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Του ΓιώρΓου ΠαΓανη

Ε
νώ η κοινωνία παραμένει ακόμα παγω-
μένη, 12 ημέρες μετά τη δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα στην Αμφιάλη, και η 

Αστυνομία συμπληρώνει το παζλ των ενόχων 
με τα κομμάτια που λείπουν, η Realnews απο-
καλύπτει το «συμβόλαιο» της Χρυσής Αυγής με 
τους εργολάβους στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη του Περάματος, που ήθελαν να χρησιμο-
ποιήσουν τα τάγματα εφόδου για να «ρίξουν» 
τα μεροκάματα. Αυτό αποτυπώθηκε με τον πιο 
σαφή τρόπο, αλλά και με ατράνταχτα στοιχεία, 
στην καταγγελία-παρέμβαση των εργαζομένων 
της Ζώνης προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελί-
ας Πειραιά στις 5 Ιουνίου του 2012. Δηλαδή 14 
μήνες πριν από τη βίαιη επίθεση στο Πέραμα, 
εναντίον των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, και τη 
δολοφονία του 34χρονου Π. Φύσσα, που -όπως 
φαίνεται από την αστυνομική έρευνα- γνώρι-
ζαν ότι είναι γιος ενός ιδιαίτερα αγαπητού και 
δραστήριου εργάτη της Ζώνης, αλλά και ότι ο 
ίδιος εργαζόταν περιστασιακά  στο λιμάνι. Οι 
μεταλλεργάτες ανέφεραν τις πληροφορίες που 
ήθελαν μέλη της Χρυσής Αυγής να ετοιμάζουν 
«εκστρατεία» εναντίον τους  για να τους «εξα-
φανίσουν από το λιμάνι». «Γνωρίζαμε ότι θα 
μας χτυπήσουν, αλλά οι πληροφορίες έλεγαν 
ότι η επίθεση θα γίνει μέσα στον χώρο εργασί-
ας, για να φανεί ότι δεν μας θέλουν οι εργαζό-
μενοι», αποκαλύπτει ο Σωτήρης Πουλικόγιαν-
νης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Πει-
ραιά, και συνεχίζει: «Πήραμε μέτρα ασφαλείας 
με περιφρούρηση μέσα στη Ζώνη και δεν κατά-
φεραν να οργανώσουν το χτύπημα όπως το εί-
χαν σχεδιάσει. Επειδή προφανώς βιάζονταν να 
τελειώνουν με εμάς, χτύπησαν έξω, με τις γνω-
στές συνέπειες...». 

Οι βρόμικες μπίζνες της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα
«Συμβόλαιο» με 15 εργολάβους, για να «ρίξουν» τα μεροκάματα και να διαλύσουν τα σωματεία, υπέγραψαν τα πρωτοπαλίκαρα της οργάνωσης, γεγονός που οδήγησε στην έξαρση βίας στην περιοχή. καταγγελία-φωτιά στη Δικαιοσύνη 

Τον Ιούνιο του 2012, το Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά, Αττικής 
και Νήσων, η Πανελλήνια Ενωση Αμμοβολιστών-Καθαριστών, 
το Σωματείο Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών Εγκαταστατών Πλοί-
ων Αττικής και Νήσων και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών συ-
ντάσσουν την καταγγελία προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελί-
ας Πειραιά. Στην καταγγελία γίνεται λόγος για «μια ομάδα 10-
15 επιχειρήσεων οι οποίες δρουν με γνώμονα τα δικά τους συμ-
φέροντα, που είναι πίσω από μια σειρά προσπάθειες τα τελευ-
ταία 2-3 χρόνια να διαλύσουν τα σωματεία μας ή να τα βάλουν 
στο χέρι. Αφού εξάντλησαν κάθε θεμιτό 
ή αθέμιτο μέσο, το τελευταίο διάστημα 
έχουν συνάψει σχέσεις με τη γνωστή σε 
όλους μας για τη δράση της και τις μεθό-
δους που χρησιμοποιεί Χρυσή Αυγή, αλ-
λά και με ανθρώπους του υποκόσμου, για 
να αναλάβουν εργολαβία την με κάθε τρό-
πο, μια για πάντα εκκαθάριση της Ζώνης 
από εμάς». Οι ενέργειες της Εισαγγελίας 
Πειραιά, που ακολούθησαν την καταγγε-
λία, αλλά και οι ερωτήσεις των αστυνομικών, «προκάλεσαν πα-
ρεμβάσεις που πάγωσαν την επιθετικότητα της Χρυσής Αυγής 
για ένα χρόνο», επισημαίνει ο Σ. Πουλικόγιαννης, που μαζί με 
τους συναδέλφους του περιγράφει πώς «φυτεύτηκε» η Χρυσή 
Αυγή μέσα στη Ζώνη του Περάματος. 

Ερχεται η Χρυσή Αυγή
Από το 1984, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάμα-
τος το μοναδικό θέμα συζήτησης είναι «οι δουλειές που θα έρ-
θουν αν αλλάξει η χρήση του λιμανιού», επισημαίνει ο Γιάννης 
Αδαμόπουλος, που είναι εργάτης για περισσότερα από 30 χρό-
νια. «Είναι κοινό μυστικό ότι έξω από την πύλη του λιμανιού πε-
ριμένουν μεγάλες εταιρείες για να βάλουν κοντέινερ στο λιμάνι 
ή να το κάνουν τέρμιναλ», συμπληρώνει. «Από τους 6.500 που 
δουλεύαμε το 1984, τώρα έχουμε απομείνει 800», λέει ο 64χρο-
νος Μανώλης, εργοδηγός στη Ζώνη. Με το πέρασμα των ετών 

Οι προαναγγελίες…
Ποιοι διακινούσαν τις πληροφορίες; «Είναι τα 
ίδια πρόσωπα που χρησιμοποιούν οι εργολά-
βοι εναντίον μας», απαντά ο Σ. Πουλικόγιαν-
νης. Στις 12 Ιουνίου του 2012, ο νεοεκλεγείς 
βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιάννης Λαγός 
μιλάει σε ψηφοφόρους της οργάνωσης, της Β’ 
Περιφέρειας Πειραιά. Λέει ανάμεσα σε άλλα: 
«Εχω γίνει δέκτης παραπόνων με όλα αυτά τα 
θέματα που υπάρχουν με τους Αιγύπτιους που 
παίρνουν, πουλάνε όσο θέλουν, αγοράζουν απ’ 
όπου θέλουν και γενικά δεν δίνουν λογαριασμό 
σε κανέναν. Λοιπόν εμείς τους λέμε ότι θα δί-

◗ 
«Γνωρίζαμε ότι θα μας χτυπήσουν, 
αλλά οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα 

γίνει μέσα στον χώρο εργασίας, για να 
φανεί ότι δεν μας θέλουν οι εργαζόμε-
νοι», λέει ο Σ. Πουλικόγιαννης, πρόεδρος 
του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά

◗
«Πρόσφατα οι εργολάβοι άρχισαν να 
επιλέγουν για τη δουλειά αυτούς που 

δήλωναν ότι στηρίζουν τη Χρυσή Αυ-
γή», αποκαλύπτει ο μεταλλεργάτης Ακης 
Αντωνίου 

◗
«Πήγαιναν σε συναδέλφους μου για 
να τους πείσουν να υπογράψουν 

υπέρ του σωματείου τους. Αλλοτε ήταν 
διακριτικοί και άλλοτε δυναμικοί», λέει ο 
μεταλλεργάτης Γιάννης Βλάχος

δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες, που -όπως κα-
ταγγέλλει ο Σ. Πουλικόγιαννης- έχουν κοινό πα-
ρονομαστή. «Είναι αυτοί που ζητούν την αλλα-
γή χρήσης του λιμανιού, αυτοί που δέχονται 
τη μερική αλλαγή χρήσης και θέλουν ό,τι απο-
μείνει να το δουλεύουν χωρίς έλεγχο, και αυτοί 
που επιδιώκουν σε κάθε περίπτωση να μειω-
θούν τα μεροκάματα», τονίζει ο ίδιος. Και στις 
τρεις περιπτώσεις ο παρονομαστής είναι «οι 

εργολάβοι και ο πυρήνας 
των 15 συναδέλφων που 
προσπάθησαν να φτιά-
ξουν σωματείο της Χρυ-
σής Αυγής», καταγγέλ-
λουν οι εργάτες. «Πρό-
σφατα οι εργολάβοι άρ-
χισαν να επιλέγουν για 
τη δουλειά αυτούς που 
δήλωναν ότι στηρίζουν 

τη Χρυσή Αυγή», αποκαλύπτει ο Ακης Αντωνί-
ου. Ο πρόεδρος των Εργατών Μετάλλου υπο-
στηρίζει ότι από το 2009 οι ίδιοι άνθρωποι των 
εργολάβων επιχείρησαν δύο φορές να πάρουν 
μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες την πλειο-
ψηφία στο συνδικάτο, αλλά και οι δύο απόπει-
ρες είχαν γι’ αυτούς «ατυχές αποτέλεσμα». Μέ-
χρι τον Απρίλιο του 2012, ένα μήνα πριν από 
τις εθνικές εκλογές που έδωσαν στη Χρυσή Αυ-
γή το μεγάλο ποσοστό. 

«Ξεκίνησαν τότε οι φήμες από τις καντίνες 
της Ζώνης ότι η Χρυσή Αυγή  θα φέρει κοντέ-
ινερ στο λιμάνι και θα ξεκινήσει η λειτουργία 
του γραφείου της. Και όποιος τολμήσει να μι-
λήσει θα τον σπάσουν στο ξύλο», τονίζει ο Σ. 
Πουλικόγιαννης.

Ο ΣωτήρήΣ ΠΟυλικΟΓιΑννήΣ δίνει ένα συγκλονιστικό στοιχείο 
που μπορεί να αποδειχθεί μέσα σε λίγα… δευτερόλεπτα: Στις 18 Σε-
πτεμβρίου, μία ημέρα μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο πρό-
εδρος των εργολάβων της Ζώνης προσλαμβάνει όλο τον πυρήνα των 
15 οπαδών της Χρυσής Αυγής, εκτός από τρεις ή τέσσερις, που «ήταν 
ήδη μόνιμοι»! Οταν τον ρωτήσαμε πώς μπορεί να αποδείξει τον ισχυ-
ρισμό του, απάντησε ότι αντίγραφα του εντύπου πρόσληψης κατατέ-
θηκαν στο Λιμεναρχείο, στο ΙΚΑ και την Επιθεώρηση Εργασίας. «Από 
αυτούς δεν μας χτύπησε κανένας», λέει, «όμως ένας από τους 15 ανα-
γνωρίστηκε από φίλους του Παύλου Φύσσα στο επεισόδιο που προη-
γήθηκε της δολοφονίας».

Προσέλαβαν και τους 15!

μια ημερα μετα τη δολοφονια

Φύσσας
Ο άτυχος 34χρονος 
μουσικός δούλευε 
ως μεταλλεργάτης 
στο Πέραμα

εΠιθεση 
Η πρώτη εμφάνιση της  
Χ.Α. στην περιοχή έγινε  
με την αιματηρή επίθεση  
σε Αιγύπτιους ψαράδες 

νουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή και στους 
Ελληνες πολίτες». Λίγες ώρες αργότερα, ομάδα 
20 ατόμων επιτέθηκε στη μονοκατοικία όπου 
ζούσαν πέντε Αιγύπτιοι ψαράδες, τραυματίζο-
ντας πολύ σοβαρά τον έναν εξ αυτών. Και τα 
πέντε θύματα της επίθεσης είπαν στη συνέχεια 
ότι οι άντρες φώναζαν «Χρυσή Αυγή». «Η κα-
φετέρια όπου ο Γ. Λαγός προανήγγειλε το χτύ-
πημα ανήκει σε δύο αδέλφια», λέει ο Σ. Πουλι-
κόγιαννης, και αποκαλύπτει: «Ο ένας είναι ερ-
γολάβος μέσα στη Ζώνη και δύο από τα πρω-
τοπαλίκαρά του χτύπησαν εμένα στη γνωστή 
επίθεση. Τους έχει για διάφορες δουλειές - εί-

«Εκμεταλλεύονταν την 
ανέχεια και την ανεργία»,  
λένε για τους ναζί οι εργάτες  
της Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Ζώνης στο Πέραμα

ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «R»

ναι οδηγοί, δεν είναι εργάτες. Ο Π. έχει μπαλο-
νάδικο στο Πέραμα και έχει ταυτοποιηθεί στην 
επίθεση που έκαναν στους Αιγύπτιους ψαρά-
δες. Και ο άλλος είναι ο Α.». 

Στον εισαγγελέα
Τον Ιούνιο του 2012, οι μεταλλεργάτες ενημε-
ρώνονται για τις πληροφορίες που διακινού-
νται από μία καντίνα μέσα στη Ζώνη ότι έρχε-
ται η ώρα να τους «χτυπήσουν». «Κάναμε την 
παρέμβαση στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας 
Πειραιά στις αρχές Ιουνίου του 2012 και του εί-
παμε ότι ακούγεται πως θα μας επιτεθούν. Εγι-
ναν τότε παρεμβάσεις και μπλόκαραν οι Χρυ-
σαυγίτες. Η παρέμβαση τους παγώνει. Τους εί-
παμε, δηλαδή, με έναν διακριτικό τρόπο ότι ξέ-
ρουμε τι θα γίνει και ότι γνωρίζουμε ότι θα μας 
επιτεθούν».

Στο μεσοδιάστημα που ακολουθεί, η ψυχρο-
πολεμική ένταση κρατιέται ζωντανή - κυρίως 
λεκτικές προκλήσεις από τον πυρήνα των «15». 
«Εκμεταλλεύονταν την ανέχεια και την ανεργία 
και πήγαιναν σε συναδέλφους μου για να τους 
πείσουν να υπογράψουν υπέρ του σωματείου 
τους. Αλλοτε ήταν διακριτικοί και άλλοτε δυνα-
μικοί», λέει ο μεταλλεργάτης Γιάννης Βλάχος. 
«Ηρθε ένας φίλος και μου είπε ότι τον έπιασαν 
στο γυμναστήριο όπου γυμνάζονταν και αυτοί. 
Με τα πολλά τον έπεισαν να τους στηρίξει», συ-
μπληρώνει ο μεταλλεργάτης Α. Αντωνίου.

Οι φήμες για την επικείμενη επίθεση της Χρυ-
σής Αυγής ξαναφουντώνουν τον Αύγουστο του 
2013. «Στις 6 Αυγούστου, ένας γνωστός ενημε-
ρωτικός ιστότοπος έγραψε ότι έρχεται η Χρυσή 
Αυγή στη Ζώνη και το ΠΑΜΕ θα τα βρει σκού-
ρα...», θυμάται ο Σ. Πουλικόγιαννης. Στις 8 Αυ-
γούστου το μεσημέρι, και «ενώ δεν υπάρχει ψυ-
χή» από εργάτες, τρεις βουλευτές της Χρυσής 
Αυγής κηρύττουν την έναρξη της εκστρατείας 
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

«Λακέδες, θα εξαφανιστείτε»
Ο Γ. Λαγός, ο Ηλίας Παναγιώταρος και ο Νίκος 
Μίχος μεταφέρουν τους θερμούς χαιρετισμούς 
του Νίκου Μιχαλολιάκου. Μάλιστα από την κα-
ντίνα της Χρυσής Αυγής μέσα στη Ζώνη ο Γ. Λα-
γός υπόσχεται: «Η Ζώνη θα κινηθεί, τα καράβια 
θα ξαναέρθουν πίσω και οι λακέδες του ΠΑΜΕ 
και του ΚΚΕ, που καπηλεύονται τόσα χρόνια αυ-
τή την κατάσταση, θα εξαφανιστούν από εδώ 
πέρα μέσα». Λίγες ημέρες αργότερα, άγνωστοι 
θα επιτεθούν σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ -οι 
οποίοι καταγγέλλουν πως ήταν Χρυσαυγίτες- 
κατά τη διάρκεια αφισοκόλλησης και θα τραυ-
ματίσουν τον Σ. Πουλικόγιαννη.

Μία ημέρα πριν από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα, στις 16 Σεπτεμβρίου, ο πυρήνας της 
Χρυσής Αυγής Περάματος πραγματοποιεί εκ-
δήλωση για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. 
«Κάποιοι από το ακροατήριο μας είπαν ότι μί-
λησε ο εργοδηγός Χ.Κ., που είναι ένας από τον 
πυρήνα των 15», λέει ο Σ. Πουλικόγιαννης, και 
συνεχίζει: «Δήλωσε λοιπόν ότι θα φτιάξουν ένα 
σωματείο και θα κάνουν συμφωνία με τους ερ-
γοδότες να στέλνουν για δουλειά τους δικούς 
τους και όσους υπογράψουν με μικρότερα με-
ροκάματα, για να έρθουν δουλειές. Τους είπε ότι 
θα μιλήσουν με τους εργολάβους και θα υπο-
σχεθούν πως δεν θα γίνονται απεργίες. Τελείω-
σε λέγοντας: “όποιος θέλει από το ΠΑΜΕ ας έλ-
θει να μας ενοχλήσει”. Σας θυμίζω ότι ήδη μας 
είχαν χτυπήσει στην ενέδρα που μας έστησαν 
τρεις ημέρες πριν». 

στις 8 Αυγούστου 2013 
οι βουλευτές της Χρυσής 
Αυγής Ν. Μίχος, Γ. Λα-
γός και ηλ. Παναγιώτα-
ρος, μέσα από την καντί-
να-ορμητήριο της Χρυσής 
Αυγής, κηρύσσουν την 
έναρξη της εκστρατείας 
άλωσης του Περάματος. 
ερώτημα παραμένει αν ο 
άντρας με το ροζ πουκάμι-
σο είναι ο δολοφόνος του 
Παύλου Φύσσα, Γιώργος 
Ρουπακιάς


