
Το ότι οι ναζήδες της Χρ. Αυγής πετάχτηκαν έξω από τη Βουλή, ότι τα 
γραφεία τους κλείνουν σε πολλές περιοχές και ότι ο ασφαλίτης αρχηγός 
τους δεν έχει δίπλα του τους πιο έμπειστους τραμπούκους του, είναι 
κάτι που ανακουφίζει τους δημοκρατικούς ανθρώπους και δίκαια. Όμως 
ο ισχυρισμός ότι η συμμορία της Χρ. Αυγής διαλύθηκε, είτε είναι μια αι-
σιόδοξη αλλά λαθεμένη εκτίμηση όταν προέρχεται από συνεπείς δημο-
κράτες που την έχουν για χρόνια αντιπαλαίψει, είτε είναι ένας υποκρι-
τικός και εγκληματικός αποπροσανατολισμός όταν προέρχεται από 
τον καθεστωτικό και κάλπικο αντιφασισμό του ΣΥΡΙΖΑ. 
Μιλάμε για κάλπικο αντιναζισμό επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που με 
την πρακτική στήριξη όλης της αστικής τάξης πρωτοστάτησε στο να 
πληγούν λιγότερο ποινικά οι ναζήδες στη δίκη τους. Έτσι, πριν το τέλος 
αυτής της όχι τυχαία ατελείωτης δίκης ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον ποινικό 
κώδικα με διατάξεις που ελαφραίνουν τις ποινές για τη Χ.Α. αντί να τις 
βαρύνουν. Αποδεικνύεται δηλαδή σήμερα ότι η ολότελα αδικαιολόγητη 
πελώρια καθυστέρηση της δίκης συνέφερε το ναζισμό γιατί πρόσφερε 
στο ΣΥΡΙΖΑ όλο το μεγάλο χρόνο που χρειαζόταν για να αλλάξει τον 
ποινικό κώδικα. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι φίλοι του στην πολιτική αγωγή ότι 
η δίκη δεν μπορούσε να είναι ουσιαστικά πιο σύντομη γιατί αλλιώς δεν 
θα αποδεικνυόταν η ενοχή των ναζί. Όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για 
τέσσερα ολόκληρα χρόνια φρόντισε να μην υπάρχει ούτε στα τέσσερα 
κρατικά κανάλια που έλεγχε (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, Βουλής), κανένας 
σχολιασμός και καμιά παρουσίαση της δίκης ώστε να αποδειχθεί 
και ζωντανά μπροστά στο λαό πόσο εντελώς ναζιστική και πόσο 
θρασύδειλη είναι η συμμορία αυτή. Γενικά η συστηματική αποσιώπηση 
αυτής της πολύχρονης δίκης από όλα τα κανάλια, που σημαίνει από 
όλα τα κόμματα, αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα ολόκληρο πολιτικό 
καθεστώς που δεν θέλει την ιδεολογική άμυνα των μαζών απέναντι 
στο Χρυσαυγιτισμό, οπότε δεν θέλει πραγματικά την διάλυση της 
συμμορίας.
Το χειρότερο όμως στον ισχυρισμό περί τελειωμένης ΧΑ είναι 
οι εγκληματικές πολιτικές του συνέπειες, καθώς αν τον πιστέψουν 
οι αντιφασίστες εφησυχάζουν, ακριβώς τη στιγμή που πρέπει να 
ανησυχούν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αυτό οφείλεται 
γενικότερα στο ότι η υλική, πολιτική και ιδεολογική βάση του ναζισμού 
και γενικά του εθνοθρησκευτικού ρατσισμού και του αντισημιτισμού 
δυναμώνει παγκόσμια καθώς οι ιμπεριαλιστές ινδάλματα κάθε φασισμού 
και μάλιστα ιδιαίτερα της ΧΑ, δηλαδή οι ρώσοι και οι κινέζοι αρχιφασίστες, 
προωθούν τις πολιτικές και οικονομικές τους θέσεις παντού στον κόσμο, 
οι ίδιοι ή με δυτικούς φίλους τους ιδιαίτερα στη χώρα μας (Σαββίδης-
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ΟΛΘ, COSCO-ΟΛΠ, Σμετς-ΟΠΑΠ κ.λπ).
Οι καθησυχαστές θέλουν να ξεχάσουμε ότι πέρυσι είχαμε τις πρώτες 
διαδηλώσεις μαθητών με φιλοχρυσαυγίτικα συνθήματα στο όλο και πιο 
αρρωστημένο μακεδονικό, ότι από το 2016 ως σήμερα, παρά τη δίκη 
των ναζί, έχουμε διαρκή αύξηση των ρατσιστικών επιθέσεων σε όλη 
την Ελλάδα (δες Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας). 
Κρύβεται επίσης πόσο ισχυρός είναι ο ρόλος της ΧΑ στις προσλήψεις στα 
γκέτο της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην Επισκευαστική 
Ζώνη, ενώ η κινέζικη πρεσβεία καλεί σε συνάντηση τα στελέχη της. 
Όταν μέσα σε αυτές τις συνθήκες  έρχεται η ελάφρυνση των ποινών 
για τους κάθε λογής τραμπουκισμούς, απρόκλητους ξυλοδαρμούς, 
δολοφονίες κλπ της συμμορίας, αλλά και γενικότερα κάθε φασίστα ή 
σοσιαλφασίστα, πρέπει κανείς πολύ να ανησυχεί. Πέρα από την επίπτωση 
του νέου ποινικού κώδικα στις ποινές της δίκης, αυτός αποτελεί μια 
ενθάρρυνση για μεγαλύτερη βία στο μέλλον από τη συμμορία της ΧΑ, 
όποια μορφή και όνομα και αν έχει αυτή, και όποιος και να είναι ο αρχηγός 
της. Είναι λάθος να νομίζει κανείς ότι η ΧΑ είναι ο Μιχαλολιάκος, οπότε 
αν αυτός καταδικαστεί πχ σαν αρχηγός μιας εγκληματικής συμμορίας 
εντός της ΧΑ, η ΧΑ θα πάψει να υπάρχει. Γιατί δεν είναι αυτός ο 
ασφαλιτάκος ο δημιουργός του μαζικού κόμματος ΧΑ. Αυτό είναι 
συνειδητό και συλλογικό δημιούργημα ενός ολόκληρου πολιτικού 
καθεστώτος. Μόνο ένα καθεστώς διακομματικής συμφωνίας θα 
μπορούσε να δώσει σε μια ανοιχτά ναζιστική συμμορία το ελεύθερο 
να δέρνει ατιμώρητα χιλιάδες ανθρώπους επί 30 χρόνια, χωρίς 
καμιά αστυνομία, κανείς δικαστής, και κυρίως κανένα απολύτως 
πολιτικό κόμμα, πλην της ΟΑΚΚΕ, να κάνει αυτή τη βία κεντρικό 
πολιτικό ζήτημα και, κυρίως, να θέτει το προφανές: την πολιτική 
απαγόρευση αυτού του κόμματος-συμμορίας. 
Με τον ίδιο τρόπο μόνο ένα καθεστώς θα μπορούσε να αποκαθηλώσει 
ή να διαλύσει πραγματικά αυτή τη συμμορία. Αλλά αυτό καθόλου δεν 
φαίνεται τόσο από την παραπάνω στάση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από αυτή 
της ΝΔ η οποία με τον υπουργό εσωτερικών Θεοδωρικάκο (πρώην 
γραμματέας της ΚΝΕ, πρώην λαλιωτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεξί 
χέρι του Μητσοτάκη) μόλις πριν λίγο έβγαλε ένα νόμο ώστε η XΑ 
να αποκτήσει για πρώτη φορά θέσεις στις επιτροπές του Δήμου της 
Αθήνας, και έτσι να βρεθεί σε μια από αυτές ο διεκδικητής της αρχηγίας 
της ΧΑ ναζί Κασιδιάρης, ο οποίος ενώ είχε εμποδιστεί ομόφωνα από 
όλες τις παρατάξεις του Δήμου να βγάλει εκλογικά περίπτερα στην Αθήνα 
στις δημοτικές βρήκε σύμμαχό του σε αυτό το υπουργείο εσωτερικών 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τα έβγαλε.

Δεν ξέρουμε βέβαια τι σχεδιάζει να κάνει το ελληνικό διακομματικό 
φιλοχρυσαυγίτικο καθεστώς τελικά με τη ΧΑ, αν δηλαδή θα την κρατήσει 
με αυτό το όνομα και νέα ηγεσία, ή αν θα της αλλάξει όνομα, ή αν θα 
την σπάσει σε υποσυμμορίες. Εκείνο για το οποίο είμαστε σίγουροι είναι 
ότι αυτό το τέρας σαν στελεχικός μηχανισμός, όποιες και αν είναι οι 
μεταμορφώσεις και οι ιδεολογικές προσαρμογές του (πχ  σχετικό ξέπλυμα 
από το ναζισμό του και πέρασμα στον ευρασιαστισμό, ταυτοτισμό κλπ) 
είναι εντελώς απαραίτητο στο βαθύ ελληνικό φαιο«κόκκινο» καθεστώς. 
Αυτό χρειάζεται ένα παρακρατικό οργανωμένο σώμα για να οργανώνει 
την εθνορατσιστική, αντισημιτική τρομοκρατία, και κυρίως να λειτουργεί 
σαν επιβλέπουσα ταγματασφαλίτικη φράξια μέσα στην αστυνομία και 
μέσα στο στρατό για λογαριασμό του νεοχιτλερικού άξονα Ρωσίας-Κίνας.
 Αυτό το καθεστώς ήθελε αυτό το σώμα μέσα στη Βουλή. Όμως ήδη αρκετά  
πριν από τη δολοφονία του Π. Φύσσα η Ελλάδα, και ειδικά ο προωθητής 
της ρώσικης στρατηγικής του «ορθόδοξου  τόξου» πρωθυπουργός 
Σαμαράς, δεχόταν αφόρητες πιέσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης για 
το ζήτημα της ΧΑ καθώς η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της ΕΕ που είχε στο 
κοινοβούλιο της ανοιχτούς ναζήδες. Αυτές οι πιέσεις δυσκόλευαν όχι τόσο 
την ελληνική όσο τη ρώσικη διπλωματία που χρησιμοποιεί την Ελλάδα 
σαν την πιο πολύτιμη πολιτικοοικονομική βάση της μέσα στην ΕΕ και 
στο ΝΑΤΟ (ιδιαίτερα για να ασκεί τα βέτο της στις δυτικές κυρώσεις), και 
γι αυτό την θέλει να φαίνεται σαν ακραιφνής δυτική. Το γεγονός ότι η ΧΑ 
αντικαταστάθηκε στη Βουλή από την επίσης ρωσόδουλη και φασιστική 
ως το μεδούλι «Ελληνική Λύση» μπορεί να δώσει και την εξήγηση 
για το πως από τη μια στιγμή στην άλλη (σε σχέση με όλα τα γκάλοπ 
στη διάρκεια των τελευταίων μηνών) μειώθηκε στο μισό το εκλογικό 
ποσοστό της ΧΑ. Για παράδειγμα ένας μαζικός και καλά οργανωμένος 

πολιτικός παράγοντας, όπως είναι η Εκκλησία, που επιφανή της στελέχη 
πχ σαν τον Σεραφείμ Πειραιά υπεράσπιζαν απροκάλυπτα την ΧΑ, θα 
μπορούσε να επηρεάσει αποφασιστικά μια μαζική στροφή προς την 
Ελλ. Λύση. Άλλωστε η ειδικότητα της ΧΑ δεν είναι ο κοινοβουλευτισμός 
αλλά η βία και από πολλές απόψεις η εξωκοινοβουλευτική βία μπορεί 
να είναι πιο ασύδοτη και πιο αποτελεσματική από την κοινοβουλευτική.
Για όλους τους παραπάνω ρόλους η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία  και η 
ΟΑΚΚΕ επιμένουν ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητο 
να μπει στην πρώτη γραμμή το σύνθημα: «ΕKTOΣ ΝΟΜΟΥ Η ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ». Αν ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα θα σημαίνει ότι θα βγει εκτός 
νόμου η ΧΑ και κάθε συμμορία ή υποσυμμορία που θα προκύψει από το 
στελεχικό υλικό της. Εκτός νόμου πρακτικά σημαίνει ότι όλα τα θύματα  
των επιθέσεων, που στην πλειοψηφία τους είναι μετανάστες,  δεν θα 
έχουν τον τρόμο να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να αντιμετωπίζουν 
μια νόμιμη εγκληματική μηχανή. Κι όμως τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το 
ψευτοΚΚΕ, αρνούνται ακριβώς αυτό το βασικό σύνθημα, που θα επέτρεπε 
σε χιλιάδες θύματα να καταθέσουν κατά της συμμορίας, ενώ στη δίκη 
οι ναζήδες τρομοκρατούσαν με την ανοχή της έδρας ακόμα και τους 
μάρτυρες κατηγορίας. Οι αρνητές του «εκτός νόμου» δικαιολογούνται 
λέγοντας ότι αν υπάρχει μια εγκληματική συμμορία μέσα στη ΧΑ πρέπει 
τα μέλη της να τιμωρηθούν αλλά ποτέ η ΧΑ σαν κόμμα να απαγορευτεί.   
Όπως με τους Χίτλερ να αλωνίζουν δεν υπάρχουν δίκες της Νυρεμβέργης 
έτσι δεν υπάρχουν πραγματικές δημοκρατικές αντιναζιστικές δίκες 
με νόμιμη τη ΧΑ.  Γι αυτό είναι στην πάλη για το «εκτός νόμου η ΧΑ» 
που κρινόταν και κρίνεται ακόμα περισσότερο σήμερα  στη χώρα μας 
ο αντιφασισμός όσο η χώρα ζει ακόμα μια μισοδημοκρατική περίοδο.
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