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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στη φυλακή, όχι στην ΕΡΤ, οι υπόδικοι νεοναζί της Χρυσής Αυγής 

 

Ένα νέο μαύρο, αυτό του καθαρού φασισμού, επιχειρεί να ρίξει πάνω στην 

ΕΡΤ, η υπόδικη ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, με αγωγή που 

κατέθεσε κατά της ΠΟΣΠΕΡΤ, ζητώντας να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για να 

προβάλλονται φιέστες ρατσιστικού μίσους με ομιλίες του Μιχαλολιάκου. Οι νεοναζί 

της Χρυσής Αυγής ζητάνε να επιβληθεί χρηματική ποινή κατά της ΠΟΣΠΕΡΤ 5000 

ευρώ και φυλάκιση ενός έτους του προέδρου της Παναγιώτη Καλφαγιάννη για την 

κήρυξη στάσης εργασίας την ώρα της προβολής των ομιλιών ρατσιστικού μίσους, 

που προσβάλλουν τις δημοκρατικές ευαισθησίες της μεγάλης πλειοψηφίας του 

ελληνικού λαού. 

Η Χρυσή Αυγή βρίσκεται σε δύσκολη θέση από τις συντριπτικές αποκαλύψεις 

στη δίκη όπου παραπέμφθηκε με βούλευμα ως εγκληματική οργάνωση. Τα θύματα 

ανέδειξαν τις κεντρικά σχεδιασμένες από την ηγεσία της δολοφονικές επιθέσεις: 

Παύλος Φύσσας, Αιγύπτιοι αλιεργάτες, συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ κλπ. 

Το τελευταίο διάστημα η Χρυσή Αυγή διεκδικεί να νομιμοποιήσει ξανά τη βία 

των ταγμάτων εφόδου, με τη δολοφονική επίθεση που κατά του φοιτητή Αλέξη 

Λάζαρη με ορμητήριο τα κεντρικά γραφεία (Μεσογείων 131) με επικεφαλής 

μετακλητό υπάλληλο στη Βουλή στο γραφείο του Μιχαλολιάκου. Με επιθέσεις στον 

Ασπρόπυργο κατά εργατών γης και κατά προσφύγων στην Λέρο και τη Χίο. Ο 

υπόδικος Λαγός εισέβαλε στο σχολείο του Ικονίου για να αποτρέψει την εγγραφή 

των προσφυγοπούλων. 

Οι προκλήσεις των νεοναζί κορυφώθηκαν μέσα στη Βουλή με την χειροδικία 

Κασιδιάρη κατά Δένδια και την ανάληψη της ευθύνης από το Λαγό.  

Είναι γνωστό ότι ο Μιχαλολιάκος, ο μηνυτής της ΠΟΣΠΕΡΤ, έχει αναλάβει 

την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 
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Η δικαιοσύνη θα έπρεπε ήδη να έχει ξαναβάλει στη φυλακή όλους τους 

υπόδικους στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αφού έχουν παραβιάσει κάθε όρο της 

αποφυλάκισης τους και όχι να παραπέμπει την ΠΟΣΠΕΡΤ για τη συνεπή στάση 

υπεράσπισης των δημοκρατικών ελευθεριών όλων. 

Κάθε φορά που οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής χρησιμοποιούν τα μέσα 

ενημέρωσης απευθύνουν προτροπές για νέες φασιστικές και ρατσιστικές επιθέσεις. Ο 

λόγος μίσους με βάση την ίδια την ιδρυτική πράξη της ΕΡΤ δεν έχει θέση στις 

εκπομπές της. Καθόλου τυχαίο ότι οι νεοναζί είχαν χειροκροτήσει το μαύρο στην 

ΕΡΤ και τις απολύσεις προσωπικού.  

Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής χρησιμοποιούν την πιο ανοικτή 

απεργοσπαστική μεθόδευση για να υπονομεύσουν τα συνδικάτα τα οποία έχουν 

βάλει στο στόχαστρο τους, με τις επιθέσεις στη Ζώνη Περάματος και πρόσφατα στο 

ΙΓΜΕ. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα συνδικαλιστικά 

στελέχη, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της, των Δ.Σ. Ομοσπονδιών και 

Σωματείων της Αττικής στην Αντιφασιστική συγκέντρωση τη Δευτέρα, 29 Μάη 

2017 και ώρα 10:30πμ, στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων (κτήριο 

5). 

Διεκδικούμε να μπουν στη φυλακή όλοι οι ένοχοι δολοφόνοι της Χρυσής 

Αυγής και να μη προβάλλονται οι φασιστικές φιέστες τους από τα μέσα ενημέρωσης. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


