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XYZ Contagion

Στιγμές και όψεις της ελληνικής (και όχι μόνο) δημόσιας
πραγματικότητας από ένα ιστολόγιο που αγαπάει την έρευνα

Η ναζιστική τρομοκρατική οργάνωση Combat 18 Hellas
διαφημίζει ανενόχλητη τα εγκλήματά της, όπως εμπρησμούς και
βεβηλώσεις νεκροταφείων, συχνά σε συνεργασία με τους ΑΜΕ
(Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές)

Posted by Κλέων Νεµέας στο 2015/10/22

[Πρωθυστερόγραφο: Υπενθυµίζουµε την ‘Πολιτική Αναδηµοσιεύσεων‘, την οποία, παρακαλούµε

διαβάστε την, σε περίπτωση αντιγραφής του άρθρου –ευχαριστούµε. Φυσικά, αναδηµοσιεύσεις και reblog, µε
αναφορά στην πηγή, είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Οι σύνδεσµοι προς τις ιστοσελίδες των νεοναζί οδηγούν σε

αντίγραφα αυτών· δεν τους χαρίζουµε κλικ και επισκεψιµότητα.].

 

Η ναζιστική τρομοκρατική οργάνωση Combat 18 Hellas
διαφημίζει ανενόχλητη τα εγκλήματά της, όπως εμπρησμούς και
βεβηλώσεις νεκροταφείων, συχνά σε συνεργασία με τους ΑΜΕ
(Ανένταχτοι Μαιάνδριοι ή Μπογιατζήδες Εθνικιστές)

Η ελληνική ναζιστική τροµοκρατική οργάνωση Combat 18 Hellas ή C18 είναι παράρτηµα (ή ίσως προσπάθεια

µίµησης) της µητρικής αγγλικής τροµοκρατικής οργάνωσης-δικτύου Combat 18, όπως είναι γνωστό, λ.χ. λήµµα
στη Wikipedia, εδώ.

Οπου 18, ασφαλώς, ίσον το 1ο και το 8ο γράµµα του αλφαβήτου, δηλαδή το A και το H αντί για ‘Adolf Hitler‘.

Η Combat 18 ήταν το βίαιο, τροµοκρατικό και ‘ενοπλο’ πλοκάµι του ‘Blood & Honour‘, που ως γνωστόν
σηµαίνει ‘Αίµα και Τιµή’, το γνωστό ναζιστικό σλόγκαν. Για το ελληνικό ‘Blood & Honour’, που κι αυτό µε τη
σειρά του ήταν παρακλάδι της ναζιστικής συµµορίας της Χρυσής Αβγής, έχουµε µιλήσει σχετικά στην ‘Σκηνή

Πρώτη‘ του βιβλίου του XYZ Contagion.

Χαρακτηριστικό των οργανώσεων αυτών, σύµφωνα µε τους ίδιους, βέβαια, είναι πως δρουν ‘οριζόντια’, χωρίς
δηλαδή κεντρική καθοδήγηση και ιδιαίτερη ιεραρχία. Από κει και το σλόγκαν τους ‘Ακέφαλη αντίσταση‘.

Αποφασίζουν να ‘δράσουν’ αυτόνοµα και εναπόκειται στην κρίση της καθεµιάς οµάδας ποιον τρόπο θα
διαλέξουν. Οι τρόποι που έχουν διαλέξει οι Ελληνες C18 είναι ιδιαιτέρως βίαιοι, παράνοµοι και επικίνδυνοι.

Αυτές τις µέρες είχαµε άλλη µία επίθεση από το ελληνικό Combat 18, άλλο ένα αδίκηµα, ξανά µε βεβήλωση

https://xyzcontagion.wordpress.com/
http://xyzcontagion.wordpress.com/
https://xyzcontagion.wordpress.com/politiki-anadimos/
https://en.wikipedia.org/wiki/Combat_18
https://xyzcontagion.wordpress.com/2014/10/01/skini-01/
https://xyzcontagion.wordpress.com/ebook/
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Αυτές τις µέρες είχαµε άλλη µία επίθεση από το ελληνικό Combat 18, άλλο ένα αδίκηµα, ξανά µε βεβήλωση
εβραϊκού νεκροταφείου στη Νίκαια.

http://combat18hellas.blogspot.gr/2015/10/blog-post.html

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία «ζητάει από τις αρµόδιες αρχές να
ανακαλύψει και να δικάσει τους υπεύθυνους [οι οποίοι] διαθέτουν και οργανωµένο ιστότοπο και όνοµα,

αποκαλύπτονται οι ίδιοι µε προκλητικές ενέργειες και φράσεις γεµάτες µίσος και ρατσισµό» και καταλήγει

«Επαναλαµβάνουµε το µήνυµα που είχαµε στείλει στους βέβηλους και µε άλλες τέτοιες ευκαιρίες: Δεν µας

φοβίζετε».

Πράγµατι, δεν φοβίζουν κανένα.

Εβραϊκό Νεκροταφείο Νίκαιας, Βεβήλωση από Combat18, Οκτώβριος 2015.

 

Την ίδια ανάληψη ευθύνης βλέπουµε δηµοσιοποιηµένη στο µπλογκ των ΑΜΕ (Ανένταχτοι Μαιάνδριοι

Εθνικιστές), µαζί µε µία ευθεία απειλή (έκαναν λάθος στο µικρό όνοµα, προφανώς) µε τίτλο ‘Θα το πληρώσετε
αυτό … δεν θα σας δείξουµε κανενα έλεος’.

«Σας προειδοποιούµε ότι όποιος βγει απο εσας στον δρόµο εκείνη την µέρα και τον πετύχουµε δεν θα σας

δείξουµε κανένα έλεος …. Κατάλαβες Γιάννη Κωνσταντίνου, το ότι θα γίνει θα το έχετε εσεις ευθύνη …»
http://maiandrioi.blogspot.gr/2015_10_01_archive.html

Η ελληνική ναζιστική τροµοκρατική οργάνωση C18 δεν διστάζει να κάνει γνωστή την παρουσία της µέσω
διαδικτύου και να διαφηµίζει τα εγκλήµατά της. Αλλοτε µόνη της κι άλλοτε σε συνεργασία µε τους ΑΜΕ-

Ανένταχτους Μπογιατζήδες Εθνικιστές. Αν δεν είναι η ίδια οµάδα µε άλλο όνοµα, τότε σίγουρα πρόκειται για

συγκοινωνούντα δοχεία. Οι Μπογιατζήδες, µάλιστα, έχουν και σελίδα στο Facebook, όπου κι εκεί ανενόχλητοι

διαφηµίζουν παράνοµες πράξεις και εκτοξεύουν απειλές.

Σταχυολογούµε από την δράση της C18, κυρίως:

https://archive.is/IeYsB
http://athjcom.gr/news/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7-3/
https://xyzcontagion.wordpress.com/2015/10/22/combat-18-anentaxtoi-mpogiatzides/2015-10-21-%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b2%ce%b5%ce%b2%ce%ae%ce%bb/
https://archive.is/zFc4q
https://www.facebook.com/%CE%91%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%9C%CE%95-1390000977979844/
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Σταχυολογούµε από την δράση της C18, κυρίως:

– Τον Φεβρουάριο του 2015 αναλαµβάνουν την ευθύνη για την βεβήλωση στο µνηµείο του Παύλου Φύσσα
και για την επίθεση στο Αντιφασιστικό Στέκι Pasamontana στον Κορυδαλλό.

http://combat18hellas.blogspot.gr/2015/02/pasamontana.html

– Τον Μάιο του 2015, έχουµε πάλι ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις στο αυτοδιαχειριζόµενο ‘Αγρός’ στο

Ιλιον και στο Αυτοδιαχειριζόµενο Στέκι Περιστερίου:

http://combat18hellas.blogspot.gr/2015/05/blog-post.html

Γυρίζουν βίντεο µε τους εαυτούς τους και τα εµπρηστικά υλικά και το δηµοσιοποιούν στο διαδίκτυο, µαζί µε

την απαραίτητη σβάστικα, µία ‘κάρτα’ µε την ανάληψη ευθύνης, ρητώς και κατηγορηµατικώς. Εδώ στο 0.09′

Combat18 Hellas / Ριζοσπαστικός Εθνικοσοσιαλισμός

 

Κουκουλοφόρος από την Combat 18 πετάει µολότοφ στο Αυτοδιαχειριζόµενο Στέκι Περιστερίου, Μάιος 2015.

 

Στο ίδιο βίντεο, στο 1.09′ , φωτογραφίζονται µε µαχαίρια στην επίθεση στο στέκι ‘Αγρός’, και στην επόµενη

σκηνή, ένας απ’ αυτούς φορώντας κουκούλα ρίχνει εµπρηστικό υγρό στην πόρτα του κτιρίου και βάζει

φωτιά.

https://archive.is/ucHSN
https://archive.is/nD0Kh
https://www.youtube.com/watch?v=2EamsfhvE8I
https://xyzcontagion.wordpress.com/2015/10/22/combat-18-anentaxtoi-mpogiatzides/2015-05-xx-combat-18-%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%bf%cf%86-%cf%83%cf%84/
https://youtu.be/2EamsfhvE8I?t=1m9s
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φωτιά.

 

 

Κουκουλοφόρος της Combat 18 βάζει φωτιά στο αυτοδιαχειριζόµενο Αγρός στο Ιλιον, Μάιος 2015.

 

Παρακάτω, στο 2.27′ , βλέπουµε φωτογραφίες µε όπλα, µαζί µε ένα χέρι µε ένα χαρακτηριστικό τατουάζ.

– Τον Ιούνιο του 2015 βάζουν φωτιά στο στέκι ‘Αντίπνοια’  στα Πετράλωνα:

http://combat18hellas.blogspot.gr/2015/06/blog-post.html

Ανεβάζουν νέο βίντεο, στο οποίο αναλαµβάνουν την ευθύνη µαζί µε τους ΑΜΕ-Ανένταχτους Μπογιατζήδες

Εθνικιστές και µε µεγάλη αλαζονεία γράφουν «Οι Combat 18 και οι ΑΜΕ σας παρουσιάζουν το στέκι

‘Αντίπνοια’ Να ΦΛΕΓΕΤΑΙ». Στο 1.22 εµφανίζεται ένας κουκουλοφόρος να βάζει φωτιά και να φεύγει
τρέχοντας.

ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ / Combat 18 Hellas - Α....

https://xyzcontagion.wordpress.com/2015/10/22/combat-18-anentaxtoi-mpogiatzides/2015-05-xx-combat-18-%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%85/
https://youtu.be/2EamsfhvE8I?t=2m29s
https://archive.is/25vAL
https://www.youtube.com/watch?v=OyqVsYWR9n8
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Εµπρησµός από την Combat 18.

Κουκουλοφόρος ρίχνει

εµπρηστικό υλικό για να βάλει

φωτιά στο στέκι Αντίπνοια στα
Πετράλωνα, Ιούνιος 2015

Εµπρησµός από την Combat 18.

Κουκουλοφόρος έχει βάλει ήδη

τη φωτιά στο στέκι Αντίπνοια

στα Πετράλωνα και διαφεύγει

(διακρίνεται αριστερά), Ιούνιος

2015

– Τον Μάιο του 2015, οι Ανένταχτοι Μπογιατζήδες Εθνικιστές (οι οποίοι βεβηλώνουν κι αυτοί εβραϊκά µνηµεία,

όπως στην Ρόδο τον Οκτώβριο του 2012, αλλά συνήθως βάφουν και ασχολούνται µε σπρέι και µπογιές, όλες οι

δράσεις τους εδώ) προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στο Αυτοδιαχειριζόµενο Στέκι ‘Πυλαρινός’ στην

Κόρινθο.

http://stekipularinou.espivblogs.net/2015/06/02/

Υπάρχει κάποιος να µετρήσει πόσα αδικήµατα περιγράφονται σε αυτό το µικρό σηµείωµα και πόσους και
ποιους νόµους έχουν παραβιάσει;;;

Και δεν θα συνυπολογίσουµε τις απειλές, ασφαλώς (που, µε την ευκαιρία, έχουν απευθύνει πολλές φορές και

στο παρόν ιστολόγιο µε αφορµή τις αποκαλύψεις του για την Σρεµπρένιτσα και όχι µόνο). Δεν τους φοβάται

κανείς. Αλλά µήπως εδώ υπάρχει αυγχώρητη ολογωρία από την πλευρά των λειτουργών της Δικαιοσύνης;;;

Μήπως θα πρέπει πάλι να φτάσουµε σε ανθρώπινα θύµατα για να πέσουµε απ’ τα σύννεφα ξανά;;;

 

 

https://xyzcontagion.wordpress.com/2015/10/22/combat-18-anentaxtoi-mpogiatzides/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf-2015-06-xx-combat-18-%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%81%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b7/
https://xyzcontagion.wordpress.com/2015/10/22/combat-18-anentaxtoi-mpogiatzides/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf-2015-06-xx-combat-18-%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83/
http://maiandrioi.blogspot.gr/search/label/%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://archive.is/cBWuD
https://archive.is/ZvuhI
https://xyzcontagion.wordpress.com/srebrenica/
https://archive.is/ev1ZC#selection-481.3-481.289
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Δείτε επίσης:

Δείτε όλα τα άρθρα στην κατηγορία ‘Ακροδεξιά Τροµοκρατία‘ και ‘Νεοναζί‘.

Από:

https://xyzcontagion.wordpress.com/2015/10/22/combat-18-anentaxtoi-mpogiatzides/2015-10-21-%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b2%ce%b5%ce%b2%ce%ae%ce%bb-2/
https://xyzcontagion.wordpress.com/2015/10/22/combat-18-anentaxtoi-mpogiatzides/2015-10-21-%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b2%ce%b5%ce%b2%ce%ae%ce%bb-3/
https://xyzcontagion.wordpress.com/2015/10/22/combat-18-anentaxtoi-mpogiatzides/2015-10-21-%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b2%ce%b5%ce%b2%ce%ae%ce%bb-4/
https://xyzcontagion.wordpress.com/tag/%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1/
https://xyzcontagion.wordpress.com/tag/%ce%bd%ce%b5%ce%bf%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%af/

