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Ακόµη και αν η Χρυσή 
Αυγή υποστεί µια σηµα-
ντική δηµοσκοπική κάµψη 
µετά τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα, το πρόβληµα 
δεν θα λυθεί. Θα συνεχίσει 
να υπάρχει ένας τεράστιος 
αριθµός Ελλήνων πολιτών 
που είναι θυµωµένοι πέρα 
από κάθε όριο και λογική. 
Αυτοί οι άνθρωποι θα εί-
ναι έτοιµη τροφή για όποιον 
θελήσει να καλύψει το κενό 
µε απλοϊκές και αυταρχικές 
δήθεν λύσεις για την κρίση. 
Μπορεί να είναι ένα καθα-
ρόαιµο κόµµα της δραχµής 
ή µια µετάλλαξη της Χρυσής 
Αυγής ή οτιδήποτε άλλο.

Αυτούς τους ανθρώπους 
δεν πρέπει να τους «χαρίσει» 

σε κανέναν το αστικό πολιτικό 
σύστηµα. Η Χρυσή Αυγή γεν-
νήθηκε και ανδρώθηκε κάτω 
από τη µύτη του συστήµατος, 
όταν οι άνθρωποι είδαν να χά-
νεται κάθε έννοια νόµου και 
τάξης στις γειτονιές τους και 
όταν στη συνέχεια έβλεπαν 
µισθούς και συντάξεις να µει-
ώνονται δραστικά. Είναι τερά-
στιο λάθος η µπλαζέ, ελιτίστι-
κη αντιµετώπιση αυτού του 
κόσµου. Η εύκολη λύση είναι 
να τον αγνοήσεις επικαλούµε-
νος το χαµηλό του επίπεδο ή 
τις απίστευτες θεωρίες συνω-
µοσίας που συνήθως εµπλέ-
κουν και κάποιον... όσιο.

Το πολιτικό σύστηµα πρέ-
πει να ξαναβρεί κανάλια 
και γέφυρες επικοινωνίας 

µε τις µάζες της οργής. ∆εν 
θα είναι µια εύκολη υπόθε-
ση. «Αντε να τους βρεις να 
τους µιλήσεις», µου έλεγε 
πρόσφατα ένας γήινος και 
έµπειρος πολιτικός. «∆εν 
βλέπουν ή δεν εµπιστεύο-
νται τηλεοράσεις και εφηµε-

ρίδες και αντλούν την “ενη-
µέρωσή” τους από απίθανες, 
εξωπλανητικές πηγές».

Η αλήθεια είναι πως ένα 
µεγάλο κοµµάτι του πολι-
τικού και µιντιακού συστή-
µατος έκανε ό,τι µπορούσε 
για να στείλει τον κόσµο στη 
Χρυσή Αυγή. Μητροπολίτες, 

που τώρα δηλώνουν σοκ 
και µετάνοια, ταυτίζονταν 
ανοικτά µαζί της, σχολιαστές 
την αποθέωναν αφού πρώτα 
είχαν στρώσει το ιδεολογικό 
χαλί µε διάφορες µπαρού-
φες περί µνηµονιακής Κα-
τοχής. ∆εν ήθελε και πολύ ο 

απελπισµένος κόσµος για να 
βρει το original καταφύγιό 
του στη νεοναζιστική ακρο-
δεξιά.

Θα βοηθούσε πάρα πολύ, 
λοιπόν, αν βάζαµε για λίγο 
στην άκρη την πρωτιά στην τη-
λεθέαση και δείχναµε όλοι λίγο 
περισσότερη αυτοσυγκράτηση 

στο πόση βενζίνη χύνουµε 
στον δηµόσιο διάλογο.

Το µεγαλύτερο λάθος που 
µπορεί να κάνει το πολιτι-
κό σύστηµα και ιδιαίτερα 
η Ν.∆. είναι να αρχίσει να 
πλειοδοτεί σε σχέση µε τη 
Χρυσή Αυγή, να στρίψει το 
τιµόνι όλο δεξιά. Το ειση-
γούνται µερικοί που προ-
φανώς νιώθουν πιο άνετα 
σε ένα «καθαρό» ιδεολογικό 
περιβάλλον και κατ’ επέκτα-
ση σε ένα πολύ µικρότερο 
εκλογικό ποσοστό... Θα είναι 
το τέλειο λάθος να γίνουν 
αποδεκτές αυτές οι εισηγή-
σεις γιατί και οι νυν ή πρώην 
οπαδοί της Χρυσής Αυγής 
δεν θα πεισθούν και ο νου-
νεχής κόσµος που έφερε τον 

κ. Σαµαρά στην εξουσία στις 
δεύτερες εκλογές θα φύγει 
τρέχοντας.

Οπως είπαµε, δύο πράγ-
µατα έσπρωξαν τον κόσµο 
στη Χρυσή Αυγή: η κατάρ-
ρευση του νόµου και της 
τάξης και η κρίση. Ο κ. ∆έν-
διας έχει κάνει πολλά στον 
πρώτο τοµέα. Αποµένει, και 
αυτό είναι το πιο κρίσιµο 
για τους επόµενους µήνες, 
να βρεθούν άµεσα δουλειές 
για τους συµπολίτες µας που 
σήµερα δοκιµάζονται σκλη-
ρά. ∆εν υπάρχει χειρότερος 
σύµβουλος από την απελπι-
σία και την αίσθηση πως και 
η χώρα να βουλιάξει, εγώ 
δεν µπορεί να πάθω τίποτα 
χειρότερο...

Να ξανακερδίσουµε τους απελπισµένους 
Του Αλέξη Παπαχελά 

Ψυχάρης Σταύρος Π.   

Απ’ όλες τις πτυχές της 
εγκληµατικής δραστηριότητας 
της Χρυσής Αυγής µία είναι 
αυτή που σχηµατοποιεί τη δι-
είσδυσή της στο κράτος και τις 
περιπλοκές που αυτή η διείσ-
δυση µπορεί να επιφέρει και 
στη ∆ηµοκρατία αλλά και στην 
καθηµερινή ζωή.

Αυτή η «αδελφική» σχέση 
Χρυσαυγιτών αστυνοµικών, η 
οποία είναι τόσο εκτεταµένη 
ώστε να µπορούµε να µιλάµε 
για σχέσεις Χρυσής Αυγής και 
Αστυνοµίας. Στο επίπεδο της 
συµπεριφοράς όσοι και όσες 
δίνουν πολιτικές µάχες στους 
δρόµους και έχουν έρθει αντι-
µέτωποι µε τις κατασταλτικές 
δυνάµεις της Αστυνοµίας, τα 
ΜΑΤ και την οµάδα ∆έλτα κυ-
ρίως, έχουν παρατηρήσει χα-
ρακτηριστικές οµοιότητες στη 
φρασεολογία και τις προκλή-
σεις των αστυνοµικών απένα-
ντι στους διαδηλωτές.

Όσοι και όσες έχουν περά-
σει από τα αστυνοµικά τµή-
µατα έχουν γίνει µάρτυρες 
εκβιασµών, προειδοποιήσεων 
και πιέσεων εκ µέρους των 
αστυνοµικών ότι «θα δώσουν 
τα ονόµατά τους στη Χρυσή 
Αυγή». Υπάρχουν περιστατικά 
κατά τα οποία πολίτες, δικη-
γόροι, πολιτικά και συνδικαλι-
στικά στελέχη της Αριστεράς, 
βγαίνοντας από τα αστυνοµι-
κά τµήµατα έχουν πέσει σε 
ενέδρες ειδοποιηµένων χρυ-
σαυγιτών, για να µην αναφέ-

ρουµε την αγαστή συνεργασία 
«µπροστά οι µατατζήδες, πίσω 
οι χρυσαυγίτες» σε ουκ ολίγες 
περιπτώσεις. Μέχρι σήµερα η 
πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου ∆ηµοσίας Τάξεως µιλούσε 
για µεµονωµένα µόνο περι-
στατικά, ο κ. ∆ένδιας, µάλιστα, 
έφθασε στο σηµείο να απειλή-
σει µε µήνυση τον Γκάρντιαν 
για τις σχετικές αποκαλύψεις 
της βρετανικής εφηµερίδας. 
Σήµερα, ο ίδιος ο κ. ∆ένδι-
ας παρουσιάζει έναν φάκελο 
µε πάνω από 30 περιστατικά 
από αυτά που χαρακτήρι-
ζε µεµονωµένα. Η στάση της 
Αστυνοµίας στις περισσότερες 
περιπτώσεις – ακόµα και στη 
δολοφονία του Π. Φύσσα – εί-
ναι το λιγότερο συζητήσιµη.

Όλα αυτά θα µπορούσαν να 
θεωρηθούν όντως µεµονωµέ-
να ή καταστάσεις, τις οποίες το 
υπουργείο δεν θα µπορούσε 
να γνωρίζει εάν δεν υπήρχε 
ένα στοιχείο, γνωστό το οποίο 
όταν είχε κυκλοφορήσει ουδέ-
ναν είχε συγκινήσει πέρα από 
τους συνήθεις υπόπτους, δη-
λαδή την Αυγή και άλλα µέσα, 
έντυπα και ηλεκτρονικά, της 
Αριστεράς.

Όπως προκύπτει από την 
επεξεργασία των εκλογικών 
αποτελεσµάτων, που είχε κά-
νει η εταιρεία Public Issue στα 
εκλογικά τµήµατα που ψήφι-
σαν αστυνοµικοί, τα ποσοστά 
της Χρυσής Αυγής έφθαναν το 
50%.

Εάν λοιπόν θέλουµε να αντι-
µετωπιστεί η εγκληµατική 
δράση της Χρυσής Αυγής πρέ-
πει να σπάσει η οµερτά µε την 
Αστυνοµία.

Τα περισσότερα ΜΜΕ ανα-
κάλυψαν επίσης αίφνης τις τε-
λευταίες ηµέρες ότι η Χ.Α έχει 
διασυνδέσεις και µε τον Στρα-
τό και µάλιστα πρώην και εν 
ενεργεία στελέχη των Ειδικών 
∆υνάµεων του Στρατού και της 
Αστυνοµίας εκπαιδεύουν τις 
«πολιτοφυλακές» της. Πρόκει-
ται για µια επίσης επικίνδυνη 
κατάσταση ίσως ακόµα πιο 
επικίνδυνη για τη ∆ηµοκρα-
τία απ’ ότι είναι η συνεργασία 
και η οµερτά χρυσαυγιτών µε 
αστυνοµικούς. Πριν από δύο 
χρόνια, στον εορτασµό του 
Πολυτεχνείου στη Σχολή Ευ-
ελπίδων, οι µαθητές είχαν χει-
ροκροτήσει το γκρέµισµα της 
πύλης του ΕΜΠ από το τάνκς 
της Χούντας και είχαν ψάλλει 
τον ύµνο της 21ης Απριλίου µε 
προεξάρχοντα τον Εύελπη Αρ-
χηγό της Σχολής, τον άνθρωπο 
δηλαδη που προορίζεται για τις 
ανώτατες θέσεις των Ενόπλων 
∆υνάµεων.

Το θέµα αφέθηκε να ξεχα-
στεί χωρίς ιδιαίτερα επακό-
λουθα για τους υπευθύνους, 
ενώ στο κενό επίσης έπεσαν 
δηµοσιεύµατα σύµφωνα µε τα 
οποία καθηγητής της Σχολής 
Ευελπίδων πρωτοστατούσε 
στην ίδρυση «πολιτοφυλα-
κών».

Τα ήξεραν όλα
τόσο απλά Eνα από τα τελευταία βράδια, ο αξι-

ωµατικός υπηρεσίας ανέφερε στον 
υπουργό Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδη Βαρ-
βιτσιώτη (που έκανε «νυχτέρι» στο 
γραφείο του) ότι «ο Καµµένος είχε 
µπει µε το έτσι θέλω στο υπουργείο 
και οι φρουροί τον αναζητούσαν αλλά 
δεν µπορούσαν να τον εντοπίσουν!». 
Ο υπουργός ετέθη επικεφαλής των... 
ανιχνευτών και τελικά ο κ. Καµµένος 
εντοπίστηκε σε µια τουαλέτα... 

Οταν τον είδε ο υπουργός Ναυτιλί-
ας, τον ρώτησε έκπληκτος τι συµβαί-
νει.

Ο βουλευτής τού είπε δεν είναι τί-
ποτε, κάτι γρατζουνιές από τα επεισό-
δια στο Κερατσίνι, θα περάσει. Οταν ο 
υπουργός είδε από κοντά τον χτυπη-
µένο, κάλεσε γιατρό. Αφού τον εξέτα-
σε ο γιατρός, είπε ότι έπρεπε να πάει 
το ταχύτερο σε νοσοκοµείο για αξονι-
κή τοµογραφία διότι ο βουλευτής είχε 
χτυπηθεί στο κεφάλι µε ρόπαλα...

Οι άγνωστοι(;) δράστες είχαν αστο-
χήσει, καθώς αφού τον χτυπούσαν µε 
ρόπαλα στο κεφάλι, προφανώς επεδί-
ωκαν την εξόντωσή του.

Τελικά ο κ. Βαρβιτσιώτης τον έστει-
λε στο νοσοκοµείο - και τελικά ο κ. 
Καµµένος λένε ότι θα πάει στην Τήνο 
να ανάψει ένα κεράκι στη χάρη Της.

Πέραν του φαιδρού της περιπέτειας 
τού κατά κοινή κρίση αµετροεπούς 
βουλευτή, υπάρχει βεβαίως και η σο-
βαρή πλευρά της ιστορίας.

Την ώρα που η βία και η τροµοκρα-
τία διασχίζουν χέρι-χέρι και τη χώρα 
µας, ας µην παίζουµε εν ου παικτοίς.

Ο κ. Καµµένος ζητούσε πριν από 
λίγες ηµέρες από τους κατοίκους της 
Χαλκιδικής να λιντσάρουν έναν δή-
µαρχο της περιοχής. Κατά σύµπτωση 
ήταν ο ίδιος που κακοποιήθηκε από 
µαινόµενο πλήθος.

Η οργανωµένη τροµοκρατία, όπως 
εµφανίζεται το νεόκοπο ναζιστικό 
κόµµα, θα αντιµετωπισθεί επιτυχώς 
από το σύνολο των πολιτικών δυ-
νάµεων της χώρας. Οταν η κρατική 
εξουσία θέλει, µπορεί να εξουδετε-
ρώσει πολλά φορτηγά γεµάτα κου-
ρεµένους τραµπούκους. Αλλά ας µα-
ζέψουν τη γλώσσα τους οι ανεύθυνοι 
κήρυκες της... καλής(!) βίας.

ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ!

Κυρίτσης Γιώργος

Η δολοφονία στο Κερατσίνι ξύπνησε την ελληνική κοινωνία και την ελληνική πολι-
τεία: εκ των πραγµάτων, η αντιµετώπιση της Χρυσής Αυγής είναι πλέον ένα µεγάλο 
στοίχηµα για όλους. Για να µη χαθεί αυτό το στοίχηµα, δεν πρέπει να υπάρξει ο παρα-
µικρός εφησυχασµός. ∆εν δικαιολογείται η παραµικρή καθυστέρηση από την πλευρά 
των αστυνοµικών και των δικαστικών Αρχών. Η κυβέρνηση – µε την κίνηση ∆ένδια να 
ζητήσει από τον Αρειο Πάγο να ερευνήσει κατά πόσον η Χρυσή Αυγή πρέπει να αντι-
µετωπιστεί ως εγκληµατική οργάνωση – έβαλε τους νοσταλγούς του Χίτλερ στη γωνία. 
∆εν πρέπει να τους βγάλουν από εκεί οι συνήθεις ρυθµοί διερεύνησης υποθέσεων και 
απονοµής δικαιοσύνης... 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι δεν πρόκειται για µία συνηθισµένη υπόθε-
ση: βεβαίως επιβάλλεται να τηρηθεί απολύτως η νοµιµότητα, αλλά χρειάζεται και η 
µεγαλύτερη δυνατή εγρήγορση στην αντιµετώπιση του νεοναζιστικού µορφώµατος... 

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ




