Гошо Гочев
Памет за СЕРГЕЙ АНТОНОВ...!!!
74 години от рождението му днес...
11 юли 1948 г., София 1 август 2007 г., София
Несправедливо арестуван и подложен на нечовешки издевателства
българин по делото за атентата срещу папа Йоан Павел II - 1981 г.
Прекарва в ареста над четири години и в крайна сметка е оправдан от
италианския съд поради липса на доказателства.
Покушението е извършено от турския гражданин Мехмед Али Агджа на 13
май 1981 г. на площад „Св. Петър“ във Ватикана. По това време Сергей
Антонов е служител в бюрото на Българска гражданска авиация (БГА)
"Балкан" в Рим. Той е задържан на 25 ноември 1982 г. от италианската
полиция по обвинение в съучастие на атентатора Агджа, който посочва
като свои съучастници още двама българи — Желю Василев и Тодор
Айвазов, които са служители на посолството на България в Италия, но към
този момент се намират в София.
Антонов не се ползва с дипломатически имунитет, тъй като е държавен
служител, но не и дипломат.
Следствието, към което той е привлечен, продължава 2 години и 6 месеца.
Процесът започва през май 1985 г. и завършва през март 1986 година. На
него Сергей Антонов отрича да е познавал Агджа и да е участвал в
предполагаемия заговор. Освободен е поради липса на доказателства.
Завръща се в България на 1 април 1986 г. Здравето му обаче е съсипано –
според изявления на някои български специалисти (?) от онова време, той
не само е бил подложен на психически тормоз при многото разпити и в
затвора, но са му били давани и психотропни вещества.
Съдбата му във уж демократична България е още по-лоша. Забравен и
изоставен от всички - даже и от близките си...
Известно време продължава да работи на куриерска длъжност в
авиокомпания „Балкан“, след което е пенсиониран по болест. На 27 март
2002 г. 39 Народно събрание отпуска на Сергей Антонов пенсия за особени
заслуги в размер на 160 лева месечно ?!?!
На 1 август 2007 г. Антонов е намерен мъртъв в дома си на ул. „Сердика“ в
София от дъщеря му Ани. По тялото не е имало следи от насилие. Смъртта
е настъпила няколко дни по-рано.
Поклон пред светлата памет на един мъченик...!
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Сергей Антонов и ”българската” следа

Благой Попов
Много са се загрижили за него демоНкратите /след близо 18 години/ и то
160 лв. - смешна сума за 2007 година.

Zdravko Lazarov
Непризнат герой!!
Не се продал и устоялна примамливите предложения..
Valeri Ivanchev
Голям патриот, много голям!
Evgeni Ivanov
За съжаление,голямата болка и разочарование ,Антонов получи от
своите,не от чуждите.Безхаберието и отношението на държавата го уби.
Vanq Stefanova
Поклон!
Людмила Велева
Един човек-жертва на чудовищен заговор да бъде компрометирана
България, но и държавата с липсата си на отношение го унижи и обезличи
тотално.... Един погубен живот..

Гошо Гочев

СЕРГЕЙ АНТОНОВ при пристигането си в България пролетта на 1986 г след почти 4
години затвор, следствие, психически тормоз и скалъпен съдебен процес срещу него
продължил от май 1985 до март 1986 г по делото срещу атентата срещу папа Йоан
Павел Втори от 13 май 1981 г в Рим
... До него е единствената му дъщеря Ани...!
Днес се навършват 74 години от рождението на Сергей Антонов.....
Роден: 11 юли 1948 г
Починал : 1 август 2007 г
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Операция: История: Сергей Антонов - набеден, за да бъде пречупен

Neli Goranova
За Сергей Антонов трябва да чуете какво казва Любка Биаджони.Нейната
майка е работила с него в представителството на БГА Балкан.В момента на
атентата те са биле в офиса.

Гошо Гочев
Neli Goranova Сложи го и тук Нели....! Ще го видим с голям интерес....!

Neli Goranova
Гошо Гочев Няма как,Гоше!Бях слушала нейно интервю, когато е била в
България.Тя е обаятелна личност и невероятен диригент!

Румяна Чапкънова
Поклон

Galia Misheva
Папата - поляк посети престъпника Агджа в затвора, а равнодушно
пренебрегна невинния Антонов!

Hristo Monov
Но зет сега е в НС !
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