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Συγκεντρώσεις και πορείες στην Αθήνα και άλλες πόλεις (Ηράκλειο, Πάτρα, Γιάννενα,
Αγρίνιο, Λάρισα, Κάρδιτσα κ.ά.) οργανώθηκαν το απόγευμα, με αφορμή τη συμπλήρωση
πέντε ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στο Κερατσίνι, με δράστη τον Γιώργο
Ρουπακιά.

Στην Αθήνα, η κεντρική διαδήλωση, αντιφασιστική, με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων
και μαζικών φορέων του Πειραιά, είχε ως αφετηρία το σημείο της δολοφονίας του
34χρονου μουσικού.

Στην κεφαλή της πορείας που κατέληξε έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στον
Πειραιά - όπου έχουν παραταχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις- βρέθηκαν οι γονείς του
δολοφονηθέντος.

Έξω από το δημοτικό Θέατρο Πειραιά, πριν από λίγο, σημειώθηκε μικροένταση με ομάδα
κουκουλοφόρων να πετάει πέτρες και μολότοφ προς στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες
απάντησαν με ρίψη χημικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας του Παύλου Φύσσα, σήμερα «συμπληρώνονται 5
χρόνια από την ημέρα που ο Παύλος στάθηκε όρθιος και κοίταξε 'το Τέρας' στα μάτια,
αποδεικνύοντας ότι ο φόβος και η ελευθερία είναι έννοιες που δεν συμβαδίζουν. Από τη
μέρα αυτή και μέχρι σήμερα, στεκόμαστε κι εμείς ακόμα εδώ, ακλόνητοι, απέναντι στους
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χρυσαυγίτες δολοφόνους του, που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποδείξουν ότι είναι ένα
δήθεν 'νόμιμο' πολιτικό κόμμα, και όχι μια νεοναζιστική οργάνωση με μόνο στόχο να
κατασπαράξει όποιον φαντασιώνεται ως εχθρό της, σε συνεχεία των ιδεολογικών της
προγόνων». Ακόμη στην ανακοίνωση επισημαίνεται: «Είναι για εμάς μια ευκαιρία να τους
υπενθυμίσουμε την αυτονόητη θέση μας: Ότι θα παλέψουμε ως το τέλος για να μην
παραδοθεί η γειτονιά του Παύλου στους δολοφόνους του. Δεν θα τους επιτρέψουμε να
αλωνίζουν στις γειτονιές που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, ποτίζοντας την ψυχή τους με
τυφλό μίσος. Η καταδίκη των νεοναζί στον δρόμο, πρέπει να υποδεχθεί την τυπική
καταδίκη από τη δικαιοσύνη, που οφείλει να είναι βαριά και συνολική».

Ανάλογη συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, με σημείο
συνάντησης την Καμάρα.

Μικρής έκτασης επεισόδια στο κέντρο της Πάτρας

Mία ομάδα ατόμων που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έφυγαν από την πλατεία
Γεωργίου όπου είχε καταλήξει η πορεία και κινήθηκαν προς την οδό Ερμού, με προορισμό το
κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης.

Στη συνέχεια, η ομάδα των ατόμων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξε
βόμβες μολότοφ εναντίον των διμοιριών των ΜΑΤ, που απάντησαν με την ρίψη χημικών.
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