
Όταν οι φασίστες στέκονται προσοχή στα αφεντικά τους
αποδείξεις για την ''συστημικότητα'' της Χρυσής Αυγής

Ο  φασισμός  στηρίζεται  και  αναπτύσσεται  σε  περιόδους  κρίσης  του  καπιταλισμού  και  επίθεσης  στα 
δικαιώματα και τις κατακτήσεις του λαού, με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να βάλει “στο γύψο” τους 
εργαζόμενους,  τους  άνεργους,  τους  καταστρεφόμενους  μικρέμπορους  και  αυτοαπασχολούμενους,  την 
νεολαία. Να θάψει την αντίσταση στην πολιτική που ασκείται από τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου κάτω από 
τις  μαύρες  στολές  και  τα άρβυλα,  να  τσακίσει  τα  εργατικά συνδικάτα,  να  υποδείξει  ως  ένοχο για την 
κατάσταση  τον  διπλανό,   εμπλέκοντας  σε  μια  ενδοταξική  διαμάχη  όλους  τους  πληττόμενους  από  τις  
εφαρμοζόμενες πολιτικές, με μόνο κερδισμένο το μεγάλο κεφάλαιο που βγαίνει “λάδι” από τον εμφύλιο των 
φτωχών.

 Η Χρυσή Αυγή, ως γνήσιο νεοναζιστικό μόρφωμα, υπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό: αποπροσανατολίζει 
το λαό από το πραγματικό πρόβλημα, που είναι η πολιτική συγκυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφαλαίου και 
υποδεικνύει  ως  υπεύθυνους  για  την  κατάσταση  τους  μετανάστες,  τους  δημόσιους  υπάλληλους,  τους 
εργαζόμενους που αμείβονται λίγο καλύτερα.

Είναι  ωστόσο  οξύμωρο  ότι  ένα  μόρφωμα  που  εξυπηρετεί  τους  πιο  στρατηγικούς  στόχους  του 
συστήματος, το ξεζούμισμα του λαού, καταφέρνει να πλασάρεται ως “αντισυστημικό” και με αυτό το 
προσωπείο  να  μπει  στην  Βουλή  μετά  τις  εκλογές  του  περασμένου  καλοκαιριού.  Στην  εδραίωση  του 
“αντισυστημικού” προσωπείου βέβαια βοήθησαν τα ΜΜΕ, που τους παρουσίαζαν ως κάτι νέο και άφθαρτο, 
αλλά και η αυταπάτες ότι για την κρίση φταίνε οι “κλέφτες πολιτικοί” και τα “λαμόγια” - τους οποίους η 
Χρυσή  Αυγή  υποσχέθηκε  ότι  θα  τιμωρήσει  με  ωμή  βία  -  και  όχι  το  ίδιο  το  οικονομικό  σύστημα,  ο 
καπιταλισμός, ο οποίος έχει στο DNA του τις κρίσεις και γεννά τα φαινόμενα διαφθοράς.

Ωστόσο απ' όταν οι νεοναζί έγιναν κοινοβουλευτικό κόμμα έχουν δώσει πολλά και συγκεκριμένα δείγματα 
γραφής για το πόσο “αντισυστημική” και αδιάφθορη δύναμη είναι. Ας δούμε λοιπόν, παρακολουθώντας την 
παρουσία τους στη Βουλή, αν τα χέρια του Μιχαλολιάκου και της συμμορίας του είναι όντως τόσο καθαρά 
όσο δηλώνει.

Το θέατρο της Χρυσής Αυγής σε 11 πράξεις
06/07/2012
Συνεδρίαση Βουλής 
για τις προγραμματικές δηλώσεις.
Η παρουσία των νεοναζί  στη βουλή άρχισε με μία 
ευχή από τον φύρερ Μιχαλολιάκο: “Ευχόμαστε στην  
συγκυβέρνηση  να  επιτύχει  τουλάχιστον  εις  ό,τι  
αφορά  το  οικονομικό  ζήτημα.” Βέβαια  είναι  σαφές 
(και ήταν ήδη από τότε) ότι επιτυχία της κυβέρνησης 
στο  “οικονομικό  ζήτημα”  σημαίνει  επιτυχία  της  να 
περάσει και να εφαρμόσει τα νέα μνημόνια, τα νέα 
αντιλαϊκά  μέτρα  που  ήδη  περιλαμβάνονταν  στις 
προγραμματικές  δηλώσεις.  Παρακάτω  όμως  ήταν 
ακόμα  πιο  αποκαλυπτικός: “Κύριε  πρόεδρε,  κυρίες  
και  κύριοι  βουλευτές,  η  Χρυσή Αυγή είναι  ενάντια  
στο  μνημόνιο  μόνο  και  μόνο  για  τρεις  λέξεις:  
εκχώρηση  εθνικής  κυριαρχίας”.  Τόσο... 
αντιμνημονιακός! Κουβέντα για τους μισθούς και τις 
συντάξεις,  για  την  ανεργία,  τα  ανύπαρκτα 
εργασιακά  δικαιώματα,  το  ξεπούλημα  δημόσιας 
περιουσίας,  για  την  οποία  το  μόνο  που  ανέφερε 
ήταν να μην πουληθεί σε ξένους (και σύντομα έμελε 

να  επιβεβαιώσει  αυτή  του  τη  διακήρυξη).  Επίσης 
ζήτησε αύξηση των στρατιωτικών δαπανών (λες κι 
έχουμε πληρώσει λίγα σε αεροπλάνα και υποβρύχια 
που  γέρνουν)  και  υποχρεωτική  στράτευση  για 
άντρες και γυναίκες στα 18, για θητεία 14 μηνών.

01/08/2012
Η  Χρυσή  Αυγή  μαζί  με  ΝΔ –  ΠΑΣΟΚ  –  ΔΗΜΑΡ 



μπλοκάρει τη σύσταση εξεταστικής για την Αγροτική. 
Δύο ψήφοι λείπουν στην επιτροπή της Βουλής για να 
συσταθεί  εξεταστική  επιτροπή  για  το  πρόσφατο 
ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας. Η νεοναζιστική 
οργάνωση μαζί  με  την συγκυβέρνηση δεν στηρίζει 
την  πρόταση.  Εξάλλου  το  είχε  πει  ο  φύρερ,  όχι 
ξεπουλήματα  σε  ξένους.  Ο  τραπεζίτης  Σάλας  είναι 
Έλληνας...

Σε ανύποπτο χρόνο μέσα στο καλοκαίρι...
οι νεοναζί διορίζουν τον αδελφό του Κασιδιάρη στην 
Επιτροπή  Ελέγχου  Καταλληλότητας  Φορολογικών 
Μηχανισμών  και  τουλάχιστον  άλλα  3  άτομα  σε 
θέσεις  μετακλητών  υπαλλήλων  της  Βουλής.  Μετά 
από  το  σχετικό  ντόρο  ο  αδερφός  του 
πρωτοπαλίκαρου  παραιτείται  (εξάλλου  από  την 
επιτροπή θα εισέπραττε “μόνο” 150 ευρώ), όχι όμως 
και  τα  βύσματα  της  “αδιάφθορης”  Χ.Α.  τα  οποία 
απολαμβάνουν  πλήρη  μισθό,  υπερωρίες  και 
ασφάλιση.

06/09/2012 
Η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του φύρερ, κάνει ερώτηση 
υπέρ επιχειρηματιών.
Αντιγράφουμε από τα πρακτικά της Βουλής: 
“Η  βουλευτής  Β΄  Αθηνών  κ.  ΕΛΕΝΗ  ΖΑΡΟΥΛΙΑ  
κατέθεσε  αναφορά  με  την  οποία  η  Ένωση 
Επιχειρηματιών  Σταθμών  Αυτοκινήτων  Νομού  
Αττικής εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία  
παράνομου  πάρκινγκ  στο  Δήμο  Νέας  Ιωνίας  και  
αιτείται  την  εξεύρεση  βιώσιμης  λύσης  για  τη  
χρηματοδότηση σχετικού προγράμματος”. Η νεοναζί 
βουλευτής  ζητά  να  κλείσει  ένα  δωρεάν  δημοτικό 
πάρκινγκ,  κατ'  εντολήν  επιχειρηματία  που 
δραστηριοποιείται στο χώρο.

19/09/2012
Χρυσή Αυγή υπέρ Λάτση. 
Ο  γνωστός  εφοπλιστής  θέλει  να  φορτώσει  στο 
δημόσιο  την  συντήρηση  του  πλωτού  Μουσείου 
“Νεράιδα”,  που  ανήκει  στον  όμιλο  Λάτση.  Ο 
βουλευτής της οργάνωσης Ηλίας Παναγιώταρος θα 
χαρακτηρίσει  την  πρόταση  αυτή  “προσφορά”  του 
εφοπλιστή, και μάλιστα προσφορά που το δημόσιο 
δεν  αξίζει:  «δωρίζεται  από  έναν  εκ  των  
πλουσιοτέρων ανθρώπων της γης - και ξέρουμε ότι  
οι  δωρεές  που  γίνονται  στο  Δημόσιο  συνήθως  
καταστρέφονται,  γιατί  το  Δημόσιο  δεν  σέβεται  
τίποτα που δεν το έχει αποκτήσει με κόπο».

20/09/2012 
Συζήτηση  στην  Βουλή  για  την  οικονομική  ενίσχυση 

επιχειρήσεων  που  επλήγησαν  από  την  παλλαϊκό 
ξεσηκωμό της 12ης Φλεβάρη, ενάντια στη ψήφιση του 
Μνημονίου 2. 
Δήλωσε  ο  Κασιδιάρης  στην  σχετική  συζήτηση: 
“Πρέπει άμεσα το κράτος να αποδώσει τα χρήματα  
στους  εμπόρους  κι  επαγγελματίες,  οι  οποίοι  
δέχτηκαν  πλήγματα  από  τους  τρομοκράτες  και  
αυτούς που δημιούργησαν τα επεισόδια”. Ποιοι ήταν 
όμως  αυτοί  οι  “έμποροι  κι  επαγγελματίες”  που 
αποτέλεσαν  στόχο  των  διαδηλωτών  εκείνο  το 
βράδυ,  και  στους  οποίους  απευθυνόταν  η 
οικονομική ενίσχυση; Κατά κύριο λόγο επρόκειτο για 
τράπεζες,  καταστήματα  μεγάλων  πολυεθνικών 
επιχειρήσεων καθώς και ενεχυροδανειστήρια. Αυτά 
χτυπήθηκαν  από  τους  διαδηλωτές  και  όχι  τα 
μικρομάγαζα.  Οι  νεοναζί  ζητούν  να  δοθεί  άμεσα 
ρευστό  (πόσο  ακόμα;;;)  στις  τράπεζες,  τις 
πολυεθνικές και τους σύγχρονους μαυραγορίτες (το 
αίμα νερό δεν  γίνεται...).  Και  βέβαια  επρόκειτο  για 
διαδηλωτές  κι  όχι  “τρομοκράτες”,  εκτός  κι  αν  οι 
νεοναζί  συμπεριλαμβάνουν  τους  εαυτούς  τους  σε 
αυτούς που τρομοκρατήθηκαν από τον ξεσηκωμό, 
την κυβέρνηση και το κεφάλαιο. Ο Κασιδιάρης όμως 
δεν  έμεινε  εκεί.  Ζήτησε  ακόμα  “να  μειωθούν  οι  
ασφαλιστικές  εισφορές,  τις  οποίες  πληρώνουν  οι  
έμποροι στο κέντρο της Αθήνας”. Να μειωθεί δηλαδή 
κι άλλο το ήδη πενιχρό εισόδημα των εργαζομένων. 
Και  έκλεισε με μια ακόμα...  άκρως φιλεργατική και 
αντισυστημική  πρόταση: ”Ζητούμε  να  μειωθεί  κι  
άλλο το μίσθωμα των δημοτικών κτηρίων από τους  
επαγγελματίες  διότι  ο  δήμος  (...)  έχει  απολύσει  
πολλούς  συμβασιούχους  επομένως  μπορεί  (...)  
εφόσον έδιωξε προσωπικό να κόψει αυτά τα λεφτά  
τα  οποία  παίρνει  από  τους  ιδιώτες”. Ποσώς  τους 
νοιάζει  που  απολύθηκαν  δημοτικοί  υπάλληλοι. 
Κουβέντα για επαναπρόσληψη, ούτε καν μια κριτική. 
Γι' αυτούς έχουν τα συσσίτια (αν είναι Έλληνες).

05/10/2012
Την  επόμενη  της  κινητοποίησης  των  απεργών  των 
ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο Υπουργείο Άμυνας. 
Ας  δούμε  πως  αντιμετώπισε  το  “αντισυστημικό” 
μόρφωμα  του  Μιχαλολιάκου  την  δυναμική  αυτή 
κινητοποίηση. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κασιδιάρης 
ότι “η χθεσινή εικόνα με τον κ. Κωσταράκο να μιλάει  
με ντουντούκα είναι ευτελισμός του στρατεύματος”. 
Το ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι επί 
μήνες  και  εμπαίζονται  από  το  υπουργείο  και  την 
κυβέρνηση  δεν  είναι  ευτελισμός  της  ανθρώπινης 
υπόστασης. Όχι, ευτελισμός είναι ένας καραβανάς να 
πιάσει ντουντούκα στα χέρια του...



05/11/2012
Συζήτηση στην επιτροπή οικονομικών της Βουλής για 
την  “οικειοθελή  συνεισφορά”  80  εκατ.  ευρώ  από 
φορολόγηση των εφοπλιστών. 
Οι εφοπλιστές αποτελούν την πιο επιθετική μερίδα 
του ελληνικού κεφαλαίου. Πέραν των μισθών πείνας 
και  των  συνθηκών  εργασίας  των  πληρωμάτων, 
απολαμβάνουν 58 προκλητικές  φοροαπαλλαγές.  Το 
καθεστώς  αυτό  ήρθε  να  στηρίξει  η  Χρυσή  Αυγή, 
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι είναι σάρκα 
από  τη  σάρκα  του  συστήματος.  Απέναντι  σε  μια 
υποκριτική πρόταση της κυβέρνησης να αποσπάσει 
μέσω  της  φορολογίας  από  τους  εφοπλιστές  το 
αστείο  ποσό των 80  εκατ.  ευρώ (όταν από άλλες 
κοινωνικές  κατηγορίες  αντλεί  δισ.)  ο  νεοναζί 
βουλευτής  Γιώργος  Γερμένης  ξεσπάθωσε:  “Ο 
επιχειρηματικός  κόσμος  στενάζει.  Ο  κλάδος  της  
ναυτιλίας έχει στηρίξει την ελληνική οικονομία κατά  
το  παρελθόν,  εσείς  πάλι  συμβάλλετε  καθοριστικά  
στην  καταστροφή  του”. Ούτε  στήριξαν  ποτέ  την 
“ελληνική  οικονομία”  οι  εφοπλιστές  ούτε  θα 
καταστραφούν  αν  δώσουν  80  εκατ.  και  μάλιστα 
εθελοντικά! Και βέβαια ξέρουμε καλά πως ο κόσμος 
της  εργασίας  είναι  αυτός  που  στενάζει  κι  όχι  το 
κεφάλαιο...

11/11/2012
Συζήτηση στην Βουλή για τον προϋπολογισμό. 
Ήρθε  η  ώρα  και  για  την  Χρυσή  Αυγή  να  βάλει 
“κόκκινες  γραμμές”,  σαν  αυτές  που  υποκριτικά 
θέτουν  τα  κόμματα  τις  συγκυβέρνησης  όποτε 
“διαπραγματεύονται” τους όρους υποταγής μας. Δεν 
αποτέλεσαν  βέβαια  γι'  αυτήν  κόκκινες  γραμμές  η 
προστασία  των  ευπαθών  ομάδων,  η  μη  μείωση 
μισθών  και  συντάξεων,  τα  ξεπουλήματα.  Κόκκινες 
γραμμές για την νεοναζιστική συμμορία είναι  μόνο 
να  μην  θιγούν  οι  καραβανάδες  και  οι  δυνάμεις 
καταστολής.  Ή,  με  τα  λόγια  του  φύρερ,:  “Να 
υπάρχουν δύο κόκκινες γραμμές: μία για την εθνική  
άμυνα  και  μία  για  την  δημόσια  τάξη”. Ο 
Ζησιμόπουλος υπερθεμάτισε:  “Να αξιολογηθούν και  
να εξορθολογιστούν οι δαπάνες. Σύμφωνοι. Είναι ο  
μόνος  τρόπος  και  ο  μόνος  λόγος  για  να  μην  
περικοπεί έστω κι ένα ευρώ από την άμυνα”. Σήμερα, 
που  βιώνουμε  στο  πετσί  μας  τι  σημαίνει 
“εξορθολογισμός”, με τις δεκάδες χιλιάδες απολύσεις 
στο  δημόσιο,  ας  θυμόμαστε  ότι  γίνονται  με  τη 
σύμφωνη γνώμη των νεοναζί.

23/11/2012 
Η Χ.Α. ζητά στη βουλή να σπάσει η απεργία των 
εργολαβικών του ΑΠΘ.
“Να  κινητοποιηθούν  οι  αρμόδιοι  μηχανισμοί  του  
κράτους  ώστε  να  πάψει  το  Αριστοτέλειο  
Πανεπιστήμιο να θυμίζει χωματερή”  και “να προβεί  
άμεσα στη σύλληψη των ατόμων που διαπράττουν  
καθημερινά σωρεία ποινικών αδικημάτων”. 
Αυτά  απαίτησαν  οι  “εχθροί  του  συστήματος”,  οι 
“αντιμνημονιακοί”,  οι  “προστάτες  των εργαζομέων” 
νεοναζί.  Να  μπουκάρει  η  αστυνομία  στο 
πανεπιστημιακό  Άσυλο,  να  “σπάσει”  άλλη  μια 
μεγαλειώδη εργατική κινητοποίηση και να συλλάβει 
τους  απεργούς  που  διεκδικούσαν  δεδουλευμένα 
μισού τουλάχιστον χρόνου. “Σκάσε και δούλευε για 
300 ευρώ ή απλήρωτος”, αυτό είναι το μύνημα που 
στέλνουν οι  νεοναζί,  αυτός είναι  ο λόγος ύπαρξής 
τους, αυτό απαίτησαν απ' την κυβέρνηση μέσα στη 
Βουλή – και το σύστημα ικανοποίησε το αίτημά τους 
μέσα σε λίγες μέρες.

06/12/2012
Αποκαλύπτεται  ότι  βουλευτής  της  Χρυσής  Αυγής 
διαμένει σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στο Βόλο με έξοδα 
της Βουλής. 
Στο  πεντάστερο  ξενοδοχείο  “Valisresort”  του  Βόλου 
αποκαλύπτεται ότι διαμένει με έξοδα του ελληνικού 
λαού  ο  χρυσαυγίτης  βουλευτής  Παναγιώτης 
Ηλιόπουλος. Πρόκειται για ακόμα έναν από αυτούς 
που κατά τα άλλα τα βάζουν με τη διαφθορά και την 
κατασπατάληση  δημόσιου  χρήματος  από  το 
πολιτικό  σύστημα.  Ωστόσο  ούτε  6  μήνες  δεν  είχε 
κλείσει στη Βουλή όταν άρχισε το φαγοπότι. Για τον 
λαό  με  του  οποίου  τα  χρήματα  γλεντοκοπά  έχει 
φροντίσει να οργανώσει... συσσίτια!

20/12/2012
Η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει την πρόταση για σύσταση 
εξεταστικής επιτροπής για τη ‘’λίστα Λαγκάρντ’’.  
Ο  βουλευτής  της  Χ.Α.  Μιχάλης  Αρβανίτης 
καταψήφισε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την 
πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη 
‘’λίστα  Λαγκάρντ’’.  Βέβαια  μετά  από  αρκετές  ώρες 
και  το  σχετικό  ντόρο  που  προκλήθηκε  οι  νεοναζί 
δήλωσαν ότι  ψήφισαν ‘’όχι’’… καταλάθος! Παρά τις 
γελοίες δικαιολογίες του μορφώματος,  η ουσία είναι 
ότι  για  μια  ακόμη  φορά  η  Χρυσή  Αυγή 
υπερασπίστηκε  το  σύστημα,  στο  πλευρό  των 
κομμάτων της συγκυβέρνησης.



                                 Οι μάσκες έπεσαν...

Αυτή  λοιπόν  είναι  η  Χρυσή  Αυγή.  Αυτοί  είναι  οι  νεοναζί.  Μια  συμμορία 
τραμπούκων  που  υπάρχει  για  να  υπηρετεί  το  κράτος  και  το  κεφάλαιο.  Το 
μακρύ χέρι των αφεντικών για την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής των 
μνημονίων. Η πιο μαύρη εφεδρεία του συστήματος για το τσάκισμα και την 
καθυπόταξη  του  λαού.  Μέσα  σε  μισό  μόλις  χρόνο  κοινοβουλευτικής 
παρουσίας έδωσαν άπειρα δείγματα γραφής για το πόσο ‘’αντισυστημικοί’’, 
‘’αντιμνημονιακοί’’ και ‘’αδιάφθοροι’’ είναι. Και δεν αναφέρθηκαν καν τα όσα 
λένε και πράττουν εκτός Βουλής, όπως τα δουλεμπορικά “γραφεία ευρέσεως 
εργασίας” ή γεγονότα που σχεδόν ποτέ δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, 
όπως  οι  δολοφονίες  και  οι  τραμπουκισμοί  μεταναστών  και  ντόπιων 
αγωνιστών, σε αγαστή συνεργασία με την αστυνομία.

Τα χέρια του Μιχαλολιάκου και της συμμορίας του όχι απλώς δεν 
είναι καθαρά, αλλά είναι βουτηγμένα βαθειά στη βρώμα  της αστικής 
πολιτικής, στο βούρκο του κράτους, στο αίμα μεταναστών.

Γι’ αυτό  και  κάθε  ανοχή  ή  στήριξη  στην  Χρυσή  Αυγή  αποτελεί 
έγκλημα απέναντι σε εμάς τους ίδιους: στους εργαζόμενους και τους 
ανέργους,  τους  νέους,  τους  αυτοαπασχολούμενους,  τους 
συνταξιούχους, τους μετανάστες. Απέναντι σε όσους πλήττονται από 
την  πολιτική  συγκυβέρνησης  και  τρόικας,  από  την  κρίση  του 
καπιταλισμού,  σε  όσους  αναζητούν  την  διέξοδο  σε  μια  άλλη 
κοινωνία.

Στους  χώρους  δουλειάς,  στα  σχολεία και  τα πανεπιστήμια,  στις  γειτονιές,  να  μην  αφήσουμε  τους 
νεοναζί να σηκώσουν κεφάλι. Να δυναμώσουμε τις Αντιφασιστικές Πρωτοβουλίες, να κάνουμε την 
αντιφασιστική πάλη αναπόσπαστο κομμάτι  της  καθημερινής  πάλης  ενάντια  στα μνημόνια και  τις 
πολιτικές κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ. 
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