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Του ΘΕΟΔΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ

T
ις ειδικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. κινητοποίη-
σαν τα επεισόδια στα ΕΠΑΛ της Σταυρούπο-
λης και του Ευόσμου, οι οποίες έχουν πλέον 

την αποστολή να διερευνήσουν επισταμένως το εύ-
ρος που έχει λάβει η προσπάθεια ανασυγκρότησης 
της Χρυσής Αυγής στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που θέ-
τει σε εγρήγορση τις Αρχές είναι και οι κινήσεις που 
γίνονται ταυτόχρονα για την αναβίωση των διαβό-
ητων ταγμάτων εφόδου της ναζιστικής οργάνωσης. 
Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμέ-
να των δυτικών συνοικιών της πόλης, η προετοιμα-
σία για την οργάνωση νέων «ομάδων κρούσης» φαί-
νεται να περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη κατηγορία 
ατόμων. Οπως έδειξαν και οι συλλήψεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν μετά τα επεισόδια στα σχολικά συ-
γκροτήματα, πρόκειται για πολύ νεαρά ή ακόμα και 
ανήλικα άτομα με δραστηριότητα στον νεοναζιστικό 
χώρο και στις κερκίδες των γηπέδων. Μετά τα γεγο-
νότα των τελευταίων ημερών στα ΕΠΑΛ Σταυρού-
πολης και Ευόσμου, αλλά και τα επεισόδια που ση-
μειώθηκαν κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής συγκέ-
ντρωσης στην πλατεία Τερψιθέας, η Αστυνομία προ-
χώρησε σε συνολικά 98 προσαγωγές, από τις οποί-
ες οι 9 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ολοι οι συλλη-
φθέντες προέρχονται από τον χώρο της ακροδεξι-
άς και του νεοναζισμού. Από αυτούς, οι περισσότε-
ροι κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν απασχολή-
σει για επεισόδια σε γήπεδα της Θεσσαλονίκης, ενώ 
είχαν πρωτοστατήσει σε ταραχές που σημειώθηκαν 
τόσο στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό όσο και 
στις συγκεντρώσεις των αρνητών της COVID-19 και 
του εμβολιασμού.

Οι οργανωτές και οι «λέσχες»
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικές υπηρεσίες της 

Η εγκλΗματικΗ οργάνωση της Χρυσής Αυ-
γής διαλύθηκε, ο αρχηγός και τα μέλη της βρί-
σκονται στη φυλακή. Ομως, κάποιοι νοσταλ-
γοί της και επίδοξοι συνεχιστές της ζουν ακόμα 
ανάμεσά μας. Βρίσκονται σε πολλές γειτονιές, 
παρεισφρέουν στα κοινωνικά δίκτυα, σε σχο-
λεία και παρέες νέων, οραματίζονται την επανα-
σύσταση των ταγμάτων εφόδου. Ας μη γελιόμα-
στε και ας μην εθελοτυφλούμε. Πυρήνες ακρο-
δεξιών και φασιστών δρουν ανενόχλητοι και θέ-
λουν να δηλητηριάσουν την κοινωνία -και κυρί-
ως τα νεότερα μέλη της- με τη ρητορική της βί-
ας και του μίσους. Τα όσα διαδραματίστηκαν τις 
προηγούμενες ημέρες στο ΕΠΑΛ της Σταυρού-
πολης πρέπει να μας αφυπνίσουν και να μας 
προβληματίσουν όλους. Και σίγουρα τέτοια θλι-

βερά επεισόδια -και άλλα παρόμοια που μπο-
ρεί να ακολουθήσουν- δεν πρέπει να αποτελούν 
πεδίο για κομματικούς διαγκωνισμούς και πο-
λιτικές αντιπαραθέσεις. Τα κόμματα του δημο-
κρατικού τόξου οφείλουν να βρίσκονται σε δι-
αρκή επαγρύπνηση. Να μην αντιπαρατίθενται 
το ένα με το άλλο, προσδοκώντας σε μικροκομ-
ματικά οφέλη. Να ανοίξουν τον διάλογο για να 
βρεθούν οι αιτίες και οι αφορμές που επιτρέ-
πουν στο αβγό του φιδιού να επωάζεται σε κά-
ποιες κοινωνικές ομάδες. Να προτείνουν ουσια-
στικές λύσεις για την αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου. Η συζήτηση για τη θωράκιση της Δημοκρα-
τίας και την προάσπιση των νέων ανθρώπων και 
του μέλλοντός τους πρέπει να ανοίξει άμεσα, με 
συναίνεση και χωρίς «ναι μεν, αλλά…». 

Χωρίς «ναι μεν, αλλά…»
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η άποψη

ΕΛ.ΑΣ. εδώ και αρκετούς μήνες έχουν αποκτήσει 
απόλυτη γνώση για τις ενέργειες ανασυγκρότη-
σης των νεοναζιστικών θυλάκων στη Θεσσαλο-
νίκη, ιδιαίτερα μετά την καταδίκη των μελών της 
ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής. Επίκεντρο 
αυτής της οργανωτικής προσπάθειας φαίνεται 
πως αποτελεί μια «λέσχη» με τη χαρακτηριστική 
ονομασία «Σάρισα», που βρίσκεται στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία αυτής της λέ-
σχης διαφημίζεται από τις ιστοσελίδες που σχε-
τίζονται με τη Χρυσή Αυγή, στις οποίες η «Σά-
ρισα» αποκαλείται «εθνικιστικός πολυχώρος». 

Κεντρικό πρόσωπο στη συγκεκριμένη λέσχη 
νεοναζιστών φέρεται πως είναι ένας 40χρονος 
δάσκαλος πολεμικών τεχνών και γνωστός οπα-
δός ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος, σύμφω-
να με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει να «αλιεύ-
ει» νεαρούς μέσα από τις τάξεις των φανατικών 
οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας.

Χαρακτηριστικό είναι πως το παρατσούκλι 
του συγκεκριμένου ανθρώπου, που έχει μπει 
στο ερευνητικό μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., είναι 

«Γερμανός», δείχνοντας έτσι και την ιδεολογική του τοποθέτη-
ση. Οι ίδιες πηγές πληροφόρησης τονίζουν πως ο 40χρονος φέ-
ρεται να έχει εξελιχθεί σε στρατολόγο, καθοδηγητή αλλά και εκ-
παιδευτή των υπό σύσταση νέων ταγμάτων εφόδου. Παράλλη-
λα, από τις Αρχές δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι η προ-
σπάθεια νεοναζιστικής ριζοσπαστικοποίησης νέων επικεντρώ-
νεται στη δυτική Θεσσαλονίκη, σε περιοχή δηλαδή όπου κατοι-
κούν πολλοί ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ενωση, αλλά 
και εν γένει κοινωνικές ομάδες που ανήκουν σε χαμηλότερα ει-
σοδηματικά στρώματα. Αυτή η τακτική θυμίζει την έντονη δρα-
στηριότητα που είχε αναπτυχθεί πριν από περίπου μία δεκαε-
τία στην Αττική και συγκεκριμένα στο Πέραμα και στη Νίκαια. 
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