Καλαμάτα: 4 ένοχοι και 4
αθώοι για την επίθεση στον
Κωνσταντινέα
Τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους δικάστηκαν την
Παρασκευή ένοχοι από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Καλαμάτας για την επίθεση σε βάρος του βουλευτή Πέτρου
Κωνσταντινέα, την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 , μετά τη λήξη
του ποδοσφαιρικού αγώνα Καλαμάτα – Πάμισος.
Τελικά το δικαστήριο καταδίκασε τους δύο, έναν 37χρονο και
έναν 38χρονο, σε 8 μήνες φυλάκιση τον καθένα με τριετή
αναστολή για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης,
ενώ έναν 26χρονο και έναν 27χρονο τους καταδίκασε σε 5 μήνες
φυλάκιση τον καθένα με τριετή αναστολή, για απλή συνέργεια
στην επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Νωρίτερα την ενοχή τους είχε προτείνει και η εισαγγελέας,
καθώς τόσο ο βουλευτής όσο και δύο μάρτυρες οι οποίοι είναι
φίλοι του και είδαν τι έγινε αφού έφυγαν μαζί από το γήπεδο,
τους είχαν κατονομάσει με σιγουριά στις καταθέσεις τους στο
δικαστήριο ότι έσπρωξαν, έβρισαν και χτύπησαν ( ενώ οι άλλοι
δύο συμμετείχαν απλά στον όχλο και έβρισαν) τον Πέτρο
Κωνσταντινέα.
Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν
την ενοχή τους και
ισχυρίστηκαν ότι όλα ξεκίνησαν γιατί κάποιος από το πλήθος
φώναξε “προδότες, ξεπουλήσατε τη Μακεδονία”.
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ
Ο ίδιος ο Π. Κωνσταντινέας περιγράφοντας το περιστατικό
μίλησε για απρόκλητη επίθεση, που τον έκανε να σαστίσει.
Είπε ότι τον έσπρωχναν και έβριζαν χυδαία ενώ βρέθηκε
ξαφνικά περικυκλωμένος από 5-6 άτομα. Σε κάποια στιγμή
αντιλήφθηκε μάλιστα έναν ο οποίος βιντεοσκοπούσε όλο αυτό

και ο βουλευτής πήγε να πάρει το τηλέφωνο, φοβούμενος ότι θα
το ανέβαζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον
γελοιοποιήσουν.
Εκεί ξέφυγε η κατάσταση και βρέθηκε περικυκλωμένος, σύμφωνα
με τον ίδιο και τις καταθέσεις δύο ακόμα μαρτύρων, από 25-30
άτομα. Περιέγραψε ότι τον έσπρωχναν και τον έβριζαν ώσπου
βρέθηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο και κάποιος του έβαλε
τρικλοποδιά, έπεσε και τότε άρχισαν να τον χτυπούν μπουνιές
και κλωτσιές στο κεφάλι και τα πλευρά.
Ο ίδιος -είπε- φώναξε στους φίλους του με τους οποίους
έφυγαν μαζί από το γήπεδο να καλέσουν την Αστυνομία και όταν
ακούστηκαν οι σειρήνες, οι επιτιθέμενοι απομακρύνθηκαν.
Επίσης, ο βουλευτής κατονόμασε και τα άτομα οι οποίοι τον
χτύπησαν και τους υπέδειξε στο δικαστήριο λέγοντας ακριβώς
τι είπαν και τι έκαναν.
ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ
Οι οκτώ κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλοι τους ότι είχαν την
παραμικρή συμμετοχή, όμως επιβεβαίωσαν πάντως ότι ο
Κωνσταντινέας περνούσε με το σκούτερ του και σταμάτησε όταν
κάποιοι φώναξαν από το πλήθος συνθήματα για ξεπούλημα της
Μακεδονίας. Επίσης, επιβεβαίωσαν και το περιστατικό με το
κινητό τηλέφωνο αλλά κανένας δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός ο
οποίος τραβούσε το βίντεο.
Κατά τα άλλα, παρουσίασαν μια διαφορετική εκδοχή των
γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι ο βουλευτής προκάλεσε το
πλήθος με βλαστήμιες και απειλές, ότι θα βάλει να τους
συλλάβουν όλους…
Οι καταδικασθέντες στις απολογίες τους δεν αρνήθηκαν ότι
ήταν παρόντες, αρνήθηκαν όμως πως τον χτύπησαν ή συμμετείχαν
στα επεισόδια. Είπαν ότι κανένας δεν έδειρε με μπουνιές και
κλωτσιές τον βουλευτή, αλλά ότι έπεσαν μόνο κάτι σπρωξιές
και βρισιές, αμφισβητώντας τον ξυλοδαρμό και τα έγγραφα του
νοσοκομείου για τραυματισμό του Πέτρου Κωνσταντινέα στο μάτι

το κεφάλι, τον αυχένα και το θώρακα.
Θυμίζουμε πάντως ότι η επίθεση στον Π. Κωνσταντινέα έγινε
μπροστά σε στέκι των κακόφημων οργανωμένων οπαδών “Bulldogs”
της Μαύρη Θύελλα, στην οδό Καλλιπατείρας, και προφανώς οι
καταδικασθέντες θα πρέπει να είναι μέλη αυτού του συνδέσμου
που αποτελείται κυρίως από ακροδεξιά στοιχεία και έχει
πρωταγωνιστεί αρκετές φορές και στο παρελθόν σε έκτροπα.

Αναβλήθηκε η δίκη για
ξυλοδαρμό Κωνσταντινέα

τον

Για τις 7 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε τελικά η
εκδίκαση της υπόθεσης για την επίθεση εναντίον
του βουλευτή Πέτρου Κωνσταντινέα από μέλη των
bulldogs, έξω από το γήπεδο της Καλαμάτας.
Ο λόγος ήταν η απουσία, εξαιτίας προβλήματος
υγείας, του συνηγόρου υπεράσπισης ενός εκ των
κατηγορουμένων.
Υπενθυμίζεται ότι για την επίθεση εναντίον του
βουλευτή κατηγορούνται συνολικά δέκα άτομα, ενώ
σήμερα η συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των
κατηγορουμένων δήλωσε ότι κατέθεσε μήνυση
εναντίον του βουλευτή για ψευδορκία μάρτυρα,
ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση.
Όπως πρόσθεσε, «ο εντολέας μου εμπλέκεται χωρίς
να έχει καμία σχέση, γιατί δεν ήταν παρών στο
συμβάν και μάλιστα ήταν στο εξωτερικό».

Η κουλτούρα βίας χτυπάει και
την Καλαμάτα-Να κλείσουν οι
«Bulldogs» !
To νόημα του ξυλοδαρμού Κωνσταντινέα
Σε μια Ελλάδα όπου καλλιεργείται συστηματικά ο εξτρεμισμός,
ο λαϊκισμός και ο αντικοινοβουλευτικός λόγος κάθε μορφής,
δυστυχώς και η Μεσσηνία δεν θα μπορούσε να αποτελεί
εξαίρεση.
Όπως φάνηκε από το πρόσφατο περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του
Κωνσταντινέα έξω από το γήπεδο της Καλαμάτας, η κουλτούρα
βίας έχει χτυπήσει αναπόφευκτα και τη δική μας περιοχή,
παρότι εμείς δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερη κουλτούρα βίας. Είναι
μάλιστα γεγονός ότι η εθνική συμφιλίωση ήρθε στη Μεσσηνία
πιο πριν από άλλα μέρα της Ελλάδας και παρά τα άσχημα
βιώματα που είχε ο κόσμος από τα γεγονότα του εμφυλίου και
του Μελιγαλά.
Ωστόσο ζούμε κι’εμείς στην ίδια χώρα με τους ίδιους
πολιτικούς και κόμματα και τους ίδιους δημοσιογράφους και
κανάλια, οπότε θα ήταν αυταπάτη να θεωρούμε ότι θα μέναμε
μακριά από τον εξτρεμισμό.
Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντινέας δάρθηκε για το ζήτημα του
Μακεδονικού το οποίο είναι και μακριά γεωγραφικά από εμάς
(οπότε και πιο αποστασιοποιημένοι) και λίγοι μπορούν να το
κατανοήσουν στην περιοχή μας. Ωστόσο η φασιστικήχρυσαυγίτικη λογική του «ξύλο και κρεμάλα στους προδότες»
δεν θα μπορούσε παρά να είναι παρούσα και εδώ…
Σημειολογικά πάντως αυτού του είδους η κουλτούρα βίας

και ο

αντικοινοβουλευτικούς λόγος καλλιεργήθηκε και από τον ίδιο
τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι που ήρθε η ώρα να στραφεί και εναντίον του
από τους εθνικιστές και φασίστες. Άλλωστε και ο ίδιος ο
Κωνσταντινέας δεν φημίζεται ως ένας καλότροπος και
καλλιεργημένος βουλευτής…
Έτσι θα λέγαμε πως για ένα περιστατικό με εθνικιστική βία
όπως αυτό, ευθύνη έχουν και οι Χρυσαυγήτες και τα
περισσότερα από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης (και
ειδικά η Νέα Δημοκρατία που τελευταία διαπρέπει σε
πατριδοκαπηλία), αλλά και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ με τις μεθόδους
που εγκαινίασε.
Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά κυρίως ότι όλοι τους
κρατούν ακόμα στη νομιμότητα τη ναζιστική γκρούπα της Χρυσής
Αυγής και μάλιστα την αντιμετωπίζουν πλέον σαν καθωσπρέπει
κόμμα !

Να κλείσει η διοίκηση τους «Bulldogs» !

Όλοι οι συλληφθέντες και κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό
του Κωνσταντινέα ανήκουν στον κακόφημο σύνδεσμο φιλάθλων της
ομάδας της πόλης μας «Bulldogs».
Πρόκειται για έναν σύνδεσμο που αποτελείται στην πλειοψηφία
από Χρυσαυγήτες και έχει πρωταγωνιστεί διαχρονικά σε σοβαρά

επεισόδια για τα οποία μάλιστα υπερηφανεύεται κιόλας.
Τελευταίο τους κατόρθωμα ήταν μάλιστα επεισόδια σε περσινό
παιχνίδι με τον Πανηλειακό όπου επιτέθηκαν σε φιλάθλους των
φιλοξενούμενων.
Για τους λόγους αυτούς ο Σταύρος Παπαδόπουλος τους είχε
διώξει από το γήπεδο κατά την πρώτη θητεία της διοίκησής
του, τη δεκαετία του 90’, αλλά αργότερα επανήλθαν…
Καλό θα είναι λοιπόν η διοίκηση να μην περιοριστεί στις
φλύαρες ανακοινώσεις περί καταδίκης της βίας και να στείλει
τους bulldogs από εκεί που ήρθαν (όπως είχε κάνει ο
Παπαδόπουλος), αλλά και όσους άλλους δημιουργούν
παρατράγουδα και δεν σέβονται την ομάδα.
Άλλωστε αν θέλουμε να φτιαχτεί και το Ελληνικό ποδόσφαιρο
πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από κάτι τέτοια, ώστε να μην
δυσφημίζονται και οι πόλεις μας και να μην ντρέπεται ή να
φοβάται ο απλός άνθρωπος να πηγαίνει στο γήπεδο.

