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Τα µέσα ενηµέρωσης τροφοδοτούνται 
µε πληροφορίες για τη δικαστική έρευνα 
σχετικά µε τις εγκληµατικές ενέργειες της 
Χ.Α. Το δικαιολογηµένο ενδιαφέρον της 
κοινής γνώµης όµως δεν εστιάζεται µόνο 
στις αποκαλύψεις για τη δράση του φασι-
στικού υποκόσµου. Οι πολίτες ανησυχούν 
για την έκταση των διασυνδέσεων της Χ.Α. 
στα σώµατα ασφαλείας. Όπως προκύπτει 
και από τις όψιµες παρακολουθήσεις της 
ΕΥΠ, ακόµη και µετά τη δολοφονία του 
Φύσσα αστυνοµικοί συµπαραστέκονται 
στον οµαδάρχη της Νίκαιας, που κατ’ 
ουσίαν καθοδηγούσε τον ή τους δολοφό-
νους.

Η δικαστική έρευνα πρέπει να επεκτα-
θεί στις δεξαµενές εξοπλισµού της Χ.Α. 
και στους οικονοµικούς ενισχυτές της. 
Έχουν διατυπωθεί ερωτήµατα σχετικά µε 
τη διασπορά δεκάδων χιλιάδων όπλων, 
τα τελευταία χρόνια, µέσω των σκοπευ-
τικών εταιρειών. Επίσης έχει καταγγελ-
θεί η δράση ψυχιάτρου, στελέχους της 
Χ.Α., ο οποίος διευκόλυνε την απόκτηση 
άδειας οπλοκατοχής ή οπλοφορίας. Παρά 
τις καθησυχαστικές δηλώσεις του υπουρ-
γείου Άµυνας, παραµένει ανεξιχνίαστη η 
υπόθεση της εκπαίδευσης που πρόσφε-
ραν απόστρατοι, έφεδροι ή και ενεργοί 
αξιωµατικοί σε µέλη της Χ.Α. Το ξήλωµα, 
λοιπόν, της εγκληµατικής οργάνωσης δεν 
αφορά µερικές δεκάδες ηγετικά στελέχη 
της. Αφορά τα πλοκάµια που έχουν εγκα-
τασταθεί στα σώµατα ασφαλείας και τον 
στρατό.

Οι σπόνσορες επικοινωνίας της Χ.Α. 
αποτελούν άλλο ένα κεφάλαιο για έρευ-
να. Παρά τον καταιγισµό πληροφοριών, 
δεν µάθαµε ποιος καναλάρχης διαπραγ-
µατευόταν να ενοικιάσει το κανάλι του 
στη Χ.Α. Ποιες εφηµερίδες και ΜΜΕ υπέ-
θαλψαν, ακόµη και µε δηµοσιεύµατα life 
style, ιδεολογικές στάσεις και ρατσιστικές 
πρακτικές των ακροδεξιών; Ακόµη και 
χθες γνωστή τηλεπερσόνα, που είχε πρω-
ταγωνιστήσει στη µεταµεσονύκτια προ-
παγάνδιση εν σώµατι της Χ.Α., αµφισβή-
τησε τη δικαστική έρευνα. Το πρόσωπο 
αυτό συµπράττει στη θυµατοποίηση ή και 

ηρωοποίηση των εγκληµατιών. Χορηγοί 
επικοινωνίας και χορηγοί - οικονοµικοί 
ενισχυτές από τα σπλάχνα του µεγάλου 
κεφαλαίου συνέβαλαν στη δηµιουργία του 
προφίλ και την οικοδόµηση της εγκληµα-
τικής οργάνωσης, προσφέροντάς της πο-
λιτικό προκάλυµµα. Μεγαλοπαράγοντες 
του αθλητισµού άφησαν ανοιχτές τις κερ-
κίδες, ώστε οι νεοναζί να στρατολογούν 
µέλη από τις ορδές των χούλιγκαν.

Η εξάρθρωση, λοιπόν, της Χ.Α. δεν είναι 
έργο µόνο της δικαστικής έρευνας, επε-
κτείνεται στην ανατροπή πολυδαίδαλων 
σχέσεων εξουσίας. Κυρίως όµως στην 
καταπολέµηση ισχυρών ρατσιστικών προ-
τύπων ευρέως διαδεδοµένων στην κοι-
νωνία. Είναι η δύσκολη αντεπίθεση µιας 
νέας πολιτικής, µε δηµοκρατική έδραση 
και κοινωνικές ευαισθησίες, που έρχεται 
αντιµέτωπη µε την αντιπολιτική. Γι’ αυτό 
είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός 
ότι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού 
υιοθετούν ακόµη και σήµερα τις ιδεολο-
γικές συντεταγµένες και τις εµφυλιοπολε-
µικές τακτικές της Χ.Α., όχι µόνο για ψη-
φοθηρικούς λόγους, αλλά γιατί πιστεύουν 
ότι οι χρυσαυγίτες είναι άσωτοι υιοί της 
κοινής οικογένειας της ∆εξιάς, αναγκαί-
οι δυναµικοί εταίροι στη στρατηγική της 
έντασης µε στόχο να ανακοπεί η άνοδος 
της Αριστεράς. Ασφαλώς, όµως, οι διάφο-
ροι Φαήλοι δεν εκπροσωπούν τη µεγάλη 
πλειονότητα των συντηρητικών πολιτών, 
ούτε το σύνολο του πολιτικού κόσµου της 
συντηρητικής παράταξης.

Η περιθωριοποίηση της Χ.Α. είναι κατ’ 
εξοχήν πολιτική υπόθεση, που δεν µπο-
ρεί να φέρει σε πέρας η πολιτική ελίτ του 
Μνηµονίου. Έχει απαξιωθεί και η αξίω-
σή της για συστράτευση του περίφηµου 
«συνταγµατικού τόξου» αποσκοπεί στην 
ιδεολογικοπολιτική απονεύρωση της Αρι-
στεράς. Εξυπηρετεί τη µηδενιστική θεω-
ρία της Ακροδεξιάς, ότι όλοι οι άλλοι είναι 
ίδιοι. Η αναγκαία δηµοκρατική επαγρύ-
πνηση επιβάλλει ο αντιφασισµός να είναι 
ενεργός λαϊκή - ενωτική δύναµη και όχι 
παιχνίδι σκοπιµοτήτων στις κορυφές του 
αµαρτωλού πολιτικού συστήµατος.

Οι συνοµιλίες των µελών της Χρυσής Αυγής 
που έρχονται καθηµερινά στο φως της δηµο-
σιότητας δείχνουν το βάθος της εγκληµατικής 
δραστηριότητας του ναζιστικού αυτού µορ-
φώµατος που κάτω από τον κοινοβουλευτικό 
µανδύα είχε καταφέρει µέχρι σήµερα να τη 
σκεπάζει.

∆είχνουν επίσης τη διείσδυσή της στα σώ-
µατα ασφαλείας, κάτι βέβαια που ήταν γνωστό 
από τις αποκαλύψεις του Βήµατος σχετικά µε 
τα αποτελέσµατα στα εκλογικά τµήµατα που 
ψήφισαν οι αστυνοµικοί στην Αθήνα, αλλά δεν 
ήθελε να παραδεχθεί η κυβέρνηση.

Οι εκατοντάδες σελίδες των αποµαγνητοφω-
νήσεων φέρνουν µπροστά στις ευθύνες του 
και το πολιτικό σύστηµα που άφησε να θεριέ-
ψει κάτω από τα πόδια του αυτή η σφηκοφω-
λιά της παρανοµίας και της διαφθοράς χωρίς 
να επεµβαίνει. 

Οι φωνές όλα τα προηγούµενα χρόνια ήταν 

πολλές και από διαφορετικές πλευρές αλλά τα 
αυτιά ήταν δυστυχώς κλειστά. 

Σήµερα πολλοί εκπλήσσονται ή κάνουν τους 
έκπληκτους µη µπορώντας να δικαιολογήσουν 
την προηγούµενη στάση τους. 

Λάθη ανεπίτρεπτα µιας κοινωνίας που δεν 
έχει συνειδητοποιήσει πως από µια πλαστή 
ευµάρεια έπεσε απότοµα στα βαθιά της οικο-
νοµικής κρίσης.

Τώρα που αυτός ο βόρβορος έρχεται στην 
επιφάνεια πρέπει η Πολιτεία πάει βαθιά την 
έρευνα και να ξηλώσει χωρίς καµία ανοχή όλο 
το δίκτυο της που τόσα χρόνια ουσιαστικά ανε-
νόχλητη ύφαινε η Χρυσή Αυγή. 

Και σε αυτό πρέπει να ζητήσει και να πάρει 
βοήθεια από όλα τα κόµµατα του συνταγµατι-
κού τόξου χωρίς µικροκοµµατικά τερτίπια. ∆ι-
αφορετικά το φίδι του φασισµού και του ναζι-
σµού θα βρει και πάλι την ευκαιρία να γεννήσει 
τα αυγά του.

Όπλα, TV και χρήµατα: 
τα πλοκάµια της Χ.Α.

Καµία ανοχή

Η µεταδικτατορική Πολι-
τεία, από την 25η Ιουλίου 1974 
και µέχρι τα ξηµερώµατα του 
Σαββάτου 28 Σεπτεµβρίου 
2013, υπήρξε σε υπερβολικό 
βαθµό ανεκτική. Τα όρια της 
δηµοκρατικής συγκατοίκη-
σης έπρεπε να ήσαν σαφή και 
η τιµωρία όσων προκαλούν 
τη δηµοκρατική τάξη, ευα-
νάγνωστη και παραδειγµα-
τική. Ωστε να µην ηµπορεί ο 
εξεταζόµενος για εγκλήµατα 
βουλευτής Παππάς να υβρίζει 
µέσα στη Βουλή, λέγοντας ότι 
η πτώση της δικτατορίας είναι 
«η απαρχή των σηµερινών 
δεινών»!

Ο συντηρητικός Κωνστα-
ντίνος Καραµανλής, µε τις 
πεποιθήσεις του ενισχυµένες 
από την υπεροχή των µεγά-
λων δυτικών ∆ηµοκρατιών 
και µε το µυαλό στην Ευρώπη 
των ελευθεριών, έκανε χωρίς 
ανταλλάγµατα το µεγάλο βήµα 
της συµφιλίωσης.

∆υστυχώς, η Ελλάδα του 
1975 δεν ήταν έτοιµη να ζή-
σει ως µια ανοιχτή κοινωνία. 
Ο κανόνας δικαίου, δηλαδή 
η αναγνώριση του νόµου ως 
κοινού ορίου των πράξε-
ών µας, απουσίαζε σχεδόν 
παντελώς στα µεγάλα λαϊκά 
στρώµατα. Σχηµατισµοί που 

αναζητούσαν περιπτώσεις 
«δικαιολογηµένης ανατρο-
πής» της συνταγµατικής τάξης 
συµµετέχουν από τότε, χωρίς 
κανένα εµπόδιο, στις εκλογι-
κές διαδικασίες.

Είναι χαρακτηριστικό πως 
κανένας από τους οπαδούς 

της «ανυπακοής» δεν σε-
βάστηκε τη µεγαθυµία της 
∆ηµοκρατίας. Συνέχισαν να 
πολλαπλασιάζουν τον ιό του 
µίσους προς «την αστική ∆η-
µοκρατία και τα όργανά της». 

Με διαφορετικούς όρους και, 
ευτυχώς, άλλες αναφορές, τα 
ίδια έκαµαν και οι φίλοι των 
δικτατόρων του ’67. Για αρκε-
τά χρόνια, οι εχθροί της ∆ηµο-
κρατίας έγιναν «διακριτικοί». 
Πέρασαν πολλά χρόνια µέχρι 
τη στιγµή που ο Γ. Καρατζα-

φέρης, διαγραφείς βουλευτής 
του Καραµανλή και «καλός 
χριστιανός» του µακαριστού 
Χριστόδουλου, κέρδισε τον 
Γ. Τζαννετάκο, αντιχουντικό 
υποψήφιο του ιδίου Καρα-

µανλή. Από εκείνη την περίο-
δο, η άκρα ∆εξιά κυκλοφορεί 
προκλητική και πολλαπλασι-
αζόµενη. Πολύ πριν η οικο-
νοµική κρίση συγκλονίσει τα 
θεµέλια της ∆ηµοκρατίας.

Εχει σηµασία να κατανοή-
σουµε ότι η εκρηκτική ανά-
πτυξη της επιρροής της άκρας 
∆εξιάς διευκολύνθηκε από 
την ανοχή που αποδεδειγµένα 
επιδείκνυαν η δηµοκρατική 
τάξη και τα όργανα της Πολι-
τείας σε έκνοµες ενέργειες 
που καλύφθηκαν υπό τον 
µανδύα ενός δήθεν αριστερού 
εξτρεµισµού. Ο πρώτος που 
έπεσε στην παγίδα αυτή ήταν 

το σηµερινό κόµµα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, επειδή δεν ξεκαθάρισε ότι 
η συµµετοχή των «Κινηµά-
των» στις γραµµές του δεν θα 
ξεπερνούσε τον ίδιο πάντοτε 
κανόνα του νόµου. Αντί να 
µετατρέψει την οικουµενική 
οργή για το φονικό του 2008 
σε οµόθυµη απαίτηση για 
την αµείλικτη εφαρµογή της 
τάξης, µπερδεύτηκε σε ανυ-
πόστατους και ακατανόητους 
διαχωρισµούς αναµεταξύ αι-
τιών της βίαιης άρνησης του 
νόµου. Συντήρησε έτσι τον 
µύθο µιας χώρας που σπα-
ράσσεται από τη δύναµη των 
άκρων της.

Η Ελλάδα των άκρων Του Μπάµπη Παπαδηµητρίου

Περήφανα γηρατειά 
µε παιδιά κι εγγόνια

Από χτες άρχισαν να περισσεύουν τα λόγια 
περί του θεσµικού ρόλου των ηλικιωµένων, 
µε αφορµή τη σηµερινή µέρα (1η Οκτώβρη) 
που είναι αφιερωµένη στην Τρίτη Ηλικία. 
Αυτά για εκείνους που έχουν αναγάγει τους 
«κοινωνικούς διαλόγους» σε κορωνίδα της 
δράσης τους. Για το αγωνιστικό κίνηµα των 
συνταξιούχων - που δεν παραµυθιάζεται - το 
νόηµα είναι αλλιώς. 

Οπως το εκφράζει η Ενωση Συνταξιού-
χων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης 
Καλλιθέας και Γύρω ∆ήµων σε ανακοίνω-
σή της: «Την 1η Οκτώβρη την επικαλούνται 
εκείνοι που θεωρούν ότι τα «γηρατειά είναι 
κόστος»... 

Ενα σάπιο σύστηµα που θεωρεί την Τρίτη 
Ηλικία αναλώσιµη στο βωµό των συµφερό-
ντων της πλουτοκρατίας εφαρµόζοντας πιστά 
τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Που 
καταστρέφει όποια υποδοµή συντηρούµε 
και η οποία διευκόλυνε και βοηθούσε τη δύ-

σκολη περίοδο που έχουν τα γηρατειά. Ενα 
τέτοιο λοιπόν πολιτικό σύστηµα δεν έχει το 
δικαίωµα να βγάζει λόγους και να µοιράζει 
υποσχέσεις τη «µέρα των ηλικιωµένων», 
όπως κάνει και τη µέρα του παιδιού, της µη-
τέρας, του περιβάλλοντος, των ΑµΕΑ κ.λπ. - 
δηλαδή των θυµάτων του. ∆εν έχουν κανένα 
δικαίωµα να εµπαίζουν, διότι περί εµπαιγ-
µού πρόκειται, τα γηρατειά που πραγµατικά 
είναι περήφανα». 

Τα περήφανα γηρατειά, που δεν είναι από-
µαχοι της ζωής, καλούν όλους τους συνταξι-
ούχους να κάνουν µια νέα αρχή: «Να µπουν 
και να οργανωθούν στα σωµατεία τους και 
µε αποφασιστικότητα να παλέψουµε για να 
πάρουµε πίσω τη ζωή που µας κλέβουν 
κάθε µέρα... 

Να αγωνιστούµε µαζί µε τα παιδιά και τα 
εγγόνια µας, µε όσες δυνάµεις έχουµε, για να 
ανοίξει ο δρόµος που θα φέρει το λαό στην 
εξουσία». Ετσι, απλά και σταράτα.


