
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 
Δεσμοί αίματος ανάμεσα σε μεγαλοεργολάβους και 

χρυσαυγίτες 
Αποκαλυπτικές καταγγελίες των συνδικάτων της Ζώνης, που 
δείχνουν τα κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των 

κομμουνιστών συνδικαλιστών 
Η Χρυσή Αυγή δρούσε στο Πέραμα για τα συμφέροντα των 

μεγαλοεργολάβων της Ζώνης. Σ' αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε και η 
επίθεση στους κομμουνιστές συνδικαλιστές. Αυτό προκύπτει από 
ανακοινώσεις και καταγγελίες των ταξικών σωματείων της Ζώνης, που 
δίνουν μάχη στο Πέραμα για την οργάνωση των εργαζομένων και τη 
διατήρηση του χαρακτήρα της Ναυπηγοεπισκευαστικής. Συγκεκριμένα: 
1. Ηδη από τις 21 Ιούνη 2012, τα ταξικά σωματεία της Ζώνης είχαν 
προειδοποιήσει με δελτίο Τύπου - καταγγελία, στην οποία ανέφεραν ότι 
στα πλαίσια της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής 
Ενωσης να συρρικνώσουν τη ναυπηγική βιομηχανία της χώρας, 
προωθείται «η παράδοση του λιμανιού στα μονοπώλια και η αλλαγή 
χρήσης της Ν/Ζώνης. Σε αυτό το σχέδιο, στρατηγικός σύμμαχος των 
κυβερνώντων είναι ομάδα 10 - 15 επιχειρήσεων οι οποίες δρουν με 
γνώμονα μόνο τα δικά τους συμφέροντα». 
Γι' αυτές τις επιχειρήσεις σημείωναν ότι: «Αυτή η ομάδα εργοδοτών 
είναι πίσω από μια σειρά προσπάθειες τα τελευταία 2 - 3 χρόνια, να 
διαλύσουν τα σωματεία μας ή να τα βάλουν στο χέρι. Αφού 
εξάντλησαν κάθε θεμιτό ή αθέμιτο μέσο, το διάστημα αυτό έχουν 
συνάψει σχέσεις με τη γνωστή σε όλους μας για τη δράση της και τις 
μεθόδους που χρησιμοποιεί Χρυσή Αυγή, αλλά και με ανθρώπους του 
υποκόσμου, για να αναλάβουν εργολαβία την με κάθε τρόπο, για πάντα 
εκκαθάριση της Ζώνης από εμάς». 
Μάλιστα, πληροφορίες που είχαν έρθει τότε στο φως έκαναν λόγο και 
για συνάντηση ομάδας εργολάβων με τον γγ της Χρυσής Αυγής, 
Μιχαλολιάκο, στην οποία συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλους οι βουλευτές 
Κασιδιάρης και Λαγός. 
2. Στις 8 Αυγούστου 2013, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής Λαγός, 
Παναγιώταρος, Μίχος μπήκαν στη Ζώνη μεσημέρι, όταν δεν υπήρχαν 
εργαζόμενοι, και συνοδευόμενοι από καμιά 15αριά γνωστούς φασίστες 
της περιοχής, όπως ο Χρ. Κυριτσόπουλος, που έχει ήδη συλληφθεί, 
πήγαν σε μια καντίνα που βρίσκεται στο χώρο για να διακηρύξουν ότι 
πάνε «μαζί με τους εφοπλιστές μας, γιατί από κει πέρα 
εξαρτιόμαστε», ότι «έφυγαν βαπόρια γιατί έγιναν απεργίες». 
Χωρίς να διστάσουν, άρχισαν να απειλούν ευθέως, όπως ο Λαγός, 



λέγοντας: «(...) Οι λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ (...) θα 
εξαφανιστούν από δω πέρα μέσα». Ο Μίχος: «Το μεγάλο πρόβλημα 
που λέγεται ΠΑΜΕ». Ο Ηλ. Παναγιώταρος: «Το απόστημα που υπάρχει 
εδώ (...) το ΠΑΜΕ (...) πολύ σύντομα θα τελειώσει». 
3. Ειδικά για τον Χρ. Κυριτσόπουλο, που είναι γνωστός εργοδηγός των 
εργολάβων, στις 17 Σεπτέμβρη το απόγευμα, λίγες ώρες πριν 
δολοφονηθεί ο 34χρονος Παύλος Φύσσας, σε εκδήλωση μερικών 
δεκάδων φασιστοειδών στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα 
είχε δηλώσει: «Εχουμε το δικαίωμα, λοιπόν, κι εμείς να κάνουμε ένα 
σωματείο και με αυτό το σωματείο, βάσει νόμου, που θα αποτελείται 
από αρκετά μέλη, θα διαφοροποιήσουμε τα μεροκάματά μας, γιατί η 
κρίση αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα (...) Τα μεροκάματα που 
παίρναμε πριν δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια ήταν πάρα πολύ μεγάλα και 
υψηλά, σε σχέση με την κρίση. Θα μπορούσαμε να χαμηλώσουμε τα 
μεροκάματά μας, να εγγυηθούμε στους Ελληνες εφοπλιστές ότι 
αν φέρουν τα βαπόρια τους εδώ θα σταματήσουμε τις απεργίες 
που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια για διάφορους λόγους». 
4. Οπως καταγγέλλει ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά, 
την επομένη της δολοφονίας του 34χρονου Παύλου Φύσσα, δηλαδή 
στις 18 Σεπτέμβρη, ο πρόεδρος της Ενωσης Ναυπηγοεπισκευαστών 
Πειραιά, Θ. Πυρήνης, προσέλαβε την ομάδα των περίπου 15 φασιστών 
που ήταν στις 8 Αυγούστου με το κλιμάκιο των βουλευτών της Χρυσής 
Αυγής στη Ζώνη. 
5. Οι 9 κομμουνιστές που χτυπήθηκαν στοχευμένα από τους 
χρυσαυγίτες έχουν αναγνωρίσει ανάμεσα στους δράστες έναν ακόμα 
εργοδηγό των εργολάβων. Συγκεκριμένα, αναγνώρισαν τον Κυριάκο 
Αντωνακόπουλο, ο οποίος είναι εργοδηγός στον εργολάβο της Ζώνης 
Φυντάνη. Να σημειωθεί ότι ο Φυντάνης διατηρεί και καφετέρια στο 
Πέραμα, στην οποία μάλιστα, είναι επιβεβαιωμένο, είχαν συγκεντρωθεί 
οι χρυσαυγίτες λίγες ώρες πριν επιτεθούν στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, 
τα ξημερώματα της 12ης Ιούνη του 2012. Επίσης, έχουν αναγνωριστεί 
οι χρυσαυγίτες Αν. Πανταζής, Καστρινός και Αντ. Χατζηδάκης. 
Χτες, οι συνδικαλιστές που χτυπήθηκαν ύπουλα από τους χρυσαυγίτες, 
έδωσαν συμπληρωματικές καταθέσεις στον Ε' ανακριτή Πειραιά. Να 
σημειωθεί ότι παρά τις απανωτές καταθέσεις, μέχρι και χτες το βράδυ 
παρέμεναν ασύλληπτοι όσοι έχουν υποδειχτεί ονομαστικά ότι 
συμμετείχαν στην επίθεση και η Αστυνομία έχει ήδη στοιχεία σε βάρος 
τους. Οι συνδικαλιστές έχουν ζητήσει και την άρση του τηλεφωνικού 
απορρήτου των τεσσάρων χρυσαυγιτών που έχουν αναγνωρίσει έως 
τώρα. 


