
Στις 17 Ιανουαρίου 2013, δολοφονείται στα Πετράλωνα Αττικής, ο Σαχζάτ Λουκμάν, μετανάστης, εργά-
της από το Πακιστάν. Δράστες δύο Έλληνες, ο Χρήστος Στεργιόπουλος (πυροσβέστης από τα Γιάν-
νενα) και ο Διονύσης Λιακόπουλος. Η δολοφονία του Λουκμάν δεν ήταν ένα μεμονωμένο και τυχαίο 
περιστατικό· ήταν συνήθης πρακτική των ναζιστών και αποτέλεσε την πιο ηχηρή από μια σειρά δρά-
σεων της Χ.Α. εκείνη την περίοδο, στο κέντρο της Αθήνας: πογκρόμ, σπάσιμο μαγαζιών μεταναστών, 
τραμπουκισμοί, ξυλοδαρμοί και πολλές δολοφονίες ανώνυμων μεταναστών. Το μόνο τυχαίο στην υπό-
θεση ήταν η σύλληψη των δολοφόνων, κάτι που εξέπληξε ακόμα και τους ίδιους: δεν είχαν φροντίσει 
να ξεφορτωθούν ούτε καν τα ματωμένα μαχαίρια τους, κάτι που επιβεβαιώνει την ασυλία που τους 
εξασφάλιζαν οι αγαστές σχέσεις με το κράτος και τα κολλητιλίκια με τους μπάτσους. Στα σπίτια τους 
βρέθηκαν όπλα, μαχαίρια, στιλέτα και προεκλογικά φυλλάδια της Χ.Α. Παρά τις άθλιες προσπάθειες 
των συνηγόρων τους (μεταξύ των οποίων και ο γνωστός νεοδημοκράτης της πόλης Αντώνης Φούσας) 
να μας πείσουν ότι ο «Λουκμάν τους επιτέθηκε», καταδικάστηκαν για φόνο εκ προμελέτης και οπλοκα-
τοχή. Όμως, το δικαστήριο, τότε, δεν χαρακτήρισε τα κίνητρα ρατσιστικά, ούτε διέκρινε τη σχέση τους 
με την εγκληματική, ναζιστική οργάνωση. Θα έπρεπε να έρθει η τραγική δολοφονία του Π. Φύσσα για 
να συνδεθεί η ταγματασφαλίτικη δράση των διάφορων νεοναζί με τη μαμά-συμμορία. 

Μετά τη δολοφονία, η δράση των φασιστών δεν μειώθηκε ούτε σε ένταση, ούτε σε πυκνότητα. Λίγους 
μήνες αργότερα, είχαμε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, από τα τάγματα εφόδου των φασιστών. 
Παρά το χαμηλό προφίλ που προσπάθησαν να κρατήσουν λόγω της δίκης, παρατηρούμε πλέον,  ότι 
οι δράσεις τους, είτε γίνονται στο όνομα της οργάνωσης είτε στο όνομα επιτροπών «αγανακτισμένων», 
πληθαίνουν με τις πλάτες και την προστασία του κράτους. Επιτροπές γονέων που δε θέλουν προσφυ-
γόπουλα στα σχολεία, επιτροπές κατοίκων που πετάνε γουρουνοκεφαλές σε hot spot και κλείνουν τον 
δρόμο σε λεωφορεία που μεταφέρουν μετανάστες, κάτοικοι που πετούν πέτρες σε καταυλισμούς μετα-
ναστών στη Χίο βάζουν φωτιά σε σκηνές μπροστά στα μάτια των μπάτσων, τραμπούκισμα και απειλές 
σε δασκάλους του δημοτικού σχολείου Νέου Ικονίου στο Πέραμα, στο οποίο θα φοιτήσουν προσφυγό-
πουλα, με μπροστάρη τον υπόδικο Λαγό. Και πακέτο με την ασυλία έρχεται και το «ξέπλυμα»…

Ποιο θα ήταν καλύτερο πλυντήριο από τις κοινές εμφανίσεις στελεχών της κυβέρνησης με βουλευτές 
της Χ.Α στη Ρω και στο Καστελόριζο; Πλέον, οι ναζί -εγκληματίες «αποτελούν [εν δυνάμει] κομμάτι της 
εθνικής μας δύναμης» σύμφωνα με τον κ. Παρασκευόπουλο, που θεωρεί ότι μια «δημοκρατική» Χ.Α. 
θα μπορούσε να αποτελέσει έναν σοβαρό εταίρο και συνομιλητή, εντός του δημοκρατικού τόξου και 
μια επιπλέον δύναμη συνεννόησης. To ξέπλυμα και το αβαντάρισμα των φασιστών από τον Σύριζα 
δε μας εκπλήσσει· γνωρίζουν πολύ καλά οι εκάστοτε κυβερνήσεις, ότι οι ναζί – εγκληματίες τούς είναι 
πολύ χρήσιμοι, είτε ως κοστουμαρισμένοι «εταίροι», είτε ως παρακρατικά αποβράσματα.  Άλλωστε 
η θωράκιση της εθνικής ενότητας εναντίον των «κακών γειτόνων» και το τσάκισμα των μεταναστών 
μέσω της ανεμπόδιστης εφαρμογής των δολοφονικών – ρατσιστικών πολιτικών τους, είναι ειδικότητα 
των ναζιστών. Παρά τα σκαμπανεβάσματα και τα καβγαδάκια που μπορεί να έχουν οι σχέσεις τους, 
αργά ή γρήγορα ο ένας αναζητά την αγκαλιά του άλλου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ρατσιστική δι-
αχείριση και η εκδικητική αντιμετώπιση των αγωνιζόμενων κομματιών της κοινωνίας, των μεταναστών 
και όλων αυτών «που περισσεύουν».  
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Η ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα κλειστά σύνορα και τις 
απελάσεις, έχει βρει στο πρόσωπο των ναζί τον καλύτερο σύμμαχο: τα νεοναζί βοθρολύματα  μπο-
ρούν και να κάνουν τη βρωμοδουλειά (ουσιαστικά να συμβάλλουν στο να γίνεται ο «βίος των μετανα-
στών αβίωτος»), και συγχρόνως να αποτελούν τον μπαμπούλα που θα κάνει τη ρατσιστική διαχείριση 
των μεταναστών από το κράτος, να φαντάζει «ανθρωπιστική». 

Το ξέπλυμα των φασιστών προϋποθέτει και το σβήσιμο από τη συλλογική μνήμη των ναζιστικών – 
εγκληματικών δράσεών τους. Η δική μας ευθύνη απέναντι στην τάξη μας αλλά και τη συνείδησή μας, 
είναι να διατηρήσουμε την αντιφασιστική μνήμη ζωντανή, ως αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα για το 
τσάκισμα του φασισμού. Έναν αγώνα που δίνουμε χωρίς αυταπάτες: δε θα μας σώσει το κράτος από 
το φασισμό. Με όπλα μας τη μνήμη, τη συνείδηση και την αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμαστε, με 
όλες μας τις δυνάμεις και  με κάθε τρόπο την τάξη μας και όλα της τα κομμάτια, και αγωνιζόμαστε για 
να διατηρήσουμε καθαρές τις πόλεις και τις γειτονιές μας από τους φασίστες. 
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