7 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα:

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΟΙ ΝΑΖΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ
ΤΗΣ ΧΡ. ΑΥΓΗΣ
Όχι στο διακομματικό καθεστώς της ντροπής που σύσσωμο τους καλύπτει και δεν τους
τιμωρεί πραγματικά καθώς :
α) Έσυρε την ακροαματική διαδικασία της δίκης επί 5,5 χρόνια και την έκρυψε από τις
τηλεοράσεις , και μάλιστα από την κρατική που ελέγχουν οι κυβερνήσεις και το πολιτικό
καθεστώς. Έτσι τη μετέτρεψε σε μια ρουτίνα μακριά από τις μάζες για να μην βγουν
ζωντανά τα εγκλήματα των τεράτων.
β) Άφησε τους ναζί να εκφοβίζουν τους μάρτυρες κατηγορίας και μάλιστα απελευθέρωσε
στα γρήγορα τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας Φύσσα. Προηγούμενα
είχε αφήσει τη δολοφονική αυτή συμμορία εντελώς νόμιμη και ελεύθερη να νομοθετεί
και να τραμπουκίζει στην ίδια τη Βουλή, οπότε απέτρεψε τα χιλιάδες θύματα της βίας να
καταθέσουν σε αυτή τη δικαστική διαδικασία στην κρίσιμη φάση των ερευνών. Έτσι δεν
ήρθε στην επιφάνεια η αληθινή έκταση του οργίου της τρομοκρατίας τους στην οποία επί
δεκαετίες δεν αντέδρασαν ούτε τα κόμματα, ούτε η δικαστική εξουσία, παρά μόνο όταν
υποχρεώθηκαν μετά το σάλο που είχε ξεσηκωθεί στο εξωτερικό, τις όλο και πιο έντονες
επεμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και τελικά μετά τη δολοφονία Φύσσα.
γ)‘Άλλαξε την ήδη ανεκτική απέναντι στους πιο ειδεχθείς ρατσιστές φονιάδες και
τραμπούκους νομοθεσία επί κυβέρνησης Τσίπρα και θέσπισε τέτοιες διατάξεις ώστε
οι ποινές που θα επιβληθούν στους ναζι-φονιάδες να είναι πολύ πιο ελαφριές. Αυτό
το πολιτικό και νομικό έγκλημα διεπράχθη με τη συμφωνία της ΝΔ και της υπόλοιπης
αντιπολίτευσης, ώστε οι ναζήδες, και αν καταδικαστούν να βρεθούν γρήγορα έξω ή και
καθόλου μέσα στη φυλακή.
δ) Αρνήθηκε να κάνει τεράστιο πολιτικό – δημοκρατικό ζήτημα τη φιλοναζιστική πρόταση
της εισαγγελέα της δίκης για την αθώωση και των πιο αποδεδειγμένων τεράτων.
ε) Συνεχίζει με επικεφαλής τη φιλική προς το νέο παγκόσμιο κέντρο του φασισμού, το
νεοχιτλερικό άξονα Ρωσίας-Κίνας ψευτοαριστερά να ισχυρίζεται και να εξαπατά τους
δημοκράτες ότι μπορεί ένας δολοφονικός ρατσιστικός, και μάλιστα ανοιχτά ναζιστικός
στρατός να σταματήσει ποτέ την τρομοκρατία χωρίς να βγει εκτός νόμου, δηλαδή
να τιμωρηθεί ποινικά χωρίς να έχει προηγούμενα συντριβεί πολιτικά από τη νόμιμη
δημοκρατική βία των πολιτών. Δίκη των μαφιόζων με νόμιμη τη Μαφία και μάλιστα με
κόμμα που μπορεί να μπαίνει και στη Βουλή, μπορεί να υπάρχει μόνο σαν μια απάτη των
καθώς πρέπει κυρίων - κυρίων πολιτικών συνεργατών της Μαφίας.
Καμιά δίκη δεν είναι πραγματική αν δεν είναι προηγούμενα εκτός νόμου όλοι οι ναζί
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