
  

ΘΕΜΑ:  Ο φασισμός πρέπει να νικηθεί. Παραδειγματική τιμωρία των φυσικών 

δραστών και των πολιτικών υπεύθυνων των δολοφονικών επιθέσεων. 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους, ομάδα χρυσαυγιτών ξυλοκόπησαν 

ανελέητα μέχρι λιποθυμίας τον 24χρονο φοιτητή Αλέξιο Λάζαρη, ο οποίος μένει στην περιοχή 

των Ελληνορώσων κι επέστρεφε στο σπίτι του μετά από το πανεπιστήμιο. Τα χτυπήματα ήταν 

δολοφονικά στο κεφάλι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Η στοχοποίηση του νεαρού φοιτητή από τους 

φασίστες έγινε, κατά την προσφιλή τους τακτική, γιατί οι ίδιοι θεώρησαν ότι είναι αντιφασίστας.  

Από μαρτυρίες συλλήφθηκε ο «καθοδηγητής» του χρυσαυγίτικου τάγματος εφόδου. Ο 

συλληφθείς ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή στο νομό Άρτας, γραμματέας στην 

Τοπική Οργάνωση Αμπελοκήπων και μετακλητός υπάλληλος στη Βουλή, αφού στις 31 Δεκεμβρίου 

του 2012, φέρεται να διορίστηκε στο γραφείο του Νίκου Μιχαλολιάκου. 

Οι ευθύνες για τη νέα δολοφονική επίθεση βαραίνουν την κυβέρνηση. Κορυφαίοι Υπουργοί 

και στελέχη της κυβέρνησης φωτογραφίζονται από κοινού με τα στελέχη της δολοφονικής 

οργάνωσης-κόμματος. Πριν 2 μήνες ο βουλευτής Λαγός, που κατηγορείται και ως καθοδηγητής της 

δολοφονικής επίθεσης στο Φύσσα, έκανε νέα επίθεση σε σχολεία στο Πέραμα. Καμία αντίδραση 

όμως δεν υπήρξε.   

Οι ευθύνες όμως βαραίνουν και την Δικαιοσύνη. Για τη Χρυσή Αυγή υπάρχουν μαρτυρίες, 

συνομιλίες, βίντεο, ναζιστικοί χαιρετισμοί, καταθέσεις, ακόμα και η ομολογία του Μιχαλολιάκου ότι 

αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία Φύσσα. Κι όμως η δίκη όλο και αργεί, οι 

χρυσαυγίτες είναι ελεύθεροι (έως και ο δολοφόνος Ρουπακιάς), οι Ναζί πολιτευτές που 

αποδεδειγμένα έχουν καθοδηγήσει δολοφονίες και επιθέσεις (πχ περίπτωση στελεχών του ΠΑΜΕ), 

κυκλοφορούν ελεύθεροι. 

Όταν είναι κάποιος πολίτης που διαπράττει κάποιο αδίκημα προφυλακίζεται και καταδικάζεται 

με γρήγορες διαδικασίες. Για την αποδεδειγμένη μιλιταριστική - δολοφονική δράση των 

Χρυσαυγιτών το κράτος δεν είναι το ίδιο «αποφασιστικό», καθυστερεί και τους προφυλακίζει το 

λιγότερο δυνατό και τέλος τους απελευθερώνει και ταυτόχρονα «χαϊδεύει» τους Ναζί πολιτευτές.   

Καμία ανοχή στη Χρυσή Αυγή – έξω οι φασίστες από τις γειτονιές. 

Παραδειγματική τιμωρία των φυσικών δραστών και των πολιτικών υπεύθυνων 

των δολοφονικών επιθέσεων.    Ο φασισμός πρέπει να νικηθεί 

 


