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Ναζιστικές ενισχύσεις

Τ

η συμπαράσταση ενός δεδηλωμένου
θαυμαστή του Χίτλερ είχαν τα στελέχη
της Χρυσής Αυγής στην πρώτη ημέρα της
δίκης για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης. Ο αμετανόητος ναζιστής Ούντο Βόιγκτ,
επικεφαλής του γερμανικού εθνικιστικού κόμματος NPD, έδωσε το «παρών» την περασμένη Δευτέρα στον Κορυδαλλό και στην αίθουσα όπου δικάζονται οι Ελληνες ομοϊδεάτες του.
Από νωρίς το πρωί ο 63χρονος Γερμανός,
καταδικασμένος πολλάκις από τη γερμανική
Δικαιοσύνη για προώθηση της ρατσιστικής
ιδεοληψίας, καθόταν μαζί με τον νεαρό συνοδό του στις θέσεις που προορίζονται για τους
μάρτυρες της δίκης. Λίγη ώρα αργότερα, αμέσως μόλις άρχισε η προσέλευση των μαρτύρων κατηγορίας, ο Βόιγκτ και ο συνοδός του
σηκώθηκαν για να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Παρ’ όλα αυτά, όσοι γνωρίζουν τους
ισχυρούς δεσμούς του με τη Χρυσή Αυγή και
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γει από την ευρωζώνη.
Η παρουσία του Βόιγκτ στον Κορυδαλλό την
περασμένη Δευτέρα αποτελεί την επισφράγιση
μιας μακροχρόνιας σχέσης με τη Χρυσή Αυγή
και προσωπικά τον Ν. Μιχαλολιάκο, η οποία
κρατά εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια. Από
τον Σεπτέμβριο του 2013, όταν οι Ελληνες ομοϊδεάτες του άρχισαν να συλλαμβάνονται, ήταν
από τους πρώτους που έσπευσε να εκφράσει
τη συμπαράστασή του, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο είχε βρεθεί και πάλι στον Κορυδαλλό,
κάνοντας δηλώσεις στο διαδικτυακό κανάλι της
Χρυσής Αυγής υπέρ των φυλακισμένων ηγετών
της οργάνωσης.
Η πρώτη φορά, όμως, που είχε επισκεφθεί τη
χώρα μας ως ηγέτης του φιλοχιτλερικού γερμανικού κόμματος NPD ήταν τον Ιανουάριο του
2006, δίνοντας το «παρών» στη συγκέντρωση
που διοργανώνει κάθε χρόνο η Χρυσή Αυγή,
εκμεταλλευόμενη την επέτειο των γεγονότων
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φωτο: στελιοσ Ματσαγγοσ
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Ο Γερμανός «Φύρερ»

στη δίκη της

Χρυσής Αυγής

Ο αμετανόητος
ναζιστής,
επικεφαλής
του γερμανικού
εθνικιστικού
κόμματος NPD,
Oύντο Βόιγκτ,
βρέθηκε τη
Δευτέρα στην
αίθουσα όπου
δικάζονται
οι Ελληνες
ομοϊδεάτες
του για
συμπαράσταση

Ο Ουντο Βόιγκτ έχει προκαλέσει ακόμα και με τις προεκλογικές του αφίσες. Η
φράση «δώσε γκάζι» που έχει χρησιμοποιήσει, στα γερμανικά σημαίνει παράλληλα «δώσε αέριο», παραπέμποντας έτσι
στους θαλάμους του Αουσβιτς

Αυγής έχει εκστομίσει αμέτρητα άλλα σχόλια
φιλοναζιστικού περιεχομένου. Εχει υποστηρίξει ότι η Γερμανία πρέπει να διεκδικήσει εδάφη που έχασε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και
ότι το Ολοκαύτωμα δεν έγινε ποτέ.
Στη Γερμανία το κόμμα του λαμβάνει ένα
εκλογικό ποσοστό που σε εθνική κλίμακα κυμαίνεται από το 0,8% μέχρι το 1,5%. Στις περασμένες ευρωεκλογές, ο Βόιγκτ εκμεταλλεύτηκε
την αλλαγή του γερμανικού εκλογικού νόμου
και εξελέγη ευρωβουλευτής, με το NPD να λαμβάνει ποσοστό μόλις 1%. Εκτοτε, δεν χάνει ευκαιρία να μιλά υποτιμητικά για την Ελλάδα και
για τη χρηματοδότηση που λαμβάνει η χώρα
μας στο πλαίσιο των μνημονίων. «Οπως φαίνε-

Σε νέα αίθουσα

Δίκη από... Σεπτέμβρη
Το «κομφούζιο» που επικράτησε την πρώτη ημέρα της δίκης της
Χρυσής Αυγής, λόγω του σημείου
που διεξάγεται αλλά και λόγω ανεπάρκειας της δικαστικής αίθουσας
να φιλοξενήσει τον αυξημένο αριθμό κατηγορουμένων, δικηγόρων,
δημοσιογράφων, μαρτύρων και κοινού, οδηγεί τους αρμοδίους σε δεύτερες σκέψεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
Realnews, το υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμάζει εναλλακτική αίθουσα

γάλο αριθμό παραγόντων. Η δεύτερη λύση είναι προκατασκευασμένη
αίθουσα που στήνεται τώρα μεταξύ
Εφετείου και Πρωτοδικείου.
Μέχρι στιγμής αυτή φαίνεται να είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση, καθώς
η ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του
Κορυδαλλού αποδείχθηκε από την
αρχή -όπως πολλοί προειδοποιούσαν- ότι δημιουργούσε πολλαπλά
προβλήματα. Οχι μόνο εξαιτίας της
μικρής χωρητικότητας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται μια

η αιθουσα
που βρίσκεται στο ισόγειο
του Εφετείου,
η οποία σχεδιάζεται να επεκταθεί για να
μπορέσει να
γίνει εκεί η δίκη της ΧΑ

Ο Βόιγκτ έχει καταδικαστεί
από τη γερμανική Δικαιοσύνη
τρεις φορές για προώθηση
φυλετικού μίσους και της
ναζιστικής ιδεολογίας

οπαδοι του NPD
με τα χαρακτηριστικά ξυρισμένα κεφάλια και τις μαύρες μπλούζες των
νεοναζί

ειδικά με τον αρχηγό της Νίκο Μιχαλολιάκο
εμφανίζονται βέβαιοι πως ο αμετανόητος ναζιστής θα δώσει και πάλι το «παρών» στην αίθουσα του Κορυδαλλού.

Λάτρης του Χίτλερ
Ο Βόιγκτ έχει χαρακτηρίσει δημοσίως τον Αδόλφο Χίτλερ ως «αναμφισβήτητα μεγάλο πολιτικό άνδρα της Γερμανίας». Ακόμη, έχει υποστηρίξει ότι ο Ρούντολφ Ες, ο άλλοτε υπαρχηγός
του Χίτλερ, θα έπρεπε να προταθεί για… Νόμπελ Ειρήνης. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ο
ίδιος άνθρωπος ανήκει στους κατεξοχήν υποστηρικτές των στερεοτύπων για τους «τεμπέληδες Ελληνες» στη Γερμανία, υποστηρίζοντας
ότι η Ελλάδα «μαδάει» τους Γερμανούς φορολογουμένους και ότι η χώρα μας πρέπει να φύ-

στα Ιμια. Μάλιστα, σε εκείνη την προ εννεαετίας επίσκεψη στην Αθήνα είχε ανέβει στην
εξέδρα που είχε στηθεί στο Πεδίον του Αρεως,
έπειτα από κάλεσμα του Ν. Μιχαλολιάκου, για
να απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους των Γερμανών ναζί.
Ο Βόιγκτ έχει καταδικαστεί από τη γερμανική Δικαιοσύνη τρεις φορές για προώθηση
φυλετικού μίσους και της ναζιστικής ιδεολογίας. Το 2004 είχε δηλώσει ότι «αναμφισβήτητα ο Χίτλερ ήταν ένας μεγάλος Γερμανός πολιτικός, όμως δεν αρνούμαι το μερίδιο της ευθύνης του στην ήττα που υπέστη η Γερμανία»,
για να καταδικαστεί σε επτάμηνη φυλάκιση με
αναστολή. Η ίδια ποινή τού έχει επιβληθεί άλλες δύο φορές, το 2006 όταν το NPD εξέδωσε ρατσιστικά φυλλάδια εναντίον ποδοσφαιρι-

στών αφρικανικής καταγωγής που έπαιζαν στην
Εθνική Γερμανίας, αλλά και το 2007 όταν πρότεινε τον άλλοτε υπαρχηγό του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος του Χίτλερ, Ρούντολφ Ες, για
το Νόμπελ Ειρήνης… Παράλληλα στη Γερμανία, εδώ και μία δεκαετία, υπάρχει εκστρατεία
ώστε το NPD να τεθεί εκτός νόμου. Το 2013, ο
τότε Γερμανός αντικαγκελάριος Φίλιπ Ρέσλερ
είχε απορρίψει τις σκέψεις να κηρυχθεί παράνομο το NPD, δηλώνοντας: «Δεν μπορείς να
ποινικοποιήσεις την ηλιθιότητα»…

Υβριστής της Ελλάδας
Ο Βόιγκτ είναι γιος αξιωματικού της Βέρμαχτ.
Από το 1996 που αναδείχθηκε επικεφαλής του
NPD, o Γερμανός σύμμαχος του Ν. Μιχαλολιάκου και των υπόλοιπων μελών της Χρυσής

Ελληνες
«Οπως φαίνεται,
υπάρχουν αρκετά
χρήματα για
τους Ελληνες
αλλά όχι και για
τις γερμανικές
οικογένειες»,
γράφει ο Βόιγκτ σε
κείμενό του

ται, υπάρχουν αρκετά χρήματα για τους Ελληνες αλλά όχι και για τις γερμανικές οικογένειες»,
γράφει ο Βόιγκτ σε κείμενο που δημοσιεύτηκε
στην ιστοσελίδα του NPD, μόλις στις 5 Μαρτίου του 2015. Στο ίδιο κείμενο επισημαίνει πως
η Ελλάδα πρέπει να φύγει από το ευρώ, για να
σταματήσει να «μαδάει» τους Γερμανούς φορολογουμένους… «Δεν γίνεται να συνεχίσουμε να μαδάμε τους Γερμανούς φορολογουμένους για να χρηματοδοτούμε τον προϋπολογισμό ξένων χωρών! Για όλους μας, θα ήταν καλύτερο η Ελλάδα να αποχωρήσει από την ευρωζώνη και να επιστρέψει στο δικό της νόμισμα», καταλήγει το κείμενό του Γερμανού υποστηρικτή της Χρυσής Αυγής.

πέρας των εξετάσεων. Επιπλέον, ο
τραυματισμός δύο μαρτύρων κατηγορίας από αγνώστους, την ώρα που
προσέρχονταν στο δικαστήριο, επιβεβαίωσαν και όσους έλεγαν πως θα
υπάρχει ένταση αφού σε μικρή απόσταση από τις φυλακές δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας και σημειώθηκαν οι επιθέσεις στα μέλη του
ΠΑΜΕ στους Αιγύπτιους ψαράδες.
Εφόσον πάντως οριστικοποιηθεί η
μεταφορά της δίκης, ο σχεδιασμός
προβλέπει να γίνουν ελάχιστες συ-

στην περίπτωση που και το δικαστήριο
«ανάψει» το πράσινο φως για μεταφορά της διαδικασίας από τον Κορυδαλλό. Το plan Β περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαμόρφωση
αίθουσας που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ισογείου στο Εφετείο
της Αθήνας. Τα υπέρ αυτής είναι ότι
υπάρχει δυνατότητα επέκτασής της
-με μικρό κόστος όπως επισημαίνεται- έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενεί πολυπρόσωπες δίκες, ενώ διαθέτει και δική της είσοδο που θεωρείται απαραίτητη σε υποθέσεις με με-

ανάσα από σχολικά συγκροτήματα.
Σύμφωνα με κατοίκους και παράγοντες της περιοχής που από νωρίς
την προηγούμενη Δευτέρα -ημέρα
έναρξης της δίκης- διαδήλωσαν έξω
από τη δικαστική αίθουσα, δεν είναι
δυνατόν να διεξάγεται μια τέτοια δίκη και δίπλα τα παιδιά να δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό το επιχείρημα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και
από τους αρμοδίους και έτσι αναμένεται στις 7 Μαΐου που το δικαστήριο
έχει ορίσει την επόμενη συνεδρίασή
του να διακόψει εκ νέου για μετά το

νεδριάσεις το καλοκαίρι με εξέταση
διαδικαστικών θεμάτων και η επί της
ουσίας διαδικασία να ξεκινήσει τον
Σεπτέμβριο στο Εφετείο.
Κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης δεν κρύβουν πάντως τη δυσαρέσκειά τους για τις επιλογές της
προηγούμενης ηγεσίας, που διέθεσε σχεδόν 50.000 ευρώ για την ανακατασκευή μιας αίθουσας που φαινόταν εξαρχής πως δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας τέτοιας δίκης.
ΑΝΝΑ ΚΑΝΔΥΛΗ

