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του Γιάννη Καρδαρά*
Επειδή το επιτελείο των αρίστων της ΝΔ και προσωπικά
ο κ. Κ. Μητσοτάκης προβαίνουν σε επίκληση της «θεωρίας των δύο άκρων» επιτιθέμενοι
στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ θέτω υπόψιν των αναγνωστών τα κατωτέρω
στοιχεία που προκύπτουν από έγγραφα και δημοσιεύματα που αποδεικνύουν την διαχρονική
επίκλησή της :
1./ Την από 22-5-2012 δήλωση στο
ΚΑΝΑΛΙ 1 του τότε Δημάρχου Πειραιά κ. Β. Μιχαλολιάκου ο οποίος είχε τονίσει επί λέξει:
«Η Χ.Α. είναι ακραία το ίδιο και ο κος Τσίπρας»
Για την παραπάνω δήλωση η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά είχε εκδώσει σχετική
ανακοίνωση και κατήγγειλε τον τότε Δήμαρχο Πειραιά.

2./ Στις 12-6-2012, ημέρα των εκλογών και περί ώρα 10:30μμ μέλη της Χ.Α. επιτέθηκαν
στο κεντρικό εκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑ διαγωνίως απέναντι από την
Ιωνίδειο και το Δημαρχείο και χειροδίκησαν κατά πολιτών και εναντίον μου με αποτέλεσμα
να μεταφερθώ τα ξημερώματα στο εφημερεύον Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Στις 19-6-2012 ο τότε Δήμαρχος κ. Β. Μιχαλολιάκος είχε δηλώσει:
«Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες πράξεις …… μίλησα με τον κ Καρδαρά και του
εξεδήλωσα την συμπαράσταση μου….. Άκρο δεν είναι μόνο η Χ.Α. άκρο είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την παραπάνω επίθεση είχε σχηματισθεί δικογραφία και κατέθεσα ως
μάρτυρας κατηγορίας κατά της Χ.Α. στο Εφετείο Κακουργημάτων την 1η και 2η Ιουνίου
2017.

3./ Στις 10-9-2012 υπάρχουν δηλώσεις καταχωρημένες στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά όπου σε πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων Μαρίας Σταθάκη και
Γιάννη Καρδαρά να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου «να τεθεί η
Χ.Α. εκτός Νόμου ως ναζιστικό μόρφωμα» ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Β. Μιχαλολιάκος
αποκάλεσε «Χρυσαυγίτη» μέλος της Δημοτικής παράταξης «Το Λιμάνι της Αγωνίας»
επειδή τον διέκοψε.
 Ο κ. Ι. Μίχας ως επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στην ίδια συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, ενώ συμφώνησε με την πρόταση των παραπάνω
Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής παράταξης «Το Λιμάνι της Αγωνίας» πρόσθεσε επί
λέξει τα εξής:
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«Μήπως φταίνε για το φαινόμενο Χ.Α. κάποια κόμματα που συνηγορούν στο σύνθημα
«να καεί, να καεί το μπουρδέλο η ΒΟΥΛΗ»

4./ Ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου των ηγετών της
Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς τον Ιούνιο του 2017 και ενώ ευρίσκετο σε εξέλιξη η Δίκη της Χ.Α.
είχε δηλώσει στο περιοδικό POLITICO των Βρυξελλών επί λέξει:
«Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει εσωτερική τρομοκρατία προερχόμενη από
την Άκρα Αριστερά. Η βία προέρχεται αποκλειστικά από την Αριστερά τα τελευταία
χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέθρεψε μια κουλτούρα μίσους όταν ήταν στην αντιπολίτευση και δεν
έχει κάνει σχεδόν τίποτα γι αυτήν την βία όσο κυβερνά»
Σε ότι αφορά την Χ.Α.: «Η Χ.Α. είναι τόσο ακραία και τόσο χυδαία που έχει
περιθωριοποιηθεί»(βλέπετε εφημερίδα Η ΑΥΓΗ 27-6-2017).

*Ιωάννης Καρδαράς
Δικηγόρος στον Α.Π
Μέλος της διοίκησης του ΔΣΠ

2/2

