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Μια διμοιρία αστυνομικών έσωσε 
την Βουλή και την τιμή τής Ελλάδας
Τ

ο δικαίωμα τής διαμαρτυρίας είναι ένας 
από τους πυλώνες τής Δημοκρατίας και γι’ 
αυτό είχαν δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν 
στο Σύνταγμα αυτοί που διαφωνούν με την 

Συμφωνία των Πρεσπών, ακόμη και να «στολί-
σουν» με κάθε λογής επίθετα τον Αλέξη Τσίπρα 
και την κυβέρνησή του. Η Αστυνομία όφειλε να  
αποφύγει συγκρούσεις με τους διαδηλωτές, όμως 
καθήκον τής φρουράς που προστατεύει την Βουλή, 
είχε καθήκον να εμποδίσει τους χρυσαυγίτες όταν 
αποπειράθηκαν να εισβάλουν στο σύμβολο τής 
Δημοκρατίας από πέντε διαφορετικά σημεία χρη-
σιμοποιώντας ρόπαλα, σιδηρολοστούς, πέτρες, 
μπουλόνια, ακόμη και σύγχρονες φωτοβολίδες για 
να διασπάσουν το τείχος των φρουρών που υπέ-
στησαν τραύματα και 25 από αυτούς μεταφέρθη-
καν σε νοσοκομεία. 
Οι  φρουροί τής Δημοκρατίας συγκρούονταν επί 
τρεις ώρες με τα φασιστοειδή και για όλα αυτά 
υπάρχουν φωτογραφικά τεκμήρια, βίντεο που πε-
ριγράφουν τις βιαιοπραγίες, αναφορά τού Φρού-
ραρχου τής Βουλής και τού προέδρου της που πα-
ρακολουθούσε τις μάχες που έδιναν οι φρουροί 
τής Δημοκρατίας, όμως σύσσωμη η αντιπολίτευση 
από το ΚΚΕ στα αριστερά, μέχρι τούς ακροδεξιούς 
τής Νέας Δημοκρατίας, όπως τις τρεις μαϊμούδες 
δεν είδαν τίποτε, δεν άκουσαν τίποτε και δεν εί-
παν τίποτε για να καταδικάσουν την απόπειρα των 
χιτλερικών να εισβάλουν στην Βουλή. 
Είναι προφανές ότι οι χρυσαυγίτες είχαν σχεδιά-
σει με κάθε λεπτομέρεια και είχαν οπλιστεί για να 
αντιμετωπίσουν τους φρουρούς τής Βουλής, άρα 
γεννιέται το ερώτημα γιατί οι θαυμαστές τού Χίτ-
λερ ήθελαν να εισβάλουν στη Βουλή. Φυσικά δεν 
είχαν καλό σκοπό και εφόσον δεν αποκαλύπτουν 
τα σκοτεινά σχέδιά τους, μόνο την εικασία μπο-

ρούμε να κάνουμε ότι ήθελαν να πυρπολήσουν 
ή έστω να καταστρέψουν το «μπουρδέλο», όπως 
έκαναν οι ναζί το 1933 όταν πυρπόλησαν το Ράϊχ-
σταγκ για να επιβάλουν το Γ’ Ράιχ.
Αν οι φρουροί υποχωρούσαν και ο Μπαρμπαρού-
σης με τον Λαγό και τα τάγματα εφόδου τους κα-
τέστρεφαν τη Βουλή, η Ελλάδα θα γινόταν ρεζίλι 
διεθνώς, θα κινδύνευε η Δημοκρατία και θα «έπε-
φτε» η κυβέρνηση Τσίπρα, που ήταν το ζητούμενο. 
Εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας δεν φεύγει επειδή το 
θέλουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Φώφη μας και 
ο Κουτσούμπας και αφού δεν μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν τα τανκς για να βάλουν την πατρίδα 
μας στο γύψο,  η καταστροφή τής Βουλής ήταν η 
τελευταία τους ελπίδα.
Γι’ αυτό προστατεύουν τους Χρυσαυγίτες και ρί-
χνουν τις ευθύνες στην κυβέρνηση, ότι δήθεν 
προκάλεσε τα επεισόδια, αλλά και έδωσε εντολή 
στους φρουρούς  να χρησιμοποιήσουν χημικά 
όπλα εναντίον των Χρυσαυγιτών. Η αντιπολιτευ-
ση καταγγέλει και πως τα χημικά όπλα προκάλε-
σαν δυσφορία σε παιδιά και άλλους διαδηλωτές, 
που είναι πολύ πιθανό, οι οποίοι θα έπρεπε να 
απομακρυνθούν με τα παιδιά τους από τον χώρο 
των σκληρών συγκρούσεων.
Οι προστάτες τής Χρυσής Αυγής προσπαθούν να 
ταυτίσουν την απόπειρά της να εισβάλει στην Βου-
λή, με άλλου είδους βιαιοπραγίες στο παρελθόν, 
αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στις κα-
ταστροφές ιδιωτικής περιουσίας των μπαχαλάκη-
δων και τον βιασμό τής Δημοκρατίας. Αλλο να κα-
ούν μερικά αυτοκίνητα και κάδοι σκουπιδιών και 
άλλο να καεί η Βουλή των Ελλήνων.
Γι’ αυτό ελπίζω ότι ο ελληνικός λαός δεν θα πιστέ-
ψει την δαιμονοποίηση των φρουρών τής Βουλής, 
επειδή εμπόδισαν τούς νεοναζί να τη καταστρέψουν.

Ομως, ο Γιώργος Σταματόπουλος έγραψε και συμ-
φωνώ απόλυτα, ότι «ο καθένας από εμάς πιθα-
νώς κρύβει έναν χρυσαυγίτη μέσα του και δεν 
το ξέρει ή δεν τον αφήνουν οι συναναστροφές 
να τον δει κατάματα - και αυτό χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή, όσο και αν επαιρόμαστε για το δημο-
κρατικό μας φρόνημα. Είναι αλήθεια ότι πολλοί 
αρνούμαστε να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας μή-
πως και αντικρίσουμε το τέρας - και μετά; Δύ-
σκολα χρόνια, χρόνια φόβου και ατολμίας, επο-
χές που απαξιώνουν τον άνθρωπο και όπως όλα 
δείχνουν, δύσκολο είναι και να ξεφύγουμε από 
αυτή την ασθενή στάση [και νοοτροπία].»
Ολα αυτά τα επεισόδια, τα συλλαλητήρια, η από-
πειρα εισβολής στη Βουλή κλπ., δεν έχουν να 
κάνουν με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά με 
τον φόβο για τις συνέπειες των ερευνών γύρω 
από τις δραστηριότητες τού Βαγγέλη  Μαρινάκη 
που θέλουν να προστατέψουν, τις αποκαλύψεις 
των αρμόδιων εισαγγελέων για τα σκάνδαλα Νο-
βάρτις και ΚΕΕΛΠΝΟ, για τους φοροφυγάδες, 
για τα χρέη 400 εκατομμυρίων ευρώ τού ΠΑΣΟΚ 
και τής ΝΔ που θα διαγράψουν αν γίνουν κυβέρ-
νηση και προπαντός το πάθος τού Κυριάκου να 
γίνει πρωθυπουργός επειδή το θέλει η Μαρέβα 
και τής Φώφης μας που αφού διέλυσε το ΠΑΣΟΚ 
και κινδυνεύει τώρα το κατασκεύασμά της ΚΙΝ.
ΑΛ. όμως ελπίζει πως θα την διορίσει υπουργό 
ο Κυριακος. Αμ τί λέει και ο Κουτσούμπας τού 
ΚΚΕ που βγάζει λάδι την Χρυσή Αυγή και κα-
ταγγέλει την κυβέρνηση επειδή χρησιμοποίησε 
χημικά όπλα εναντίον των ναζί;
Ομως η Δημοκρατία δεν είπε ακόμη την τελευ-
ταία λέξη και θα την ακούσουμε στις εθνικές 
εκλογές, όποτε αν γίνουν όταν μιλήσει ο ελλη-
νικός λαός.

ΣΥΣΣΩΜΗ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Σαν την Ελλάδα
Στην Ελλάδα υπάρχουν βουλευτές 
που σαν καγκουρώ πηδούν από κόμ-
μα, π.χ. ο Γρηγόρης Ψαριανός, αλλά 
και στην Αυστραλία έχουμε πολιτικούς 
που αλλάζουν κόμματα σαν πουκάμι-
σα. Οπως τον αυτόχθονα επιχειρημα-
τία Γουόρεν Μαντίν, πρώην πρόεδρο 
τού Εργατικού Κόμματος που με εντο-
λή τού πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον 
θα είναι Λίμπεραλ υποψήφιος στην 
βουλευτική έδρα Gilmore.
Η παρέμβαση τού κ. Μόρισον προκά-
λεσε δυσαρέσκεια στον κ. Σουλτζ και 
άλλα μέλη τού Λίμπεραλ Πάρτι στην 
περιοχή. Επειδή ο κ. Σουλτζ, είχε ήδη 
κερδίσει το χρίσμα τού Λίμεραλ υπο-
ψηφίου για την ίδια έδρα και παραιτή-
θηκε αγανακτισμένος από το Λίμπε-
ραλ Πάρτι για να είναι ανεξάρτητος 
υποψήφιος στις εθνικές εκλογές. 

Να αναφέρω πως αν γίνονταν εκλο-
γές το περασμένο Σαββατοκύριακο 
οι Λίμπεραλ θα έχαναν περίπου 20 
έδρες; 

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημε-
ρίδα των Συντακτών:
«Θα ζήσουμε ωραίες στιγμές. Κανάλια 
που λοιδορούσαν τον τέως υπουργό 
Αμυνας, όσο ήταν στην κυβέρνηση, 
χαρακτηρίζοντάς τον ακροδεξιό, γρα-
φικό και διεφθαρμένο, τώρα θα συ-
νωστίζονται στον προθάλαμο του γρα-
φείου του για να εξασφαλίσουν μια 
δήλωση ή μια συνέντευξή του. Δεν 
αποκλείεται να δούμε ορισμένους 
από τους δημοσιολόγους που τον 
χλεύαζαν μέχρι προχτές να τον απο-
θεώνουν για τη συνέπεια που δείχνει 
στο Μακεδονικό. Μεγάλη πλάκα.»

Ακόμη ένα:
Δυο κότες βλέπουν με τα μικρά τους 
τηλεόραση. Κάποια στιγμή το ζευγά-
ρι που παίζει στην ταινία κάθεται στο 
τραπέζι για το γεύμα που περιλαμβά-

νει κοτόπουλο ψητό.
Τότε η μια κότα λέει στην άλλη:
- Αλλαξε το χρυσή μου σε παρακαλώ, 
δεν θέλω τα παιδιά να βλέπουν θρί-
λερ!

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης
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