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¼

óï ðåñíÜíå ïé ìÝñåò ôüóï ìáæåýïíôáé íÝá áíçóõ÷çôéêÜ
óôïé÷åßá ãéá ôï üôé ôï äéêáóôéêü êáé ðïëéôéêü êáèåóôþò äåí
èÝëïõí íá óõíôñßøïõí ôçí êôçíþäç óõììïñßá. Äßíåôáé
âÝâáéá ùò ôþñá ìéá êÜðïéá éêáíïðïßçóç óôï áßôçìá ôçò Åõñþðçò
êáé ôçò äéåèíïýò äçìïêñáôéêÞò êïéíÞò ãíþìçò ãéá íá íá ìçí èåñéÝøåé áõôü ôï ôÝñáò êáé åéóâÜëåé óôï Åõñùêïéíïâïýëéï, áëëÜ áðü
êÜôù ç êïñõöÞ ôùí 6 êïììÜôùí åôïéìÜæåé ôçí ìåëëïíôéêÞ áíÜäõóç
êáé ðéèáíÜ ôçí éó÷õñïðïßçóÞ ôïõ.

Ôþñá äçëáäÞ ôï êáèåóôþò ðñïóöÝñåé óôïõò äçìïêñÜôåò ìðüëéêåò êáèçóõ÷áóôéêÝò óôéãìÝò ìå äÝóìéïõò íáæÞäåò, Üöèïíåò êáôáããåëôéêÝò åêðïìðÝò
óôá êáíÜëéá ìå ôá áßó÷ç ôïõò, êáé ëßãåò óõëëÞøåéò óõíåñãáôþí ôïõò ìåóá
óôçí áóôõíïìßá. Åðßóçò ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôá êáèÜñìáôá ðïõ óõëëáìâÜíïíôáé, äß÷ùò éäåïëïãßá, êÜíïõí ôïõò
øüöéïõò êáé ðÜíå ìå óêõìÝíï ôï êåöÜëé. Ìå üëá áõôÜ ïé äçìïêñáôéêïß Üíèñùðïé óôç ÷þñá áéóèÜíïíôáé ðéï
åëåýèåñïé êáé ðéï áóöáëåßò. ÃåíéêÜ ï
êüóìïò ìéëÜåé êÜðùò ðéï åëåýèåñá ãéá

ôï ôÝñáò.
¼ìùò ïé ìåôáíÜóôåò êáé ç äçìïêñáôéêÞ íåïëáßá , éäéáßôåñá ç ó÷ïëéêÞ, ðïõ
ôüóï õðïöÝñïõí áðü ôïõò íáæß, áêüìá
äåí áíïßãïõí ôï óôüìá ôïõò ãéá íá ôïõò
êáôáããåßëïõí ìáæéêÜ, áõôïýò êáé ôïõò
áóôõíïìéêïýò ðñïóôÜôåò ôïõò êáé íá
ôïõò îåóêåðÜóïõí . Êáé åßíáé öõóéêü.
ÄéáéóèÜíïíôáé üôé êÜôé äåí ðÜåé êáëÜ.
Ãéáôß ç äïëïöïíéêÞ óõììïñßá åßíáé íüìéìç êáé ìÝóá óôç ÂïõëÞ êáé üëá ôá
êüììáôá óõìöùíïýí üôé ðñÝðåé íá ìåßíåé ôÝôïéá. Åðßóçò ãéáôß êáèçìåñéíÜ ïé
áíáêïéíþóåéò ôçò óõììïñßáò îáíá-öé-

ëïîåíïýíôáé óôá êáíÜëéá ðñïöáíþò
ìåôÜ áðü ðßåóç ôïõ ÅÓÑ. Áêüìá ãéáôß
ïé ÷åéñüôåñïé íáæé-ôñáìðïýêïé áðïöõëáêßóôçêáí êáé åìøõ÷þíïõí ìå éíôåñíåôéêÝò åêïìðÝò ôçí ìáýñç áíôßäñáóç
ðïõ ôïõò óôçñßæåé , åíþ ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò êáôáêñßíåé ôá êáíÜëéá üôé
êÜíïõí óüïõ äçëáäÞ üôé ðïëõáó÷ïëïýíôáé ìå ôïõò íáæß . Ôáõôü÷ñïíá ïé ðïéíéêÝò Ýñåõíåò óÝñíïíôáé êáé ïé êáôçãïñßåò ãéá ôá õðüëïéðá óôåëÝ÷ç ôçò
óõììïñßáò åîåëßóóïíôáé óå ðëçììåëÞìáôá.
ÁëëÜ óôï êáèáñÜ ðïëéôéêü åðßðåäï
ôá ðñÜãìáôá åßíáé ÷åéñüôåñá. Êáô áñ÷Þí áõôïß ðïõ ï êüóìïò ðåñßìåíå üôé
èá Þôáí ïé ìåãáëýôåñïé äéþêôåò ôçò
óõììïñßáò, ïé õðïôéèÝìåíïé åêðñüóùðïé ôïõ ëáïý, ç ëåãüìåíç áñéóôåñÜ, ìå
ðñùôïóôÜôç ôï ÓÕÑÉÆÁ, óå êÜèå åõêáéñßá êáé ìå ðëÜãéï ôñüðï åëá-

öñáßíïõí ôç óõììïñßá. ÄçëáäÞ êÜíïõí
äéáñêåßò áíôéðåñéóðáóìïýò ëÝãïíôáò üôé ôï ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá åßíáé ôï
ìíçìüíéï, (äçëáäÞ ôï ßäéï ðïõ ëÝåé êáé
ç «áíôéìíçìïíéáêÞ» ×ñõóÞ ÁõãÞ ãéá
íá äéêáéïëïãÞóåé ôïí äÞèåí äéùãìü
ôçò áðü ôï ìíçìïíéáêü óýóôçìá) Þ ëÝíå üôé áõôü ðïõ ìåôñÜåé åßíáé ç ãåíéêÞ
ðÜëç åíÜíôéá óôï êåöÜëáéï êáé ü÷é ï
áíôéöáóéóìüò ðïõ ôÜ÷á âïçèÜåé ôï êåöÜëáéï , Þ ôï ÷åéñüôåñï, üôé ìåôÜ ôç ×ñ.
ÁõãÞ êéíäõíåýåé ç ÁñéóôåñÜ ìå ðïëéôéêü äéùãìü. Áõôü ôï ôåëåõôáßï óçìáßíåé íôå öÜêôï ðïëéôéêÞ óõììá÷ßá
ôçò äÞèåí áñéóôåñÜò ìå ôçí ×ñ. ÁõãÞ.
ÁõôÞ ç óõììá÷ßá ãßíåôáé ðéï öáíåñÞ
üôáí ï ÓÕÑÉÆÁ åßíáé áíôßèåôïò óôï êüøéìï ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò óõììïñßáò ìå äéêáéïëïãßåò ôïõ ôýðïõ üôé ÝóõíÝ÷åéá óôç óåë. 6

ÊÜôù ïé ðñïóôÜôåò ôùí íáæß ðïõ èÝëïõí íüìéìç ôç
íáæéóôéêÞ óõììïñßá
Áëçèéíü áíôéíáæéóôéêü ìÝôùðï ôþñá

Τ

ο ότι έχει συλληφθεί η επίσημη ηγεσία της συμμορίας και είναι στη
φυλακή, αυτό είναι κάτι το πολύ καλό, και το έχει βγει στην επιφάνεια
μεγάλος όγκος μπόχας από τη διεφθαρμένη λούμπεν φυσιογνωμία της
αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Όμως αυτά δεν πρέπει να καθησυχάσουν κανένα δημοκράτη όσο η συμμορία είναι νόμιμη σα ναζιστικό κόμμα, όσο οι
φίλοι και οι προστάτες της είναι παρόντες στο κράτος και κυρίως όσο όλα
τα κοινοβουλευτικά κόμματα υπεράσπιζαν και υπερασπίζουν αυτή τη νομιμότητα και το κυριότερο όσο οι παραπάνω θετικές εξελίξεις δεν είναι, όπως
θα δούμε παρακάτω, προϊόν κύρια εσωτερικών αλλά εξωτερικών πιέσεων.
Το τελευταίο σημαίνει ότι όσο οι έλληνες δημοκράτες παραμένουν ανοργάνωτοι απέναντι και στους ναζιστές της Χ.Α και απέναντι στο πολιτικό και
κρατικό σύστημα που σύσσωμο ως χθες εξασφάλιζε σε αυτούς πολιτική
κάλυψη, πλήρη νομιμότητα και πλήρη ατιμωρησία, από μόνη της η μερική
ποινική δίωξη δεν θα αποθαρρύνει αλλά ίσως ενισχύσει στο μέλλον το
ναζισμό με όποια χρυσαυγίτικη η άλλη μορφή εμφανιστεί.

Για χρόνια αυτός ο λαός άκουγε από κυβερνήσεις και κοινοβουλευτικά κόμματα ότι η δημοκρατία δεν απειλείται, δεν τρομοκρατείται, δεν κινδυνεύει, δεν νικιέται παρόλο που οι ναζιστές ήταν νόμιμοι και εντελώς
ανενόχλητοι μαχαίρωναν. Ακόμα και όταν
οι ναζιστές μπήκαν στη Βουλή, πάλι η δημοκρατία ήταν ακλόνητη. Ξαφνικά μετά από τον πέμπτο φόνο της και χωρίς να έχουν

γίνει καν γνωστοί στο κοινό οι προηγούμενοι 4, η “Χρυσή Αυγή” ονομάστηκε πάλι ομόφωνα από το ίδιο πολιτικό καθεστώς εγκληματική συμμορία. Ταυτόχρονα το ίδιο
αυτό καθεστώς επίσης ομόφωνα αποφάσισε ότι το κόμμα είναι απολύτως νόμιμο γιατί αν το έβγαζε παράνομο θα κλονιζόταν η
δημοκρατία! Και μετά πανηγύρισαν και συγχάρηκαν ο ένας τον άλλο συγκινημένοι για-

τί επιτέλους η δημοκρατία νίκησε!
Τέτοιους υποκριτές και πολιτικούς απατεώνες έχει καιρό να δει η χώρα και η ανθρωπότητα ολόκληρη.
Το ερώτημα που μπαίνει στους τίμιους δημοκράτες αυτής της χώρας είναι το εξής: Τι
το έπιασε τώρα αυτό το καθεστώς εδώ και
25 χρόνια πλήρους ατιμωρησίας των κατά
συρροή σφαγέων, να φοράνε χειροπέδες
στους αρχηγούς τους και μάλιστα μέσα σε
χρόνους ρεκόρ; Η απάντησή είναι μία: Η
διεθνής πολιτική του απομόνωση εξαιτίας
της ασύλληπτης αυτής και πολύχρονης
προστασίας που δίνει το ελληνικό καθεστώς
σε ένα ναζιστικό κόμμα, το μοναδικό στον
κόσμο ναζιστικό κόμμα που μπαίνει στη
Βουλή.
Οι ευρωπαϊκές και διεθνείς πιέσεις
αναγκάζουν το ελληνικό πολιτικό
σύστημα να αλλάξει στάση απέναντι
στη “ΧΑ”

Η διακομματική θέση ότι το κράτος πρέπει να διατηρεί για τη “Χρυσή Αυγή” το καθε-
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Κάτω οι προστάτες των ναζί που θέλουν νόμιμη τη ναζιστική
συμμορία - Αληθινό αντιναζιστικό μέτωπο τώρα
óõíÝ÷åéá ðü ôç óåë. 1

στώς της νομιμότητας κάθε άλλου πολιτικού κόμματος δοκιμάστηκε κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την είσοδο των ναζιστών στη Βουλή. Η διακομματική αντιπροσωπεία της ελληνικής Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της
Ευρώπης διόρισε σε μία αντιρατσιστική επιτροπή (!) του ευρωπαϊκού αυτού θεσμικού οργάνου, τη ναζίστρια Ελ. Ζαρούλια,
σύζυγο του Μιχαλολιάκου. Παρόλο που ο
διορισμός αυτός έγινε δεκτός, υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες και αντιδράσεις και μέσα
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και σε
επίπεδο ευρωπαϊκών και εβραϊκών οργανώσεων. Αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι για
τις συνέπειες που θα είχε η είσοδος των
ναζιστών στη Βουλή μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 65 χρόνια μετά το τέλος
του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Στα τέλη του
2012, η ευρωπαϊκή αντιρατσιστική οργάνωση EGAM που περιλαμβάνει ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες και διανοούμενους
βεληνεκούς, κατάγγειλε με συγκέντρωση
στην Αθήνα και με αλλεπάλληλα δελτία τύπου τη νομιμότητα της συμμορίας και αργότερα κατηγόρησε τον ίδιο το Σαμαρά, την
τρικομματική τότε κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους για
την αποπομπή της Ζαρούλια από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Το δεύτερο πιο έντονο καμπανάκι χτύπησε με την ευκαιρία της ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα στις αρχές του 2014 και μετά των ευρωεκλογών του 2014 που θα γίνονταν στη
διάρκεια αυτής της προεδρίας και οι οποίες θα έδιναν έδρες στους ναζιστές μέσα στην
Ευρωβουλή, δηλαδή σε ένα από τα πιο κρίσιμα και αποφασιστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα αυτό με το μεγαλύτερο πολιτικό κύρος. Συνήθως οι διαμαρτυρίες και προειδοποιήσεις των ανώτατων πολιτικών στελεχών και πολιτικών οργάνων της ΕΕ ενάντια σε ένα κράτος μέλος
γίνονται με εσωτερικό τρόπο, δηλαδή δεν
τοποθετούνται ποτέ ανοιχτά για να μη θιγεί
το κράτος μέλος και ο λαός του αντιδράσει
αρνητικά. Όμως τώρα μία τουλάχιστον προειδοποίηση- απειλή έγινε ανοιχτά αναδεικνύοντας μια κρυμμένη οργή όλου του ευρωπαϊκού πολιτικού κόσμου.
Πρόκειται για μία προειδοποίηση από τον
Χ. Σβόμποντα, Πρόεδρο της σοσιαλιστικής
ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που
δήλωσε αμέσως μετά τη δολοφονία του Π.
Φύσσα, ότι : “η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι απαράδεκτη”
αν η κυβέρνηση “δεν σταματήσει τη γεμάτη
μίσος συμπεριφορά της Χρυσής Αυγής”. Ο
Χ. Σβόμποντα ζήτησε από την κυβέρνηση
να εξετάσει τις δυνατότητες για απαγόρευση της “ΧΑ”. Αυτά τα λόγια ειπώθηκαν από
έναν υποστηρικτή του κουρέματος του ελληνικού χρέους και ανοιχτό πολέμιο της “πολιτικής λιτότητας” της Μέρκελ. Παρόμοιες
δηλώσεις όμως έκανε και ο Ντανιέλ Κον
Μπεντίτ, πρόεδρος της ομάδας των Ευρωπαίων Πρασίνων και επίσης υπερασπιστής
του ελληνικού κουρέματος.
Είχε προηγηθεί η πολύ πιο συγκροτημένη και θεσμικά πολύ πιο βαριά κλιμακούμενη καταδίκη της στάσης του ελληνικού
κράτους αλλά και των κοινοβουλευτικών
κομμάτων απέναντι στη “ΧΑ” από το Νιλς
Μούιζνεκς, τον επίτροπο για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στην επίσημη έκθεσή του για την Ελλάδα
τον Απρίλη του 2013, ο Ν. Μούιζνιεκς ζήτησε να εφαρμοστούν κυρώσεις και να απαγορευτεί η ναζιστική συμμορία της “ΧΑ” που

αποτελεί “πρόκληση για τη δημοκρατία”.
Τον Ιούλη του 2013 ο Ν. Μούιζνιεκς δημοσίευσε άρθρο στο περιοδικό Εκόνομιστ, όπου ζήτησε να εφαρμόσει η Ελλάδα το άρθρο 4 της Διεθνούς Αντιρατσιστικής Σύμβασης και να απαγορεύσει τη “ΧΑ”.
Στα μέσα Μάη επισκέφθηκε την Ελλάδα
η επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μάλμστρομ και ζήτησε να επισπευστεί η
ψήφιση του νέου αντιρατσιστικού νομοσχεδίου που για χρόνια είχε μείνει στο ψυγείο
και έμεινε παγωμένο παρά την ανακίνηση
του ζητήματος την ίδια περίοδο από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη, πάλι για να ριχτεί στάχτη στα μάτια της ΕΕ.
Παράλληλα τον Ιούνη το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο αποδοκίμαζε το ελληνικό κράτος για τις διαρκείς καθυστερήσεις
στην ψήφιση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων τιμωρεί τους αρνητές του Ολοκαυτώματος. Ο πρόεδρος του
κατά την επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη
σε τελετή μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος είχε επίσης ζητήσει να τεθεί εκτός
νόμου η “ΧΑ”.
Στην επίσημη επίσκεψη του Αβραμόπουλου στο Ισραήλ στα τέλη Μάη με θέματα
της ατζέντας τη συνεργασία στην ενέργεια
και στον τουρισμό, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έθεσαν το θέμα της νομιμότητας και της
ανόδου των ναζιστών στην Ελλάδα και ο
Αβραμόπουλος αναγκάστηκε να τους καθησυχάσει ότι το ελληνικό κράτος θα αντιμετωπίσει την κατάσταση. Σημειώνουμε εδώ ότι είναι πολύ βασική για τη ρώσικη πολιτική της ενεργειακής ασφυξίας της ΕΕ η
διοχέτευση των ισραηλινών, υδρογονανθράκων της ανατολικής Μεσογείου στην ΕΕ μέσω Ελλάδας. Σύμφωνα όμως με πρόσφατο δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας
Deal το Ισραήλ έχει παγώσει τις συνομιλίες
με την Ελλάδα σε αυτό το ζήτημα όσο η
ναζιστική συμμορία, είναι νόμιμη και μάλιστα μέσα στη Βουλή.
Παραπέρα, μετά την επίσκεψη του στο
Ισραήλ ο Αβραμόπουλος στριμώχθηκε ακόμα πιο πολύ στις ΗΠΑ όταν μιλώντας σε
συνέλευση της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής διαβεβαίωσε ότι: “η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει ποτέ το μίσος να αναπτυχθεί και
να εξαπλωθεί. Θα αντιμετωπίσουμε και θα
σταματήσουμε το μίσος”. Η αμερικάνικη αστική τάξη έχει ισχυρή αντι-αντισημιτική παράδοση, ιδιαίτερα αυτή του κυρίαρχου σήμερα Δημοκρατικού Κόμματος, και δεν θα
επιτρέψει εύκολα στην Ελλάδα να παίξει
το οικονομικό χαρτί ΗΠΑ- ΔΝΤ-Ρωσίας-Κίνας κατά της Γερμανίας για το κούρεμα του
χρέους, όσο θα δυναμώνει η διεθνής αντίθεση στην άνοδο των ναζιστών στην Ελλάδα.
Σημειώνουμε ότι το ταχύτατο, με τη διαδικασία του υπερεπείγοντος, τσουβάλιασμα
των χρυσαυγιτών έγινε την παραμονή του
ταξιδιού του Σαμαρά στις ΗΠΑ, το οποίο
θα ακολουθήσει ένα δεύτερο ταξίδι στο Ισραήλ όπου ο ίδιος θα μεταβεί με μία ομάδα
επιχειρηματιών για να ξεμπλοκάρει τον αγωγό.
Τέλος πρόσφατα ο Βενιζέλος ενημέρωσε
τον Παπούλια ότι στη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ το θέμα συζήτησης ήταν η ναζιστική
βία στην Ελλάδα και όχι η οικονομική κρίση. Ο Βενιζέλος ξέχασε να ενημερώσει τον
ελληνικό λαό ότι η επίθεση που του έγινε
στον ΟΗΕ δεν ήταν μόνο συνέπεια του κλίματος που διαμορφώθηκε μετά τη δολοφονία του Π. Φύσσα, αλλά ήταν και μία εκδήλωση οργής για την κοροϊδία της ελληνικής
κυβέρνησης απέναντι στην Αντιρατσιστική
Επιτροπή του ΟΗΕ στην οποία το 2009 το
ελληνικό κράτος δήλωνε ότι δεν υπάρχουν

νεοναζιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα (!!!)
(δες http://www.antinazi.gr/articles/
un.htm).
Η ΟΑΚΚΕ έχει κατ επανάληψη αναλύσει
πως τα κοινοβουλευτικά κόμματα θέλουν
τη “ΧΑ” νόμιμη σα μία συμμορία βίας που
θα εξυπηρετήσει την εγκατάσταση των ρώσικων συμφερόντων στην Ελλάδα, όχι μόνο
σαν παρακρατικός μηχανισμός βίας, αλλά
και σαν πετυχημένη βάση του νεοναζισμού
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο
τον κόσμο. Η ρώσικη πολιτική όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσει
εξ αιτίας της “Χ.Α” μία πολιτική απομόνωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
όπου το ελληνικό κράτος λειτουργεί σαν εργαλείο της διπλωματικής πουτινικής μηχανής, αλλά και σαν οικονομική βάση. Δηλαδή η Ρωσία, καθώς και η σύμμαχός της
Κίνα, μπορούν μόνο μέσω μιας Ελλάδας εντός της ΕΕ και της ΕΖ να αποκομίσουν
στρατηγικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη. Δεν μπορούν δηλαδή μέσα σε ένα
κλίμα διεθνούς κατακραυγής για το φιλοναζισμό της Ελλάδας, να έρχονται σα στρατηγικοί επενδυτές η Ρωσία και η Κίνα που
επίσης βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο
μέσα στην Ευρώπη για τις φασιστικές δικτατορίες τους. Πρέπει η Ελλάδα να ξεπλένει τη Ρωσία και την Κίνα και να διευκολύνει την πολιτικοοικονομική διείσδυση τους
στην Ευρώπη, όχι να τις στιγματίζει παραπέρα.
Δεν μπορεί κυρίως το ελληνικό κράτος να
διαπραγματεύεται για το κούρεμα του χρέους, να κατηγορεί τη Μέρκελ και το Βορρά
για την οικονομική κρίση της ΕΖ και να συσπειρώνει τις χώρες του νότου ζητώντας νέα πακέτα χρηματοδότησης, δηλαδή νέα πιστωτική αιμορραγία και πολιτική διάσπαση, όταν η Ελλάδα έχει στιγματιστεί σαν
ανεκτική στο ναζισμό ή και σαν φιλοναζιστική.
Έτσι η ρωσόδουλη πολιτική ηγεσία αποφάσισε να βάλει χειροπέδες σε τύπους σαν
τον Κασιδιάρη (που ζήτησε στη Βουλή να
έρθει ο ρώσικος στρατός στην Αλεξανδρούπολη), για να μπορέσει να γίνει ξανά η χώρα αξιόπιστος συνομιλητής της Ευρώπης,
του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά από 25 χρόνια καθυστέρηση, έγιναν οι συλλήψεις άρον άρον τις παραμονές των ταξιδιών του Σαμαρά στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.

σωτερικό σαν την αληθινή αιτία της ξαφνικής κινητοποίησης του, δηλαδή για να δικαιολογήσει την αδράνεια χρόνων απέναντι στους όγκους αίματος που έχουν χυθεί στους δρόμους από τους
ναζιστές μαχαιροβγάλτες σε δολοφονικές επιθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα χιλάδες τραυματισμούς ακόμα
και το θάνατο μεταναστών, οι οποίοι
ποτέ δεν έγιναν κεντρική είδηση.
Το ίδιο χρήσιμη αποδείχτηκε για το καθεστώς η επίθεση των ναζιστών τραμπούκων
στο Πέραμα που ανέδειξε ξαφνικά το ψευτοΚΚΕ σε αρχηγό της αντιναζιστικής πάλης, τη στιγμή που δεν είχε κάνει ποτέ καμία ουσιαστική κινητοποίηση ενάντια στη
“Χρυσή Αυγή”, καθώς όχι μόνο είναι από
θέση αρχής αντίθετο στην κομμουνιστική λογική του αντιφασιστικού μετώπου αλλά έχει ως τώρα με τους ναζί βασικές συμπτώσεις στην αντιευρωπαϊκή και φιλορώσικη
στρατηγική. Με αυτή την επίθεση το ψευτοΚΚΕ όχι μόνο ξεπλύθηκε από τη σύμπραξη με τους ναζιστές στην απεργία της Χαλυβουργίας του Ασπρόπυργου, αλλά κυρίως γιατί, παρά το γεγονός ότι σε αυτή την
επίθεση το ψευτοΚΚΕ είχε θύματα, συνέχισε να υποστηρίζει επίμονα τη θέση να μείνει η “Χρυσή Αυγή” νόμιμη. Έτσι, έγινε, σαν
θύμα των ναζιστών, ο πιο αποτελεσματικός συνήγορος της νομιμότητας της
συμμορίας την ίδια ώρα που με θράσος έκανε τον αρχηγό των αντιναζιστικών συγκεντρώσεων και του αντιναζισμού.
Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι οι
σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις της συμμορίας σε δύο στόχους, το ψευτοΚΚΕ, και
κυρίως το Φύσσα που θα προκαλούσαν μεγάλο θέμα εναντίον της Χ. Α την ώρα που οι
διεθνείς πιέσεις για την απαγόρευσή της
ήταν τεράστιες και πασίγνωστες, σήμαιναν
ότι ένα τουλάχιστον κομμάτι της ηγεσίας της
Χ.Α, και το πιθανότερο ο ίδιος ο γνωστός
για τις σχέσεις του με το βαθύ κράτος αρχηγός της , βοήθησε τους ευρύτερους καθεστωτικούς σχεδιασμούς με τα δύο αυτά
σχεδόν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δηλαδή δεν
είναι απίθανο ο Μιχαλολιάκος να συνελήφθη για να “ξεκαρφωθεί” ο ίδιος στους υπόλοιπους της συμμορίας και παράλληλα

óõíÝ÷åéá óôç óåë.4

Να μη δεχθούμε άλλη συγκάλυψη.
Να απαιτήσουμε εδώ και τώρα να
βγει πραγματικά εκτός νόμου και σαν
κόμμα η ναζιστική συμμορία

Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας
να στέλνουν τα γράμματά
τους στη δ/νση Χαλκοκονδύλη 35,
Αθήνα, Τ.Κ. 10432

Γι’ αυτό χρειάστηκε τώρα ένα πολιτικά περιορισμένο και οργανωτικά ελεγχόμενο αλλά πειστικό χτύπημα στη ναζιστική συμμορία, δηλαδή ικανό να αποφορτίσει τις διεθνείς πιέσεις. Το χτύπημα αυτό είναι στο
βάθος όχι τόσο το αποτέλεσμα της πίεσης των αστικών κυβερνήσεων της
Δύσης, που έχουμε δει πόσο καλά συνεργάζονται με τους ανατολικούς φασισμούς, όσο των λαών στην Ευρώπη που έχουν επιβάλει συνθήκες πολιτικής δημοκρατίας στις χώρες τους
και δεν θέλουν με τίποτα να ζήσουν το
εφιαλτικό ενδεχόμενο της εισόδου των
ναζιστών της “ΧΑ” στην Ευρωβουλή
στις εκλογές του καλοκαιριού του 2014.
Δηλαδή το ποινικό μερικό χτύπημα δεν έχει να κάνει με κάποια ξαφνική πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας να αντιμετωπίσει το ναζισμό.
Έτσι η κτηνώδης δολοφονία του Π. Φύσσα χρησιμοποιήθηκε από το καθεστώς για
να την εμφανίσει στο εξωτερικό και στο ε-

Για τις οικονομικές σας
ενισχύσεις χρησιμοποιήστε
το λογαριασμό μας
στην Εθνική Τράπεζα:
160/764962-29
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ÁÐÏÖÕËÁÊÉÓÇ ÊÁÓÉÄÉÁÑÇ ÊÁÉ ÖÕËÁÊÉÓÇ ÌÉ×ÁËÏËÉÁÊÏÕ: ÐÉÈÁÍÇ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÍÅÏÕ
ÕÐÏ-ÖÕÑÅÑ ÊÁÉ ÎÅÐËÕÌÁ ÔÇÓ ÓÕÌÌÏÑÉÁÓ
ÍÁ ÅÐÉÌÅÉÍÏÕÌÅ ÁÊÏÌÁ ÐÉÏ ÅÍÔÏÍÁ ÓÔÏ “ÅÊÔÏÓ ÍÏÌÏÕ” ÊÁÉ ÍÁ ÁÐÏÊÁËÕØÏÕÌÅ ÔÁ ÊÏÌÌÁÔÁ ÐÑÏÓÔÁÔÅÓ ÔÇÓ ÓÕÌÌÏÑÉÁÓ

Ì

å ôçí áðïöõëÜêéóç ôïõ ÊáóéäéÜñç êáé ôùí Üëëùí äýï ôñáìðïýêùí, êáé
ôçí ðñïöõëÜêéóç ôïõ Ìé÷áëïëéÜêïõ êáé ôïõ õðáñ÷çãïý ôïõ ÐáðÜ, ôá
ðñÜãìáôá îåêáèáñßæïõí, äçëáäÞ åîçãïýíôáé ðéï åýêïëá. Ùò ôþñá åß÷å áðïäåé÷ôåß üôé ôï êáèåóôþò êÜíåé ðùò êõíçãÜåé ôïõò íáæß ãéá íá âãÜëåé áðü ðÜíù
ôçò ìåãÜëï ìÝñïò ôçò äéåèíïýò, éäéáßôåñá ôçò åõñùðáúêÞò ðßåóçò. Ôþñá öáßíåôáé ðéèáíü üôé ìáæß ìå ôïí ðáñáðÜíù ðñþôï êáé ðéï Üìåóï óôü÷ï åðéäéþêåé
êáé Ýíáí Üëëï, ßóùò áêüìá ðéï âáóéêü ìáêñïðñüèåóìï óôü÷ï: íá êÜíåé åã÷åßñéóç ìÝóá óôç “×ñ. ÁõãÞ”, äçëáäÞ íá åîïõäåôåñþóåé ðïëéôéêÜ êáé ðïéíéêÜ ôï
óçìåñéíü õðïôáêôéêü ôçò õðï-öýñåñ êáé íá áíïßîåé ôï äñüìï óå Ýíáí áíôáãùíéóôÞ ôïõ, õðïøÞöéï õðï-öýñåñ, ðïõ åßíáé ðéï Üöèáñôïò êáé êõñßùò ðéï áêñáßá êáé êñáõãáëÝá ñùóüäïõëïò, üðùò åéíáé ï ÊáóéäéÜñçò. Ôïõò áðïêáëïýìå
õðï-öýñåñ ãéáôß ç åëëçíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç äåí èá ìðïñïýóå ðïôÝ íá âãÜëåé
Ýíáí äéêü ôçò öýñåñ êáé åí ðñïêåéìÝíù ï áëçèéíüò öýñåñ ôùí íôüðéùí íáæß
ïíïìÜæåôáé Âëáäéìßñ Ðïýôéí.

Åß÷áìå ãñÜøåé üôé ï îáöíéêüò åãêëåéóìüò ôçò çãåóßáò ôçò óõììïñßáò Þôáí ìéá
èõóßá óôçí ïðïßá õðï÷ñåþèçêå ôï åëëçíéêü äéáêïììáôéêü êáèåóôþò ãéá íá êáèçóõ÷áóôïýí ç ÅÅ, ïé ÇÐÁ êáé ôï ÉóñáÞë, êáèþò Ýíá ðåëþñéï ñåýìá áðïäïêéìáóßáò êáé áíçóõ÷ßáò åß÷å ãéãáíôùèåß åíÜíôéá óôçí Üíïäï ôùí íáæß óôçí ÅëëÜäá.
Áõôü ôï ñåýìá áðåéëïýóå ôç ÷þñá ìáò
ìå äéðëùìáôéêü êáé ïéêïíïìéêü åîïóôñáêéóìü, ðñÜãìá ðïõ óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí
Þèåëå ôï íåï-áðïéêéáêü áöåíôéêü ôçò, ç
ðïõôéíéêÞ Ñùóßá.
ÐáñÜëëçëá åêôéìïýóáìå üôé ç Ñùóßá
êáé ôï äïõëéêü ôçò (óôçí êïñõöÞ ôïõ) åëëçíéêü êáèåóôþò äåí Þôáí äéáôåèåéìÝíïé
íá äþóïõí óôïõò äõôéêïýò ôï âáóéêü, äçëáäÞ íá èÝóïõí åêôüò íüìïõ ôç óõììïñßá, ãéáôß èá ÷ñåéÜæïíôáé ãéá ôç ìåëëïíôéêÞ áðïéêéáêÞ êõñéáñ÷ßá ôïõò Ýíáí áöïóéùìÝíï êáé åíôåëþò êôçíþäç ìç÷áíéóìü
ðïëéôéêÞò äéêôáôïñßáò. Ãé áõôü üëá ôá
êüììáôá ìå åðéêåöáëÞò ôçí øåõôïáñéóôåñÜ öñüíôéæáí íá ôïíßæïõí óôç äéÜñêåéá
ôùí óõëëÞøåùí üôé ç êáôÜ óõññïÞ äïëïöïíéêÞ áõôÞ óõììïñßá äåí ðñÝðåé íá ôåèåß åêôüò íüìïõ, äçëáäÞ üôé äåí ðñÝðåé
íá áóêçèåß êñáôéêÞ âßá ðÜíù ôçò, áëëÜ
ðñÝðåé áðëÜ “íá áðïìïíùèåß” ðïëéôéêÜ,
çèéêÜ êëð. Âåâáßùò êáíåßò äåí áðïìïíþíåé öïíéÜäåò ìüíï ìå ôï íá ôïõò êáôáããÝëëåé áí ðñþôá äåí åîïõäåôåñþóåé ôç âßá
ôïõò. ÌÜëéóôá óçìåéþíáìå üôé åöüóïí ç
óõììïñßá äåí äéáëõüôáí ç äßùîç êÜðïéùí
óôåëå÷þí ôçò, áêüìá êáé çãåôéêþí, èá
ìðïñïýóå íá ôçí åíäõíáìþóåé óáí ôÜ÷á
áíôéóõóôçìéêÞ. ÁõôÝò ïé åêôéìÞóåéò åðéâåâáéþíïíôáé áðü ôá ãåãïíüôá, éäéáßôåñá
ìåôÜ ôç óêáíäáëþäç áðïöõëÜêéóç ôùí
3, ôçí ïðïßá ï ÓÕÑÉÆÁ éäéáßôåñá äéêáéïëüãçóå óáí óåâáóôÞ äéêáóôéêÞ áðüöáóç.
¼ìùò óôï ßäéï Üñèñï áíÜëõóçò èåùñïýóáìå óáí áêñáßï äåßãìá ãéá ôï ðüóï
óôñéìþ÷èçêå ôï êáèåóôþò ôï üôé áíáãêÜóôçêå íá áëõóïäÝóåé êáé ôïí ÊáóéäéÜñç,
ôï ìüíï áñ÷é-÷ñõóáõãßôç ðïõ ôüóï ùìÜ
áðïêÜëõøå ôç ñùóïäïõëßá ôïõ êüììáôüò
ôïõ êáëþíôáò ôï ñþóéêï óôñáôü íá ìðåé
óôç ÷þñá ìáò ãéá íá ðñïóôáôÝøåé ôÜ÷á
ôïõò ñþóéêïõò áãùãïýò õäñïãïíáíèñÜêùí. ÔåëéêÜ áðïäåß÷ôçêå üôé áõôÞ ç ôåëåõôáßá èõóßá äåí Ýãéíå. Ï ÊáóéäéÜñçò åßíáé åëåýèåñïò êáé ìÜëéóôá áðïèñáóõìÝíïò, üðùò åßíáé êáé ç óõììïñßá ãåíéêüôå-

ñá. Ôá ôóéñÜêéá ôïõ êáèåóôþôïò åðáíáëáìâÜíïõí üôé ïé 3 åßíáé åëåýèåñïé áëëÜ
ìå ðåñéïñéóôéêïýò üñïõò, ðïõ óçìáßíåé üôé
ïé äéêáóôÝò ðïõ ôïõò áðïöõëÜêéóáí äåí
ôïõò èåùñïýí áèþïõò Þ ëÝíå, éäéáßôåñá ï
ÓÕÑÉÆÁ, üôé ï ¢ñåéïò ÐÜãïò ôïõò åß÷å
ðáñáðÝìøåé ìå áíåðáñêÞ óôïé÷åßá. Ìá, üðùò åßðáí Ýãêñéôïé íïìéêïß, êáé üðùò Üëëùóôå åßíáé ëïãéêü, ç áðïöõëÜêéóç åíüò
êáôçãïñïýìåíïõ óáí çãåôéêïý óôåëÝ÷ïõò
ìéáò åãêëçìáôéêÞò óõììïñßáò äåí åßíáé
äõíáôÞ ïýôå ìå ðåñéïñéóôéêïýò üñïõò, äçëáäÞ äåí åßíáé óôïé÷åéùäþò ðåéóôéêü ôï
åðé÷åßñçìá üôé äåí èá äéáðñÜîåé Ýãêëçìá
üóï åßíáé åëåýèåñïò. Áí áõôü ôï ðéóôåýïõí åêåßíïé ðïõ ôïí áðïöõëÜêéóáí ôüôå
äåí ôïí èåùñïýí ðñáãìáôéêÜ ýðïðôï, äçëáäÞ ôïí èåùñïýí áèþï, éäéáßôåñá ôç
óôéãìÞ ðïõ ïé öõëáêÝò åßíáé óÞìåñá ãåìÜôåò ìå ðñïöõëáêéóôÝïõò ðïõ Ý÷ïõí êÜíåé áóÞìáíôá ðñÜãìáôá óå ó÷Ýóç ìå áõôÜ ãé áõôÜ ðïõ êáôçãïñïýíôáé ïé íáæß. Ãé
áõôü ïé íáæß èñéáìâïëïãïýóáí ðñï÷èÝò
åíþ ï äçìïêñáôéêüò êüóìïò êáé óôçí ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü, èýìùóå ðïëý ìå
áõôÞí ôçí áðåëåõèÝñùóç. ÌÜëéóôá ïé ðéï
ðïëëïß ðßóôåøáí üôé ôï ßäéï èá ãéíüôáí
êáé ìå ôïí áñ÷çãü êáé ôïí õðáñ÷çãü ôçò
óõììïñßáò. ¼ìùò áõôü äåí Ýãéíå. Êáé ïé
äýï ðñïöõëáêßóôçêáí. Ìßá çìéåðßóçìç
ðïéíéêÞ åîÞãçóç ðïõ äßíåôáé áðü ôï
êáèåóôþò ãé áõôÞ ôçí áíôßöáóç, äçëáäÞ
ôï Ýîù ïé 3 êáé ìÝóá ïé äýï, åßíáé üôé ï
ÊáóéäéÜñçò êáé ç ïõñÜ ôïõ äåí åìðëÝêïíôáí óôçí äïëïöïíßá ôïõ Öýóóá, åíþ ï
Ìé÷áëïëéÜêïò åìðëåêüôáí ìÝóá áðü ôá
ôçëåöùíÞìáôá ìå ôï Ëáãü êáé, êõñßùò
ùò Öýñåñ. Ç áíåðßóçìç ðïëéôéêÞ åîÞãçóç üìùò ðïõ äßíåôáé áðü ôï êáèåóôþò,
êáé ðïõ åßíáé ç ìüíç ðéóôåõôÞ, åßíáé üôé
üôáí áðåëåõèåñþèçêáí ïé 3 ïé åóùôåñéêÝò êáé äéåèíåßò áíôéäñÜóåéò Þôáí ôüóï
ìåãÜëåò ðïõ ïé ßäéïé ðñùôïäßêåò äåí Þôáí ðéá óå èÝóç íá áðåëåõèåñþóïõí ôïõò
åðüìåíïõò äýï êáôçãïñïýìåíïõò. ÁõôÞ
ç ðïëéôéêÞ åîÞãçóç âïçèÜåé ðïëý ôï
êáèåóôþò íá êáëýøåé ôçí áóýëëçðôç êáé
óêáíäáëþäç åýíïéÜ ôïõ óôïí ÊáóéäéÜñç
êáé ôçí ïõñÜ ôïõ óå ó÷Ýóç ìå ôç öõóéïëïãéêÞ ìåôá÷åßñéóç ôùí Ìé÷áëïëéÜêïõÐáððÜ. ¼ôáí ëÝìå üôé áõôÞ ç åîÞãçóç
êáëýðôåé ôïí ÊáóéäéÜñç éäéáßôåñá ìÝóá
óôç óõììïñßá åííïïýìå ôï åîÞò: Áí ç
óõììïñßá óáí óýíïëï êáôáëÜâåé üôé ôï

êáèåóôþò óõíåéäçôÜ áðåëåõèÝñùóå ôïí
ÊáóéäéÜñç óå âÜñïò ôïõ Ìé÷áëïëéÜêïõ
ôüôå ç öñÜîéá ôïõ ðñþôïõ èá äõóêïëåõôåß íá êáèçóõ÷Üóåé ôïí ðñïçãïýìåíï ìéêñï-öýñåñ êáé ôïõò ïðáäïýò ôïõ óõíïëéêÜ êáé íá ðÜñåé êÜðïôå ôçí åîïõóßá óôï
êïéíü Ýêôñùìá.
¸÷ïõìå ëüãïõò íá ðéóôåýïõìå üôé áõôÞ ç ðïëéôéêÞ åîÞãçóç ãßíåôáé áêüìá ðéï
ðéèáíÞ üôáí ìðïñïýìå íá äéáðéóôþóïõìå
üôé Ý÷åé âïçèçèåß óêçíïèåôéêÜ êáé áðü
ôï ßäéï ôï êáèåóôþò.
Êáôáñ÷Þí äåí åßíáé ëïãéêü ãéá ìéá éó÷õñÞ áíáêñéôéêÞ äéáäéêáóßá ãéá åîÜñèñùóç óõììïñßáò (ðïõ ôçí ýðáñîÞ ôçò äÝ÷ôçêáí êáé ïé ðñùôïäßêåò ðïõ áðïöõëÜêéóáí ôïí ÊáóéäéÜñç) ôï üôé ðñþôá åîåôÜóôçêáí ïé ðáñáêáôéáíïß ôçò çãåôéêÞò
ïìÜäáò êáé ôåëåõôáßïò ï áñ÷çãüò ôçò. Áí
ï áñ÷çãüò ôçò óõììïñßáò, ðïõ Þôáí ðéï
åêôåèåéìÝíïò ðïéíéêÜ áêñéâþò óáí áñ÷çãüò (ìå ôç Öýñåñ Prinzip ðïõ åß÷å åðéêáëåóôåß ï Âïõñëéþôçò) áëëÜ êáé ðéï Üìåóá
óáí åìðëåêüìåíïò óôï öüíï ôïõ Öýóóá,
êáôÝèåôå ðñþôïò êáé ðñïöõëáêéæüôáí
ðñþôïò, áõôü ìïéñáßá èá ìåßùíå ôéò
áíôéóôÜóåéò ôùí åðüìåíùí óôïõò áíáêñéôÝò êáé èá ìðïñïýóáí íá ðñïóöÝñáíå íÝá
óôïé÷åßá åíï÷Þò ôïõ áñ÷çãïý ôïõò. Åííïåßôáé üôé áõôüò èá ìðïñïýóå ìåôÜ ôçí
ðñïöõëÜêéóÞ ôïõ íá êáëåóôåß ãéá óõìðëçñùìáôéêÝò êáôáèÝóåéò. Áíôßèåôá ç óåéñÜ ôùí áíáêñßóåùí äéåõêüëõíå ôçí
áðïöõëÜêéóç ôùí ðñþôùí áðü êÜðïéá äÞèåí ôõ÷áßá “ðáñáäñïìÞ” Þ
“ìåñïëçøßá” êáé äéåõêüëõíå åðßóçò
ôçí ðñïöõëÜêéóç ôïõ áñ÷çãïý êáé
ôïõ õðáñ÷çãïý. ÄçëáäÞ åðåéäÞ ç áðïöõëÜêéóç ôùí ðñþôùí óõëëçöèÝíôùí èá
ðñïêáëïýóå óßãïõñá êáé áõèüñìçôá Ýíôïíåò äéåèíåßò êáé åóùôåñéêÝò áíôéäñÜóåéò,
ç ðñïöõëÜêéóç ìüíï ôïõ áñ÷çãïý êáé ôïõ
õðáñ÷çãïý èá ðåñíïýóå êáé ðïëéôéêÜ ðïëý åýêïëá óáí ôÜ÷á äéêáóôéêüò êáé ðïëéôéêüò êáôåõíáóìüò áõôþí ôùí áíôéäñÜóåùí. Êáé ü÷é ìüíï áõôþí. Ôï êáèåóôþò
óêçíïèÝôçóå êáé áðåéëÞ ðáñáßôçóçò ôïõ
õðïõñãïý äéêáéïóýíçò êáé ôïõ õðïõñãïý
ôçò áóôõíïìßáò åðåéäÞ ôÜ÷á ç áðüöáóç
ãéá ôïõò 3 ôïõò åîÝèåôå, åíþ äéÝññåõóå
ôáõôü÷ñïíá êáé ç äÞèåí éåñÞ ïñãÞ ôïõ
Áñåßïõ ÐÜãïõ êáôÜ ôçò áðüöáóçò ôùí
ðñùôïäéêþí. ÌéëÜìå ãéá äÞèåí ïñãÞ åðåéäÞ ðñüêåéôáé ãéá ôïí ßäéï ¢ñåéï ÐÜãï
ðïõ ðñéí ôñßá ÷ñüíéá åðéêýñùóå ôï áíôéóçìéôéêü, öéëïíáæéóôéêü óêåðôéêü ôçò áèþùóçò ôïõ Ê. Ðëåýñç. ÁëëÜ áí üëïé áõôïß Ýíéùèáí áëçèéíÞ ïñãÞ ãéá ôçí üíôùò
óêáíäáëþäç êáé ðáñÜíïìç áðïöõëÜêéóç ôùí 3 åß÷áí ôç äõíáôüôçôá íá ðéÝóïõí
ôá áñìüäéá äéêáóôéêÜ üñãáíá íá ïñßóïõí
íÝïõò áíáêñéôÝò êáé íÝá áíÜêñéóç, ðñÜãìá
ðïõ äåí Ýêáíáí ïýôå ðñéí ïýôå ìåôÜ ôç
óêáíäáëþäç áðïöõëÜêéóç ôùí íáæé-ìáöéüæùí. ¢ëëùóôå áêñéâþò ãéá íá ìç äïêéìÜóåé ôçí ïðïéáäÞðïôå áíáßñåóç ôçò áðïöõëÜêéóçò ôùí ÊáóéäéÜñç êáé Óßá êÜ-

ðïéïò Ýíôéìïò äéêáóôÞò óôïí ¢ñåéï ÐÜãï, âãÞêå ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ç ÄÇÌÁÑ áìÝóùò êáé ðñïêëçôéêÜ õðïóôÞñéîáí îáöíéêÜ
ôï óåâáóìü óôéò äéêáóôéêÝò áðïöÜóåéò, äçëáäÞ ðÞñáí èÝóç õðÝñ ôçò áðïöõëÜêéóçò
ôïõ ÊáóéäéÜñç êáé ôùí Üëëùí 2 íáæß. ÔÝëïò ï ßäéïò ï íáæé-ÊáóéäéÜñçò êáé ç ëïýìðåí ïõñÜ ôïõ Ýêáíáí üôé ìðïñïýóáí ìåôÜ ôçí áðïöõëÜêéóç ôïõò ãéá íá äéåõêïëýíïõí ôçí ðñïöõëÜêéóç ôïõ áñ÷çãïý
ôïõò.
Ôï ãåãïíüò üôé ï ßäéïò ï õðïøÞöéïò õðï-öýñåñ êëùôóïýóå äçìïóéïãñÜöïõò êáé
ïé Üëëïé äýï ôïõò áðåéëïýóáí êáé ôïõò ôáðåßíùíáí Ýêáíå ôçí ðñïöõëÜêéóÞ ôïõ åðßóçìïõ áñ÷çãïý ôïõ êÜôé óáí áðáßôçóç
üëçò ôçò áíèñùðüôçôáò. Âåâáßùò áöïý Ýêáíå áõôÞí ôçí åðßäåéîç êôçíùäßáò ôçí
Üëëç ìÝñá êáé áöïý ï áñ÷çãüò ôïõ ìðÞêå
óßãïõñá óôç öõëáêÞ ï ÊáóéäéÜñçò Ýãéíå
Ýíáò ôæÝíôëåìáí åêðñüóùðïò ôýðïõ. Åííïåßôáé üôé áí áõôÜ ôá äéêáóôÞñéá åß÷áí
ß÷íïò ðïëéôéêÞò áíåîáñôçóßáò, äçëáäÞ áí
äåí Þôáí ôõöëïß åíôïëïäü÷ïé ôïõ äéáêïììáôéêïý ðïëéôéêïý çãåôéêïý áðáñÜô èá åß÷áí æçôÞóåé áìÝóùò áðü ôïí ÊáóéäéÜñç êáé
ôçí ïõñÜ ôïõ íá îáíáåìöáíéóôïýí ìðñïóôÜ ôïõò êáé íá ìðïõí óôç öõëáêÞ ãé áõôÝò êáé ìüíï ôéò ÷éôëåñéêÝò ðñïóâïëÝò
óôçí áíèñþðéíç áîéïðñÝðåéá.
Ôï üôé äåí ôï Ýêáíáí áõôü êáé ôï üôé ôá
6 êüììáôá äåí ôïõò ôï æçôÜíå íá ôï êÜíïõí Ýóôù ôþñá åßíáé Ýíá äåßãìá ãéá ôï
ðüóï áõôü ôï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò èÝëåé íá ðñïóôáôåýóåé ôç “×ñ. ÁõãÞ” êáé éäéáßôåñá ôïí ÊáóéäéÜñç. Ôþñá áðïäåéêíýåôáé ðüóï óõíåéäçôÜ ôï ÐÁÌÅ ÷åéñïêñïôïýóå ôïí ÊáóéäéÜñç üôáí áõôüò óáí åðéêåöáëÞò áíôéðñïóùðßáò ôçò “×ñ. ÁõãÞò”
äÞëùíå ôç óõìðáñÜóôáóç ôçò óôçí êáôÜëçøç-øåõôïáðåñãßá (áðü Ýíá óçìåßï êáé
ðÝñá) ôçò ×áëõâïõñãßáò. Ôþñá öáßíåôáé åðßóçò ðüóï óõíåéäçôÜ äéáöõëÜ÷èçêå áõôüò áðü ôï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò üôáí
Ýäåñíå êáé ðñïðçëÜêéæå ìðñïóôÜ óå üëç
ôçí Ýêðëçêôç ÷þñá äýï ãõíáßêåò, åêðñïóþðïõò ôïõ øåõôïÊÊÅ êáé ôïõ ÓÕÑÉÆÁ,
ôéò ÊáíÝëëç êáé Äïýñïõ. Ôüôå ïýôå ç ìßá
ïýôå ç Üëëç ôïõ Ýêáíáí ìÞíõóç áí êáé ç
ðñþôç áñ÷éêÜ äÞëùóå üôé èá ôï êÜíåé áëëÜ ôåëéêÜ, ðñïöáíþò êÜôù áðü êïììáôéêÞ
õðüäåéîç, äåí ôï Ýêáíå. Ôüôå êáíÝíá êüììá äåí Ýäùóå åéäéêü ðïëéôéêü âÜñïò óôï
ðñùôïöáíÝò áõôü ãéá ôá ðïëéôéêÜ êáé êïéíùíéêÜ Þèç ðåñéóôáôéêü âßáò. ÁõôÞ ç äéáñêÞò ìåèïäåõìÝíç áôéìùñçóßá áíôÜìåéøå ôï
èñÜóïò ôïõ ðéï ùìïý áðü ôïõò ôñáìðïýêïõò ôçò “×.Á” êáé ôïõ åðÝôñåøå íá áðïêôÞóåé ìéá îå÷ùñéóôÞ äçìïôéêüôçôá óôïí
êáôáðôïçìÝíï êáé üëï êáé ðéï åîá÷ñåéùìÝíï ðïëéôéêÜ êáé öáóéóôéêïðïéçìÝíï ü÷ëï ðïõ õðïóôçñßæåé ôç óõììïñßá. ¹äç êõêëïöïñïýóáí öÞìåò üôé åß÷å îåêéíÞóåé áíôáãùíéóìüò ôïõ ìå ôï óçìåñéíü õðï-öýñåñ
áëëÜ êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç áõôüò Ýêáíå
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Κάτω οι προστάτες των ναζί που θέλουν νόμιμη τη ναζιστική
συμμορία - Αληθινό αντιναζιστικό μέτωπο τώρα
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 2
να την προστατέψει όσο γίνεται πολιτικά
σηκώνοντας το καταρρακωμένο ηθικό της
(όπως φάνηκε στις συλλήψεις των παρακατιανών στελεχών).
Πάντως πέρα και ενάντια στους τακτικούς
σχεδιασμούς τους καθεστώτος, η δολοφονία του Π. Φύσσα εξόργισε και ξεσήκωσε
χιλιάδες δημοκράτες και κυρίως νεολαίους
που ξέσπασαν ενάντια στην πολύχρονη,
βουβή χρυσαυγίτικη καθεστωτική τρομοκρατία και κατέβηκαν μαζικά στη συγκέντρωση της Αμφιάλης της επόμενης μέρας
από τους ΠΑΜΕ-ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε ένα βαθμό και στη πρόσφατη αντιφασιστική συγκέντρωση ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ. Και οι δύο συγκεντρώσεις εννοείται προβοκαρίστηκαν και
σχεδόν πνίγηκαν πολιτικά από το καθεστώς
κύρια χάρη στις τελετές φωτιάς που έστησαν και τώρα οι επικεφαλής του φασισμού
με αναρχικό πρόσωπο. Θυμίζουμε ότι αυτός ο φασισμός είναι τώρα πολιτικο-ιδεολογικά ρουφηγμένος από τους Πυρήνες της
Φωτιάς που δεν κρύβουν τη συμπάθειά τους
στον δήθεν “αντισυστημικό” εθνικοσοσιαλισμό, δηλαδή τον κάθε κυνηγημένο από το
κράτος ναζισμό (Δες άρθρο δημοσιευμένο
στο φ. 484 της Νέας Ανατολής, “Συνωμοσία
των Πυρήνων της Φωτιάς”: Μια ξεδιάντροπα φιλοναζιστική συμμορία” - http://
www.oakke.gr/na484/pirines484.htm). Όμως ούτε αυτές, ούτε άλλες προβοκάτσιες
θα πνίξουν εύκολα και θα ξανακλείσουν μέσα στο μπουκάλι της ψευτοαριστεράς το
μεγάλο αντιναζιστικό κίνημα που ξέσπασε
μετά και χάρη στον ηρωικό θάνατο του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα.
Οι όψιμοι αντιναζιστές σε
κυβέρνηση και κοινοβουλευτικά
κόμματα λένε σύσσωμοι όχι στο
αίτημα να βγει εκτός νόμου η “Χρυσή
Αυγή”
Η ναζιστική συμμορία τράφηκε από το καθεστώς της νομιμότητας, της πολιτικής προστασίας και της νομικής ασυλίας που απολαμβάνουν οι ναζιστές μέσα από τους δεσμούς τους με τους κρατικούς μηχανισμούς,
κυρίως την αστυνομία, τη δικαιοσύνη και το
στρατό.
Τώρα που στα λόγια επιτέλους και εν μέρει στην πράξη το καθεστώς παραδέχεται
ότι το τέρας είναι τέρας, ότι είναι επικίνδυνο, και αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας να
αναχαιτιστεί η βία του, επιμένουν να προσφέρουν στη ναζιστική συμμορία τη μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας. Γιατί
διατηρούν αρραγές το ενιαίο μέτωπο
τους ενάντια στο δημοκρατικό αίτημα
να βγουν οι ναζιστές της “ΧΑ” εκτός
νόμου. Όλοι μαζί φωνάζουν, πιο πολύ μάλιστα από κάθε άλλη φορά, ότι
το πολιτικό κόμμα “Χρυσή Αυγή” δεν
πρέπει να απαγορευτεί στο όνομα δήθεν της ελευθερίας της έκφρασης, και
μίας στρεβλής ερμηνείας του Συντάγματος. Έτσι το καθεστώς φροντίζει, ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε χτύπημα δώσει τώρα σε βουλευτές, οργανώσεις, πυρήνες και μέλη της “ΧΑ”, να
την κρατάει πάντα ζωντανή σα νόμιμο
πολιτικό οργανισμό στην πολιτική ζωή
της χώρας με το ίδιο ή ενδεχόμενα και
με άλλο όνομα. Αποτελεί δηλαδή για
το καθεστώς ζήτημα αρχής να είναι στη
χώρα μας νόμιμος ο ναζισμός και νόμιμες οι ναζιστικές συμμορίες, να μπορούν οι ναζιστές να έχουν κόμμα, να
συμμετέχουν στις εκλογές και να μπαίνουν στη Βουλή, δηλαδή να ασκούν μέσα σε καθεστώς νομιμότητας την ανα-

πόφευκτη από τη φύση τους ρατσιστική τους βία. Αυτό οι δημοκράτες δεν
πρέπει να το επιτρέψουν.
Μόνο η ΟΑΚΚΕ και η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία είχαν βάλει σαν κεντρικό ζήτημα
για τη δημοκρατία να απαγορευτεί η ναζιστική συμμορία, καταγγέλλοντας τη χιτλερική προπαγάνδα, το γενοκτονικό ρατσισμό
και αντισημιτισμό της “ΧΑ”, και τις βίαιες επιθέσεις των ναζιστών μαχαιροβγαλτών ενάντια σε μετανάστες και δημοκράτες αντιφασίστες. Ήδη από το 1998 η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία, που ιδρύθηκε με αυτόν
τον κύριο στόχο, είχε καταθέσει υπόμνημα
στο υπουργείο Δικαιοσύνης ζητώντας να εφαρμοστεί η διεθνής αντιρατσιστική νομοθεσία που απαγορεύει τους ναζιστές στη
βάση της πείρας της αντιναζιστικής πάλης
των λαών στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και
να βγει η “Χρυσή Αυγή” εκτός νόμου. Στο
υπόμνημα αναφερόταν ότι : “Οι επιθέσεις
αυτές της “Χρ. Αυγής” είναι εφαρμογή των
διακηρύξεών της. Η πιο ουσιαστική και νομοτελειακή έκφραση της ρατσιστικής ιδεολογίας είναι η βία. Οι φορείς και υπερασπιστές των ρατσιστικών ιδεών αποτελούν
απειλή για την πολιτική δημοκρατία, για τη
ζωή, για την τιμή και για την ελευθερία των
πολιτών. Το κράτος που δεν απαγορεύει τη
δραστηριότητά τους, επιτρέπει την ατιμώρητη, ωμή παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της απόλυτης
προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας όλων όσων βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών
ή πολιτικών πεποιθήσεων (άρθρο 5 παρ. 2
του Συντάγματος)”.
Από τότε μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και
κοινοβουλευτικά κόμματα τάχθηκαν ενάντια
σε αυτό το αίτημα. Για πολλά χρόνια έλεγαν ότι οι ναζιστές ήταν γραφικοί και περιθωριακοί και ότι αν τεθούν εκτός νόμου θα
γίνουν ήρωες και θα αυξηθούν. Όταν κατάρρευσε αυτό το επιχείρημα λίγο πριν την
είσοδο τους στη Βουλή, είπαν ότι είναι πιο
εύκολο να αντιμετωπίσεις τους ναζιστές μέσα στη Βουλή (!) παρά έξω από αυτή και
ότι εν πάσει περιπτώσει δεν μπορείς να μην
σέβεσαι την ψήφο του 7% και παραπάνω
του λαού.
Τώρα η δικομματική κυβέρνηση προβάλλει δήθεν συνταγματικά κωλύματα που δεν
υπάρχουν, γιατί το Σύνταγμα πουθενά δεν
απαγορεύει να βγει ένα κόμμα εκτός νόμου. Αντίθετα, η μη απαγόρευση μιας ναζιστικής, δηλαδή ρατσιστικής και μάλιστα γενοκτονικής συμμορίας αποτελεί ευθεία παραβίαση του Συντάγματος,
αφού με μία ρατσιστική συμμορία μαχαιροβγαλτών νόμιμη και ασύδοτη, βρίσκεται
σε κίνδυνο κάθε ανθρώπινο δικαίωμα όλων
όσων ζουν σε αυτή τη χώρα (άρθρο 2 για
σεβασμό και προστασία της αξίας του ανθρώπου, άρθρο 5 για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη διασφάλιση της προσωπικής ελευθερίας ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, γλώσσα, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις). Πάνω
στα προσχηματικά συνταγματικά κωλύματα εφαρμόζεται τώρα μόνο η νομοθεσία περί εγκληματικής συμμορίας, που είναι θετική αλλά από μόνη της απογυμνώνει
τις διώξεις και τις συλλήψεις από κάθε
πολιτικό χαρακτήρα. Αλλά ακόμα και
αυτή τη νομοθεσία την εφαρμόζουν στρεβλά, αφού ισχυρίζονται ότι μπορεί να υπάρχει ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα που έχει σαν
ηγεσία μία ομάδα που είναι ταυτόχρονα και
μια εγκληματική συμμορία εντός αυτού του
κόμματος! Μάλιστα ο εισαγγελέας που πακέταρε αυτήν τη συμμορία έβαλε μέσα σε

αυτήν και τον αρχηγό της στη βάση της
αρχής ότι είναι Φύρερ, δηλαδή απόλυτος
δικτάτορας, ελεγκτής και γνώστης του ότι
γίνεται στο εσωτερικό της. Όμως αυτό σημαίνει ότι είναι και απόλυτος δικτάτορας,
ελεγκτής και γνώστης του ότι γίνεται στο
κόμμα του. Όμως το κόμμα του πρέπει να
είναι νόμιμο, σύμφωνα και με τη Δικαιοσύνη και σύμφωνα με όλα ανεξαίρετα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
Με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα
τάσσεται εναντίον του αιτήματος να τεθούν
εκτός νόμου η ψευτοαριστερά, ψευτοΚΚΕ,
ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, προβάλλοντας σαν κεντρικό επιχείρημά τους το ότι κινδυνεύει έτσι να βγει εκτός νόμου και η αριστερά.
Πρόκειται για έναν εντελώς στρεβλό
και ανιστόρητο ισχυρισμό, αφού ποτέ
στην ιστορία οι διώξεις και οι απαγορεύσεις φασιστικών συμμοριών δεν αποτέλεσαν τη βάση για τις διώξεις αριστερών, γιατί πάντα η αριστερά είχε
σαν κύριο εχθρό της το φασισμό. Άλλωστε πως μπορεί να κινδυνέψει ένα αριστερό κόμμα από την απαγόρευση ρατσιστών και ναζιστών; Μόνο φίλοι των ναζιστών
θα μπορούσαν να φοβούνται μη βγουν εκτός νόμου μαζί με τους ναζιστές. Και αυτή η λεγόμενη αριστερά είναι φίλη των ναζιστών. Γι αυτό έχει μαζί τους κοινές όλες
τις μεγάλες στρατηγικές πολιτικές θέσεις,
κυρίως το φιλορωσισμό, τον ανοιχτό ή καλυμμένο αντιευρωπαϊσμό, και την άρνηση
της βιομηχανικής ανάπτυξης που κάνει τη
χώρα ανεξάρτητη. Κυρίως αυτή η “αριστερά” όπως και οι ναζιστές έχει σαν
κύριο εχθρό τον οικονομικό φιλελελευθερισμό την ώρα που στη χώρα και
παγκόσμια δυναμώνει ο φασισμός
που έχει ανοιχτά κρατικομονοπωλιακό χαρακτήρα. Ποτέ οι αριστεροί δεν
ήταν πιο αντι-αστοφιλελεύθεροι από
όσο ήταν αντιφασίστες και κυρίως ποτέ δεν ενώθηκαν με τους φασίστες και
τους ναζιστές ενάντια στους αστοφιλελεύθερους όπως κάνουν στην Ελλάδα σε όλα τα δημαγωγικά τάχα αντιμνημονιακά τους κινήματα.
Την τοποθέτηση αυτή της ψευτοαριστεράς τη διευκολύνει η προβοκατόρικη θέση
των δήθεν δύο άκρων όποτε μπαίνει θέμα
απαγόρευσης της “Χρυσής Αυγής”. Αυτήν
την προβάλλει ο Σαμαράς είτε ο ίδιος είτε
μέσω στελεχών του όπως ο Λαζαρίδης. Αυτή η θεωρία επίσης μιλάει για τιμωρία όσων προκαλούν και εφαρμόζουν βία ανεξάρτητα από το χαρακτήρα αυτής της βίας, δηλαδή φασιστικής άδικης ή λαϊκής δίκαιης βίας και σαν ένα τέτοιο παράγοντα
βίας ο Σαμαράς δείχνει το ΣΥΡΙΖΑ, που
εμφανίζει την άδικη βία του σαν λαϊκή και
δίκαιη. Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει σαν όρο οποιουδήποτε πολιτικού μετώπου ενάντια στη “Χρυσή Αυγή”, να καταγγείλει ο Σαμαράς τη θεωρία των δύο
άκρων. Αλλά τίποτα δεν εμπόδιζε τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει από την κυβέρνηση πρώτα την απαγόρευση των ναζιστών, και ταυτόχρονα να χτυπήσει τη θεωρία των δύο
άκρων. Το ότι δεν το κάνει, σημαίνει ότι απλά χρησιμοποιεί το μπαλάκι που το πετάει ο Σαμαράς για να δώσει προστασία
στους ναζιστές με ψευτοεπαναστατικά
προσχήματα.
Τώρα πως χειροκροτεί ο ΣΥΡΙΖΑ τις διώξεις των ναζιστών για εγκληματική συμμορία αφού δεν θέλει εκτός νόμου τη “ΧΑ” σαν
κόμμα ή πως ενώθηκε με ναζί στα “κινήματα” του “δεν πληρώνω” στα διόδια; (http://
www.oakke.gr/na461/nazi_syn461.htm)
Σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ το ψευτοΚΚΕ
υποστηρίζει ότι οποιοδήποτε μέτρο κατά

των ναζιστών δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό γιατί μόνο με την ανατροπή του καπιταλισμού μπορεί να ανατραπεί και η “Χρυσή Αυγή” που είναι όργανο των καπιταλιστών. Είναι όμως λογικό ότι φτάνεις πιο
γρήγορα στην ανατροπή του καπιταλισμού
όταν τσακίζεις τα πιο επιθετικά εργαλεία
του. Το ερώτημα είναι γιατί το ψευτοΚΚΕ
δεν θέλει να τσακίσει ένα βίαιο στρατό των
καπιταλιστών; Δεν θα το βοηθήσει αυτό
στην ανατροπή του καπιταλισμού; Από την
άλλη πως να θέλει το ψευτοΚΚΕ εκτός νόμου τη “Χρυσή Αυγή” όταν για χρόνια δεν
την αποκαλούσε ναζιστική ακόμα και πρόσφατα όταν το στέλεχος του ο Σιφωνιός καλωσόρισε τη συμμορία με επικεφαλής τον
Κασιδιάρη στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου
σα συμπαραστάτρια των απεργών;
Η δίωξη μόνο για εγκληματική
συμμορία θέλει να προστατέψει το
ναζισμό, το ρατσισμό και την ίδια τη
“Χρ. Αυγή” από την απαγόρευση
σαν κόμμα.
Η κυβέρνηση και τα κόμματα εμπαίζουν τον ελληνικό λαό και τη διεθνή κοινή γνώμη όταν απαγορεύουν τη “ΧΑ”
σαν εγκληματική συμμορία την ίδια
στιγμή που σκίζουν τα ιμάτια τους για
να μη βγει ποτέ το κόμμα που έχει στήσει αυτή η συμμορία εκτός νόμου. Μάλιστα το θέλουν να είναι και μέσα στη
Βουλή, δηλαδή θέλουν οι εγκληματίες
αρχηγοί του να νομοθετούν από τη φυλακή και όχι μόνο να νομοθετούν αλλά
να είναι καθοριστικοί παράγοντες της πολιτικής ζωής αφού θα μπορούν να σέρνουν
τη χώρα σε εκλογές!!!
Στην πραγματικότητα οι 6 κομματικές ηγεσίες δεν πήραν καμία απόφαση να συντρίψουν πολιτικά τους ναζιστές και τη
συμμορία τους, και κατά συνέπεια την
εγκληματική βία τους που είναι απόλυτα συνυφασμένη με το γενοκτονικό
ρατσιστικό και αντισημιτικό μίσος τους
και προέρχεται από αυτό. Χαρακτήρισαν
εγκληματική συμμορία μόνο ένα μέρος της
“Χρυσής Αυγής” και αυτό όχι επειδή είναι
ρατσιστικό, γενοκτονικό σύμφωνα με τις διακηρύξεις του, αλλά επειδή εμπλέκεται σε
αδικήματα του “κοινού ποινικού δικαίου”. Δηλαδή κάνανε με τη “Χρυσή Αυγή” ότι κάνουν
και σε όλη την υπόλοιπη πολιτική ζωή, την
υποβιβάζουν και την περιορίζουν σε μια ποινική υπόθεση. Η μόνη διαφορά είναι ότι
τη “Χρυσή Αυγή” την τιμωρούν ποινικά για να την προστατέψουν πολιτικά,
ενώ τους αληθινούς πολιτικούς αντιπάλους τους, τους τιμωρούν ποινικά
για να τους συντρίψουν πολιτικά. Δηλαδή τώρα συλλάβανε μια μαφία και τον
αρχηγό της και υποστηρίζουν ότι αυτή η
μαφία μπορεί να ηγείται κοινοβουλευτικού
κόμματος αφού διασφάλισαν ότι σε καμία περίπτωση η διακηρυκτική ιδεολογία και η πολιτική πρακτική αυτού του
κόμματος, ο γενοκτονικός ρατσισμός
δεν είναι ένα έγκλημα. Δήλωσαν δηλαδή
αυτά τα τέρατα που κυβερνούν τη χώρα μας
με μία φωνή ότι οι συλλήψεις δεν αγγίζουν
αυτό το “πολιτικό κόμμα” που μπορεί να
κρατήσει τις θέσεις του στη Βουλή.
Γι’ αυτό κάλυψαν απόλυτα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), που είναι
διακομματικό όργανο και που μετά τη δολοφονία του Π. Φύσσα προειδοποίησε με
ποινές το MEGA επειδή δεν προβάλει τις
τοποθετήσεις των ναζιστών βουλευτών (!)
Δεν είναι τυχαίο ότι με απόλυτη ομόφωνη
εμπιστοσύνη ανέθεσαν την ποινική δίωξη
στον Άρειο Πάγο, δηλαδή σε ένα αντισημιτικό ουσιαστικά φιλοχιτλερικό σώμα. Αυτό
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σε ολομέλεια του το 2010 επικύρωσε το
σκεπτικό της απόφασης αθώωσης του ναζιστή Κ. Πλεύρη, ότι οποιοσδήποτε μπορεί
να καλεί σε εξόντωση των Εβραίων εφόσον
επικαλείται γι’ αυτό το χιτλερικό ισχυρισμό
της εβραϊκής συνωμοσίας για την παγκόσμια κυριαρχία.
Σε αυτό τον Άρειο Πάγο τώρα η κυβέρνηση δηλώνει την αμέριστη εμπιστοσύνη της
για την τιμώρηση της ναζιστικής βίας της
“Χρυσής Αυγής”. Σημειώνουμε ότι αν ψάξει
κανείς πολύ προσεκτικά μέσα στον ορυμαγδό των δηλώσεων που έχουν γίνει την
τελευταία περίοδο ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του Π. Φύσσα, από εκπροσώπους
των κομμάτων που μιλάνε ασταμάτητα για
κάλυψη των ναζιστών από την αστυνομία,
δεν θα βρει παρά ελάχιστες αναφορές σε
αδράνεια της δικαιοσύνης, ενώ οπωσδήποτε
δεν θα βρει ούτε μία αναφορά σε αυτή την
απόφαση νομιμοποίησης της ναζιστικής γενοκτονίας, μοναδική στον κόσμο, το πιο μαύρο στίγμα της ελληνικής δικαιοσύνης, που
έγινε αποδεκτή με ευρύτατη διακομματική
κάλυψη και σιωπή.
Αυτή η έρευνα έκλεισε στο χρόνο ρεκόρ
των δέκα μερών οπότε έμειναν ανέγγιχτοι οι
εκτεταμένοι μηχανισμοί μέσα σε αστυνομία, στρατό και δικαιοσύνη που καλύπτουν
τους ναζιστές επί 25 χρόνια. Όσο για τις
ξαφνικές καρατομήσεις στην αστυνομική ηγεσία και στην ΕΥΠ, αυτές έγιναν χωρίς εξηγήσεις και με σκοτεινές πραξικοπηματικές
διαδικασίες, δηλαδή χωρίς να έρθουν στο
φως συγκεκριμένα στοιχεία της δράσης των
καρατομημένων για κάποια κάλυψη των ναζιστών (εκτός από την εντελώς ρηχή αναφορά σε απλή οικογενειακή συγγένεια με
χρυσαυγίτη), και χωρίς καν να χαρτογραφηθεί η έκταση αυτής της κάλυψης σε επίπεδο ιεραρχίας. Άλλωστε όταν διώχνεται
ένας αστυνομικός διευθυντής για συγκάλυψη εγκληματιών πρέπει να διώχνονται και
οι υφιστάμενοι του που κατ εντολήν του ή
με την ανοχή του παρέβησαν το καθήκον
τους. Άρα δεν αποκλείεται οι καρατομημένοι να φαγώθηκαν όχι λόγω του χρυσαυγιτισμού, αλλά αντίθετα γιατί δεν θα ήταν σίγουρο ότι θα πακέταραν ποινικά τους ναζήδες με τέτοιο τρόπο και σε τόσο μόνο βαθμό όσο θα χρειαζόταν για να προστατευτεί
το υπόλοιπο κρατικό-πολιτικό σύστημα και
η ίδια η “Χρ. Αυγή” σαν κόμμα.
Από την άλλη ο Αβραμόπουλος έκλεισε
ταχύτατα την έρευνα για σχέσεις στρατού “Χρυσής Αυγής” και διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διασύνδεση. Κι όμως σε μία παρέλαση στις 25/3/2010 στους
δρόμους της Αθήνας ένα ολόκληρο δώμα
λιμενικών των ΟΥΚ παρέλασαν φωνάζοντας:
“Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι ποτέ, το αίμα σου θα χύσουμε, γουρούνι Αλβανέ”,
“Τους λένε Σκοπιανούς, τους λένε Αλβανούς, τα ρούχα μου θα ράψω με δέρματα
απ’ αυτούς”, “Θα γίνει μακελειό, μετά θα
εκδικηθώ, όταν θα προσκυνήσετε σημαία
και σταυρό”. Αυτοί όλοι παρέμειναν στη θέση τους, και στη δίκη που ακολούθησε, από τους 39 κρίθηκαν ένοχοι μόνο οι δύο που
γλίτωσαν με πολύ ελαφριές ποινές. Η δίωξη έγινε με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο
927/79, ενώ όταν έγινε η δίκη είχε εκδοθεί
ήδη η κατάπτυστη απόφαση του Άρειου Πάγου για την αθώωση του ναζιστή Κ. Πλεύρη. Η αίθουσα του ναυτοδικείου ήταν γεμάτη χρυσαυγίτες που είχαν οργανώσει και
συγκέντρωση “συμπαράστασης” έξω από
το ναυτοδικείο. Η δίκη διακόπηκε όταν κατά την προβολή του βίντεο με τα συνθήματα, πολλοί από αυτούς που ήταν μέσα στην
αίθουσα άρχισαν να φωνάζουν τα ίδια συνθήματα.
Μέσα από την έρευνα που έκανε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι Ν. Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος “εγκέφαλος” - φύρερ που μόνος
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του είχε κρατήσει τόσα χρόνια τη ναζιστική
συμμορία στο απυρόβλητο και τη λειτουργούσε σαν εγκληματική συμμορία για να
αποκτήσει οφέλη και εξουσία σαν πρόσωπο, χρησιμοποιώντας για αυτό το λόγο τον
“πολιτικό μανδύα” του κόμματος. Όμως ενώ διαπίστωσε ότι στο κόμμα της “Χρυσής
Αυγής” για όλα αποφασίζει ο αρχηγός και
ότι ο αρχηγός είναι διευθυντής μιας εγκληματικής συμμορίας, δεν προχώρησε να χαρακτηρίσει όλο το κόμμα που έχει για αρχηγό του το συγκεκριμένο φύρερ σε εγκληματική συμμορία! Έτσι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου φαίνεται ότι κινήθηκε στη βάση της εξής λογικής: Για όποιον δεν αποδειχτεί ότι εκτέλεσε εντολές του Ν. Μιχαλολιάκου ή συνεργάστηκε μαζί του σε εγκληματικές δραστηριότητες δεν μπαίνει ζήτημα δίωξης του για τη συμμετοχή του στο
“νόμιμο πολιτικό κόμμα” του οποίου ο Ν.
Μχαλολιάκος - Αλ Καπόνε ήταν αρχηγός…
Οι υπόλοιποι είναι απλά εξαπατημένοι ναζιστές (!!!) που νόμιζαν ότι ο αρχηγός τους
ήταν … ιδεολόγος χιτλερικός και όχι κοινός
εγκληματίας, οπότε πρέπει να παραμείνουν
ανέγγιχτοι.
Δηλαδή όταν για παράδειγμα η συμμορία μπήκε μέσα στην αίθουσα ανταποκριτών
ξένου τύπου το 2009, παραμονές εκλογών
όταν το “Ουράνιο Τόξο” έκανε εκδήλωση για
το ελληνο-μακεδονικό λεξικό, και με επικεφαλής τον Παναγιώταρο οι τραμπούκοι πέταξαν βιβλία και μικρόφωνα, έβριζαν και απειλούσαν τους συγκεντρωμένους, και τελικά αποχώρησαν άνετα όπως μπήκαν,
μπροστά στην αστυνομία, αυτό ήταν μόνο
ζήτημα μιας εντολής του Μιχαλολιάκου-φύρερ-Αλ Καπόνε και ενοχοποιούσε μόνο αυτόν και τον Παναγιώταρο. Δεν θα πει δηλαδή ποτέ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
και τα 6 κόμματα που τον στηρίζουν ότι αυτή η εισβολή έγινε για να επιβάλει με τη βία
η συμμορία την εθνορατσιστική της πλατφόρμα που τυγχαίνει να συμπίπτει με την
πολιτική της καταπίεσης των εθνικών μειονοτήτων που υιοθετεί και στηρίζει σύσσωμο το πολιτικό σύστημα. Ούτε θα διερευνήσει ποτέ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
γιατί για αυτή την επίθεση για την οποία
υπάρχει το πιο ατράνταχτο στοιχείο της καταγραφής της σε βίντεο που από τότε πλατιά κυκλοφόρησε, δεν έγινε ποτέ καμία σύλληψη, και δεν ασκήθηκε καμία δίωξη μέχρι
και σήμερα.
Δεν θα διαπιστώσει δηλαδή ποτέ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι τα εκατοντάδες θύματα-μετανάστες της ναζιστικής συμμορίας έπεσαν θύμα του γενοκτονικού χιτλερικού ρατσισμού που προπαγανδίζουν
τα έντυπά της, και τα στελέχη της στις συγκεντρώσεις και στις εκδηλώσεις της, οπότε
πρέπει να απαγορευτούν. Δεν θα συμπεριλάβει στη δικογραφία το ότι το πογκρόμ
κατά των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα του Σεπτέμβρη του 2004, πυροδοτήθηκε από το σύνθημα “Αλβανέ δεν θα γίνεις
Έλληνας ποτέ” που φώναζαν σε συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας οι χρυσαυγίτες
τραμπούκοι. Ούτε θα παραπέμψει ποτέ σα
συνυπεύθυνους για τις επιθέσεις το σύνολο των βουλευτών και των στελεχών της ναζιστικής συμμορίας που διακινούν τη ρατσιστική προπαγάνδα, και που θα διοργανώσουν άλλες τόσες συγκεντρώσεις, που
θα οπλίσουν άλλα τόσα χέρια με φονικά
μαχαίρια. Γιατί σύμφωνα με τον εισαγγελέα αυτοί δεν αποτελούν μέλη μιας εγκληματικής συμμορίας αφού δεν αποδεικνύεται η
συμμετοχή τους σε εγκλήματα του κοινού
ποινικού δικαίου.
Έτσι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους
δημοκράτες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και
διεθνώς ότι επιβάλουν μία αληθινή απαγόρευση στη “Χρυσή Αυγή”, που σημαίνει και
στην προπαγάνδα και σε ότι αφορά την οργάνωση της δράσης της.

Η μεγάλη ανακάλυψη του ΣΥΡΙΖΑ:
“Παράνομη η εγκληματική συμμορίανόμιμο το εγκληματικό κόμμα”
Αυτή η αντίφαση: παράνομη η εγκληματική συμμορία-νόμιμο το εγκληματικό κόμμα, χτυπάει σήμερα στο μάτι των ελλήνων
δημοκρατών, και το μίσος γι αυτό το κόμμα, που φούντωσε μετά τη δολοφονία του
ηρωικού Παύλου Φύσσα, γιγαντώνεται με
τις αποκαλύψεις για όλες τις κτηνωδίες και
τη διαφθορά του και μαζί με αυτά δυναμώνει το αίσθημα απελευθέρωσης που έχει ο
λαός, ιδιαίτερα η νεολαία, για το ότι οι αρχηγοί της συμμορίας μπήκαν στη φυλακή.
Έτσι είναι φυσικό να κερδίζει έδαφος στη
βάση όλων των κομμάτων το σύνθημα “εκτός νόμου”. Γι αυτό τα δύο ψευτοαριστερά
κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ψευτοΚΚΕ φρόντισαν
από την πρώτη στιγμή να παγώσουν αυτό
τον κόσμο και να τον κάνουν να εγκαταλείψει αυτό το σύνθημα. Στη συγκέντρωση της
Αμφιάλης απογοήτευσαν το μεγάλο πλήθος των συγκεντρωμένων , με τα απωθητικά και προβοκατόρικα συνθήματά του τύπου “ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-Μελιγαλάς”, ή “Φασίστες
κουφ... έρχονται κρεμάλες, κονσερβοκούτια
κλπ” και κυρίως με τα σπασίματα και καψίματα στο τέλος της συγκέντρωσης. Επίσης, χωρίς λόγο το ΠΑΜΕ έκανε δική του
συγκέντρωση τη μέρα της συγκέντρωσης των
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, διασπώντας τον κόσμο που
ήθελε να συμμετέχει, ενώ ο ΑΝΤΑΡΣΥΑ, χωρίς ο ΣΥΡΙΖΑ να εκτεθεί, ανέλαβε να τη διασπάσει κι άλλο, αφού έφυγε από τη συγκέντρωση μαζί με τους αναρχικούς για να
κάνει πορεία στα γραφεία της “Χρυσής Αυγής” στη Μεσογείων όπου παίχτηκε το γνωστό σκηνικό με τις μολότοφ και τα δακρυγόνα.
Τώρα έχουν παγώσει συγκεντρώσεις και
κινητοποιήσεις κατά της “ΧΑ”, και δεν καλού ν τον κόσμο να κατεβεί μαζικά στο δρόμο. Θέλουν έτσι όχι μόνο να τον έχουν στο
περιθώριο για να παρακολουθεί αμήχανος
τις κυβερνητικές και κρατικές μεθοδεύσεις,
αλλά κυρίως για να βλέπει τα πολύ περισσότερα μη συλληφθέντα μέλη του εγκληματικού κόμματος να κάνουν με θράσος συγκεντρώσεις συμπαράστασης παριστάνοντας το λαό ενώ οι αρχηγοί-βουλευτές του
ίδιου κόμματος παριστάνουν το ηρωικό θύμα που διώκεται από το παγκόσμιο “αμερικανο-σιωνιστικό” λόμπι.
Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η μεθόδευση της εγχείρισης της “ΧΑ” από την οποία
αποσπάστηκε μία εγκληματική συμμορία
από ένα “νόμιμο πολιτικό κόμμα” δεν ήταν
μία ανακάλυψη της κυβέρνησης αλλά μία
θέση του ΣΥΡΙΖΑ που εφάρμοσε η κυβέρνηση.
Τον Απρίλη αυτού του χρόνου ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης Ν Μούιζνιεκς δημοσίευσε την έκθεσή του σχετικά με την Ελλάδα και τη “Χρυσή Αυγή” με την οποία ζήτησε να θέσει το ελληνικό κράτος τη “ΧΑ”
εκτός νόμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μία σειρά
από προτάσεις και θέσεις για να καταρρίψει το “εκτός νόμου” του Μούιζνιεκς.
Σε αυτό το πόνημα υπέρ της νομιμότητας
των ναζιστών (http://leftlab.gr/?p=1698) αναφέρεται σαν πρόταση επί λέξει: “στην περίπτωση που ένα πολιτικό κόμμα αναπτύσσει εγκληματική δραστηριότητα, μας βοηθά η ποινική νομοθεσία, και ιδίως αυτή για
τις εγκληματικές οργανώσεις (187 παρ.1 και
3 Π.Κ.)”. Στο ίδιο αυτό πόνημα αναφέρεται
σαν παραπομπή ένα βασικό κείμενο (με αρ
16) που αναλύει και διευκρινίζει τη γραμμή
του ΣΥΡΙΖΑ κατά του εκτός νόμου ένα άρθρο
του Δ. Μπελαντή στο οποίο αυτός γράφει
καθαρά: “Η “Χρυσή Αυγή” μπορεί να
είναι παράλληλα νόμιμο πολιτικό κόμμα και παράνομη εγκληματική οργάνω-
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ση. Μπορεί να έχει ένα επίσημο και ένα
επιχειρησιακό δίκτυο και ότι: η λύση είναι, πέρα από την αναγκαία επίμονη, μη
συγκεκαλυμμένη και συστηματική τιμώρηση των πράξεων του Ποινικού Κώδικα από τα μέλη της “Χρυσής Αυγής”, η
δυνατότητα τιμώρησης πολλών επιμέρους εγκληματικών οργανώσεων, που
εμπλέκονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και εντάσσονται στο γενικό
πλαίσιο της “Χρυσής Αυγής”, (σ.σ. δηλαδή) η θέαση της “Χρυσής Αυγής” ως
ενός αστερισμού πολλών και συγκεκριμένων εγκληματικών οργανώσεων”.
Δηλαδή, η κυβέρνηση ακολουθεί κατά
πόδας σήμερα την παραπάνω πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πρόταση εκπονήθηκε ακριβώς για να καταπέσει οποιοδήποτε νομοθετικό ή διοικητικό μέσο για
να βγει εκτός νόμου η “ΧΑ”!
Αλλά και τη γραμμή της πολιτικά διωκόμενης “ΧΑ” από το “αμερικανοσιωνιστικό λόμπι” δεν την ανακάλυψαν οι ναζιστές, αλλά
οι ψευτοαριστερές πένες των Δελαστίκ (του
ΝΑΡ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και του Φωτόπουλου
(της Περιεκτικής Δημοκρατίας). Αυτοί έγραψαν αμέσως και σχεδόν ταυτόχρονα δύο
άρθρα υπεράσπισης των ναζιστών και αθώωσης τους για τη δολοφονία του Π. Φύσσα στο “Πριν” και στην “Ελευθεροτυπία” αντίστοιχα. Οι Δελαστίκ και Φωτόπουλος ισχυρίστηκαν ξεδιάντροπα ότι είναι η “υπερεθνική και σιωνιστική ελίτ”, και η τροϊκανή
δικομματική κυβέρνηση και η ΕΕ που ωφελούνται από αυτή τη δολοφονία, δηλαδή
είπαν έμμεσα ότι η δολοφονία του Π. Φύσσα ήταν μέρος μίας δημοκρατικής πλεκτάνης κατά της “ΧΑ”. Ούτε το “Πριν” ούτε η
“Ελευθεροτυπία” καταδίκασαν τις θέσεις
αυτής της αρθρογραφίας.
Αληθινό αντι-ναζιστικό μέτωπο του
λαού τώρα έξω από την ηγεσία της
ψευτοαριστεράς
Πάντως όποιες και να είναι οι καθεστωτικές στοχεύσεις και μεθοδεύσεις, η διεθνής
πίεση κάτω από την οποία κυρίως οδηγείται η ηγεσία της συμμορίας με χειροπέδες
στο δικαστήριο, δίνει τώρα χρόνο και έδαφος στους δημοκράτες, που επίσης πίεσαν
τις τελευταίες μέρες την κυβέρνηση για αυτές τις συλλήψεις, να απαλλαχτούν για ένα
διάστημα από την τρομοκρατική βία της
συμμορίας, και να αισθανθούν ότι δεν είναι
μόνοι στη χώρα και στον κόσμο. Κυρίως
μπορούν τώρα πολύ πιο εύκολα οι πιο συνειδητοί δημοκράτες να οργανωθούν σε ένα
αληθινό, πλατύ και μεγάλο αντιναζιστικό
κίνημα, δηλαδή μακριά από τον έλεγχο της
ψευτοαριστεράς και ενάντια στη γραμμή της
ηγεσίας της, και έτσι να πιέσουν για την
πραγματική απαγόρευση των ναζιστών.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να οργανώσουν ένα
πλατύ πανελλαδικό δίκτυο αυτοάμυνας για
να εμποδίσουν τους ναζί να επανεπιτεθούν
όταν και όσο το καθεστώς τους το επιτρέψει, είτε αυτοί θα λέγονται “Χρυσή Αυγή”,
είτε αλλιώς. Ένας ναζισμός που δεν συντρίβεται ούτε οργανωτικά, ούτε πολιτικά από
το λαό, δηλαδή που η πολιτική του γραμμή παραμένει η κυρίαρχη πολιτική γραμμή
του έθνους, και που χτυπιέται μόνο εν
μέρει και μόνο αστυνομικά, σε βάθος
χρόνου θα δυναμώνει. Γι αυτό τώρα
χρειάζεται πιο πολύ από πριν ένα αντιναζιστικό μέτωπο, που θα έχει μια
κεντρική μίνιμουμ ενοποιητική θέση: Το
“εκτός νόμου το κόμμα της Χρ. Αυγής”,
που σημαίνει και εκτός Βουλής τώρα
αμέσως. Χωρίς αυτή τη θέση δεν υπάρχει σήμερα αντιναζιστικό κίνημα. Κάθε
κόμμα, πρόσωπο, ομάδα που θα είναι στο
μέτωπο και θα στηρίζει αυτή τη θέση θα
έχει προφανώς τη δικιά του θέση για όλα

óõíÝ÷åéá óôç óåë. 11

Óåëßäá 6

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2013

ÂÑÙÌÉÊÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ ÔÇÓ ÑÙÓÉÊÇÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÉÁÓ ÌÅ ÔÇ ×ÑÕÓÇ ÁÕÃÇ ÊÁÉ
ÔÏÕÓ ÖÉËÏÕÓ ÔÇÓ ÓÔÏ ÓÔÑÁÔÏ-«ÊÁÔÁÍÏÇÓÇ» ÅÍÏÓ ÅÍÄÅ×ÏÌÅÍÏÕ
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÏÕ ÐÑÁÎÉÊÏÐÇÌÁÔÏÓ
óõíÝ÷åéá ðü ôç óåë. 1

ðñåðå áõôü íá ãßíåôáé óå Ýíá ðéï óõíïëéêü ðëáßóéï. Åðßóçò ìå óáöÞíåéá ï
ÓÕÑÉÆÁ êÜëõøå ôçí áðïöõëÜêéóç ôïõ
ÊáóéäéÜñç êáé ôùí Üëëùí äýï, üôáí üëç ç äçìïêñáôéêÞ ÅëëÜäá åß÷å åîïñãéóôåß, áíáêáëýðôïíôáò îáöíéêÜ üôé ïé
äéêáóôéóôéêÝò áðïöÜóåéò ðñÝðåé íá åßíáé óåâáóôÝò. Ôéò ôåëåõôáßåò ìÝñåò äõíÜìùóáí êáé ïé öùíÝò ìÝóá óôç ÍÄ
ðïõ Üñ÷éóáí íá éó÷õñßæïíôáé üôé ïé ðïéíéêÝò äéþîåéò êáôÜ ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò
êéíïýíôáé óôá üñéá ôçò íïìéìüôçôáò åíþ ðñþôïò Ýñéîå áõôÞ ôç ãñáììÞ ï óõíôáãìáôïëüãïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ×ñõóüãïíïò.
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá Ý÷åé áñ÷ßóåé íá
äïõëåýåôáé óéãÜ-óéãÜ áðü êÜôù êáé íá
áíôåðéôßèåôáé ç óôñáôçãéêÞ ãñáììÞ
ôçò õðåñÜóðéóçò áêüìá êáé åíäõíÜìùóçò ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò óáí ôÜ÷á Üäéêá äéùêüìåíïõ êüììáôïò . ÁõôÞí ôçí
ðñùôïÝñéîå ï ñùóüäïõëïò Äåëáóôßê
êáé ï áíôéóçìßôçò Öùôüðïõëïò, ëÝãïíôáò üôé ôï êõíçãçôü ôçò Üñ÷éóå ìåôÜ
áðü áðáßôçóç ôùí óéùíéóôþí, ðïõ ìå
ôá ôÜ÷á ðáíôïäýíáìá ëüìðé ôïõò ó ôéò
ÇÐÁ, áëëÜ óå ìåãÜëï âáèìü êáé óôçí
Åõñþðç óôñéìþîáíå ôçí ÅëëÜäá íá åðéôåèåß óôçí áíôéóéùíéóôéêÞ êáé áíôéäõôéêÞ ×ñõóÞ ÁõãÞ. ÊáôÜ ðüäáò Þñèå
ëßãï ìåôÜ íá åíéó÷ýóåé êáé íá åêëáúêåýóåé áõôüí ôïí éó÷õñéóìü, ðïõ êõñéáñ÷åß óå üëá ôá öáóéóôéêÜ ìðëïãê ,
ï åêäçëùìÝíïò ðéá öéëï÷ñõóáõãßôçò
êáé áíôéóçìßôçò ÔñÜãêáò áðü ôï êáíÜëé «Å». Ôï óçìáíôéêü ùóôüóï åßíáé
üôé áõôïýò ôïõò éó÷õñéóìïýò Ýóðåõóå íá
ôïõò ôñïöïäïôÞóåé ï ÄÇÌÁÑßôçò
ðñþçí õðïõñãüò äéêáéïóýíçò Ñïõðáêéþôçò åðéâåâáéþíïíôáò ìå áèþï ýöïò
üôé Þôáí ç ðßåóç ôùí äéåèíþí åõñùðáéêþí êáé áìåñéêáíéêþí åâñáúêþí ïñãáíþóåùí ðïõ õðï÷ñÝùóå ôçí êõâÝñíçóç íá êõíçãÞóåé ôç ×ñ. ÁõãÞ. ÄçëáäÞ äåí Þôáí ïé ëáïß üëïõ ôïõ êüóìïõ,
ðïõ áíáóôáôþèçêáí ìå ôï 15% ðïõ ðÞñå ï ×ßôëåñ óå ìéá êÜðïôå êáôåóôñáììÝíç áðü áõôüí ÷þñá ôçò Åõñùæþíçò
êáé ðßåóáí ôçí êõâÝñíçóç íá ôçí óôáìáôÞóåé , áëëÜ ï ðáãêüóìéïò åâñáßïò
ìå ôéò õðåñöõóéêÝò óõíïìùôéêÝò ôïõ äõíÜìåéò. ÁëëÜ ôçí ðéï ìåãÜëç æçìéÜ
ôçí Ýêáíå ï ßäéïò ï áñ÷éðñïâïêÜôïñáò
ÓáìáñÜò ðïõ öñüíôéóå üëåò ôéò ìåãÜëåò áíôéíáæéóôéêÝò êïõâÝíôåò åíÜíôéá
óôç ×ñõóÞ ÁõãÞ, ðåñß îåñéæþìáôïò, ðåñß óâçóßìáôïò ôçò áðü ôïí ðïëéôéêü
÷Üñôç êáé êõñßùò ðåñß óõíôñéâÞò ôïõ
íáæéóìïý, íá ìçí ôéò ðåé ìéëþíôáò óôïí
åëëçíéêü ëáü áëëÜ ìéëþíôáò ìðñïóôÜ
óôá áìåñéêÜíéêÜ åâñáúêÜ ëüìðé êáé
ìðñïóôÜ óôï ßäéï ôï «óáôáíéêü êñÜôïò-åâñáßï», ôï êñÜôïò ôïõ ÉóñáÞë. Åßíáé áõôüò ï ßäéïò ðïõ ëßãåò ìÝñåò ðñéí
ìéëþíôáò óôçí ÅëëÜäá Ýëåãå üôé ç
×ñõóÞ ÁõãÞ äåí êáôçãïñåßôáé ãéá ôï
«öñüíçìÜ» ôçò öñïíôßæïíôáò íá ìçí îåóôïìßóåé ôç ëÝîç íáæéóìüò, ï ßäéïò ðïõ
ëßãïõò ìÞíåò ðñéí ôçí ïíüìáæå áðëþò
Üêñï êáé ï ßäéïò ðïõ ðñéí Ýíá ÷ñüíï ôçí
èåùñïýóå áðáñáßôçôï óõóôáôéêü ôçò
åèíéêÞò åíüôçôáò.
ÁëëÜ ôá áíçóõ÷çôéêÜ äåí óôáíáôÜ-

ìå åäþ. Ãéáôß óôï ìåôáîý ìßëçóå êáé
ôï ìåãÜëï áöåíôéêü, ç ðïõôéíéêÞ Ñùóßá. Ç èÝóç ôçò óõìðõêíþèçêå óôï
ó÷åôéêü ñåðïñôÜæ ôïõ äçìïóéïãñáöéêïý
ïñãÜíïõ ðïõ áðç÷åß ôéò èåóåéò ôïõ
ñþóéêïõ õðïõñãåßïõ åîùôåñéêþí, ôçò
«ÖùíÞò ôçò Ñùóßáò» (íá ìçí ãßíåôáé
óýã÷éóç ìå ôï çìéåðßóçìï êáíÜëé «ç
Ñùóßá óÞìåñá»).
Ôï áíáôñé÷éáóôéêü êåßìåíï ôçò
«ÖùíÞò ôçò Ñùóßáò»
Óôçí êáñäéÜ áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ ôçò
30 ôïõ ÓåðôÝìâñç âñßóêïíôáé ïé åîÞò
ðáñÜãñáöïé:

«...¸íá äçìïóßåõìá óå éóôïëüãéï ôçò
¨Åíùóçò ÅöÝäñùí Åéäéêþí ÄõíÜìåùí
êÜëåóå ãéá ôç äçìéïõñãßá ìéáò êõâÝñíçóçò ôçí ïðïßá èá åããõïýíôáé ïé «Ýíïðëåò äõíÜìåéò»....Ïé ðñüóöáôåò äéêáóôéêÝò êéíÞóåéò åíáíôßïí ôïõ ñéæïóðáóôéêïý êüììáôïò ôçò «×ñõóÞò
ÁõãÞò» êáé ïé óõëëÞøåéò ôùí çãåôþí
ôïõ ìðïñåß íá Ý÷ïõí ðáßîåé ñüëï óôçí
ñéæïóðáóôéêïðïßçóç ôùí åöÝäñùí
ôïõ Óôñáôïý.
Óå ìéá ðñüóöáôç Ýêèåóç ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ óçìåéþíåôáé üôé
ç ÅëëÜäá åßíáé ôï ðéï äéåöèáñìÝíï êñÜôïò áðü ôá 28 ôçò åõñùæþíçò åãåßñïíôáò ôáõôü÷ñïíá öüâïõò ãéá ôçí Üíïäï ôïõ åîôñåìéóìïý ôçò Üêñáò äåîéÜò.
Ôá óõìðåñÜóìáôá ôçò Ýêèåóçò åßíáé
æïöåñÜ: ÅñåõíçôÝò Ý÷ïõí âñåé üôé ç ÅëëÜäá êõñéáñ÷åßôáé áðü õøçëïýò äåßêôåò áíåñãßáò, êïéíùíéêÞ áíáôáñá÷Þ,
åíäçìéêÞ äéáöèïñÜ êáé ìåãÜëç áðïãïÞôåõóç ãéá ôï ðïëéôéêü êáôåóôçìÝíï.
Åßíáé öáíåñü üôé Ýíá ôÝôïéï ðåñéâÜëëïí åßíáé êáôÜëëçëï ãéá
óôñáôéùôéêÜ ðñáîéêïðÞìáôá. ÊÜðïéåò áíåðßóçìåò áíáöïñÝò éó÷õñßæïíôáé ðùò ç ñéæïóðáóôéêÞ «×ñõóÞ
ÁõãÞ» Ý÷åé ðïëý ìåãÜëç õðïóôÞñéîç åíôüò ôùí ÅÄ êáé ôùí óùìÜôùí áóöáëåßáò.
Ç êáôáóôïëÞ áðü ôçí êõâÝñíçóç ôïõ êüììáôïò ôçò ×ñõóÞò
ÁõãÞò ßóùò Ý÷åé ùèÞóåé ñéæïóðáóôéêïýò êýêëïõò åíôüò ôïõ óôñáôåýìáôïò íá êïéôÜîïõí ðñïò ôçí
ðëåõñÜ ìç äçìïêñáôéêþí êáé ìç
ðïëéôéêþí ìåèüäùí ãéá íá áíáëÜâïõí ôçí åîïõóßá.Ï ãåñìáíüò õðïõñãüò åîùôåñéêþí äÝ÷ôçêå üôé ç ÅëëÜäá
èá ÷ñåéáóôåß íéá íÝá äéÜóùóç áðü ôï
ÄÍÔ ôïõò åðüìåíïõò ìÞíåò. Ïé äéáóþóåéò áðü ôï ÄÍÔ Ý÷ïõí ðÜíôá óõíïäåõôåé áðü äçìïóéïíïìéêÝò ðåñéêïðÝò
êáé áíôéäçìïöéëÞ ðïëéôéêÜ ìÝôñá. Ôï
åðüìåíï ðáêÝôï äéÜóùóçò óôçí
ÅëëÜäá ßóùò èá ðñÝðåé íá õðïóôçñé÷ôåß áðü ôïí ãåñìáíéêü Óôñáôü,
áöïý ï Åëëçíéêüò Óôñáôüò åßíáé
óôï üñéï íá óôñáöåß åíáíôßïí ôçò
êõâÝñíçóçò». (Ïé õðïãñáììßóåéò ìå
ìáýñá åßíáé äéêÝò ìáò)
Ôï êåßìåíï áõôü äåß÷íåé 1ï. üôé óå óýãêñïõóç ìå ôïí õðüëïéðï äéåèíÞ ôýðï
ç Ñùóßá äåí èåùñåß ôçí ×ñ. ÁõãÞ íáæéóôéêÞ áëëÜ ñéæïóðáóôéêÞ, ÷áñáêôçñéóìüò èåôéêüò ãéá ìéá ÷þñá óáí ôçí
ÅëëÜäá ðïõ âõèßæåôáé óôçí êñßóç êáé

óôçí äéáöèïñÜ. 2ï. üôé ôï ðåñéâÜëëïí
áõôü åßíáé ãéá ôç Ñùóßá «êáôÜëëçëï»
ãéá óôñáôéùôéêÜ ðñáîéêïðÞìáôá åðßóçò «ñéæïóðáóôéêþí» êáé ü÷é öáóéóôéêþí êýêëùí ôïõ óôñáôåýìáôïò, óôïõò
ïðïßïõò ç ×ñ. ÁõãÞ Ý÷åé «ðïëý ìåãÜëç õðïóôÞñéîç» êáé ïé ïðïßïé óêÝöôïíôáé ãéá ðñáîéêüðçìá ëüãù ôçò «êáôáóôïëÞò», ðñïöáíþò Üäéêçò ôçò ×. Á.
3ï. êáé ôï ðéï áíáôñé÷éáóôéêü, üôé ï åëëçíéêüò óôñáôüò äéêáéïëïãåßôáé íá
äéþîåé ðñáîéêïðçìáôéêÜ ìéá êõâÝñíçóç ðïõ åöáñìüæåé Ýíá íÝï ìíçìüíéï,
áöïý ìéá ôÝôïéá ðïëéôéêÞ èá ìðïñïýóå íá ðåñÜóåé ìüíï óôçñéãìÝíç óôïí
ãåñìáíéêü óôñáôü.
Åäþ ôï üñãáíü ôïõ ñþóéêïõ õðïõñãåßïõ åîùôåñéêþí åìöáíßæåé êáé ôçí ×ñ.
ÁõãÞ êáé ôïõò ãíùóôïýò öéëïíáæÞäåò
êáé åèíïñáôóéóôÝò åíüò óùìáôåßïõ åöÝäñùí óáí ñéæïóðÜóôåò ðáôñéþôåò
ðïõ äßêáéá èá êÜíáíå ðñáîéêüðçìá åíÜíôéá óå ãåñìáíüäïõëïõò ðïõ õðïãñÜöïõí ôá ìíçìüíéá êáé åîáèëéþíïõí ôï
ëáü. Ôï óùìáôåßï áõôü Ýãéíå ãíùóôü
ãéá ôçí õðïóôÞñéîç ðïõ Ýäùóå óôïõò
ÏÕÊÜäåò ðïõ ðáñåëÜõíáíå ôï 2010
óôçí ðáñÝëáóç ôçò 25çò ÌÜñôç ìå ôá
áíáôñéá÷éóôéêÜ óõíèçìáôá «Ýëëçíáò
ãåííéÝóáé äå ãßíåóáé ðïôÝ, ôï áßìá óïõ
èá ÷ýóïõìå ãïõñïýíé áëâáíÝ» êáé
«ôïõò ëÝíå óêïðéáíïýò ôïõò ëÝíå áëâáíïýò ôá ñïý÷á ìïõ èá ñÜøù ìå äÝñìáôá áðü áõôïýò». Áõôïýò èåùñåß ðáôñéþôåò ç Ñùóßá êáé åßíáé öõóéêü áöïý ìÝóá óôïí «ðáôñéùôéêü» ïßóôñï ôïõ
ï ðåñéÝñãùò ìç ðñïöõëáêéóìÝíïò ÊáóéäéÜñçò óçêþèçêå óôç ÂïõëÞ óôéò 26
Ïêôþâñç ôïõ 2012 êáé êÜëåóå ôï ñþóéêï óôñáôü íá ìðåé óôçí ÅëëÜäá ãéá
íá öõëÜîåé ôïõò ñþóéêïõò áãùãïýò(!)
ÁõôÞ ëïéðüí åßíáé ç äïõëåéÜ ðïõ ðñïåôïéìÜæïõí ôá íÝá áöåíôéêÜ: Äéåßóäõóç óôïí åëëçíéêü óôñáôü êáé êÜðïéá
óôéãìÞ ðñáîéêüðçìá.
Ç ×ñõóÞ ÁõãÞ äåí ðñïïñßæåôáé áðü
üôé öáßíåôáé ìüíï ãéá âáóáíéóôÞñéá
óôïõò Ýëëçíåò äçìïêñÜôåò êáé ðáôñéþôåò áëëÜ ðïëý ðéèáíÜ êáé ãéá ôï áíôéäõôéêü íåï-ôáãìáôáóöáëßôéêï êüììá
ôïõ óôñáôïý êáé ôçò áóôõíïìßáò. Ãé
áõôü ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ôï øåõôïÊÊÅ
êëåßíïõí ôï ìÜôé óôç óõììïñßá, ãé áõôü êáé ç óõììïñßá êáôåõèýíåé ôá êýñéá ðõñÜ ôçò óôéò öéëïåõñùðáéêÝò ìåñßäåò ôçò ÍÄ êáé ôï ÐÁÓÏÊ êáé ðñïåéäïðïéþíôáò öéëéêÜ ôï ÓÕÑÉÆÁ óôç
ÂïõëÞ üôé ìåôÜ ôç ×ñ. ÁõãÞ Ýñ÷åôáé ç
óåéñÜ ôïõ ßäéïõ íá õðïóôåß äéþîåéò áðü
ôï êñÜôïò ôùí ôïêïãëýöùí äáíåéóôþí.
Íïìßæïõìå ùóôüóï üôé ôï ðáé÷íßäé ôçò
Ñùóßáò ìå ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ äåí Ý÷åé ìüíï ôçí ðáñáðÜíù ðïëý ðéèáíÞ óôñáôçãéêÞ äéÜóôáóç. Êáé ìüíï ôïõ ôï ðáñáêÜôù êåßìåíï äåß÷íåé üôé Ý÷åé êáé ìéá
óçìáíôéêÞ ôáêôéêÞ äéÜóôáóç. Ãéáôß
ïýôå ëßãï ïýôå ðïëý ç áíôéôñüéêá êáé
öéëï÷ñõóáõãßôéêç «Ýêñçîç» ôùí åöÝäñùí áðåéëåß ôçí ÅÆ êáé åéäéêÜ ôçí
Ãåñìáíßá üôé áí åðéâÜëïõí íÝá ìíçìïíéáêÜ ìÝôñá ôüôå êéíäõíåýïõí íá öÝñïõí óôçí ÅëëÜäá ìéá íÝá óôñáôéùôéêÞ äéêôáôïñßá. ÄçëáäÞ ç ñþóéêç äéðëùìáôßá ôïõò êáëåß íá êÜíïõí áõôü
ðïõ æçôÜåé üëï êáé ðéï åðßìïíá åäþ êáé

Ýíá ÷ñüíï ç êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ-ÂåíéæÝëïõ, óýóóùìç ç áíôéðïëßôåõóç ïé ÇÐÁ, ïé BRICS êáé ôï ÄÍÔ : Íá êïõñåõôåß ôþñá ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò, ðïõ óçìáßíåé óÞìåñá íá áðïìïíùèåß ç Ãåñìáíßá êáé íá äéáóðáóôåß ðïëéôéêÜ êáé
ïéêïíïìéêÜ ç Åõñþðç óå ÂïññÜ êáé
Íüôï. Ãéá ìéá ôÝôïéá åñìçíåßá óõíçãïñåß êáé ôï ãåãïíüò üôé ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôùí öéëï÷ñõóáõãéôþí ôçò
Åíùóçò ÅöÝäñùí óõíåäñßáóå Ýêôáêôá
êáé ï áíÞóõ÷ïò áðü ôï ãåãïíüò ¢ñåéïò
ÐÜãïò, áíçóý÷çóå êáé ï Ðñùèõðïõñãüò, áíçóý÷çóå êáé ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò . Ï üãêïò ôçò óõãêÝíôñùóçò ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå üìùò ëßãï
ìåôÜ ôï óùìáôåßï áõôü óôï Óýíôáãìá,
ðåñßðïõ 100 Ýöåäñïé, äåí äéêáéïëïãïýóå ìéá ôüóï Üìåóç åêäÞëùóç Ýíôïíçò
áíçóõ÷ßáò ãéá åðéêåßìåíç óõíôáãìáôéêÞ åêôñïðÞ. ¼ìùò ÷Üñç óôçí «áíçóõ÷ßá» ôùí ðáñáðÜíù èåóìéêþí ðáñáãüíôùí ðïõ ìðïñïýí íá åêôåëÝóïõí
ïðïéáäÞðïôå ðïëéôéêÞ ðáñÜóôáóç áíçóý÷çóáí ðñáãìáôéêÜ ç ÅÅ êáé ïé ÇÐÁ ãéá ôçí åëëçíéêÞ óõõíôáãìáôéêÞ
óôáèåñüôçôá ìåôÜ áðü ìéá åíäå÷üìåíç
åðéâïëÞ åíüò íÝïõ ìíçìïíßïõ.
Åííïåßôáé âÝâáéá üôé ç äéåèíÞò äéáôõìðÜíéóç üëçò áõôÞò ôçò áíçóõ÷ßáò
äéåõêïëýíåé ôç íáæéóôéêÞ óõììïñßá íá
áðåéëåßóåé ìå áóôÜèåéá ôç ÷þñá áí ïé
Üíèñùðïé ôùí «åâñáßùí» ôïëìÞóïõí
ðñáãìáôéêÜ íá ôçí êõíçãÞóïõí êáé
êõñßùò äéåõêïëýíåé ôçí ¸íùóç ôùí åöÝäñùí íá áðïêôÞóïõí äéåèíÝò âåëçíåêÝò ïðüôå êáé ðïëéôéêü âåëçíåêÝò óôï
åóùôåñéêü ôïõ åëëçíéêïý óôñáôïý.
Ãé áõôü, åíþ åêôéìÜìå üôé äåí õðÜñ÷åé êÜðïéïò ïñáôüò óôï êïíôéíü ìÝëëïí êßíäõíïò ãéá óôñáôéùôéêü ðñáîéêüðçìá, ïé ðñáãìáôéêïß áñéóôåñïß êáé
üëïé ïé äçìïêñÜôåò ðñÝðåé íá áíçóõ÷ïýí ðïëý ìåóï-ìáêñïðñüèåóìá áðü
áõôÝò ôéò öéëï÷ñõóáõãßôéêåò êéíÞóåéò
óôï óôñáôü êáé êõñßùò áðü áõôÝò ôéò
ðñïâïêáôüñéêåò áíáöïñÝò ôçò öáóéóôéêÞò õðåñäýíáìçò ðïõ óôá íý÷éá ôçò Ý÷ïõìå ðÝóåé , ãéá êßíäõíï óôñáôéùôéêïý ðñáîéêïðÞìáôïò. Ç ÅëëÜäá åßíáé
ðïëý ãåìÜôç ìå ðñÜêôïñåò êáé ößëïõò
ôçò Ñùóßáò óôçí çãåóßá ó÷åäüí üëùí
ôùí êïììÜôùí ðïõ ìðïñïýí íá ôçí
êïõìáíôÜñïõí óÞìåñá Ýôóé þóôå êáé íá
êáôáóðáñÜóóåôáé Þóõ÷á áðü ôç Ñùóßá êáé íá åîåãåßñåôáé-êÜôù áðü ôçí
êáèïäÞãçóç ôùí ðñáêôüñùí ôçò ôåëåõôáßáò- åíÜíôéá óôçí Åõñþðç áëëÜ
÷ùñßò íá ôá óðÜåé ìáæß ôçò, ãéáôß ç Ñùóßá èÝëåé ôçí áðïéêßá ôçò åíôüò ÅÅ êáé
ÅÆ. ¢ñá ç Ñùóßá äåí èÝëåé ìéá êëáóéêÞ óôñáôéùôéêÞ ÷ïýíôá óôçí ÅëëÜäá
ðïõ èá åîüñãéæå êáé èá áíçóõ÷ïýóå ôçí
ÅÅ êáé ãé áõôü äåí èÝëåé êáé ìéá ðïëý
ïãêþäç ×ñ. ÁõãÞ. ÈÝëåé ìéá äéáêïììáôéêÞ êÜðùò åõðáñïõóßáóôç ðïëéôéêÞ ÷ïýíôá êïñõöÞò, ðïõ èá ìïéñÜæåé ñüëïõò óôï åóùôåñéêü ôçò êáé ðïõ èá åîáðáôÜ ôïí åëëçíéêü ëáü êáé ôïõò ëáïýò ôùí åõñùðáéêþí äçìïêñáôéþí ùò
äÞèåí ðëïõñáëéóôéêÞ. Ïìùò óå Ýíá ü÷é
ðïëý ìáêñõíü ìÝëëïí ôï áðïéêéïêñáôéêü áöåíôéêü äåí èá ìðïñåß, ïýôå ßóõíÝ÷åéá óôç óåë. 11
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ÏÁÊÊÅ óôï Êåñáôóßíé
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¼÷é óôçí ðñïóôáóßá ðïõ Ýäéíáí êáé äßíïõí ôá 6 êüììáôá
óôç “×ñ. ÁõãÞ” áðáéôþíôáò íá åßíáé íüìéìç

ÅÊÔÏÓ ÍÏÌÏÕ ÔÏ ÊÏÌÌÁ
ÔÙÍ ÍÁÆÉ-ÄÏËÏÖÏÍÙÍ
Επί 25 χρόνια ΟΛΑ τα κοινοβουλευτικά κόμματα άφηναν
ελεύθερη τη ναζιστική συμμορία να κατατρομοκρατεί τους
μετανάστες και τη δημοκρατική νεολαία καθώς όχι μόνο
δεν έκαναν ποτέ τη δράση της κεντρικό πολιτικό ζήτημα αλλά απαιτούσαν να είναι νόμιμη. Τώρα ξαφνικά αποφάσισαν να τη μαζέψουν κάπως και να βγάλουν και κάποια άπλυτά της στη φόρα. Η δολοφονία του ηρωικού
αντιφασίστα Π. Φύσσα ήταν μόνο η αφορμή. Η αληθινή
αιτία ήταν η αυξανόμενη ανησυχία και οργή των ευρωπαϊκών λαών (και όχι κάποιων σκοτεινών κέντρων) γι αυτήν
την “ελληνική ιδιομορφία” που σε λίγο θα στερούσε από τη
χώρα μας την προεδρία της ΕΕ. Απόδειξη ότι τα ίδια αυτά
κόμματα θέλουν ακόμα τη συμμορία αυτή νόμιμη σαν κόμμα.
Λένε τα 6 κόμματα-προστάτες και οι συνταγματολόγοι
τους, που προβάλουν τον ψεύτικο ισχυρισμό ότι το Σύνταγμα προστατεύει ακόμα και ένα ναζι-δολοφονικό κόμμα: “Η “Χρ. Αυγή” είναι μια εγκληματική οργάνωση,
όμως σαν κόμμα δεν μπορεί να απαγορευτεί γιατί οι

ιδέες του έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται ελεύθερα και οι φορείς αυτών των ιδεών έχουν επίσης
το δικαίωμα να οργανώνονται ελεύθερα, πόσο μάλλον που ήδη τους ψηφίζουν εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες. Η “Χρ. Αυγή” μπορεί να νικηθεί μόνο αν οι
ιδέες της νικηθούν στο λαό, οπότε θα απομονωθεί,
δεν θα ξαναμπεί στη Βουλή, και δεν θα στρατολογεί
νέους εγκληματίες”.
Καταρχήν αν μόνο μερικά μέλη από μια δολοφονική
συμμορία είναι στη φυλακή και τα υπόλοιπα είναι νόμιμα οργανωμένα, κανείς πολίτης δεν θα μπορεί να είναι
ασφαλής καθώς δεν θα μπορεί να καταγγείλει τα μέλη
μιας νόμιμης συμμορίας, όπως δεν το μπορούσε και
πριν η “Χρ. Αυγή” μπει στη Βουλή. Ασφαλώς κανένα
πολιτικό ρεύμα δεν νικιέται αν δεν νικηθούν τελικά και
οι ιδέες του, όμως η πιο βασική ιδέα της Χ.Α, όπως και
κάθε φασισμού, είναι η επιβολή με τη βία. Αν αυτή βία
ιδιαίτερα σε ώρες κρίσης δεν συντριβεί, τότε η ναζιστική
“ιδέα” ενισχύεται.

Γιαυτό η “Χρ. Αυγή” επιδεικνύει τη βία της χτυπώντας
κυρίως μετανάστες, (για να μη σηκώνει μεγάλη ανησυχία
στην πλειοψηφία του πληθυσμού), και παρελαύνοντας
στρατιωτικά. Η ίδια η κεντρική πολιτική της είναι η σαφώς υπονοούμενη ή και ρητή υπόσχεση ότι θα καθαρίσει με τη βία τη χώρα από τους “κλέφτες και προδότες
πολιτικούς” παρόλο που ο λαός μπορεί να μιλάει, να οργανώνεται και να ψηφίζει ελεύθερα για να διώχνει ειρηνικά όσους απεχθάνεται. Αυτή τη βία, λίγο ή πολύ, την

υποστηρίζει ένα μεγάλο μέρος από τους ψηφοφόρους της Χ.Α, πράγμα που αποδείχτηκε όταν τα ποσοστά της ανέβηκαν μόλις ο ναζι-Κασιδιάρης έδειρε
γυναίκες μπροστά στην τηλεόραση αρκεί που αυτές ήταν μέλη του παλιού κοινοβουλευτικού κόσμου.
Επίσης αποδείχτηκε ότι η συμμορία δυνάμωνε πολιτικά όταν επιδεικτικά και κτηνωδώς “καθάριζε” τα
παζάρια από τους μετανάστες.

Η “Χρυσή Αυγή” ψηφίζεται σε σημαντικό βαθμό όχι
παρά τη βία της αλλά λόγω της βίας της και μάλιστα
λόγω της ατιμώρητης βίας της. Γι’ αυτό πρέπει να
συντριβεί σαν πολιτικός φορέας οργανωμένης βίας.
Αυτοί που απαιτούν να ειναι νόμιμη η Χ.Α για να μπορούν να την ψηφίζουν οι 450.000 ψηφοφόροι της, δεν
μπορούν να υποχρεώνουν τα υπόλοιπα 6.000.000 να
ζουν υπό την απειλή της βίας της. Τα 6.000.000 πρέπει
να προστατέψουν τον εαυτό τους και την ελευθερία τους
αλλά και εκείνους από τους 450.000 που έχουν την
κακή συνήθεια να εκτρέφουν οχιές για να τρώνε όσους
εκλαμβάνουν ως ποντίκια. Κανείς δεν έχει το “δημοκρατικό” δικαίωμα να αμολάει οχιές στους δρόμους και
μάλιστα να τις στέλνει στη Βουλή.
Λένε οι ηγεσίες των 3 κομμάτων που προστατεύουν με
το μεγαλύτερο πάθος τη νομιμότητα του δολοφονικού
κόμματος, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ψευτοΚΚΕ και η ΔΗΜΑΡ: “Αν
βγει εκτός νόμου η “Χρ. Αυγή” ίσως βγει και η Αριστερά”.
Αυτό είναι το πιο ανιστόρητο και ένοχο επιχείρημα. Η
πραγματική αριστερά όχι μόνο δεν αρνήθηκε ποτέ να
βγούν οι τραμπούκοι φασίστες εκτός νόμου, αλλά αυτό
πάντα απαιτούσε από την όποια κρατική εξουσία.
Αυτό ήταν το βασικό αίτημα του παγκόσμιου αντιφασιστικού μετώπου, στο οποίο πρωταγωνιστούσε η αληθινή αριστερά στο μεσοπόλεμο, αλλά και μετά τον πόλεμο. Αυτό απαιτούσε το 1946-47 το αληθινό ΚΚΕ, αυτό

το 1960-67 η ΕΔΑ, αυτό και η επαναστατική αριστερά
μετά το 74 με το κίνημα της αποχουντοποίησης, που
τόσο πολύ το χτύπησε το ψευτοΚΚΕ. Και τούτο γιατί
οι φασίστες, ιδιαίτερα οι ρατσιστές, είναι το φονικό
χέρι της πιο αντιδραστικής μερίδας της αστικής τάξης και σαν τέτοιο χτυπάει πάντα κατά προτεραιότητα την αληθινή αριστερά. Το να απαιτείς να μην
βγει το κόμμα των ναζί εκτός νόμου σημαίνει ότι
αντικειμενικά συμμαχείς με αυτό. Αυτό κάνει η ηγεσία
της λεγόμενης αριστεράς αλλά και οι Σαμαράς και Βενιζέλος που προσποιούνται όψιμα τους αντι-φασίστες.
ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ, όπως και η δικαστική εξουσία -που έφτασε το 2010 να αθωώσει με ρατσιστικό σκεπτικό τον
αρχιναζί Κ. Πλεύρη- πρέπει να λογοδοτήσουν γιατί άφησαν τους ναζί υπό την κάλυψη της αστυνομίας να
κυνηγούν επί 25 χρόνια σαν θηράματα και να τραυματίζουν χιλιάδες αθώους ακόμα και να τους σκοτώνουν. Το
πιο μεγάλο αίσχος είναι ότι ΟΛΑ τα κόμματα, και τα
εξωκοινοβουλευτικά - πλην της ΟΑΚΚΕ και του “Ουράνιου Τόξου” που κατήγγειλαν έμπρακτα αυτή τη
συνύπαρξη- συνεδριάζανε στις εκλογές ΠΑΝΤΑ μαζί
με τη “Χρ. Αυγή” στο Υπουργείο Εσωτερικών για να
συναποφασίζουν μαζί της για τους τηλεοπτικούς χρόνους των κομμάτων! Επίσης σαν ΕΣΡ, τα 6 κόμματα,
μόλις η Χ.Α. μπήκε στη Βουλή υποχρέωναν τα κανάλια να δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις της!

Οι ηγεσίες των 6 κομμάτων, ιδιαίτερα αυτών της
ψευτοαριστεράς, προστατεύουν τη Χ.Α. γιατί έχουν την
ίδια με αυτήν δηλωμένη ή αδήλωτη γραμμή στρατηγικής
συμμαχίας με τη φασιστική Ρωσία. Γι αυτό, όπως και η
“Χρ. Αυγή”, θεωρούν υπεύθυνους της οικονομικής καταστροφής και της πείνας κυρίως τους δυτικούς δανειστές και τους δυτικόφιλους πολιτικούς της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ (ενάντια στους οποίους επιτρέπουν εν μέρει και
τη βία) και όχι το ύπουλο τσάκισμα της βιομηχανίας,
στο οποίο επιδίδονταν επί 30 χρόνια και το συνεχίζουν
κυρίως με οικολογικά και ταξικά προσχήματα οι ρωσό-

φιλοι σε κυβερνήσεις και κυρίως σαν αριστερή αντιπολίτευση. Γι αυτό μαζί με τη “Χρ. Αυγή” προωθούν
ανοιχτά ή πλάγια τη θέση ότι η Γερμανία σκοτώνει
την Ελλάδα για να την αγοράσει τζάμπα και δεν διαμαρτύρονται που την αγοράζουν τζάμπα σχεδόν αποκλειστικά η Ρωσία και η Κίνα. Γι αυτό δεν αποκαλύπτουν ποτέ την “πατριωτική” Χ.Α. σαν αρχι-ξενόδουλη για το κάλεσμα που έχει κάνει να έρθει ο ρώσικος στρατός στην Ελλάδα για να φυλάξει τους αγωγούς (Κασιδιάρης στη Βουλή, 26/09/2012).

Βέβαια για τα παραπάνω, δηλαδή για το ποιοι ειναι οι
εχθροί της χώρας, για το ποιος φταίει για τη διαφθορά και
κυρίως για το ποιος φταίει για την κρίση, διεξάγεται στη
χώρα μας μια μεγάλη πολιτική μάχη μέσα κι έξω από το
κοινοβούλιο. Όμως υπάρχει ένα λυμένο ζήτημα, αυτό
που χωρίζει το σύγχρονο άνθρωπο από τον κανίβαλο
και αυτό είναι η ναζι-ρατσιστική βία. Έχει αποδειχτεί
δηλαδή ότι ποτέ οι ναζί-ρατσιστές δεν λύσανε κανένα
πρόβλημα ούτε οικονομικό, ούτε εθνικής ανεξαρτη-σίας,

αφού δημαγωγώντας πάνω σε αυτά τα θέματα ήρθαν
στην εξουσία. Αντίθετα, μόλις ήρθαν στην εξουσία
οδήγησαν τις χώρες τους στη βαρβαρότητα και στην
απόλυτη οικονομική και εθνική καταστροφή. Γι αυτό
χρειάζεται το πιο πλατύ δημοκρατικό μέτωπο ενάντια
στη “Χρ. Αυγή” που όρος του είναι το αίτημα να τεθεί
αυτή εκτός νόμου και βέβαια να διωχτούν οι άνθρωποί
της που είναι μέσα στην αστυνομία και κυρίως μέσα
στο στρατό.

Ãñáöåßá: ×áëêïêïíäýëç 35,Ôçë-Öáî: 210-5232553
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ÏñãÜíùóç ãéá ôçí Áíáóõãêñüôçóç ôïõ ÊÊÅ

Ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá êáé ïé óýíôñïöïé ôçò
ÏÁÊÊÅ Ýêáíáí ðáñÝìâáóç óôç óõãêÝíôñùóç ðïõ
äéïñãÜíùóáí ôï øåõôïÊÊÅ, ï ÓÕÑÉÆÁ, êáé ï
ÁÍÔÁÑÓÕÁ óôï Êåñáôóßíé ãéá ôç äïëïöïíßá ôïõ
Ðáýëïõ Öýóóá.
Ðáñüëï ðïõ äåí Ýäùóáí óôç óõãêÝíôñùóç ìåãÜëï
ðñïðáãáíäéóôéêü âÜñïò, éäéáßôåñá ï ÓÕÑÉÆÁ, êáôÝâçêå áöÜíôáóôá ìáæéêÜ ìßá íåïëáßá ðïõ èýìùóå ðÜñá
ðïëý ìå áõôÞ ôç óöáãÞ ãéáôß íéþèåé ìÝóá ôçò âáèéÜ
óôï ðåôóß ôçò ôçí ôñïìïêñáôéêÞ áôìüóöáéñá ðïõ
öôéÜ÷íåé ç íáæéóôéêÞ óõììïñßá óôç ÷þñá. ¹ôáí Ýíá
âïõâü îÝóðáóìá. ÂÝâáéá üëï áõôüí ôïí áõèüñìçôï
êüóìï ôïí õðïäÝ÷ôçêå ìå ôç óõíçèéóìÝíç åðáããåëìáôéêÜ âñþìéêç ãñáììÞ ôïõ ï óïóéáëöáóéóìüò, äçëáäÞ
ìå ôï ßäéï êáé ôï ßäéï, “ç ôñüéêá, ïé âéïìÞ÷áíïé êáé ïé
åöïðëéóôÝò ðïõ óêïôþíïõí ìÝóù ôçò “×ñõóÞò ÁõãÞò”, åííïåßôáé åðßóçò üôé äåí õðÞñîå êáìßá áíáöïñÜ,
êáíÝíá áðïëýôùò êÜëåóìá ãéá áíôéíáæéóôéêü ìÝôùðï.
Ôï ÷åéñüôåñï áð’ üëá Þôáí ôá äÞèåí ñéæïóðáóôéêÜ,
óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ðñïâïêáôüñéêá óõíèÞìáôá ðïõ
áðïìáêñýíïõí ôï äçìïêñáôéêü êüóìï êáé óôÞíïõí ôá
ðéï óõíôçñçôéêÜ óôñþìáôá ôïõ ëáïý, ïðüôå ñß÷íïõí
íåñü óôï ìýëï ôùí ÷ñõóáõãéôþí öïíéÜäùí, üðùò ôá
êïíóåñâïêïýôéá, ïé ìåëéãáëÜäåò, ïé êñåìÜëåò, ïé
êïõöÜëåò ê.ëð. Óôï ôÝëïò ôï êßíçìá áõôü ëåñþèçêå
åðßôçäåò áðü ðõñÞíåò áíáñ÷ïöáóéóôþí ìå ðëÞñç
åîÜñôçóç ðïõ ðñïêÜëåóáí ôï ãíùóôü ðáé÷íßäé: ìïëüôùö, äáêñõãüíá êáé äéÜëõóç ìéáò åðéâëçôéêÞò ðïñåßáò
óôçí ôåëåõôáßá ôçò öÜóç.
ÌÝóá óå áõôÞ ôç ìáæéêÞ óõíèÞêç ç ÏÁÊÊÅ êáé ç
ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ìïßñáóáí ðñïêÞñõîç ìå
ôßôëï “Ãéá ôç äçìïêñáôßá êáé ôçí åðéâßùóç ôïõ ëáïý
ðñéí áð’ üëá: “ÅÊÔÏÓ ÍÏÌÏÕ Ç ÍÁÆÉÓÔÉÊÇ
ÓÕÌÌÏÑÉÁ ÔÇÓ ×ÑÕÓÇÓ ÁÕÃÇÓ” êáé ðïõ Ýãéíå
áíÜñðáóôç, åíþ ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá
óÞêùóå ôï ðáíü ôçò ìå ôï “åêôüò íüìïõ ç ×ñõóÞ
ÁõãÞ” êáôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò ðïñåßáò. Ôï êåßìåíï ôçò
ðñïêÞñõîçò áõôÞò äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò
ÏÁÊÊÅ (www.oakke.gr). Ó’ áõôü ôï öõëëï
äçìïéåýïõìå ðéï êÜôù ôç äåýôåñç ðñïêÞñõîç ðïõ
ìïéñÜóáìå óôç óõãêÝíôñùóç ÃÓÅÅ - ÁÄÅÄÕ

Η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία (Α.Π) συμμετείχε με
πανώ στη μαζική συγκέντρωση της 25/9/2013 στο
Σύνταγμα που τη διοργάνωσε η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.
Βέβαια η μαζικότητα αυτή προήλθε από την αυθόρμητη διάθεση συμμετοχής κυρίως της αντιφασιστικής νεολαίας καθώς οι διοργανωτές φρόντισαν να
την ανακοινώσουν ουσιαστικά μόνο το πρωί της
ίδιας μέρας. Στη συγκέντρωση αυτή μοιράστηκε και
η παρακάτω προκήρυξη.
Η Α.Π δεν ακολούθησε την πορεία των αναρχικών
και του ΑΝΤΑΡΣΥΑ που ξεκίνησε από το Σύνταγμα
προς τα γραφεία της ναζιστικής συμμορίας στη
Μεσογείων επειδή έκρινε, και όπως αποδείχτηκε
σωστά, ότι αυτή η πορεία θα χρησιμοποιούνταν
από το καθεστώς για να ανάψουν πάλι οι φωτιές
της προβοκατόρικης βίας που τόσο πολύ εκθέτουν
το αντιναζιστικό κίνημα στο λαό και συσπειρώνουν
το πιο καθυστερημένο πολιτικά κομμάτι του πίσω
από τους φασίστες κάθε είδους.
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ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΟΧΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ»
Μια απάντηση στους φιλοχρυσαυγίτες ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ και του ψευτοΚΚΕ

¸

íá ìåãÜëï ñþôçìá ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôá ÷åßëç Þ Ýóôù óôï ìõáëü
ðïëëþí ðñïïäåõôéêþí áíèñþðùí áðü ôï öüíï ôïõ Ðáýëïõ
Öýóóá óôï Êåñáôóßíé êáé äþèå åßíáé ôï åîÞò: ãéáôß ôá êüììáôá
ôçò ÂïõëÞò ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé óáí ôá ðëÝïí áñéóôåñÜ, üðùò ï ÓÕÑÉÆÁ
êáé ôï ëåãüìåíï «ÊÊÅ», äåí ðñùôïóôáôïýíå óôç ìÜ÷ç åíÜíôéá óôç ×ñõóÞ
ÁõãÞ; Ãéáôß üðïôå áõôÜ ôá äýï êüììáôá ìéëÜí ãéá ôïõò íáæéóôÝò, äå ôï
êÜíïõí ðïôÝ ìå ãíÞóéï ðÜèïò êáé ìßóïò, áëëÜ üëï êïéôÜíå íá ãõñßóïõíå
ôçí êïõâÝíôá óå Üëëá èÝìáôá, óôï ìíçìüíéï, óôï ÐÁÓÏÊ, óôç ÍÄ, óôç
ÌÝñêåë Þ óå ü,ôé Üëëï ìðïñåß íá âÜëåé ï íïõò;

Ãéáôß äçëáäÞ äåß÷íïõíå óá íá ìç íéþèïõíå êáëÜ êáé ÷áñïýìåíïé üôáí ÷ôõðéÝôáé ç íáæéóôéêÞ óõììïñßá óôéò óõíåéäÞóåéò ôïõ ëáïý ìå ôéò áðïêáëýøåéò êáé ôéò
óõëëÞøåéò ðïõ ãßíïíôáé; Ãéáôß üëï øÜ÷íïõíå íá âñïýíå ôïí ðñáãìáôéêü å÷èñü
ôïõ ëáïý êÜðïõ ìáêñéÜ áðü ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ êé Ýììåóá íá âãÜëïõíå áõôÞ ôçí ôåëåõôáßá ëÜäé;
Ï ðïëýò ï êüóìïò, êáé ìå ôï äßêéï ôïõ,
äåí îÝñåé ôçí éóôïñßá ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò,
áðü ôï 1980 ìÝ÷ñé ôï 2010 ðïõ áõôÞ Þôáíå
ìéá äñÜêá íáæéóôþí äïëïöüíùí ìå ìá÷áßñéá êáé åß÷å ìéá öïý÷ôá ìÝëç. Äåí îÝñåé üôé áõôÞ êéíåßôáé óôïõò äñüìïõò ôçò
ÁèÞíáò áðü ôá ÷ñüíéá ôïõ ’90 êé áðü ôá
óõëëáëçôÞñéá ôýðïõ Ìåóáßùíá «ãéá ôç
Ìáêåäïíßá», üôé ìá÷áßñùíå êáé ôñïìïêñáôïýóå äçìïêñáôéêïýò íåïëáßïõò êáé ìåôáíÜóôåò åðß 20 ÷ñüíéá, üôé Þôáí ãíùóôÞ
óôïõò êýêëïõò ðïõ êéíéüôáíå áõôÞ ç õðïôéèÝìåíç «ÁñéóôåñÜ», êé üìùò áõôÞ ç
ôåëåõôáßá äå ôü ‘êáíå ðïôÝ ìåãÜëï èÝìá.
Ãé’ áõôü êé ï êüóìïò äåí îÝñåé üôé ðÜíôá êáé ÷ùñßò êáìéÜ åîáßñåóç ïé çãåóßåò ôïõ ÓÕÍáóðéóìïý, ðïõ óÞìåñá Ý÷åé íôõèåß ÓÕÑÉÆÁ êáé ôïõ øåõôïÊÊÅ, áõôþí ôùí äýï êïììÜôùí ðïõ Ýñ÷ïíôáé áðü êïéíÞ ìÞôñá, ìå ëýóóá áðüññéðôáí êÜèå óêÝøç íá äéáëõèåß ç
×ñõóÞ ÁõãÞ áðü ôï êñÜôïò êáé íá
óõëëçöèïýí ôá ìÝëç ôçò. ¼÷é ìüíï åðåéäÞ ïé ôñáìðïýêïé ôçò ìá÷áßñùíáí êáé
ôñïìïêñáôïýóáí áíèñþðïõò ìå âÜóç ôï
÷ñþìá ôïõ äÝñìáôüò ôïõò (êõñßùò) áëëÜ
êáé ôá öñïíÞìáôÜ ôïõò, áëëÜ êáé ãåíéêüôåñá åðåéäÞ Þôáí ìéá ïñãÜíùóç öáíáôéêþí ïðáäþí ôïõ ×ßôëåñ, ï ïðïßïò Ýóöáîå
üëç ôçí Åõñþðç óôï Äåýôåñï Ðáãêüóìéï
Ðüëåìï.
ÐïõèåíÜ áëëïý ó’ áõôÞ ôçí Þðåéñï áõôïß ðïõ áãáðÜíå ôïõò ðáëéïýò íáæß êáé
èÝëïõí íá ôïõò ìïéÜóïõí äåí åßíáé ëåýôåñïé íá öôéÜíïõí ðïëéôéêÜ êüììáôá êáé
íá äñïýíå áíïé÷ôÜ.
Êé áõôü ãéáôß ïé ëáïß ôçò Åõñþðçò, áëëÜ êáé ïé ðåñéóóüôåñïé ðïëéôéêïß ôïõò çãÝôåò, ü,ôé ðïëéôéêÞ ôïðïèÝôçóç êáé íÜ
´÷ïõíå, èõìïýíôáé ôé âáñâáñüôçôá åßíáé ï
÷éôëåñéóìüò êáé Ý÷ïõíå áðïöáóßóåé íá ôïí
ðåôÜîïõíå ìéá êé üîù áðü ôï óþìá êáé
ôçò êïéíùíßáò êáé ôçò ðïëéôéêÞò, ÷ùñßò
óõæÞôçóç.
Áõôü ëïéðüí ðïõ êÜíïõíå óôïé÷åéùäþò
ïé ðïëéôéêïß ôçò Åõñþðçò, ðïõ äåí åßíáé
äá êáé ôßðïôå åêðñüóùðïé ôùí åñãáôþí,
áëëÜ áíôßèåôá åßíáé åêðñüóùðïé ôùí êáðéôáëéóôþí, ôï áñíïýíôáé ôá õðïôéèÝìåíá
åñãáôéêÜ êüììáôá, ÓÕÑÉÆÁ êáé øåõôïÊÊÅ. Êéíïýíôáé äçëáäÞ óôá äåîéÜ êáé ôùí
áóôþí áêüìá ôçò Åõñþðçò.
¼óïí êáéñü ç íáæéóôéêÞ áõôÞ äñÜêá Þôáíå ìéêñÞ, ïé äõï ôïõò , êíßôåò êáé óõíáóðéóìáßïé, ëÝãáí üôé Üìá ôï êñÜôïò ôç
âãÜëåé å÷ôüò íüìïõ, ôá ìÝëç ôçò èá ãßíïõíå Þñùåò êáé èá äõíáìþóåé. ¼ôáí Üñ÷éóå íá ìåãáëþíåé, åéäéêÜ ìåôÜ ôç ÷ñåï-

êïðßá ôçò ÷þñáò ìáò ôï 2010, ëÝãáí ôï
ßäéï ðáñáìýèé áðáñÜëëá÷ôï. Êé üôáí áêüìá ìðÞêå óôç ÂïõëÞ, ìå ôçí ðñïêëçôéêÞ
áíï÷Þ ôïõò, äå ôï áëëÜîáíå. Êüíôåøå ç
×ñõóÞ ÁõãÞ íá âãåé ôñßôï êüììá óôéò åêëïãÝò êé áõôïß áêüìá ìçñõêÜæáíå ôá ßäéá øÝìáôá, üôáí êÜèå ëïãéêüò Üíèñùðïò
Ýâëåðå üôé ç ×ñõóÞ ÁõãÞ äõíÜìùíå êáé
öáéíüôáíå «çñùéêÞ» üóï êáíåßò äå ôçí
áêïõìðïýóå êé üëïé ôçí Üöçíáí íüìéìç
êé ü÷é ôï áíôßóôñïöï.
ÁíôéèÝôùò, ôþñá ôåëåõôáßá ðïõ ôï êáèåóôþò ôçò ÷þñáò ìáò, åðåéäÞ èÝëåé íá êïñïúäÝøåé ôçí Åõñþðç üôé åßíáé äçìïêñáôéêü, áðïöÜóéóå íá ÷ôõðÞóåé, Ýóôù ìå ìåóïâÝæéêï ôñüðï, ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ êáé íá
ðåñÜóåé ÷åéñïðÝäåò óôçí çãåóßá ôçò, âãÜæïíôáò üëç ôç ìðü÷á ìå ôïí õðüêïóìï,
ôá ìá÷áßñéá, ôïõò ìðñÜâïõò ôçò íý÷ôáò, ï
ëáüò êáèüëïõ äå ôç èåþñçóå çñùéêÞ ïñãÜíùóç, áëëÜ Ýíá ìÝñïò ôïõ, ðïõ åß÷å öÜåé ôï ðáñáìýèé ôçò, ôç óé÷Üèçêå.
ÌÝ÷ñéò åäþ, èá ìðïñïýóå íá ðåé êáíåßò
üôé ïé çãåóßåò áõôÞò ôçò õðïôéèÝìåíçò «ÁñéóôåñÜò» êÜíáíå ôüóá ÷ñüíéá áðëþò ìéá
ðïëý ëáèåìÝíç å÷ôßìçóç ãéá ôç íïìéìüôçôá ôùí íáæéóôþí. Ôï üôé äåí åßíáé Ýôóé
áõôü öáßíåôáé áðü ôï ãåãïíüò üôé êáé ôþñá ðïõ ïé çãÝôåò ôùí íáæß ðéáóôÞêáí êáé
óïõëáôóÝñíïõí áðü áóöÜëåéá óå áíáêñéôÞ êé áðü êåëß óå êñáôçôÞñéï, ï Ôóßðñáò,
ï Êïõôóïýìðáò, ï ÊïõâÝëçò äåí Ý÷ïõíå øåëëßóåé ïýôå ìéá ëÝîç áõôïêñéôéêÞò ãéá ôç óôÜóç ôïõò üëá áõôÜ
ôá ÷ñüíéá.
ÌÜëéóôá, Ýíáò Êþóôáò ×ñõóüãïíïò, ðïý
‘íáé ìÝëïò ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ êáé óõíôáãìáôïëüãïò, âãÞêå
ôçí 1ç ôïõ Ï÷ôþâñç êáé äÞëùóå üôé áíçóõ÷åß, ëÝåé, ðïõ äåí Üñèçêå ç áóõëßá ôùí
âïõëåõôþí ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò ðñéí íá
ôïõò ðéÜóïõíå, ãé’ áõôü êáé öïâÜôáé üôé
ìåôÜ ôïõò ÷ñõóáõãßôåò Ýñ÷åôáé ç óåéñÜ ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ! (http://www.newsnow.gr/article/
517067/Kathigitis-nomikis-kostasxrysogonos-gia-ti-xrysi-avgi.html ).
Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ôçí ßäéá ìÝñá óôç
ÂïõëÞ, Ýíáò áðü ôïõò âïõëåõôÝò ôçò óõììïñßáò ôùí ÷éôëåñéêþí ðïõ êõêëïöïñïýíå áêüìç åëåýèåñïé (êÜôé ðïõ áðïôåëåß
íôñïðÞ ãéá ôç Äçìïêñáôßá), ï Êïõêïýôóçò, áðåõèýíèçêå óôïí ÓÕÑÉÆÁ ëÝãïíôáò: «¼ôáí ôåëåéþóïõí ìå ìáò, èá áó÷ïëçèïýí ìå óáò!».
Ðïéá åßíáé üìùò ôá åðé÷åéñÞìáôá áõôÞò
ôçò øåýôéêçò «ÁñéóôåñÜò», ðïõ Ý÷åé ãßíåé -óôçí çãåóßá ôçò- ï êáëýôåñïò äéêçãüñïò ôùí íáæß; Ðþò ãßíåôáé ìÝëç ôïõ õðïôéèÝìåíïõ «ÊÊÅ» íá ìáôþíïíôáé óôï
ÐÝñáìá áðü ôïõò íáæÞäåò êáé ôï êüììá
ôïõò íá ìç íïéÜæåôáé ãéá ôßðïôå Üëëï ðÝñá áðü ôï íá ìç âãåé åêôüò íüìïõ ç óõììïñßá ðïõ ôïõò ìÜôùóå;
Ðþò ãßíåôáé ï Ôóßðñáò íá ìéëÜåé ãéá «íßêç ôçò äçìïêñáôéêÞò Åõñþðçò» üôáí áíáöÝñåôáé óôéò óõëëÞøåéò ôùí ÷ñõóáõãéôþí, þóôå íá ôïí áêïýíå ïé ÂñõîÝëëåò

êáé íá ðåñíÜåé ãéá äçìïêñÜôçò, êé áðü
êÜôù ôá óôåëÝ÷ç ôïõ íá ñß÷íïõíå óôïí
êüóìï ôç ãñáììÞ üôé ïé íáæß ðéÜóôçêáí
ãéá íá îå÷áóôåß ôï ìíçìüíéï, ç ðåßíá, ôï
ÐÁÓÏÊ êáé ç ÍÄ;
Ãéá ôá ìÝëç áõôþí ôùí êïììÜôùí, ëïéðüí, üðùò êáé ãéá ôá ìÝëç êáé ðéï ìéêñþí
ïñãáíþóåùí ðïõ õðïôßèåôáé üôé åßíáé «áêüìá ðéï åðáíáóôáôéêÝò» óáí ôçí ÁÍÔÁÑÓÕÁ, õðÜñ÷åé êáé ìéá «åðéóôçìïíéêÞ» äÞèåí ðïëéôéêÞ åîÞãçóç ãé’ áõôÞ
ôçí ìõóôÞñéá ãéá ðïëëïýò áñéóôåñïýò êáé
äçìïêñáôéêïýò áíèñþðïõò óôÜóç.
ÈÝëïõí íüìéìïõò ôïõò íáæÞäåò
äïëïöüíïõò
Áðáíôþíôáò óå ìéá Ýêèåóç ôïõ åðßôñïðïõ ôïõ Óõìâïýëéïõ ôçò Åõñþðçò ãéá ôá
Áíèñþðéíá Äéêáéþìáôá, Í. Ìïýéæíéåêò,
ï ÓÕÑÉÆÁ, ìå ôçí ðÝíá ôïõ óôåëÝ÷ïõò
ôïõ ÄçìïóèÝíç ÐáðáäÜôïõ – Áíáãíùóôüðïõëïõ, áíáãêÜóôçêå íá áðïêáëõöôåß: ï ãåíéêÜ äçìïêñáôéêüò êáé óùóôüò
ó’ áõôÜ ðïõ Ý÷åé ðåé êé Ý÷åé ãñÜøåé ãéá ôï
ñáôóéóìü êáé ôç âßá óôçí ÅëëÜäá ëåôïíüò åðßôñïðïò æçôÜåé áíïé÷ôÜ íá ôåèåß å÷ôüò íüìïõ ç ×ñõóÞ ÁõãÞ, åðåéäÞ åßíáé
ñáôóéóôéêÞ ïñãÜíùóç êáé ç öýóç ôçò åßíáé ðïôéóìÝíç áðü ôç âßá êáé ìÜëéóôá ôç
âßá ôïõ êáíßâáëïõ, ðïõ óêïôþíåé Þ äÝñíåé êÜðïéïí ìïíÜ÷á ãéá ôï ôé ÷ñþìá äÝñìá
Ý÷åé Þ ãéá ôï óå ðïéá ÷þñá ãåííÞèçêå.
Ï ÐáðáäÜôïò, ëïéðüí, üôáí ôï èÝìá
öôÜíåé óå áõôü ôï óçìåßï – êëåéäß ãéá êÜèå äçìïêñáôéêü Üíèñùðï, äçëáäÞ óôçí áíÜãêç ï ëáüò áëëÜ ÊÁÉ ôï êñÜôïò íá áóêÞóïõí âßá óôç íáæéóôéêÞ óõììïñßá âãÜæïíôÜò ôçí åêôüò íüìïõ, ÷ñçóéìïðïéåß êáé
õéïèåôåß Ýíá Üñèñï åíüò íïìéêïý, ôïõ
ÄçìÞôñç ÌðåëáíôÞ, ôï ïðïßï Ý÷åé äçìïóéåõôåß óôï ºíôåñíåô êáé ìå ôá åðé÷åéñÞìáôÜ ôïõ ïõóéáóôéêÜ äéêéïëïãåß ãéáôß
ç ×ñõóÞ ÁõãÞ äåí ðñÝðåé íá äéáëõèåß. Ôï
Üñèñï ôïõ ÌðåëáíôÞ Ý÷åé ôßôëï «Ãéá ôçí
áðáãüñåõóç ôçò ”×ñõóÞò ÁõãÞò”»
(http://rednotebook.gr/details.php?id=7429
).
Å÷ôüò ðïõ ôï Üñèñï ôï ÷ñçóéìïðïéåß åðßóçìá Ýíá óôÝëå÷ïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óå Ýíá
ðïëý óçìáíôéêü ôïõ êåßìåíï, åßíáé ãíùóôü üôé ï ÌðåëáíôÞò Ýãñáöå Üñèñá êáé
óôï ðåñéïäéêü «ÈÝóåéò» ôïõ ÃéÜííç Ìçëéïý, óôåëÝ÷ïõò óÞìåñá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, åíþ Ý÷åé ðïëý êáëÝò ó÷Ýóåéò êáé ìå ôï ÷þñï ôçò ÁÍÔÁÑÓÕÁ.
Ôï êåßìåíü ôïõ åíþíåé üëá ôá åðé÷åéñÞìáôá ôçò øåõôïáñéóôåñÜò õðÝñ ôçò íïìéìüôçôáò ôùí íáæß êáé ôá óåñâßñåé ìå Ýíá ðåñéôýëéãìá áëáìðïõñíÝæéêçò äéêçãïñßóôéêçò ãëþóóáò, áíôß íá ðåé êáèáñÜ êáé
îÜóôåñá áõôü ðïõ èÝëåé êáé ôï ïðïßï åßíáé íôñïðéáóôéêü ãéá êÜðïéïí ðïõ èÝëåé
íá ðåñíéÝôáé ãéá áñéóôåñüò êáé áíôéöáóßóôáò. Êáé ç êñéôéêÞ áõôÞ äåí áöïñÜ ôï
ÌðåëáíôÞ óáí Üôïìï, áëëÜ ôá êüììáôá
ðïõ ôïõ öôéÜóáí áõôÞ ôç ãñáììÞ êáé ôïõ
ôç äþóáí íá ôç óåñâßñåé.
Ï ôåëåõôáßïò áðëþíåé ìðñïóôÜ óôïí áíáãíþóôç ìéá óåéñÜ åðé÷åéñÞìáôá ãéá ôï
ãéáôß ôÜ÷á åßíáé åðéêßíäõíï ïé íáæéóôÝò
íá âãïýíå ðáñÜíïìïé.
«Ôá íïìéêÜ åðé÷åéñÞìáôá

1.
Äåí ðñïâëÝðåôáé áðáãüñåõóç ðïëéôéêïý êüììáôïò óôï é-

ó÷ýïí åëëçíéêü Óýíôáãìá
2.
…ç äçìïêñáôßá äåí áðáãïñåýåé ôéò èåùñïýìåíåò ùò
«áêñáßåò» ðïëéôéêÝò áðüøåéò êáé
ïñãáíþóåéò åíôüò áõôÞò, äéáóöáëßæïíôáò ôçí ìÝãéóôç äõíáôÞ êáé
éóüôéìç åëåõèåñßá ðïëéôéêÞò Ýêöñáóçò êáé ïñãÜíùóçò…
3.
…ç õðüóôáóç ôïõ Üñèñïõ 187 ôïõ Ðïéíéêïý Êþäéêá
äåí Ý÷åé ôõðïðïéçèåß ãéá íá ðåñéëáìâÜíåé ôüóï ìáæéêÝò óå ìÝãåèïò ïñãáíþóåéò êáé ç åöáñìïãÞ ôçò èá ïäçãïýóå óå áêñüôçôåò, ÷éëéÜäåò ðïéíéêÝò äéþîåéò, äßêåò óå óôÜäéá êëð, ìç óõìâáôÝò
ìå Ýíá äçìïêñáôéêü ðïëßôåõìá (åêôüò áí ðÜìå óôçí ëïãéêÞ ôçò
óõëëïãéêÞò åõèýíçò ôçò çãåóßáò, êÜôé ü÷é ôüóï åðéèõìçôü). ¢ñá,
ç ëýóç åßíáé, ðÝñá áðü ôçí áíáãêáßá åðßìïíç, ìç óõãêåêáëõììÝíç êáé óõóôçìáôéêÞ ôéìþñçóç
ôùí ðñÜîåùí ôïõ Ðïéíéêü Êþäéêá áðü ôá ìÝëç ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò», ç äõíáôüôçôá ôéìþñçóçò
ðïëëþí åðéìÝñïõò åãêëçìáôéêþí
ïñãáíþóåùí, ðïõ åìðëÝêïíôáé óå
óõãêåêñéìÝíåò äñáóôçñéüôçôåò
êáé åíôÜóóïíôáé óôï ãåíéêü ðëáßóéï ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò», ç èÝáóç ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò» ùò åíüò
áóôåñéóìïý ðïëëþí êáé óõãêåêñéìÝíùí åãêëçìáôéêþí ïñãáíþóåùí.
Ôá ðïëéôéêÜ åðé÷åéñÞìáôá
1.
Áðïôåëåß öéëåëåýèåñç
áõôáðÜôç ç áíôßëçøç üôé ôï áóôéêü êñÜôïò èá ìáò áðáëëÜîåé
áðü ôïí öáóéóìü –ðïõ ôï ßäéï
ãåííÜ êáé ôñïöïäïôåß– íïìïèåôéêÜ. ÌÜëéóôá, óõìâáßíåé ôï ðáñÜäïîï óõ÷íÜ ïé ßäéïé Üíèñùðïé
íá êáôáããÝëëïõí ôï êñÜôïò ãéá
õðüèáëøç ôçò ×.Á. –êáé ðïëý
óùóôÜ– (ó.ä. êáé ôçí ßäéá óôéãìÞ)
íá ôïõ æçôïýí íá ôçí äéáëýóåé.
2.
ç óõíïëéêÞ áðáãüñåõóç èá êáôáóôÞóåé ôïõò íåïíáæß
«áíôéóõóôçìéêïýò ìÜñôõñåò ôçò
Äçìïêñáôßáò» êáé èá áíáâáèìßóåé ôçí åðéêéíäõíüôçôÜ ôïõò
3.
èá îáíáåìöáíéóèïýí, üðùò êáé áëëïý (ð.÷. ÂÝëãéï), ìå
Üëëç ìïñöÞ, ïðüôå èá îáíááðáãïñåõèïýí êëð., âÜæïíôáò óå åíÝñãåéá Ýíáí åðéêßíäõíï öáýëï
êýêëï
4.
èá íïìéìïðïéçèåß ìéá ðïëéôéêÞ áðáãüñåõóçò ôùí Üêñùí,
ç ïðïßá áñãüôåñá èá ìðïñåß íá
÷ñçóéìïðïéçèåß êáôÜ ôçò ÁñéóôåñÜò êáé éäßùò ôùí ðéï åîôñÝì ðáñáëëáãþí ôçò. Ôüôå, ðùò èá áìöéóâçôÞóïõìå áõôü ðïõ ïé ßäéïé
Ý÷ïõìå ãéá Üëëïõò áðáéôÞóåé; Èá
Ý÷ïõìå ìéá óõíåêôéêÞ çèéêïðïëéôéêÞ óôÜóç Þ ü÷é; ÅðéðëÝïí, óå
êáéñïýò êïéíïâïõëåõôéêÞò Ýêôáêôçò áíÜãêçò, äåí ðáßæåéò ìå ôçí
öùôéÜ ïýôå äßíåéò óôïõò áíôéðÜëïõò óïõ ôï ó÷ïéíß ãéá íá óå êñåìÜóïõí».
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Ðñüêåéôáé ãéá åðé÷åéñÞìáôá ôá ïðïßá Ýñ÷ïíôáé óå áíôßèåóç ìå üëç ôçí
éóôïñßá êáé ôçí åìðåéñßá áõôïý ðïõ
ëÝìå åðáíáóôáôéêÞ, áëëÜ êáé åõñýôåñá äçìïêñáôéêÞ ÁñéóôåñÜ. Åßíáé ôá
åðé÷åéñÞìáôá ðïõ öôéÜîáí üëïé åêåßíïé
ðïõ óêüôùóáí ôçí ðñáãìáôéêÞ ÁñéóôåñÜ
ôùí áãþíùí ãéá ôç ëåõôåñéÜ êáé ôçí åèíéêÞ áíåîáñôçóßá, ôç äçìïêñáôßá êáé ôï
óïóéáëéóìü, ãéá íá ðÜíå íá óôñïõããéóôïýí
ðáñÝá ìå ôïõò íáæß êÜôù áðü ôéò öôåñïýãåò ôçò öáóéóôéêÞò Ñùóßáò ôïõ Ðïýôéí.
ÔÝôïéá åßíáé ç çãåóßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ãé’
áõôü êüâåôáé ìå ôÝôïéï ðÜèïò ìç êáé âãïýíå óôçí ðáñáíïìßá ôá óôáõñáäÝñöéá ôçò.
Äéêïëáâßåò êÜëõøçò ôçò
íïìéìüôçôáò ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò
Ó’ ü,ôé áöïñÜ ôá äéêçãïñßóôéêÜ ôåñôßðéá,
áõôÜ äåí áíôÝ÷ïõíå óå óïâáñÞ êñéôéêÞ.
Ôï åëëçíéêü Óýíôáãìá åããõÜôáé óôá ëüãéá ôç æùÞ, ôçí áêåñáéüôçôá êáé ôçí áîéïðñÝðåéá êÜèå ðïëßôç ï ïðïßïò æåé óôï
Ýäáöïò ôïýôçò ôçò ÷þñáò, Üó÷åôá áðü êáôáãùãÞ, èñçóêåßá, åèíéêüôçôá, ãëþóóá.
Ðáñ’ üëï ðïõ áõôü ôï Óýíôáãìá ôï
‘÷ïõíå êÜíåé êïõñåëü÷áñôï üëá ôá êáèåóôùôéêÜ êüììáôá, êëáóóéêÜ äåîéÜ, êåíôñþá êáé øåõôïáñéóôåñÜ, ìå ôïí ôñüðï
ðïõ öåñèÞêáíå óáí êñáôéêüò ìç÷áíéóìüò
óôéò ìåéïíüôçôåò (ôïýñêéêç óôç ÈñÜêç,
ìáêåäïíéêÞ óôç âüñåéá Ìáêåäïíßá) áëëÜ
êáé óáí áóôõíïìßá óôïõò ìåôáíÜóôåò ìåôÜ ôï ’90, ç áëÞèåéá åßíáé üôé ïé íáæéóôÝò êáé ìüíï ðïõ õðÜñ÷ïõíå óáí ïñãÜíùóç ìå ãñáöåßá êáé äñÜóç, êáé ìüíï
ðïõ êõêëïöïñïýíå ëåýôåñïé, áðïôåëïýíå ìéá æùíôáíÞ ðáñáâßáóç ôïõ ðíåýìáôïò ðïõ åêöñÜæåé ôï Óýíôáãìá. Ãéáôß ï áðëüò ñáôóéóôÞò ðåñíÜåé ãéá êáôþôåñïõò êÜðïéïõò Üëëïõò ëáïýò, áëëÜ ìðïñåß íá êÜèåôáé êáé óðßôé ôïõ êáé íá êñáôÜåé ìïíÜ÷á óôï ìõáëü ôïõ áõôÝò ôéò óé÷áìåñÝò «áðüøåéò».
Ï íáæéóôÞò üìùò õðÜñ÷åé êáé áíáðíÝåé
ãéá íá åîïíôþóåé ôïí «êáôþôåñï», íá ôïí
ðåñÜóåé áðü ìá÷áßñé êáé áðü öïýñíï, êáé
åéäéêÜ ôïí «åâñáßï», ðïõ ôïí èåùñåß óõíùìüôç ðïõ èÝëåé ôÜ÷á íá êõñéáñ÷Þóåé óå
üëï ôïí êüóìï, Üñá ðñÝðåé íá ðåèÜíåé ðñþôïò, ìáæß ìå ôïí ðñáãìáôéêü êïììïõíéóôÞ
êáé ôï äçìïêñÜôç, ðïõ åßíáé ôÜ÷á «ðñÜ÷ôïñåò» ôïõ åâñáßïõ.
¢ñá, íüìéìç íáæéóôéêÞ ïñãÜíùóç óçìáßíåé óôçí ðñÜîç ðáñáâßáóç êÜèå óõíôáãìáôéêïý äéêáéþìáôïò ðïõ ìå êüðï êáôï÷ýñùóå áõôüò ï ëáüò üôáí íßêçóå ôï ÷ïõíôéêü öáóéóìü ìå ôï Ðïëõôå÷íåßï êáé ìå
ôïõò äçìïêñáôéêïýò êáé åñãáôéêïýò áãþíåò ôçò Ìåôáðïëßôåõóçò. ×þñéá, åðßóçò,
ðïõ ôï Óýíôáãìá êÜíåé ëüãï ãéá ôç ëåéôïõñãßá ïñãáíþóåùí êáé êïììÜôùí ðïõ
åîõðçñåôïýíå ôçí «åëåýèåñç ëåéôïõñãßá
ôïõ ðïëéôåýìáôïò». Åßíáé äõíáôü íá õðÜñ÷åé äçìïêñáôßá ìå íüìéìïõò ôïõò íáæéñáôóéóôÝò êáíßâáëïõò; Êáé ìüíï ç ýðáñîç ôùí íáæéóôþí óôçí ðïëéôéêÞ æùÞ
êÜíåé ôç äçìïêñáôßá åðß ôçò ïõóßáò
ðáñÜíïìç, öÜñóá, øåýôéêç.
Ôï äåýôåñï åðé÷åßñçìá ìå ôçí «áêñáßá»
ðïëéôéêÞ Üðïøç ìüíï Ýíáò öéëïíáæéóôÞò
óôçí øõ÷Þ èá ôï ÷ñçóéìïðïéïýóå, êé áò
ðÜåé åäþ ï ÓÕÑÉÆÁ íá ôï ðåñÜóåé ãéá íïìéêü êé ü÷é ðïëéôéêü æÞôçìá. Ïé ôýðïé áõôïß, ðïõ ðáñéóôÜíïõíå ôç «ñéæïóðáóôéêÞ
ÁñéóôåñÜ ôùí öôù÷þí êáé êáôáöñïíåìÝíùí áðü ôï ìíçìüíéï êáé ôï êåöÜëáéï»,
èåùñïýíå ôï íáæéóìü ìéá «áêñáßá Üðïøç»,
óáí êáé ôïí êïììïõíéóìü, üðùò áöÞíïõí
íá åííïçèåß. Óôï âÜèïò åííïïýíå üôé áí
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âãåé åêôüò íüìïõ ç ìßá áêñáßá Üðïøç, ç
íáæéóôéêÞ, èá âãåé êáé ç Üëëç áêñáßá Üðïøç, ç êïììïõíéóôéêÞ.
Ìüíï ðïõ ï íáæéóìüò åßíáé ëçóôåßá ìå
öüíï ìáæß, åßíáé îåêïßëéáóìá ìùñþí, èÜëáìïé áåñßùí ãéá ôïí åâñáßï, ìéá óöáßñá
óôï êåöÜëé ãéá ôïí êïììïõíéóôÞ, öáëôóÝôá
êáé ðáëïýêé ôç íý÷ôá ãéá ôï äçìïêñÜôç
(ãéá íá ðÜìå óôï óÞìåñá), ñáôóéóôéêÞ âßá,
öüíïé Ðáêéóôáíþí êáé ÌðáãêëáíôÝæùí,
îýëï óå Áëâáíïýò, åðéóôñïöÞ óôç æïýãêëá. Åßíáé Ýîù áðü êÜèå áíèñþðéíï ðïëéôéóìü êáé ü÷é ìéá «áêñáßá Üðïøç», äåí
åßíáé ìÜëéóôá êáí Üðïøç, üðùò ëÝíå ïé
áðåñßãñáðôïé õðïêñéôÝò ãýñù áðü ôïí
Ôóßðñá ãéá íá êïñïúäåýïõíå ôïí êüóìï
êáé íá îåðëÝíïõíå ôïõò ÷éôëåñéêïýò.
Ôï ôñßôï íïìéêü óçìåßï åßíáé ðñáãìáôéêÞ áíáôñé÷ßëá. Ï ÓÕÑÉÆÁ, ìå ôç öùíÞ
ôïõ ÌðåëáíôÞ, êÜíåé ôï óõíÞãïñï ôçò
×ñõóÞò ÁõãÞò êáé ëÝåé ü,ôé êé ï Ìé÷áëïëéÜêïò óôçí áðïëïãßá ôïõ: üôé äå ìðïñåß íá áðïäåßîåé êáíåßò üôé õðÜñ÷åé åõèýíç óå üëç ôçí ïñãÜíùóç («óõëëïãéêÞ åõèýíç») ãéá ôéò ðñÜîåéò ôïõ êÜèå ìÝëïõò
ôçò Þ êáé êÜèå ôïðéêÞò ïñãÜíùóçò. ÄçëáäÞ, ç íáæéóôéêÞ óõììïñßá, ðïõ ìå ôá
ëåöôÜ ðïõ ôçò ÷áñßæåé áðëü÷åñá ôï êñÜôïò, áöïý ôá êüììáôá ôç ìðÜóáí óôá êáíÜëéá êáé óôç ÂïõëÞ, áãïñÜæåé öáëôóÝôåò, ðáëïýêéá, êïõìðïýñéá, óôïëÝò, íïéêéÜæåé ãñáöåßá ãéá ðáñÜäåéãìá óôç Íßêáéá,
áñ÷ßæåé íá ôñïìïêñáôåß êáé íá äÝñíåé, íá
ìá÷áéñþíåé êáé íá óêïôþíåé, áëëÜ Üìá
ðéÜóïõí êáíÝíáí áðü ôïõò öïíéÜäåò ôçò
äå öôáßåé ç ßäéá ÊÅÍÔÑÉÊÁ áëëÜ áôïìéêÜ ï ìá÷áéñïâãÜëôçò Þ Ýóôù ç ôïðéêÞ ïñãÜíùóç!!
ØåõôïÊÊÅ, ÓÕÑÉÆÁ êáé ÁÍÔÁÑÓÕÁ
äåí êñýâïõí áðëÜ ôï êåöÜëé óôçí Üììï,
áëëÜ áðïôåëïýí áðåõèåßáò êüììáôá - ðëõíôÞñéá ãéá ôïõò íáæÞäåò. Ãéáôß áõôü ðïõ
êÜèå ëïãéêüò Üíèñùðïò îÝñåé êáé êáôáëáâáßíåé åßíáé üôé ìéá íáæéóôéêÞ ïñãÜíùóç Þ ïìÜäá äå äÝíåôáé ìïíÜ÷á áðü ôïõò
êïéíïýò ÷éôëåñéêïýò óêïðïýò ðïõ Ý÷åé ÏËÏÊËÇÑÇ êáé êÜèå ìÝëïò ôçò ÷ùñéóôÜ.
ÄÝíåôáé êé áðü ôçí áðüëõôç õðïôáãÞ óôïí
«Áñ÷çãü», äçëáäÞ óôï êÜèå õðïêåßìåíï
ðïõ õðïäýåôáé êÜèå öïñÜ ôï «Öýñåñ» (óôçí
ðåñßðôùóÞ ìáò ï Ìé÷áëïëéÜêïò). Ïðüôå ãéá
êÜèå ðñÜîç ìÝëïõò ôçò ôçí ðïëéôéêÞ
êáé çèéêÞ åõèýíç , äçëáäÞ ôï ñüëï
ôïõ çèéêïý áõôïõñãïý Ý÷åé ç çãåóßá
ôçò ïñãÜíùóçò ðïõ èá ðñÝðåé íá äéþêåôáé êáé ðïéíéêÜ.
Êïéíþò, ç ×ñõóÞ ÁõãÞ èá ìðïñïýóå íá
êáëÝóåé ãéá ìÜñôõñá õðåñÜóðéóçò óôç äßêç ôçò ïðïéïäÞðïôå øçëüâáèìï óôÝëå÷ïò
ôùí ôñéþí ðáñáðÜíù øåõôïáñéóôåñþí êïììÜôùí, ãéá íá ðåßóåé ôï äéêáóôÞñéï üôé ïé
áñ÷çãïß ôçò «äåí îÝñïõí ôßðïôå ãéá ôï öüíï», ü÷é ìüíï ôïõ Ðáýëïõ Öýóóá áëëÜ
êáé êáíåíüò Üëëïõ!
Ç Üñíçóç ôïõ áíôéöáóéóôéêïý
ìåôþðïõ ðõñÞíáò ôçò ãñáììÞò ôçò
øåõôïáñéóôåñÜò
Óôá ðïëéôéêÜ, ï ÓÕÑÉÆÁßïò ÌðåëáíôÞò,
äçëáäÞ ç öùíÞ ôùí Ôóßðñá - Êïõôóïýìðá, åßíáé ðéï ëéãüëïãïò êáé êáèáñüò êáé
äåí ôá ðåñäéêëþíåé äéüëïõ. Åäþ åßíáé êáé
ôï âáñý ðõñïâïëéêü ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ãéáôß
áõôüò Ý÷åé ðëÜóåé ìéá ìÜæá ôüóï ôçò âÜóçò ôçò øåõôïáñéóôåñÜò üóï êáé ôïõ áíáñ÷éóìïý ìå áõôÝò ôéò éäÝåò ðïõ îåöïõñíßæåé åäþ ìáæåìÝíåò.
ËÝåé, ëïéðüí, ï ÓÕÑÉÆÁ üôé åßíáé áðÜôç, êáé ìÜëéóôá «öéëåëåýèåñç» íá æçôÜåé
êáíåßò, ðüóï ìÜëëïí Ýíáò áíôéöáóßóôáò,

áðü ôï êñÜôïò ôùí áóôþí íá ôïí óþóåé
áðü ôï öáóéóìü, ãéáôß ôïýôï ôï êñÜôïò åßíáé êåßíï ðïõ ðïëëÝò öïñÝò óôçñßæåé Þ êáé
áíÝ÷åôáé Þ áêüìá êáëýôåñá ãåííÜåé ôïõò
öáóßóôåò, áêüìç êáé ôïõò íáæéóôÝò.
ÐñÜãìáôé, ôï äçìïêñáôéêü áíôéöáóéóôéêü êßíçìá êáé ìéá ðñáãìáôéêÞ ÁñéóôåñÜ
äåí áðïèÝôåé óôï êñÜôïò ôùí áóôþí ôçí
ðÜëç ìå ôï íáæé-öáóéóìü. ÎÝñåé üìùò êáëÜ üôé õðÜñ÷åé ìéá ìÜæá ëáïý, ðïõ åßíáé
êáé ðëåéïøçößá óå åðï÷Ýò ðïõ äåí åßíáé
åðáíáóôáôéêÝò óá ôç äéêÞ ìáò, ç ïðïßá Ý÷åé áõôáðÜôåò ãé’ áõôü ôï êñÜôïò êáé ôï
ðéóôåýåé ãéá åããõçôÞ ôçò æùÞò êáé ôçò
çóõ÷ßáò ôçò. Ôï ðñþôï, ëïéðüí, ðïõ Ý÷åé
íá êÜíåé Ýíáò áñéóôåñüò äçìïêñÜôçò åßíáé, ôçí þñá ðïõ ïñãáíþíåé ôï ëáü êáôÜ ôïõ öáóéóìïý (êÜôé ðïõ ðïôÝ äåí Ýêáíå ç øåõôïáñéóôåñÜ ôá ôåëåõôáßá 40 ÷ñüíéá), íá êáëÝóåé ôï áóôéêü êñÜôïò íá åããõçèåß ôïõëÜ÷éóôï ôá óôïé÷åéþäç äéêáéþìáôá ôïõ ëáïý ðïõ áðåéëïýíå ïé öáóßóôåò:
ôç æùÞ êáé ôçí áêåñáéüôçôÜ ôïõ, ôçí åëåõèåñßá ôïõ íá ìéëÜåé ÷ùñßò íá öïâÜôáé
üôé áí ðåé êÜôé ðïõ äåí áñÝóåé ôïõ íáæéóôÞ ôñáìðïýêïõ, èá âñåèåß äáñìÝíïò Þ
ìá÷áéñùìÝíïò.
Ìå äõï ëüãéá, ï ðñáãìáôéêüò áñéóôåñüò æçôÜåé áðü ôï êñÜôïò êáé ìÜëéóôá áðáéôåß íá åßíáé áóôéêü äçìïêñáôéêü êáé ü÷é öáóéóôéêü. Ì’ áõôÞ ôïõ
ôçí ðÜëç êáôáöÝñíåé êáô áñ÷Þí ðñáãìáôéêÝò íßêåò êáôÜ ôùí öáóéóôþí, ðåôõ÷áßíïíôáò äéÜóðáóç áíÜìåóá óôïõò öáóßóôåò
êáé óôïõò êÜðùò äçìïêñáôéêïýò áóôïýò.
Ôáõôü÷ñïíá ðåßèåé ôéò ìÜæåò ãéá ôçí áíÜãêç íá áíáôñáðåß óõíïëéêÜ ï êáðéôáëéóìüò, êáèþò üóï ôï áñéóôåñü áíôéöáóéóôéêü êßíçìá èá äõíáìþíåé, ôüóï ïé áóôïß,
áñ÷ßæïíôáò áðü ôïõò ðéï áíôéäñáóôéêïýò,
èá áñ÷ßóïõí íá áðïêáëýðôïíôáé, åðåéäÞ
èá áíáãêáóôïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôïõò
öáóßóôåò óáí üðëï êáôÜ ôïõ ëáïý êáé ôïõ
áíôéöáóéóôéêïý êáé áíôééìðåñéáëéóôéêïý
êéíÞìáôïò.
Ç áèëéüôçôá êáé ï äåîéüò, áíôåðáíáóôáôéêüò êáé áíôéäçìïêñáôéêüò ÷áñáêôÞñáò
ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ïëüêëçñçò ôçò øåõôïáñéóôåñÜò öáßíåôáé åäþ áêñéâþò: èåùñïýí
ïëüêëçñç ôçí áóôéêÞ ôÜîç Ýíá áäéÜóðáóôï ìðëïê, êáé ìÜëéóôá ôçí ôáõôßæïõí ïëüêëçñç ü÷é ìüíï ìå ôï öáóéóìü, áëëÜ êáé
ìå ôï íáæéóìü. ¸ôóé, áñíïýíôáé êÜèå áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï ü÷é ôüóï ìå
ôïõò áóôïýò, üóï êõñßùò ìå ôïí äçìïêñáôéêü êüóìï ðïõ áêïëïõèåß êáé
øçößæåé ôá áóôéêÜ äçìïêñáôéêÜ êüììáôá.
Ìå ìéá êïõâÝíôá, áíïßãïõí ôçí ðüñôá
óôï öáóéóìü, áöïý óôåñïýí ôïí áíôéöáóéóôéêü óôñáôüðåäï áðü ôç äçìïêñáôéêÞ ðëåéïøçößá ôïõ ëáïý, ðïõ åßíáé å÷èñüò ôïõ íáæéóìïý, áëëÜ ïé øåõôïáñéóôåñïß äå ôç èÝëïõí ìáæß ôïõò, åðåéäÞ
ôÜ÷á äåí åßíáé áêüìç «ðåéóìÝíç áíôéêáðéôáëéóôéêÞ».
Åßíáé áõôü ðïõ Ýêáíå ï áíôåðáíáóôáôéêüò ôñïôóêéóìüò óôï Â’ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, üôáí Ýëåãå üôé ï ×ßôëåñ êáé ïé éÜðùíåò öáóßóôåò Þôáí ôï ßäéï ìå ôïí Ôóþñôóéë êáé ìå ôï ÓôÜëéí êáé üôé êáìßá ðÜëç
êáôÜ ôùí íáæß ðïõ äåí Þôáí «êáèáñÞ áíôéêáðéôáëéóôéêÞ» äåí åß÷å íüçìá. ÁõôÞ
åßíáé ç ãñáììÞ ôçò ÐÝìðôçò ÖÜëáããáò ôïõ
íáæéóìïý. Ãé’ áõôü êáé åéäéêÜ ï ÌÜï ôóå
Ôïõãê, èåùñïýóå ôïõò ôñïôóêéóôÝò ôüóï
ìåãÜëï å÷èñü ôïõ ëáïý ôçò Êßíáò üóï êáé
ôïõò êéíÝæïõò ðñÜêôïñåò ôïõ êáôáêôçôÞ,
äçëáäÞ ôçò Éáðùíßáò. (âë. Ãéá ôï åíáéßï
áíôéãéáðùíÝæéêï ìÝôùðï)
ÕðÞñîå ðåñßðôùóç ðïõ íá ìçí äéá-
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óðÜóôçêáí ïé áóôïß üôáí ï öáóéóìüò
âñéóêüôáí åí üøåé êáé Þôáí äõíáôüò;
ÌÞðùò äå äéáóðÜóôçêáí, ãéá íá óôáèïýìå ìïíÜ÷á óôçí ÅëëÜäá, ôï 1941-1944 ìåôáîý ÊáÀñïõ ôùí áããëüöéëùí êáé ÁèÞíáò ôùí äùóßëïãùí ãåñìáíüäïõëùí; Äå
äéáóðÜóôçêáí ìåôáîý ÊáñáìáíëÞ ôïõ Á’
êáé Ðáëáôéïý ôï ‘63, üôáí ôï ôåëåõôáßï
ðñïâïêÜñéóå ìå ôï áêñïäåîéü ðáñáêñÜôïò
ôïí ðñþôï; Äåí äéáóðÜóôçêáí óôç ÷ïýíôá, üôáí ïëüêëçñï ôï óùâéíéóôéêü áíôéêïììïõíéóôéêü êáé ôï óïóéáëäçìïêñáôéêü ÊÝíôñï, áëëÜ êáé ç áóôïäçìïêñáôéêÞ,
áêüìç êáé âáóéëéêÞ ÄåîéÜ ìðÞêáí, ìå ôï
äéêü ôïõò Ýóôù ôñüðï, óôïí áíôé÷ïõíôéêü
áãþíá;
Ôï ÊÊÅ ôïõ Ýðïõò ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò êáé ôïõ ÅÁÌ äåí êáëïýóå, áìÝóùò ìå ôï ðïõ öýãáí ïé ãåñìáíïß Íáæß
áðü ôïí ôüðï ìáò, ôïí Ï÷ôþâñç ôïõ ’44,
óå ôéìùñßá ôùí äùóßëïãùí êáé ôáãìáôáëçôþí áðü ôçí êõâÝñíçóç ÐáðáíôñÝïõ,
óôçí ïðïßá óõììåôåß÷å; ÌåôÜ ôç ÂÜñêéæá,
äåí Ýêáíå áðáíùôÜ äéáâÞìáôá ôüóï óôéò
ìïíáñ÷ïöáóéóôéêÝò êáé êåíôñþåò êõâåñíÞóåéò, üóï êáé óôïõò ÅããëÝæïõò, ãéá íá
ìáæÝøïõí ôéò óõììïñßåò ôïõ Ìáýñïõ Ìåôþðïõ êáé ôùí ÷éôþí; Åß÷å «öéëåëåýèåñåò áõôáðÜôåò» ôï ÊÊÅ ëßãï ðñéí áñ÷ßóåé
ôï çñùéêü äåýôåñï áíôÜñôéêï ôïõ ÄÓÅ Þ
ìÞðùò äå ãíþñéæå ôé åßíáé ôï áóôéêü êñÜôïò;
ÌÞðùò áðü ôÝôïéåò «áõôáðÜôåò» êáôáôñõ÷üôáí êáé ï Üíèñùðïò ðïõ êáíåßò äå
ôïõ Ý÷åé áñíçèåß ôï áíôéöáóéóôéêü ìåãáëåßï, åêåßíïò ðïõ îåöôÝëéóå ôï íáæéóìü
óôç äßêç ôïõ óôï Âåñïëßíï ôï 1933, ï ãñáììáôÝáò ôçò Ôñßôçò ÊïììïõíéóôéêÞò Äéåèíïýò Ãêåüñãêé Äçìçôñüö; Ãéáôß áõôüò åßíáé ï «ðáôÝñáò» ôçò ãñáììÞò ôïõ áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ, ôï ïðïßï öÝñíåé óôéò
ãñáììÝò ôïõ áíôéöáóéóìïý êáé ôåëéêÜ ôçò
åðáíÜóôáóçò ïëüêëçñï ôï äçìïêñáôéêü
ëáü áëëÜ áíôéêåéìåíéêÜ êáé ôá äçìïêñáôéêÜ ôìÞìáôá ôçò áóôéêÞ ôÜîçò;
ÌÜëëïí ôÝôïéåò «öéëåëåýèåñåò áõôáðÜôåò» èá åß÷áí êáé ïé êïììïõíéóôÝò êáé ïé
áíáñ÷éêïß ôçò Éóðáíßáò, ïé ïðïßïé ðïëÝìçóáí ôï öáóßóôá ðñáîéêïðçìáôßá ÖñÜíêï äßðëá óôç äçìïêñáôéêÞ áóôéêÞ ôÜîç
êáé óôçí ìéêñïáóôéêÞ áñéóôåñÞ äçìïêñáôßá ôçò ÄçìïêñáôéêÞò ¸íùóçò êáé ôçò
ÄçìïêñáôéêÞò ÁñéóôåñÜò.
ºóùò, åðßóçò, êáé ôï áñéóôåñü áíôéöáóéóôéêü ñåýìá ôçò ÅÄÁ (ðáñÜ ôï ðñáîéêüðçìá êáé ôç äéÜëõóç ôïõ ÊÊÅ ôï 1956) íá
ìçí Ýêáíå êáëÜ, êáôÜ ôï ÓÕÑÉÆÁ, ðïõ
ðÜëåõå ãéá ôç äéÜëõóç ôùí áêñïäåîéþí
êáé öéëïíáæéóôéêþí ðáñáêñáôéêþí ïñãáíþóåùí óôá ôÝëç ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’50
êáé óôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’60. Ìéá
ðÜëç ðïõ ðïôßóôçêå áðü ôï áßìá ôïõ çñùéêïý áñéóôåñïý äçìïêñÜôç Ãñçãüñç ËáìðñÜêç, ðïõ ôïí óêïôþóáí ôï ‘63 ïé ðáëéïß óõíåñãÜôåò ôùí íáæß, Öïí ÃéïóìÜäåò, ðïõ ìÝ÷ñé ðñüóöáôá ïé áðüãïíïß ôïõò êáôåâáßíáí
óôéò åêëïãÝò ìå ôï ËÁÏÓ êáé ôþñá âñßóêïíôáé óôç ×ñõóÞ ÁõãÞ.
¼ðïéïò äå èÝëåé íá æõìþóåé, äÝêá ìÝñåò
êïóêéíßæåé. Ðåñéóóüò êáé Êïõìïõíäïýñïõ öïâïýíôáé óá ôï äéÜïëï ôï áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï, ãéáôß áõôü èá öÝñåé
ôïõò ïðáäïýò ôïõò, ôç âÜóç ôïõò óå áíôßèåóç ìå ôïí êÜëðéêï, äåîéü êáé ìéêñïáóôéêü «áíôéêáðéôáëéóìü» ðïõ ðïõëÜíå ïé
Ôóßðñåò êé ïé Êïõôóïýìðåò ü÷é ãéáôß åßíáé ïé ßäéïé ìéêñïáóôïß áëëÜ ãéá íá ÷ôõðÜíå áðïêëåéóôéêÜ ôïí ìç íáæéóôéêü, öéóõíÝ÷åéá óôç óåë. 10
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ëåëåýèåñï êáðéôáëéóìü ôùí ìïíïðùëßùí
ôçò Äýóçò êáé íá óôñÝöïõíå ôï Ýèíïò ðñïò
ôïí öáóéóôéêü, ôñåéò öïñÝò ÷åéñüôåñï êñáôéêï-öáóéóôéêü êáðéôáëéóìü ôçò Ñùóßáò,
ðïõ äïõëéêÜ êáé óõíåéäçôÜ õðçñåôïýí.
Ðþò ìðïñïýíå íá åßíáé áíôéêáðéôáëéóôÝò, üôáí ôï ÷åéñüôåñï Ýêôñùìá
ðïõ ãåííÜåé ï êáðéôáëéóìüò ðïõ óáðßæåé, ôï öáóéóìü, ïýôå ôïí ìéóïýí âáèéÜ ïýôå ôïí ðïëåìÜíå óô’ áëÞèåéá,
áëëÜ ôïõ êÜíïõíå ðëÜôåò ìå ôÝôïéá
âñþìéêá êüëðá êáé äéêïëáâßåò ôýðïõ
ÌðåëáíôÞ;
Óå ü,ôé áöïñÜ ôï äåýôåñï ðïëéôéêü åðé÷åßñçìá, ìüíï áíôéóõóôçìéêïýò ìÜñôõñåò
äåí öôéÜíåé ôïõò ÷ñõóáõãßôåò ôï «å÷ôüò
íüìïõ ïé íáæéóôÝò». Ìå ôï ðïõ Ýãéíå ç äïëïöïíßá ôïõ ðáëéêáñéïý óôï Êåñáôóßíé
êáé Üñ÷éóå íá âãáßíåé ç ìðü÷á óôçí åðéöÜíåéá, üëï êáé ðéï ðïëëïß Üíèñùðïé îåöïâÞèçêáí êáé Üñ÷éóáí íá ìéëÜíå: ãéá ôéò
ðñïóôáóßåò, ôá ìðñáâéëßêéá, ôéò âñùìïäïõëåéÝò êÜèå åßäïõò, ôçí ôñïìïêñáôßá ðïõ
áóêïýóáí ùò ôá ÷ôåò ïé íáæß (êé áðü ôçí
ïðïßá êÜèå Üëëï ðáñÜ Ý÷ïõìå óùèåß). Ôï
íá åßíáé ðáñÜíïìïò ï íáæéóôÞò åßíáé
üñïò ãéá íá ãßíïõí ãíùóôÝò ïé ðïìðÝò êáé ç êôçíùäßá ôïõ, áëëéþôéêá,
êáé åéäéêÜ ìå Ýíá öéëïíáæéóôéêü êáèåóôþò
óá ôïýôï äù óôçí ÅëëÜäá, üëá ìÝíïõíå
óôï óêïôÜäé ëüãù ôïõ öüâïõ.
Åðßóçò, ñüëïò ôçò ðñáãìáôéêÞò ÁñéóôåñÜò åßíáé íá áðïäåßîåé óôï ëáü ôç óýìöõóç ôùí íáæß ìå ôï êñÜôïò ôùí áóôþí ìå
ôï íá ðñùôïóôáôÞóåé ç ßäéá óôçí áíôéíáæéóôéêÞ - áíôéöáóéóôéêÞ ðÜëç. ¸ôóé, êáé
ôïõò íáæéóôÝò èá áðïêáëýøåé óáí êáôáêÜèéá ôçò êïéíùíßáò êáé êáíßâáëïõò êáé
ôïõò áóôïýò èá áíáãêÜóåé åßôå íá êüøïõí
ôï äåîß ôïõò ÷Ýñé, ôï öáóéóôéêü, ðïõ ôïõò
åßíáé ÷ñÞóéìï êáôÜ ôïõ ëáïý êáé ôçò ðñáãìáôéêÞò, áêüìá ðïëý ìåéïøçöéêÞò ÁñéóôåñÜò åßôå íá ìç ôï êüøïõí êáé íá ðáñáäå÷ôïýí áíïé÷ôÜ üôé Ý÷ïõíå ðïëëÜ êïéíÜ ìå
ôïõò íáæß êáé ôïõò öáóßóôåò.
Óå êÜèå ðåñßðôùóç, ï ëáüò êáé ç ÁñéóôåñÜ åßíáé ðïõ âãáßíïõí êåñäéóìÝíïé êé
ü÷é ç áóôéêÞ ôÜîç êáé ðïëý ðåñéóóüôåñïé
ü÷é ïé íáæéóôÝò.
Ãéá ôï åðé÷åßñçìá üôé ïé íáæß è’ áëëÜîïõí
üíïìá êáé èá öôéÜóïõíå Üëëï êüììá, ïðüôå áñ÷ßæåé «öáýëïò êýêëïò», êé áõôü
åßíáé äéêïëáâßá ôýðïõ ÓÕÑÉÆÁ. ¼ôáí ëÝìå å÷ôüò íüìïõ ïé íáæéóôÝò, åííïïýìå êáé
öõëáêÞ - óôÝñçóç ðïëéôéêþí äéêáéùìÜôùí ãéá ôá óôåëÝ÷ç ôïõò. ¼ìùò, áõôü ôï
óêõëïëüé äåí Ý÷åé áðåñéüñéóôç åöåäñåßá
êáèïäçãçôþí êáé çãåôþí. Ïé ÷ïõíôéêïß
öáóßóôåò ìðÞêáí öõëáêÞ êáé üóïé ðÞãáí
íá óôÞóïõí êüììá óôçí ðëÜôç ôïõò, Ýöáãáí ôá ìïýôñá ôïõò, ìå ìüíç åîáßñåóç ôïí
÷ïõíôïÅÐÅÍßôç Âïñßäç, ðïõ ÷ñåéÜóôçêå
íá îåðëõèåß áðü ôï ËÁÏÓ êáé ôï ÓáìáñÜ
êáé äå âãáßíåé ðéá áíïé÷ôÜ óá öáóßóôáò,
áëëÜ êÜíåé ôïí áðëü «óêëçñü óõíôçñçôéêü».
Åêåßíï ðïõ Ý÷åé íá êÜíåé ç äçìïêñáôßá,
êáé Ýðñåðå íá ôï ÷å êÜíåé áðü ôï 1974,
áëëÜ äåí ôï åðÝôñåøáí ï óïóéáëéóôÞò óôá
ëüãéá êáé öáóßóôáò óôç ðñÜîç ÁíôñÝáò
ÐáðáíôñÝïõ êáé ç óïóéáëöáóéóôéêÞ øåõôïáñéóôåñÜ, åßíáé íá äçëþóåé: åêôüò íüìïõ ïé íáæéóôéêÝò êáé öáóéóôéêÝò ïñãáíþóåéò. ¼ðïéïò åêèåéÜæåé ôïõò íáæß,
áëëÜ êáé ôéò äé÷ôáôïñßåò ôçò 4çò Áõãïýóôïõ êáé ôçò 21çò Áðñéëßïõ, Ýóôù êáé
êáô’ åëÜ÷éóôïí, äå ìðïñåß íá óõãêñïôåß

íüìéìç ðïëéôéêÞ ïñãÜíùóç êáé èá ôóáêßæåôáé óôï ãüíáôï.
Áðü êåé êáé ðÝñá, ïé áëëáãÝò ïíïìÜôùí
êáé Üëëá ôåñôßðéá ôùí íáæéöáóéóôþí èá
ìðïñïýóáí åýêïëá íá áíôéìåôùðéóôïýí
áðü ôï äçìïêñáôéêü êßíçìá, áëëÜ êáé áðü Ýíá áóôïäçìïêñáôéêü êñÜôïò ôï ïðïßï
èá ëåéôïõñãïýóå ìå üñïõò óôïé÷åéþäïõò
ìåôáðïëåìéêïý åõñùðáúêïý ðïëéôéêïý ðïëéôéóìïý (êáé äå èá Þôáí ôï ñùóüöéëï- ñùóüäïõëï öéëïíáæéóôéêü Ýêôñùìá ôçò «ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò» ôïõ óÞìåñá).
Ôï æïõìß ôçò èåùñßáò ÓÕÑÉÆÁ øåõôïÊÊÅ: Ç ôáýôéóç ìå ôïõò íáæß
óôïõò êïéíïýò å÷èñïýò
ÖïâÜôáé ëïéðüí ï ÓÕÑÉÆÁ, êé åäþ åßíáé ôï «äéá ôáýôá» ôçò èåùñßáò ôïõ, üôé
áðáãüñåõóç ôùí íáæéóôþí óçìáßíåé óôï
ìÝëëïí êáé ç ÁñéóôåñÜ å÷ôüò íüìïõ. ÌéëÜåé ìÜëéóôá êáé ãéá ôï ãåãïíüò üôé æïýìå -ëÝåé- êáéñïýò «êïéíïâïõëåõôéêÞò Ýêôáêôçò áíÜãêçò», äçëáäÞ ôï ãíùóôü ðáñáìõèÜêé üôé ôï êýñéï ðñüâëçìá ôïõ ëáïý
åßíáé ïé ðëåéïøçößåò ôçò ÂïõëÞò ðïõ, åðåéäÞ åßíáé ðïõëçìÝíåò ôÜ÷á óôç Äýóç,
øçößæïõíå üëï ðåßíá ãéá íá ìáò áãïñÜóïõí ôÜ÷á óôï ôÝëïò ðÜìöôçíïõò ïé Ãåñìáíïß ôçò ÌÝñêåë. (ÅðáíáëáìâÜíïõí, ìå
ðÜèïò ìÜëéóôá, áõôü ôï ðáñáìýèé ôçí þñá
ðïõ ïé ìüíïé ðïõ ìáò áãïñÜæïõí ðÜìöèçíïõò åßíáé ïé Ñþóïé êáé ïé ÊéíÝæïé).
Äå ÷ñåéÜæåôáé íá ðåé ðåñéóóüôåñá ï ÌðåëáíôÞò, ðïõ óôï âÜèïò åßíáé, üðùò åßðáìå,
Ôóßðñáò êáé Êïõôóïýìðáò. Ç «Ýêôáêôç áíÜãêç» ãéá ôçí ïðïßá ìéëÜåé åßíáé áõôÜ
ðïõ ëÝíå êáé ïé íáæéóôÝò, êáé ðñéí êáé áöïý ôïõò ðéÜóáíå: «êÜôù ôï ìíçìüíéï ôùí
áìåñéêáíïåõñùðáßùí êáé ôåëéêÜ ôùí åâñáßùí, ðïõ áíôß íá ðéÜóïõí ôïõò êëÝöôåò êáé ôïõò áóôïýò ðïëéôéêïýò ðïõ Ý÷ïõíå Üðåéñá ëåöôÜ óôá óåíôïýêéá, ðéÜíïõí åìÜò ôá ëáúêÜ ðáéäéÜ ðïõ ðáëåýïõìå ãéá óçìáßá êáé ðáôñßäá».
Áí åîáéñÝóåé êáíåßò ôï èÝìá ôùí ìåôáíáóôþí êáé ôï ñáôóéóìü ãåíéêüôåñá, ×ñõóÞ ÁõãÞ êáé ÓÕÑÉÆÁ - øåõôïÊÊÅ Ý÷ïõíå ôçí ßäéá óôñáôçãéêÞ ãñáììÞ êáé ÷ôõðÜí ôïõò ßäéïõò áêñéâþò óôñáôçãéêïýò å÷èñïýò: ôç Äýóç, ôïõò öéëåëåýèåñïõò, ôï
äéáöùôéóìü, ôç âéïìç÷áíßá, ôç óýã÷ñïíç
ôå÷íïëïãßá, ôçí ðñüïäï.
Óôá äýï ìåãÜëá æçôÞìáôá ôïõ êáéñïý ìáò
óôçí ÅëëÜäá, ç øåõôïáñéóôåñÜ ãéá ôï
ìåí èÝìá ôçò ðåßíáò ëÝåé ôá ßäéá ìå
ôïõò íáæß, üôé ôÜ÷á ìáò ðåßíáóå ôï
ìíçìüíéï êé ü÷é ç ÷ñåïêïðßá ðïõ åôïéìÜóáíå üëïé ôïõò ôóáêßæïíôáò ôç
âéïìç÷áíßá êáé ôçí áãñïôéêÞ ðáñáãùãÞ
êáé äùñïäïêþíôáò ðëáôåéÜ ôìÞìáôá ôïõ
ëáïý ìå ôï åõñùðáúêü ÷ñÞìá ðïõ Ýôñå÷å
ðïôÜìé, ïýôå ôï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ ðïõ
ôï óõíå÷ßæïõí óÞìåñá êáé ìÜëéóôá ìå ôçí
êáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôùí ìíçìïíßùí. ¼óï
ãéá ôï äå æÞôçìá ôïõ íáæéóìïý - öáóéóìïý óêßæåé, üðùò åßðáìå, ôá éìÜôéÜ
ôçò íá ìåßíïõíå ÍÏÌÉÌÏÉ óáí ÷éôëåñéêü ðïëéôéêü êüììá ïé íáæéóôÝò
ìá÷áéñïâãÜëôåò êáé äïëïöüíïé.
Ôé ó÷Ýóç Ý÷åé áõôÞ ç êáêïìïýôóïõíç,
öéëï÷ñõóáõãßôéêç, óôçí ïõóßá óïóéáëöáóéóôéêÞ «ÁñéóôåñÜ» ìå ôçí ÅÁÌéêÞ ÁñéóôåñÜ ôïõ 1941-1945, ôç ÄÓÅßôéêç áíôéìïíáñ÷ïöáóéóôéêÞ ôïõ 1946-1949, ôçí ÅÄÁÀôéêç ìåôÜ ôïí ðüëåìï, ôçí ÁñéóôåñÜ
ôïõ áíôéöáóéóôéêïý Ðïëõôå÷íåßïõ ôïõ ‘73;
Ôé ó÷Ýóç Ý÷åé ìå üëç ôçí êïõëôïýñá ôùí

áñéóôåñþí áãùíéóôþí, ç ïðïßá ðÜíôá îåêéíïýóå áðü ôïí ðéï áäéÜëëáêôï áíôéöáóéóìü, ðïõ äå óÞêùíå äéáðñáãìÜôåõóç êáé
«íáé ìåí áëëÜ…» ê Ýðëáóå ãåíéÝò ôßìéùí,
öùôåéíþí êáé èáõìáóôþí áíèñþðùí;
Ç ÁñéóôåñÜ Þôáí ðÜíôá ï ìðñïóôÜñçò
ôïõ åõñýôåñïõ äçìïêñáôéêïý êéíÞìáôïò.
ÏõñÜ ôïõ êáé óôç óõíÝ÷åéá áíôßðáëü ôïõ
ôçí Ýêáíáí ïé ðïõëçìÝíïé çãÝôåò ôçò, ðïõ
äéÜëõóáí ôï ðñáãìáôéêü ÊÊÅ êé Ýöôéáîáí Ýíá øåýôéêï êüììá áðü ôï 1961 êáé
äþèå. ÐáéäéÜ áõôïý ôïõ øåýôéêïõ «ÊÊÅ»
åßíáé ï Ôóßðñáò, ï ÊïõâÝëçò, ï Êïõôóïýìðáò, üëïé ïé óïóéáëöáóßóôåò ðïõ ðñüäùóáí êáé ðïýëçóáí ôïõò áãþíåò áõôïý ôïõ
ëáïý ãéá øùìß, äçìïêñáôßá, õëéêÞ êáé
ðíåõìáôéêÞ ðñïêïðÞ êé áíÜðôõîç, óïóéáëéóìü. Éäéáßôåñá ÷ôýðçóáí ôïí áãþíá ôïõ
Ðïëõôå÷íåßïõ, åíþ ìåôÜ ôçí ðôþóç ôçò
÷ïýíôáò ÷ôýðçóáí ìå ëýóóá ôïí áãþíá
ãéá íá ðåôá÷ôïýí ïé ÷ïõíôéêïß áðü ôï êñÜôïò êáé ôç äçìüóéá æùÞ (áðï÷ïõíôïðïßçóç) ìå üóï ðÜèïò ôþñá ÷ôõðÜíå ôïí áãþíá ãéá áðï-íáæéóôïðïßçóç ôïõ êñÜôïõò êáé
ôçò êïéíùíßáò.
ØåõôïáñéóôåñÜ êáé êëáóóéêïß íáæéóôÝò åíþíïíôáé ðßóù áðü Ýíá íÝï,
âñþìéêï áöåíôéêü ðïõ Ýñ÷åôáé óôç ÷þñá ìáò ìå ôç ìÜóêá ôïõ ößëïõ. Ðñüêåéôáé ãéá ôç Ñùóßá ôïõ öáóßóôá Ðïýôéí, ðïõ ìüëéò ðñéí áðü ëßãåò ìÝñåò, ìå
áöïñìÞ ôç Óõñßá, Ýäåéîå üôé êÜíåé äéðëùìáôéêü êïõìÜíôï ôïí ðëáíÞôç, óå âáèìü
ìåãáëýôåñï áðü ôéò ÇÐÁ, ìÝóá áðü ôéò
óõììá÷ßåò êáé ôéò ìåôáìïñöþóåéò ôçò.
Ó’ áõôü ôï áöåíôéêü ìáò êáëåß íá ðÜìå
ï Ôóßðñáò ãéá äáíåéêÜ ãéá íá ãëéôþóïõìå
ôÜ÷á áðü ôç ÌÝñêåë, êé áò ìáò ðïõëÜåé ï
Ñþóïò ôï öõóéêü áÝñéï ìå êáðÝëï 30% óå
ó÷Ýóç ìå ôçí õðüëïéðç Åõñþðç, êé áò áãïñÜæåé ôæÜìðá ôç ãç óôç ×áëêéäéêÞ, ôç
Äùäþíç, ôïí ÐÁÏÊ, ôç ÓÅÊÁÐ ìå ôá
êáðíÜ, ôçí ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò, êé áò æçôÜåé ôæÜìðá ôá ôñÝíá êáé ôï ëéìÜíé ôçò
Èåóóáëïíßêçò. Ç ÌÝñêåë ôñþåé ôéò ìïýôæåò, åìöáíßæåôáé íá åðéâÜëëåé êïýñåìá ìéóèþí êáé ðåßíá êé ï Ñþóïò áãïñÜæåé ôæÜìðá êé Ý÷åé Ýôïéìïõò åñãÜôåò-äïýëïõò, ðïõ
ôïí èåùñïýíå ìÜëéóôá ðñïò ôï ðáñüí êáé
ößëï ôïõò ãéáôß ôïõò âãÜæåé áðü ôçí êüëáóç ôçò áíåñãßáò!
Ó’ áõôüí ôïí ßäéï Ðïýôéí ðÜåé ï Êïõôóïýìðáò, üôáí óõíáíôÜåé ôïí ðñÝóâç ôçò
Ñùóßáò ðÜíù óôçí êñßóç ôçò Óõñßáò êáé
ðáñïõóéÜæåé ôç Ìüó÷á óá äýíáìç åéñÞíçò
åíÜíôéá óôéò ÇÐÁ, áõôüò ï äÞèåí «áðüëõôïò êïììïõíéóôÞò áíôéêáðéôáëéóôÞò»
ðïõ äåí êÜíåé ôÜ÷á äéáêñßóåéò ìåôáîý êáðéôáëéóôéêþí ÷ùñþí êáé ìåôáîý éìðåñéáëéóôþí.
Ó’ áõôüí ìáò êáëåß íá ðÜìå êé ï ÊïõâÝëçò, ðïõ óá óôÝëå÷ïò ôïõ ÓÕÍáóðéóìïý
ôï 2009 üôáí ôïí ñþôçóáí ãéá ôçí êñßóç
ìå ôï öõóéêü áÝñéï óôçí Ïõêñáíßá, ðïõ
ôüôå óôÝíáæå áðü ôïõò åêâéáóìïýò ôçò Ñùóßáò åðåéäÞ åß÷å áíôéñþóï ðñüåäñï, åß÷å
áðáíôÞóåé ëßãï ðïëý üôé üðïéïò åßíáé áíôéñþóïò óôçí Ïõêñáíßá åßíáé ÷áöéÝò ôùí
ÁìåñéêÜíùí êáé üôé ï ßäéïò åßíáé ðïëý ÷áñïýìåíïò ðïõ «åðéôÝëïõò» ôÜ÷á ç Ñùóßá
«îáíáãßíåôáé» ìåãÜëï ãåùðïëéôéêü ìÝãåèïò, ëåò êé Ýðáøå ðïôÝ íá åßíáé!
Ó´ áõôüí üìùò, óôïí Áäüëöï Ðïýôéí, ìáò
êáëåß íá ðÜìå åäþ êáé ÷ñüíéá ôüóï ç öõëëÜäá ôùí íáæéóôþí ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò, üóï êáé ðéï ðñüóöáôá ï ÊáóéäéÜñçò áðü ôï
âÞìá ôçò ÂïõëÞò.
Ãéá åâñáéïóéùíéóôéêü ëüìðé ìéëÜ-

íå ïé íáæÞäåò, êýñéï å÷èñü -ìåôÜ ôéò
ÇÐÁ- ôï ÉóñáÞë Ý÷ïõíå ïé óõñéæáßïé
êé ïé êíßôåò, ôÜ÷á áðü «áãÜðç» ãéá ôçí
Ðáëáéóôßíç. Áðü ôéò äåêÜäåò óõññÜîåéò
áíÜ ôïí êüóìï, ìïíÜ÷á ãéá ôçí äéáìÜ÷ç
Éóñáçëéíþí - Ðáëáéóôéíßùí êÜíïõíå äéáäçëþóåéò óå ðñåóâåßá êñÜôïõò -ðëçí ôùí
ÇÐÁ- ôï ïðïßï «ôõ÷áßíåé» íá åßíáé ôï
åâñáúêü. Óôç óÝñâéêç ðñåóâåßá ãéá ôç
Âïóíßá êáé óôç ñùóéêÞ ãéá ôçí Ôóåôóåíßá üìùò äåí ðÜôçóáí ðïôÝ, áíôéèÝôùò ÷åéñïêñïôïýóáí ôïõò óöáãåßò «ïñèüäïîïõò
áäåñöïýò ìáò», áõôïß ïé äÞèåí ìáñîéóôÝò,
öõóéêÜ êáé ðÜëé ìáæß ìå ôïõò íáæÞäåò.
¢ñá, ëïéðüí, ôç èåùñßá «ôùí äýï Üêñùí» ôç öôéÜ÷íåé ç ðñÜîç ôçò øåõôïáñéóôåñÜò êáé ü÷é ïé «åãêÝöáëïé» ôçò åèíéêéóôéêÞò áêñïäåîéÜò ôýðïõ Ëáæáñßäç.
Ìüíï ðïõ äåí ðñüêåéôáé ãéá äýï Üêñá,
áëëÜ ãéá Ýíáí áêñïäåîéü ðüëï, óôïí ïðïßï ïé íáæß ùò ùìïß ñáôóéóôÝò ãåíïêôüíïé-êáíßâáëïé åßíáé ðïéïôéêÜ ðéï äåîéÜ áð’ üëïõò êé Ýîù áðü êÜèå üñéï áíèñþðéíïõ ðïëéôéóìïý.
Ôï «èá ìáò âãÜëïõíå êé åìÜò ðáñÜíïìïõò» ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óçìáßíåé óôï
âÜèïò üôé èåùñïýí êÝíôñï ôïõ áíôéëáúêïý «êáêïý» Þ áëëéþôéêá ôçí ðéï
âáèéÜ áíôßäñáóç ü÷é ôï íáæéóôÞ áëëÜ ôïí öéëåëåýèåñï , ðïõ óÞìåñá ðéÜíåé ôï ÷ñõóáõãßôç êáé áýñéï èá ðéÜóåé êáé
ôïí «áñéóôåñü». ¢ñá, áõôÞ ç èÝóç öôéÜíåé
áíèñþðïõò ðïõ ìéóïýí ðéï ðïëý ôï áóôïäçìïêñáôéêü, óôç ìïñöÞ Ýóôù, êñÜôïò
ðïõ óõëëáìâÜíåé ôï íáæéóôÞ áð’ üôé ìéóïýí
ôïí ßäéï ôï íáæéóìü. Áõôü óçìáßíåé áíôéêåéìåíéêÞ óõììá÷ßá ìå ôïí öáóéóìü åíÜíôéá óôïí Ýóôù áóõíåðÞ áóôïäçìïêñáôéóìü, áõôü åßíáé ôï áßó÷ïò êáé ç ñùóïðñá÷ôüñéêç ôñïôóêéóôéêÞ êáôÜíôéá ôùí çãåóéþí ÓÕÑÉÆÁ - øåõôïÊÊÅ. Óôï âÜèïò áõôÞ åßíáé ç óôñáôçãéêÞ üëùí ôùí ïððïñôïõíéóôþí êáé óïóéáëöáóéóôþí ôçò ãçò
óÞìåñá. Áõôïß óå óõíèÞêåò åðÝëáóçò ôïõ
ñùóïêéíåæéêïý íåïíáæéóìïý êáé ôïõ éóëáìïöáóéóìïý áíôß ãéá Ýíá ðáãêüóìéï áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï êáëïýí óå Ýíá ðáãêüóìéï áíôé-íåïöéëåëåýèåñï ìÝôùðï.
Áõôü åîçãåß óôï âÜèïò êáé ôï ðÜèïò ìå
ôï ïðïßï ç øåýôéêç «ÁñéóôåñÜ» õðåñáóðßæåôáé ôç íïìéìüôçôá ôùí íáæéóôþí óáí ðïëéôéêü êüììá, áëëÜ êáé ôï ãåãïíüò üôé
ðÜåé íá «áíôéðáëÝøåé», äçëáäÞ íá îåêáñöþóåé ôïõò íáæéóôÝò ìå ôï øÝììá üôé ç
×ñõóÞ ÁõãÞ åßíáé ôóéñÜêé ôùí öéëåëåýèåñùí, ôùí åöïðëéóôþí êáé ãåíéêÜ ôïõ
äõôéêïý ôýðïõ åëëçíéêïý éäéùôéêïý êåöÜëáéïõ.
Ç øåõôïáñéóôåñÜ äå ìðïñåß êáé äå
èÝëåé íá ÷ôõðÞóåé ôï ÷ñõóáõãßôç
óôçí ïõóßá ôçò ãñáììÞò ôïõ, ãéáôß ôåëéêÜ áõôÞ ç ãñáììÞ, ðÝñá áðü ôï ñáôóéóìü êáé ôçí «áíùôåñüôçôá ôçò öõëÞò»,
åßíáé ç äéêéÜ ôçò.
Ç éäåïëïãßá ôïõ êíßôç ëßðáóìá ãéá
ôçí áíÜðôõîç ôïõ ÷ñõóáõãßôéêïõ
íáæéóìïý
Ï ÷ñõóáõãßôçò óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò
ÅëëÜäáò äåí Ýãéíå áðïäå÷ôüò ôüóï åî áéôßáò ôçò ãñáììÞò ôïõ ãéá ôïõò ðáñÜíïìïõò ìåôáíÜóôåò. Áõôü Ýðáéîå ñüëï åêåß
üðïõ õðÜñ÷åé ïîý ðñüâëçìá ìåãÜëçò ìåôáíáóôåõôéêÞò óõãêÝíôñùóçò óå óõíèÞêåò áðïèÞêçò áíèñþðùí, ïðüôå êáé åãêëçìáôéêüôçôáò (ð.÷. Áã. ÐáíôåëåÞìïíáò óôçí ÁèÞíá, ÐÜôñá êëð.). Ôï âáóé-
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êü óôç èåùñßá ôïõ ðïõ óõãêéíåß Ýíáí
ðïëéôéêÜ êáèõóôåñçìÝíï êüóìï åßíáé
ôï «êÜôù ïé êëÝöôåò» Þ ðéï óùóôÜ
«êÜôù ç êëåðôïêñáôßá êáé ç äçìïêñáôßá ôùí 300 ôïõ êïéíïâïýëéïõ ðïõ
ôç ãåííÜåé». ÁõôÞ ìÜëéóôá ôç ãñáììÞ,
ðïõ Ýììåóá ôç æõìþíïõíå óôïí êüóìï (êáé
ôç æõìþíáí áðü ÷ñüíéá) ôï øåõôïÊÊÅ êáé
(áðü ôüôå ðïõ Ýãéíå îáíÜ ôÜ÷á «ñéæïóðáóôéêüò» êáé ðÝôáîå ôï åõñùðáúêü ðñïóùðåßï) ï ÓÕÍáóðéóìüò, ç ×ñõóÞ ÁõãÞ ôçí
ðÜåé ùò ôï ôÝñìá ôçò.
Åêåß äçëáäÞ ðïõ ï êíßôçò êé ï óõñéæáßïò óå üëåò ôéò ðáñÝåò, óå üëá ôá ôñáðÝæéá,
óå üëåò ôéò êïõâÝíôåò ëÝíå üôé êÝíôñï ôçò
áíôßäñáóçò åßíáé ï ÐñåôåíôÝñçò, ôá ìÝóá
åíçìÝñùóçò ìå êÜðùò öéëïåõñùðáúêÞ
ãñáììÞ êáé ïé öéëåëåýèåñïé áóôïß ôïõ ìíçìüíéïõ, ï ÷ñõóáõãßôçò ðÜåé êáé ôïõò
öôýíåé ôçí êÜìåñá, ôïõò êëïôóÜåé (ÊáóéäéÜñçò – Æáñïýëéá), ôïõò ôáðåéíþíåé êáé
õðüó÷åôáé ìå ôñüðï üôé êÜðïôå èá ôïõò
óõíôñßøåé. Ï íáæéóôÞò åßíáé, äçëáäÞ,
óôá ìÜôéá ôïõ áðëïý áíèñþðïõ Ýíáò
ëáúêüò áíôéêáðéôáëéóôÞò ðïõ, áíôß íá
ìéëÜåé ìå ôç ËáãêÜñíô êáé ìå ôïõò Åõñùðáßïõò óáí ôïí Ôóßðñá êé áíôß íá êÜíåé
«ìáñîéóôéêÝò» áëáìðïõñíÝæéêåò áíáëýóåéò
óáí ôïí Êïõôóïýìðá, êÜíåé ü,ôé èá ‘êáíå
êé ï ßäéïò ï ôçëåèåáôÞò ÷ùñßò ãíþóç ôùí
áëçèéíþí áéôßùí ôçò êáôáóôñïöÞò ôïõ, ç
ìÜëëïí ôùí áéôßùí ðïõ ç ßäéá ç ðáíåèíéêÞ óôç ãñáììÞ ôçò ôçëåüñáóç ôïõ õðïäåéêíýåé: âñßæåé «áõôïýò ðïõ ôá öÜãáíå», êáôïõñÜåé Ýîù áðü «ôá êáíÜëéá
ôïõ ìíçìüíéïõ», êëïôóÜåé êáé ôáðåéíþíåé, üíôáò ôáõôü÷ñïíá Ýíáò ëáúêüò ôýðïò (óôç ìïñöÞ, ãéáôß óôçí ðñÜîç
ôá óôåëÝ÷ç ôùí íáæß äåí åßíáé ëáüò, áëëÜ
Üíèñùðïé ôïõ õðüêïóìïõ).
Ï íáæéóôÞò, ëïéðüí, êåñäßæåé ôéò ðéï
êáèõóôåñçìÝíåò ðëåõñÝò ôïõ ëáïý
ðÜíù óå ìéá áðÜôç, ðÜíù óå Ýíá ìåãÜëï øÝìá ðïõ ôï öôéÜîáí áðü êåéíïý ç øåõôïáñéóôåñÜ êáé ôï «áíôéíåïöéëåëåýèåñï»
ëáëéùôéêü ÐÁÓÏÊ, äçëáäÞ ïé óïóéáëöáóßóôåò: üôé ðõñÞíáò ôïõ êáêïý óå áõôÞ ôç
÷þñá êáé Üêñá äåîéÜ ôùí áóôþí åßíáé ôÜ÷á ôï éäéùôéêü êåöÜëáéï ôçò áãïñÜò, ïé
öéëåëåýèåñïé ðïëéôéêïß ôïõ åêðñüóùðïé
êáé ôåëéêÜ, óå äéåèíÝò åðßðåäï, ç Åõñþðç
êáé ç Äýóç. ÐïôÝ áõôÝò ïé ìÜæåò äåí
ìðüñåóáí íá áêïýóïõí üôé ãéá ôçí
êáôáóôñïöÞ ôïõ öôáßíå ïé Üíèñùðïé
ôçò Ñùóßáò, ïé äÞèåí ößëïé ôïõ ëáïý,
ðïõ êëåßóáíå ôá åñãïóôÜóéá. ¼ëá ôá
êáêÜ ãéá ôïí êíßôç êáé ôï ÷ñõóáõãßôç ðçãÜæïõí áðü ôç Äýóç êáé áõôÞ åßíáé ç ìåãÜëç õðçñåóßá ôçí ïðïßá ðñüóöåñå ç øåõôïáñéóôåñÜ óôïõò êëáóóéêïýò íáæéóôÝò ößëïõò êáé óõíáãùíéóôÝò ôçò óôïí êïéíü
ôïõò «áãþíá»: üôé Ýöôéáîå Ýíá ëáü ìå ôçí
êíßôéêç, äçëáäÞ ôçí áêñïäåîéÜ «áíôéêáðéôáëéóôéêÞ» ëïãéêÞ óôï êåöÜëé, ìå ôçí
ïðïßá äïõëåýåé êáôÜ êüñïí ï ÷ñõóáõãßôçò íáæéóôÞò.
Áí ç «ÁñéóôåñÜ» ðáñáäå÷ôåß üôé ç ×ñõóÞ ÁõãÞ äåí åßíáé ôçò ÅÅ êáé ôùí ìíçìüíéùí, ðïõ ôá âñßæåé áðü ôï ðñùß ùò ôï
âñÜäõ ï ÊáóéäéÜñçò, ïýôå ôùí åöïðëéóôþí
ðïõ ðÞñáí ôá êáñÜâéá ôïõò áðü ôçí ÅëëÜäá, èá âñåèåß óôçí ðïëý äýóêïëç èÝóç
íá åîçãÞóåé óôïõò ïðáäïýò ôçò, ðïõ Ý÷ïõíå, óå Ýíá ìÝñïò ôïõò, áñéóôåñÝò êáé ðñïïäåõôéêÝò äéáèÝóåéò, ðþò ãßíåôáé íá åßíáé
óôï ßäéï óôñáôüðåäï ìå ôïõò íáæÞäåò óå
üëá ôá êåíôñéêÜ ðïëéôéêÜ æçôÞìáôá, áêüìá êáé óôïí åðéëå÷ôéêü «áíôéêáðéôáëéóìü» ðïõ áöÞíåé ôïõò äåìÝíïõò ìå ôç Ñùóßá êáðéôáëéóôÝò íá áëùíßæïõíå êáé
êëåßíåé üëïõò ôïõò õðüëïéðïõò Þ åìðïäß-

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

æåé Ýóôù ôçí áíÜðôõîç êáé ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõò.
Óå ü,ôé áöïñÜ äå ôá «äýï Üêñá», ìéá
ðñáãìáôéêÞ áóôéêÞ äçìïêñáôßá ðñÜãìáôé äå èá ÷áñéæüôáí óôéò ôñáìðïýêéêåò êáé áíôéëáúêÝò ðñÜîåéò âßáò
ôçò øåõôïáñéóôåñÜò (ð.÷. åðéèÝóåéò óôéò
ÓêïõñéÝò, ôñáìðïõêéóìïß ìå ñüðáëá ôïõ
øåõôïÊÊÅ êáôÜ åðéâáôþí ðëïßùí êëð.),
óôï âáèìü âÝâáéá ðïõ èá ôéò åß÷å áðïêáëýøåé óôï ëáü óáí ôÝôïéåò. Ç äéáöïñÜ åßíáé üôé ôá ðåñß «äýï Üêñùí» ôùí ÓáìáñÜ
- Êñáíéäéþôç - Ëáæáñßäç äéêáéþíïõí ôï
ÓÕÑÉÆÁ óá ößëï ôïõ ëáïý: ãéáôß ïé öáéïß
áõôïß ôýðïé ðáñïõóéÜæïõíå ôç âßá ôïõ
Ôóßðñá óá âßá ôïõ ëáïý, âßá «êïììïõíéóôéêÞ – êüêêéíç» ðïõ Ýñ÷åôáé ôÜ÷á áðü
Üëëç ðçãÞ, áíôßèåôç áðü åêåßíç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò.
ÁëëÜ áõôÞ ôç âßá, ôç óïóéáëöáóéóôéêÞ, ðïôÝ ïé ÓáìáñÜò - ÂåíéæÝëïò
äåí èá ôçí ÷ôõðÞóïõí óô áëÞèåéá,
ãéáôß åßíáé êïììÜôé ôçò áêñïäåîéÜò
âßáò ðïõ ïäÞãçóå êáé ïäçãåß ôç ÷þñá
óôçí êáôáóôñïöÞ, óôçí ðåßíá êáé óôï öáóéóìü ðñïò üöåëïò ôçò áãáðçìÝíçò ôïõò
Ñùóßáò, ðïõ ìáò èÝëåé ãéá áðïéêßá ôçò. Ç
âßá ôçò øåõôïáñéóôåñÜò -ðïõ ðÜíôùò äåí
óõãêñßíåôáé ìå ôçí ñáôóéóôéêÞ êáé êáíéâáëéêÞ âßá ôùí íáæß ðïõ ðñÝðåé íá ôç óõíôñßøïõìå óå åíéáßï ìÝôùðï ìå ôïõò ðÜíôåò- èá ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß áëçèéíÜ ìïíÜ÷á óå üóï âáèìü ôï äçìïêñáôéêü,
ðñïïäåõôéêü êáé áñéóôåñü êßíçìá èá ðåßèåé ôçí ðëåéïöçößá ôïõ ëáïý óå êÜèå ÷þñï ðÜëçò ãéá ôïí áêñïäåîéü ÷áñáêôÞñá ôçò
ïðüôå êáé ï ëáüò èá Ý÷åé ìðñïóôÜ ôïõ Ýíá
æùíôáíü ðáñÜäåéãìá ìéáò Üëëçò ðñáãìáôéêÞò, ñéæïóðáóôéêÞò, ôáîéêÞò, åðáíáóôáôéêÞò áëëÜ êáé äçìïêñáôéêÞò ÁñéóôåñÜò.
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ðÜíôá õðÜñ÷ïõí
äýï Üêñá óôçí êïéíùíßá. Ìüíï ðïõ ôï áëçèéíü áíôßèåôï Üêñï ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò
åßíáé óÞìåñá áõôïß ðïõ èÝëïõí ôçí áðáãüñåõóÞ ôçò, äçëáäÞ ïé ðñáãìáôéêïß áñéóôåñïß, êáèþò êáé ïé óõíåðåßò äçìïêñÜôåò. ¼ëïé áõôïß ðïôÝ äåí äéáíïÞèçêáí íá ìç âãåé åêôüò íüìïõ ôï íáæéóôéêü Üêñï ãéá íá ìçí âãïõí åêôüò
íüìïõ ïé ßäéïé. Áíôßèåôá îÝñïõí üôé
üóï åßíáé íüìéìïé ïé íáæß åßíáé ïé ßäéïé ðïõ ðåñéïñßæïíôáé óôçí ðïëéôéêÞ ôïõò åëåõèåñßá êáé ôåëéêÜ ðñïïñßæïíôáé íá ìðïõí óôïí äñüìï ôçò
ðáñáíïìßáò. Êáé ãéá íá ôåëåéþíïõìå: Óå
êÜèå ðåñßðôùóç ç áóðßäá ôïõ áñéóôåñïý Ýíáíôé ìéáò åîïõóßáò ðïõ ðñþôá
èá âãÜëåé ðáñÜíïìï ôï íáæéóôÞ êáé
ìåôÜ ôïí ßäéï, ðñÜãìá ðïõ äåí Ý÷åé ãßíåé ðïôÝ éóôïñéêÜ ìå áõôÞ ôç óåéñÜ, åßíáé
áêñéâþò ç ïñãÜíùóç ôïõ ëáïý êáé ï
ðñùôïðüñïò ñüëïò ôçò áñéóôåñÜò óôï
äçìïêñáôéêü êßíçìá, êáèþò êáé óôï ôáîéêü åñãáôéêü - ëáúêü.
Ç íïìéìüôçôá ôùí ôáãìáôáëçôþí
ôï 1944 óÞìáíå ôï èÜíáôï ôçò
Äçìïêñáôßáò ìÝ÷ñé ôï 1974 êáé,
áñãÜ Þ ãñÞãïñá, ôçí ðáñáíïìßá ãéá
ôï åðáíáóôáôéêü ÊÊÅ.
Ìéá áóôéêÞ ôÜîç ðïõ èá áíáãêáóôåß áðü Ýíá ñùìáëÝï áíôéöáóéóôéêü êßíçìá íá
âãÜëåé ðáñÜíïìïõò ôïõò íáæß, ïýôå íá óêåöôåß äå èá ìðïñåß íá ðåñÜóåé íüìï ãéá ðáñáíïìßá ôçò ðñáãìáôéêÞò ÁñéóôåñÜò, ãéáôß áõôÞ èá çãåßôáé ìïéñáßá áõôïý ôïõ íéêçöüñïõ ìåôþðïõ êáé èá áêôéíïâïëåß ðéï
ðïëý áðü êÜèå Üëëïí ðïëéôéêü ÷þñï êáé
ïé áãùíéóôÝò ôçò èá ðåñéâÜëëïíôáé áðü
ôçí áãÜðç êáé ôçí åìðéóôïóýíç êÜèå äç-

ìïêñÜôç êáé ðáôñéþôç.
Ç Þôôá ôùí -óôç ìïñöÞ ôñïôóêéóôéêþí,
óôçí ïõóßá öéëïíáæéóôéêþí- ðáñáìõèéþí
ðïõ ãåííïâïëÜåé ôï Êñåìëßíï êáé áíáðáñÜãïõí óôçí ÅëëÜäá ïé ëáêÝäåò ôïõ Ðïýôéí, äÞèåí «áñéóôåñïß» çãÝôåò ôùí ÓÕÑÉÆÁ - øåõôïÊÊÅ, ãéá íá åîáóöáëßæïõíå
ôç íïìéìüôçôá ôùí öéëïñþóùí óõíáãùíéóôþí ôïõò, íáæéóôþí ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò, áðïôåëåß üñï ãéá ôç óõãêñüôçóç
ìéáò óôïé÷åéùäþò ìáæéêÞò äçìïêñáôéêÞò êáé åðáíáóôáôéêÞò ÁñéóôåñÜò.
Ï öéëïíáæéóìüò, Ýóôù êáëõììÝíïò,
åßíáé ç ðéï ÷ôõðçôÞ áðïêÜëõøç ôïõ
äåîéïý, ôåëéêÜ öáóéóôéêïý ÷áñáêôÞñá ôçò øåõôïáñéóôåñÜò. Ï êáèÝíáò áñ-
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÷ßæåé íá ðáßñíåé ðéá ôçí ðñáãìáôéêÞ ôïõ
èÝóç óôïí Üîïíá ÄåîéÜ – ÁñéóôåñÜ, ü÷é
ìå âÜóç ôï ðþò ÷áñáêôçñßæåé ôïí åáõôü
ôïõ, áëëÜ ôï ôé èÝóåéò ðáßñíåé óôá ðñáãìáôéêÜ æçôÞìáôá ðïõ âÜæåé ç æùÞ êáé ç
ôáîéêÞ ðÜëç.
Ç èÝóç ôçò øåõôïáñéóôåñÜò ãéá ôïõò íáæéóôÝò åßíáé ç á÷ßëëåéá öôÝñíá ôçò êé åêåß
ðñÝðåé íá ÷ôõðçèåß áëýðçôá, áí èÝëïõìå
íá ãëéôþóïõìå óá ëáüò áðü ôá äåóìÜ ôïõ
öáóéóìïý êáé ôçò õðïäïýëùóçò óôïõò ÷åéñüôåñïõò äõíÜóôåò êáé áðïéêéïêñÜôåò,
óôïõò ñùóïêéíÝæïõò öáóßóôåò åñãïäüôåò
ôïõ Ôóßðñá, ôïõ Êïõôóïýìðá, ôïõ ÊïõâÝëç êáé ôïõ Ìé÷áëïëéÜêïõ.
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τα άλλα πολιτικά ζητήματα, όπως για την
οικονομική πολιτική και τα μνημόνια, για την
εξωτερική πολιτική, για το μεταναστευτικό,
για την οικονομική ταξική πάλη, ακόμα και
για τη διαφορά της επαναστατικής από τη
φασιστική βία κλπ. Η πάλη σε αυτά τα ζητήματα θα συνεχίζεται και θα είναι βαθιά
και συχνά πολύ έντονη. Όμως η απαίτηση
να είναι εκτός νόμου οι κανίβαλοι δεν είναι
διαπραγματεύσιμη. Αυτή η θέση διαχωρίζει σήμερα αποφασιστικά και καθαρά τη
δημοκρατία από την αντιδημοκρατία. Ιδιαίτερα αυτή η θέση είναι προφανής σήμερα
που η Χ.Α έχει ανακηρυχτεί στην ηγεσία
της επίσημα σαν εγκληματική συμμορία. Όταν λέγαμε στους ψευτοαριστερούς και ψευτοφιλελεύθερους ότι η “Χ. Αυγή” πρέπει ως
χιτλερική να είναι τόσο εκτός νόμου όσο οι
παιδεραστές αυτοί μας απαντούσαν ότι οι
παιδεραστές είναι δεκτοί από λαό και νόμο
εξ ορισμού σαν εγκληματίες γι αυτό δεν
μπορούν να συγκροτούν κόμμα και ότι κάτι
τέτοιο δεν ισχύει εξ ορισμού για τους ναζιστές. Τώρα που οι συγκεκριμένοι ναζιστές
χαρακτηρίζονται επίσημα σαν εγκληματίες
πως είναι δυνατό το κόμμα τους να είναι
νόμιμο;
Εννοείται ότι αυτό το αντιναζιστικό μέτωπο δεν θα αφήσει στην αστική τάξη να λύσει μόνη της το ζήτημα της απαγόρευσης
και γενικά της καταστολής της ναζιστικής
βίας. Κάθε άλλο. Θα είναι αυτό το ίδιο το
μέτωπο και το κίνημά του που κυρίως θα
υποχρεώσει την αστική τάξη να το κάνει
αυτό. Για αυτό θα πρέπει να αποκαλύπτει
διαρκώς και τους πολιτικούς προστάτες των
ναζιστών, και να ζητά τη βαθιά και αποφα-

σιστική κάθαρση του κρατικού μηχανισμού
από τους φιλοναζιστές, ιδιαίτερα στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη και στο στρατό.
Αυτό ακριβώς, το ξωπέταγμα των χουντικών από το κράτος, ζητούσε και το αντιδικτατορικό κίνημα μετά την πτώση της χούντας που απαιτούσε επίσης τα χουντικά
κόμματα να μην ξανακατέβουν στις εκλογές. Αυτό το τελευταίο δεν το άφησε να
περάσει στη Βουλή ο Α. Παπανδρέου. Κυρίως πάντως το κίνημα της αποχουντοποίησης το είχε πολεμήσει το ψευτοΚΚΕ που
είχε χρησιμοποιήσει μάλιστα και βία ενάντια στην αντιχουντική εξωκοινοβουλευτική
αριστερά που πάλεψε με δύναμη γι αυτό.
Χάρη σε αυτή την έμμεση συνεργασία με
τα κατακάθια της χούντας το ψευτοΚΚΕ
κέρδισε θέσεις ιδιαίτερα μέσα στα Πανεπιστήμια όπου αρκετά φοιτητικά στελέχη του
σώσανε τις έδρες των φιλοχουντικών καθηγητών και μετά βοηθήθηκαν από αυτούς
στην ακαδημαϊκή αναρρίχηση τους.
Οι δημοκράτες σε Ελλάδα και Ευρώπη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
δεχθούν ότι κάποιες διώξεις σε ένα τμήμα της “Χρυσής Αυγής” για σύσταση
εγκληματικής συμμορίας του κοινού
ποινικού δικαίου, μπορεί να σταματήσουν τη ναζιστική βία και να οδηγήσουν σε παροπλισμό της ναζιστικής
συμμορίας.
- Εκτός νόμου εδώ και τώρα η “Χρυσή
Αυγή”
- Να αποπεμφ θούν όλοι οι
φιλοναζιστές
σε
αστυνομία,
δικαιοσύνη και στρατό
Να
αποκαλυφθούν
και
απομονωθούν οι πολιτικοί της
προστάτες
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óùò èá èÝëåé ç áðïéêßá ôçò íá åßíáé ìÝóá óôçí ÅÆ. ¼ôáí áõôü óõìâåß ôüôå
èá èÝëåé íá Ý÷åé ìÝóá óôï óôñáôü êÜðïéåò íåï-ôáãìáôáóöáëßôéêåò öáéï«êüêêéíåò» öñÜîéåò, ðéèáíÜ áêüìá ðéï
ðïëý÷ñùìåò, ãéá íá êÜíåé ôï ìåãÜëï äéêôáôïñéêü ðñáîéêüðçìÜ ôçò, ãéáôß ç
ÅëëÜäá ìðïñåß íá åîáðáôåßôáé êáèþò
Ý÷åé ìéá áóôéêÞ ôÜîç ÷ùñßò ÷áñáêôÞñá, áëëÜ Ý÷åé Ýíáí ðïëý áíåîÜñôçôï êáé
öéëåëåýèåñï ëáü. ÅíäéáöÝñåé ëïéðüí æùôéêÜ ôïõò áñéóôåñïýò êáé äçìïêñÜôåò
ôÝôïéåò öñÜîéåò , éäéáßôåñåò ôéò öéëï-íáæéóôéêÝò, íá ôéò îåóêåðÜæïõíå êáé íá ôéò

÷õðÜíå áëëýðçôá êáé íá áðáéôïýíå íá
ðåôá÷ôïýí Ýîù áðü ôï óôñáôü. Éäéáßôåñá ðñÝðåé íá áíçóõ÷ïýìå êáé íá åîåãåéñüìáóôå üôáí êÜôù áðü áõôÝò ôéò
ðåñéóôÜóåéò êáé ôá ãåãïíüôá ï õðïõñãüò Üìõíáò óôÝëíåé äéáôáãÞ íá ôïõ
ðïõí üëïé ïé äéïéêçôÝò ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí áí õðÜñ÷åé óôï åíåñãü óôñÜôåõìá êÜðïéïò ÷ñõóáõãßôçò óôñáôéùôéêüò êáé áõôïß ôïõ áðáíôÜíå ôá÷ýôáôá ìå ìéá öùíÞ: «ïõäåßò». Áõôü óçìáßíåé üôé «ïõäåßò» äåí ôïëìÜåé íá ôá âÜëåé ìå ôïõò ÷ñõóáõãßôåò êáé ôïí íåïíáæéóìü óôïí åëëçíéêü óôñáôü, ðñïöáíþò ëüãù êáôÜëëçëùí åê ôùí Üíù ðïëéôéêþí õðïäåßîåùí .
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(Äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 14/09/2013)

ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ ÓÔÏÕÓ ÍÁÆÉ-ÊÁÍÉÂÁËÏÕÓ ÔÇÓ “×ÑÕÓÇÓ ÁÕÃÇÓ” ÃÉÁ
ÔÇÍ ÅÐÉÈÅÓÇ ÔÏÕÓ ÓÔÁ ÌÅËÇ ÔÏÕ ØÅÕÔÏ-ÊÊÅ ÓÔÏ ÐÅÑÁÌÁ
¼÷é óôç äéáêïììáôéêÞ ðñïóôáóßá ôçò-Íá ôåèåß åêôüò íüìïõ ç íáæéóôéêÞ óõììïñßá

¼

óá êüììáôá äÝ÷ïíôáé åðéèÝóåéò áðü áõôÞí äåí óçìáßíåé üôé åßíáé
ïðùóäÞðïôå áíôéíáæéóôéêÜ. Íá óõãêñïôçèåß ðëáôý äçìïêñáôéêü
êáé ðáôñéùôéêü ìÝôùðï ãéá ôç óõíôñéâÞ ôçò êáèåóôùôéêÞò ÷éôëåñéêÞò
óõììïñßáò. Ç ÏÁÊÊÅ êáôáããÝëëåé ôçí áéìáôçñÞ åðßèåóç ôçò íáæéóôéêÞò óõììïñßáò ôçò ×ñ. ÁõãÞò óå ìÝëç êáé óôåëÝ÷ç ôïõ øåõôïÊÊÅ
óôï ÐÝñáìá.

Ôï øåõôïÊÊÅ åßíáé óôçí çãåóßá ôïõ
Ýíá öáóéóôéêü êüììá êáé åéäéêÜ óôç Æþíç ôïõ ÐåñÜìáôïò Ý÷åé åðéâÜëåé ôç äéêôáôïñßá ôïõ êáé Ý÷åé áóêÞóåé áéìáôçñÞ âßá óôïõò óõíôñüöïõò ìáò êáé åñãÜôåò ôçò Æþíçò ðïõ ðÜëåøáí ãéá Ýíá
äçìïêñáôéêü óõíäéêáëéóìü. Åðßóçò üðïôå ïé íáæß Ý÷ïõí åðéôåèåß ìå áéìáôçñÝò åðéèÝóåéò óå óõíôñüöïõò ìáò, áõôü
ôï êüììá äåí ôéò Ý÷åé ðïôÝ êáôáããåßëåé. ¼ìùò áðü ôç äéêÞ ìáò ðëåõñÜ üôáí ïé áðüëõôïé ñáôóéóôÝò, ïé êáíßâáëïé, ïé ãåíïêôüíïé áíôéóçìßôåò, ðñáãìáôïðïéïýí åðéèÝóåéò ôïõò óå ìÝëç ïðïéïõäÞðïôå êüììáôïò êáé óõëëïãéêüôçôáò óôåêüìáóôå áðïöáóéóôéêÜ óôï
ðëåõñü ôùí èõìÜôùí ôùí åðéèÝóåùí. Êé
Ýôóé ðñÝðåé íá êÜíåé êÜèå äçìïêñáôéêüò Üíèñùðïò.
Áð’ ôçí Üëëç ìåñéÜ ç íáæéóôéêÞ áõôÞ åðßèåóç, üðùò êáé Üëëåò óå ìÝëç Üëëùí êïììÜôùí óáí ôï ÓÕÑÉÆÁ ðïõ åìöáíßæïíôáé óáí áíôéíáæéóôéêÜ äåí ðñÝðåé íá äçìéïõñãÞóåé óôïõò äçìïêñÜôåò
ôçí åðéêßíäõíç áõôáðÜôç üôé áõôÜ ôá
êüììáôá áíôéðáñáôßèåíôáé óô’ áëÞèåéá
óôç ×Á Þ üôé åßíáé åñãáôéêÜ ëáúêÜ êëð,
ïðüôå üôé ìÝóá áðü áõôÜ Þ ìå ìéá åíüôçôÜ ôïõò ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß ï
íáæéóìüò.
Ôï ëéãüôåñï ðïõ ðñÝðåé íá ÷áñáêôçñßæåé ìéá ðïëéôéêÞ ïíôüôçôá ãéá íá èåùñåßôáé áíôéíáæéóôéêÞ åßíáé íá áðáéôåß áðü ôçí åðßóçìç êñáôéêÞ êïììáôéêÞ-êïéíïâïõëåõôéêÞ êáé äéêáóôéêÞ åîïõóßá, ðïõ èÝëåé íá ëÝãåôáé äçìïêñáôéêÞ íá èÝóåé åêôüò íüìïõ ôïõò õðåñáóðéóôÝò ôçò ñáôóéóôéêÞò êáé ìÜëéóôá
ôçò ÷éôëåñéêÞò, äçëáäÞ ôçò áðüëõôá
êáíéâáëéêÞò âßáò.

ÌÌÅ êáíÜëéá íá öéëïîåíïýí ôéò áíáêïéíþóåéò ôùí íáæß, üðïõ üëá èåùñïýí
öõóéêü íá åßíáé ïé ìéóïß áóôõíïìéêïß
øçöïöüñïé ôùí íáæß êáé äåí æçôïýí ìÝôñá åíÜíôéá óå áõôü, üðïõ ï ðñùèõðïõñãüò èåùñåß ôïõò íáæé-êáíßâáëïõò
áðëÜ Üêñï, êáé ðïõ üôáí óðÜíéá êáôáäéêÜæåé ôéò åðéèÝóåéò ôïõò (áõôÞ óôï ÐÝñáìá äåí ôçí êáôáäßêáóå), ôéò êáôáäéêÜæåé üðùò “êÜèå Üëëç”, óå ìéá ôÝôïéá
÷þñá ôï æÞôçìá ôïõ äçìïêñáôéóìïý
ðñÝðåé íá êñßíåôáé ðÜíù áð üëá óôï
êáôÜ ðüóï êáíåßò êáôåõèýíåé ôá
êýñéá ðõñÜ ôïõ óôç äéáêïììáôéêÞ
áíï÷Þ óôç íïìéìüôçôá ôùí íáæéóôþí ôçò “×ñ. ÁõãÞò”. ¼ìùò ôï øåõôïÊÊÅ üðùò êáé ôá êõâåñíçôéêÜ
êüììáôá ðïôÝ äåí õðïóôÞñéîáí áëëÜ
óõóôçìáôéêÜ áíôéðÜëåøáí êáé áíôéðáëåýïõí ôï íá ôåèïýí åêôüò íüìïõ ïé íáæéóôÝò- êáíßâáëïé, ìéëÜíå ìüíï ãéá “áðïìüíùóç”, “ðïëéôéêÞ áðÜíôçóç ôïõ
ìáæéêïý êéíÞìáôïò” êëð, êáé ìÜëéóôá
Ýöôáóáí óôï óçìåßï íá áñíçèïýí íá
ìçíýóïõí ôïí áñ÷éíáæéóôÞ ÊáóéäéÜñç
üôáí ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá üëïõ ôïõ åëëçíéêïý ëáïý ãñïíèïêïðïýóå êáé ðñïðçëÜêéæå çãåôéêÜ óôåëÝ÷ç ôïõò. Êõñßùò üìùò ðïôÝ ôï äçìïêñáôéêü êáé åñãáôéêü êßíçìá äåí èá îå÷Üóåé üôé Þôáí
ôï ÐÁÌÅ ðïõ äÝ÷ôçêå ôç íáæéóôéêÞ
óõììïñßá óáí óõìðáñáóôÜôç ôïõ åñãáôéêïý êéíÞìáôïò óôï ðñüóùðï ìÜëéóôá ôïõ ßäéïõ ôïõ ÊáóéäéÜñç óôçí áðåñãßá ôçò ×áëõâïõñãßáò, (http://
www.oakke.gr/na475/475ani.htm) åíþ
Þôáí ï ÓÕÑÉÆÁ ðïõ äÝ÷ôçêå ôç óõììåôï÷Þ ôùí íáæß óôï êßíçìá ôùí “äåí
ðëçñþíù” (http://www.oakke.gr/na461/
nazi_syn461.htm).

ÁõôÞ ç âßá, üðùò êáé êÜèå Üëëç áíôéäñáóôéêÞ âßá ðñÝðåé íá áíôéìåôùðéóôåß ïðùóäÞðïôå êáé ðïëéôéêÜ äçëáäÞ ìå ôçí ðåéèþ áðÝíáíôé óå üóïõò
áíèñþðïõò ôïõ ëáïý ôçí åãêñßíïõí, áëëÜ ðïôÝ äåí ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß
ìüíï ðïëéôéêÜ äçëáäÞ ÷ùñßò ìéá íüìéìç äçìïêñáôéêÞ âßá ðïõ èá óõíôñßâåé ôç íáæéóôéêÞ âßá, áëëéþò ï ëáüò
èá åßíáé ôñïìïêñáôçìÝíïò êáé äýóêïëá èá áíôéóôÝêåôáé óôïõò íáæéóôÝò ðïõ
ç ýðáñîç ôïõò êáé ç “ðåéèþ” ôïõò óôçñßæåôáé êýñéá óôçí åðßäåéîç ôçò âßáò
ôïõò. Óôçí ðåñßðôùóç ôçò ÷þñáò ìáò
üðïõ ôï êñáôéêü êáèåóôþò åßíáé öéëïíáæéóôéêü, äçëáäÞ üðïõ ç áíþôáôç
äéêáóôéêÞ åîïõóßá áèùþíåé ôïõò êÞñõêåò ôçò íáæé-ãåíïêôïíßáò (Ê. Ðëåýñç) ìå áíôéóçìéôéêÜ ãåíïêôïíéêÜ åðé÷åéñÞìáôá ÷ùñßò êáíÝíá êüììá íá äéáìáñôõñçèåß, üðïõ üëá ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá èåùñïýí öõóéêü íá åßíáé ïé íáæéóôÝò óôç ÂïõëÞ, üðïõ üëá ìÝóù ôïõ
ÅÓÑ õðï÷ñåþíïõí ôá ôçëåïðôéêÜ

Óôï óçìåßï áõôü ïöåßëïõìå íá êáôáããåßëïõìå ôç äçëçôçñéþäç åðßóçìç èÝóç ìéáò äÞèåí äçìïêñáôéêÞò ìåñßäáò
ôïõ êáèåóôþôïò, éäßùò ôïõ ÐÁÓÏÊ,
ôçò ÄÇÌÁÑ êáé ôùí óõíôáãìáôïëüãùí ôïõò üôé ç “×ñõóÞ ÁõãÞ” èá ìðïñåß íá ôåèåß åêôüò íüìïõ ü÷é åðåéäÞ åßíáé åðßóçìá êáé êáôÜ ôéò ðñÜîåéò ôçò
íáæéóôéêÞ-ñáôóéóôéêÞ áëëÜ åðåéäÞ äéáðñÜôôåé ðïéíéêÜ åãêëÞìáôá. ÁëëÜ ç
“×ñõóÞ ÁõãÞ” ìå ôçí ðïëéôéêÞ, áóôõíïìéêÞ êáé äéêáóôéêÞ öñïíôßäá ôïõ êáèåóôþôïò äåí áðïêáëýðôåôáé åðßóçìá
óáí åãêëçìáôéêÞ ü÷é ìüíï ãéáôß ïé áðëïß ðïëßôåò êáé ìåôáíÜóôåò èýìáôÜ
ôçò äåí åíèáññýíïíôáé êáé äåí ðñïóôáôåýïíôáé üôáí ôïëìïýí íá êáôáããÝëïõí
ôïõò êïéíïâïõëåõôéêïýò íáæé-ìá÷áéñïâãÜëôåò óôá äéêáóôÞñéá, áëëÜ ãéáôß
óðÜíéá óõëëáìâÜíïíôáé ôá ìÝëç ôçò
óáí ôÝôïéá, êáé üôáí áõôü óõìâåß ïé
óõëëçöèÝíôåò áñíïýíôáé üôé åßíáé ìÝëç ôçò, üðùò ôï áñíïýíôáé êáé ïé ðÜíôá äéðñüóùðïé çãÝôåò ôçò. ÁõôÞ ôç

äéðëÞ Üñíçóç ôçí áðïäÝ÷ïíôáé ïé üðïéåò
áóôõíïìéêÝò êáé äéêáóôéêÝò áñ÷Ýò êáé
Ýôóé ç óõììïñßá äéáöåýãåé áðü ôïí ðïéíéêü ðñïóäéïñéóìü “åãêëçìáôéêÞ”. Ôá
íáæéóôéêÜ êüììáôá êáé ïñãáíþóåéò åßíáé åî ïñéóìïý âßáéá êáé ñáôóéóôéêÜ êáé
ãé áõôü åßíáé ðáíôïý åêôüò íüìïõ ðëçí
ôçò ÷þñáò ìáò üðïõ âñßóêïíôáé óôç
ÂïõëÞ êáé íïìïèåôïýí êáé ìÜëéóôá åêôåëïýí êáé äéêáóôéêÜ ÷ñÝç óôá ðëáßóéá ôùí äéáöüñùí ðñïáíáêñéôéêþí üðïõ óõíÞèùò ôá ðéï öáóéóôéêÜ êüììáôá êáé ôÜóåéò óôÝëíïõí óôá äéêáóôÞñéá ôá ëéãüôåñï öáóéóôéêÜ, Þ êáé äçìïêñáôéêÜ êáé óõ÷íÜ ëéãüôåñï äéåöèáñìÝíá áíôßðáëá óôåëÝ÷ç ôçò áóôéêÞò ôÜîçò.
¸÷ïõìå ðåé ðïëëÝò öïñÝò üôé ç äéáêïììáôéêÜ åîáóöáëéóìÝíç íïìéìüôçôá
ôçò íáæéóôéêÞò óõììïñßáò ïöåßëåôáé óôï
üôé êáé áõôÞ üðùò êáé ôá “êáíïíéêÜ”
êïéíïâïõëåõôéêÜ êüììáôá, õðïóôçñßæåé
ôç ñþóéêç õðåñäýíáìç êáé ôïõò ößëïõò
ôçò óôç ÷þñá ìáò êáé ìÜëéóôá ìå ôïí
ðéï áíïé÷ôü êáé ðéï îåäéÜíôñïðï ôñüðï
êáé ãé áõôü, üðùò üëá ôá Üëëá êüììáôá, óõãêåíôñþíåé ìå ìáíßá ôá ðõñÜ ôçò
óôçí ÅÅ êáé óôç äõôéêüöéëç áóôéêÞ ôÜîç êáé õðïíïìåýåé ôéò åðåíäýóåéò ôçò.
Êõñßùò ãé áõôü üðùò ôá “êáíïíéêÜ”
êüììáôá áðïäÝ÷åôáé ÷ùñßò áíôßññçóç
ôï ïñìçôéêü êáé óêïôåéíü ðÝñáóìá ôïõ
ðëïýôïõ ôçò ÷þñáò ìÝóá óôçí êñßóç
êáé ÷Üñç óå áõôÞí óôá ñþóéêá êáé óýììá÷á êéíÝæéêá êåöÜëáéá êáé ìÜëéóôá
ôçí åðéâïëÞ ðáñÜíïìùí åñãáóéáêþí
ãêÝôï áðü áõôÜ. Ãé áõôü äåí áñêåß ìüíï ç áíôßóôáóç óôç âßá ôçò “×.Á”, áëëÜ åßíáé áíáãêáßï íá áðïêáëýðôïõìå
ôïí îåíüäïõëï, ñùóüäïõëo ÷áñáêôÞñá
ôçò êáé üôé ç ñùóïäïõëßá ôçò åßíáé ç
ðçãÞ ôïõ ìßóïõò ôçò óôçí ÅÅ êáé áõôïý ôïõ åßäïõò åßíáé ï êïýöéïò “áíôéìíçìïíéóìüò” ôçò, üðùò åßíáé êáé ôùí
Üëëùí ñùóüäïõëùí êáé ñùóüöéëùí
êïììÜôùí êáé öñáîéþí.
Óôï óçìåßï áõôü ïöåßëïõìå íá áðáíôÞóïõìå óôï åðé÷åßñçìá ðïõ ðñïâÜëïõí ïé çãåóßåò ôùí øåõôïáñéóôåñþí
êïììÜôùí êáé ñåõìÜôùí ðïõ ôá ìÝëç
ôïõò Ý÷ïõí äå÷ôåß êÜðïéåò öïñÝò åðéèÝóåéò íáæéóôþí üôé åßíáé ðñïöáíþò áíôéíáæéóôéêÝò. ¢ëëùóôå êáé ðïëëïß äçìïêñÜôåò áíáñùôéïýíôáé: áí äåí Þôáí
ðñáãìáôéêÜ áíôéíáæéóôéêÜ áõôÜ ôá
êüììáôá ãéáôß ôá ìÝëç ôïõò äÝ÷ïíôáé
åðéèÝóåéò áðü ôç “×ñ. ÁõãÞ”;
Ðéóôåýïõìå üôé ïé äéáèÝóåéò ôçò ðëåéïøçößáò ôçò âÜóçò áëëÜ êáé ôùí ïñãáíùìÝíùí áðëþí ìåëþí áõôþí ôùí êïììÜôùí åßíáé áíôéíáæéóôéêÝò. ¼ìùò ïé üðïéåò åðéèÝóåéò ôùí íáæß åíÜíôéá óå áõôÜ, êéíïýíôáé áðü ôá êåíôñéêÜ óêïôåéíÜ åðéôåëåßá ôïõ ñùóüäïõëïõ âáèéïý
ðëÝïí êáèåóôþôïò, áêñéâþò ãéá íá
åìöáíßæïõí êáé ôéò áíôßóôïé÷åò
êïììáôéêÝò çãåóßåò êáé ôá ßäéá ôá
êüììáôá óáí áíôéíáæéóôéêÜ êáé Ýôóé áðü ôç ìéá íá åãêëùâßæïõí ôá ìÝëç êáé ïðáäïýò ôïõò óôéò ïõóéáóôéêÜ
öéëïíáæéóôéêÝò ãñáììÝò áõôþí ôùí ç-

ãåóéþí êáé áðü ôçí Üëëç íá åìðïäßæïõí ôç óõãêñüôçóç ðñáãìáôéêþí áíôéíáæéóôéêþí ìåôþðùí ìå ìéá áëçèéíÞ äçìïêñáôéêÞ êáé ðáôñéùôéêÞ ãñáììÞ ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò æùÞò ôïõ
ëáïý êáé ôçí ýðáñîç ôçò ÷þñáò. ÄçëáäÞ ïé íáæß óõììïñßôåò åêôåëïýí êáé
÷ñÝç ðñïâïêáôüñùí óôçí õðçñåóßá ôïõ
âáèéïý êáèåóôþôïò, üðùò ôï åß÷áí êÜíåé áíôßóôñïöá ÷áéñåôßæïíôáò ìéá åñãáôéêÞ óõíÜèñïéóç ôùí åñãáôþí ôïõ
ÐåñÜìáôïò ðñéí 3 ÷ñüíéá åíÜíôéá óôïõò
ôñáìðïõêéóìïýò ôïõ øåõôïÊÊÅ (http:/
/www.oakke.gr/na453_4/
zoni453_4.htm). Ôüôå ïé äçìïêñáôéêïß
åñãÜôåò åß÷áí áðáíôÞóåé óå áõôÞí ôçí
ðñïâïêÜôóéá äéþ÷íïíôáò ôïõò íáæéóôÝò
áðü ôç óõãêÝíôñùóç êáé êáôáããÝëëïíôáò ôïõò üôé äåí Ý÷ïõí èÝóç óå êáíÝíá
åñãáôéêü óùìáôåßï êáé êßíçìá. ¢ëëùóôå üëïé âëÝðïõí ðùò óõãêåêñéìÝíá ôï
øåõôïÊÊÅ áñíåßôáé ôç ëïãéêÞ ôçò óõãêñüôçóçò ðëáôéïý áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ, áêüìá êáé üôáí ôï ßäéï äÝ÷åôáé
íáæéóôéêÝò åðéèÝóåéò (Áã. ÐáñáóêåõÞ
ôïí Éïýíç, ÐÝñáìá óÞìåñá), ìå ôïí ôñïôóêéóôéêü, êáé åíôåëþò å÷èñéêü ìå ôéò
åðáíáóôáôéêÝò ðáñáäüóåéò ôïõ ðñáãìáôéêïý ÊÊÅ éó÷õñéóìü üôé ï öáóéóìüò
åßíáé ôï êåöÜëáéï ãåíéêÜ ïðüôå áíôéöáóéóôéêüò åßíáé ìüíï ï åðáíáóôáôéêüò
áíôéêáðéôáëéóìüò ãåíéêÜ. Ìå áõôüí ôïí
ôñüðï ôåëéêÜ åîéóþíåôáé ï íáæéóôéêüò
éìðåñéáëéóìüò ôçò Ñùóßáò êáé ôçò Êßíáò êáé ïé ößëïé ôïõò íôüðéïé êñáôéêïïëéãÜñ÷åò êáé ôá íáæéóôéêÜ ôÝñáôá ðïõ
üëïé áõôïß Ý÷ïõí åîáðïëýóåé óôç ÷þñá, ìå êÜèå Üëëï êåöÜëáéï êáé êÜèå åßäïõò áóôéêü äçìïêñáôéóìü. Áõôüò ï
öáéíïìåíéêüò “åðáíáóôáôéêüò óå÷ôáñéóìüò” óôéò óçìåñéíÝò åóùôåñéêÝò êáé
ðáãêüóìéåò óõíèÞêåò (üðïõ ïé ìÜæåò äåí
îåóçêþíïíôáé ðïõèåíÜ ãéá ìéá áëçèéíÞ áíôéêáðéôáëéóôéêÞ åðáíÜóôáóç
ãéáôß öïâïýíôáé üôé êÜðïéïé øåõôïêïììïõíéóôÝò áóôïß íÝïõ ôýðïõ èá ôïõò îáíáêëÝøïõí ôçí åîïõóßá êáé èá áóêÞóïõí ôçí ìðñåæíéåöéêÞ äéêôáôïñßá
ôïõò), óçìáßíåé áíôéêåéìåíéêÜ êáé õðïêåéìåíéêÜ óõììá÷ßá ìå ôïõò íåï-íáæéóôéêïýò êáé íåï-êáôï÷éêïýò éìðåñéáëéóìïýò ôçò Ñùóßáò êáé ôçò Êßíáò.
Ç ÏÁÊÊÅ êáëåß ôïõò ðñáãìáôéêïýò
áíôéíáæéóôÝò, üëïõò áõôïýò ðïõ èåùñïýí
üôé ôï êåíôñéêü æÞôçìá ôçò ðïëéôéêÞò
æùÞò ôçò ÷þñáò ìáò, ðéï êåíôñéêü áêüìá êáé ðéï áíçóõ÷çôéêü áðü ôçí ßäéá
ôçí ðáñáãùãéêÞ êáôáóôñïöÞ, ôçí áíåñãßá êáé ôçí ðåßíá ôïõ ëáïý åßíáé ç
íïìéìüôçôá êáé ç Üíïäïò ôùí íáæé-êáíßâáëùí íá óõóðåéñùèïýí óôçí ÏÁÊÊÅ êáé óôç ìåôùðéêÞ äçìïêñáôéêÞ
ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá êáé íá áðïêáëýøïõí ôïõò íáæß óôï ëáü, íá áðáéôÞóïõí íá ôåèïýí åêôüò íüìïõ, êáé
åöüóïí ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò äéáêïììáôéêÜ ôïõò ðñïóôáôåýåé íá áíôéìåôùðßóïõí ôç âßá ôïõò ìå ôçí ðëáôéÜ äçìïêñáôéêÞ áõôïÜìõíá ôïõ ëáïý. ¢ëëïò äñüìïò, ðéï åýêïëïò, êáôÜ ôç ãíþìç ìáò äåí õðÜñ÷åé.
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Κοινή Προκήρυξη της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας και της ΟΑΚΚΕ (Οργάνωσης για την
Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ)

Όχι στα μισόλογα και στα ημίμετρα

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΤΩΡΑ Η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Να φυλακιστούν τα ηγετικά στελέχη της
Η δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου
Φύσσα από τη ναζιστική συμμορία της
“Χρ. Αυγής” είναι η πιο μεγάλη ως τώρα
προειδοποίηση για τη βαρβαρότητα στην
οποία κάποιοι θέλουν να ρίξουν τη χώρα
μας. Η πάλη ενάντια στο ναζισμό και στους
ναζιστές είναι πια καθαρά το πρώτο καθήκον κάθε δημοκρατικού ανθρώπου.
Να ενώνουμε το λαό ενάντια στο ναζισμό σημαίνει οπωσδήποτε να αποκαλύπτουμε την πολιτική πλατφόρμα του σε
κάθε ζήτημα, αλλά πάνω απ όλα πρέπει
να εξουδετερώνουμε τη βία του. Η βία, η
επίδειξη ισχύος μέσω της βίας, (σε συνδυασμό με την απαίτηση για κατάργηση
κάθε δημοκρατισμού και κάθε αστοδημοκρατικού κοινοβουλευτισμού), είναι το βασικό πολιτικό “επιχείρημα” και η ψυχή του ναζισμού. Γι αυτό πρέπει οι
ναζιστές σαν οργανώσεις και σαν άτομα να είναι πάντα εκτός νόμου ενώ
οι ηγέτες των ναζιστικών εγκληματικών συμμοριών πρέπει να βρίσκονται στη φυλακή.
Επίσης για να πολεμήσουμε τη ναζιστική βία πρέπει να καταγγείλουμε και αυτούς που της επιτρέψανε να εκδηλώνεται
ελεύθερα. Είναι βαριά και καθοριστική η
πολιτική ευθύνη των ηγεσιών ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΑ των κοινοβουλευτικών κομμάτων για την ουσιαστικά ατιμώρητη
προέλαση αυτής της βίας για πάνω
από 20 χρόνια. Γιατί είναι αυτές οι ηγεσίες που επιβάλανε την ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ της ναζιστικής συμμορίας και μάλιστα συνεχίζουν να επιμένουν και τώρα να ΜΗΝ τεθεί εκτός νόμου, παρόλο που αναγνωρίζουν πλέον μετά από τόσο αίμα ότι είναι εγκληματική. Θυμίζουμε στο λαό ότι ΟΛΕΣ
αυτές οι ηγεσίες συνεδριάζανε μαζί με
τη ναζιστική συμμορία επί 20 χρόνια στο
Υπουργείο Εσωτερικών σε κάθε εκλογική μάχη και καθορίζανε από κοινού
τους τηλεοπτικούς χρόνους των κομμάτων! Σε αυτές τις συνεδριάσεις συμμετείχαν και ΟΛΑ τα εξωκοινοβουλευτικά
κόμματα πλην της ΟΑΚΚΕ* που αποχωρούσε αφού καλούσε μάταια ΟΛΑ
τα υπόλοιπα κόμματα να μην συμμετέχουν σε αυτήν την τερατώδη αναγνώριση των ναζί σαν συνομιλητών
για τη “δημοκρατία”. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα συμμετέχουν στο ΕΣΡ (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) και
κανένα ποτέ δεν διαφώνησε με την απαίτηση του ΕΣΡ να υποχρεώνονται
όλα τα κανάλια να δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις της Χρ. Αυγής. Έτσι η χώρα μας έγινε η μόνη χώρα στον κόσμο
μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο που μια
ανοιχτά χιτλερική συμμορία μπήκε στη
Βουλή της θριαμβευτικά! Αν τώρα όλοι αυτοί ξαφνικά βάλανε σαν κεντρικό πολιτικό
ζήτημα την Χρ. Αυγή και διοργανώνουν
απανωτές συγκεντρώσεις ενάντια της δεν
είναι μόνο γιατί αυτή έφτασε στο φόνο
ενός έλληνα δημοκράτη αντιφασίστα (αφού ήδη είχε σκοτώσει μετανάστες και εί-

χε ματώσει χιλιάδες χωρίς να γίνει αυτό
ποτέ κεντρικό πολιτικό ζήτημα από κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα), αλλά γιατί οι
ευρωπαϊκές χώρες πίεζαν αφόρητα την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου να πάρει ουσιαστικά μέτρα ενάντια στη Χρ. Αυγή. Και
τούτο κυρίως επειδή οι ευρωπαϊκοί λαοί
δεν θέλανε ναζί στην Ευρωβουλή. Αυτές
οι πιέσεις έφτασαν τελευταία σε απειλή ακύρωσης της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ καθώς η κυβέρνηση έδινε αλλεπάλληλες υποσχέσεις για μέτρα κατά
της Χρ. Αυγής που δεν τις τηρούσε.
Έτσι τελικά η κυβέρνηση, η αστυνομία και οι δικαστές που κάνανε συστηματικά επί 20 χρόνια πλάτη στους ναζιστές αποφάσισαν να κινηθούν και
να βάλουν τη συμμορία στο ποινικό
στόχαστρο. Στο σημείο αυτό έγινε και
η πολιτική έκρηξη του ελληνικού λαού, καθώς η παλλαϊκή οργή για το φόνο του ηρωικού αντιφασίστα, συναντήθηκε με αυτό τον πλατύ, καταχωνιασμένο και ανομολόγητο φόβο της
νεολαίας και των δημοκρατών για μια
κτηνώδη συμμορία που ήταν τόσο νόμιμη και τόσο καθεστωτικά ελεύθερη
στο να μαχαιρώνει ώστε να έχει επιβάλει τη δικτατορία της σε μια από τις
πιο κεντρικές συνοικίες της πρωτεύουσας. Όλα αυτά ήταν σαν ένας φόρος
αίματος που έπρεπε να πληρώνει ως τώρα η κοινωνία σε έναν νέο Μινώταυρο.
Αυτός ο Μινώταυρος πρέπει και
μπορεί να πεθάνει μόνο τώρα που
βράζει το παλλαϊκό καζάνι της οργής.
Όμως πρόθεση της κυβέρνησης και των
άλλων κομμάτων είναι μόνο να τραυματίσουν το τέρας και να το περιορίσουν. Αν
μόνο τραυματιστεί το τέρας θα βγει
αύριο πιο ισχυρό. Και αυτούς δεν τους
νοιάζει αυτό γιατί το τέρας έχει γι αυτούς
το εξής καλό: ότι θεωρεί, όπως και εκείνοι, την φασιστική Ρωσία του Πούτιν σαν
έναν αληθινό σύμμαχό και φίλο της χώρας μας και γι αυτό μοιράζεται μαζί τους
την ίδια αντιευρωπαϊκή γραμμή. Γι αυτό
όλα συνεχίζουν να απαιτούν η Χρ. Αυγή να μην βγει εκτός νόμου αλλά “να
απομονωθεί”. Εμείς ξέρουμε ότι το να
μην είναι νόμιμος ο ναζισμός δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά νικιέται. Χωρίς πολιτική πάλη και πολιτική απομόνωση ο φασισμός δεν νικιέται. Όμως η πιο βασική ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για
να νικηθεί είναι να μην είναι νόμιμος,
δηλαδή να μην είναι κρατικά ανεκτή η
βία του. Η ιστορική εμπειρία λέει ότι ο
ναζισμός νικήθηκε πολιτικο-ιδεολογικά, όταν τσακίστηκε στρατιωτικά. Δηλαδή η
πολιτική καταγγελία είναι στείρα και
κούφια όταν δεν συνοδεύεται από τη
συντριβή της φασιστικής βίας. Να απομονώνεις τη μαφία χωρίς να τη φυλακίζεις είναι μια υποκριτική γελοιότητα. Γιατί όποιος θα “απομονώνει” μια
συμμορία το πρωί θα σημαδεύεται από
αυτήν και θα ξυλοφορτώνεται το βράδυ.
Για να βγει ΤΩΡΑ εκτός νόμου Η ΧΡΥΣΗ

ΑΥΓΗ πρέπει να συγκροτηθεί πλατύ αντιναζιστικό μέτωπο του λαού με κεντρικό ενοποιητικό αίτημα ακριβώς αυτό και μάλιστα με απαίτηση να φυλακιστούν τα ηγετικά στελέχη της. “Ενοποιητικό αίτημα”
σημαίνει ότι σήμερα υπάρχουν πολλές και
συχνά αντίθετες απόψεις μεταξύ των αντιναζιστών για τις αιτίες της ανάπτυξης του
χρυσαυγίτικου ναζισμού, για τα βαθύτερα πολιτικο-κοινωνικά συμφέροντα που υπηρετεί, για τους σκοπούς και τη στρατηγική του, για το μεταναστευτικό κλπ. Μία
όμως θέση δεν μπορεί να αμφισβητείται από όσους θέλουν στ αλήθεια να
αντισταθούν ουσιαστικά στους ναζικανίβαλους της Χρυσής Αυγής: Το να
βγουν εκτός νόμου. Σήμερα επίσης μετά το παλλαϊκό κίνημα ενάντια στη
συμμορία το “εκτός νόμου” σημαίνει
και το να ξετρυπωθούν και να αποβληθούν αποφασιστικά οι φίλοι της
συμμορίας από το κράτος, ιδιαίτερα
από την αστυνομία, από το στρατό και
από τα δικαστήρια. Η δικαιοσύνη ιδιαίτερα είναι γεμάτη από φιλοναζισμό και αντισημιτισμό όπως απέδειξε η αθώωση του
ναζιστικού λίβελου του Πλεύρη από τον
Άρειο Πάγο με αντισημιτικά επιχειρήματα.
Ο πιο μεγάλος και μαζικός αγώνας
για το ξερίζωμα του ναζισμού αρχίζει
τώρα. Τώρα το πιο βασικό ζήτημα είναι να ξεχωρίσει κανείς τον αληθινό
από τον ψεύτικο, όψιμο και καιροσκοπικό αντιναζισμό. Σας καλούμε να επι-
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διώξετε παντού να συγκροτηθούν αντιναζιστικά κινήματα βάσης ανεξάρτητα από
κομματική και πολιτική ένταξη. Επίσης
σας καλούμε να απομονώσετε όσους επιδιώκουν βίαιες συγκρούσεις πάνω και μέσα σε ειρηνικά αντιναζιστικά κινήματα οι
οποίες τα απομονώνουν από το λαό. Τέλος σας καλούμε να δυναμώσετε την ΟΑΚΚΕ και την Αντιναζιστική Πρωτοβουλία, η οποία δημιουργήθηκε το 1997 με κάλεσμα της πρώτης ειδικά σαν έναν μέτωπο πάλης ενάντια στη ναζιστική συμμορία. Και οι δύο οργανώσεις είχαν θύματα
από τη βία των ναζιστών, αλλά το πιο σημαντικό ήταν η συνεπής πολιτική πάλη
που έδωσαν ενάντια στους ίδιους και στους
προστάτες τους.
Αθήνα 25/9/2013
*Διορθωτική σημείωση: αναφερόμαστε εδώ βασικά στην εξωκοινοβουλευτική λεγόμενη αριστερά που παριστάνει την αντιφασιστική. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι
μαζί με την ΟΑΚΚΕ αποχωρούσε από τις
προεκλογικές αυτές συσκέψεις και το Ουράνιο Τόξο. Το καθεστωτικά κατασυκοφαντημένο αυτό κόμμα των δημοκρατών και
αντιφασιστών της μακεδονικής εθνικής μειονότητας έχει κατ επανάληψη δεχτεί βίαιες
επιθέσεις της Χρυσής Αυγής μέσα στην
προκλητική διακομματική ανοχή και την
πλήρη σιωπή των ΜΜΕ, πράγμα που ισοδυναμεί με έγκριση αυτής της βίας.
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üôé ìðïñïýóå ãéá íá äåß÷íåé êÜðïéá áíåîáñôçóßá.
Ôþñá åðé÷åéñïýí íá îåðëýíïõí ôïí ÊáóéäéÜñç êáé ôáõôü÷ñïíá ðÜíå íá îåðëýíïõí ôç óõììïñßá. Èåùñïýìå ðïëý áíçóõ÷çôéêü üôé üëç ç ìðü÷á ðïõ áðïóõíèÝôåé ðïëéôéêÜ óôïõò ïðáäïýò ôçò ôç óõììïñßá (óùìáôåìðïñßá, îåíïäï÷åßá åéäéêïý
ôýðïõ, ðñïóôáóßá óå ðáêéóôáíïýò, óêëçñüò öéëï÷éôëåñéóìüò), âãÞêå ÷Üñç êáé óôçí
ÅÕÐ (!) ìüíï ãéá ôï êïììÜôé ôçò çãåóßáò
ðïõ åßíáé ìÝóá, äçëáäÞ ãéá ôïõò Ìé÷áëïëéÜêï, ÐáðÜ, Ëáãü, ÐáôÝëç êëð êáé ü÷é
ãéá ôïõò áðïöõëáêéóìÝíïõò íáæß, ðïõ èá
ìðïñïýí áðü äù êáé ìðñüò íá ðáñéóôÜíïõí ôïõò éäåïëüãïõò “ðáôñéþôåò” êáé “áãíïýò” ìá÷áéñïâãÜëôåò. Ôï äéáñêÝò îÝðëõìá ôïõ åßíáé ç ìÝèïäïò ðïõ äéáëÝãåé ï öáóéóìüò ãéá íá Ýñ÷åôáé óôçí åîïõóßá Þ íá
êñáôéÝôáé óå áõôÞí, ñß÷íïíôáò ôï âÜñïò
üëçò ôçò óáðßëáò ôïõ óôá ðéï ÷ñåùêïðçìÝíá Þ ðïëéôéêÜ áäýíáìá äéêÜ ôïõ ôìÞìáôá êáèþò êáé óôá áíôßóôïé÷á ôìÞìáôá
ôùí å÷èñéêþí ôïõ ðïëéôéêþí ôÜóåùí. Óôçí
ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç öáßíåôáé üôé Þñèå
ôï ôÝëïò ôçò çãåìïíßáò ôçò ÷ïõíôïöáóéóôéêÞò ôÜóçò ôùí åëëÞíùí íáæß.
Ãé áõôü ôï ëüãï ðñÝðåé ôþñá ìåôÜ áðü
ôéò ôåëåõôáßåò åîåëßîåéò íá åðéìåßíïõìå áêüìá ðéï Ýíôïíá áðü ðïôÝ óôï óýíèçìá
ìáò : “Åêôüò íüìïõ ç ×ñõóÞ ÁõãÞ”, ðïõ
ìÜëéóôá ðñÝðåé íá óõíïäåýåôáé êáé ìå ôï
åéäéêüôåñï óýíèçìá “Óôç öõëáêÞ üëá ôá
óôåëÝ÷ç ôçò óõììïñßáò êáé ðñþôá áð üëïõò ï íáæé-ôñáìðïýêïò ÊáóéäéÜñçò”. ¼ôáí ëÝìå “åêôüò íüìïõ” åííïïýìå åêôüò
íüìïõ üëç ç ×ñõóÞ ÁõãÞ, êÜèå ïñãáíùôéêÞ ó÷Ýóç êáé óõíåñãáóßá ìå áõôÞ ôç
óõììïñßá êáé êÜèå åëåõèåñßá óôç äïëï-

öïíéêÞ ôçò ðñïðáãÜíäá. ÊÜèå ôìÞìá ìéáò
ôÝôïéáò óõììïñßáò åßíáé ðáñÜíïìï êáé ü÷é
ìüíï êÜðïéï ôìÞìá ôçò üðùò èÝëåé ôï êáèåóôþò êáé üðùò áíïé÷ôÜ æçôÜåé ï ÓÕÑÉÆÁ óôï áðïêáëõðôéêü åðßóçìï ðüíçìááðÜíôçóÞ ôïõ ðñïò ôïí Ìïýéæíéåêò. Óýìöùíá ìå áõôÞí ôï êüììá ×ñõóÞ ÁõãÞ
óáí êüììá èá ðñÝðåé íá åßíáé íüìéìï (Äåò
äéêü ôïõò óôï http://leftlab.gr/?p=1698, êáé
ôï Üñèñï ôïõ Ä. ÌðåëáíôÞ óôï ïðïßï ãßíåôáé áíáöïñÜ ùò ðáñáðïìðÞ 16 óôï http:/
/rednotebook.gr/ details.php?id=7429, üðïõ ìÜëéóôá “ðñïôåßíïíôáé” äýï êüììáôá
ãéá ôç ×ñ. ÁõãÞ: Ýíá íüìéìï êáé Ýíá ðáñÜíïìï, üðùò ð÷ ôï Ìðáôáóïýíá êáé ç
ÅÔÁ (!). Áðü äù êáé ìðñïò, äçëáäÞ ìåôÜ
ôç óêáíäáëþäç áðïöõëÜêéóç ôïõ ÊáóéäéÜñç, óôï óôü÷áóôñï ôùí äçìïêñáôþí
ðñÝðåé ðéá íá ìðáßíïõíå êáé ôá êüììáôá
ðïõ êÜëõøáí ôçí áðåëåõèÝñùóç áõôÞ, êáé
ðïõ åðéìÝíïõí üôé ç “×ñ. ÁõãÞ” óáí êüììá ðñÝðåé íá åßíáé íüìéìï, äçëáäÞ üôé ïé
ðïëßôåò èá ðñÝðåé íá óõíå÷ßóïõí íá åßíáé
Ýñìáéï ôïõ êÜèå ðñùôïäßêç êáé êÜèå áóôõíïìéêïý ößëïõ ôçò íüìéìçò áõôÞò óõììïñßáò. Ôá 6 êüììáôá ðñÝðåé íá èåùñïýíôáé ðïëéôéêïß ðñïóôÜôåò ôçò “×ñ. ÁõãÞò”
åíþ åéäéêÜ ï ÓÕÑÉÆÁ, ôï øåõôïÊÊÅ êáé
ç ÄÇÌÁÑ, ðïõ äïõëåýïõí ìá÷çôéêÜ ãéá
ôï “ü÷é åêôüò íüìïõ” ôçò óõììïñßáò êáé
ðñïâÜëïõí óáí ìüíç ëýóç ôç èåùñßá ôçò
“áðïìüíùóçò” ôçò ðñÝðåé íá èåùñïýíôáé
ôïõëÜ÷éóôïí áíôéêåéìåíéêïß óýììá÷ïß ôçò.
Ï ìåãÜëïò, ðëáôýò êáé âáèýò áãþíáò åíÜíôéá óôï íåïíáæéóìü èá îåêéíÞóåé ìüíï
óáí ðëáôýò ðáëëáúêüò áãþíáò üôáí áðïêáëõöèåß ï ñüëïò ôçò øåõôïáñéóôåñÜò ðïõ
åßíáé ç ìüíç ðïõ ôïí ìðëïêÜñåé áðü ôá
ìÝóá. ÕðÜñ÷ïõí ôþñá áíôéêåéìåíéêÝò êáé
õðïêåéìåíéêÝò ðñïûðïèÝóåéò ãé áõôÞí ôçí
áðïêÜëõøç.
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Η

ΟΑΚΚΕ ήταν η μοναδική πολιτική δύναμη που έβαλε πρωτοπόρα και από πολύ
πολύ νωρίς σα ζήτημα ζωής και θανάτου για τη δημοκρατία την αντιναζιστική πάλη
με κεντρικό σύνθημα να βγει εκτός νόμου η ναζιστική συμμορία της «Χρυσής Αυγής».
Αυτή τη θέση την υπεράσπισε με συνέπεια μέχρι σήμερα, παρά την επίθεση που
δέχτηκε και δέχεται τόσο από τους προστάτες των ναζιστών, όσο και από τους ίδιους
τους τραμπούκους της συμμορίας, με μία σειρά επιθέσεις. Η διορατική, συνεπής και
μαχητική στάση της ΟΑΚΚΕ απέναντι στο ναζισμό είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη
γενικότερη, μακρόχρονη, επίπονη και διαρκή πάλη της ενάντια στο σοβινισμό, στον
εθνορατσισμό, στο σοσιαλφασισμό και στον ιμπεριαλισμό, ιδιαίτερα ενάντια στον
σοσιαλιμπεριαλισμό. Όλα αυτά τα χρόνια καταγγέλλουμε όλα τα κοινοβουλευτικά
κόμματα σαν προστάτες και σαν πολιτικά υπεύθυνους της ασυλίας της δολοφονικής
αυτής συμμορίας. Ακόμα και σήμερα που έχει αποκαλυφθεί ένας όγκος συντριπτικών
και αδιαμφισβήτητων στοιχείων για το χαρακτήρα αυτής της συμμορίας τα 6 κόμματα
υπερασπίζονται με πάθος τη νομιμότητα του «πολιτικού κόμματος» της «ΧΑ», και τους
έχουν εκεί να στρογγυλοκάθονται στα βουλευτικά έδρανα. Όταν λέμε για προστάτες
μιλάμε σήμερα για τις ηγεσίες ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, για τα ψευτοαριστερά κόμματα ψευτοΚΚΕ,
Όταν λοιπόν τον Ιούνη του 1997 η ΟΑΚΚΕ
απεύθυνε πλατύ δημοκρατικό κάλεσμα για αντιναζιστικό μέτωπο και πρωτοστάτησε στη
συγκρότηση μιας Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας με στόχο τη συσπείρωση ευρύτερων αντιφασιστικών δυνάμεων, η αντίδραση των
ψευτοαριστερών κοινοβουλευτικών κομμάτων και αυτών της λεγόμενης εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς ήταν η απόλυτη απομόνωση της ΟΑΚΚΕ και της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας και επίθεση στη γραμμή του «εκτός νόμου». Σε ότι αφορά το ΠΑΣΟΚ που
σήμερα εμφανίζεται και αυτό να πλειοδοτεί σε
αντιναζισμό, το 1999 όταν ήταν κυβέρνηση,
είχε απορρίψει το αίτημα της Αντιναζιστικής
Πρωτοβουλίας για λήψη διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την απαγόρευση της
«Χρ. Αυγής», και για εφαρμογή της Διεθνούς
Αντιρατσιστικής Σύμβασης του ΟΗΕ που υποχρεώνει τη χώρα μας σε απαγόρευση των
ναζιστών. Ήταν επίσης το 1996 από την κυβέρνηση Σημίτη που εγκαινιάστηκε η συμμετοχή των ναζιστών της «ΧΑ» στη διακομματική
σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για το
μοίρασμα του τηλεοπτικού χρόνου, η οποία
έγινε αποδεκτή από όλα τα πολιτικά κόμματα, κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά,
με την εξαίρεση της ΟΑΚΚΕ και του «Ουράνιου Τόξου». Αυτό το ξέπλυμα των ναζιστών
συνεχίστηκε με συνέπεια από όλα τα κόμματα
σε όλες τις μετέπειτα εκλογικές αναμετρήσεις.
Όταν η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία πριν πέντε
χρόνια ζήτησε με υπόμνημα της να καταδικαστεί ο ναζιστής Κ. Πλεύρης με τις διατάξεις
του ανεφάρμοστου για τριάντα χρόνια αντιρατσιστικού νόμου βρέθηκε μπροστά σε μία σειρά δικαστών και εισαγγελέων που ήταν πρόθυμοι να υπερασπιστούν το κανιβαλικό κάλεσμα για νέα γενοκτονία των Εβραίων μέσα στην
απόλυτη σιωπή όλων των κοινοβουλευτικών
κομμάτων. Τελικά τόσο η κυβέρνηση Καραμανλή, όσο και η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου
αγνόησε δύο απανωτές διεθνείς καμπάνιες της
Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας για την καταδίκη του κατάπτυστου φιλοναζιστικού και αντισημιτικού σκεπτικού της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών του 2009 την οποία κύρωσε στη συνέχεια το 2010 ο Άρειος
Πάγος.
Περίοδος 1996-1999. Η ΟΑΚΚΕ βάζει κεντρικά το «εκτός νόμου, και καλεί στη συγκρότηση της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας
Για την ενημέρωση των αναγνωστών μας, και
σε μία περίοδο που όλοι υποκρίνονται τους
έκπληκτους απέναντι σε ένα τέρας που οι ίδιοι συστηματικά και συνειδητά εξέθρεψαν,
θα παραθέσουμε ένα τμήμα από αυτή την
πολύχρονη δράση της ΟΑΚΚΕ και της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας από το 1996 μέχρι
σήμερα.
Το Φλεβάρη του 1996 η ΟΑΚΚΕ κυκλοφόρησε αφίσα με τίτλο «Καμία νομιμότητα στους
χιτλερικούς της «Χρυσής Αυγής», και με το
εξής κείμενο: «Είναι πρόκληση για τα δημοκρατικά αισθήματα του λαού μας η ανοιχτή
δράση των χιτλερικών της «Χρυσής Αυγής».
Μια δράση που στηρίζεται στη φιλορώσικη αντιευρωπαϊκή προπαγάνδα, στην πατριδοκαπηλία, στο ρατσισμό και στο σοβινισμό των
κυρίαρχων πολιτικών σχηματισμών της χώ-

ρας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» (Νέα Ανατολή, φ. 251,
03/03/1996). Με το ίδιο σύνθημα συμμετείχε
σε αντιφασιστική συγκέντρωση του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά κατά της «Χ.Α», με δικό της
μπλοκ και με συνθήματα “Καμιά νομιμότητα
στους χιτλερικούς”, “Αυτό είναι δημοκρατία,
οι χιτλερικοί στην παρανομία”. Από τη συγκέντρωση αυτή, την πρώτη που έγινε στον Πειραιά για τη «ΧΑ» ήταν απόντες το ψευτοΚΚΕ,
το ΝΑΡ, το ΜΛ-«Κ»ΚΕ και το «Κ»ΚΕ μ-λ.
Σε μεγάλο άρθρο μας στο φύλλο 251 της 3/
3/1996 αποκαλύπταμε βασικά ρατσιστικά και
χιτλερικά αποσπάσματα από τις ναζιστικές
φυλλάδες της «ΧΑ». Για το εκτός νόμου γράφαμε τότε τα εξής:: «η «Χ.Α» σε όλες τις περίοδες της πορείας της, είναι μία χιτλερική οργάνωση που υποστηρίζει τις σφαγές εκατομμυρίων ανθρώπων από το φασιστικό τέρας του ναζισμού, που οδήγησε την ανθρωπότητα στη φρίκη ενός παγκοσμίου πολέμου.
Μια τέτοια οργάνωση δεν μπορεί να είναι ανεχτή ακόμη και μέσα στα πλαίσια της αστικής
νομιμότητας, ακριβώς γιατί δεν αποτελεί μία
«ομάδα θεωρητικών αναλυτών του ναζισμού»,
αλλά μια συμμορία φασιστών που οργανώνεται και δρα στα πρότυπα του χιτλερισμού. Είναι εδώ χαρακτηριστικό το παράδειγμα της
Γερμανίας, όπου και μόνο η υποστήριξη του
«όρου» του εθνικοσοσιαλισμού θεωρείται
ποινικό αδίκημα και κάθε ανοιχτά ναζιστική
οργάνωση βρίσκεται εκτός νόμου. Αυτό είναι
δημοκρατικό καθήκον κάθε σύγχρονου μεταπολεμικού κράτους που γνώρισε τη θηριωδία του ναζισμού».
Ενώ οι ναζιστές της «Χρ. Αυγής» λειτουργούσαν ανοιχτά σα χιτλερική δολοφονική συμμορία η κυβέρνηση Σημίτη-Λαλιώτη τους κάλεσε στη διακομματική σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για το μοίρασμα του τηλεοπτικού χρόνου στις εκλογές του 1996 όπου η
ΟΑΚΚΕ κατέβηκε σε κοινό συνδυασμό με το
Ουράνιο Τόξο το κόμμα που εκπροσωπεί τη
μακεδονική εθνική μειονότητα. Η ΟΑΚΚΕ και
το Ουράνιο Τόξο ζήτησαν να φύγουν οι ναζιστές από τη συνεδρίαση, αλλά υπουργός και
κόμματα υποστήριξαν τη συμμετοχή τους! Τότε οι εκπρόσωποι της ΟΑΚΚΕ και του Ουράνιου Τόξου αποχώρησαν. Γράψαμε σχετικά
στο φ. 264 της Νέας Ανατολής, 28/09/1996:
<<Η κυβέρνηση Λαλιώτη Σημίτη φρόντισε να
μην ανακοινώσει πουθενά τη σύνθεση της
Διακομματικής αυτής που έτσι κι αλλοιώς θα
συνερχόταν μόνο μια φορά ώστε να μπει η
“Χρυσή Αυγή” χωρίς να το μάθει κανείς.
Η ΟΑΚΚΕ και του Ουράνιο Τόξο χάλασαν
αυτή την πλευρά του σχεδίου της βάζοντας
ζήτημα “Χρ. Αυγής”. Μ’ αυτό τον τρόπο ξεσκέπασαν όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά ΟΛΑ
ανεξαίρετα τα άλλα κόμματα που συμπαρατάχθηκαν μαζί της στο κεφαλαιώδες αυτό ζήτημα.
Ιδιαίτερα ξεσκεπάστηκαν τα ψευτοαριστερά
ΣΥΝ και ψευτοΚΚΕ και τα ψευτοεπαναστατικά “Μαχομένη” και “Διαρρήχτες”.
Έτσι ο εκπρόσωπος μας πήρε το λόγο αμέσως μετά την εισήγηση του Υπουργού προς
τα 18 κόμματα και διάβασε την παρακάτω δήλωση που ύστερα κατέθεσε: “Ο συνασπισμός
της ΟΑΚΚΕ-Ουράνιου Τόξου θεωρεί απαράδεκτη τη συμμετοχή στη διακομματική επιτροπή του ναζιστικού κόμματος “Χρυσή Αυγή”.
Σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα δε θα ήταν νοητό

ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ και για τους ΑΝΕΛ του εθνικοφασίστα Καμμένου που λειτουργούν
σαν «αντιμνημονιακή» γέφυρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ναζιστών. Αυτοί οι προστάτες,
καθόλου δεν απολογούνται σήμερα για αυτή την εγκληματική δράση της συμμορίας
που για χρόνια άφησαν ασύδοτη. Αντίθετα, με περίσσιο θράσος ΣΥΡΙΖΑ και ψευτοΚΚΕ
εμφανίζονται σαν επικεφαλής του αντιναζισμού. Μάλιστα τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ περιφέρει τις
44 ερωτήσεις που κατέθεσε τους τελευταίους …16 μήνες στη Βουλή σαν εύσημο
αντιναζιστικής δράσης, ενώ δεν έκανε ούτε μία μεγάλης κλίμακας πολιτική κινητοποίηση, ενάντια στη συμμορία επί 25 χρόνια! Το χειρότερο που έκαναν είναι ότι πάγωσαν
όλο τον κόσμο που έχει τη διάθεση να κινητοποιηθεί μετά τη δολοφονία του Π. Φύσσα
ενάντια στη συμμορία και να καταγγείλει, να ξετρυπώσει να εξουδετερώσει τους
πυρήνες της, στις γειτονιές, στα σχολεία, στην αστυνομία αλλά και στο στρατό. Ό,τι
λαϊκό υπάρχει σαν πρωτοβουλία το πάγωσαν και άφησαν στην ησυχία τους τους
εισαγγελείς να πακετάρουν τους ναζήδες όπως θέλει το πολιτικό καθεστώς, ακριβώς
όπως κατά παραγγελία του πολιτικού καθεστώτος οι εισαγγελείς τους άφησαν εντελώς ατιμώρητους να σφάζουν αθώους επί 25 ολόκληρα χρόνια.
να συζητούν και να συναποφασίζουν όλα τα
κόμματα σε μια έστω ελάχιστη βάση, πάνω σε
ζητήματα δημοκρατικής έκφρασης μαζί με ανοιχτούς υποστηριχτές του χιτλερισμού, του
δοσιλογισμού, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού. Καλούμε τον υπουργό Εσωτερικών
να ανακαλέσει την πρόσκλησή του στο κόμμα
αυτό και όλα τα κόμματα που συμμετέχουν
στη διακομματική να απαιτήσουν τον αποκλεισμό της “Χρ. Αυγής” από αυτήν. Αθήνα 11-996".
Στη συνέχεια ο σ. κατέληξε με την εξής προφορική τοποθέτηση: “Αν η σημερινή Διακομματική αποφασίσει την παραμονή των ναζιστών σ’ αυτή τη συζήτηση, τότε παίρνει ιστορική ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα αλλά και την
Ευρώπη”. Μετά απ’ αυτή τη δήλβση έπεσε παγερή σιωπή.
Κανένα κόμμα δεν υποστήριξε την έκκληση
της ΟΑΚΚΕ ενώ ο εκπρόσωπος της “Χρ. Αυγής” ούτε άνοιξε το στόμα του. Ο υπουργός
ονόματι Σκουρής, ένας έμπειρος νεοδεξιός,
όπως αποδείχτηκε στη συζήτηση, απάντησε
ότι υπάρχει νόμος, ο νόμος δε βλέπει ποιοτικές διαφορές ανάμεσα στα κόμματα και
σύμφωνα μ’ αυτόν βρίσκεται εκεί η “ΧΑ” και
κάλεσε στη συνέχιση της συνεδρίασης.
Όλοι έσκυψαν ανακουφισμένοι στα χαρτιά
τους, ενώ ήξεραν καλά ότι η συμμετοχή της
“Χρ. Αυγής” κουρελιάζει τον ανώτερο νόμο
που είναι το Σύνταγμα και ότι σε κάθε περίπτωση κανένα κόμμα δεν εμποδιζόταν από το
να καταδικάσει τη “ΧΑ” μέσα στη σύσκεψη>>.
Κατά την προεκλογική περίοδο το εκλογικό
περίπτερο της ΟΑΚΚΕ και του Ουράνιου Τόξου στην Κάνιγγος δέχτηκε αλεπάλληλες επιθέσεις από τους ναζήδες,
Τέσσερις μήνες μετά από αυτή τη διαμαρτυρία στις 31/01/1997 δύο σύντροφοι που κολλούσαν στον Πειραιά αφίσα δέχτηκαν επίθεση με ρόπαλα από τραμπούκους της «Χρυσής Αυγής» που φώναζαν «Έξω απ’ την Ελλάδα οι Σκοπιανοί» και στη συνέχεια διακομίστηκαν αιμόφυρτοι στο Γενικό Κρατικό της
Νίκαιας.
Στο φ. 274, 14/02/1997 της Νέας Ανατολής,
δημοσιεύσαμε εκτεταμένο άρθρο για την επίθεση στο οποίο καταγγέλαμε τους ναζιστές και
τους προστάτες τους και ζητούσαμε για άλλη
μια φορά την απαγόρευση της συμμορίας:
«Στις 31 του Γενάρη το βράδυ ομάδα 6 τραμπούκων της ναζιστικής παρακρατικής συμμορίας “Χρυσή Αυγή” επιτέθηκαν με ρόπαλα
σε δύο συντρόφους μας τη στιγμή που κολλούσαν αφίσες στον Πειραιά.
Παρά τη θαρραλέα στάση των συντρόφων,
που κατάφεραν να αρπάξουν το ένα από τα
δύο ρόπαλα των τραμπούκων (βαμμένο με τα
χρώματα της ελληνικής σημαίας), η άνανδρη
και αιφνιδιαστική αυτή επίθεση της συμμορίας είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό στο
κεφάλι του σ. Π. Γουρνά, μαθητή, και του σ. Γ.
Ιωαννίδη, εργάτη της επισκευαστικής ζώνης
του Περάματος.
Το θρασύδειλο χέρι της χιτλερικής συμμορίας σηκώθηκε για πρώτη φορά ενάντια στην
ΟΑΚΚΕ. Γιατί το χέρι αυτό έχει την κάλυψη
της νομιμότητας που του δίνουν όλα τα αστικά κόμματα και ο οπορτουνισμός μέσα στο
κίνημα. Αυτή η νομιμότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για το πολιτικό σύστημα της
χώρας και τη μεγαλύτερη προσβολή για τα

δημοκρατικά αισθήματα και τους αγώνες του
λαού μας.
Η ΟΑΚΚΕ, εκφράζοντας με τον καλύτερο
τρόπο αυτά τα αισθήματα και αυτούς τους αγώνες, απαιτεί να βγει αμέσως η χιτλερική αυτή συμμορία εκτός νόμου, να σταματήσει κάθε νόμιμη λειτουργία της, όπως η έκδοση των
εντύπων της, η λειτουργία των γραφείων της,
η συμμετοχή της σε κάθε είδους εκλογές, όπως γίνεται σε όλες ανεξαί.ρετα τις δημοκρατικές ευρωπαϊκές χώρες.».
Λίγο αργότερα στις 01/03/1997 ομάδα δέκα
τραμπούκων ναζιστών της “Χρ. Αυγής” περικύκλωσαν σε καφετέρια του Π. Ψυχικού νεολαίο μαθητή 15 χρονών και τον χτύπησαν βάναυσα. Ο μαθητής αυτός είχε στηρίξει τους σ.
της νεολαίας της ΟΑΚΚΕ όταν μοίρασαν προκήρυξη στο σχολείο του, η οποία απαιτούσε
να βγει η ναζιστική συμμορία εκτός νόμου.
Αυτή την προκήρυξη που οι τραμπούκοι
είχαν μαζί τους την έβαψαν με το αίμα του
νεολαίου και την πέταξαν πάνω του λέγοντας
πως δε θα ξαναμοιραστεί ποτέ. Ήταν ένα σχεδιασμένο χτύπημα τόσο στον τρόπο της οργάνωσης όσο και στο συγκεκριμένο στόχο. Οι
τραμπούκοι δε χτύπησαν την ώρα του μοιράσματος της προκήρυξης στο σχολείο. Την “έστησαν” με ειδική ομάδα στο μαθητή λίγες μέρες μετά με επαγγελματίες του είδους και διαλέγοντας για στόχο όχι ένα μέλος της ΟΑΚΚΕ,
αλλά ένα δημοκράτη νεολαίο που στήριξε την
οργάνωση στην πολιτική της καταγγελία. (Νέα
Ανατολή, φ. 375, 03/03/1997).
Η οργάνωση απάντησε άμεσα με καμπάνια
ενάντια στη χιτλερική συμμορία στην περιοχή
των ελληνορώσων επιμένοντας ξανά στο εκτός
νόμου των ναζιστών (Ν.Α., φ. 276, 14/03/
1997): «Μαζικό συνεργείο της οργάνωσης με
ντουντούκα, προκήρυξη και αφίσα γύρισε όλους τους κεντρικούς δρόμους της γειτονιάς.
Εξηγούσε στο λαό τον πολιτικό χαρακτήρα της
χιτλερικής συμμορίας, ενημέρωνε για τη βία
και την τρομοκρατία που σπέρνουν στη γειτονιά και καλούσε σε οργάνωση για να δοθεί
μια μαζική λαϊκή απάντηση στους ναζιστές.
Ταυτόχρονα καλούσε το λαό να απαιτήσει να
βγει εκτός νόμου αυτή η οργάνωση και να περιφρουρήσει τη δημοκρατία και την ειρήνη.
Η εκδήλωση αυτή της οργάνωσης είχε σημαντική απήχηση στους κατοίκους. Πολλοί
δημοκράτες έκφρασαν τη θέλησή τους να περιφρουρήσουν τη γειτονιά, και ιδιαίτερα τους
μαθητές, από την τρομοκρατία των χιτλερικών,
ενώ σε όλους τους κατοίκους η αποκάλυψη
αυτής της τρομοκρατίας προκάλεσε τη μεγαλύτερη οργή.
Η ΟΑΚΚΕ θα συνεχίσει αποφασιστικά τη
δράση της ενάντια στη φασιστική συμμορία
εκτιμώντας την απειλή που αυτή αντιπροσωπεύει για τη δημοκρατία στη χώρα.».
Στα τέλη του Ιούνη του 1997 με πρωτοβουλία της ΟΑΚΚΕ συγκροτήθηκε η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία με μια πλατιά δημοκρατική
πλατφόρμα ενάντια στο ρατσισμό, τον εθνορατσισμό, τον αντισημιτισμό, και κεντρικό
σύνθημα να βγει εκτός νόμου η «ΧΑ» (Ν.Α φ.
284, 04/07/1997). Σε σχετικό άρθρο μας ξεκαθαριζόταν το θέμα της ιδεολογικο-πολιτικής πάλης απέναντι στις ναζιστικές θέσεις και
της σχέσης της με το αίτημα να βγουν εκτός
νόμου οι ναζιστές: <<Αυτοί που θα μείνουν
ως το τέλος να υπερασπίζουν την νομιμότητα
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των ναζιστών θα είναι το αληθινό πολιτικό καθεστώς που τους στηρίζει. Το “εκτός νόμου”
λοιπόν αποκαλύπτει τους πολιτικούς δεσμούς
των ναζιστών με την άρχουσα τάξη και συγκεντρώνει τους προβολείς της δημοκρατίας στην
ανοιχτή, μαζική και πλατειά πολιτική ουσία του
ναζισμού η οποία βρίσκεται σήμερα σαν τάση, κυρίαρχη ή δευτερεύουσα, μέσα στα μεγάλα πολιτικά κόμματα. Τι σημαίνει ότι ο ναζισμός σαν ουσία βρίσκεται μέσα στα μεγάλα
πολιτικά κόμματα; Σημαίνει ότι οι πολιτικές και
ιδεολογικές θέσεις του κατ’εξοχήν ναζιστικού
κόμματος της “Χρ. Αυγής” είναι ήδη θέσεις
ισχυρές και ορισμένες από αυτές κυρίαρχες
μέσα στο κοινοβούλιο. Σαν τέτοιες έχουν δύναμη και μέσα στο λαό και μέσα στη νεολαία.
Από εκεί αντλεί στο βάθος την οργανωτική του
ανάπτυξη ο ναζισμός.
Αυτό σημαίνει ότι το “εκτός νόμου” δεν φτάνει από μόνο του σαν αίτημα για να γίνει πράξη η απαγόρευση, δηλαδή για να ασκηθεί κρατική βία στους ναζιστές. Για να γίνει πράξη αυτό το σύνθημα πρέπει να νικηθούν οι νόμιμες
και κυρίαρχες ναζιστικές πολιτικες και ιδεολογικές αντιλήψεις, αντιλήψεις τύπου “βουλής των εφήβων”. Το “εκτός νόμου” είναι
κατ’αρχήν ένας δημοκρατικός προβολέας ή
ένα δημοκρατικό τέστ. Όμως το βάθος του “εκτός νόμου” βρίσκεται στον ιδεολογικο-πολιτικό πόλεμο που πρέπει να κηρυχθεί ενάντια
στο ναζισμό, δηλαδή στο να νικηθούν οι ναζιστικές ιδέες με σύγχρονη όψη που έχουν ήδη
αρχίσει να δηλητηριάζουν το λαό.
Δίχως αυτή την πάλη το “εκτός νόμου” θα
είναι μια νομικίστικη και στο βάθος αστική δημοκρατική εκστρατεία που δεν θα αδράξει ποτέ το λαό και δεν θα τον συγκινήσει. Δίχως
από την άλλη μεριά το “εκτός νόμου” η πολιτικο-ιδεολογική πάλη ενάντια στους ναζιστές θα
είναι στείρα καθώς θα αφήνει ανέπαφη τη βία
τους και ανέπαφους τους πολιτικούς και οργανωτικούς τους δεσμούς με την αστική τάξη του
κοινοβούλιου.
Αυτή τη διπλή και ταυτόχρονα ενιαία πάλη
πρέπει να δώσει οπωσδήποτε το δημοκρατικό κίνημα για να αντιμετωπίσει το ανερχόμενο χιτλερικό ρεύμα>>.
Η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία ξεκίνησε πλατιά καμπάνια με ενημέρωση του λαού για το
ναζιστικό χαρακτήρα της «ΧΑ» και συλλογή
υπογραφών υπέρ της απαγόρευση της ναζιστικής συμμορίας. Στις 24/11 πραγματοποίησε την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωσή της για
να επιχειρηματολογίσει τόσο από πολιτική όσο και από νομική άποψη στο «εκτός νόμου».
Η καμπάνια αυτή έβαλε το ζήτημα της νομιμότητας των ναζιστών σαν το πιο μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο για τη χώρα. Η ΑΠ απέυθυνε
κάλεσμα στην κυβέρνηση και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν θέση (ΝΑ, φ 293,26/
11/1997)
Πόσο ζωτικό ζήτημα ήταν η αντιναζιστική
καμπάνια και συσπείρωση για τη δημοκρατία, φάνηκε όσο κλιμακωνόταν η βία των ναζιστών. Δύο μήνες αργότερα στις 24/1/1998, σημειώθημε μία επίθεση που θυμίζει αυτή που
έγινε ενάντια στον Παύλο Φύσσα και που κατέληξε σε βαρύ τραυματισμό του θύματος (ΝΑ,
φ. 298, 6/2/1998): <<Το Σάββατο στις 24 Γενάρη στις 7.30 μ.μ. ο Αλέξης Καλοφωλιάς,
34χρονος μεταφραστής και μέλος του συγκροτήματος Last Drive διάσχιζε τη διασταύρωση
των οδών Χαλκοκονδύλη και 3ης Σεπτέμβρη
για να πάρει το λεωφορείο από την πλατέια
Κάνιγγος. Εκεί, στη συμβολή των οδών αυτών, απρόκλητα, τρεις ναζιστές του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν με σιδερόβεργα στο
πρόσωπο. Όταν αυτός έπεσε στο πεζοδρόμιο
άρχισαν να χτυπούν με μανία το κεφάλι του
στο μάρμαρο, χωρίς να λένε τίποτα μπροστά
στα μάτια δεκάδων θεατών. Ακόμη και όταν ο
Α.Κ. κατάφερε και σύρθηκε στην είσοδο ενός
καταστήματος για να γλυτώσει από τη δολοφονική επίθεση των ναζιστών, αυτοί μπήκαν
μέσα και συνέχισαν να τον χτυπούν μπροστά
σε μια υπάλληλο>>. Καταγγείλαμε τότε ότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν έβγαλε ανακοίνωση
για το γεγονός. Η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία
σε ανακοίνωσή της κατάγγειλε αυτή την ωμή
κάλυψη στη ναζιστική βία:
«Η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία καταγγέλλει
την απρόκλητη δολοφονική επίθεση σε βάρος του Α. Καλοφωλιά από τους ναζιστές της
“Χρ. Αυγής”.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
Την πολιτική ευθύνη γι’ αυτή την επίθεση,
καθώς και για όλη την πορεία του κινήματος
της “Χρ. Αυγής” τα τελευταία χρόνια στη χώρα
μας, φέρνει η κυβέρνηση και όλα ανεξαίρετα
τα κόμματα της Βουλής που επιτρέπουν τη νόμιμη και απρόσκοπτη δράση αυτής της ανοιχτά χιτλερικής συμμορίας.
Αυτή ακριβώς η νομιμότητα είναι που επιτρέπει το συστηματικά ασύλληπτο και ατιμώρητο των φυσικών δραστών αυτών των επιθέσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι στη συγκεκριμένη
επίθεση κατά του Α. Καλοφωλιά οι δράστες
βρήκαν άσυλο και ποινική κάλυψη μέσα στα
γραφεία της “Χρ. Αυγής” μπροστά στα μάτια
δεκάδων ανθρώπων.
Η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία καλεί τις δικαστικές αρχές να ασκήσουν δίωξη για ηθική αυτουργία σε αυτή την επίθεση κατά της “Χρ. Αυγής”, και την πολιτική εξουσία να τη θέσει εκτός νόμου.
Αθήνα, 28/1/98>>
Στις 14 Μάη 1998, αντιπροσωπεία της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας κατάθεσε στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης πολιτικό υπόμνημα και νομικό κείμενο με αίτημα “Να βγει
εκτός νόμου η ναζιστική οργάνωση “Χρ. Αυγή”, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον
υπουργό.
Τα κείμενα αυτά συνοδεύτηκαν από μπροσούρα για τις τραμπούκικες επιθέσεις των ναζιστών και την ανοιχτή τους υποστήριξη στον
χιτλερισμό και το ναζισμό, στην οποία περιέχονταν αποσπάσματα από άρθρα των ναζιστών στα περιοδικά και τις εφημερίδες τους
και φωτογραφίες. Επίσης κατατέθηκαν οι
πρώτες 265 υπογραφές που συγκέντρωσε η
Αντιναζιστική Πρωτοβουλία σε κείμενο με αίτημα να τεθεί εκτός νόμου η “Χρ. Αυγή” με βάση τη Διεθνή Αντιρατσιστική Σύμβαση.
Στις 15 Μάη ο ίδιος φάκελος κοινοποιήθηκε
στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της
Βουλής. Την ίδια μέρα, δόθηκε ανακοίνωση
Τύπου και γνωστοποιήθηκε ο φάκελος στις
εφημερίδες.
Ένα μήνα αργότερα πραγματοποιήθηκε η
δολοφονική επίθεση ενάντια στο Δ. Κουσουρή
του ΝΑΡ από ομάδα τραμπούκων της «Χρ.
Αυγής» με επικεφαλής τον τότε υπαρχηγό της
«Περίανδρο» Ανδρουτσόπουλο. Παρόλο που
αυτή ήταν μία ξεκάθαρα δολοφονική επίθεση
της ναζιστικής συμμορίας η κυβέρνηση και
όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΡ που είχε το θύμα δεν
έβαλαν θέμα απαγόρευσης της.
Το Σεπτέμβρη του 1998 στο φ. 313 της Ν.Α
δημοσιεύσαμε μεγάλα αποσπάσματα από το
ναζιστικό καταστατικό της «Χ.Α» που παραχώρησε στην Αντιναζιστική Πρωτοβουλία ο Ιός
της Ελευθεροτυπίας. Σχολιάζαμε τότε ότι η μόνη θέση που ταιριάζει στη “Χρυσή Αυγή” σε μία
δημοκρατία, είναι η παρανομία και η φυλακή.
Η κινητοποίηση της ΟΑΚΚΕ και της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας θορύβησε τους ναζιστές. Στις 24 Σεπτέμβρη 1998, οι σύντροφοι
της ΟΑΚΚΕ είδαν τα σκαλιά του κτιρίου όπου
στεγάζονται τα γραφεία μας, από το ισόγειο
μέχρι τον πέμπτο όροφο, γεμάτα τρυκάκια των
ναζιστών της “Χρ. Αυγής” και την πινακίδα των
γραφείων βγαλμένη, πεταμένη καταγής και κατεστραμμένη.
Η ΟΑΚΚΕ έδωσε την παρακάτω ανακοίνωση Τύπου που δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία, 25/9:
<<Η ΟΑΚΚΕ καταγγέλλει επίθεση της “Χρυσής Αυγής” ενάντια στα γραφεία της χθες 249-98.Οι ναζιστές κατέστρεψαν και ποδοπάτησαν την επιγραφή της, πέταξαν τρυκάκια που
αναγγέλουν την επανέκδοση της εφημερίδας
τους.
Μετά την τελευταία δολοφονική τους απόπειρα οι ναζιστές, καλυμμένοι από την εγκληματική σιωπή-ανοχή σύσσωμου του πολιτικού
κόσμου αποθρασύνονται.
Είναι ασύλληπτο να καταζητούνται για δολοφονική δράση ηγετικά στελέχη μιας συμμορίας και αυτή να εκδίδει την εφημερίδα της
απολαμβάνοντας πλήρη νομιμότητα. Ναζιστές-φονιάδες νόμιμοι υπάρχουν μόνο στην
Ελλάδα μέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η κυβέρνηση Σημίτη και όλη η αντιπολίτευση
είναι βαριά υπόλογοι για όλη αυτή την κατάσταση. Οι δημοκράτες δεν πρέπει να την ανεχτούν>>.

Στο μεταξύ το υπουργείο Δικαιοσύνης παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της ΑΠ να απαντήσει στο υπόμνημα για την απαγόρευση
της «ΧΑ» σιωπούσε επιδεικτικά. Η απάντηση ήρθε μετά από ένα χρόνο και μόνο ύστερα
από παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη
και είχε ως εξής: “το υπουργείο δεν δύναται
να ικανοποιήσει αιτήματα που θεωρούνται
παρέμβαση στο έργο της Δικαστικής εξουσίας” !!! Δηλαδή, μέσα σε ένα κλίμα αύξησης και
πλήρους ασυδοσίας της ναζιστικής βίας, το
υπουργείο έδωσε με τη σειρά του κάλυψη στη
νομιμότητα μίας συμμορίας μαχαιροβγαλτών
στη χώρα που παραβίαζε κάθε δημοκρατική
αρχή, και κάθε νόμο εσωτερικό και διεθνή,
με μία απάντηση που δεν κρατούσε ούτε τα
προσχήματα.
Μετά από λίγο οι ναζιστές χτύπησαν ξανά.
Στις 05/08/1999 έγινε εμπρηστική επίθεση στα
γραφεία της ΟΑΚΚΕ και της Αντιναζιστικής
Πρωτοβουλίας. Στις 3 το μεσημέρι φασίστες
τοποθέτησαν έξω από την πόρτα των γραφείων ένα πλαστικό μπιτόνι με βενζίνη και λάδι
και του έβαλαν φωτιά, αφού προηγούμενα έχυσαν μια ποσότητα του μίγματος αυτού κάτω από τη χαραμάδα της πόρτας. Ακολούθησε μια έκρηξη. Τα τζάμια των γραφείων προς
τον ακάλυπτο έσπασαν, όπως έσπασαν και
τα τζάμια ενός γραφείου που ήταν στο ακριβώς απέναντι από τα γραφεία μας μέρος του
ακαλύπτου. Ταυτόχρονα ένα μέρος από τις
κουρτίνες σε εκείνο το παράθυρο και ένα πανώ τινάχτηκαν από το ωστικό κύμα και έπεσαν κατεστραμμένα στο φωταγωγό. Αμέσως
έπιασε φωτιά το δάπεδο των γραφείων και
άρχισε να καίγεται εκτός από την εξωτερική
και μια εσωτερική πόρτα.
Η επίθεση έγινε μια μερά μετά τη φασιστική
επέτειο της 4ης Αυγούστου. Δύο περίπου εβδομάδες πριν το χτύπημα η Χ.Α. με άρθρο
στελέχους της έκφρασε την οργή των ναζιστών
ενάντια στην ΟΑΚΚΕ και την Αντιναζιστική
Πρωτοβουλία σαν υπεύθυνους που είχε α-

Óåëßäá 15

παγορευτεί μία σελίδα τους στο ίντερνετ στην
οποία φιγουράριζαν σβάστικες.
Στην κοινή ανακοίνωση της ΟΑΚΚΕ και της
Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας αναφέραμε τα
εξής: <<Η εμπρηστική επίθεση στα γραφεία
της ΟΑΚΚΕ, στα οποία φιλοξενείται και η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία, την επομένη της επετείου της 4ης Αυγούστου δείχνει σαν τον πιθανότερο δράστη τους ναζιστές. Ήδη αυτοί
έχουν ξαναχτυπήσει τα γραφεία μας.
Σε κάθε περίπτωση οι ναζιστές της Χρ. Αυγής έχουν αναθαρρήσει. Την ευθύνη γι’ αυτό
φέρνει κατ’ αρχήν η κυβέρνηση αφού όταν η
Αντιναζιστική Πρωτοβουλία με αλλεπάλληλα
διαβήματα της στον πρωθυπουργό και τον Υπουργό Δικαιοσύνης ζήτησε να τεθούν εκτός
νόμου οι ναζιστές, αυτοί κάλυψαν τη νομιμότητα τους.
Το ίδιο κάνουν όλα ανεξαίρετα τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε σύγκρουση με την πρακτική όλων των χωρών της Ενωμένης Ευρώπης, και την ώρα που ο καταζητούμενος για
δολοφονία υπαρχηγός της Χρ. Αυγής, Π. Ανδρουτσόπουλος, είναι ο διευθυντής του νόμιμου περιοδικού της.
Αυτό το κλίμα της οικουμενικής κάλυψης αποτυπώθηκε σε πρόσφατο κείμενο των ναζιστών στο οποίο αυτοί επαίρονταν για την αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στην Αντιναζιστική.
Η εξήγηση αυτής της σκανδαλώδους οικουμενικής ανοχής στους ναζιστές βρίσκεται στο
γεγονός ότι αυτοί πρωτοστατούν στην κυρίαρχη αντιευρωπαϊκή και φιλοσέρβικη γραμμή του φαιοκόκκινου μετώπου.
Η ΟΑΚΚΕ και η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία
καλούν τους δημοκράτες να συστρατευτούν
σε ένα αποφασιστικό μέτωπο πάλης για την
ανατροπή της ιστορικής οπισθοδρόμησης
που θα σηματοδοτούσε η άνοδος του νέου
μεσαίωνα στην εξουσία>>.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
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expendables-how-the-temps-who-powercorporate-giants-are-getting-crushe).Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ìåãÜëï êïììÜôé ôïõ áìåñéêáíéêïý ðñïëåôáñéÜôïõ, ðïõ áíáãêÜæåôáé
íá îõðíÜåé óôéò 4 ð.ì. ðñïêåéìÝíïõ íá ðéÜóåé ìéá èÝóç óôçí ïõñÜ åíüò ãñáöåßïõ åõñÝóåùò åñãáóßáò, ðåñéìÝíïíôáò êáèçìåñéíÜ ãéá áôÝëåéùôåò þñåò ãéá íá ðïõëÞóåé
áí åßíáé ôõ÷åñüò üóï-üóï ôçí åñãáôéêÞ
ôïõ äýíáìç óå êÜðïéá åðé÷åßñçóç. ¼ðùò
óçìåéþíåé ï ßäéïò äçìïóéïãñÜöïò: “ïé ðåñéóôáóéáêþò áðáó÷ïëïýìåíïé áíôéìåôùðßæïõí õøçëÜ ðïóïóôÜ áôõ÷çìÜôùí, óýìöùíá ìå ïìïóðïíäéáêïýò áîéùìáôïý÷ïõò
êáé áêáäçìáúêÝò ìåëÝôåò, êáé ðïëëïß áðü áõôïýò õðïìÝíïõí þñåò áðëÞñùôçò áíáìïíÞò êáé áíôéìåôùðßæïõí ôÝëç ðïõ óõìðéÝæïõí ôçí áìïéâÞ ôïõò êÜôù áðü ôï
åëÜ÷éóôï çìåñïìßóèéï”.
ÐáñÜ ôçí êáôáóôñïöÞ ðïõ ðñïêáëåß
óôïí åñãáæüìåíï áõôü ôï êáèåóôþò óçìåéþíåé ìåãÜëç Ýîáñóç óôéò ÇÐÁ, ìå ôç
âéïìç÷áíßá ðåñéóôáóéáêÞò áðáó÷üëçóçò
íá åðåêôåßíåôáé ìå 10ðëÜóéïõò ñõèìïýò
áðü ü,ôé ï éäéùôéêüò ôïìÝáò. Ôï óýóôçìá
ôçò ðåñéóôáóéáêÞò áðáó÷üëçóçò åîõðçñåôåß ãåíéêÜ ôéò åðé÷åéñÞóåéò êáèþò ôéò áðáëëÜóóåé áðü êáôáâïëÝò áðïæçìßùóçò
óôïõò åñãáæüìåíïõò, áðü åéóöïñÝò áíåñãßáò, óõíäéêáëéóôéêÝò áðáéôÞóåéò êáé ôçí
õðï÷ñÝùóç íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôçí åñãáóßá áìåñéêáíþí ðïëéôþí Þ íïìéìïðïéçìÝíùí ìåôáíáóôþí. Ôüóï óõìöåñôéêÞ ãéá ôá
áöåíôéêÜ åßíáé ç ðåñéóôáóéáêÞ åñãáóßá þóôå Ý÷åé åöåõñåèåß ï üñïò “ðüëç ðåñéóôáóéáêÞò áðáó÷üëçóçò” (temp town) ãéá íá
ðåñéãñÜøåé ôéò äåîáìåíÝò Üíôëçóçò ìéáò
ôüóï åõÜëùôçò åñãáóßáò - ìÝñç óôá ïðïßá

ïé ðåñéóôáóéáêÜ åñãáæüìåíïé - Ýíá óçìáíôéêü ôìÞìá ôùí ïðïßùí åßíáé ìåéïíïôéêïß - öôÜíïõí ôï 5-8% ôùí åñãáæïìÝíùí.
Óå ðïëëÝò ôÝôïéåò ðüëåéò, “ãñáöåßá Ý÷ïõí
êáôáêëýóåé ôéò ãåéôïíéÝò ðïõ åßíáé ãåìÜôåò ÷ùñßò Ýããñáöá ìåôáíÜóôåò, âñßóêïíôáò
åñãáóßá ðïõ äéáôçñåßôáé öôçíÞ åí ìÝñåé
ëüãù ôïõ åõÜëùôïõ áõôþí ôùí åñãáæïìÝíùí”.
Ç åîáèëßùóç ôùí áìåñéêáíþí åñãáæïìÝíùí Ý÷åé ðáñáðÝñá ÷åéñïôåñåýóåé ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò óáí áðïôÝëåóìá êáé
ôçò óõíåñãáóßáò ôçò áìåñéêáíéêÞò ìïíïðùëéáêÞò áóôéêÞò ôÜîçò ìå ôïõò êéíÝæïõò
óïóéáëöáóßóôåò õðåñåêìåôáëëåõôÝò, ìéá
óõíåñãáóßá ðïõ ðñïêÜëåóå ôç ìåôáíÜóôåõóç åíüò ìåãÜëïõ ìÝñïõò ôçò áìåñéêáíéêÞò ðáñáãùãÞò óôçí Êßíá ôçò ðÜìöèçíçò
åñãáóßáò êáé ïäÞãçóå óôï ìåãÜëï êñá÷
ôïõ 2008.
Óå üëï ôï äõôéêü êüóìï ïé óõíèÞêåò áìïéâÞò êáé äïõëåéÜò ãéá ôï âéïìç÷áíéêü
ðñïëåôáñéÜôï ÷åéñïôåñåýïõí, áëëÜ óôéò
ÇÐÁ ç êáôÜóôáóç åßíáé ôñáãéêÞ. Áõôü
ïöåßëåôáé üôé åäþ ï åñãáôéêüò óõíäéêáëéóìüò Ý÷åé ôóáêéóôåß áðü ôçí åñãïäïóßá
êáé ôá ôóéñÜêéá ôçò ðåñéóóüôåñï áðü áëëïý êáèþò ôï äçìïêñáôéêü êüììá äåí ôçñåé êáí ôá ðñïó÷Þìáôá ðïõ ôçñåß ç åðßóçò
ðïõëçìÝíç åõñùðáéêÞ óïóéáëäçìïêñáôßá
êáé ïé óïóéáëöáóßóôåò óýììá÷ïß ôçò.
ÁëëÜ ìå áõôÝò ôéò ìåèüäïõò ç äõôéêÞ
áóôéêÞ ôÜîç äåí èá áñãÞóåé íá äåé ìðñïóôÜ ôçò íá îáíáóçêþíåôáé Ýíá áëçèéíü
åñãáôéêü êßíçìá, óôá ÷íÜñéá åêåßíùí ôïõ
ðñïçãïýìåíïõ áéþíá. Êáé ï ðñáãìáôéêüò
ìáñîéóìüò åðßóçò äåí Ý÷åé ðåèÜíåé, áðëÜ
ðåñéìÝíåé íá äåèåß ìå ôï íÝï åñãáôéêü, áíáãêáóôéêÜ åðáíáóôáôéêü êßíçìá.
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Ç ÍÅÏ×ÉÔËÅÑÉÊÇ ÑÙÓÉÁ

ÍÏ. 1 Å×ÈÑÏÓ ÃÉÁ ÔÉÓ ×ÙÑÅÓ ÔÇÓ
ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ
2

0 ÷ñüíéá ìåôÜ ôç óêçíïèåôçìÝíç “êáôÜññåõóç” ôçò ñùóéêÞò
õðåñäýíáìçò, ïé çãåìïíéóôÝò ôïõ Êñåìëßíïõ óõíå÷ßæïõí íá
áíáìåéãíýïíôáé óôá åóùôåñéêÜ ôùí êñáôþí ôçò ðñþçí ÅÓÓÄ êáé íá
êáôáðáôïýí ôá êõñéáñ÷éêÜ ôïõò äéêáéþìáôá. Ôá êñÜôç áõôÜ - åéäéêüôåñá ôá áíáôïëéêïåõñùðáúêÜ - âëÝðïõí ôçí ðñüïäü ôïõò óôçí
åíßó÷õóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáé ðïëéôéêþí ôïõò ó÷Ýóåùí ìå ôçí
ÅíùìÝíç Åõñþðç. Ç ñùóéêÞ õðåñäýíáìç ðñïóðáèåß ìå êÜèå ìÝóï
(ð.÷. åíåñãåéáêüò ðüëåìïò, Ýíïðëç åðÝìâáóç êáé äéáìåëéóìüò ÷ùñþí êôë) íá áíáêüøåé áõôÞ ôçí ôÜóç ðïõ ôçò óôåñåß ôüóï ôç äõíáôüôçôá êáôáëÞóôåõóçò áõôþí ôùí ÷ùñþí üóï êáé ôï íá áðåéëåß ðéï
Üìåóá, åíåñãåéáêÜ êáé óôñáôéùôéêÜ, ôçí ÅÅ. ¸íá áðü ôá ìÝóá ðïõ
÷ñçóéìïðïéåß ôï Êñåìëßíï åíÜíôéá óôéò ÷þñåò ôçò ðñþçí ÅÓÓÄ åßíáé
êáé ï åìðïñéêüò åêâéáóìüò, ðïõ óêëçñáßíåé üóï ðëçóéÜæåé ç áíáìåíüìåíç ãéá ïñéóìÝíá ôÝôïéá êñÜôç çìåñïìçíßá õðïãñáöÞò óõìöùíéþí ðïëéôéêÞò óýíäåóçò êáé ôåëùíåéáêÞò Ýíùóçò ìå ôçí ÅÅ.

ÔÝôïéá êñÜôç åßíáé ãéá ðáñÜäåéãìá ç
Ìïëäáâßá êáé ç Áñìåíßá. Ç ðñþôç,
äéáìåëéóìÝíç áðü ôïõò íÝïõò ôóÜñïõò,
åßäå îáöíéêÜ óôá 2006 ôç ñùóéêÞ áãïñÜ íá êëåßíåé ãéá ôá êñáóéÜ êáé ôá ïéíïðíåõìáôþäç ðïôÜ ôçò (ôï ßäéï Ýðáèå
åêåßíç ôçí åðï÷Þ êáé ç Ãåùñãßá). Ôï
ðñüó÷çìá Þôáí “õãåéïíïìéêïý” ôýðïõ
áëëÜ ç áðáãüñåõóç åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ôçò êáôáóôñïöÞ ôçò âéïìç÷áíßáò
êñáóéïý ôçò ÷þñáò êáèþò ç Ñùóßá Þôáí ï ìåãáëýôåñïò åéóáãùãÝáò êñáóéïý
áðü ôç Ìïëäáâßá. ¸íá Üëëï èýìá Þôáí ç ó÷åäüí ðëÞñùò åîáñôçìÝíç åíåñ-

ãåéáêÜ áðü ôï Êñåìëßíï Áñìåíßá ðïõ,
åíþ âñéóêüôáí óå äéáðñáãìáôåýóåéò ðïëéôéêÞò óýíäåóçò ìå ôçí ÅÅ êáé Þôáí
Ýôïéìç íá õðïãñÜøåé óõìöùíßåò ôï ÍïÝìâñç, áíáêïßíùóå îáöíéêÜ ôçí ðñüèåóÞ ôçò íá åíôá÷èåß óôç ëåãüìåíç ÅõñáóéáôéêÞ ôåëùíåéáêÞ Ýíùóç ðïõ ðñïùèåß ç Ìüó÷á, êáèþò ç ôåëåõôáßá áðïöÜóéóå íá áõîÞóåé ôéò ôéìÝò áåñßïõ
ìå ôéò ïðïßåò ðñïìçèåýåé ôç ÷þñá.
Ç ðïëý ðéï óôñáôçãéêÞò óçìáóßáò
ãéá ôïõò ñþóïõò óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò
Ïõêñáíßá äå èá ìðïñïýóå íá ëåßðåé á-

ðü áõôüí ôï ìïíïìåñÞ áêÞñõ÷ôï ðüëåìï, üôáí ìÜëéóôá ï ðñüåäñüò ôçò Ãéáíïõêüâéôò ðñïóðáèåß íá êñáôÞóåé
êÜðïéåò éóïññïðßåò êé Ý÷åé ðñïáíáããåßëåé ôçí ðïëéôéêÞ äéáóýíäåóç êáé ôçí
ôåëùíåéáêÞ Ýíùóç ôçò ÷þñáò ìå ôçí
ÅÅ ìÝ÷ñé ôï ÍïÝìâñç. Ç ñùóéêÞ õðåñäýíáìç áíôßèåôá èÝëåé ôïí áðüëõôï ðïëéôéêü êáé ïéêïíïìéêü ôçò Ýëåã÷ï.
Óå ìéá åðßóêåøÞ ôïõ óôï Êßåâï ôïí ðåñáóìÝíï Éïýëç, ï Ðïýôéí åßðå óôïõò óõíïìéëçôÝò ôïõ: “ÕðÜñ÷åé óêëçñüò áíôáãùíéóìüò ðïõ äéåîÜãåôáé ãéá ôéò ðáãêüóìéåò áãïñÝò. Êáé åßìáé óßãïõñïò, ïé
ðåñéóóüôåñïé áðü åóÜò áíôéëáìâÜíåóôå
üôé ìüíï åíþíïíôáò ôéò äõíÜìåéò ìáò
ìðïñïýìå íá åßìáóôå áíôáãùíéóôéêïß
êáé íá êåñäßóïõìå ó’ áõôüí ôïí ìÜëëïí óêëçñü áãþíá” (Financial Times,
29/7). Êáé ãéá íá “áôóáëþóåé” ôá åðé÷åéñÞìáôÜ ôïõ ðÞãå ôçí åðïìÝíç êáé
ìðïúêïôÜñéóå ôçí åéóáãùãÞ óïêïëÜôáò
êáé ãëõêþí ôçò ïõêñáíéêÞò åôáéñåßáò
ÑïóÝí, ðïõ âñßóêåôáé óå öéëïäõôéêÜ ÷Ýñéá, ðñïâÜëëïíôáò ëüãïõò “áóöÜëåéáò”
êáé “ðïéüôçôáò”, êáé æçôþíôáò áðü ôá
êñÜôç ðïõ åßíáé ôåëùíåéáêÜ óõíäåäåìÝíá ìáæß ôçò (Ëåõêïñùóßá, Êáæáê-

óôÜí) íá êÜíïõí ôï ßäéï. Ôüóï ìåãÜëç
åßíáé ç áíÜãêç ôùí ñþóùí ÷ßôëåñ íá
“ðåßóïõí” ôçí Ïõêñáíßá íá ìðåé óôç
óöáßñá åðéññïÞò ôïõò ðïõ Ýöôáóáí óôï
óçìåßï óôéò 14/8 íá áðáãïñåýóïõí ôçí
åßóïäï óå üëá ôá ðñïúüíôá ðïõ
ìðáßíïõí óôç Ñùóßá áðü ôçí Ïõêñáíßá.
Ãéá íá åìðïäßóåé ôçí õðïíüìåõóç ôçò
öéëïåõñùðáéêÞò ðïñåßáò ôùí áíáôïëéêïåõñùðáúêþí êñáôþí áðü ôç Ñùóßá,
ôï åõñùêïéíïâïýëéï õéïèÝôçóå ðñüóöáôá ìéá áðüöáóç ðïõ êáëåß ôç Ñùóßá
íá óôáìáôÞóåé íá åðåìâáßíåé óôá åóùôåñéêÜ áõôþí ôùí êñáôþí. ¼ìùò ç êáôÜóôáóç ðåñéðëÝêåôáé êáèþò ç Åõñþðç
êáé ç Äýóç ãåíéêüôåñá åìðïäßæïõí ôçí
Ïõêñáíßá íá ìðåé óôçí ÅÅ êáé åðåìâáßíïíôáò óå æçôÞìáôá, üðùò åßíáé ç
öõëÜêéóç ôçò ðïëéôéêïý ÔéìïóÝíêï ðïõ
åßíáé Ýíá ðïëéôéêÜ áìöéëåãüìåíï ðñüóùðï êáé Ý÷åé êÜíåé ôçí ðïëý ìåãÜëç
æçìéÜ íá õðïíïìåýåé êáé ôåëéêÜ íá áíáôñÝøåé ôï äçìïêñÜôç êáé ðáôñéþôç
Ãïýóåíêï ðïõ ìå êßíäõíï ôçò æùÞò ôïõ
áíôéóôÜèçêå óôïí Ðïýôéí.

ÓÔÁ ×ÍÁÑÉÁ ÔÏÕ ×ÉÔËÅÑ ÏÉ ÐÏÕÔÉÍÉÊÏÉ
ÅÎÏÐËÉÆÏÍÔÁÉ ÃÉÁ ÍÁ ÅÎÁÐÏËÕÓÏÕÍ EÍÁÍ ÍÅÏ
ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÐÏËÅÌÏ
Ó
å ìéá ïìéëßá ôïõ óå áíþôåñïõò óôñáôéùôéêïýò êýêëïõò ôï ÖëåâÜñç, ï
Ðïýôéí æÞôçóå áðü ôéò óôñáôéùôéêÝò âéïìç÷áíßåò íá åîáëåßøïõí ôï ÷Üóìá
áóöÜëåéáò ðïõ ÷ùñßæåé ôç Ñùóßá áðü ôéò ÇÐÁ. “Ç äõíáìéêÞ ôùí ãåùðïëéôéêþí
åîåëßîåùí áðáéôåß ç áðÜíôçóÞ ìáò íá åßíáé êáëïìåëåôçìÝíç êáé ãñÞãïñç”, åßðå
áöïý áðáñßèìçóå ôéò íÝåò “áðåéëÝò” ðïõ ÷ñÞæïõí áðÜíôçóçò áðü ôç Ñùóßá âáëëéóôéêÞ áóðßäá ôùí ÇÐÁ, ðéèáíÞ äéåýñõíóç ôïõ ÍÁÔÏ, óôñáôéùôéêïðïßçóç ôçò ÁñêôéêÞò - ðñïóèÝôïíôáò üôé: “Ïé ñùóéêÝò Ýíïðëåò äõíÜìåéò ðñÝðåé íá
êéíçèïýí óå Ýíá äñáìáôéêÜ íÝï åðßðåäï äõíáôïôÞôùí ìÝóá óôá åðüìåíá ôñßá,
ôÝóóåñá Þ ðÝíôå ÷ñüíéá” (Financial Times, 27/2).

Óçìåéþíïõìå ðùò ðÝñõóé ôï Êñåìëßíï áíáêïßíùóå ôçí ðñüèåóÞ ôïõ íá îïäÝøåé Ýíá åðéðëÝïí ðïóü ôçò ôÜîçò ôùí
23 ôñéò ñïõâëßùí (755 äéò äïëÜñéá) ãéá
ôçí áíáâÜèìéóç ôùí ñùóéêþí ïðëéêþí
óõóôçìÜôùí. Áõôü åßíáé êÜôé ôï áóõíÞèéóôï ãéá ôá óçìåñéíÜ ðáãêüóìéá
äçìïóéïíïìéêÜ äåäïìÝíá. ¼ôáí üëåò ïé
êõâåñíÞóåéò ðñïóðáèïýí íá êåñäßóïõí
áðü ôçí ðåñéêïðÞ ôùí áìõíôéêþí
äáðáíþí, ç Ñùóßá êÜíåé áêñéâþò ôï áíôßèåôï! Áõôü åðéóçìáßíåé êáé ï ðñþçí õðïõñãüò ïéêïíïìéêþí ÁëåîÝé Êïõíôñßí, ðïõ åîçãåß üôé ðÝñõóé ç áýîçóç
áõôÞ áíÞëèå óôá 2,5 ôñéò ñïýâëéá (82
äéò äïëÜñéá), äçëáäÞ Þôáí óôï ßäéï ýøïò ìå ôï óýíïëï ôïõ åêðáéäåõôéêïý
ðñïûðïëïãéóìïý (óôï ßäéï). Áíþôåñïé
ñþóïé áîéùìáôïý÷ïé ðñïåéäïðïéïýí üôé
ïé ðñïáíáããåëèåßóåò áõîÞóåéò åßíáé ðïëý áêñéâÝò ãéá ôéò ßäéåò ôéò äõíáôüôç-

ôåò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý êáé
ßóùò ÷ñåéáóôåß íá äéï÷åôåõôïýí åêåß
êïíäýëéá áðü Üëëïõò ôïìåßò, ð.÷. áðü
ôéò åðåíäýóåéò ãéá õðïäïìÝò Þ áðü ôçí
åêðáßäåõóç. ÁëëÜ áõôü áêñéâþò Ýêáíå êáé ï ×ßôëåñ. Áõôüò Þñèå áñ÷éêÜ
óôçí åîïõóßá êáé óýíôïìá êÝñäéóå ôï
ãåñìáíéêü ëáü äéáèÝôïíôáò êñáôéêÜ
êåöÜëáéá ãéá íá äþóåé äïõëåéÜ óôïõò
áíÝñãïõò 1934-1936. ÁìÝóùò ìåôÜ êáé
áöïý Ýäåóå ôç äéêôáôïñßá ôïõ, îüäåøå
ðïëëáðëÜóéá ãéá ôéò ðïëåìéêÝò ðñïåôïéìáóßåò öôù÷áßíïíôáò áñêåôÜ ôï ëáü
êáé ôåëéêÜ ôïí Ýóôåéëå óôï ìåãÜëï óöáãåßï.
Ç óôñáôéùôéêïðïßçóç ôçò ïéêïíïìßáò åßíáé óôç öýóç ôïõ éìðåñéáëéóìïý,
ðïõ Ýñ÷åôáé ôåëåõôáßïò óôï ìïßñáóìá
ôçò ðáãêüóìéáò ðßôáò êáé åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò ðñïêåéìÝíïõ íá áðïêôÞóåé
ôçí ðáãêüóìéá çãåìïíßá íá äéåêäéêÞ-

óåé ôç ëåßá ôïõ ìå ðüëåìï. ¼ëá üóá
êÜíïõí ïé éèýíïíôåò ôïõ Êñåìëßíïõ åîõðçñåôïýí ôïí ðüëåìï ðïõ åôïéìÜæïõí
óå óõììá÷ßá ìå ôïõò êéíÝæïõò óïóéáëíáæß ãéá ôçí êáôÜ÷ôçóç ôïõ ðëáíÞôç.
Ãé’ áõôü äåí åßíáé êáèüëïõ áíåîÞãçôç
ç åîïðëéóôéêÞ ìáíßá ôçò Ñùóßáò ìÝóá
óå óõíèÞêåò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìéêÞò
êñßóçò.
¸íáò åðéðëÝïí ðáñÜãïíôáò áýîçóçò

ôùí “áìõíôéêþí” äáðáíþí åßíáé êáé ïé
õðåñôéìïëïãÞóåéò ðïõ åðéâÜëåé ôï
óôñáôéùôéêïâéïìç÷áíéêü óýìðëåãìáðïõ ôï åëÝã÷ïõí ïé êáãêåìðßôåò êñáôéêïìïíïðùëéóôÝò ôïõ Ðïýôéí - êáé ôï
ïðïßï êñýâåôáé ðßóù áðü ôçí êáñáôüìçóç ôïõ ðñïçãïýìåíïõ õðïõñãïý Üìõíáò Áíáôüëé Óåñíôéïõêüö, áí êáé ç åðßóçìç åîÞãçóç Þôáí “õðüíïéåò äéáöèïñÜò”…

Ç ÐÅÑÉÓÔÁÓÉÁÊÇ
ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÌÁÓÔÉÆÅÉ
ÔÉÓ ÇÐÁ
Ç ðåñéóôáóéáêÞ åñãáóßá óÞìåñá óôéò ÇÐÁ åîåëßóóåôáé óå ìÜóôéãá êáèþò üëï êáé
ðåñéóóüôåñïò êüóìïò áíáãêÜæåôáé íá êÜíåé ðåñéóôáóéáêÝò äïõëåéÝò ðïõ ôïõ áðïöÝñïõí åëÜ÷éóôç áìïéâÞ êáé äå äéáóöáëßæïõí ó÷åäüí êáìßá áðü ôéò êáôáêôÞóåéò
ôïõ åñãáôéêïý êéíÞìáôïò ìéáò ðñïçãïýìåíçò öÜóçò (üðùò ð.÷. äéáêïðÝò, éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç, åðßäïìá áíåñãßáò). Ï ìéóïÜíåñãïò áõôüò óôñáôüò õðïëï-

ãßæåôáé óå 2,7 åêáôïììýñéá, óýìöùíá ìå
ôá åðßóçìá óôáôéóôéêÜ ôïõ ÔìÞìáôïò Åñãáóßáò ôùí ÇÐÁ. Ôï åôÞóéï åéóüäçìá ôïõëÜ÷éóôï 840.000 ðåñéóôáóéáêÜ åñãáæïìÝíùí áíÝñ÷åôáé óå ìüëéò 25.000 äïëÜñéá,
ãñÜöåé ï áìåñéêáíüò äçìïóéïãñÜöïò ÌÜéêë ÃêñÝéìðåë ãéá ôï áíåîÜñôçôï ãñáöåßï
óýíôáîçò
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