
Ξεκίνησε η δίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής 

Την Δευτέρα 20 Απρίλη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων των φυλακών 
Κορυδαλλού ξεκίνησε μια από τις σημαντικότερες δίκες στην σύγχρονη πολιτική 
ιστορία της Ελλάδας: η δίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής. 

Η δίκη διακόπηκε για να συνεχιστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στον ίδιο χώρο. 

Πρόκειται για μια ιστορική συγκυρία. Για πρώτη φορά  θα δικαστεί ναζιστική 
οργάνωση που είναι πλέον 3ο κόμμα στη βουλή με 388.447 ψηφοφόρους και ενώ 
στην κυβέρνηση είναι μια συμμαχία με βασικό κορμό την Αριστερά. 

Κάθε καταδίκη Xρυσαυγιτών για τα εγκλήματά τους αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 
στοιχείο στην επιχειρηματολογία του αντιφασιστικού κινήματος απέναντι στα πιο  
συντηρητικά λαϊκά στρώματα που θεωρούν την Χρυσή Αυγή «εγγυητή του νόμου και 
της τάξης. 

Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό το κλίμα που θα δημιουργηθεί ενόψει της δίκης. Αν 
δηλαδή θα είναι ένα κλίμα δίκης ναζιστών που αφορά τον καθένα από μας που 
τοποθετεί τον εαυτό του στο στρατόπεδο της ελευθερίας και της υπεράσπισης των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων. 

Να καταλάβει και να πειστεί η κοινωνία ότι τα οργανωμένα μέλη της ΧΑ δεν 
συνιστούν ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα αλλά μια συμμορία δολοφόνων, ληστών, 
νονών της νύχτας που αν τους δοθεί η ευκαιρία να αφεθούν ελεύθεροι θα 
ματοκυλήσουν ξανά τους δρόμους και αυτή τη φορά όχι μόνο με αίμα μεταναστών 
αλλά και με αίμα αντιφασιστών, προοδευτικών, αριστερών ανθρώπων. Στην 
χειρότερη εκδοχή θα αποτελούν άμεσα ή έμμεσα τμήμα μιας νέας και πιο σκληρής 
διακυβέρνησης στο βαθμό που η σημερινή κυβέρνηση αποτύχει ή καταρρεύσει. 

Υπό κανονικές συνθήκες μια κυβέρνηση της αριστεράς πρέπει να νομοθετήσει ότι ο 
ναζισμός/φασισμός πρέπει να είναι εκτός νόμου γιατί  είναι το ιδεολογικό ένδυμα που 
οδηγεί στη δημιουργία οργανώσεων που μόνο στόχο έχουν το μίσος, την κατάλυση 
όλων των δημοκρατικών ελευθεριών, τις δολοφονίες εκατομμυρίων και τελικά το 
πισωγύρισμα της ανθρωπότητας στον βόρβορο προηγούμενων ιστορικών εποχών. 

Το ζήτημα της δίκης της Χρυσής Αυγής πρέπει να αντιμετωπιστεί ενωτικά τόσο μέσα 
όσο και έξω από τις αίθουσες της δίκης σε όλη τη διάρκειά της. 

Ήδη ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας-Πειραιά αλλά και άλλες 
συλλογικότητες  έχουν εξαγγείλει συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια στις 7 Μάη 
που συνεχίζεται η δίκη και θα κριθεί αν θα αλλάξει χώρο ή όχι. 

Είναι επίσης πολύ σημαντικός ο σχηματισμός του Golden Dawn Watch ενός 
Παρατηρητηρίου της δίκης της Χρυσής Αυγής με διεθνή διάσταση και την 
συμμετοχή νομικών, δημοσιογράφων, συνδικαλιστών, εκπροσώπων αντιφασιστικών, 
κοινωνικών και μεταναστευτικών συλλογικοτήτων κ.α που θα παρακολουθεί σε 
καθημερινή βάση την εξέλιξη της δίκης, θα ενημερώνει και θα παρεμβαίνει όπου 
χρειάζεται. 



Τελειώνει ο φασισμός με τυχόν καταδικαστική απόφαση; 

Προφανώς όχι. 

Η γερμανική δικαιοσύνη συνέλαβε τον Χίτλερ όταν έκανε το αποτυχημένο 
πραξικόπημα της μπυραρίας τον Νοέμβρη του 1923 στο Μόναχο, όπου 600 Ναζί 
εισέβαλαν σε μια συγκέντρωση 3000 επιχειρηματιών και πολιτικών. Έπειτα 2000 
ένοπλοι φασίστες συγκρούστηκαν με την αστυνομία και το στρατό της κυβέρνησης 
του Μονάχου. Ο Χίτλερ ηττήθηκε και συνελήφθη. Η εφημερίδα Völkischer 
Beobachter (Λαϊκός Παρατηρητής) όργανο του Κόμματος, απαγορεύθηκε και το 
Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα τέθηκε εκτός νόμου. 

 Παρότι η κατηγορία ήταν για εσχάτη προδοσία, η ποινή του Χίτλερ ήταν 
«χάδι»! 5 χρόνια φυλάκιση που μετατράπηκε σε 8μηνη και 500 μάρκα πρόστιμο! 
Στα χρόνια που ακολούθησαν η κρίση βάθυνε και η Αριστερά δεν κατάφερε να 
ενωθεί απέναντι στους Ναζί ούτε να προτείνει ένα πρόγραμμα εξόδου από την 
κρίση. 

Το Γενάρη του 1933 ο Χίτλερ γινόταν καγκελάριος και το Μάρτη του ίδιου χρόνου 
πήρε το 44% των ψήφων του γερμανικού λαού στις εκλογές. 

Η Γερμανία της Βαϊμάρης γεννήθηκε μετά την ήττα της γερμανικής επανάστασης και 
την δολοφονία των ηγετών της Ρ.Λούξεμπουργκ και Κ.Λήμπνεχτ. Η πανίσχυρη 
γερμανική αριστερά παρέμεινε διαιρεμένη και ανίκανη να αντιμετωπίσει τους Ναζί. 
Κράτησε 15 χρόνια πριν παραδοθεί στις ορδές του Χίτλερ. Οι ηγέτες του ΚΚΓ 
κοίταζαν χαμογελώντας τον Χίτλερ να μιλάει σε χιλιάδες εργάτες κάτω από τα 
γραφεία ενός από τα πιο μαζικά ΚΚ στην ιστορία. Ειρωνευόντουσαν τον παρόντα 
κομμουνιστή καλλιτέχνη Ν.Ριβέρα που μάταια προσπαθούσε να τους προειδοποιήσει. 
Λίγα χρόνια μετά ήταν όλοι τους νεκροί στα κάτεργα της Γκεστάπο και των 
στρατοπέδων συγκέντρωσης. 

Και ο Μιχαλολιάκος φυλακίστηκε για λίγους μήνες στα τέλη της δεκαετίας του 70 
παρότι καταδικάστηκε για τοποθέτηση βομβών σε κινηματογράφους που έπαιζαν 
προοδευτικές ταινίες προκαλώντας τραυματισμό δεκάδων πολιτών. Και το 2012 
εκλέχτηκε βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου. 

Επομένως μια απλή καταδίκη-χάδι δεν θα έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. 

Όμως τυχόν βαριά καταδίκη θα είναι μια νικηφόρα μάχη σε έναν πόλεμο που θα 
συνεχιστεί με καλύτερους όρους για το αντιφασιστικό κίνημα. 

Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό είναι αγώνας ενάντια στις αιτίες που τον γεννούν 

Το γεγονός ότι ο ναζισμός δεν θα τσακιστεί ολοκληρωτικά στις δικαστικές αίθουσες 
προκύπτει και από το αποτέλεσμα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών όπου  η 
Χρυσή Αυγή συγκέντρωσε 6.3% παρά τα όσα προηγήθηκαν. 

Η συντριβή του ναζισμού είναι υπόθεση του εργατικού-λαϊκού-αντιφασιστικού 
κινήματος.  



Για να νικηθεί ο ναζισμός/φασισμός πρέπει να εκλείψουν οι αιτίες που τον επωάζουν. 
Δηλαδή η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της. Η ανεπάρκεια και η αδυναμία της 
αριστεράς να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Και σαν 
αποτέλεσμα η επικράτηση σε πλατιά κοινωνικά στρώματα της σύγχυσης, της τυφλής 
οργής και της απελπισίας που οδηγούν στην αντίληψη ότι μόνο ένα σιδερένιο χέρι 
μπορεί να βάλει τάξη στο χάος. 

Πλέον δεν είμαστε στο μηδέν. Το κίνημα έχει συγκροτήσει μια πρωτόλεια 
αντιφασιστική δομή με πανελλαδική διάσταση. Αντιφασιστικές επιτροπές, 
αντιφασιστικοί συντονισμοί σε επίπεδο πόλεων, άπειρες αντιφασιστικές δράσεις 
όλων των ειδών είναι κατακτήσεις που πρέπει να διατηρήσουμε, να συγκροτήσουμε 
καλύτερα και να τις επεκτείνουμε. 

Αυτό πρέπει να αποτελέσει την βάση για να μπουν επιτέλους οι ηγεσίες των μαζικών 
κομμάτων της αριστεράς δυναμικά και ενωτικά στην μάχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον 
κυβέρνηση και δεν πρέπει να σύρεται από το φόβο της θεωρίας των 2 άκρων. Ενώ και 
η ηγεσία του ΚΚΕ όσο συνεχίζει την ανιστόρητη σεκταριστική τακτική της το μόνο 
που θα καταφέρνει θα είναι αυτό που έγινε στο Πέραμα στις 12/9/13: οι φασίστες 
κόντεψαν να σκοτώσουν τα μέλη του που έκαναν αφισοκόλληση και το κόμμα 
απάντησε με μια πορεία λιτανεία στην περιοχή. 

Για του λόγου το αληθές ας αφήσουμε το «δημοκράτη» Μιχαλολιάκο να μας 
εξηγήσει τι πραγματικά πρεσβεύει: 

«Δεν έχουν καταλάβει ότι όταν θα έχουμε δύναμη δεν θα δείξουμε οίκτο. Όταν γίνουμε 
δυνατοί, θα είμαστε ανελέητοι. Αν χρειαστεί, λερώνουμε τα χέρια μας. Θα δούνε πόσα 
απίδια βάζει ο σάκος. Θα δούνε τότε τι σημαίνει Τάγματα Εφόδου. Τι σημαίνει μάχη, τι 
σημαίνει αγώνας, τι σημαίνει οι ξιφολόγχες να ακονίζονται στα πεζοδρόμια». (από 
ομιλία του Μιχαλολιάκου στις Θερμοπύλες σε εκδήλωση της Χρυσής Αυγής στο 
άγαλμα του Λεωνίδα που περιλαμβάνεται και στην δικογραφία της υπόθεσης). 

Τάκης Γιαννόπουλος, μέλος του Antinazi zone και του Αντιφασιστικού Συντονισμού 
Αθήνας-Πειραιά 

 




