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Επιχειρησιακός αρχηγός
δράση του Λαγού πριν από την προφυλάκισή
του. Υπενθυµίζεται ότι ο Λαγός έχει καταγραφεί
να προαναγγέλλει τις δολοφονικές επιθέσεις εναντίον των Αιγύπτιων αλιεργατών αλλά και κατά
των µελών του ΠΑΜΕ στο Πέραµα. Ακόµη, τον
Ιούλιο του 2013 επιτίθεται, σύµφωνα µε µαρτυρίες, στον χώρο «Συνεργείο», στην Ηλιούπολη,
µαζί µε τον αποχωρήσαντα πλέον από τη Χρυσή Αυγή Νίκο Μίχο, ως επικεφαλής πορείας περίπου 100 ατόµων που προκάλεσαν ζηµιές και
τραυµάτισαν παρευρισκόµενους. Τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους, στον Μελιγαλά, γρονθοκοπεί και αποµακρύνει παλαιό στέλεχος της οργάνωσης, που στη συνέχεια του κάνει µήνυση.
Και βέβαια, λίγες ηµέρες µετά από αυτό το περιστατικό, ο Λαγός εµφανίζεται να κινεί τα νήµατα, να δίνει εντολές µέσω τηλεφώνου και γραπτών µηνυµάτων και να γνωρίζει όλες τις ενέργειες του τάγµατος εφόδου που δολοφόνησε
τον Παύλο Φύσσα, αλλά και να καλεί τον αρ-
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χηγό Νίκο Μιχαλολιάκο, περίπου 40 λεπτά µετά τη δολοφονία.
Η αναβάθµιση του Λαγού σε «ταγµατάρχη εφόδου» συµπίπτει χρονικά µε την έναρξη
και την εξέλιξη της δίκης της Χρυσής Αυγής. Πίσω από αυτήν τη διαρκή και άκριτη έκθεση του
Λαγού, οι νοµικοί θεωρούν ότι ο Μιχαλολιάκος
και άλλα ηγετικά στελέχη, όπως ο Παναγιώτα-

«Μοιάζει να είναι µέρος µιας
στρατηγικής από άλλα στελέχη
της Χ.Α. να του επιρρίψουν
το σύνολο της ευθύνης», λέει
η νοµικός Ελ. Τοµπατζόγλου
ρος και ο Παππάς, προσπαθούν να του φορτώσουν όλες τις εγκληµατικές βιαιότητες της οργάνωσης. «Ο Λαγός είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένος διότι έχει καταγραφεί να δίνει εντολές, ενώ το τάγµα εφόδου που ήλεγχε ήταν το πιο δραστήριο.
Θεωρείται βέβαιη η καταδίκη του και η διατήρηση της υπερέκθεσής του µοιάζει να είναι µέρος
µιας στρατηγικής από άλλα στελέχη της Χ.Α. να
του επιρρίψουν το σύνολο της ευθύνης», αναφέρει η συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, Ελευθερία Τοµπατζόγλου.

ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ χαρτογράφηση των εθνικιστικών οµάδων κρούσης που εµφανίστηκαν συντεταγµένες και συγκρούστηκαν άγρια
µε τις αστυνοµικές δυνάµεις έξω από το Κοινοβούλιο, κατά τη διαδικασία ψήφισης της συµφωνίας των Πρεσπών, έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας, που παρακολουθούν στενά τον συγκεκριµένο χώρο από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα και µετά. «Είναι άτοµα που κινούνταν στον
χώρο της Χρυσής Αυγής και στη συνέχεια προσχώρησαν σε άλλες µικρές οµάδες που δηµιουργήθηκαν, είτε από φόβο λόγω
της ευρύτατης αστυνοµικής επιχείρησης που οδήγησε στη δίκη
των στελεχών της, είτε λόγω διαφωνιών µε το εντός Βουλής πλέον κόµµα. Αλλωστε δεν είναι τυχαία η αναφορά όλων αυτών των
οµάδων στον ‘‘Περίανδρο’’, τον Αντώνη Ανδρουτσόπουλο, που
εδώ και χρόνια καταγγέλλει την ηγεσία της Χ.Α. για συµβιβασµό
και προδοσία του εθνικοσοσιαλισµού», αναφέρει στη Realnews
υψηλόβαθµο στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας που συµµετέχει στις συγκεκριµένες έρευνες. Ερευνες σε έναν συγκεκριµένο
χώρο ακραίων εθνικιστών, τους οποίους οι ίδιοι οι αστυνοµικοί
ονοµάζουν ακροδεξιούς µπαχαλάκηδες».
Σύµφωνα µε τις έρευνες της Αντιτροµοκρατικής, σήµερα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία τρεις οργανώσεις µε κοινό ιδεολογικό προσανατολισµό τον εθνικοσοσιαλισµό: η Ελληνική Σοσιαλιστική Αντίσταση, η Propatria και η οµάδα Combat 18 Hellas. Για
τους αστυνοµικούς που ασχολούνται µε τη δράση τους, η δεξαµενή για τη στρατολόγηση µελών είναι µία και κοινή. Ενας πολύ
µεγάλος αριθµός νέων οι οποίοι, κατά την περίοδο που ξεκίνησε
η µεγάλη αστυνοµική έρευνα για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δράση των «πυρήνων» της Χρυσής Αυγής, ανήκαν σε
έναν πολύ µεγάλο κύκλο, στον οποίο δεν είχαν ακόµη γίνει δεκτοί
ως µέλη της Χ.Α. βάσει των περίεργων και συνωµοτικών κανόνων
που έθετε, αλλά ήταν χαρακτηρισµένοι από την ηγεσία ως «υποστηρικτές». Σύµφωνα, µάλιστα, µε στέλεχος του αντιτροµοκρατικού επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, εκείνη την περίοδο των
ερευνών διαπίστωσαν ότι µόλις 400 άτοµα είχαν την «ταυτότητα»
του µέλους της Χρυσής Αυγής, ενώ ένας πολύ µεγαλύτερος αριθµός ατόµων ήταν εφοδιασµένος µε άλλου χρωµατισµού κοµµατική ταυτότητα, που -αντί για «µέλος»- ανέφερε «υποστηρικτής».
Η Ελληνική Σοσιαλιστική Αντίσταση είναι η πρώτη από αυτές τις
«επιχειρησιακές» εθνικιστικές οργανώσεις και για τους αστυνοµι-

κούς αποτελεί συνέχεια της οµάδας «Απέλλα», πολλά από τα µέλη
της οποίας είχαν συλληφθεί µετά τον εµπρησµό στο αντιεξουσιαστικό στέκι «Φαβέλα» στον Πειραιά. Η συγκεκριµένη οργάνωση φέρεται να έχει -σύµφωνα µε τις διωκτικές Αρχές- περισσότερα από 150 ενεργά µέλη, τα οποία συµµετέχουν σε επιθέσεις
κυρίως εναντίον αντιεξουσιαστών και στα πρόσφατα συλλαλητήρια έδωσαν σκληρές µάχες µε τις διµοιρίες των ΜΑΤ, σε µια προσπάθεια να εισέλθουν στον χώρο της Βουλής. Είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασµα από ανακοίνωσή τους µετά το συλλαλητήριο
της 20ής Ιανουαρίου σχετικά µε το επόµενο της περασµένης Πέµπτης: «Οπως άπαντες περιµέναµε, οι στηµένες και κατευθυνόµενες ‘‘επιτροπές’’ των συλλαλητηρίων (φτιάξε και εσύ µια επιτροπή, µπορείς...) προέβησαν στη διοργάνωση ενός συλλαλητηρίου µε στόχευση την αποδοκιµασία ενός… άδειου και έρηµου
Κοινοβουλίου. Τα µάρµαρα, τα σκαλοπάτια και τα κάγκελα της
Βουλής έµελλε να είναι αποδέκτες της λαϊκής αγανάκτησης. Και
οι ασφαλείς για το σύστηµα βαλβίδες εκτόνωσης συνεχίζονται.
ΥΓ. 1: Τιµή και δόξα στη µαχόµενη ελληνική νεολαία. Κόντρα
στην υποκρισία των φιλήσυχων αστών, που από την τηλεόραση
φωνασκούν για Γουδί και κρεµάλες, αλλά ερχόµενοι στο συλλαλητήριο απαιτούν ειρήνη, τάξη και συλλήψεις των αντιδραστικών στοιχείων.
ΥΓ. 2: Παρά τις αντιρρήσεις µας για την ηµέρα και τον δηµοκρατικό τόνο του συλλαλητηρίου, κρίναµε σκόπιµο να παρευρεθούµε για να δώσουµε το στίγµα µας και να περάσουµε τα δικά µας µηνύµατα».
Η δεύτερη οργάνωση που παρακολουθείται στενά από το αντιτροµοκρατικό επιτελείο είναι η οµάδα Propatria. Σύµφωνα µε τα
ίδια στελέχη των υπηρεσιών Ασφαλείας που µίλησαν στην «R»,
η οµάδα αυτή παρουσιάζει µια ιδιαιτερότητα: βασική δραστηριότητα των µελών της είναι η συστηµατική και οργανωµένη εκγύµνασή τους και η εκµάθηση πολεµικών τεχνών. Και µάλιστα σε
γυµναστήριο που έχει και συντηρεί η ίδια η οµάδα. Σε ανάρτηση ιστοσελίδας του εθνικιστικού χώρου µε τη µορφή συνέντευξης, στέλεχος της Propatria είχε δηλώσει, µεταξύ άλλων, χωρίς να
αποκαλύψει την ταυτότητά του: «Ο εθνικιστής δεν ντρέπεται γι’
αυτό που πιστεύει και γι’ αυτό που είναι. Είναι περήφανος και το
υπερασπίζεται. Ολα αυτά που ανέφερα παραπάνω είναι η οµάδα µας και µέσα από τη µάθηση και την άθληση προσπαθούµε
να χτίσουµε τους εαυτούς µας και ύστερα την κοινωνία που ονειρευόµαστε. Και ας µην ξεχνάµε: εµείς είµαστε οι φορείς των ιδεών µας και κανείς άλλος».
Η τρίτη οµάδα, η Combat 18 Hellas, έχει καταγραφεί από τους
αστυνοµικούς ως αυτή που συνδέεται φανερά µε το διεθνές νεοναζιστικό κίνηµα. Το όνοµα προέρχεται από τον Αδόλφο Χίτλερ, καθώς ο αριθµός «18» αντιστοιχεί στο πρώτο και στο όγδοο γράµµα
της αγγλικής αλφαβήτου, «Α» και «Η», δηλαδή Adolf Hitler. Μάλιστα, σύµβολό τους έχουν τη νεκροκεφαλή που παραπέµπει σε αυτήν των SS. Εχει αναλάβει την ευθύνη µέσω αναρτήσεων για εξαιρετικά βίαιες επιθέσεις εναντίον µεταναστών και αντιεξουσιαστών.

