Χρυσή Αυγή – η δίκη φτάνει
στο τέλος, οι νεοναζί όμως;
του Μάριου Αυγουστάτου
«Aναμετρηθήκαμε κατά πρόσωπο με το τέρας του ναζισμού και
σταθήκαμε όρθιοι. Η ώρα της απόφασης έφτασε»
(από την ανακοίνωση της οικογένειας του Παύλου Φύσσα για το
τέλος της δίκης)
Φέτος τον Σεπτέμβρη κλείνουν 7 χρόνια από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα από μέλος της Χρυσής Αυγής. Tην ώρα που γράφονται
αυτές οι γραμμές, η δίκη της ΧΑ φτάνει στο τέλος της ύστερα
από 5,5 χρόνια – ξεκίνησε στις 20 Απριλίου 2015. Απομένει η
απόφαση του δικαστηρίου, για τους 68 κατηγορούμενους, η οποία
θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 7 Οκτώβρη στις 11 π.μ.

Σε τι φάση βρισκόμαστε;
Η ΧΑ μετά την εκλογική της ήττα στις εθνικές εκλογές τον
Ιούλιο του ’19 (με 2,93%) και ενώ είχαν προηγηθεί οι
Ευρωεκλογές (στις οποίες με 4,8% εξέλεξαν 2 ευρωβουλευτές),
συνέχισε την καθοδική της πορεία. Η εκλογική της αποδυνάμωση
ήρθε στη συνέχεια της οργανωτικής τους αποδυνάμωσης, των
γραφείων της που έκλειναν το ένα πίσω από το άλλο σε όλη τη
χώρα, της ανυπαρξίας της στους δρόμους.
Από τον Γ. Λαγό που έγινε… λαγός και αποχώρησε, κρατώντας για
τον ίδιο βεβαίως και το «κόμμα» του («Εθνική Λαϊκή Συνείδηση»)
το σύνολο των ευρωβουλευτικών αποζημιώσεων, στις κόντρες
Γερμενή – Μιχαλολιάκου, μέχρι τον Κασιδιάρη με τους «Έλληνες
ΓΤΠ» (Για την Πατρίδα – «το πιο self explanatory όνομα στην
ιστορία του ναζισμού» έλεγε ένα tweet) και διάφορους άλλους
μεμονωμένους, τα ποντίκια πηδούν ένα-ένα από το πλοίο που
βυθίζεται.

Με κάποιες «μικρές» εξαιρέσεις μετρήματος δυνάμεων (εν μέσω
καραντίνας τον Απρίλη, με Παναγιώταρο σε συμμαχία με ΓΟΧ στον
Άγιο Νικόλα στον Κορυδαλλό να «απαιτούν» να βγει ο επιτάφιος
και να γίνει περιφορά) και κάποια μεμονωμένα περιστατικά, οι
φασίστες προσπαθούν να χτίσουν προφίλ «σοβαρής» εθνικιστικής
ακροδεξιάς και να αποκηρύξουν τον ναζισμό.

Έλληνες ΓΤΠ
Ο Κασιδιάρης φαντάζει να προσωποποιεί ένα ενδεχόμενο σενάριο
«σοβαρής» ΧΑ. Έχει όμως να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα.
Ναι μεν έφυγε από τη Χρυσή Αυγή, τα έσπασε οριστικά με τον
ΜΙχαλολιάκο (αυτόν που τον μύησε στον εθνικοσοσιαλισμό), αλλά
οι λόγοι αυτής της διαφοροποίησης δεν έχουν καμία σχέση με
πραγματική πολιτική μετατόπιση από όσα διαλαλούσε και κυρίως
όσα έπραττε έως σήμερα. Το υποτιθέμενο πρόγραμμά του είναι
πιστή αντιγραφή των όσων υποστήριζε η Χρυσή Αυγή πριν από τις
τελευταίες εκλογές.
Θα ‘θελε πολύ να γίνει ο Ελληνας Σαλβίνι (γι’ αυτό π.χ.
αντέγραψε το σήμα της ιταλικής Λέγκας) αλλά τον έχουν προλάβει
άλλοι με παρόμοιες φιλοδοξίες και καταγεγραμμένες εκλογικές
επιδόσεις (βλ. Βελόπουλος). Δεν παραλείπει να απειλεί με κάθε
ευκαιρία ότι «θα συνεχίσουμε στον δρόμο να κάνουμε αυτό που
ξέρουμε πολύ καλά», γιατί «ματώσαμε τόσα χρόνια». Και
παράλληλα δηλώνει ότι θα προσφεύγει στα δικαστήρια μόλις
κάποιος τον συνδέσει με τον ναζισμό. Αργά το θυμήθηκε βέβαια.
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχέση του με τον ναζισμό πολλά απ’ αυτά έχουν κατατεθεί στη δίκη της ΧΑ- είναι
αδιάσειστα. Στην πραγματικότητα, λέγοντας αυτά παραδέχεται
έμμεσα ότι όλα αυτά ίσχυαν στη Χρυσή Αυγή. Η θέση αυτή
στρέφεται ευθέως κατά του μέχρι προχτές Αρχηγού (του) και
ανατρέπει τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που χρησιμοποίησε
όλη η ηγετική ομάδα της ναζιστικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια
της δίκης.
Βέβαια δημόσια, τόσο ο Κασιδιάρης όσο και ο Μιχαλολιάκος έχουν
πολλές φορές αποκηρύξει τον ναζισμό. Κάθε φορά που αισθάνονταν

ότι η δικαστική διερεύνηση της δράσης τους γεννούσε κινδύνους,
θυμούνταν τον «πατριωτισμό», λησμονώντας ότι οι ίδιοι
διακήρυσσαν πως είναι «η σπορά των ηττημένων του 1945, οι
εθνικιστές, οι εθνικοσοσιαλιστές, οι φασίστες».
Και βεβαίως, μιλάει για «λάθη της ηγεσίας» κ.λπ. γενικά και
αόριστα – κάτι παρόμοιο συνέβη μετά τις εκλογές του 2019 με
την αποχώρηση της ομάδας Λαγού, όταν οι αποχωρήσαντες μιλούσαν
γενικά για «λάθη» της ηγεσίας, χωρίς κανένας να διευκρινίζει και άρα να δεσμεύεται- ποια είναι αυτά.

Γιατί τόσες διασπάσεις;
Οι κινήσεις της νεοναζιστικής τριάδας (Μιχαλολιάκος, Λαγός,
Κασιδιάρης) δεν έχουν σχεδόν καμία πολιτική ουσία. Παρόλο που
οι τρεις αλληλοκαταγγελλόμενοι φυρερίσκοι δεν το παραδέχονται,
μοναδικός τους στόχος ήταν να αντιμετωπίσουν τις βαριές εις
βάρος τους κατηγορίες στη δίκη. Θεώρησαν ότι με την εικόνα της
διάλυσης θα ανέτρεπαν (σε ένα βαθμό έστω) το παραπεμπτικό
βούλευμα που μιλάει για δομημένη εγκληματική οργάνωση και τους
αποδίδει την βαριά ευθύνη της διεύθυνσης. Για καθέναν από τους
τρεις το πολιτικό και «αξιακό» τους επίδικο δεν είναι τίποτα
παραπάνω απ’ το να καταδικαστεί ο μέχρι χτες «συναγωνιστής»
τους και να απαλλαγούν αυτοί. Και στην περίπτωση του Λαγού, να
καρπωθεί το σύνολο των οικονομικών
ευρωβουλευτικής αποζημίωσης.
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Δίκη: η ώρα της απόφασης
Οι τελευταίες αγορεύσεις των συνηγόρων του Μιχαλολιάκου
(ιδρυτή και φύρερ της φασιστικής συμμορίας, εγκεφάλου των
ταγμάτων εφόδου και των επιθέσεων σε μετανάστες,
συνδικαλιστές, αντιφασίστες/τριες), ήταν ξεκάθαρα στοχευμένες.
Παρόλο που αγόρευσε στο Εφετείο, απευθυνόταν στα μέλη και
φίλους της ΧΑ, με το «εναντίον όλων» να είναι το κυρίαρχο στον
λόγο του. Τα έβαλε ακόμα και με τον… Βορίδη: «Αν ερωτηθεί ο
Βορίδης για τη δίωξη της Χρυσής Αυγής μέσω του άρθρου 187 του
ΠΚ, θα δυσκολευτεί να σας απαντήσει». Έκανε λόγο μέχρι και για

προπατορικό αμάρτημα Βορίδη ο οποίος «ζωγράφιζε αγκυλωτούς
σταυρούς στα τετράδιά του όταν ήταν συμμαθητής με τον Μιωνή
στο αμερικανικό κολλέγιο», και τώρα προσπαθεί «να αποδείξει
ότι είναι εχθρός των πολεμίων των Εβραίων. Ξεκίνησε από τον
Λεπέν, έγινε πρόεδρος της ΕΠΕΝ μετά τον Μιχαλολιάκο, πήγε στο
ΛΑΟΣ και κατέληξε στη ΝΔ, και από εκεί μπορεί να πάει κι
αλλού», και ανέφερε χαρακτηριστικά: «έχουν συνεργαστεί στο
παρελθόν». (μια άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να είναι ότι
απευθύνει έκκληση βοήθειας στον παλιό… συναγωνιστή)
Μετά από τις τελευταίες αγορεύσεις ανακοινώθηκε η ημερομηνία
της απόφασης: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 11 π.μ. Ο περισσότερος
κόσμος που ασχολήθηκε με τη δίκη είτε άμεσα είτε έμμεσα νιώθει
ότι η ώρα της «κάθαρσης» πλησιάζει.

Κανένας εφησυχασμός
Το σίγουρο είναι ότι οι μέρες που διανύουμε είναι ιστορικές,
είναι όμως καιρός για εφησυχασμό; Εμπιστευόμαστε την αστική
δικαιοσύνη; Εμείς λέμε ξεκάθαρα όχι.
Η ενδεχόμενη υιοθέτηση της εισαγγελικής πρότασης (που τους
αθωώνει σχεδόν στο σύνολό τους) από την έδρα θα μετατρέψει την
δίκη στο μεγαλύτερο πλυντήριο εγκλημάτων ναζιστικής οργάνωσης
μετά τη δίκη των ναζί του Χίτλερ στη Νυρεμβέργη και θα
αποτελέσει βήμα νομιμοποίησης της δολοφονικής ναζιστικής βίας
και της σκανδαλώδους συνεργασίας με την ΕΛΑΣ, ανοίγοντας τον
δρόμο να επιστρέψουν ξανά στους δρόμους οι χρυσαυγίτες,
αξιοποιώντας πλέον και τις ρατσιστικές πολιτικές της
κυβέρνησης ΝΔ.
Αν αυτή η πρόταση γίνει δεκτή και το δικαστήριο τους
απαλλάξει, τότε είναι πιθανό η Χρυσή Αυγή να πάρει 8
εκατομμύρια ευρώ, που καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
Πρόκειται για την κρατική επιχορήγηση προς το κόμμα που έχει
ανασταλεί από το 2013 με απόφαση της Βουλής και δύο χρόνια
αργότερα το ΣΤΕ την ενέκρινε.

Η ώρα του κινήματος: ένας καθοριστικός μήνας μέχρι
την ανακοίνωση της απόφασης
Της έκδοσης απόφασης, προηγείται η εσωτερική διάσκεψη του
δικαστηρίου. Οι δικαστές καλούνται να διασκεφθούν, να
τοποθετηθούν, να ψηφίσουν και να αποφασίσουν.
Το αντιφασιστικό κίνημα, με όλες τις διαφορετικές του
προσεγγίσεις, την επόμενη μέρα της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
κινητοποιήθηκε σύσσωμο, μαζικά και ενωτικά στους δρόμους, στη
μαζικότερη διαδήλωση εκείνης της περιόδου (τουλάχιστον) και
είχε συνέχεια και συνέπεια. Αυτό ήταν σημαντικός λόγος που
ανάγκασε την τότε κυβέρνηση Σαμαρά να πάρει αποφάσεις, να
βγάλει απ’ το συρτάρι του ο Δένδιας τους 32 φακέλους με
εγκλήματα της Χρυσής Αυγής και να τους οδηγήσει στη δίκη.
Έχουμε έναν μήνα μπροστά μας στον οποίο επιβάλλεται να
κλιμακωθούν από όλες τις οργανώσεις και συλλογικότητες οι
αντιφασιστικές δράσεις, στους εργασιακούς χώρους, στις
γειτονιές, στις λαϊκές, στα στέκια και τα καφενεία. Ο
Αντιφασιστικός Συντονισμός και η καμπάνια «Δεν είναι αθώοι»
(στα οποία συμμετέχει το Κόκκινο Νήμα) έχουν κάνει μεγάλη
προσπάθεια όλους τους τελευταίους μήνες (και όχι μόνο), με
παρεμβάσεις στις γειτονιές, με εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις
μέσα και έξω από το δικαστήριο.
Είναι καθήκον της αριστεράς και του κινήματος να ενημερωθεί η
κοινωνία και να πιέσει για την οριστική καταδίκη της ηγεσίας
και του συνόλου των νεοναζί.
Ξεκινώντας με καταδικαστικά ψηφίσματα, οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες (δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες) πρέπει να πιεστούν
ώστε να πάρουν αποφάσεις για στάσεις εργασίας και -ιδανικάγια απεργία με μαζικά καλέσματα για παρουσία έξω από το
Εφετείο τη μέρα της ανακοίνωσης της απόφασης, Τετάρτη 7
Οκτωβρίου 2020, 10π.μ. στο Εφετείο.
Μια από τις κομβικές «μάχες» θα είναι η φετινή διαδήλωση της
Παρασκευής 18 Σεπτέμβρη, 7 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου.

Το ραντεβού μας είναι 5μ.μ. στο σημείο της δολοφονίας. Πρέπει
να είναι η μαζικότερη κινητοποίηση όλων των χρόνων.
Να μην επιτρέψουμε στους ναζί να σηκώσουν κεφάλι ούτε στο
ελάχιστο. Το αίμα του Παύλου, του Σαχζάτ όλοι/ες που έχασαν τη
ζωή τους, βασανίστηκαν και δέχτηκαν επιθέσεις, μετανάστ(ρι)ες,
LGBT άτομα, συνδικαλιστές/τριες και αντιφασίστ(ρι)ες
απαιτούν: Βαθιά στη φυλακή και στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας
η Χρυσή Αυγή – ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ!

