
Να καταδικαστούν οι νεοναζιστές
Να συλλαμβάνεται και να παραπέμπεται όποιος 

εμφανίζεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης
Να παραπεμφθεί και για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα το διευθυντήριο της νεοναζιστικής συμμορίας και ο Πατέλης
Σήμερα αρχίζει η δίκη των νεοναζιστών της ΧΑ σε δεύτερο βαθμό 

από το Α’ Πενταμελές Εφετείο Αθηνών. Χρήσιμο είναι να τονιστούν 
οι βασικές πλευρές αυτής της υπόθεσης.

1Καμιά ποινική διαδικασία στο πλαίσιο της αστικής Δικαιοσύνης 
δεν μπορεί να εξαλείψει το φασισμό. Ο φασισμός είναι σύμφυ-
τος με τον καπιταλισμό. Το φασιστικό φαινόμενο αναπτύσσεται 

συνεχώς ως κοινωνικό δηλητήριο και φουντώνει όταν ο καπιταλισμός 
βυθίζεται σε πολιτική κρίση, όταν οι παραδοσιακές αστικές δυνάμεις 
ξεφτίζουν πολιτικά. Ο φασισμός έρχεται να καλύψει το πολιτικό κε-
νό, για να μην υπάρξει κίνηση των μαζών προς τ’ αριστερά.

Ας θυμηθούμε τον Μπρεχτ: «Ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί 
παρά σαν καπιταλισμός στην πιο ωμή και καταπιεστική του μορφή, σαν 
ο πιο θρασύς κι ο πιο δόλιος καπιταλισμός».

Δεν μπορεί, λοιπόν, να νοηθεί πραγματικός αντιφασισμός χωρίς 
να πατάει σε αντικαπιταλιστική βάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει 
να αδιαφορήσουμε για την τύχη της ποινικής διαδικασίας που άνοι-
ξε σε βάρος ενός εγκληματικού νεοναζιστικού μορφώματος, των 
ηγετικών στελεχών του και ορισμένων μελών των ταγμάτων εφόδου. 
Οι νεοναζιστές πρέπει να καταδικαστούν όπως καταδικάστηκαν 
πρωτόδικα και με το μέγιστο των ποινών στις περιπτώσεις που 
έχει ασκήσει έφεση ο εισαγγελέας (ζητώντας μεγαλύτερες ποινές).

Το αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να βρίσκεται διαρκώς σε επα-
γρύπνηση και με διαρκείς πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις να 
μην επιτρέψει να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης οι νεοναζιστές 
εγκληματίες.

2Παρά την καταδίκη τους στον πρώτο βαθμό, οι νεοναζιστές α-
ντιμετωπίστηκαν με ποινές-χάδι. Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά 
σε πολλούς απ’ αυτούς, ενώ σε ορισμένους δόθηκε και ανα-

σταλτικός χαρακτήρας στην έφεση και δεν οδηγήθηκαν στη φυλακή.
Η ποινή για τον φίρερ και άλλους πέντε του διευθυντήριου ήταν 

κάθειρξη 13 χρόνων. Mέχρι τον Ιούλη του 2019 το συγκεκριμένο α-
δίκημα είχε μέγιστο ποινής τα 20 χρόνια! Δηλαδή, τους χάρισε 5 
χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και το δικαστήριο, πιο… λαρτζ, τους χάρισε άλλα 
δύο. Στον δε έβδομο, τον Ματθαιόπουλο, κατέβασε την ποινή στα 
10 χρόνια!

Σε κανέναν από τους βουλευτές δεν επιβλήθηκε ποινή μεγαλύτερη 
από τα 7 χρόνια. Το μέγιστο για όσους δεν πήραν ελαφρυντικό ήταν 
τα 10 χρόνια!

Στελέχη των ταγμάτων εφόδου, όπως ο γραμματέας της Νίκαιας 
Πατέλης, ο Καζαντζόγλου που ήταν παρέα με τον Ρουπακιά όταν 
μαχαίρωσε τον Παύλο Φύσσα, ο γραμματέας του Περάματος Πα-
νταζής που έχει συμμετοχή στις δολοφονικές επιθέσεις και στους 
αιγύπτιους ψαράδες και στο ΠΑΜΕ, «εισέπραξαν» ποινή μόλις 6 
ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Αλλο γκεσέμι του τάγ-
ματος εφόδου, ο Αγγος, με καθοριστική συμμετοχή στην επιχείρηση 
δολοφονία του Π. Φύσσα, μόλις 5 χρόνια για ένταξη.

Στη συνέχεια, κάποιοι κατάφεραν να αποφυλακιστούν με αποφά-
σεις του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών. Και δεν ξέρουμε πού θα 
είχαν φτάσει οι αποφυλακίσεις, αν δεν υπήρχε η δική μας συνεχής 
παρέμβαση, η οποία ενόχλησε σφόδρα τους νεοναζιστές που συ-

νεχώς ξερνούν χολή κατά της Κόντρας. Ακόμη και τον Πατέλη απο-
φυλάκισαν, αλλά αναγκάστηκαν να τον ξαναστείλουν στη φυλακή, 
μετά την κατακραυγή, που οδήγησε τον αποχωρούντα εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Πλιώτα, σε άσκηση αναίρεσης (έγινε 
δεκτή ομόφωνα από το αρμόδιο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου).

Τσακανίκας, Πατέλης, Γρέγος, Ηλιόπουλος, Μίχος παρελαύνουν 
μέσα στις σελίδες της απόφασης 2644/2000 ως νεοναζιστές με 
εξαιρετική δράση, σε ηγετικά πόστα της στρατιωτικής δομής του 
νεοναζιστικού μορφώματος. Πρόκειται για νεοναζιστές που αποφυ-
λακίστηκαν με αναστολή εκτέλεσης της ποινής από το Πενταμελές 
Εφετείο Αναστολών ή με τα 3/5 (ο Ηλιόπουλος). Απ’ αυτούς ο Πατέ-
λης έχει επιστρέψει στη φυλακή, όπως προαναφέραμε.

Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν όνειδος για την αστική Δικαιοσύ-
νη, θύλακες της οποίας διάκεινται απροκάλυπτα ευμενώς προς τη 
νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση και τα στελέχη της (θυμόμαστε 
και την αθωωτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας Αδαμαντίας 
Οικονόμου).

Το σημειώνουμε για να επαναλάβουμε ότι τίποτα δεν έχει τε-
λειώσει και πως στο δεύτερο βαθμό η μάχη θα είναι εξίσου (αν 
όχι περισσότερο) σκληρή. Είναι σίγουρο ότι θα επιχειρηθεί, αν όχι 
η πτώση της κατηγορίας της συγκρότησης ή ένταξης ή διεύθυνσης 
εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον το στένεμά της, ώστε να 
περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη ομάδα και όχι τη ΧΑ ως νεοναζι-
στικό ιδεολογικοπολιτικό μόρφωμα που ταυτίζεται με εγκληματική 
οργάνωση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια τέτοια απόφαση, στενέματος της 
εγκληματικής οργάνωσης ώστε να μην καταλαμβάνει τη ΧΑ ως μόρ-
φωμα, θα βρίσκεται σε ενότητα με τη νομοθετική ρύθμιση Βορίδη 
και με την αδιαφορία του διωκτικού μηχανισμού για τη συνέχιση της 
δράσης της εγκληματικής οργάνωσης σαν να μην έτρεξε τίποτα.

Πρέπει να αναφέρουμε ακόμη, ότι ο αστυνομικός μηχανισμός, 
που ελέγχει και τις φυλακές πλέον, φρόντισε να στείλει κάμποσους 
από τους χρυσαυγίτες σε αγροτικές φυλακές.

3Η απόφαση 2644/2020 του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων, που καταδίκασε τους νεοναζιστές, άνοιξε μείζονα 
πολιτικά και ποινικά ζητήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι έ-

κρινε ως εγκληματική οργάνωση την ίδια τη ΧΑ και όχι αυτούς που 
καταδικάστηκαν στη δίκη. 

Η ΧΑ περιγράφεται ως εγκληματική οργάνωση από την κορυφή 
μέχρι τον τελευταίο υποστηρικτή. Ως κίνητρο δε της εγκληματικής 
δράσης ορίζεται η ναζιστική ιδεολογία, η οποία επίσης χαρακτηρίζει 
τους πάντες, από τον αρχηγό μέχρι τον τελευταίο υποστηρικτή. Για 
να μπεις στη ΧΑ πρέπει να εμφορείσαι από τη ναζιστική ιδεολο-
γία, η οποία με τη σειρά της κινητροδοτεί την εγκληματική δράση. 
Αυτό είναι το συμπέρασμα της δικαστικής απόφασης. Και σ’ αυτό το 
συμπέρασμα έγκειται ο ιστορικός χαρακτήρας της (στο eksegersi.gr 
μπορείτε να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες της δικαστικής από-
φασης, στο άρθρο: «Εγκληματική οργάνωση είναι η ΧΑ ως κόμμα»). 



4Ενώ, όμως, ένα ανώτερο ποινικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι 
εγκληματική οργάνωση είναι η ΧΑ ως κόμμα, ότι κόμμα και 
εγκληματική οργάνωση είναι το ίδιο και το αυτό, επισημαί-

νοντας επιπλέον ότι «το έγκλημα της ένταξης σε εγκληματική οργά-
νωση είναι διαρκές έγκλημα», η εγκληματική οργάνωση συνέχισε 
και εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, με γραφεία, ιστοσελίδες, 
εκπρόσωπο Τύπου, δημόσιες εμφανίσεις κτλ!

Και μετά την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης, τον Οκτώ-
βρη του 2020, αλλά ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευσή της, δεν μπορού-
σε να σταθεί καμιά δικαιολογία, κανένα πρόσχημα. Οποιοσδήποτε 
εμφανίζεται ως μέλος της ΧΑ και των παραφυάδων της έπρεπε 
να συλληφθεί και να κατηγορηθεί για το κακούργημα της ένταξης 
σε εγκληματική οργάνωση! Τα γραφεία έπρεπε να κλείσουν, όπως 
και οι ιστοσελίδες, οι υπεύθυνοι των οποίων πρέπει να διωχτούν 
σε βαθμό κακουργήματος.

Οχι μόνο δεν συνελήφθη κανένας, όχι μόνο δεν ενοχλήθηκαν από 
τους διωκτικούς μηχανισμούς η ΧΑ και οι παραφυάδες της αλλά, 
αντίθετα, η κυβέρνηση της ΝΔ φρόντισε, στο μεσοδιάστημα ανά-
μεσα στην απαγγελία και στη δημοσιοποίηση της καταδικαστικής 
απόφασης, να εξασφαλίσει πλήρη ελευθερία δράσης για τα νεο-
ναζιστικά μορφώματα. 

Ο Μητσοτάκης ανέθεσε στον… ανανήψαντα πρώην τσεκουρο-
φόρο και χουντοφασίστα (διορίστηκε από τον δικτάτορα Παπαδό-
πουλου διάδοχος του Μιχαλολιάκου στη χουντική Νεολαία ΕΠΕΝ) 
Βορίδη να φτιάξει μια εντελώς προσχηματική νομοθετική ρύθμιση, 
καθαρά για δημαγωγικούς λόγους. Ούτε τη συμμετοχή των νεονα-
ζιστικών μορφωμάτων στις εκλογές απαγορεύει (ή έστω εμποδίζει), 
ούτε τη συμμετοχή των καταδικασμένων για την εγκληματική δρά-
ση της ΧΑ μελών και ηγετικών στελεχών της. Το αστικό καθεστώς 
εξουσίας δε θέλει να τσακίσει τους νεοναζιστές. Τους χρειάζεται 
ως εφεδρεία. Στη Βουλή, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και Βελόπουλος στάθηκαν 
στο πλευρό του Βορίδη!

Εχουμε έτσι το… παράδοξο, να έχει κριθεί δικαστικά η ΧΑ ως 
εγκληματική οργάνωση, η οποία συγκροτήθηκε για να διαπράξει 
κακουργήματα και πλημμελήματα, να έχουν καταδικαστεί τόσοι νε-
οναζιστές ως μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, να έχουν 
καταδικαστεί ηγετικά στελέχη της ως διευθύνοντες την εγκληματική 
οργάνωση, αλλά αυτή η εγκληματική οργάνωση (και οι δύο παραφυ-
άδες της) να λειτουργεί ανενόχλητα και οι καταδικασμένοι (ακόμα 
και αυτοί που καταδικάστηκαν για διεύθυνση!) να εξακολουθούν 
να είναι μέλη της και να μπορούν να είναι και υποψήφιοι για όλα τα 
αιρετά αξιώματα της αστικής δημοκρατίας. 

Πλέον, με καθαρογραμμένη τη δικαστική απόφαση, που περιγρά-
φει αναλυτικά τη ΧΑ (το ίδιο ισχύει και για τις παραφυάδες της) ως 
εγκληματική οργάνωση, η οποία συγκροτήθηκε για να διαπράττει 
εγκλήματα (κακουργήματα και πλημμελήματα), υποκινούμενη από 
την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία της, τα πράγματα είναι πεντα-
κάθαρα: στην έννομη τάξη της ελληνικής αστικής δημοκρατίας 
μπορεί να λειτουργεί ελεύθερα μια εγκληματική νεοναζιστική 
οργάνωση! 

Αυτό πρέπει ν’ αλλάξει και το αντιφασιστικό κίνημα καλείται ν’ 
αναλάβει δράση σ’ αυτή την κατεύθυνση. Εκτός αν με τον όρο «ι-
στορική απόφαση» κάποιοι εννοούν απλώς την ποινική καταδίκη του 
Μιχαλολιάκου και των υπόλοιπων νεοναζιστών. Ομως, τη δικαστική 
απόφαση μπορεί να την χαρακτηρίσουμε ιστορική στο συγκεκριμέ-
νο σκέλος της (σε άλλα σκέλη, όπως ο υποβιβασμός σε βαθμό πλημ-
μελήματος των εγκλημάτων σε βάρος των μελών του 
ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ και η συνακόλουθη εξαίρεση ση-
μαντικού δυναμικού της πολιτικής αγωγής από τη δίκη 
στο δεύτερο βαθμό, όπως η αναγνώριση ελαφρυντικών 
και η επιβολή ποινών-χάδι, για τις οποίες έχει ασκηθεί 
έφεση από τον αναπληρωτή εισαγγελέα της δίκης, κά-
θε άλλο παρά ως ιστορική μπορεί να χαρακτηριστεί), 

διότι ανοίγει το δρόμο για την απαγόρευση των νεοναζιστικών 
μορφωμάτων. Ποιος άλλος μπορεί να το απαιτήσει και ν’ αγωνιστεί 
γι’ αυτό, αν όχι εκείνοι –άτομα και πολιτικές οργανώσεις/κόμματα- 
που έχουν αντιφασιστική αναφορά στα προγράμματά τους;

5Η απόφαση 2644/2020 του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων, που περιγράφει τη ΧΑ ως νεοναζιστικό μόρφωμα, 
δομημένο με αυστηρή ιεραρχία και πάνω στη βάση της «αρχής 

του Αρχηγού», ανοίγει το ζήτημα της ηθικής αυτουργίας του αρ-
χηγού Μιχαλολιάκου, των μελών του λεγόμενου πολιτικού συμ-
βουλίου, Παππά, Λαγού, Κασιδιάρη, Παναγιώταρου, Γερμενή και 
Ματθαιόπουλου (αυτοί οι επτά καταδικάστηκαν ως διευθύνοντες 
την εγκληματική οργάνωση) και του Πατέλη, ως επικεφαλής του 
τάγματος εφόδου της Νίκαιας, τουλάχιστον στη στυγνή δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα και στις εξίσου στυγνές απόπειρες 
δολοφονίας των αιγύπτιων ψαράδων (ο πυρηνάρχης της Νίκαι-
ας, Πανταζής, έχει καταδικαστεί ως αυτουργός στην τελευταία 
υπόθεση).

Κακώς δεν ασκήθηκε δίωξη και δεν παραπέμφθηκαν οι οκτώ προ-
αναφερθέντες για ηθική αυτουργία. Τώρα, όμως, ενόψει των πρα-
κτικών της δίκης και της εξαιρετικά εμπεριστατωμένης απόφασης 
του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, από τα οποία προκύπτει 
πέραν κάθε αμφιβολίας ζήτημα ηθικής αυτουργίας τουλάχιστον των 
συγκεκριμένων οκτώ ηγετικών στελεχών του νεοναζιστικού μορφώ-
ματος, η ποινική Δικαιοσύνη του ελληνικού αστικού κράτους είναι 
υποχρεωμένη να πάρει θέση. ‘Η θα κάνει το εκ του νόμου καθήκον 
της, ασκώντας πρόσθετες ποινικές διώξεις για ηθική αυτουργία σε 
ανθρωποκτονία και απόπειρες ανθρωποκτονίας (και όχι μόνο) ή θα 
ακολουθήσει μια γραμμή συγκάλυψης, μετατρέποντας σε «χάδι» την 
ποινική αντιμετώπιση των νεοναζιστών εγκληματιών.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει η απόφαση 2644/2020 για 
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Ο Παύλος ήταν στοχοποιημένος 
από τη νεοναζιστική συμμορία και η ηγεσία της έδωσε εντολή εξό-
ντωσής του. Ακόμα και τη νύχτα που τον δολοφόνησαν λειτούργησε 
η αυστηρή στρατιωτική ιεραρχία: Ο Αγγος, εντόπισε τον Παύλο στην 
καφετέρια «Κοράλλι», τηλεφώνησε και ενημέρωσε τον ανώτερό του 
Καζαντζόγλου (μέλος του πενταμελούς της Νίκαιας), αυτός ενημέ-
ρωσε τον πυρηνάρχη Πατέλη κι αυτός τον περιφερειάρχη Λαγό. Ο 
Λαγός συνεννοήθηκε με τον Μιχαλολιάκο και έδωσε στον Πατέλη 
την έγκριση να κινητοποιήσει το τάγμα εφόδου για την εξόντωση 
του Π. Φύσσα. Ο Πατέλης έστειλε SMS σε όλα τα μέλη του τάγμα-
τος εφόδου: «Ολοι τώρα στην Τοπική. Οσοι είσαστε κοντά, δεν θα 
περιμένουμε μακρινούς. Τώρα».

Η δικαστική απόφαση αναφέρεται και στην επιχείρηση συγκά-
λυψης που ακολούθησε. Μέχρι και σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία 
της ΧΑ έγινε το πρωί της επόμενης μέρας, με τη συμμετοχή των 
Μιχαλολιάκου, Λαγού, Κασιδιάρη, Πατέλη Καζαντζόγλου.

Από την απόφαση 2644/2020 του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων, λοιπόν, προκύπτει αβίαστα η ηθική αυτουργία του ηγε-
τικού πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης και του πυρηνάρχη 
της Νίκαιας Πατέλη στη δολοφονία (ανθρωποκτονία) του αντι-
φασίστα Παύλου Φύσσα. Η ηγεσία ενέκρινε τη στοχοποίησή του, 
η ηγεσία ενέκρινε την εξόντωσή του, η ηγεσία έδωσε εντολή να 
εφαρμοστεί το σχέδιο εξόντωσης τη συγκεκριμένη μέρα, η ηγεσία 
κινητοποίησε τον μηχανισμό συγκάλυψης του εγκλήματος.

Από πλευράς διωκτικού μηχανισμού δεν έγινε καμιά κίνηση ποινι-
κής διερεύνησης της ηθικής αυτουργίας του ηγετικού πυρήνα των 

νεοναζιστών και του Πατέλη στη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα (τουλάχιστον). Ηθική αυτουργία σημαίνει 
πως θα «φάνε» ισόβια όπως ο Ρουπακιάς που ήταν το 
εκτελεστικό τους όργανο.

Ιδού, λοιπόν, ένα ακόμη πεδίο διεκδίκησης και μα-
χητικής παρέμβασης για το αντιφασιστικό κίνημα.

15 Ιούνη του 2022


