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ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ του 2018, κατά τη διάρκεια 
άλλου συλλαλητηρίου για τη 

Μακεδονία, ο Λαγός υποκίνησε επίθεση 
εναντίον των ανδρών της Αστυνομίας 

στην είσοδο του Κοινοβουλίου

Ο ρόλος του βουλευτή
ως συντονιστή

των ταγµάτων εφόδου 
της Χρυσής Αυγής

Σ
ε επιχειρησιακό αρχηγό της Χρυσής Αυ-
γής έχει εξελιχθεί ο Γιάννης Λαγός, ο 
οποίος, από την περίοδο έναρξης της δί-

κης της εγκληµατικής οργάνωσης, είναι ο µονα-
δικός από τους βουλευτές του ναζιστικού κόµ-
µατος που εξακολουθεί να εκτίθεται δηµοσίως 
ως ο καθοδηγητής ταγµάτων εφόδου που προ-
καλούν επεισόδια. Στα σοβαρά και βίαια γεγο-
νότα που αµαύρωσαν το πρόσφατο συλλαλη-
τήριο για τη Μακεδονία, η παρουσία του υπό-
δικου βουλευτή της Β’ Πειραιώς καταγράφηκε 
τόσο από τις κάµερες όσο και στην έκθεση του 
φρούραρχου του Κοινοβουλίου. Εκτός αυτού, 
όµως, τα τελευταία τριάµισι χρόνια, ο Λαγός εµ-
φανίζεται να εκπροσωπεί τη Χρυσή Αυγή οπο-
τεδήποτε υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την 
πρόκληση επεισοδίων. 

Η περασµένη Κυριακή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 47χρο-
νος εµφανίστηκε πλάι σε οµάδες οργανωµένων τραµπούκων που 
επιχειρούν να εισβάλουν στη Βουλή. Τον Ιούνιο του 2018, κατά 
τη διάρκεια άλλου συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία, ο Λαγός κα-
ταφανέστατα υποκίνησε επίθεση εναντίον των ανδρών της Αστυ-
νοµίας στην είσοδο του Κοινοβουλίου. Οπως φαίνεται από σχετι-
κό βίντεο, αφού συνοµίλησε µε οµάδα ατόµων, ο Λαγός φωνά-
ζει εναντίον των αστυνοµικών και έπειτα αρχίζει να τρέχει προς 
αυτούς ανεβαίνοντας τα σκαλιά της Βουλής. Οι «συναγωνιστές» 
του τον ακολούθησαν και συνεπλάκησαν µε τους αστυνοµικούς, 
µε τον βουλευτή να «καµαρώνει» σε απόσταση αναπνοής.  

Ακόµη, τον Ιανουάριο του 2017, ο Λαγός εµφανίστηκε ως επι-
κεφαλής οµάδας 20 ατόµων έξω από δηµοτικό σχολείο στο Νέο 
Ικόνιο Περάµατος, το οποίο είχε δεχθεί παιδιά προσφύγων, ηλι-
κίας 6 έως 12 ετών. Απωθώντας και καθυβρίζοντας αστυνοµι-
κούς, εισέβαλε πρώτος στο προαύλιο του σχολείου, όπου τα µέ-
λη της οµάδας του γρονθοκόπησαν δασκάλους, και αποχώρη-
σε µετά από λίγα λεπτά, εξαιτίας της αντίδρασης γονέων µαθη-
τών. Λίγες ηµέρες πριν από αυτό το περιστατικό, ο Λαγός εισέ-
βαλε στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ όπου πραγµατοποιείτο εκδήλωση για 
την Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Με αρκετές 
κάµερες να καταγράφουν τις κινήσεις του, ο βουλευτής περιορί-
στηκε στις ύβρεις εναντίον δηµοσιογράφων και µε στρατιωτικό 
παράγγελµα διέταξε την αποµάκρυνση της οµάδας που τον συ-
νόδευε στο κτίριο της Ενωσης Συντακτών. 

Τον Απρίλιο του 2016, ο Λαγός ηγήθηκε πορείας χρυσαυγιτών 
στον Πειραιά, οι οποίοι διαµαρτύρονταν για την παρουσία προ-
σφύγων στο λιµάνι. Οι ακόλουθοι του βουλευτή επιτέθηκαν µε 
πέτρες σε αντισυγκέντρωση που είχαν διοργανώσει µέλη αντι-
φασιστικών οργανώσεων, ενώ οι κάµερες κατέγραψαν την επίθε-
ση µε σιδηρολοστό από έναν κρανοφόρο εναντίον τηλεοπτικού 

συνεργείου. Οπως φαίνεται από το οπτικοακου-
στικό υλικό, πριν από την επίθεσή του ο κρανο-
φόρος βρισκόταν ακριβώς πίσω από τον Λαγό.

«Κυµατοθραύστης»
Από την αποφυλάκισή του, τον Σεπτέµβριο του 
2015, η Χρυσή Αυγή φαίνεται να στρέφεται στον 
Λαγό κάθε φορά που χρειάζεται έναν «κυµατο-
θραύστη» για τις εναντίον της αντιδράσεις. Τον 
Νοέµβριο του 2016, ο Λαγός εστάλη στην Ξάν-
θη για να εγκαινιάσει γραφεία της οργάνωσης. 
Περισσότερα από χίλιοι αντιφασίστες διαδηλω-
τές περικύκλωσαν τα γραφεία, εγκλωβίζοντας για 
αρκετή ώρα τον Λαγό και τους άλλους 10 αν-
θρώπους που έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια.  

Πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2018, ο Λα-
γός ταξίδεψε µέχρι τη Χίο, ως ο κεντρικός οµιλη-
τής σε εκδήλωση για το προσφυγικό και τη «λύ-
ση» που προωθεί η Χρυσή Αυγή. Τις προηγού-
µενες ηµέρες η οργάνωση αφουγκραζόταν το 
κλίµα που προµήνυε την αποτυχία της εκδήλω-
σης, καθώς κάτοικοι του νησιού είχαν οργανώ-
σει πορεία εναντίον της, ενώ εκείνοι που είχαν 
δηλώσει ότι θα παραστούν στην οµιλία του Λα-
γού ήταν µετρηµένοι στα δάκτυλα. Η εκδήλω-
ση έγινε µε καθυστέρηση ωρών, ο Λαγός µίλη-
σε µπροστά σε άδειες καρέκλες και έπειτα κα-
τήγγειλε ξανά την Αστυνοµία που δεν διέλυσε 
την αντιφασιστική συγκέντρωση. 

Αρκετοί θα µπορούσαν να ισχυριστούν ότι τα 
παραπάνω περιστατικά ωχριούν µπροστά στη 

 του 2018, κατά τη διάρκεια 
άλλου συλλαλητηρίου για τη 

Μακεδονία, ο Λαγός υποκίνησε επίθεση 
εναντίον των ανδρών της Αστυνομίας 

στην είσοδο του Κοινοβουλίου

Λαγός... σε όλα τα επεισόδια!
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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ εντολή
Από την 
αποφυλάκισή του, 
τον Σεπτέµβριο 
του 2015, η Χρυσή 
Αυγή φαίνεται 
να στρέφεται 
στον Λαγό 
κάθε φορά που 
χρειάζεται έναν 
«κυµατοθραύστη» 
για τις εναντίον 
της αντιδράσεις


