσζππνπξγόο έπξεπε λα ηνπο πεη 

θάηη». 

Οη επξσπαίνη «εηαίξνη», ζχκθσλα κε ηνλ θ. Ρνππαθηψηε, επίζεο 

έπαημαλ ηνλ ξφιν ηνπο, αθνχ πέξαλ ηεο επηβνιήο ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηεο 

θαηαζηξνθήο ηνπ ηφπνπ, πίεζαλ αθφξεηα θαη γηα ηελ Υξπζή Απγή, 

απνδεηθλχνληαο πξνο πάζα θαηεχζπλζε φηη γίλεηαη, γίλεηαη γηα λα ππνηαρζεί ν 

Διιεληθφο Λαφο ζε απηνχο πνπ ηνλ ερζξεχνληαη θαη ζέινπλ ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ. Όπσο είπε ν θ. Ρνππαθηψηεο: «Από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 αλαιακβάλνπκε 

θαη ηελ πξνεδξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ππήξραλ πηέζεηο θαη από ηελ 

Κνκηζηόλ, νη επίηξνπνη Μνύηδληεθο θαη Μάιζηξνκ έιεγαλ νύηε έλα λνκνζρέδην 

δελ θαηαζέηεηε;». 

Δπίζεο ε πξψελ εηζαγγειέαο θαη λπλ βνπιεπηήο θ. Υξπζνχια 

Γηαηαγάλα (ΑΝ.ΔΛ.), αιιά θαη ην ηζηνξηθφ ζηέιερνο ηεο Αξηζηεξάο θ. 

Μαλψιεο Γιέδνο (Τ.ΡΗΕ.Α.) δεκφζηα έρνπλ εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηνπο 

ζηελ πνηληθνπνίεζε  ηεο πνιηηηθήο καο δξάζεο. 

 Ζ πνιηηεία δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο ηε "Γίσμε 

Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο" ηελ "Κξαηηθή Αζθάιεηα" ηελ "Δζληθή 

Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ (Δ.Τ.Π.)", θαη άιιεο. Γηαηί άξαγε απηέο δελ είραλ 

λα εηζθέξνπλ φια απηά ηα ρξφληα ην ειάρηζην εηο βάξνο καο, παξ’ φιν 

πνπ ήκαζηαλ ππφ ζηελή επηηήξεζε / παξαθνινχζεζε? Γηαηί ε δίσμε 

καο εθθηλήζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ κε πνιηηηθή πξσηνβνπιία? 

 Καζίζηαηαη ζαθέο,  φηη νη δηψμεηο ελαληίνλ ηεο Υξπζήο Απγήο είλαη 

πνιηηηθέο θαη επηπιένλ εθπνξεπφκελεο απφ μέλα θέληξα-lobby εμνπζίαο 

ερζξηθά απέλαληη ζηνλ Διιεληθφ Λαφ θαη ηελ Διιάδα. 



 

 29 

 Δίκαη Βέβαηνο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ Διιήλσλ Γηθαζηψλ είλαη 

έληηκε θαη έρεη ηε γελλαηφηεηα λα αληηζηαζεί ζηελ άισζε ησλ ζεζκψλ 

θαη ηεο παηξίδαο. Να αληηζηαζνχλ ζηε ρεηξαγψγεζε ηεο Γηθαηνζχλεο. 

Ηζρλή κεηνςεθία είλαη εθείλε πνπ θηλείηαη -φρη βάζεη ησλ θαλφλσλ 

Γηθαίνπ- αιιά κε ηδενιεςίεο πξνζσπηθέο ή ππαγνξεπκέλεο. "Καη νη 

θξίλνληεο θξίλνληαη". Γηαηί ε Γηθαηνζχλε απνλέκεηαη "Δλ νλφκαηη ηνπ 

Διιεληθνχ Λανχ" θαη απηφο έρεη ηνλ πξψην θαη νπζηαζηηθφ ιφγν. 

 

Γ΄. 

- Ζ ΑΝΣΗΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΗΦΝΗΓΗΑΣΗΚΖ ΤΛΛΖΦΖ ΜΟΤ. 

  

Σελ 28ε επηεκβξίνπ 2013, δεθάδεο πάλνπινη αζηπλνκηθνί, ζπλνδεία 

εηζαγγειηθνχ ιεηηνπξγνχ, εηζήιζαλ ζηελ νηθία κνπ (Πέξακα Αηηηθήο) γηα ηε 

δηελέξγεηα έξεπλαο αιιά θαη ηε δήζελ «πξνζαγσγή» κνπ, σο κνπ εδειψζεη 

απφ ηνλ παξαζηάληα εηζαγγειηθφ ιεηηνπξγφ, ζηελ Αληηηξνκνθξαηηθή Τπεξεζία 

φπνπ δηελεξγνχζε ζρεηηθή πξναλάθξηζε. ηελ εχινγε απνξία κνπ γηα ηνλ 

αδφθηκν ηξφπν, εηδηθά αθνχ απηή ε δηαδηθαζία αθνξνχζε Βνπιεπηή 

θνηλνβνπιεπηηθνχ θφκκαηνο, εηζέπξαμα ζησπή θαη θφκπηαζκα, θαζφζνλ σο 

απεδείρζε εθ ησλ πζηέξσλ, ε ζθνπηκφηεηα ππεξέβαηλε θαηά πνιχ ηε 

λνκηκφηεηα! 

 ην ζεκείν απηφ, θάλνληαο κηα αλαδξνκή, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηε 

γελλεζηνπξγφ αθνξκή θαη αζθαιψο φρη αηηία, ηνπ εηο βάξνο κνπ/καο 

δηθαζηηθνχ θαη ζπληαγκαηηθνχ πξαμηθνπήκαηνο. 

 Σα μεκεξψκαηα ηεο 17εο πξνο 18εο επηεκβξίνπ 2013, δνινθνλήζεθε 

απφ ηνλ Γεψξγην Ρνππαθηά, ζην Κεξαηζίλη Αηηηθήο, ν Παχινο Φχζζαο. ην 

ζπκβάλ απηφ, ην νπνίν αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, εγψ δελ είρα 

νπνηαδήπνηε εκπινθή θαηά ρξφλν πξνγελέζηεξν.  Σν ζπκβάλ απηφ, ηειείσο 

ηπραίν θαη μέλν κε εκέλα θαη ηελ πνιηηηθή κνπ/καο δξάζε, απεηέιεζε σο 

απεδείρζε, ηελ αθνξκή, πνπ ελαγσλίσο επηδεηνχζαλ νη πνιηηηθνί κνπ/καο 

ερζξνί θαη δηψθηεο γηα λα «ηειεηψλνπλ» κε ην λφκηκν πνιηηηθφ θφκκα «Υξπζή 
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Απγή – Λατθφο χλδεζκνο», αθνχ ζε επνρέο θνηλνβνπιεπηηθήο ππνηέιεηαο 

θάζε αληίζεηε θσλή θαη δξάζε ζπληζηά «έγθιεκα» πνπ πξέπεη λα ηηκσξείηαη. 

Σν πξναλαθεξζέλ ζπκβάλ, σο «ζξπαιιίο» ελεξγνπνίεζε ηελ ελαληίνλ 

κνπ/καο πνιηηηθή δίσμε. 

 Ο Τπνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ. Νηθφιανο Γέλδηαο, επηζθέθζεθε 

ηελ Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ΓΖΘΔΝ 

ζηνηρεία γηα ηε δξάζε καο, απαηηψληαο παξάιιεια - θαη’ εληνιήλ ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο - ηελ «εθθίλεζε δηψμεσλ» εηο βάξνο κνπ/καο. 

 Ζ Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, θα. Δπηέξπε Κνπηδακάλε, αλέζεζε 

ζηηο 22/09/2013 ζηνλ Αληηεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θ. Υαξάιακπν 

Βνπξιηψηε, ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμεηάζεσο θαη απηφο κε ηε ζεηξά 

ηνπ, εληφο κφιηο έμη εκεξψλ, θαηέζεζε εμαζέιηδν πφξηζκα, "πάκπησρν" θαη 

έσιν αιιά ππεξαξθεηφ γηα λα ζηεζεί κηα "θαληαζκαγνξηθή αληηηξνκνθξαηηθή" 

επηρείξεζε ζπιιήςεσο κνπ/καο. 

Οπδείο βνπιεπηήο, νχηε δηψθεηαη, νχηε ζπιιακβάλεηαη, νχηε 

θπιαθίδεηαη άλεπ άδεηαο ηνπ ψκαηνο (αξ. 62 ηνπ πληάγκαηνο ηεο 

Διιάδνο). Παξά ηαχηα θαη ελψ ηνχην είλαη γλσζηφ θαη ζηνπο πξσηνεηείο 

θνηηεηέο ηεο Ννκηθήο θαη παξά ηε ξεηή ζπληαγκαηηθή επηηαγή, ζπλειήθζελ 

παξάλνκα πξηλ θαλ κνπ αζθεζεί πνηληθή δίσμε, δηαξθνχζεο πξνθαηαξθηηθήο 

εμεηάζεσο! 

Δλψ δειαδή, 28-09-2013 ζπληάζζεηαη ην πφξηζκα ηνπ Αληηεηζαγγειέα 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Υαξαιάκπνπο Βνπξιηψηε (ζηα πιαίζηα πξνθαηαξθηηθήο 

εμεηάζεσο) δελ απνζηέιιεηαη ζηε Βνπιή γηα ηα κέιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα 

άξζε ηεο αζπιίαο ηνπο, αιιά παξαγγέιλνληαη ηα αξκφδηα αζηπλνκηθά φξγαλα 

θαη πξηλ κνπ αζθεζεί πνηληθή δίσμε λα κε ζπιιάβνπλ! 

Πιήξεο απφδεημε ηνπ παξαλφκνπ ηεο ζπιιήςεψο κνπ, απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ελψ νη βνπιεπηέο Γεψξγηνο Γεξκελήο, Παλαγηψηεο Ζιηφπνπινο 

θαη Δπζηάζηνο Μπνχθνπξαο, δηψθνληαη γηα αθξηβψο ην ίδην αδίθεκα (187 παξ. 

1-3 Π.Κ.) δελ ζπλειήθζεζαλ, αιιά αληηζέησο ν αξκφδηνο αλαθξηηήο ηνπ Ν. 

4022/2011, απέζηεηιε ζρεηηθφ έγγξαθν πξνο ηνλ Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ κε ην νπνίν δεηνχζε ηελ άδεηα ηεο Βνπιήο γηα ηελ άζθεζε δηψμεσο! 
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Αθνινχζεζε δε ςεθνθνξία ζην Κνηλνβνχιην γηα άξζε ηεο αζπιίαο θαη 

απνζηνιή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 

πλαθφινπζα, ε ζχιιεςή κνπ θαη φιεο νη κεηέπεηηα πξναλαθξηηηθέο θαη 

αλαθξηηηθέο πξάμεηο κέρξη ηνχδε, είλαη παξάλνκεο θαη άθπξεο θαηά παξαβίαζε 

ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Αλαγθάζηεθα λα απνινγεζψ ππφ άθξσο αληίμνεο ζπλζήθεο, 

αθελφο ιφγσ ηεο αηθλίδηαο ζπιιήςεψο κνπ/καο, αθεηέξνπ ιφγσ ησλ 

αζθπθηηθψλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

ππεξαζπίζεψο κνπ/καο. πγθεθξηκέλα θξαηήζεθα επί δεθάσξν ζηελ 

Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Αζελψλ (19:00 – 4:00) αλαηηίσο, ελψ αληίγξαθα ηεο 

νγθσδέζηαηεο δηθνγξαθίαο έιαβαλ νη ζπλήγνξνί κνπ ην κεζεκέξη ηεο 

επφκελεο εκέξαο (Κπξηαθή), ην δε θαηεγνξεηήξην ζπλεηάγε ην κεζεκέξη ηεο 

Γεπηέξαο. Παξάιιεια εκείο βξηζθφκαζηαλ ήδε σο ζπιιεθζέληεο ζηελ 

Αληηηξνκνθξαηηθή Τπεξεζία έρνληαο ζηελ δηάζεζε καο γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο ελ ιφγσ δηθνγξαθίαο, κεηά ησλ ζπλεγφξσλ καο, έλα εκίσξν ηελ εκέξα, 

γηα δχν εκέξεο. Ζ πξνεηνηκαζία δε ψζηε λα αληηιεθζνχκε ηα δήζελ θεξφκελα 

αδηθήκαηα απφ ηα νπνία είρε αζθεζεί ε πνηληθή δίσμε, αδηθήκαηα ηα νπνία, 

αθελφο, νπδέπνηε είρα ηελ επθαηξία λα αληηθξνχζσ, αθεηέξνπ σο απεδείρζε 

αθνξνχζαλ "θίηξηλν ηχπν" παξαθηινινγίαο γχξσ απφ ην φλνκά κνπ/καο.  

 Μεηά ηαχηα, είκαη απνιχησο πεπεηζκέλνο φηη ε δηθνλνκηθή κνπ 

κεηαρείξηζε θαηά ην ζηάδην ηεο θχξηαο αλάθξηζεο, ειέγρεηαη σο πξνο ηελ 

νξζφηεηά ηεο θαη κε ηελ παξνχζα αίηεζή κνπ δεηψ ηελ άξζε ηεο πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο αθνχ νχησο ή άιισο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί δεδνκέλε ε παξνπζία 

κνπ ηφζν θαηά ην ζηάδην ηεο Αλάθξηζεο, φζν θαη ελψπηνλ ηνπ Αξκνδίνπ 

Γηθαζηεξίνπ, ηφζν γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, φζν θαη γηα ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο. 

 Με ην παξφλ δηθφγξαθν, κνπ δίλεηαη γηα πξψηε θνξά ε 

δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζψ νπζηαζηηθά γηα ηε ζέζε κνπ αιιά θαη γηα ηελ 

ππφζεζε πνπ "ηξαπκαηίδεη" φρη κφλνλ ην θφκκα κνπ θαη εκέλα 

πξνζσπηθά, αιιά ηελ ίδηα ηελ Γεκνθξαηία εθζέηνληαο ηελ Παηξίδα καο 

δηεζλψο. 
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Δ΄. 

- Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ "ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ" ΣΖ ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΑ.  

Η.- Οη θαηαζέζεηο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ καξηχξσλ ελαληίνλ κνπ θαη ην 

θεξφκελν σο "απνδεηθηηθφ πιηθφ". 

 

Καηέζεζαλ αξρηθά σο πξνζηαηεπφκελνη κάξηπξεο, ηα ζηνηρεία ηνπο 

είλαη πιένλ γλσζηά ζην Παλειιήλην, δχν θαηεπζπλφκελνη ςεπδνκάξηπξεο (Α 

θαη Β), ηα ιεγφκελα ησλ νπνίσλ πξνθάιεζαλ ηνλ γέισηα ηνπ λνκηθνχ 

θφζκνπ αιιά θαη ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

Ήηαλ δε ηέηνηα ε αμηνπηζηία ηνπο, πνπ αλαγθάζηεθαλ λα 

επηζηξαηεχζνπλ έηεξνπο ηξεηο (Γ, Γ θαη Δ), είκαη δε ζίγνπξνο πσο κέρξη ην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, πηζαλφηεηα ζα εμαληιεζεί ην ειιεληθφ αιθάβεην, αιιά 

ηα φζα θαη απηνί θαηέζεζαλ ήηαλ αθφκε θαηδξφηεξα, φπσο αλαιπηηθά ζα 

εθζέζσ παξαθάησ. 

  Οη κάξηπξεο απηνί, ζπλερίδνπλ επθάληαζηα λα απνθαιχπηνπλ, (ζηελ 

νπζία θαηαζθεπάδνπλ) ςεπδή ζηνηρεία φπσο εθπαίδεπζε, ζσκαηηθέο 

δνθηκαζίεο, βαζαληζηήξηα, θξπθά νπινζηάζηα, θιπ. Γελ δηζηάδνπλ κάιηζηα λα 

νκηινχλ γηα δήζελ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θχιαμεο φπισλ, νη νπνίνη 

πξνθαλψο θαη ειέγρζεζαλ θαη απνδείρηεθαλ "έπεα πηεξφεληα". Ηδηαίηεξν 

κάιηζηα ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα Δ’ πνπ νκηιεί γηα 

«εθπαηδεπηηθέο» καδηθέο ζθαγέο ακλνεξηθίσλ, ζπλερίδνληαο πξνθαλψο  ζην 

ίδην κνηίβν ησλ πξνεγνχκελσλ «πξνζηαηεπφκελσλ καξηχξσλ». 

 Καηά ηνλ ίδην κάιηζηα κάξηπξα, ε Υξπζή Απγή «ζα έκπαηλε ζηελ 

Βνπιή κε ηαλθο» (!). Με πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα, φηη νη δειψζεηο απηέο δελ 

γίλνληαη ζε θακία ρηνπκνξηζηηθή εθπνκπή, ψζηε λ’ αλέβεη ε αθξνακαηηθφηεηα, 

αιιά ελψπηνλ ηνπ Αλαθξηηνχ ηνπ Ν. 4022/2011, ν νπνίνο κάιηζηα δηέηαμε ηελ 

πξνζσξηλή κνπ θξάηεζε γηαηί έθξηλε, φηη αλ αθεζψ ειεχζεξνο πηζαλφλ λα 

ζπλερίζσ ηε δξάζε κνπ ζηα πιαίζηα ηεο εγθιεκαηηθήο νξγαλψζεσο, ήηνη 

πξνθαλψο λα δηαηάζζσ ηε «ζθαγή ακλνεξηθίσλ» ή ην «γξαζάξηζκα ησλ 

εξππζηξηψλ ησλ ηαλθο»! 
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Με απηά ινηπφλ ηα ζηνηρεία ζπλειήθζελ, ζηηο 28-09-2013 αηθληδηαζηηθά 

θαη ελ πνιινίο αλεμήγεηα, πξνθεηκέλνπ, γηα πξνθαλείο πνιηηηθνχο ιφγνπο, λα 

νδεγεζψ ζηδεξνδέζκηνο (απηφ απαηηνχζε ε πιεξφηεηα ηεο θαθφγνπζηεο 

απηήο θάξζαο) αξρηθψο ζηελ Αληηηξνκνθξαηηθή Τπεξεζία θαη θαηφπηλ ζηελ 

Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Αζελψλ. 

Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ, επηθαινχκαη ηηο δειψζεηο ηνπ πξψελ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Αληψλε Ρνππαθηψηε, ν νπνίνο κφλν θηιηθά 

πξνζθείκελνο δελ κπνξεί λ α ζεσξείηαη ζηνλ πνιηηηθφ θνξέα ηνλ νπνίν 

εθπξνζσπψ, ν νπνίνο δήισζε «Με ππφδεημε απφ ΖΠΑ, ΚΟΜΗΗΟΝ νη 

δηψμεηο θαηά ηεο Υξπζήο Απγήο». Φαίλεηαη ινηπφλ μεθάζαξα, φηη ζηελ 

πεξίπησζή κνπ, νη ελδείμεηο θαη απνδείμεηο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε 

πνηθηιφηξνπεο ππνδείμεηο! 

 

ΗΗ.- Μάξηπξεο πνιηηηθνί-δεκνζηνγξάθνη. 

 ην ίδην πάληα κνηίβν θαηαζέηνπλ σο κάξηπξεο δεκνζηνγξάθνη 

(Ησάλλεο νπιηψηεο) αιιά θαη πνιηηηθνί (Πηπηιή, Γξαγαζάθεο). Ζ αφξηζηε 

θαηάζεζε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ νπιηψηε (θάπνπ πήγα, θάπνηνλ είδα θαη κνπ 

είπε λα ζαο πσ) αθνξά δήζελ θαθνπξγεκαηηθή εθβίαζε ηειεζζείζα απφ ηνλ 

Δπζηάζην Μπνχθνπξα θαηά αγλψζηνπ επηρεηξεκαηία ηεο Κνξίλζνπ 

(πξνθαλψο δελ ππάξρεη), ν νπνίνο εθβηάζηεθε, θαηά ηξφπν κε 

πξνζδηνξηζκέλν λα δψζεη ηξφθηκα γηα ηε δσξεάλ δηαλνκή ηξνθίκσλ ηεο 

Υξπζήο Απγήο! Δθβηάζηεθε δειαδή φρη γηα ρξήκαηα ή πξνζσπηθφ φθεινο ηνπ 

βνπιεπηνχ, αιιά γηα λα επηηειέζεη έλα αλζξσπηζηηθφ θαζήθνλ!!! 

 Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε θαηάζεζε ηεο Φσηεηλήο Πηπηιή, βνπιεπηνχ ηνπ 

Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ ε νπνία σο αδηάζεηζην ζηνηρείν ηεο εγθιεκαηηθήο 

δξάζεο εηζέθεξε ζηελ αλαθξηηηθή δηαδηθαζία, φηη νη βνπιεπηέο ηεο Υξπζήο 

Απγήο, δελ είλαη παλεπηζηεκηαθήο κνξθψζεσο, πξνζθνκίδνληαο δε θαη 

ζρεηηθφ θαηάινγν (!). ηνρνπνηνχκαζηε δειαδή γηαηί δελ αλήθνπκε ζηελ "elite" 

αιιά πξνεξρφκαζηε απφ νηθνγέλεηεο βηνπαιαηζηψλ!!! Απηή είλαη ε θηινζνθία 

ηνπο: Ζ Δζληθή Αληηπξνζσπεία λα απνηειείηαη απφ "πνξθπξνγέλλεηνπο.." 
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 Όζν δε γηα ηα θαηαγγειιφκελα ππ’ απηήο, πεξί κειψλ ηεο Υξπζήο 

Απγήο πνπ ηελ απείιεζαλ ή θηλήζεθαλ απεηιεηηθά έμσζελ ηεο νηθίαο ηεο, 

ζεσξψ θαηά θφζκην ηξφπν εθθξαδφκελνο φηη επξίζθνληαη ζηε θαληαζία ηεο 

θαη κφλνλ! 

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ, ζρεηηθά κε ηνλ θαηαζέζαληα 

αληηπξφεδξν ηεο Βνπιήο Ησάλλε Γξαγαζάθε, φηη νη πνιηηηθέο ζέζεηο θαη 

απφςεηο δελ ζπληζηνχλ αδίθεκα απ’ απηά πνπ απαηηεί ην άξζξν 187, ζα ηνλ 

ζπλέζηελα κάιηζηα ζρεηηθά κε ηε δήισζε ηεο βνπιεπηνχ Διέλεο Εαξνχιηα 

πεξί ησλ ζπζζηηίσλ γηα Έιιελεο, λα κειεηήζεη θαιχηεξα ην άξζξν 4 ηνπ 

πληάγκαηνο, ην νπνίν νθείιεη λα γλσξίδεη εθ ηεο ζέζεψο ηνπ. «1. Οη Έιιελεο 

είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ. 2. Οη Έιιελεο θαη νη Έιιελίδεο έρνπλ ίζα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο». 

 Σέινο, ηα φζα θαηέζεζε ν δήκαξρνο Οηραιίαο, Φίιηππνο Μπάκεο, αιιά 

θαη νη ινηπνί παξεπξηζθφκελνη ζην ρψξν εθδειψζεσλ ηνπ Μειηγαιά, 

απνδεηθλχνπλ παξά ηα φζα ιπζζψδε ππνζηεξίδνπλ ζηνλ ηχπν φηη νπδεκία 

αμηφπνηλε πξάμε εηειέζζε. 

 ην ίδην κνηίβν θαη ίδην εηδηθφ βάξνο έρνπλ θαη νη ινηπέο καξηπξηθέο 

θαηαζέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέρξη ηψξα θπξίαο αλάθξηζεο. Κξίζεηο, 

επηθξίζεηο κε κνλαδηθφ θίλεηξν ηελ πνιηηηθή καο εμφλησζε. Δίλαη 

ηξαγειαθηθφ λα ζηεξίδεηαη ε δίσμε κνπ/καο ζε θαηαζέζεηο ησλ 

πνιηηηθψλ καο αληηπάισλ. Καη γη’ απηφ θέξνπλ αθέξαηα ηελ επζχλε θαη 

νη δηεμάγνπζεο ηελ Αλάθξηζε, Δηδηθέο Δθέηεο, πξνθαλψο ιφγσ 

ηδενιεςίαο. Ο έληηκνο Γηθαζηήο πξνζεγγίδεη κηα ππφζεζε βάζεη ηεο 

λνκηθήο ηνπ ζπλείδεζεο θαη φρη πνιηηηθήο ηδενιεςίαο.  Ο Γηθαζηήο 

θαηαμηψλεηαη κε ηελ ππαγσγή ησλ πξαγκάηηθψλ γεγνλφησλ ζηνλ νξζφ 

λνκηθφ ιφγν θαη απαμηψλεηαη φηαλ ηα ππαγάγεη ζε ηδενινγηθνπνιηηηθφ 

ιφγν. 

 

ΗΗΗ.α.- Ζ απφ 02.10.2013 ζπκπιεξσκαηηθή έλνξθε εμέηαζε ηνπ κάξηπξά 

θαη εηθνληδφκελνπ ζηηο θαησηέξσ θσηνγξαθίεο, σηεξίνπ 
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Πνπιηθφγηαλλε (επαγγεικαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ ζηέιερνο ηνπ ΠΑΜΔ- 

ΚΚΔ). 

 Αμίδεη φκσο λα αλαθεξζψ εθηελέζηεξα ζε κηα άιιε καξηπξία, απηή ηνπ 

επαγγεικαηία ζπλδηθαιηζηή ηνπ ΠΑΜΔ – ΚΚΔ. 

 Ο  σηήξηνο ΠΟΤΛΗΚΟΓΗΑΝΝΖ, παξνπζηάζηεθε απζνξκήησο (;) γηα 

ζπκπιεξσκαηηθή θαηάζεζε θαη θαηέζεζε ζσξεία ςεπδψλ θαη ζπθνθαληηθψλ 

γεγνλφησλ εηο βάξνο κνπ/ καο. 

 

["Ο σηήξεο Πνπιηθφγηαλλεο ζε "πλδηθαιηζηηθή Γξάζε"] 
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["Ο σηήξεο Πνπιηθφγηαλλεο ζε "πλδηθαιηζηηθή Γξάζε"] 

 

["Ο σηήξεο Πνπιηθφγηαλλεο ζε "πλδηθαιηζηηθή Γξάζε"] 

 

 πγθεθξηκέλα ζηελ απφ 02.11.2013 ζπκπιεξσκαηηθή ηνπ θαηάζεζε 

αλαθέξεη φηη ζηηο 21.06.2012 εμέδσζε δειηίν ηχπνπ κε έηεξνπο νκντδεάηεο 

(πξνθαλψο κε ηνπο ινηπνχο πνπ αζθνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπο δξάζε ζηηο 
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αλσηέξσ θσηνγξαθίεο) γηα λα ελεκεξψζνπλ ΓΖΘΔΝ γηα παξάλνκεο 

ζπκθσλίεο επηρεηξεκαηηψλ κε ηε Υξπζή Απγή. Μάιηζηα δελ δίζηαζε λα πεη φηη 

απφ πεγέο αθαηνλφκαζηεο θαη ζπγθεθξηκέλα θάπνηνο εξγαδφκελνο, θάπνπ, 

θάπνηε, έκαζε φηη ην θφκκα ηεο Υξπζήο Απγήο, ΓΖΘΔΝ είρε απνθαζίζεη λα 

ρηππήζεη ηνπο επηθεθαιήο θαη πξσηνπφξνπο ησλ ζπλδηθάησλ ηνπο, ελψ 

αλεξπζξίαζηα εθκπζηεξεχηεθε ζηηο Αξρέο γηα ΓΖΘΔΝ κπζηηθφ ξαληεβνχ πνπ 

έιαβε ρψξα ζε λπρηεξηλφ θέληξν ζηε Λεσθφξν πγγξνχ κεηαμχ εκνχ, ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα θ. Νηθνιάνπ Μηραιηνιάθνπ, ηνπ Βνπιεπηή θ Ζιία 

Καζηδηάξε θαη πέληε επηρεηξεκαηηψλ, πνπ θπζηθά ν ηπραίνο εξγαδφκελνο ζηα 

Ναππεγεία, γλψξηδε θαη ηα νλνκαηεπψλπκά ηνπο (!) 

Σν ρεηξφηεξν δε είλαη φηη "ελ ησ κέζσ ηεο λπθηφο" ν κάιινλ θαηά 

ηα ινηπά εξγαδφκελνο κε "ππεξθπζηθέο δπλάκεηο", αθελφο αληηιήθζεθε 

φηη ην ΓΖΘΔΝ (αλχπαξθην) ξαληεβνχ αθνξνχζε ηελ ππφζεζε ησλ 

Ναππεγείσλ, αθεηέξνπ κπφξεζε λα αληηιεθζεί φηη ιάβακε σο θφκκα 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ΤΦΟΤ 300.00,00 ΜΔ 400.000,00 ΥΗΛΗΑΓΧΝ     

ΔΤΡΧ! Βεβαίσο αλαξσηηέκαη γηαηί δελ απνθάιπςε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο, πρ εάλ ηα ρξήκαηα πνπ ΓΖΘΔΝ παξαιάβακε 

εκπεξηέρνληαλ ζε δεζκίδεο ησλ 20 – 50 – 100 επξψ? Ίζσο πάιη ε 

απφζηαζε λα κελ ηνπ ην επέηξεςε απηφ? Ίζσο λα ηξέμακε λα ηνπ 

δείμνπκε ηελ ζαθνχια κεηαθνξάο ηνπ πνζνχ ή ηηο δήζελ επηηαγέο πνπ 

ιάβακε απφ ηνπο πέληε επηρεηξεκαηίεο? 

Πεξαηηέξσ ζπλερίδνληαο αλεξπζξίαζηα ν θ. Πνπιηθφγηαλλεο, 

αλαθέξεη φηη κέινο ηνπ πιεξψκαηνο ησλ λαππεγείσλ, ν νπνίνο ήηαλ 

ΓΝΧΣΟ ΣΟΤ, φηαλ ΓΖΘΔΝ άθνπζε απφ εκάο, επξηζθφκελνη ζηα 

Ναππεγεία, φηη αλαθέξακε ην φλνκά ηνπ Πνπιηθφγηαλλε, καο πιεζίαζε 

ιέγνληαο φηη είλαη δηθφο καο, ελλνψληαο ηεο Υξπζήο Απγήο, θαη εκείο 

ηνλ ελεκεξψζακε άκεζα γηα ηελ ελέδξα πνπ ζρεδηάδακε γηα λα 

ρηππήζνπκε ηνλ Πνπιηθφγηαλλε!! Γπζηπρψο είκαη ζηελ δπζάξεζηε ζέζε 

ζρνιηαζκνχ ησλ απαξάδεθησλ, εμεπηειηζηηθψλ γηα ην πξφζσπν κνπ, 

απνδεηθηηθψλ καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ, θαη κάιηζηα θαηαζέζεσλ 

αλζξψπσλ φπσο ν ΠΟΤΛΗΚΟΓΗΑΝΝΖ Ο ΟΠΟΗΟ ΣΗ ΑΝΧΣΔΡΧ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΜΔ ΑΛΛΑ ΑΣΟΜΑ, ΠΟΓΟΠΑΣΟΤΝ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΣΟ 

ΚΔΦΑΛΗ, θαη ην ρεηξφηεξν ελψ δελ θαινχληαη απφ ηελ Δηζαγγειία γηα 
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απηεπάγγειηα δησθφκελα αδηθήκαηα, αλεξπζξίαζηα εκθαλίδνληαη 

απζνξκήησο (;) θαη θαηαγγέιινπλ κε ΓΖΘΔΝ απνδείμεηο, ηνλ ΓΖΘΔΝ 

ηξφπν δξάζεο ηεο ΓΖΘΔΝ εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο «Υξπζή Απγή». 

Γηψθνπλ εκάο εζεινηπθιψληαο πνηνί είλαη νη πξαγκαηηθά 

επαγγεικαηίεο "ηξακπνχθνη" πνπ εθθνβίδνπλ θαη ηξνκνθξαηνχλ 

πεηλψληεο Έιιελεο λαπηεξγάηεο.  

 Πεξαηηέξσ θαη ζε φζα αλαθέξζεθαλ ςεπδψο θαη ζπθνθαληηθψο σο 

γεγνλφηα γηα ηε δψλε ηνπ Πεξάκαηνο ήηαλ κηα αθφκα πξνζπάζεηα θίκσζεο 

θαη ζπίισζεο ησλ Βνπιεπηψλ ηεο Υξπζήο Απγήο, αθνχ ε κφλε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη νη εξγαηνπαηέξεο φπσο ν θ. Πνπιηθφγηαλλεο 

θαηάληεζαλ ηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο δψλεο ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. 

 

ΗΗΗ.β. χλνςε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ΝΔΕ Πεξάκαηνο.  

Σν Δζληθφ "θάλδαιν ησλ Ναππεγείσλ" θαξακαγθά θαη Πεξάκαηνο.  

 

 Ο δηψθηεο καο ν θ. Δπάγγεινο Βεληδέινο θαηφπηλ ηξνπνινγίαο ηνπ 

ΠΑΟΚ ην έηνο 2010, παξαρψξεζε ζθαλδαισδψο ηα λαππεγεία ζηνλ 

Ηζθαληάξ άθα. Σν απνηέιεζκα δε απηήο ηεο ηξνπνινγίαο, ζήκεξα ελ έηε 

2013, είλαη φηη ηα λαππεγεία έρνπλ αθεζεί ζην έιενο  ηνπο, ηα ππφ θαηαζθεπή 

πινία ζαπίδνπλ κέζα ζην λαππεγείν, ε αλεξγία θαιπάδεη αθνχ δελ έξρνληαη 

λέεο δνπιεηέο εληφο ηνπ λαππεγείνπ, ελψ άθεζε απιήξσηνπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα 23 κήλεο θαη πιενλ. Μάιηζηα ν θ. άθα δελ δίζηαζε λα  

ζηείιεη γηα δήζελ νθεηιφκελα θνλδχιηα, απεηιεηηθέο επηζηνιέο πξνο ην 

Διιεληθφ δεκφζην, αθνχ βέβαηα αξρηθά εηζέπξαμε πνιιά εθαηνκκχξηα Δπξψ 

απφ απηφ. Παξάιιεια ην Διιεληθφ Γεκφζην μφδεςε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα 

Δπξψ γηα ηε λαππήγεζε ππνβξπρίσλ κε Γεξκαληθή ηερλνγλσζία αιιά ν 

εξγνιάβνο νπδέπνηε απνπεξάησζε ην έξγν ηνπ, ελψ ηα ππφ θαηαζθεπή 

ππνβξχρηα ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ζαπίδνπλ κέζα ζην λαππεγείν! Πιένλ ε 

κεγαιχηεξε λαππεγηθή εγθαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ηεο Δπξψπεο νδεχεη πξνο ην νξηζηηθφ ηέινο ηεο. Πξφιαβε φκσο ην "ζχζηεκα" 
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λα πινπηίζεη ζηηο πιάηεο ηνπ έξκνπ Διιεληθνχ ιανχ. Δίλαη ηπραίν πνπ ν θ. 

Βεληδέινο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην πινχζηνπο Έιιελεο πνιηηηθνχο? 

 Πεξαηηέξσ ν θ. Πνπιηθφγηαλλεο θαη έηεξνη εξγαηνπαηέξεο, ππεχζπλνη 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ΠΑΜΔ ησλ Ναππεγείσλ ηνπ Πεξάκαηνο 

απνθάζηδαλ θαηά ηελ ηδενινγηθή ηνπο αληίιεςε, ηελ θάιπςε ησλ ειάρηζησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσλ κε εθνπιηζηέο θαη εξγνιάβνπο 

ηνπ ρψξνπ, ελεκέξσλαλ πνηφο, πφηε, κε ηί αληάιιαγκα, ζα πξνζέθεξε ηελ 

εξγαζία ηνπ πξνθαιψληαο αληζφηεηα ζηνπο πεηλψληεο λαπηεξγάηεο. 

Αιιειέγγπνη ζηνπο ιαζξαίνπο αιινδαπνχο, κίδεξνη κε ηνπο νηθνγελεηάξρεο 

Έιιελεο λαπηεξγάηεο. Γηεζληζηηθή αιιειεγγχε γαξ…  

  Όηαλ φκσο ε αλάγθε γηα ζίηηζε θαη γεληθφηεξα γηα επηβίσζε είλαη άκεζε 

θαη ππαξθηή, ηφηε ν Έιιελαο λαπηεξγάηεο ν νπνίνο θνζηίδεη ζηνλ εθνπιηζηή ή 

ηνλ εξγνιάβν πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ παξάλνκνπ 

κεηαλάζηε, ζα αληηδξάζεη ζηελ "δηεζληζηηθή αιιειεγγχε" γηα λα κπνξέζεη ν 

ίδηνο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ λα επηβηψζεη. Απηήλ αθξηβψο ηελ αληίδξαζε νη 

επαγγεικαηίεο ζπλδηθαιηζηέο ηνπ Πεξάκαηνο ηελ αληηκεηψπηδαλ κε βηα θαη 

ηξνκνθξαηία, κε απνηέιεζκα νη πεηλψληεο λαπηεξγάηεο λα αληηδξάζνπλ 

πξνζπαζψληαο λα βξνπλ ιχζε ζηα φζα πξνβιήκαηα νη κέρξη ζήκεξα 

εξγαηνπαηέξεο ηνπο δεκηνπξγνχζαλ. 

 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ νη λαπηεξγάηεο-εξγαδφκελνη 

ηνπ Πεξάκαηνο καο απέζηεηιαλ επίζεκε πξφζθιεζε, ψζηε λα 

παξάζρνπκε ηελ ζπκβνιή καο ζηελ δεκηνπξγία λένπ ζσκαηείνπ 

λαπηεξγαηψλ ζηελ ΝΔΕ Πεξάκαηνο, δεκηνπξγψληαο ηα ερέγγπα κηαο 

νκαιφηεξεο θαη δηθαηφηεξεο αληηκεηψπηζεο ησλ εξγαηψλ απφ ηνπο 

εθνπιηζηέο θαη ηνπο εξγνιάβνπο.  

 Γηα ην ιφγν απηφ θαη πξν ηεο δεδνκέλεο επεξρφκελεο νηθνλνκηθήο 

θαηαζηξνθήο ηφζσλ νηθνγελεηψλ θηλήζακε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία 

λένπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ, εληφο ηεο 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δψλεο. Έλα ζσκαηείν πνπ λα ππεξαζπίδεηαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΝΔΕ Πεξάκαηνο θαη φρη ησλ 

"Δξγαηνπαηέξσλ – Νηαήδσλ" ηνπ ΠΑΜΔ. 
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 Δίλαη έγθιεκα ινηπφλ ε ππεξάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

εξγαζία ησλ Διιήλσλ Ναπηεξγαηψλ? 

  

Σ΄. 

- ΔΠΗΚΟΠΖΖ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ "ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ" ΜΔΥΡΗ 

ΖΜΔΡΑ.  

Η.- Οη εθζέζεηο απνκαγλεηνθψλεζεο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζπζηήκαηνο 

λνκίκσλ επηζπλδέζεσλ. 

 1)  Δκθαλίδεηαη ζην γξάθεκα ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεψλ κνπ, ηε λχρηα 

ηεο 17-18 επηεκβξίνπ, ην νπνίν ζπληάρζεθε απφ ηελ Αληηηξνκνθξαηηθή 

Τπεξεζία ηεο ΔΛ.Α., λα έρσ πξαγκαηνπνηήζεη 4 θιήζεηο ζηνλ θ. Γεψξγην  

Παηέιε, πξηλ απφ ηε δνινθνλία ηνπ Παχινπ Φχζζα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

21:45, 21:47 , 23:49 , θαη 23:50, θαη 7 θιήζεηο κεηά ηε δνινθνλία κεηαμχ 00:15 

θαη 02:44. Δπίζεο, έιαβα έλα κήλπκα ζην θηλεηφ κνπ απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Υξπζήο Απγήο θ. Νηθφιαν Μηραινιηάθν, ελψ έθαλα κηα θιήζε 

πξνο απηφλ ζηηο 00:37. 

Όιεο νη αλσηέξσ θιήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα εθείλε ηελ εκέξα 

δηθαηνινγνχληαη απφιπηα, θαζψο ππήξρε αλάγθε ζπλελλνήζεσλ γηα δπν 

ζπνπδαία επηθείκελα γεγνλφηα: ήηνη ηελ πξνθαζνξηζκέλε επίζθεςε θαη νκηιία 

ηνπ Γ.Γ. θ. Ν. Μηραιηνιάθνπ ζηελ ηνπηθή νξγάλσζε ηεο Νίθαηαο ηελ 

κεζεπφκελε κέξα αιιά θαη ηελ επηθείκελε δηαλνκή ηξνθίκσλ ηέζζεξηο κέξεο 

αξγφηεξα ην άββαην 21.09.2013 ζηε Νίθαηα. Γηα ην ιφγν απηφ 

επηθνηλσλνχζα ζπλερψο κε ηνλ θ. Γεψξγην Παηέιε θαη ην Γ.Γ. γηα λα 

επαιεζεχζσ, αθελφο ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ κεηαθηλήζεψλ ηνπ θ. Ν. 

Μηραιηνιάθνπ, αθεηέξνπ φηη φια ήηαλ θαιψο θαλνληζκέλα, αθνχ ηέηνηεο 

θνηλσληθέο ελέξγεηεο απαηηνχλ ιεπηφ ρεηξηζκφ θαη απφιπηε νξγάλσζε. Οη 

αλσηέξσ ελέξγεηεο αθνξνχλ κηα ζπλήζε πξαθηηθή (ξνπηίλα) θαη νη 

επηθνηλσλίεο απηέο θαζφινπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην ζπκβάλ ηεο δνινθνλίαο, 

ηελ νπνία πιεξνθνξήζεθα ηελ επφκελε κέξα. 
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Δηδηθφηεξα θαινχκαη ζηηο 18/09/2013 ζηηο 00:37:00 απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα θαη Βνπιεπηή θ. Νηθφιαν Μηραιηνιάθν, ε νπνία απέηπρε (ζρεηηθφ 

κήλπκα απφ πάξνρν) θαη ε απφ πιεπξάο κνπ θιήζε ζηηο  00:37:29, φηαλ είδα 

ην ζρεηηθφ κήλπκα ηεο απνηπρνχζαο θιήζεο. Ζ αλσηέξσ θιήζε είλαη αξθεηή 

ψξα κεηά ην ζπκβάλ θαη αθνξνχζε ηελ επαιήζεπζε γηα ηελ αζθαιή 

κεηαθίλεζή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη αξρεγνχ ηνπ θφκκαηνο ηελ 

κεζεπφκελε εκέξα, ρσξίο λα γλσξίδσ γηα ην ζπκβάλ, θαζφζνλ 

επηθνηλσλνχζα αθφκα θαη κε ηνλ αξκφδην αζηπλνκηθφ Γηεπζπληή θ. 

Παπιφπνπιν (ιδέτε και την από 2-10-2013 απολογία του Γ.Γ. Νικολάου 

Μιχαλιολάκου)  

 

2) Α/Α ζπλνκηιία: 28 Ζκεξνκελία: 19-09-2013  

Έλαξμε: 18:49:22’’ / Λήμε: 18:51:16’’ 

 

Όπνπ (Α) ν θαινχκελνο – ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6976740401 ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο, κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Γεψξγηνο ΠΑΣΔΛΖ ηνπ 

Βαζηιείνπ  [Τπεχζπλνο Υ.Α. ζηε Σ.Ο Νίθαηαο]. 

Όπνπ (Β) ν θαιψλ – ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 210-6985121 ζηαζεξήο 

ηειεθσληθήο ζχλδεζεο κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Υξπζήο Απγήο-

Νηθφιανο Μηαραιηνιάθνο, ηειεθσληθή ζχλδεζε πνπ αλήθεη ζηα θεληξηθά 

γξαθεία ηνπ θφκκαηνο επί ηεο νδνχ Μεζνγείσλ θαη θαιψλ γηα ηελ παξνχζα 

ζπλνκηιία ν Ησάλλεο Λαγφο [Βνπιεπηήο Β΄ Πεηξαηψο]. 

 

Α: Ναη 

Β: Γηώξγν; 

Α: Έια Γηάλλε 

Β: Μπνξείο λα κηιήζεηο; 

Α: Ναη πεο κνπ. 

Β: Γηώξγν πεο κνπ αιήζεηεο γηα λα κε ζαο γακήζσ ηώξα γηαηί έρσ 

αξρίζεη θαη ηξειαίλνκαη. Λνηπόλ, εδώ ππάξρεη δηθνγξαθία θαη 

ππάξρνπλ καξηπξίεο ησλ δπάδσλ πνπ ιέλε όηη εζείο θπλεγάγαηε ηξία 

άηνκα. Λνηπόλ, εζύ κνπ ιεο γηα δεθαπέληε άηνκα, πεο κνπ γακώ ηελ 

Παλαγία κνπ ηη είλαη αιήζεηα γηαηί ζα ηξειαζώ έηζη; Πξόζεμε. 

Α: όρη, όρη, δελ ηζρύεη θάηη ηέηνην. Γελ ηζρύεη. 

Β: Δδώ ιέεη ηνπ ΓΔΡΜΔΝΗ, επεηδή είρε θάπνηνπο γλσζηνύο ηνπ είπαλ 

απηό ην ζθεληθό αθξηβώο. Όηη ήηαλ θακηά δεθαπεληαξηά – εηθνζαξηά δηθνί 

καο θαη θπλεγάγαλε δύν – ηξεηο από δαύηνπο. Σν ίδην αθξηβώο ιέεη θαη ε 
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δηθνγξαθία κέζα. Λέεη ην ίδην πξάγκα όηη νη δπάδεο. Πώο έγηλαλ ηα 

πξάγκαηα; Γίλαλ έηζη; 

Α: Όρη, όρη, όρη. 

Β: Πεο κνπ λα μέξνπκε ξε γακώ ηελ Παλαγία κνπ ηη λα θάλνπκε. 

Α: Όρη, όρη όρη Γηάλλε δελ έγηλαλ έηζη. Όπσο ζηα είπα είλαη. 

Β: Ήηαλ δεθαπέληε άηνκα απηνί; 

Α: Ναη ήηαλ δεθαπέληε άηνκα, λαη. 

Β: Να ζνπ πσ θάηη άιιν. Σν ηειέθσλν ηνπ Γηάλλε. 

Α: Πνην; 

Β: Σν ηειέθσλν ηνπ Γηάλλε. Σνπ Γηάλλε ξε ην ηειέθσλν. 

Α: Ναη, λαη θαηάιαβα 

Β: Δίλαη βέβαην όηη είλαη εθεί κέζα; 

Α: Ο Γηάλλεο (ιέεη) είρε μεραζηεί εθεί κέζα λαη (Γελ αθνύγεηαη θαζαξά) 

Β: Δίλαη βέβαην; 

Α: (Γελ αθνύγεηαη θαζαξά) Από κέζα αθνύγεηαη έηεξνο άγλσζηνο, πνπ 

είλαη καδί κε ηελ επαθή, λα ξσηάεη «Δίρε θαη ηίπνηα άιιν» 

Β: (Ξεθπζάεη) Όρη. Λνηπόλ, κνπ ιεο αιήζεηα γη’ απηό ην πξάγκα έηζη; 

Πξόζερε καιάθα ζα ζθνησζνύκε ηώξα, ζα ζε… 

Α: Γηάλλε αιήζεηα, αιήζεηα, αιήζεηα, αιήζεηα. 

Β: Ο Γηώξγνο ν Γεξκελήο είρε κηα πιεξνθνξία γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλόο από θάηη δηθνύο ηνπ εθεί θάησ. Όηη θπλεγάγαηε ηξία άηνκα. 

Αθξηβώο ην ίδην δηαβάζακε ηώξα ζηε δηθνγξαθία όηη ιέεη κε δηάδεο. 

Α: Όρη, δελ ηζρύεη, δελ ηζρύεη, δελ ηζρύεη. 

Β: Δελ ηζρύεη; 

Α: Ήηαλ δεθαπέληε άηνκα ζηε γσλία. Γεθαπέληε άηνκα. 

Β: ηε γσλία; Δλεπιάθεζαλ ζην επεηζόδην απηνί; Ή θάηζαλε ζηε γσλία; 

Α: Όρη, όρη, ελεπιάθεζαλ, ελεπιάθεζαλ. 

Β: Μάιηζηα, έια, έια, γεηα. 

 

Γίλεηαη κλεία φηη ε απνκαγλεηνθψλεζε άξρηζε ηελ 08:55’ ψξα ηεο 27-09-2013 

θαη πεξαηψζεθε ηελ 09:15’ ψξα ηεο ηδίαο, ε δε ζχληαμε ηεο παξνχζαο 

εθζέζεσο άξρηζε ηελ 09:20’ ψξα ηεο 27-09-2013 θαη πεξαηψζεθε ηελ 09:30’ 

ψξα ηεο ηδίαο. 

   

Καηαξράο ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ε θιήζε απηή είλαη δχν κέξεο κεηά ην 

ζπκβάλ. Απφ ηελ αλσηέξσ ζπλνκηιία ΠΡΟΚΤΠΣΔΗ θαη ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΔΣΑΗ 

ε απφιπηε άγλνηα κνπ, γηα ην ζπκβάλ ηεο δνινθνλίαο, ελψ αθφκα θαη 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ θάλσ ζηνλ θ. Παηέιε, αλαιψλνληαη ζηελ αγσληψδε 

κνπ πξνζπάζεηα λα κάζσ ηελ αιήζεηα ησλ δξακαηηθψλ γεγνλφησλ, 

αθνχ ε έσο ηφηε γλψζε κνπ πήγαδε κνλάρα απφ ελεκεξσηηθέο 
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εθπνκπέο θαη απφ θεκνινγίεο, ελψ κε ηελ αλσηέξσ ζπλνκηιία γίλεηαη 

απφιπηα ζαθέο φηη νπδέπνηε έδσζα ΓΖΘΔΝ εληνιή ή δηαηαγή, γηα 

ζπκπινθή κειψλ καο κε αληηπάινπο καο. Δπίζεο επαιεζεχεηαη ν 

ηζρπξηζκφο κνπ, φηη ε εγεζία ηνπ θφκκαηνο κνπ ΑΓΝΟΟΤΔ ΠΛΖΡΧ ΣΑ 

ΣΔΚΣΑΗΝΟΜΔΝΑ, πφζν κάιινλ ΝΑ ΣΑ ΔΥΔΗ ΤΠΟΚΗΝΖΔΗ. 

 

3) Α/Α ζπλνκηιίαο: 35 

Ζκεξνκελία: 19/09/2013 

 

 Όπνπ (Α) ν θαινχκελνο – ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6976740401 

ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Γεψξγηνο 

ΠΑΣΔΛΖ ηνπ Βαζηιείνπ [Τπεχζπλνο Υ.Α. ζηε Σ.Ο. Νίθαηαο]. 

 Όπνπ (Β) ν θαιψλ – ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6907719708 ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Ησάλλεο ΛΑΓΟ ηνπ 

Δπαγγέινπ [Βνπιεπηήο Β΄ Πεηξαηψο]. 

 

 

Α: Έια Γηάλλε. 

Β: Απηφλ πνπ ιέκε, ηνλ καιάθα απηφλ πνπ είλαη ν ηξίηνο, πνπ ηνλ πήξε 

ηειέθσλν;  

Α: Ναη. 

Β: Πσο ηνλ ιέλε; Σνλ ιέλε Γηψξγν θαη απηφλ; 

Α: (Φαίλεηαη λα ξσηάεη θαη θάπνηνλ πνπ είλαη καδί ηνπ, δίπια ηνπ, θαη λα 

ηνπ ιέεη ‘ΓΖΜΟΤ, ΓΖΜΟΤ πσο ηνλ ιέλε; ΓΖΜΟ; Σν άιιν ΄). Δ, δελ 

ζπκάκαη. 

Β: Μπνξείο λα κάζεηο λα κνπ πεηο; 

Α: λαη, λαη, λαη. Έρνπκε πξφβιεκα; 

Β: κάζε θαη πεο κνπ πσο ζηνλ ιέλε απηφλ. Σν κηθξφ ηνπ. Έια. 

Α: εληάμεη, εληάμεη. 

Ζ θιήζε απηή είλαη δχν κέξεο κεηά ην ζπκβάλ. Απφ ηελ αλσηέξσ 

ζπλνκηιία ζαθέζηαηα απνδεηθλχεηαη φηη πξνζπαζψ λα ζπιιέμσ πιεξνθνξίεο 

γηα ην ηη είρε πξαγκαηηθά ζπκβεί αθνχ ε ππφζεζε ήηαλ παληειψο άγλσζηε ζε 

εκέλα θαη ζηελ εγεζία ηνπ θφκκαηνο. 

 

4) Α/Α ζπλνκηιίαο: 100 

Ζκεξνκελία: 20/09/2013 
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 Όπνπ (Α) ν θαινχκελνο – ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6976740401 

ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Γεψξγηνο 

ΠΑΣΔΛΖ ηνπ Βαζηιείνπ.[Τπεχζπλνο Υ.Α. ζηε Σ.Ο. Νίθαηαο]. 

 Όπνπ (Β) ν θαιψλ – ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6972718523 ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Αλησλία ΣΑΚΑΝΗΚΑ θαη 

θαιψλ γηα ηελ παξνχζα ζπλνκηιία ν Γεψξγηνο ΣΑΚΑΝΗΚΑ 

[Τπνζηεξηθηήο Υ.Α. ζηε Σ.Ο. Νίθαηαο] 

 

Α: έια Σδνξηδ. 

Β: είζαη κε ην ηδη; 

Α: ηη; 

Β: είζαη κε ην Σδη; 

Α: λαη 

Β: (ν άλδξαο αξρίδεη λα θιαίεη). Ρε καιάθα δελ κπνξψ, δελ είκαη θαιά 

Α: φρη ξε καιάθα, κε ζπάζεηο θαη ζπ ξε καιάθα κελ ζπάζεηο εζχ. 

Β: ξε καιάθα θνίηα ηη κνπ θάλαλε. Κνίηα ηη κνπ θάλαλε ξε θίιε. Παίξλσ ην 

Λαγφ θαη δελ κνπ ην ζεθψλεη. Θα κε πεηάμνπλ έμσ είλαη ζίγνπξν (φια 

απηά ηα ιέεη ν άλδξαο ελψ θιαίεη). 

Α: ξε Γησξγάξα κε ζπαο θαη ζπ ξε καιάθα, θξάηα ζε παξαθαιψ. 

Β: ζα κε δηψμνπλε. Γελ κπνξψ ξε καιάθα είκαη πνιχ δπζηπρηζκέλνο. 

Α: ξε Γησξγάξα θαη γσ ην ίδην ζα πάζσ. Θα πάσ κέζα θαη έρσ θαη έλα 

παηδί έμσ. Σν ίδην αθξηβψο ζα πάζσ θαη γσ. Δζχ δελ ζα παο κέζα. Γελ 

έρεηο θάλεη θάηη. Γη ΄απηφ ζνπ ιέσ κε ζπαο/ 

Β: ζα κε δηψμνπλε ξε θίιε. Θα κε δηψμνπλε/ 

Α: απηφ είλαη πνπ ζε θφπηεη; 

Β: κίιεζεο;  

Α: δελ έρεη έξζεη αθφκα. Πεξηκέλσ λα έξζεη. Λνηπφλ, άθνπ λα ζνπ πσ θάηη  

θίιε. Υηεο κνπ ππνζρέζεθεο θάηη θαη μέξσ φηη θνξάο παληειφληα θαη ηα 

θξαηάο. Όηη θαη λα γίλεη, θχγεηο δε θχγεηο απφ ην θίλεκα, φηη θαη λα γίλεη, 

ζνπ είπα ζέισ λα πξνζηαηεχζεηο ηε Μίθα θαη ην παηδί κε θάζε θφζηνο. Θα 

ην θάλεηο; 

Β: λαη. 

Α: ζα ην θάλεηο. Σειείσζε. ε παξαθαιψ δψζε κνπ δχλακε καιάθα γηαηί 

ζα ιπγίζσ καιάθα. Μελ κε θάλεηο θαη ζπ κπνπξδέιν. 

Β: δελ πηζηεχσ φηη θάγακε ηέηνηα θαηαζηξνθή. Γελ ην πηζηεχσ, δελ ην 

πηζηεχσ. 

Α: ξε καιάθα ζε παξαθαιψ… 

Γελ πηάλεη ην θηλεηφ θαη κεηά θιείλεη.  

 

 Απιψο θαη κφλν δηαβάδνληαο ηελ αλσηέξσ ζπλνκηιία νηνζδήπνηε 

αληηιακβάλεηαη φηη ν Γεψξγηνο ΣΑΚΑΝΗΚΑ ελεκεξψλεη ηνλ Γεψξγην 
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ΠΑΣΔΛΖ φηη κεηά απφ απηά πνπ έγηλαλ ελ αγλνία ηνπ θφκκαηνο θαη ηεο 

εγεζίαο ηεο Υξπζήο Απγήο, ην θφκκα ζα αληηδξάζεη θαη ζα εθδηψμεη άκεζα ηα 

πξφζσπα πνπ δξνπλ έθλνκα, απηνβνχισο θαη αλεμέιεγθηα, ελψ εάλ ίζρπε ην 

αληίζεην, ήηνη ε δήζελ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ "είρε δψζεη 

δήζελ εληνιή ζπκπινθήο", ε ζπγθεθξηκέλε ζπλνκηιία, ηξεηο εκέξεο αξγφηεξα, 

ζα έπξεπε λα ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθή αλαθέξνληαο γηα πνιηηηθή θάιπςε 

ηνπ ζπκβάληνο θαη φρη γηα θφβν θνκκαηηθήο εθδίσμεο γηα ηα εκπιεθφκελα 

ζηειέρε. 

 

5) Α/Α ζπλνκηιίαο: 124 

Ζκεξνκελία: 21/09/2013 

 

 Όπνπ (Α) ν θαινχκελνο – ρξήζηεο ηεο ππ’ αξ. 6976740401 

ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Γεψξγηνο 

ΠΑΣΔΛΖ ηνπ Βαζηιείνπ [Τπεχζπλνο Υ.Α. ζηε Σ.Ο. Νίθαηαο]. 

 Όπνπ (Β) ν θαιψλ – ρξήζηεο ηεο ππ’ αξ. 6936705556 ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο, κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Γξεγφξηνο 

ΓΔΜΔΣΗΥΑ ηνπ Μηραήι [Τπνζηεξηθηήο Υ.Α. ζηε Σ.Ο. Νίθαηαο]. 

 

 

Α: νχηε δνινθφλνο είκαη, νχηε, νχηε βηαζηήο, νχηε θαθνπνηφο, νχηε ηίπνηα 

ξε καιάθα. Δθεί κνπ ηελ έρεη δψζεη ξε θίιε, εθεί κνπ ηελ έρεη δψζεη, γακψ 

ηελ πνπηάλα κνπ. Δληάμεη, αληξάθηα είκαζηε, ζα παίμνπκε ηίπνηα 

κπνπληέο θάπνηα ζηηγκή, ηίπνηα θισηζηέο, αο πάεη ζην δηάνιν απηφ. 

Ση πήγε θ έθαλε ν καιάθαο, θαηέζηξεςε ηα πάληα. Σα γάκεζε φια ν 

(ΓΔΝ ΑΚΟΤΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ). 

 

Απφ ηελ αλσηέξσ ζπλνκηιία πξνθχπηεη ε αγαλάθηεζε θαη ε απνξία απφ ηνλ 

ππεχζπλν ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο Νίθαηαο θ. Γεψξγην ΠΑΣΔΛΖ,  ησλ φζσλ  

ζπλέβεζαλ ζηελ δνινθνλία, ελψ απνδεηθλχεηαη φηη ε απαξάδεθηε θαη ζιηβεξή 

ελέξγεηα ηνπ δξάζηε ήηαλ αηνκηθή ηεο "θαθηάο ζηηγκήο", θαη κάιηζηα ελέξγεηα 

θαηαζηξνθηθή γηα ην θφκκα καο. 

 

6) Α/Α ζπλνκηιίαο: 199 

Ζκεξνκελία: 24/09/2013 
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 Όπνπ (Α) ν θαινχκελνο – ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6976740401 

ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Γεψξγηνο 

ΠΑΣΔΛΖ ηνπ Βαζηιείνπ [Τπεχζπλνο Υ.Α. ζηε Σ.Ο. Νίθαηαο]. 

 Όπνπ (Β) ν θαιψλ – ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6932605230 ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο, κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Μηραήι ΒΑΛΓΖ ηνπ 

Υαξαιάκπνπο [Τπνζηεξηθηήο Υ.Α. ζηε Σ.Ο. Νίθαηαο]. 

 

Β: γάκεζέ ηα δελ μέξσ ηη ηνλ έπηαζε θαη πήγε θαη έθαλε εθεί λα 

πνχκε, ηε καιαθία…. 

Α: ηη πξνεγήζεθε νχηε θαη ζεηο μέξεηε αθφκα ε; 

Β: δελ μέξσ ξε θίιε, δελ μέξσ. Να ζνπ πσ φηη μέξσ ηη λα ζνπ πσ, δελ 

μέξσ. 

 

 

Απφ ηελ αλσηέξσ ζπλνκηιία πξνθχπηεη φηη αθφκα θαη νη γλσζηνί ηνπ δξάζηε 

πέληε κέξεο κεηά ηνπ ηξαγηθνχ ζπκβάληνο δελ γλψξηδαλ ηα αθξηβή αίηηα ηεο 

ζιηβεξήο απηφβνπιεο ελέξγεηαο ηνπ, ελψ απφ θακία ζπλνκηιία έσο θαη 

ζήκεξα δελ έρεη πξνθχςεη ε νηαδήπνηε γλψζε ηεο εγεζίαο ηνπ θφκκαηνο 

(νχηε θαλ ηεο ηνπηθήο εγεζίαο). 

 

7) Α/Α ζπλνκηιίαο: 167 

Ζκεξνκελία: 23/09/2013 

 

 Όπνπ (Α) ν απνζηνιέαο - ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6972718523 

ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Αλησλία 

ΣΑΛΑΝΗΚΑ ηνπ Γεσξγίνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Γεψξγην – 

Υξήζην ηνπ άηλη (πηφο) ΣΑΛΑΝΗΚΑ [Τπνζηεξηθηήο Υ.Α. ζηε Σ.Ο.]. 

 Όπνπ (Β) ν ιήπηεο - ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6907717708 ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο, κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Ησάλλεο ΛΑΓΟ ηνπ 

Δπαγγέινπ  [Βνπιεπηήο Β΄ Πεηξαηψο]. 

 

Α: ΓΔΝ ΠΗΣΔΤΑ ΟΣΗ Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΔΥΔΗ ΣΟΟ ΥΑΕΟΤ 

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟΤ. ΝΑ ΓΔΗΣΔ ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΝΟΤΜΔ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΟ 

ΣΔΛΟ. 

 

Β: (ΑΠΟΓΟΥΖ ΜΤΝΖΜΑΣΟ). 
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8) Α/Α ζπλνκηιίαο: 168 

Ζκεξνκελία: 23/09/2013 

 

 Όπνπ (Α) ν ιήπηεο - ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6972718523 ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο, κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή ΣΑΛΑΝΗΚΑ Αλησλία 

ηνπ Γεσξγίνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ΣΑΛΑΝΗΚΑ Γεψξγην – 

Υξήζην ηνπ άηλη (πηφο) [Τπνζηεξηθηήο Υ.Α. ζηε Σ.Ο. Νίθαηαο]. 

 Όπνπ (Β) ν απνζηνιέαο - ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6907717708 

ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή ΛΑΓΟ 

Ησάλλεο ηνπ Δπαγγέινπ [Βνπιεπηήο Β΄ Πεηξαηψο]. 

 

Β: ΓΗΑ ΓΔΛΗΑ. 

Α: (ΑΠΟΓΟΥΖ ΜΖΝΤΜΑΣΟ). 

 

9) Α/Α ζπλνκηιίαο: 1 

Ζκεξνκελία: 23/09/2013 

 

 Όπνπ (Α) ν θαινχκελνο – ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6983286641 

ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Μηραήι 

ΠΑΠΠΑ ηνπ Κσλζηαληίλνπ [Τπνζηεξηθηήο Υ.Α. ζηε Σ.Ο. Νίθαηαο]. 

 Όπνπ (Β) ν θαιψλ – ρξήζηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 6972356355 ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο κε δεισζέληα ζηνηρεία ζπλδξνκεηή Γήκεηξα 

ΜΑΛΑΜΑΣΔΝΗΟΤ [Τπνζηεξηθηήο Υ.Α. ζηε Σ.Ο. Νίθαηαο]. 

 

 

Β: Τπάξρεη πεξίπησζε λα πάεη θάπνηνο κέζα; 

Α: άκα ήηαλε δελ ζα ηνλ είραλε θαιέζεη ξε; 

Β: κα ζα ηνλ θαιέζνπλε ξε καιάθα ηη λνκίδεηο δελ ζα θαιεζηνχλε εηδηθά 

απηνί πνπ δψζαλ εληνιέο θαη ηέηνηα. 

Α: φρη εκείο δελ έρεη γίλεη ηίπνηα ζα δνχκε. Δζέλα ζνπ έρεη έξζεη ηίπνηα; 

Β: φρη έηζη θαη αιιηψο εκείο δελ ήκαζηαλ ζην ζπκβάλ. Δγψ δελ ήκνπλα ζην 

ζπκβάλ νχηε εζχ ήζνπλα ζην ζπκβάλ. 

Α: νχηε κήλπκα κνπ ήξζε! 

Β: δελ ζνπ ήξζε θαλέλαλ κήλπκα απφ πνπζελά; 

Α: απφ πνπζελά ηίπνηα. 

Β: ζε πνηνπο έρεη έξζεη κήλπκα; 

Α: κάιινλ ζε απηνχο πνπ ήηαλ θνληά. Ξέξσ εγψ ζε θακηά 10αξηά. 

Β: λαη ε..; γακεζέηα . εκέλα κνπ έρεη έξζεη κήλπκα; 

Α: δελ πήγεο; Πήγεο; Αθνχ δελ πήγεο ηη έγηλε; 

Β: φρη δελ πήγα λαη εληάμεη. Έηζη θαη αιιηψο ξε θίιε ζπλέρεηα καο έξρνληαη 

κελχκαηα έηζη δελ είλαη; 
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Α: καο έξρνληαη κελχκαηα πάκε κνηξάδνπκε (δελ αθνχγεηαη θαζαξά) 

πήγαλ δελ πήγακε ηειέησζε. 

Β: ηη λα πσ ξε θίιε δελ μέξσ καιαθίεο. Καη πσο ην έθαλε απηφ ην 

πξάγκα ξε καιάθα; Πσο ην έθαλε ν ΡΟΤΠΑΚΗΑ απηφ ην πξάγκα; 

Α: εηδηθά ν Ρνππαθηάο 

Β: πσο ην έθαλε απηφ ην πξάγκα; Πσο; 

Α: είλαη ην επεηζφδην γηα ην πνδφζθαηξν. 

Β: γηα ην πνδφζθαηξν έγηλε ε θαζαξία δειαδή; 

Α: λαη ξε είραλε πάεη νη δηθνί καο λα δνχλε ηε κπάια θαη καδεπηήθαλε 

θαη απηνί εθεί πήξαλ πνπ ήηαλ κέζα θαη θψλαδαλ άηνκα, θαη πήξαλ 

θαη νη δηθνί καο θαη θψλαδαλ άηνκα γηα ην πνδφζθαηξν. 

Β: λαη έγηλε καιαθία. 

Α: θαη γπξλάεη απηφο θαη ιέεη θαηεπζείαλ είκαη ρξεζαπγίηεο. Ρε 

καιάθα γηα ηελ κπάια έγηλε ε θαζαξία δελ έγηλε απφ θάπνην 

πξνκειεηεκέλν ξαληεβνχ. 

Β: πνηνο ηνλ εηδνπνίεζε ηνλ ΡΟΤΠΑΚΗΑ μέξεηο; 

Α: πάλησο κήλπκα δελ ηνπ πήγε. Γελ ηνπ παγαίλνπλε απηνπλνχ κελχκαηα. 

Β: α δελ ηνπ πήγε κήλπκα απηνπλνχ. 

Β: φρη γηαηί γηα κελχκαηα έηζη γηα λα κνηξάζνπλε θπιιάδηα ην βξάδπ δελ 

ηνπ έξρνληαη ηίπνηα κελχκαηα. 

Β: δελ ηνπ εξρφληνπζαλ ηέηνηα κελχκαηα; 

Α: νχηε ηνπ πήγε κήλπκα. 

 

Απφ ηελ αλσηέξσ ζπλνκηιία αηφκσλ πνπ γλψξηδαλ ην ζπκβάλ 

αιιά θαη ηνλ δξάζηε είλαη εκθαλέο φηη ε δνινθνλία ηνπ Παχινπ 

Φχζζα αθνξνχζε ηπραίν πεξηζηαηηθφ θαη φρη πξνκειεηεκέλν ην 

νπνίν μεθίλεζε απφ γεπεδηθή δηαθσλία θαη ινγνκαρία φπσο νη 

ζπλνκηιεηέο αλαθέξνπλ: είλαη ην επεηζφδην γηα ην πνδφζθαηξν. Β: γηα ην 

πνδφζθαηξν έγηλε ε θαζαξία δειαδή; Α: λαη ξε είραλε πάεη νη δηθνί καο λα 

δνχλε ηε κπάια θαη καδεπηήθαλε θαη απηνί εθεί πήξαλ πνπ ήηαλ κέζα θαη 

θψλαδαλ άηνκα, θαη πήξαλ θαη νη δηθνί καο θαη θψλαδαλ άηνκα γηα ην 

πνδφζθαηξν Β: λαη έγηλε καιαθία. Α: θαη γπξλάεη απηφο θαη ιέεη θαηεπζείαλ 

είκαη ρξεζαπγίηεο. Ρε καιάθα γηα ηελ κπάια έγηλε ε θαζαξία δελ έγηλε 

απφ θάπνην πξνκειεηεκέλν ξαληεβνχ. 

Απφ ηνλ αλσηέξσ δηάινγν δελ πξνθχπηεη απφ θαλέλα ζηνηρείν 

ε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο αθνχ 

νη ιηγνζηνί επηπφιαηνη εκπιεθφκελνη ηνπ αηκαηεξνχ επεηζνδίνπ ΓΔΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΚΑΘ’ ΤΠΟΓΔΗΞΖ ΚΑΗ ΚΑΣ’ ΔΝΣΟΛΖ ηεο εγεζίαο ηνπ 
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πνιηηηθνχ καο θφκκαηνο (νχηε θαλ ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

Σνπηθήο Οξγάλσζεο). 

ε εκάο ηνπο βνπιεπηέο αιιά θαη ζηα εγεηηθά θνκκαηηθά ζηειέρε 

πάληα ππήξρε ε θνβία κηαο "πξνβνθάηζηαο" πνπ ζα έδηλε "ιαβή" γηα 

ηελ πνιηηηθή καο δίσμε θαη θαηαζπθνθάληεζε.  

Γλσξίδακε φηη ην "ζχζηεκα" έςαρλε ή ζα "έζηελε" κηα αθνξκή. 

Τπήξρε ζαθή εληνιή λα κελ εκπιεθφκαζηε ζε ζπκβάληα. Γη’ απηφ 

θαη νη εθδειψζεηο καο πεξηθξνπξνχληαλ απζηεξά. Ήκαζηαλ θαη 

είκαζηε νη ηειεπηαίνη πνπ επηδηψθακε, έλα ηέηνην ζιηβεξφ ζπκβάλ. Με 

δεδνκέλε ηελ δηαξθψο απμαλφκελε πνιηηηθή επηξξνή ζα ήηαλ 

"απηνθηνληθφ" λα δηαθαηερφκαζηε απφ ζπκπεξηθνξέο θαη λννηξνπία 

πνπ κνπ/καο απνδίδεηαη κε ηελ πνηληθή θαηεγνξία. 

  

ΗΗ.- Οη εθζέζεηο εξγαζηεξηαθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζχκθσλα κε ηελ 

εμέηαζε ςεθηαθψλ θαη ερεηηθψλ πεηζηεξίσλ.  

 Σελ 28.09.2013 θαηαζρέζεθε απφ ηελ νηθία κνπ, επί ηεο νδνχ 

ηξαπεδνχληνο αξ. 3, ζην Πέξακα Αηηηθήο, απφ ηεο Αζηπλνκηθέο Αξρέο, ν 

πξνζσπηθφο κνπ θνξεηφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη εζηάιε ζην 7ν 

Σκήκα Δμέηαζεο ςεθηαθψλ δίζθσλ (Γ.Δ.Δ.) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εμέηαζε ησλ 

αξρείσλ κνπ.  

 Οπδέλ πνηληθά αμηνπνηήζηκν ζηνηρείν αλεπξέζε εληφο ηνπ 

ζθιεξνχ δίζθνπ ηνπ θνξεηνχ ππνινγηζηή κνπ, πνπ λα απνδεηθλχεη ή 

έζησ λα απεηθνλίδεη ηελ ΓΖΘΔΝ εγθιεκαηηθή κνπ/καο δξάζε. 

πγθεθξηκέλα ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ παξέδσζαλ πξνο αμηνιφγεζε, 

αθνξά θσηνγξαθίεο απφ ζπγθεληξψζεηο, απφ εθδξνκέο κε ππνζηεξηθηέο ηεο 

Υξπζήο Απγήο, ελψ θαη ην ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζηεξηαθήο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο (εκεξνκελία ζχληαμεο ηελ 06.12.2013) αλαθέξεη φηη 

«από ηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ησλ απνζηαικέλσλ πεηζηεξίσλ πξνέθπςαλ 

ηα θάησζη επξήκαηα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ πξναλαθξηηηθό 

ελδηαθέξνλ». 
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ΔΠΗΚΟΠΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 Σν δηθνγξαθηθφ πιηθφ είλαη πινχζην απφ εληππψζεηο αιιά 

"πάκθησρν" απφ ελδείμεηο πνηληθήο ελνρήο. Οπζηαζηηθά απνηειεί ζπιινγή 

ζθέςεσλ, ζέζεσλ, απφςεσλ, ζθνπηκνηήησλ ησλ πνιηηηθψλ καο αληηπάισλ. 

Έλα δηθνγξαθηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί δεκνζηνγξαθηθφ ή 

ζπγγξαθηθφ αιιά ζε θακία πεξίπησζε ΑΞΗΟΛΟΓΖΗΜΟ ΠΟΗΝΗΚΑ. Μπνξεί 

λα είκαζηε πνιηηηθά έλνρνη γηα ηνπο πνιηηηθνχο καο αληηπάινπο αιιά απηφο 

δελ είλαη λφκηκνο ιφγνο γηα λα αηηηνινγεζεί ε πνηληθή καο εκπινθή ή ελνρή. 

Σα δήζελ εηο βάξνο κνπ/καο ζηνηρεία πξνζεγγίδνληαη κε πνιηηηθνχο φξνπο θαη 

φρη λνκηθνχο. 

 Οη πξάμεηο πνπ καο απνδίδνληαη ζην θαηεγνξεηήξην είλαη 

ζπκβάληα πνπ ΓΔΝ ζπλδένληαη κε νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηελ πνιηηηθή 

εγεζία ηεο Υξπζήο Απγήο. ε θάζε πεξίπησζε ΟΤΣΔ θαζνδεγήζακε, 

ΟΤΣΔ επνπηεχζακε, ΟΤΣΔ ππνθηλήζακε πξάμεηο πνιηηηθήο βίαο. 

 Ζ έληαζε θαη ε νξγή πνπ επηθξαηεί ζηελ θνηλσλία είλαη απφξξνηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο θξίζεο θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ πνιηηηθφ θαη 

ηδενινγηθφ ιφγν ηνπ θφκκαηφο καο. Ζ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο  απηψλ ησλ 

ζπκβάλησλ ππνθξχπηεη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο.  

 Ζ κέρξη ηψξα επίκνλε, επηηαθηηθή θαη κεξνιεπηηθή αλάθξηζε δελ 

θαηφξζσζε λα ηεθκεξηψζεη ηε ζχλδεζε ηνπο κε ιφγν θαη έξγν ηεο 

εγεζίαο καο. Ηζνπεδσηηθά, απφ πξνθαηάιεςε θαη ηδενιεςία, καο 

απνδίδνληαη γεγνλφηα αφξηζηα, αζχλδεηα, αλαηηηνιφγεηα.  

 Αληίζεηα εκείο είκαζηε απνδεδεηγκέλα ζχκαηα πνιηηηθήο βίαο ησλ 

αληηπάισλ καο. Έρνπκε λεθξνχο, ηξαπκαηίεο απφ βίαηεο επηζέζεηο, 

έρνπκε γξαθεία πνπ έρνπλ ηζνπεδσζεί απφ βνκβηζηηθέο ελέξγεηεο. 

Δίκαζηε ζην ζηφραζηξν φισλ. Με πάζνο θαη κίζνο αγσλίδνληαη λα καο 

"εμνζηξαθίζνπλ" παξάλνκα απφ ηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. Να 

απαγνξεχζνπλ – εληέιεη – ζηνλ Διιεληθφ Λαφ λα εθθξάζεη ηε ζέιεζε 

ηνπ, ςεθίδνληάο καο. 

 ΣΟΟ ΠΟΛΤ ΣΡΔΜΟΤΝ ΣΟ ΛΑΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΗΣΔ? ΓΗΑΣΗ 

ΑΡΑΓΔ? 
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 ε φηη κε αθνξά δελ πθίζηαηαη ΟΤΣΔ θαλ ππφλνηα έλδεημεο 

εκπινθήο ζε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Αληίζεηα πξνθχπηεη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ εθινγηθή κνπ 

πεξηθέξεηα θαη ηίπνηα παξαπάλσ. Απφ ηελ αλάγλσζε θαη κειέηε ησλ 

ηειεθσληθψλ κνπ ζπλδηαιέμεσλ πξνθχπηεη αβίαζηα Ζ ΑΛΖΘΔΗΑ φηη 

αγλννχζακε πιήξσο ην ζιηβεξφ ζπκβάλ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Π. Φχζζα. 

  Δίλαη απνξίαο άμηνλ λα πθίζηαηαη σο απνδεηθηηθφ πιηθφ απηέο νη 

ζπλνκηιίεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ άγλνηά καο γηα ην επίκαρν ζιηβεξφ 

ζπκβάλ θαη νη Γηθαζηηθέο Αξρέο λα ηηο «αγλννχλ».   

 

Ε΄. 

- Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΟΤ ΓΗΑΓΡΟΜΖ. 

Η. Γελλήζεθα ηελ 07/09/1972 ζηνλ Πεηξαηά θαη δηακέλσ καδί κε ηελ κεηέξα κνπ 

ζηελ νηθία καο ε νπνία βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Σξαπεδνχληνο αξ. 22, ζην 

Πέξακα Αηηηθήο. Τπφ ην πξίζκα ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηνχζε ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, απνθάζηζα απφ ην έηνο 1988 ζε ειηθία 

κφιηο 16 ρξνλψλ λα εξγαζηψ γηα λα κπνξψ λα ζπλεηζθέξσ ζηηο 

θαζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο κνπ. 

Απφ ηελ αξρή εξγάζηεθα ζε δηάθνξεο πεξηζηαζηαθέο εξγαζίεο, ελψ 

ηειηθψο θαηαθέξακε καδί κε ηελ κεηέξα κνπ, Γηνλπζία Γηαλλνπνχινπ, χζηεξα 

απφ ζθιεξέο νηθνλνκίεο θαη ιήςε δαλείνπ, λα απνθηήζνπκε ην 1997 

θαηάζηεκα κε ιηαληθφ εκπφξην ςηιηθψλ θαη παξνκνίσλ εηδψλ ζην 

Πέξακα Αηηηθήο, επί ηεο νδνχ 25εο Μαξηίνπ, αξ. 22. 

 Παξάιιεια ην έηνο 2004 πξνζειήθζελ σο ζπκβαζηνχρνο ζην Γήκν 

Πεξάκαηνο κε ζέζε απαζρφιεζεο εξγάηε. ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

παξέκεηλα έσο ην έηνο 2007 φπνπ θαη έιεμε ε αλσηέξσ ζχκβαζε. 

Καηά ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ηέιε ηνπ 

έηνπο 2007 εηζήιζα ζην Πνιηηηθφ πκβνχιην ηνπ θφκκαηνο Υξπζή Απγή, ελψ 

ην έηνο 2009 ζηηο Βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο Υψξαο καο, ζπκπεξηιήθζεθα γηα 
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πξψηε θνξά ζην ςεθνδέιηην ηνπ θφκκαηνο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα           

Β’ Πεηξαηψο, σο ππνςήθηνο. 

ηηο θείκελεο εθινγέο πνπ δηελεξγήζεζαλ ην έηνο 2012 εμειέγελ 

βνπιεπηήο ιακβάλνληαο ζπλνιηθφ αξηζκφ ςήθσλ νθηψ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ 

είθνζη ηξηψλ (8.323) ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Β’ Πεηξαηψο, πξάμε πνπ 

απνδεηθλχεη ην θαζαξφ πνηληθφ κνπ κεηξψν ην νπνίν θαη πξνζθφκηζα πξν ηεο 

εθινγήο κνπ, αιιά θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο εξγαηηθήο θνηλσλίαο ηεο 

πεξηθέξεηαο κνπ πξνο ην πξφζσπφ κνπ. 

Καζίζηαηαη ζαθέο επνκέλσο πσο είκαη έλαο ηίκηνο, θηιφηηκνο θαη 

εξγαηηθφο πνιίηεο, ν νπνίνο κε "φπιν" θαη κφλνλ ηελ εξγαηηθφηεηά κνπ 

θαηάθεξα λα βηνπνξίδνκαη θαη ε ελαζρφιεζή κνπ κε ηελ πνιηηηθή έγηλε σο 

απνηέιεζκα ηεο αγσλίαο κνπ γηα ην κέιινλ ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ αιιά 

θαη ηεο παηξίδαο. Δίκαη Έιιελαο Δζληθηζηήο, έρσ δηθαίσκα λα 

απηνπξνζδηνξίδνκαη  θαη λα ελαληηψλνκαη ζε νηνλδήπνηε άιινλ ραξαθηεξηζκφ 

πνπ απζαίξεηα θαη κε δφιν κνπ απνδίδεηαη.  

Πεξαηηέξσ ν έληηκνο θαη αγσληζηηθφο ηξφπνο δσήο πνπ δηαβηψ, 

απνδεηθλχεη φηη είκαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνο ελεξγφο πνιίηεο θαη νπσζδήπνηε 

θαηαδεηθλχεη φηη δίλσ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πνιηηηθή κάρε γηα κηα 

ππεξήθαλε παηξίδα, ζηνηρείν πνπ αλ κε ηη άιιν ραξαθηεξίδεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά κνπ. 

 
ΗΗ.- Ζ ζπκκεηνρή θαη ν ξφινο κνπ ζηε Υξπζή Απγή. 

-Σν θνηλνβνπιεπηηθφ κνπ έξγν σο βνπιεπηήο Β΄ Πεηξαηψο. 

 

Ζ έληνλε θνηλνβνπιεπηηθή κνπ δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ηελ θαιχηεξε 

απφδεημε γηα ην αμηαθφ κνπ ζχζηεκα θαη ην ζεβαζκφ πνπ δείρλσ απέλαληη 

ζηνπο ζεζκνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ απφ ηνλ Μάην 2012 

κέρξη ζήκεξα ζηειίηεπζα ηελ πνιηηηθή δηαθζνξά, ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πνιηηεχκαηνο εμαηηίαο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη 

ηάρζεθα ππέξ ηεο πξαγκαηηθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ ζέβεηαη ηνλ απιφ 

πνιίηε θαη φρη ηα μέλα ζπκθέξνληα. 
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Ο θνηλνβνπιεπηηθφο κνπ ιφγνο ήηαλ πάληα ηεθκεξησκέλνο θαη κε 

επηρεηξήκαηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηηο νκηιίεο κνπ θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ 2013, ηνπ λφκνπ 4093/2012 (ηξίην κλεκφλην) θαη ηνπ λφκνπ 

4111/2013 (θχξσζε ησλ επαρζψλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ). Σν ίδην έπξαμα 

θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ λένπ σθξνληζηηθνχ Κψδηθα ζηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή κε νινθιεξσκέλεο ηνπνζεηήζεηο ζε πιένλ ησλ δέθα 

ζπλεδξηάζεσλ. Γηαηειψ θνηλνβνπιεπηηθφ κέινο ζηελ Γηαξθή Δπηηξνπή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Γηθαηνζχλεο ηεο Βνπιήο.  

Καζεκεξηλά αθηέξσλα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ κνπ ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο θαη ησλ πνιηηψλ. ηελ 

αλεχξεζε ζεκάησλ γηα γξαπηέο θαη επίθαηξεο εξσηήζεηο πάλσ ζε κείδνλα φζν 

θαη ηξέρνληα ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο. ηε ζχληαμε απηψλ απφ θνηλνχ κε 

ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ.  

Μέρξη ζήκεξα έρσ θαηαζέζεη πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφλ ελελήληα 

επηά (197) εξσηήζεηο (ρεη. 1), επίθαηξεο εξσηήζεηο θαη επίθαηξεο 

επεξσηήζεηο (ρεη. 2) ζηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο. Έθεξα ζηε Βνπιή ηα 

ζέκαηα ησλ άζρεκσλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

αζηπλνκηθνί θαη νη  ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη, ηεο έμαξζεο ηεο βαξηάο 

εγθιεκαηηθφηεηαο ζε αζηηθέο θαη αθξηηηθέο πεξηνρέο, ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. 

Σνλίδσ φηη νη επίθαηξεο εξσηήζεηο πνπ θαηέζεζα ζπλέβαιαλ φρη κφλν 

ζηελ αλάδεημε πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ζηελ απνθάιπςε κείδνλσλ πνιηηηθψλ 

ζθαλδάισλ φπσο είλαη ελδεηθηηθά ε παξάιεηςε απφδνζεο ηεο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο χςνπο εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ ζηνλ ΟΑΔΓ, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα Ναππεγεία θαξακαγθά θαη ε πξφζεζε 

ηεο πγθπβέξλεζεο λα εθπνηήζεη αθίλεηα ηνπ Σακείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

(ΣΔΑΘ).  

Δπηπιένλ, έρσ αζθήζεη δχν θνξέο ηελ αλψηαηε κνξθή 

θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ πνπ είλαη ε επίθαηξε επεξψηεζε, ηελ πξψηε γηα ην 

ζέκα ηεο θάξηαο ηνπ πνιίηε θαη ηελ δεχηεξε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ 

πινχηνπ ηεο ρψξαο καο.  

Απφ θνηλνχ κε άιια κέιε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο καο νκάδαο έρσ 

ππνβάιιεη ηξεηο πξνηάζεηο λφκνπ γηα βαξπζήκαληα ζέκαηα, ήηνη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θψδηθα ηζαγέλεηαο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο 
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ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηα θφκκαηα θαη ηελ αλαθήξπμε ηεο ειιεληθήο 

Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο (ΑΟΕ).  

ΑΚΡΗΒΧ ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΛΟΤΗΟ ΚΑΗ ΟΤΗΑΣΗΚΟ 

ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΕΔΣΑΗ ΣΧΡΑ ΛΟΓΧ ΣΖ ΑΓΗΚΖ 

ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΜΟΤ ΚΡΑΣΖΖ.  

 Πεξαηηέξσ είκαη ππεχζπλνο ζην Σνκέα πλδηθαιηζκνχ ηνπ θφκκαηνο 

κνπ, ελψ έρσ βνεζήζεη ελεξγά αξθεηνχο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο: νδεγψλ 

Σαμί, ΔΘΔΛ, θ.α.. Με ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή κνπ ν Λατθφο χλδεζκνο  

Ηδηνθηεηψλ Σαμί ΑΘΖΝΧΝ (ΛΑ.Η.ΣΑ.) έιαβε ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 

Α.ΣΑ. ζηηο εθινγέο ηεο 05.06.2013 πνζνζηφ 13.75%. Χο απνηέιεζκα ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ηνπ "ΛΑ.Η.ΣΑ." ΑΘΖΝΧΝ (ρεη. 5,6). Ο «Λατθφο χλδεζκνο  

Ηδηνθηεηψλ Σαμί» είλαη ν πξψηνο ζπλδηθαιηζηηθφο θνξέαο, ην πξψην 

ζπλδηθαιηζηηθφ  εγρείξεκα ηνπ θφκκαηνο πνπ αλέιαβα λα πινπνηήζσ.  

 Δπίζεο έρσ ζπκβάιεη θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο θίλεζεο 

"Παηξησηηθή Αθχπληζε Ο.Τ"  κέινο ηνπ ζπλδηθάηνπ εξγαδνκέλσλ ΟΑΑ. 

(ρεη. 7), ελψ έρσ ζπκβάιιεη ελεξγά φπσο πξναλέθεξα ζηελ πξσηνβνπιία 

δεκηνπξγίαο ζπλδηθάηνπ ζηα Ναππεγεία ζηελ Εψλε ηνπ Πεξάκαηνο (ΝΔΕ) 

(ρεη. 8).  

 

Ζ΄. 

- ΛΟΓΟΗ ΑΡΖ ΣΖ ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΜΟΤ ΚΡΑΣΖΖ.   

Η.– Με ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ιφγσλ δηαηήξεζεο απηήο. 

 

χκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 286 § 2 ΚΠΓ, εθείλνο πνπ 

πξνζσξηλά θξαηείηαη ή εθείλνο ζηνλ νπνίν έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζηηθνί φξνη 

κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ αλαθξηηή γηα ηελ άξζε ησλ κέηξσλ απηψλ ή 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο κε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ή 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ κε άιινπο. 

 χκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29 6 ΚΠΓ, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 4 Ν 3811/2009, «ν ζθνπφο ησλ πεξηνξηζηηθψλ 

φξσλ είλαη λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο ηέιεζεο λέσλ εγθιεκάησλ θαη λα 
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εμαζθαιηζηεί φηη εθείλνο ζηνλ νπνίν επηβιήζεθαλ ζα παξαζηεί νπνηεδήπνηε 

ζηελ αλάθξηζε ή ζην δηθαζηήξην θαη ζα ππνβιεζεί ζηελ εθηέιεζε ηεο 

απφθαζεο». 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 282§ 4 ΚΠΓ - φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 24 Ν 3811/2009 θαη ελ ζπλερεία κε ην άξζξν 31 

§1 Ν 4055/2012 θαη αθνινχζσο κε ην άξζξν 2 Ν. 4205/13 - πξνζσξηλή 

θξάηεζε κπνξεί λα επηβιεζεί αληί:  

α) γηα θαη' νίθνλ πεξηνξηζκφ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε, φηαλ ην κέηξν 

απηφ δελ επαξθεί ή δελ κπνξεί λα επηβιεζεί ιφγσ έιιεηςεο γλσζηήο δηακνλήο 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηε ρψξα ή ιφγσ κε ππνβνιήο απφ ηνλ ηειεπηαίν 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο λα ππνβιεζεί ζε απηφ θαη 

 β) γηα πεξηνξηζηηθνχο φξνπο - εάλ αηηηνινγεκέλα θξηζεί φηη ηα ππφ 

ζηνηρεία α' θαη β' κέηξα δελ επαξθνχλ - εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ, κφλνλ αλ ν θαηεγνξνχκελνο 

δηψθεηαη γηα θαθνχξγεκα θαη δελ έρεη γλσζηή δηακνλή ζηε ρψξα ή έρεη θάλεη 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηε θπγή ηνπ ή θαηά ην 

παξειζφλ ππήξμε θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο ή θξίζεθε έλνρνο γηα απφδξαζε 

θξαηνπκέλνπ ή γηα παξαβίαζε πεξηνξηζκψλ δηακνλήο θαη απφ ηε ζπλδξνκή 

ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη ζθνπφο θπγήο ηνπ ή θξίλεηαη 

αηηηνινγεκέλα φηη αλ αθεζεί ειεχζεξνο είλαη πνιχ πηζαλφλ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ πξνεγνχκελεο ακεηάθιεηεο θαηαδίθεο ηνπ γηα νκνεηδείο αμηφπνηλεο 

πξάμεηο, λα δηαπξάμεη θαη άιια εγθιήκαηα.  

Δάλ ε απνδηδφκελε ζηνλ θαηεγνξνχκελν πξάμε απεηιείηαη ζην λφκν κε 

ηζφβηα θάζεηξμε ή πξφζθαηξε θάζεηξμε κε αλψηαην φξην ηα είθνζη έηε ή αλ ην 

έγθιεκα ηειέζζεθε θαη' εμαθνινχζεζε ή ζην πιαίζην εγθιεκαηηθήο ή 

ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ή ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο παζφλησλ απφ απηφ, 

πξνζσξηλή θάζεηξμε κπνξεί λα επηβιεζεί θαη φηαλ κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα φηη αλ αθεζεί ειεχζεξνο 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα δηαπξάμεη θαη άιια εγθιήκαηα. Μφλν ε θαηά ην λφκν 

βαξχηεηα ηεο πξάμεο δελ αξθεί γηα ηελ επηβνιή πξνζσξηλήο θξάηεζεο.  
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Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4§2 Ν. 4205/1 3 , «Με 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ, πξνζδηνξίδνληαη 

ην είδνο, νη πξνδηαγξαθέο θαη ε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ θαη 

ινηπψλ ηερληθψλ κέζσλ θαη εμνπιηζκψλ θαη ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο, ε 

εγθαηάζηαζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε απηψλ, ε ελδερφκελε πηινηηθή 

πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ηξφπνο παξαθνινχζεζεο θαη 

θαηαγξαθήο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ επηηεξνπκέλσλ πξνζψπσλ, ε 

δαπάλε πνπ ζα βαξχλεη θάζε επηηεξνχκελν πξφζσπν θαη ν ηξφπνο 

θαηαβνιήο ηεο, ε έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ 

κε ηελ ηερληθή θαη επηρεηξεζηαθή πινπνίεζή ηνπ».  

Δπεηδή έσο θαη ζήκεξα δελ έρεη εηζέηη πινπνηεζεί , ζχκθσλα κε ηελ 

αλσηέξσ δηάηαμε, ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο θαη’ νίθνλ ειεθηξνληθήο 

επηηήξεζεο θαη δελ είλαη εθηθηή ε επηβνιή ηνπ, θαηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

28 2 ΚΠΓ, παξέιθεη ε εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο λα επηβιεζεί σο 

πεξηνξηζηηθφο φξνο ζε νηαδήπνηε πεξίπησζε.  

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φηη κεηά ηελ 

απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ηφζν ν Αλαθξηηήο, φζν θαη ν Δηζαγγειέαο, 

νθείινπλ λα εμεηάζνπλ πξψηα ηε δπλαηφηεηα λα αθήζνπλ ειεχζεξν ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ρσξίο νπνηνλδήπνηε πεξηνξηζηηθφ φξν, ζηε ζπλέρεηα, λα 

εμεηάζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα επηβνιήο πεξηνξηζηηθψλ φξσλ θαη, ηέινο, εθ' 

φζνλ θξηζεί δηθαηνινγεκέλα φηη απηνί δελ αξθνχλ, ηελ πεξίπησζε επηβνιήο 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο ( ΔγθΔηζΑΠ 4/2010 ΠνηλΓηθ 2011, 176) 

 Σφζν ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο παξνχζαο ππνζέζεσο φζν θαη ν 

ραξαθηήξαο κνπ αιιά θαη νη ζπλζήθεο ηεο δσήο κνπ πηζηνπνηνχλ πέξα απφ 

θάζε ακθηβνιία φηη ε πξνζσξηλή θξάηεζε δελ ζα έπξεπε λα κνπ είρε 

επηβιεζεί. 

 Καλέλα απνιχησο ιφγν δελ έρσ λα κελ εκθαληζηψ ζην αθξναηήξην, 

δεδνκέλνπ φηη κφλν κε ηελ παξνπζία κνπ ζε απηφ ζα πεηχρσ λα απνδείμσ 

ηελ αζσφηεηά κνπ. ηφρνο κνπ θαη πξσηαξρηθφ κνπ κέιεκα ζε φιε ηελ 

εμέιημε ηεο παξνχζαο ππνζέζεσο ήηαλ θαη είλαη ε απφδεημε ηεο αιήζεηαο θαη 

άξα ηεο αζσφηεηάο κνπ. Μφλν έηζη ζα απνθαηαζηαζεί ε ππφιεςή κνπ πνπ 
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ηφζν βάλαπζα ζηηγκαηίζζεθε απφ ηελ εηο βάξνο κνπ πνηληθή δίσμε. Σα 

παξαπάλσ δειψλνπλ βεβαίσο φηη θαλέλα απνιχησο κέηξν δηθνλνκηθνχ 

θαηαλαγθαζκνχ εηο βάξνο κνπ δελ απαηηείηαη λα ιεθζεί πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί βέβαην φηη ζα παξαζηψ ζην αθξναηήξην. 

 Δίκαη βνπιεπηήο ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 

51 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο «Οη βνπιεπηέο αληηπξνζσπεύνπλ ην Έζλνο». Ζ 

ζεζκηθή κνπ ηδηφηεηα – ζπληαγκαηηθά - έρεη  ππεξθνκκαηηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη 

πξσηνθαλέο θαη ππνθξηηηθφ λα ζεσξεί ε Γηθαηνζχλε φηη έλαο Δζληθηζηήο, έλαο 

παηξηψηεο βνπιεπηήο είλαη χπνπηνο θπγήο ή χπνπηνο ηέιεζεο αδηθεκάησλ.  

 Πεξαηηέξσ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ζε βάξνο κνπ επηβνιή 

ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο εκπνδίδεη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ 

σο Βνπιεπηή ηεο Δζληθήο Αληηπξνζσπείαο, αθνχ κέρξη ζήκεξα νη 

Δηζαγγειηθέο Αξρέο, αξλνχληαη ηε κεηάβαζή κνπ ζηε Βνπιή αθφκα θαη γηα λα 

ςεθίζσ.  

Πξφζθαην παξάδεηγκα, ε ζπδήηεζε ςεθνθνξίαο ζηηο 10-11-2013 γηα 

ηελ πξφηαζε κνκθήο θαηά ηεο Κπβέξλεζεο πνπ θαηέζεζε ν ΤΡΗΕΑ. Χο 

Βνπιεπηήο ηεο Δζληθήο Αληηπξνζσπείαο, έπξεπε λα παξίζηακαη ζηελ 

ηξηήκεξε ζπδήηεζε, ζε ζρέζε κε ηελ θνξπθαία απηή θνηλνβνπιεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Ζ πξνζσξηλή κνπ θξάηεζε, φρη κφλν δελ ην επέηξεςε, αληηζέησο δε 

θξαηψληαο κε ζε νκεξία, κεηά δχν ζπλαδέιθσλ κνπ (Μηραιηνιάθνο, 

Παππάο), αιινηψλεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα κε δεδνκέλε ηελ ηζρλή θπβεξλεηηθή 

πιεηνςεθία σο έρεη δεκηνπξγεζεί, ζέηνληαο επζέσο πιένλ ζέκα δεκνθξαηίαο 

ζηελ Διιάδα, αθνχ δελ επηηξέπεηαη ζε ηξεηο βνπιεπηέο ηνπ Διιεληθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, λα ςεθίζνπλ έρνληαο απζαίξεηα αξλεζεί ηελ παξνπζία καο ζε 

απηφ. 

Δπίζεο απνπζίαδα/κε θαηά ηελ πξφζθαηε ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2014, πνπ θαηαηέζεθε απφ ηε ζπγθπβέξλεζε, 

θαηά ηελ νπνία ππνρξενχκαη λα παξίζηακαη σο βνπιεπηήο θνηλνβνπιεπηηθνχ 

θφκκαηνο, θαζψο θαη ζπδήηεζε θαη ςήθηζε λνκνζρεδίσλ, απ’ ηα νπνία, φρη 
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κφλνλ είλαη θξίζηκα, αιιά εμαξηάηαη θαη ην ίδην ην κέιινλ ηεο ρψξαο γηα 

πνιιέο δεθαεηίεο. 

ην εγγχο κέιινλ ππάξρεη θίλδπλνο λα εγθξηζεί θάπνην ζεκαληηθφ 

λνκνζέηεκα απφ ηε Βνπιή κε νξηαθή πιεηνςεθία εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο 

ζπκκεηνρήο εκψλ ησλ ηξηψλ Βνπιεπηψλ ηνπ Λατθνχ πλδέζκνπ-Υξπζή Απγή 

ζηελ ςεθνθνξία, νπφηε ζα κηιάκε γηα σκή εθηξνπή ηνπ πνιηηεχκαηνο. Παξά 

ην γεγνλφο φηη δηαξθψο αηηνχκαη ηε ρνξήγεζε έθηαθηεο άδεηαο γηα λα κεηαβψ 

ζην Κνηλνβνχιην, ε Δηζαγγειία ησλ Φπιαθψλ Κνξπδαιινχ απνξξίπηεη κε 

παλνκνηφηππε αηηηνινγία ηα ζρεηηθά αηηήκαηα (ρεη. 3,4), παξαγθσλίδνληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ε αξκφδηα Δηζαγγειηθή Αξρή ην πληαγκαηηθφ λνκνζέηε, 

πνπ θαηνρπξψλεη ηε ιατθή θπξηαξρία θαη εθθξάδεηαη κε ηνπο εθιεγκέλνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπο. Με κηα απιή εηζαγγειηθή δηάηαμε θάκπηεηαη ε ιατθή 

βνχιεζε, αιινηψλεηαη ν Κνηλνβνπιεπηηζκφο ! 

 

 Πσο είλαη δπλαηφλ λα δίλνληαη άδεηεο γηα ζπνπδέο ζε 

θξαηνχκελνπο/θαηάδηθνπο θαη λα κελ δίλεηαη  άδεηα  ζε 

θνηλνβνπιεπηηθνχο λα ππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Διιεληθνχ 

Λανχ ζην Κνηλνβνχιην? 

Πξφθεηηαη γηα ΑΤΘΑΗΡΔΗΑ πνπ κφλνλ ζηελ Διιάδα γίλεηαη θαη 

εθηίζεηαη ε παηξίδα καο δηεζλψο. Ο Γηεζλήο ηχπνο πηθξφρνια ζρνιηάδεη 

ηελ Κπβέξλεζε γηα ηελ ππφζεζή καο. Γηαηί ηα lobby δελ ηαπηίδνληαη κε 

ηηο θνηλσλίεο θαη ηνπο ιανχο. Οη επξσπατθέο θαη νη άιιεο θνηλσλίεο είλαη 

επαίζζεηεο ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

αληηιακβάλνληαη ζηγά-ζηγά  φηη φζα ζπκβαίλνπλ ππνθξχπηνπλ πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ην ζχγρξνλν λνκηθφ πνιηηηζκφ.   

Δπηπιένλ, σο Βνπιεπηήο ηνπ θφκκαηνο Υξπζή Απγή, δελ είκαη ζε ζέζε, 

σο θξαηνχκελνο θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο (έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε 

ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο, αδπλακία πξνζέιεπζεο ζηα γξαθεία απηνχ) λα αζθψ 

ηα θνηλνβνπιεπηηθά κνπ θαζήθνληα, θαζηζηψληαο αθφκα ζαθέζηεξν φηη ε 

δίσμή κνπ είρε ζθνπφ ηελ πνιηηηθή κνπ θίκσζε θαη γηαηί φρη ηελ πνιηηηθή 

εμφλησζε εκνχ θαη ηνπ θφκκαηνο ην νπνίν εθπξνζσπψ, πεξηθξνλψληαο δηα 

ηνπ ηξφπνπ απηνχ νη δηψθηεο κνπ, κηζφ εθαηνκκχξην ςεθνθφξνπο θαη ηε 

βνχιεζή ηνπο, θαζψο θαη ηε δεκνθξαηία γηα ηελ νπνία δήζελ θφπηνληαη. 
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ΗΗ.- Γελ πθίζηαηαη θίλδπλνο θπγήο κνπ. 

Ζ παξαδνρή φηη δήζελ κφλν ε πξνζσξηλή κνπ θξάηεζε απνηειεί πξφζθνξν 

κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πεξηνπζίαο κνπ ζηελ αλάθξηζε θαη ηεο 

ππνβνιήο κνπ ζηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο είλαη παληειψο εζθαικέλε. Ζ 

νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή, πξνζσπηθή θαη ελ γέλεη θνηλσληθή κνπ πνξεία 

θαζψο θαη ε κέρξη ζήκεξα ζπκπεξηθνξά κνπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

ππφζεζεο φρη κφλν δελ παξέρνπλ ηελ παξακηθξή ππφλνηα πεξί δήζελ 

θπγνδηθίαο αιι’ αληίζεηα απνηεινχλ ην αζθαιέζηεξν ερέγγπν. 

  πγθεθξηκέλα, είκαη βνπιεπηήο ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, θαη 

δηακέλσ κφληκα ζηελ Διιάδα, κε ηελ κεηέξα κνπ Γηνλπζία Γηαλλνπνχινπ, ζε 

ηδηφθηεην δηακέξηζκα ζην Πέξακα Αηηηθήο, επί ηεο νδνχ Σξαπεδνχληνο αξ.3. 

  Ζ άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλνβνπιεπηηθψλ κνπ θαζεθφλησλ, 

απαηηνχλ ηε ζπλερή παξνπζία κνπ ζηελ Διιάδα, ψζηε απξφζθνπηα λα 

ζπλερίζσ ην πνιηηηθφ κνπ έξγν. Οπδέπνηε ππήξμα θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο, 

δελ έρσ θαηεγνξεζεί γηα ηελ νπνηαδήπνηε αηηία θαη νπδέπνηε δηαλνήζεθα λα 

εγθαηαιείςσ ηελ νηθία κνπ ή ηε Υψξα, πξνθεηκέλνπ λα κε ινγνδνηήζσ ζηηο 

δηθαζηηθέο αξρέο, απφ ηηο νπνίεο πηζηεχσ φηη ηειηθψο ζα δηθαησζψ. 

Παξφηη απφ ηηο 18/09/2013, ήηνη πξηλ ηε ζχιιεςή κνπ ζηνλ εκεξήζην 

θαη ειεθηξνληθφ ηχπν είραλ δεκνζηεπζεί αλαθξηβή άξζξα, πνπ κε ελέπιεθαλ 

ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε (εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ζεψξεζα αλακελφκελε ηελ 

θιήζε κνπ ζην ζηάδην ηεο αλάθξηζεο, παξ’ φηη κέρξη ηφηε δελ κνπ είρε θαλ 

απνδνζεί ε ηδηφηεηα ηνπ ππφπηνπ) ζπλέρηζα ηε δσή κνπ ζηνπο θαλνληθνχο ηεο 

ξπζκνχο κέρξη ηε ζχιιεςή κνπ, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηελ νηθία κνπ. 

Μάιηζηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είραλ πξναλαγγειζεί νη δηψμεηο καο 

κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ! Παξά ηαχηα, νπδέπνηε πέξαζε ε 

παξακηθξή ζθέςε λα δηαθχγσ, ή λα κελ πξνζέιζσ ελψπηνλ ησλ Αξρψλ, 

ιφγσ θαη ηεο πξνζσπηθήο θαη πνιηηηθήο κνπ παηδείαο. 
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ΗΗΗ.- Γελ πηζαλνινγείηαη θίλδπλνο ηειέζεσο νπνηαζδήπνηε αμηφπνηλεο 

πξάμεο εθ κέξνπο κνπ. 

Σν εηο βάξνο κνπ εθδνζέλ Έληαικα Πξνζσξηλήο Κξάηεζεο δέρεηαη φηη 

κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξάμεσλ, πνπ κνπ απνδίδνληαη, 

είλαη πνιχ πηζαλφ αλ αθεζψ ειεχζεξνο λα ηειέζσ λέεο πξάμεηο. 

  Πεξαηηέξσ βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θξίζεο αο 

ηπγράλνπλ νη αθφινπζεο επηζεκάλζεηο: 

  Ζ παξαδνρή ζπλδξνκήο ηεο πηζαλφηεηαο δηάπξαμεο θαη άιισλ 

εγθιεκάησλ απνηειεί θξίζε πηζαλφηεηαο, ε νπνία λαη κελ επηηξέπεη εξκελείεο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο πεξηζηάζεηο θάζε πεξίπησζεο, γεγνλφο πνπ παξέρεη 

ζηνλ εθαξκνζηή ηεο νηθίαο δηάηαμεο ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο ηνπ κέηξνπ ηεο 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ 

απζηεξά θαη άθακπηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φπσο ι.ρ. ην θξηηήξην ηεο 

χπαξμεο πξνεγνχκελσλ ακεηάθιεησλ θαηαδηθψλ, απφ ηελ άιιε φκσο 

πιεπξά δελ κπνξεί λα παξαγλσξηζζεί φηη ελέρεη ζηνηρεία ανξηζηίαο, πνπ 

θαηαιείπνπλ επξχηαηα πεξηζψξηα θαηαρξήζεσλ  ζηελ επηβνιή ηνπ κέηξνπ. 

 Γηα ην ιφγν απηφ λνκνινγείηαη πα’ εκίλ φηη πξέπεη λα πξνθχπηνπλ 

ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία είλαη πξφζθνξα λα 

ζεκειηψζνπλ κε ζρεηηθή αζθάιεηα ηελ πξφγλσζε φηη είλαη πνιχ πηζαλφ, αλ ν 

θαηεγνξνχκελνο αθεζεί ειεχζεξνο, λα ηειέζεη θαη άιια εγθιήκαηα. Σνχην δε 

έρεη ηελ έλλνηα φηη γηα ηε δηάγλσζε ηνπ θηλδχλνπ ηέιεζεο λέσλ πξάμεσλ 

απαηηείηαη ε δηαπίζησζε αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηε 

ζπλέρηζε ηεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

  ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ, ην 

νπνίν επηζεκαίλεη φηη ε χπαξμε εχινγεο ππφλνηαο φηη ην πξφζσπν έρεη 

δηαπξάμεη πνηληθφ αδίθεκα κπνξεί θαη΄αξρήλ λα δηθαηνινγήζεη σο λφκηκε ηελ 

επηβνιή πξνζσξηλήο θξάηεζεο, θαζίζηαηαη φκσο κε επαξθήο ζπλζήθε κεηά 

πάξνδν νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, νπφηε θαη πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ γηα 

ηε ζχκθσλε κε ην πλεχκα ηεο χκβαζεο ζπλέρηζή ηεο, θαη άιια, ζνβαξά 

ζηνηρεία δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηα νπνία, παξά ηελ χπαξμε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζην αξ. 6 παξ. 2 ΔΓΑ ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο, ππεξηεξνχλ 
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ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία. Χο ηέηνηα ζηνηρεία, ζπλδεφκελα 

κε ηελ πξνυπφζεζε ηνπ αξ. 5 1 (γ) πεξί θαη’ εμαίξεζε λφκηκεο ζηέξεζεο ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ πξνζψπνπ ζε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία επιφγσο ζεσξείηαη 

φηη απηφ ζα ην απέηξεπε απφ ηελ ηέιεζε λέσλ αδηθεκάησλ, κπνξνχλ λα 

εθηηκεζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζπλαθή πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζπλδεφκελα κε 

εμεηδηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο, ελψ ε ζπλέρηζε ηεο 

ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πξνζψπνπ πξνο απνθπγή κφλνπ ηνπ ανξίζηνπ 

θηλδχλνπ πνπ απηφ ζπληζηά γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ρσξίο πεξαηηέξσ 

εμεηδηθεχζεηο, θείηαη πέξαλ ηνπ πιαηζίνπ ηεο χκβαζεο. 

  ηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, απφ ηα φζα έρσ ήδε εθζέζεη γηα ηε κέρξη 

ζήκεξα αλεπίιεπηε πνιηηηθή θαη πξνζσπηθή κνπ θήκε, ηελ νηθνγελεηαθή θαη 

ελ γέλεη θνηλσληθή κνπ θαηάζηαζε, πνπ νπδεκία έλδεημε παξέρνπλ γηα ηελ εθ 

κέξνπο κνπ αλάπηπμε απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, απνδεηθλχεηαη φηη δελ 

δχλαηαη λα κνπ απνδνζεί ε εγθιεκαηηθή ξνπή, ηελ νπνία ήζειε λα αλαραηηίζεη 

ν λνκνζέηεο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε. 

Πέξαλ απηνχ δελ πθίζηαηαη ελ πξνθεηκέλσ θαλέλα αληηθεηκεληθφ 

δεδνκέλν, πνπ λα δηθαηνινγεί θαη ηελ ππνςία αθφκε φηη δήζελ εγψ εάλ 

επξηζθφκνπλ ζε θαζεζηψο ειεπζεξίαο, ζα έζπεπδα λα αλαιάβσ εγθιεκαηηθή 

δξάζε. Σνπλαληίνλ κάιηζηα δελ πθίζηαηαη πιένλ θακία απφ ηηο ζπλζήθεο, ηηο 

νπνίεο ην εηο βάξνο κνπ θαηεγνξεηήξην επηθαιείηαη σο εγθιεκαηηθέο δη ΄εκέ 

πεξηζηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: Μεγάιν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, 

ζχκθσλα θαη κε δεκνζθνπηθά εξσηήκαηα, ζπλερίδεη λα εκπηζηεχεηαη 

εκέλα πξνζσπηθά θαη ηνλ πνιηηηθφ θνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπψ. 

 Με πηα ινγηθή, ζήκεξα πνπ ε Υξπζή Απγή Χ ΝΟΜΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

ΚΟΜΜΑ ΔΚΛΔΓΜΔΝΟ ΜΔ ΣΖΝ ΦΖΦΟ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ θαη κε 

θαιπάδνπζα αχμεζε ησλ πνζνζηψλ εθινγήο ηεο, ζα πξνέβαηλε ζε δήζελ 

εληνιέο θαη δηαηαγέο γηα ηέιεζε πξάμεσλ βίαο θαηαζηξέθνληαο ρσξίο ιφγν 

νηηδήπνηε ρηίζακε πνιηηηθά κε θφπν θαη αγσλίεο? ηελ πεξίπησζε δε, πνπ 

εγψ ή νη ππφινηπνη βνπιεπηέο αθεζνχκε ειεχζεξνη, είλαη ζίγνπξν φηη ζα 

ζπλερίζνπκε κε πάζνο θαη απνθαζηζηηθφηεηα θαη πάληνηε ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπληαγκαηηθήο λνκηκφηεηαο λα πινπνηήζνπκε ΣΗ ΝΟΜΗΜΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

ΔΝΣΟΛΔ ΠΟΤ ΜΑ ΓΗΝΔΗ Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΑΟ ΚΑΗ ΜΟΝΟΝ.  
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Δπεηδή, ε άξζε ηεο άδηθεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο κνπ, ζα κνπ 

επηηξέςεη λα αζθήζσ αλεκπφδηζηα ηα θνηλνβνπιεπηηθά κνπ θαζήθνληα, 

ζέηνληαο ηηο ππεξεζίεο κνπ ζηε δηάζεζε ηνπ Διιεληθνχ ιανχ, φπσο έθαλα 

κέρξη ζήκεξα, απνηειψληαο ην γεγνλφο απηφ ηελ πιένλ αδηάςεπζηε απφδεημε 

ηεο άδηθεο, παξάλνκεο θαη πνιηηηθά θαηεπζπλφκελεο εκπινθήο κνπ θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε απνκαθξχλεη θάζε ζθέςε πεξί πηζαλήο θπγήο κνπ ή πεξί 

ηειέζεσο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. 

 

   Δπεηδή, φρη κφλν δελ είκαη χπνπηνο θπγήο, αιιά θαη ζα επηδηψμσ εγψ 

πξνζσπηθά θαη ν πνιηηηθφο θνξέαο ηνλ νπνίν εθπξνζσπψ ηελ θαηά ην 

δπλαηφ ζπληνκφηεξν ρξφλν απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο δηα ηεο Γηθαζηηθήο 

θξίζεσο.  

 

  Δπεηδή, απφ πνιηηηθή θαη πξνζσπηθή ζέζε, δελ έρσ κάζεη λα 

θξχβνκαη θαη λα θπγνκαρψ. 

 

  Δπεηδή, εμ φζσλ αλαθέξζεζαλ πιήξσο πξνέθπςε φηη ε πξνζσξηλή 

κνπ θξάηεζε είλαη παξάινγε, παξάλνκε θαη ε παξάηαζή ηεο πιένλ 

αιπζηηειήο. 

 

 Δπεηδή, είκαη πνιηηηθφο θξαηνχκελνο θαη φρη πνηληθφο, θαηά 

παξάβαζε ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο Δ..Γ.Α. Ζ πξνζσξηλή κνπ θξάηεζε 

δε, έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ Αξρή ηεο Λατθήο Κπξηαξρίαο, 

αιινηψλνληαο ηε Γεκνθξαηία θαη ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ. 

 

 Δπεηδή, έρσ ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν. 

 

 Δπεηδή, δελ ζηνηρεηνζεηείηαη ε αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή 

ππφζηαζε ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν θαηεγνξνχκαη/αζηε. 
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Δπεηδή, ην θαηεγνξεηήξην δελ δηαζηαπξψλεηαη κε ηε δηθνγξαθηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, παξά κφλνλ κε πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο. 

Δπεηδή,  ε πξνζσξηλή κνπ θξάηεζε, ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ 

άζθεζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ κνπ θαζεθφλησλ θαη 

ζπλεπάγεηαη ην απζαίξεην "θνχξεκα" ηνπ Κνηλνβνπιεπηηζκνχ [Λεηηνπξγία 

Βνπιήο κε ιηγφηεξνπο Βνπιεπηέο]. 

 Δπεηδή, κε ηελ απηνλφεηε δπζκελή επίδξαζε ηεο άδηθεο πξνζσξηλήο 

κνπ θξάηεζεο ζπλεπάγεηαη ηεξάζηηα θαη αλεπαλφξζσηε δεκία γηα εκέλα 

πξνζσπηθά θαη  ηελ νηθνγέλεηα κνπ. 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

(Καη κε φζνπο πηζαλφλ δελ επηθαινχκαη ζηελ παξνχζα, αιιά ήζειε 

επηθιεζνχλ ζην κέιινλ, νθείινπλ φκσο λα ιεθζνχλ ππφςε 

απηεπαγγέιησο.) 

 

 

ΑΗΣΟΤΜΑΗ 

Με ηε ξεηή επηθχιαμε παληφο λνκίκνπ δηθαηψκαηνο κνπ. 

 

- Να γίλεη δεθηή ε παξνχζα αίηεζε κνπ θαη λα δηαηαρζεί ε άξζε ηεο 

πξνζσξηλήο κνπ θξάηεζεο ή άιισο λα κνπ επηβιεζνχλ πεξηνξηζηηθνί 

φξνη αλάινγνη ηεο πξνζσπηθήο θαη νηθνλνκηθήο κνπ θαηάζηαζεο. 

Γειψλσ δηεχζπλζε κφληκεο θαηνηθίαο, ηελ νδφ Σξαπεδνχληνο αξ. 3, 

ζην Πέξακα (Πεηξαηάο) Αηηηθήο. 

Κνξπδαιιφο, 18/12/2013 

 

               Ο Αηηψλ 

              …….…….…………. 

                    Ησάλλεο Λαγφο 
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