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Απόλυτη συμφωνία
Σαμαρά-Βενιζέλου για 

το θέμα της Χρυσής Αυγής
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ως ιδιαίτερα σημαντική
χαρακτηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ η συνάντηση των κ. Σαμαρά και
Βενιζέλου στη Ν. Υόρκη, λίγο πριν ο αντιπρόεδρος της κυβέρ-
νησης αναχωρήσει για την Αθήνα.

Σύμφωνα με πηγές από το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ Πρωθυπουργού
και αντιπροέδρου της κυβέρνησης, για το θέμα της Χρυσής
Αυγής υπάρχει απόλυτη συμφωνία και συνεννόηση. Οπως επίσης
αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, άξονας της συμφωνίας των κ. Σα-
μαρά και Βενιζέλου «είναι η διαφύλαξη της πολιτικής σταθερό-
τητας και η απόλυτη απόρριψη κάθε ιδέας περί εκλογών».

Οι κ. Σαμαράς και Βενιζέλος είχαν αμοιβαία ενημέρωση ενώ
συζήτησαν και τις εξελίξεις μετά τις συλλήψεις του γενικού
γραμματέα και των βουλευτών της Χρυσής Αυγής.

Αμέσως μετά τη συνάντησή τους ο κ. Βενιζέλος μιλώντας
στους δημοσιογράφους απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχό-
μενο γενικών βουλευτικών εκλογών. Ανέφερε επίσης, ότι διε-
ρευνώνται οι συνταγματικές δυνατότητες για να αποφευχθούν
ακόμη και οι περιφερειακές εκλογές σε περίπτωση παραίτησης
των βουλευτών της Χρυσής Αυγής λόγω της καταχρηστικής άσκη-
σης της δυνατότητας. Εξέφρασε πάντως την εκτίμηση ότι μάλλον
δεν θα χρειαστεί αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι βουλευτές της
Χρυσής Αυγής δεν θα προχωρήσουν σε ομαδική παραίτηση.

«Οι δημοκρατίες έχουν μηχανισμούς αυτοπροστασίας» δή-
λωσε ο κ. Βενιζέλος και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τη
Δικαιοσύνη που είναι επίσης θεσμός προστασίας της Δημοκρα-
τίας.

Ο Πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συζή-
τησαν επίσης για τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα (ΕΑΣ, ΕΛ-
ΒΟ, ΛΑΡΚΟ, κινητικότητα κοκ).

Η στάση της κυβέρνησης είναι απολύτως σταθερή και όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Βενιζέλος, μιλώντας στους δημο-
σιογράφους: «Οχι σε νέα δημοσιονομικά μέτρα, ναι στις διαρ-
θρωτικές αλλαγές με στόχο ανάπτυξη και απασχόληση».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών
ενημέρωσε επίσης τον Πρωθυπουργό για τις σημαντικότερες
από τις επαφές του στο πλαίσιο της ΓΣ του ΟΗΕ και ιδιαίτερα
για το Κυπριακό καθώς και το ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ,
«ζητήματα για τα οποία οι κ. Σαμαράς και Βενιζέλος βρίσκονται
σε απόλυτο συντονισμό».

τικά: «Γελάει ο κόσμος -αν και
θα έπρεπε να κλαίει- με τις συλ-
λήψεις των μελών της ΧΑ. ‘Ξαφ-
νικα’ βγήκε ένταλμα γι’ αυτά
που όλοι ήξεραν ανέκαθεν, αλλά
κανείς δεν αντιδρούσε. Τι να
πω; Και τώρα λύθηκαν όλα μας
τα προβλήματα. Η οικονομική
ευημερία είναι προ των πυλών;
Να πούμε αντίο Μνημόνιο; Ελε-
ος... Μας κοροϊδεύουν, αλλά ας
το κάνουν λίγο πιο έξυπνα».

Για ένα καλοστημένο «τηλε-
οπτικό σόου» μίλησε o κ. Στέ-
λιος Χαλαμανδάρης, 37 ετών,
προγραμματιστής υπολογιστών:
«Πρέπει να ντρεπόμαστε όσο τη
μέρα που βάλαμε φασίστες στη
Βουλή... Σύσταση εγκληματικής
οργάνωσης, ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος και δωροδοκία. Πόσοι
από αυτούς που μας κυβέρνη-
σαν, μας κυβερνούν και διοι-
κούν αυτόν τον τόπο θα έπρεπε
να είχαν αντιμετωπιστεί με τον
ίδιο τρόπο; Τώρα που θα καβα-
ντζώσουν τα ψηφαλάκια της ΧΑ,
η Δημοκρατία θα ‘αποκαταστά-
θει’;».

Διαφορετική άποψη, σχετικά
με τη συγκυρία τουλάχιστον,
εξέφρασε ο κ. Αριστοτέλης Σκα-
μάγκης, 35 ετών. «Πιστεύω πως
η στιγμή ήταν κατάλληλη. Υπήρ-
ξε συγκυριακή αποδυνάμωση
της ΧΑ λόγω του φόνου του Π.
Φύσσα, μετά από πολλούς μήνες
ανόδου. Αυτό έδωσε την κατάλ-
ληλη ευκαιρία στο σύστημα να
κάνει ένα βήμα που από καιρό
φοβόταν να κάνει. Εχουμε ‘θέα-
τρο’ όμως ως προς την επικοι-
νωνιακή του διαχείριση», είπε
και πρόσθεσε με ειρωνεία: «Εί-
ναι ‘κατόρθωμα’ του πολιτικού
συστήματος να έχουμε φασιστι-
κό κόμμα στη Βουλή».

Στον επικοινωνιακό χειρισμό,
στάθηκε και ο κ. Γιώργος Ζαχά-
ρωφ, 30 ετών, που ζει στη Λή-
μνο: «Σε μικρό ή μεγάλο βαθμό,
όλο αυτό είναι ‘επικοινωνιακό’
από την πλευρά της κυβέρνη-
σης. Οχι όμως γιατί είναι επικίν-
δυνος ο φασισμός, αλλά γιατί
φαίνεται να έχει καλά ποσοστά
το κόμμα της ΧΑ».

Ανάλογη γνώμη εξέφρασε η
κ. Κέλλυ Παπαγρηγορίου, φαρ-
μακοποιός. «Γνώμη μου είναι
πως όλο αυτό είναι ‘φτιαχτό’.
Από την αρχή ώς το τέλος. Μίας
μορφής προβοκάτσια και προ-
παγάνδας. Και η άνοδος της ΧΑ
και η τεχνητή πτώση», ανέφερε

στον «Ε.Κ.».
Η κ. Παπαγρηγορίου, χαρα-

κτήρισε την προσέγγισή της
«συνομωσιολογική», ωστόσο και
αρκετοί νομικοί, σε άρθρα τους,
επεσήμαναν ότι η ΧΑ, δεν θα
έπρεπε να έχει συμμετάσχει με
το ισχύον καταστατικό της στις
εθνικές εκλογές και ότι οι ποι-
νικές διώξεις θα έπρεπε να
έχουν ασκηθεί πολύ νωρίτερα.

Αλλά και ακαδημαϊκοί, όπως
η επίκουρη καθηγήτρια Διε-
θνούς Ασφάλειας στο Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς, Μαίρη Μπόση,
ειδική επιστήμονας σε θέματα
τρομοκρατίας και πολιτικής βίας,
ανέφερε σε συνέντευξή της στο
«Capital.gr» ότι ιστορικά στην
Ευρώπη δεν υπάρχει προηγού-
μενο κόμματος που κατάφερε
να μπει στο Κοινοβούλιο, ενώ
διέθετε ξεκάθαρη ναζιστική ιδε-
ολογία.

Από την πλευρά του, ο κ.
Ακης Κατσίκης, 25 ετών, φοιτη-
τής, εκτίμησε πως η όλη υπόθε-
ση με τη Χρυσή Αυγή, είναι «μια
καλή αφορμή για να αποπροσα-
νατολιζόμαστε. Συμβαίνουν τό-
σα άλλα! Πάντα θεωρούσα ότι
η ΧΑ είναι ένα θέμα που έχει
περισσότερο κοινωνικές, παρά
πολιτικές προεκτάσεις. Δυστυ-
χώς πολλοί εμμένουν στο πολι-
τικό κομμάτι».

Ο κ. Κώστας Τζάτζαλος, μη-
χανικός αεροσκαφών, σχολίασε:
«Πιστεύω ότι μέσα σε μία νύχτα
για να λειτουργήσει το σύστημα
τόσο καλά και με όποιο μέσο
διαθέτει, θα γινόταν μόνο για
να εξοντώσει κάποιον αντίπαλό
του. Παρόλα αυτά, να ελπίζει η
ίδια η κυβέρνηση να είναι ‘κα-
τόρθωμα’ αυτό που έκανε και να
έχει τόσο ατράνταχτα στοιχεία
ώστε να κρατήσει στη φυλακή
αυτά τα άτομα. Ηδη εκφράζο-
νται επιφυλάξεις από ποινικολό-
γους».

Και συμπλήρωσε: «Αν απο-
δειχθεί ότι είναι θέατρο, φοβά-
μαι για το αύριο που ξημερώνει.
Θα βγουν σαν ήρωες και θα πά-
ρουν διπλάσια ποσοστά. Ο και-
ρός θα δείξει... Ωστόσο, ούτε κα-
νάλια, ούτε κυβέρνηση εμπι-
στεύεται κανείς πλέον».

Ανάμεσα στο «επίτευγμα» της
κυβέρνησης ή «θέατρο» σχετικά
με τις συλλήψεις των στελεχών
της ΧΑ, ο κ. Αντώνης Παπαγε-
ωργίου, θα διάλεγε το «θέατρο».
«Ζούμε σε καφκικούς καιρούς.
Κι αυτά που ζούμε είναι βεβαίως
πρωτόγνωρα σε σχέση με ό,τι
έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Το
μέλλον βέβαια είναι κοντά. Ερ-
χονται χειρότερα... Καλή φώτιση
λοιπόν για όλους και ειδικά για
τους δημοσιογράφους», πρόσθε-

σε.
Δημοσιογράφος στο επάγγελ-

μα είναι ο κ. Δημήτρης Σταθό-
πουλος, ο οποίος δήλωσε στον
«Ε.Κ.»: «Eάν η Πολιτεία είχε
δράσει έγκαιρα, ενδεχομένως να
είχαμε αποφύγει πολλές δύσκο-
λες καταστάσεις και πολύ περισ-
σότερο τον θάνατο ενός νέου
ανθρώπου. Ωστόσο, ακόμη και
τώρα είναι ικανοποιητικό το
στοιχείο ότι εάν η εκτελεστική
και η δικαστική εξουσία θελή-
σουν, μπορούν πραγματικά να
δράσουν άμεσα και με αποτέλε-
σμα».

Εξέφρασε πάντως την ελπίδα
του «να μην είναι ένα επικοινω-
νιακό τρικ και η έρευνα να συ-
νεχίσει μέχρι το τέλος. Οφείλου-
με ως κοινωνία να απαιτήσουμε
να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οι
υπεύθυνοι εγκληματικών ενερ-
γειών δεν έχουν καμία θέση
στην κοινωνία μας. Οσον αφορά
στον όρο ‘κατόρθωμα’ δεν με
βρίσκει σύμφωνο. Πιστεύω ότι
η κυβέρνηση μαζί με την εκτε-
λεστική και τη δικαστική εξου-
σία έκαναν απλώς το αυτονόη-
το, το οποίο δυστυχώς στις μέ-
ρες μας... είναι ζητούμενο».

Ο κ. Ανδρέας Τυρός, έφυγε
από την Αθήνα και ζει πλέον στο
Ηράκλειο της Κρήτης, λόγω της
κρίσης. Σχετικά με τη ΧΑ, ήταν
απόλυτος: «Πιστεύω ότι είναι
θέατρο. Βλέπουν ότι η ΧΑ παίρ-
νει δύναμη και θέλουν να την
αποδυναμώσουν. Ομως, έτσι,
μόνο το αντίθετο αποτέλεσμα
έχουν».

Σε «αυτονόητα» που έπρεπε
να κάνει η κυβέρνηση από και-
ρό, αναφέρθηκε ο κ. Παναγιώ-
της Μαραβέγιας, ο οποίος ετοι-
μάζεται να υπηρετήσει την
στρατιωτική του θητεία. «Ηταν
μια αυτονόητη κίνηση που έπρε-
πε να γίνει από καιρό από τις
Αρχές καθώς υπήρχαν και πριν
τον θάνατο του νεαρού στο Κε-
ρατσίνι εγκληματικές ενέργειες,
ξυλοδαρμοί, μέχρι και σκοτωμοί
μεταναστών -που προβλήθηκαν
ελάχιστα έως καθόλου - διακί-
νηση όπλων, οπλοφορία μελών
της ΧΑ... Αυτά θα οδηγούσαν
στο αυτονόητο, δηλαδή την κα-
ταδίκη του ‘κόμματος’ της ΧΑ ως
εγκληματικής οργάνωσης».

Οπως είπε ακόμη, «ο θάνατος
έστω και ενός ανθρώπου από
αυτό το επικίνδυνο μόρφωμα
ήταν μεγάλο τίμημα, ώστε να
‘ευαισθητοποιηθούν’ οι Αρχές
και τα ΜΜΕ και -επιτέλους- να

την εξαλείψουν. Επίσης η κυ-
βέρνηση θα πρέπει να ‘ευαισθη-
τοποιηθεί’ και σε άλλες περιπτώ-
σεις ‘βιασμού’ της κοινωνίας από
βουλευτές, επιχειρηματίες, δη-
μοσιογράφους οι οποίοι έχουν
οδηγήσει τη χώρα σε αυτή την
κατάσταση. Δεν είναι λιγότερο
επικίνδυνοι από τους προηγού-
μενους και δεν έχουμε δει παρά
ελάχιστες περιπτώσεις να τιμω-
ρούνται».

«Ισως και μόνον τότε η κυ-
βέρνηση αποδείξει ότι υπάρχει
κάποια μορφή δικαιοσύνης ή
τουλάχιστον πώς γίνονται βήμα-
τα για την επίτευξή της», κατέ-
ληξε.

Ο κ. Νίκος Τσόρμαν, 34 ετών,
ζει για χρόνια στο εξωτερικό.
Μετά από σπουδές στη Σκωτία,
ζει πλέον στο Τόκιο. Παραμένει
καλά ενημερωμένος για τις εξε-
λίξεις στην Ελλάδα.

«Από τη στιγμή που το κατη-
γορητήριο επεκτείνεται πολλά
χρόνια πίσω... και δεν μάζεψαν
τόσο υλικό σε 1-2 μέρες μετά τη

δολοφονία του Π. Φύσσα, ση-
μαίνει ότι ήξεραν και έκαναν
‘κράτει’ γιατί τους βόλευε», δή-
λωσε στον «Ε.Κ.».

«Η δολοφονία ενός Ελληνα,
ο οποίος ήταν μάλιστα αντίθετος
στην ιδεολογία της ΧΑ, τους χά-

λασε την εικόνα των ‘καλών παι-
διών που μόνο με μετανάστες
ασχολούνται’. Ναι, μέσα στο Τό-
κιο το άκουσα αυτό...», συμπλή-
ρωσε, υπογραμμίζοντας πως
πλέον «έπρεπε να βγουν από τη
μέση γιατί χαλούσαν και την ει-
κόνα της κυβέρνησης, στελέχη
της οποίας δεν αρνούνταν κοι-
νές ιδέες με τη ΧΑ».

Εξέφρασε δε τη γνώμη, πως
αν τελικά γίνουν επαναληπτικές
εκλογές, ενισχυμένη θα βγει η
ΝΔ, γιατί από όσους ψήφιζαν
ΧΑ, κανείς δεν θα ψηφίσει Αρι-
στερά.

Η κ. Εύα Φεργαδιώτου, 18
ετών, έφυγε φέτος στην Αγγλία
για σπουδές. «Εχασε» όλες τις
τελευταίες εξελίξεις, αλλά, ανέ-
φερε στον «Ε.Κ.» πως γενική της
πίστη είναι ότι «πρόκειται για
θέατρο πλέον η κάθε κίνηση της
κυβέρνησης εναντίον της ΧΑ,
προκειμένου να πάρουν με το
μέρος τους τον κόσμο ο οποίος
είναι εξαγριωμένος με αυτήν την
κατάντια της ‘δημοκρατικής’ μας

Ελλάδας».
Η κ. Μαρία Τσονοπούλου,

ψυχολόγος, τα «έβαλε» με δη-
μοσιογράφους και πολιτικούς.
«Ναι είναι ιστορική στιγμή η
πτώση της ΧΑ και πράγματι όταν
οι πολιτικοί και οι δικαστές θέ-
λουν, μπορούν. Μπορούν μέσα
σε μια εβδομάδα να δράσουν
πετυχημένα και αστραπιαία (αν
και μετά από ανθρωποκτονίες
δεν αναφέρεσαι σε αστραπιαία
παρέμβαση. Αλλά έπρεπε να χα-
θεί ο Π. Φύσσας, νέος, Ελληνας
και αντιφασίστας για να ταρα-
κουνηθεί το σύστημα. Παρόλ’
αυτά η αρχή έγινε και η Δικαιο-
σύνη κάνει τη δουλειά της», εί-
πε.

Αναφερόμενη ειδικά στους
πολιτικούς, πρόσθεσε: «Μην το
παίρνετε και πολύ πάνω σας και
μην επευφημείτε για τα αυτο-
νόητα. Εγινε μια αρχή, αλλά θα
σας παραδεχτούμε πραγματικά
όταν η Δικαιοσύνη και η Δημο-
κρατία κάνει τη δουλειά της και
στα υπόλοιπα σημαντικά ζητή-
ματα».

Τέλος, η κ. Ντίνα Χατζή, δή-
λωσε πως «όλη αυτή η κατάστα-
ση συμβαίνει στοχευμένα αυτή
την χρονική περίοδο. Επρεπε
όμως να γίνει κάποια στιγμή.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια
ότι η ΧΑ είναι ‘αποτέλεσμα’ των
πράξεων όλων αυτών που βρί-
σκονται στη Βουλή τώρα, αλλά
και παλαιότερα».

Ελλειμμα αξιοπιστίας της πολιτικής «δείχνουν» δηλώσεις νέων σε «Ε.Κ.»
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα - «ΑΜΠΕ»). Ξεκάθαρες εί-
ναι οι διατάξεις του Συντάγμα-
τος και του Κανονισμού της Βου-
λής ως προς τη δυνατότητα σύλ-
ληψης, δίωξης, φυλάκισης βου-
λευτή χωρίς να απαιτείται προη-
γούμενη άδεια της Βουλής για
την άρση της βουλευτικής ασυ-
λίας.

Το άρθρο 62 του Συντάγμα-
τος που αναφέρεται στις προϋ-
ποθέσεις για τη δίωξη βουλευτή
είναι αυτό που ρητώς ορίζει ότι
«δεν απαιτείται άδεια της Βου-
λής για τη δίωξη, σύλληψη, φυ-
λάκιση βουλευτή για τα αυτό-
φωρα κακουργήματα». Η συ-
νταγματική αυτή πρόνοια είναι
που άνοιξε το δρόμο για τη σύλ-
ληψη βουλευτών της Χρυσής Αυ-
γής καθώς τα εντάλματα σύλλη-
ψής τους εκδόθηκαν για κα-
κουργήματα που προβλέπουν
διαδικασία αυτόφωρου.

Με βάση το άρθρο 55 του Συ-
ντάγματος, οι βουλευτές της
Χρυσής Αυγής σε βάρος των

οποίων εκδόθηκαν τα εντάλμα-
τα σύλληψης διατηρούν τη βου-
λευτική ιδιότητα και τη χάνουν

μόνο εάν επιβληθεί σε βάρος
τους καταδικαστική απόφαση
τέτοια που να οδηγεί στην έκ-
πτωση από το βουλευτικό τους
αξίωμα. Οπως ειδικότερα ανα-
φέρει το άρθρο 55 του Συντάγ-
ματος, «για να εκλεγεί κανείς
βουλευτής απαιτείται να είναι
Ελληνας πολίτης, να έχει τη νό-
μιμη ικανότητα να εκλέγει και
να έχει συμπληρώσει το εικοστό
πέμπτο έτος της ηλικίας του κα-
τά την ημέρα της εκλογής. Βου-
λευτής που στερήθηκε κάποιο
από τα παραπάνω προσόντα εκ-
πίπτει αυτοδικαίως από το βου-
λευτικό αξίωμα».

Ως προς το σενάριο παραιτή-
σεων των μελών της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας της Χρυσής
Αυγής, το άρθρο 5 του Κανονι-
σμού της Βουλής που αναφέρε-
ται στην παραίτηση από το βου-
λευτικό αξίωμα και την πλήρω-
ση των κενών βουλευτικών θέ-

σεων, ορίζει ότι «κάθε βουλευ-
τής μπορεί οποτεδήποτε να πα-
ραιτηθεί από το βουλευτικό
αξίωμα. 

Η παραίτηση συντελείται με
την υποβολή γραπτής δήλωσης
στον πρόεδρο της Βουλής, η
οποία σύμφωνα με το άρθρο 60
παράγραφος 2 του Συντάγματος,
δεν υπόκειται σε ανάκληση. Η
παραίτηση ανακοινώνεται στη
Βουλή. Η πλήρωση των βουλευ-
τικών εδρών που χηρεύουν στη
διάρκεια της βουλευτικής περιό-
δου γίνεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της εκλογικής νομοθε-
σίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του
Συντάγματος, «η παραίτηση από
το βουλευτικό αξίωμα είναι δι-
καίωμα του βουλευτή, συντελεί-
ται μόλις ο βουλευτής υποβάλει
γραπτή δήλωση στον πρόεδρο
της Βουλής και δεν ανακαλεί-
ται».

Στιγμιότυπο από την μεταγωγή των βουλευτών και των στε-
λεχών της Χ.Α. στον εισαγγελέα και κατόπιν στον ανακριτή,
με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Oσα προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής

Ο Ηλίας Κασιδιάρης στο κρατητήριο με χειροπέδες.

Πάνω: Περί τα 200 άτομα συ-
γκεντρώθηκαν έξω από την
ΓΑΔΑ το μεσημέρι του Σαββά-
του να εκδηλώσουν τη συ-
μπαράστασή τους στους συλ-
ληφθέντες.
Αριστερά: Οι βουλευτές και ο
γενικός γραμματέας της Χρυ-
σής Αυγής Νίκος Μιχαλολιά-
κος συνοδευόμενος από την
κόρη του Ουρανία και τη σύ-
ζυγό του Ελένη Ζαρούλια με-
ταφέρονται από άνδρες των
ΕΚΑΜ στον ανακριτή στα δι-
καστήρια της Ευελπίδων αργά
το βράδυ του Σαββάτου.

Υπό την αιγίδα της Αριστερής Κίνησης, Νέας Υόρκης και του
ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Υόρκης οργανώθηκε διαμαρτυρία απέναντι από
το κτήριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη
εναντίον της λιτότητας και του φασισμού.
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