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Έχουμε φάει σκάλωμα! Έχουμε φάει κόλλημα ατελείωτο με τις αλυσίδες στις πορείες! Και όχι μό

νο με τις αλυσίδες! Έχουμε φάει κόλλημα με το οργανωμένο κατέβασμα στο δρόμο, την έ

χουμε δει ότι μια aντιφασιστική πορεία, όχι μόνο πρέπει να είναι στοιχισμένη σε οριζόντιες αλυσί

δες, αλλά πρέπει να είναι πραγματικά αυτοοργανωμένη, να μην αφήνεται έρμαιο ούτε στην ατομι

κή έμπνευση της στιγμής, ούτε στα χούγια των μπάτσων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι την έχουμε 

δει ότι ο καθένας που κατεβαίνει στο δρόμο σήμερα, πρέπει από τα πριν να ξέρει τί πρέ

πει και μπορεί να κάνει για τους άλλους σε περίπτωση κινδύνου. 

Οι λόγοι για το κόλλημά μας θα πρεπε να 'ναι προφανείς, και για να λέμε την αλήθεια, κάθε μέ

ρα ξαφνιαζόμαστε που δεν είναι. Να τους εξηγήσουμε πάλι λοιπόν: Όπως βλέπουμε τα πράγματα, 

ο δρόμος είναι το κατεξοχήν, το τελευταίο και το πλέον καθοριστικό πεδίο άσκησης της πολιτικής . 

Ο δρόμος, ή καλύτερα οι δημόσιοι χώροι, είναι το πεδίο όπου οι ταξικές κοινωνίες, οι κοινωνίες σε 

διαρκή εσωτερική σύγκρουση, επιλύουν τις aντινομίες που δεν μπορούν να επιλύσουν αλλιώς. Και 

τις επιλύουν με το μοναδικό τρόπο που τους απομένει, δηλαδή με τη βία. 

Η διαδικασία βίαιης και δρομίσιας επίλυσης των ταξικών αντιθέσεων ε ίναι διαρκής, 

καθημερινή, μοριακή. Είναι αυτός ο μοριακός χαρακτήρας που την κάνει ανεπαίσθη

τη. Συμβαίνει για παράδειγμα ο καθένας που έχει βρει το διάολό του από τους μπά

τσους να νομίζει ότι είναι ο μοναδικός που τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα βρήκε το 

διάολό του. Όπως συμβαίνει ο κάθε ξένος που αντιμετωπίζει τους μαλάκες έλληνες στα 

λεωφορεία να παραβλέπει πως η περίπτωσή του είναι μια επιμέρους στιγμή ενός πα

νελλήνιου φαινομένου. 

Ταυτόχρονα βέβαια, η ιστορία έχει δείξει ότι τα πράγματα τείνουν να εξελίσσονται 

κι αλλιώς: Εκεί που οι ταξικές αντιθέσεις φτάνουν σε ένα δεν πάει άλλο, εκεί που η μο

ριακή τους έκφραση είναι ανεπαρκής, εκεί που η πραγματική τους φύση ασφυκτιά κά

τω από στρώματα νομιμότητας, συμβάσεων και μεσολαβήσεων, η τελική κατάληξη εί

ναι η έκρηξη. Το ρατσιστικό πογκρόμ της τετάρτης Σεπτέμβρη 2004 ήταν μια τέτοια έ

κρηξη, και μάλιστα ενός είδους που aπευχόμαστε αλλά δεν ήταν η μόνη. Η εξέγερση 

της αλγερινής νεολαίας στα προάστια του Παρισιού, η εξέγερση του Λος Άντζελες το 

1992, οι ταραχές στο Brixton το 1981, είναι ανάκατες αναλαμπές της διαδικασίας για 

την οποία μιλάμε . Δεν πρόκειται για εξαιρέσεις που θα εξαφανιστούν κάτω από το φως 

της αέναης προόδου, αλλά για κομμάτι της κανονικής λειτουργίας των ταξικών 

κοινωνιών. Αν τέτοια φαινόμενα καταγράφονται στην ιστορία ως εξαιρέσεις, είναι 

γιατί το αντίθετο θα ήταν too much για τις καπιταλιστικές ιδεολογίες και τους κοινω

νούς τους . 

Μια παγκόσμια αλήθεια: Όποιος επιλέγει σήμερα να δηλώνει aντιφασίστας, τα 'χει 

Γράφαμε στο προηγούμενο τεύχος ότι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη θέλει χέ

ρια σταθερά και το μυαλό στη θέση του. Και οι ποιητικές μας μπουρδίτσες βρή

καν την εφαρμογή τους γρηγορότερα απ' όσο θα θέλαμε. Κατά τη διάρκεια της 

εθνικής παρέλασης της εικοστής πέμπτης Μαρτίου, ομάδα φασιστών επιτέθηκε 

σε αντιεξουσιαστές που είχαν μαζευτεί στο χώρο της παρέλασης και μοίραζαν 

προκήρυξη ενάντια στα έθνη και τις πατρίδες . Το αποτέλεσμα ήταν ορισμένοι 

από τους αντιεξουσιαστές να δεχθούν ελαφρά τραύματα από μικρό χαρτοκόπτη 

και να φάνε περισσότερες απ' όσες ρίξανε . 

Εδώ θα χρειαστεί να παρεμβάλλουμε μια μικρή παρένθεση κριτικής, δίχως να 

ενδιαφερόμαστε για το ποιος διοργάνωνε το συγκεκριμένο γεγονός: Όποιος 

παίρνει το θάρρος να καλέσει σε κάποια κινητοποίηση, οποιουδήποτε είδους, έ

χει την ευθύνη για την εξέλιξή της, πόσο μάλλον όταν αυτή η κινητοποίηση ορ

γανώνεται σε έδαφος εξ ορισμού εχθρικό. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει πρώτος 

και φεύγει τελευταίος από την κινητοποίηση που διοργανώνει. Καλό; Εύ

κολο; Δίκαιο; Κατανοητό; Φτάνει πρώτος και φεύγει τελευταίος! Ποτέ το ανάπο

δο! Τώρα που το είπαμε, ελπίζουμε να μην ξαναμπερδευτεί κανένας. 

Πίσω τώρα στην aντιπληροφόρηση. Απ' ό,τι μάθαμε, οι Σαλονικιές aντιφασί
στριες, aυτόνομες, αναρχικές, αντιεξουσιάστριες και τα αρσενικά τους αντίστοι

χα μαζεύτηκαν, συζήτησαν, έκαναν κριτική στο γεγονός, ξανασυζήτησαν, και μέ

σα σε δύο μέρες τα γραφεία της Πατριωτικής Συμμαχίας στη Θεσσαλονίκη έγι

ναν κεραμιδαριό από μια αυτοοργανωμένη πορεία διακοσίων περίπου ανθρώ

πων η οποία έκανε τη δουλειά της και αποχώρησε συγκροτημένα κάτω από τη 

μύτη των μπάτσων . 

Λοιπόν: Οι aντιφασίστες της πόλης, για δεύτερη φορά σε δύο χρόνια, έδειξαν 

στους φασίστες ότι οι μαλακίες τους έχουν παραπάνω κόστος απ' όσο μπορούν 

να σηκώσουν. Είδατε πουθενά στο μακρύ κατάλογο που προηγήθηκε τίποτις α

ριστερούς; Όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται ποτέ οποιοδήποτε μέλος της 

αριστεράς να δράσει βίαια ενάντια στο φασισμό. Σημαίνει όμως ότι εδώ και πά

νω από είκοσι χρόνια, ούτε μία αριστερή οργάνωση δεν ενδιαφέρθηκε 

ποτέ να δώσει πίσω σε είδος αυτά που εισέπραξε από τους ναζήδες. Ση

μαίνει ότι η αριστερή aντιφασιστική δράση περιορίστηκε στις μηνύσεις και τις 

καταγγελίες στον Ιό της Ελευθεροτυπίας. Σημαίνει ότι η αριστερή αντιφασιστι-



βάλει με σοβαρότατους aντιπάλους. Δεν ζούμε σε καμιά εποχή του 

διαφωτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κι αυτό που βλέπου

με να σαλεύει γύρω μας δεν είναι το κοινωνικό κράτος που πλημμυρί

ζει από αγάπη για τα παραπεταμένα παιδιά του. Αυτός ο κόσμος δεν 

κάνει άλλο απ' το να προσλαμβάνει μπάτσους και σεκιουριτάδες, να 

στήνει κάμερες παρακολούθησης, να ρίχνει τους μισθούς, να εντείνει 

την εκμετάλλευση, να χα"ίδεύει το ρατσισμό και τις εκδηλώσεις του, με 

λίγα λόγια να προστατεύει τα κεκτημένα του χρησιμοποιώντας κάθε 

κανιβαλικό τεχνολογικό ή ιδεολογικό εργαλείο που έχει στα χέρια του. 

Δηλαδή αυτός ο κόσμος δεν κάνει άλλο απ' το να διαλαλεί την 

κρίση του προς κάθε ενδιαφερόμενο. Ήδη αυτός ο κόσμος λύνει 

τις ταξικές του διαφορές μαζικά και δημόσια, και τις λύνει με τη βία. 

Δεν έχει άλλες διαφορές και δεν έχει άλλο τρόπο. 

Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν: Οι μεταμοντέρνοι ιδεολόγοι παίξανε όσο 

παίξανε πάνω στο πτώμα του οργανωμένου ταξικού ανταγωνισμού. 

Και μας πληροφόρησαν πω(; δεν υπάρχουν τάξεις και μας φώναξαν 

για τις "χρυσές ευκαιρίες" της εποχής της πληροφορίας και μας πέ

ταξαν στα μούτρα την "κατάργηση των συνόρων" και την "παγκο

σμιοποίηση" . Τώρα πια, αποτυχημένοι και καταγέλαστοι, υποχώρησαν 

πίσω από κορδόνια μπάτσων, μισθοφόρων και πολεμικών μηχανών. Α

σθμαίνουν, ναι· αν όμως τους είχε απομείνει φωνή θα μας ξαναλέγα

νε αυτό που ίσχυε πάντα: Η ταξική σύγκρουση έχει πάντα δύο πλευ

ρές. Η μία πλευρά είναι εκείνη των μπάτσων και των φασιστών, των α

φεντικών και των μικροαστών. Η μεριά των απανταχού αφεντικών έχει 

μπροστάρη το κράτος ως οργανωμένη πολιτική έκφραση της ταξικής 

εκμετάλλευσης . Και σήμερα, αμφιβολίες μπορούν να έχουν μόνο οι τυ

φλοί: Αυτή η μεριά καλπάζει προς τον ολοκληρωτισμό, ανακα

τασκευάζει ένα νέο φασισμό για χρήση στον εικοστό πρώτο 

αιώνα. 

Αλυσίδες και οργάνωση. Ο αντιφασισμός στο δρόμο 

Οι τυφλοί θα κριθούν από τους ιστορικούς του μέλλοντος, όπως ό

λος ο κόσμος. Για τους υπόλοιπους, η οργάνωση του αντιφασισμού εί

ναι σήμερα περισσότερο απαραίτητη από ποτέ . Και ως γνωστόν, οι ο

ριζόντιες αλυσίδες είναι η τεχνική οργανωτική μορφή που προτείνου

με και ακολουθούμε μέχρι στιγμής . Δεν το κάνουμε κατά τύχη: Στο τε

χνικό επίπεδο, οι οριζόντιες αλυσίδες φέρνουν όλο τον κόσμο 

της διαδήλωσης σε μια συγκροτημένη θέση από την οποία 

κή πολιτική περιορίστηκε να ζητάει από το κράτος να κλείσει τα γραφεία της 

Χρυσής Αυγής (το κράτος συμμορφώθηκε εύκολα, αφού δικά του ήταν). Ση

μαίνει ότι η αριστερή κριτική στο ρατσισμό ήταν το θρυλικό πονώ "Οι Έλ

ληνες δεν είναι ρατσιστές" που φιγουράρισε σε πορείες του Δικτύου (κρα

τημένο μάλιστα από μετανάστες). Νομιμότητα, πασιφισμόζ τρίψιμο στη 

γούνα του κράτους και χαδάκια στους μικροαστούς. Αυτές είναι οι γραμμές 

της aντιρατσιστικής και aντιφασιστικής δράσης των ακροαριστερών οργα

νώσεων τα τελευταία είκοσι χρόνια (την πορεία στο Κάραβελ τη βάζουμε στο 

λογαριασμό χαριστικά) . 

Πως λοιπόν έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και αυτές οι οργανώσεις κα

τάφεραν να διοργανώσουν την πορεία που ακολούθησε τα γεγονότα της ει

κοστής πέμπτης Μαρτίου; Πώς έγινε και εκείνες που έκαναν κεραμιδαριό τα 

γραφεία της Πατριωτικής Συμμαχίας δεν βγήκαν στο δρόμο να διεκδικήσουν 

το δίκαιο της πράξης τους μαζί με αυτούς που συμφωνούν μαζί τους; 

Είμαστε μακριά από τη Θεσσαλονίκη και τις ειδικές της συνθήκες . Αλλά α

πό τη δική μας εμπειρία μπορούμε να πούμε πως η ειδική σχέση των αριστε

ρών οργανώσεων με το κράτος, πάντα τις έφερνε να παίζουν ένα ρόλο με

σολαβητή όταν τα πράγματα δυσκόλευαν. Είτε ως δικηγόροι, είτε ως δημο

σιογράφοι, είτε σκέτα ως νομιμόφορνες, οι αριστεροί παρείχαν έναν αέρα 

ασφάλειας και φερεγγυότητας εκεί που η ασφάλεια και η φερεγγυότητα δεν 

έτρεχαν δα κι απ' τα μπατζάκια . Σε αντάλλαγμα έπαιρναν ένα μερίδιο βίας 
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μπορεί να ξεκινήσει να αμύνεται ή να επιτίθεται συντε

ταγμένα και με ψυχραιμία. Οι αλυσίδες δεν αφήνουν κανέναν 

και καμία να εξέχει προπορευόμενος ή καθυστερημένος ποζάρο

ντας για τις κάμερες ή τους υπόλοιπους συντρόφους. Οι αλυ

σίδες επιβάλλουν τις αποφάσεις των διοργανωτών για την 

εξέλιξη της πορείας . Οι αλυσίδες είναι ένας σχηματισμός 

που αντιτίθεται στα πηγαδάκια κοινωνικότητας, συνεπώς 

βοηθάει να φωνάζονται συνθήματα. Τέλος, οι αλυσίδες σε 

αποτρέπουν απ' το να βάλεις τα χέρια στις τσέπες ή τα 

πόδια στους ώμους . 

Πακέτο βέβαια με το τεχνικό επίπεδο, υπάρχουν και 

τα πολιτικά συμπαραδηλούμενα : Οι αλυσίδες θέλουν να 

πουν πως η μοίρα του ενός είναι μοίρα όλων, και το γνω

στό ρητό σύμφωνα με το οποίο "του γρήγορου η μάνα δεν 

έκλαψε ποτέ" μπορεί να αποσυρθεί στα μουσεία της επανά

στασης : οι καλές μας οι μαμάδες ή θα κλαίνε όλες μαζί ή δεν θα 

κλαίει καμία, πράγμα κατά τη γνώμη μας πολύ προτιμότερο. Για 

να το πούμε ευθέως, οι οριζόντιες αλυσίδες επιδεικνύουν 

μια συνθήκη οργανωμένης ισότιμης συλλογικότητας και ε

μπιστοσύνης η οποία έχει κατακτηθεί από πριν. Αυτός είναι 

και ο λόγος που δεν μπορούν να συσταθούν "αυθόρμητα", όσες 

φορές κι αν αυτό "αποφασιστεί". 

Με λίγα λόγια, σας κορο"ίδεύουμε απ' την αρχή! Μια μα

λακία και μισή είναι οι αλυσίδες! τί έχει να προτάξει η απλή 

στοίχηση σε οριζόντιες αλυσίδες απέναντι στην οργανωμέ

νη κρατική έκφραση του νέου φασισμού; Πώς θα μπορέσει 

αυτή η "άλλη πλευρά", η πλευρά του αντιφασισμού, να συ

σταθεί στο δρόμο και να γίνει αξιόμαχη δίχως να ξεπέσει 

στην εξειδίκευση και το μιλιταρισμό; Πώς, για αρχή και για 

παράδειγμα, θα οργανωθεί η κινηματική απαγόρευση του 

επόμενου πογκρόμ; Αυτές είναι οι ερωτήσεις που επιτακτικά 

ζητάνε την απάντησή τους. Κι εμείς που έχουμε φάει το κόλ

λημα, το ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα: Οι αλυσίδες δεν εί

ναι κάποιου είδους τέρμα . Είναι μοναχά ένα πρώτο, μικρό αλλά α

παραίτητο βήμα που πρέπει να ακολουθηθεί από επόμενα . Και 

πού ξέρεις; Μπορεί η εξέλιξη της κινηματικής αυτοοργάνωσης 

να είναι τέτοια που τελικά οι αλυσίδες να εγκαταλειφθούν -ως 

απολίθωμα*:) . Δεν έχουμε φάει και τόσο κόλλημα άλλωστε! 

για να 'χουν να λένε πως είναι κι αυτοί aντικαθεστωτικοί εκεί που γκρινιά

ζουν το βράδυ στις ταβέρνες. 

Φυσικά αυτή η συμβιωτική σχέση έχει ορισμένες επιπτώσεις. Πρώτον, οι α

ριστερές οργανώσεις συνεχίζουν να είναι φερέγγυες και αντικαθεστωτικές, 

ακόμη και τη στιγμή που συνεργάζονται με το κράτος. Δεύτερον, κάτι φορές 

που χαλάει η σούπα, η βίαιη ουρά πάει φυλακή, ενώ οι αριστεροί πάνε πά

λι στις ταβέρνες και γκρινιάζουνε (προφανώς είναι πολύ καλύτερα στην τα

βέρνα). Το τρίτο και σημαντικότερο όμως είναι ότι σ' αυτή τη χώρα διάολε, 

υπάρχουν και πραγματικοί aντιφασίστες αυτοί που έπαιξαν και παίζουν τον 

κώλο τους καθημερινά, αυτές που έχουν χάσει νύχτες ύπνου, αυτοί που τέ

λος πάντων δεν μπορεί να κατηγορηθούν για επιδίωξη ιδίου συμφέροντος. 

Κι αυτοί, κάθε φορά που καταφεύγουν στην αριστερά για να κάνει τις δου

λειές που δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους, καταλήγουν λιγάκι πιο aφε

ρέγγυοι, λιγάκι πιο αμελητέοι, λιγάκι περισσότερο 

"παιδιά" . Πως λέμε "είναι καλά παιδιά μωρέ;" Έτσι. 

Κατά τα άλλα, η κατάσταση στη Θεσσαλο

νίκη συνεχίζει να θέλει χέ ρια σταθερά και το 

μυαλό στη θέση του . 

Γερά συντρόφισσες! 
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Η σφαγ!\ σιrι Σ.άμnρα κα1 q σαιiλα, 1982 
1. Πριν το 1982 

Δημιουργημένο το 1948, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης του Ο.Η.Ε. 

το κράτος του Ισραήλ ασφυκτιούσε ήδη μέσα στα σύνορα που του ε
ίχαν αποδο

θεί. Αλλά το πρόβλημα ήταν κάπως πιο περίπλοκο . Στην πραγματικότητα το 

Ισραήλ "ασφυκτιούσε" γύρω από τους aραβικούς πληθυσμούς που 
το "περικύ

κλωναν " , ένιωθε πολύ δυνατό για να μην αναζητήσει τον δικό του "Lebensraum", 

τον ζωτικό εκείνο χώρο που θα του επέτρεπε να αναmυχθεί και παρά
λληλα να ε

ξαφανίσει την αραβική απειλή που aρθρωνόταν γύρω του επικίνδυνα
. Το 1948 ο 

Daνid Ben-Gurion, πρώτος πρωθυπουργός του ισραηλινού κράτους με γλώσσα 

κοφτή, στρατιωτική και ανεπίδεκτη αντιρρήσεων έθετε το ζήτημα ως ε
ξής: 

Ένα χριστιανικό κράτος πρέπει να δημιουργηθεί στο Λίβανο με τα ν
ότια σύ

νορά του στον ποταμό Litani. Θα συμμαχήσουμε μαζί του. Όταν διαλύσουμε 

τη δύναμη της Λεγεώνας και βομβαρδίσουμε το Αμμάν, θα περιορίσο
υμε ε

πίσης την γπερ!ορδανία και η Συρία θα παραδοθεί. Αν η Αίγυmος 
θέλει συ

νέχεια του πολέμου, θα βομβαρδίσουμε το Πορτ Σάιντ, την Αλεξάνδρε
ια και 

το Κάιρο ... Μ' αυτόν τον τρόπο θα τελειώσουμε τον πόλεμο και θα ξεκαθα

ρίσουμε τους προαιώνιους λογαριασμούς μας με την Αίγυmο, την
 Ασσυρία 

και τους Άραβες. 

Φυσικά ένα κράτος που ξεκινά με τέτοιες προοmικές δεν μπορεί παρ
ά να συ

γκρουστεί με όλα τα γειτονικά του. Έτσι και έγινε. Μια διαρκής πολεμι
κή κατάστα

ση βασίλεψε στην περιοχή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '70, και κατέληξε από 

τη μια στη δημιουργία των ένοπλων παλιαστινιακών οργανώσεων, κι 
από την άλ

λη σε αλλεπάλληλες συγκρούσεις του Ισραήλ με τα γύρω αραβικά 
κράτη, κυρίως 

την Αίγυmο και τη Συρία. 

Όσον αφορά τα κράτη βέβαια, περασμένα ξεχασμένα: Το Μάρτη του 1979 η 

Αίγυπτος αποκατέστησε τις διπλωματικές της σχέσεις με το Ισραήλ, κι
 αυτό με τη 

σειρά του της επέστρεψε τα κατεχόμενα εδάφη της. Ο δρόμος ήταν πλ
έον ανοιχτός 

για μια στροφή προς βορράν. Λίγο μετά, το Ισραήλ, με αφορμή τη δολοφονία του 

πρεσβευτή του, εισέβαλλε στο Λίβανο για να εξουδετερώσει τις παλαιστινιακές δυ

νάμεις που χρησιμοποιούσαν σαν ορμητήριό τους το νότιο τμήμα της
 χώρας. Στις 

6 Ιουνίου του 1982 τα Ισραηλινά όπλα ξεκίνησαν να αδειάζουν πάνω στη στη 

Βηρυττό . Αλλά δεν έμειναν μόνα τους για πολύ . Μόλις τρεις μέρες αργότερα οι 

διαβόητοι Λιβανέζοι φαλαγγίτες υπό την αρχηγία του ταγματάρχη Χα
ντάντ συμ

μαχούν με τους ισραηλινούς με αντάλλαγμα την υπόσχεση της ανάληψ
ης της εξου

σίας στα εδάφη που θα εκκενωθούν από τους παλαιστινίους. Παρά τ
η λυσσαλέα 

άμυνα των παλαιστινίων fentagin η συνδυασμένη επίθεση του ισραηλινού στρα

τού και των παραστρατιωτικών λιβανέζικων συμμοριών αφήνει πίσ
ω της περισσό

τερους από 1 0.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες τραυματίες. Είναι η στιγμή για 

την παλαιστινιακή πολιτική ηγεσία να πάρει "γενναίες" αποφάσεις. Έ
τσι στις 30 

Αυγούστου του 1982, ο Αραφάτ και άλλοι 14.000 μαχητές της PLO εγκατέλειψαν 

τη Βηρυττό και κατευθύνθηκαν στην Τυνησία με ελληνικά πλοία κατ
όπιν παρέμβα

σης του νέου τότε πρωθυπουργού της Ελλάδας, Α. Παπανδρέου. Η 
ιστορία μας 

αφορά εκείνους που έμειναν πίσω ... 

2. Η σφαγή 

Το Δεκέμβριο του 1982, ο Αρ ιέλ Σαρόν, υπουργός άμυνας του Ισραήλ, 

περιέγραφε την τύχη όσων έμειναν πίσω ως εξής: 

Η καταστροφή του Αιν Χέλουα (παλαιστινιακό προσφυγικό στρατό
πεδο στο 

νότιο Λίβανο) και είναι κρίμα που δεν εξαφανίσαμε τελείως αυτή τ
η σφηκο

φωλιά, ο "υγιεινός" βομβαρδισμός της Βηρυπού και αυτή η μικρή 
σφαγή 

(μπορείς να χαρακτηρίσεις σφαγή το θάνατο 500 αράβων;) στα στρατόπε

δά τους, την οποία θα έπρεπε να κάνουμε εμείς με τα δικά μας ευαί
σθητα χέ

ρια και όχι να αφήσουμε τους φαλαγγίτες να την κάνουν, όλες αυτές οι καλές 

πράξεις τελικά εξαφάνισαν αυτές τις μαλακίες για το μοναδικό λαό πο
υ φω

τίζει όλα τα έθνη. Δε θέλω άλλη μοναδικότητα και άλλη γλύκα και φως.
 Να α

παλλαγούμε απ' αυτά. Εγώ προσωπικά δε θέλω να είμαι καθόλου καλ
ύτερος 

από τον Χομεϊνί ή τον Μπρέζνιεφ ή τον Καντάφι ή τον Άσαντ ή την
 Θάτσερ 

ή ακόμη και τον Χάρι Τρούμαν, που σκότωσε μισό εκατομμύριο γιαπωνέζους 

με δύο ωραίες βόμβες. Εγώ θέλω να είμαι πιο έξυπνος απ' αυτούς, πι
ο γρή

γορος και πιο αποτελεσματικός, όχι καλύτερος ή πιο ωραίος απ' αυ
τούς. 

Πράγματι, μετά τη φυγή της PLO, ο δρόμος για την εκκαθάριση όσων είχαν 

παραμείνει πίσω ήταν πλέον ορθάνοιχτος. Παρά τη σχετική συμφω
νία μεταξύ ισ

ραηλινού στρατού και Η.Π.Α. για την ασφάλεια των παλαιστινίων α
μάχων που θα 

παρέμεναν στην πόλη, η αποχώρηση της διεθνούς ειρηνευτικής δύνα
μης δεκαπέ

ντε μέρες νωρίτερα απ' ό,τι είχε συμφωνηθεί ήταν, αν μη τι άλλο, ενδε
ικτική του τι 

θα ακολουθούσε ... 

Η δολοφονία του Bashir Gemayel, αρχηγού των χριστιανών φαλαγγιτών και υ

πεύθυνου για πολλές δολοφονίες και βασανιστήρια, στάθηκε η κατ
άλληλη αφορ

μή. Στις 16 του Σεmέμβρη οι Ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλλαν στη δυτική Βηρυττό. 

Ο επίσημος λόγος ήταν η προστασία των αμάχων από τους φαλαγγ
ίτες. Την ίδια 

στιγμή βέβαια είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι οι 
φαλαγγίτες τε

λικά θα μπουν στα στρατόπεδα των προσφύγων . Πράγματι το απόγευμα της ίδιας 

μέρας ένα τμήμα της φάλαγγας, περίπου 150 άτομα, μπήκε στη Σάμπρα και στην 

Τσατίλα. 

Οι μαρτυρίες για το τί έγινε εκεί μιλάνε από μόνες τους. Αρκεί να σ
ημειώσουμε 

ότι προς τα ξημερώματα της 1 7ης Σεπτέμβρη, η Ισραηλινή διοίκηση στη δυτική 

Βηρυττό, θορυβημένη από το ξεσάλωμα των φαλαγγιτών, tους ζήτ
ησε να σταμα

τήσουν την επιχείρηση. Τους το ζήτησε μάλιστα τόσο "επιτακτικά", 
ώστε τους επέ

τρεψε να παραμείνουν μέσα ... Οι σφαγές συνεχίστηκαν με αμείωτη βαρβαρότητα.
 

3. Ο ειδικός ρόλος του Ισραηλινού στρατού και ο Αριέλ Σαρόν 

Η επιχείρηση εκκαθάρισης των Παλαιστινίων στα προσφυγικά στρα
τόπεδα δεν 

έγινε βέβαια μόνο από τους Λιβανέζους παραστρατιωτικούς. Όπως σ
ε κάθε μαζι

κή σφαγή, έτσι και στην περίmωση της Σάμπρα και της Τσατίλα, πέ
ρα απ' τα κα

θάρματα που βασάνισαν, βίασαν και δολοφόνησαν υπήρξαν και εκείν
οι που έδω

σαν τις διαταγές για κάτι τέτοιο. Ο ισραηλινός στρατός και η ηγεσία τ
ου υπήρξαν 

οι ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας περίπου 2.000 παλαιστινίων προσφύγων, 

Suad Surur (παλαιστί

νια που επέζησε της σφα

γής) : Κανένας μας δεν τολ

μούσε να κοιτάξει τον άλλο από 

το φόβο. Ακόμη και οι πιο μικροί δεν 

κοίταγαν τους μεγαλύτερους, εκτός α

πό τη μικρή μου αδελφή. Καθώς μας 

κοιτούσε μια σφαίρα την κτύπησε 

στο κεφάλι. Έπεσε από την αγκαλιά της 

μητέρας μου σα σφαγμένο πουλί. Ο αδερφός μου ο 

Shardie άρχισε να κοιτάει γύρω γύρω φωνάζοντας 

'μπαμπά', και τότε τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. 

Keane (άγγλος δημοσιογράφος): Η Sυad έπεσε 

τραυματισμένη ανάμεσα στα σώματα των μελών της 

οικογένειάς της. Στους δρόμους ομάδες άλλων αμά

χων εκτελούνταν συνεχώς". 

[αποσπάσματα συνεντεύξεων από τη σειρά του αγ-

Δεκαπέντε ή και είκοσι qκοπευτές, ακόμη και αν 

ήταν καλά οπλισμένοι, δε θα κατάφερναν να κά

νουν τέτοιο μακελειό τη νύχτα, με τις ισραηλινές 

φωτοβολίδες να φωτίζουν το στρατόπεδο. Εδώ έ

δρασαν φονιάδες, αμέτρητοι και προφανώς ομά

δες βασανιστών που άνοιγαν κεφάλια, πετσόκο

βαν πόδια, χέρια και δάκτυλα, έσερναν μ' ένα 

σκοινί τους ενοχλητικούς ετοιμοθάνατους, άντρες 

και γυναίκες που ζούσαν ακόμα, γιατί το αίμα κύ

λησε ώρες από τα κορμιά, σε σημείο που δε μπο

ρούσα να καταλάβω ποιος είχε αφήσει ένα ρυάκι 

ξερό αίμα από το βάθος ενός διαδρόμου, όπου 

είχε γίνει η εκτέλεσή του, ως το κατώφλι, όπου 

και χανόταν στο χώμα. Παλαιστίνιος; Άντρας; Γυ

ναίκα; Φαλαyyίτης, που εξαφάνισαν το κουφάρι 

του; 

'Ή πιο σκληρή ανάμνησή 

μου είναι το άκουσμα της 

μάνας μου να προσεύχεται, 

και ύστερα ένα πυροβολι

σμό δίπλα μου, και όλο της 

το αίμα να με λούζει". 

[Moυnair Ahmed (Παλαιστί

νιος που επέζησε της σφα

γής)] 

_ ... _. _______________ Υ:_λ....:..._ικού BBC "Panorama''] [Από ρεπορτάζ του Ζαν Ζενέ, 1983] 



στην πλειοψηφία τους γυναικόπαιδων. 

Οι ισραηλινοί στρατιωτικοί διοικητές Eitan, Drori και Yuron είναι άμεσα υπεύ
θυνοι, αλλά πάνω απ' όλα υπεύθυνος για τις σφαγές είναι ο Σαρόν. Ήταν το 

μεγάλο αφεντικό. Μπορούσε να αποτρέψει τη σφαγή· αλλά αυτό που ήθελε 

ήταν να διώξει τους παλαιστινίους από το Λίβανο προς την Ιορδανία, που κα

τά τη γνώμη του ήταν το "παλαιστινιακό κράτος". Ο Begin αποκαλούσε το 
7982 τους παλαιστινίους "δίποδα ζώα". Ο Eitan μιλούσε για "ναρκωμένες 
κατσαρίδες μέσα σ' ένα μπουκάλι". Αυτή η θεωρία για τους παλαιστινίους ή

ταν και είναι η αιτία που η ζωή τους δε σημαίνει τίποτα για τον ισραηλινό 

στρατό. 

Ben Alofs, Ολλανδός γιατρός που εκείνο το Σεπτέμβρη δούλευε στα παλαιστινιακά 
στρατόπεδα 

Ο αμερικανός μεσολαβητής Philip Habib είχε έρθει σε συμφωνία με τις ισραηλι

νές δυνάμεις η οποία περιείχε δυο όρους. Ο πρώτος ήταν η μη κατάληψη της Βη

ρυπού μετά την αποχώρηση των παλαιστίνιων μαχητών και ο δεύτερος ο σεβα

σμός των παλαιστίνιων αμάχων που θα παρέμεναν στην πόλη . Για το λόγο αυτόν 

οι άμαχοι τελούσαν υπό την εγγύηση διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης η οποία, στο 

πλαίσιο της συμφωνίας, θα αποχωρούσε στις 26 Σεmέμβρη. 
Ο πρώτος όρος παραβιάστηκε ήδη στις 3 Σεπτέμβρη όταν ο ισραηλινός στρα

τός κατέλαβε το Bir Hassan, στα νότια προάστια της Βηρυπού. Ο δεύτερος όρος 

ήταν φανερό ότι είχε τεθεί για να ικανοποιήσει το διεθνές ανθρωπιστικό αίσθημα 

και ότι πέρα απ' την ύπαρξη του στα χαρτιά δε θα υλοποιούνταν σε καμία 

περίmωση. 

Οι ισραηλινοί στρατιωτικοί διοικητές Eitan, Drori, Yuron έκαναν σχόλια για το 

πόσο αποφασισμένοι ήταν οι φαλαγγίτες για εκδίκηση, μιλώντας για "θάλασ

σα αίματος" και "kasach" (μια αραβική λέξη που σημαίνει "κομμάτιασμα"). 

Την ίδια στιγμή που έκαναν τέτοιες παρατηρήσεις ο προϊστάμενός τους Αριέλ 

Σαρόν άναβε το πράσινο φως στους φαλαγγίτες να μπουν στη Σάμπρα και 

στη Τσατίλα. Αυτό ξεκίνησε μόλις σκοτείνιασε, στις 16/9ου". [Ben Alofs] 

Και βέβαια όλα αυτά δεν γίνονταν στη σιωπή και στο σκοτάδι. Αντίθετα οι δυ 

νάμεις του ισραηλινού στρατού φρόντιζαν να φωταγωγούν το σκοτεινό τοπίο με 

τις φωτοβολίδες τους. 

4. Οι φαλαγγίτες 

Κάναμε κι άλλα, κάποια στιγμή για παράδειγμα σκοτώσαμε μια οικογένεια ο

λόκληρη, τους γονείς, τις γιαγιάδες, τα παιδιά .. . έμενε μόνο μια κόρη, τρομο
κρατημένη, κάτω από το μαντήλι είδαμε ότι ήταν ξανθιά. Ένας από εμάς τη 

βίασε της λέει "γδύσου", αυτή γδύνεται, φορούσε ένα παντελόνι και μια 

μπλούζα, αυτός την πετάει κάτω και βγάζει το πουλί του έξω, τη βουτάει από 

κάτω και της το χώνει στα όρθια· αυτή δεν έλεγε τίποτα, ήταν τρομοκρατη

μένη, νόμιζε φαίνεται πως θα τη γλίτωνε τελικά. Όταν τελείωσε ο δικός μας, 

την πετάει κάτω, βγάζει το όπλο και την σκοτώνει. Εμείς γελάγαμε. "Άντε γά

μησες πάλι" του λέμέ. "Και καλά αυτή τη βρωμιάρα πήγες και γάμησες; Αυ
τή βρωμούσε από μακριά ". Κι αυτός μας λέει "τι να κάνω ρε σεις, αφού ήθε

λα να γαμήσω!". 

συνέντευξη με φαλαγγίτες από το ντοκιμαντέρ "Σφαγή" 

Οι φαλαγγίτες ήταν Λιβανέζοι· και παραστρατιωτικοί· και φασίστες. Είχαν όμως 

και ένα ειδικό χαρακτηριστικό, αδιανόητο για τις παραστάσεις της πολιτισμένης, 

χριστιανικής δύσης: οι Λιβανέζοι, παραστρατιωτικοί, φασίστες, φαλαγγίτες ήταν 

και χριστιανοί. Και ήταν τόσο χριστιανοί ώστε να μη διαφέρουν σε τίποτα από τους 

ομόθρησκούς τους ευρωπαίου<;, όταν η σκατοδουλειά 

πρέπει να γίνει. Σε πόλεμο με την PLO από πολύ 
πριν τις σφαγές στην Σάμπρα και στη Τσατίλα 

Σαρόν: Εκφράζω τn λύπn μου για τn 

Σάμπρα και τn Σατίλα. 

ΔnμοσΙογράφος: θα ζnτiισετε συγγνώμn; 

Σαρόν: Να ζnτiισω συγγνώμn για τί; 

;ι> 
oQ 

είχαν ήδη δώσει δείγματα γραφής το καλοκαίρι του 1976. Επί 53 ημέρες, σε συ

νεργασία με μαρωνίτες παραστρατιωτικούς, πολιόρκησαν το Teei-AI-Zaater, στρα

τόπεδο παλαιστινίων προσφύγων και μετά την παράδοση των τελευταίων πετσό

κοψαν περισσότερους από 1 000 άμαχους. 
Όσο για την αφορμή της εισβολής στα στρατόπεδα; Επικεφαλής των φαλαγγι

τών το 1982 ήταν ο διαβόητος Bashir Gemayel, ο πιο κύριος σύμμαχος των ισρα

ηλινών στο Λίβανο. Η Μοσάντ γνώριζε, εκτός από το ποιόν του, και τη διάθεσή του 

να λύσει το "παλαιστινιακό πρόβλημα". Την περίοδο εκείνη ήταν υποψήφιος πρό

εδρος του Λιβάνου, δεν κατάφερε ποτέ όμως να φτάσει σ' αυτή τη θέση μιας και 

στις 14/9ου δολοφονήθηκε ύστερα από βομβιστική επίθεση. Το γεγονός εξαγρίω

σε τους φαλαγγίτες που αναζητούσαν εκδίκηση. Ούτε η ομολογία ενός Σύριου 

πράκτορα για την ενοχή του στάθηκε ικανή να αποενοχοποιήσει τους παλαιστινί

ους. 

5. Μετά τη σφαγή 
Κανείς δεν καταδικάστηκε ποτέ για τις δολοφονίες ή για το ότι δεν προστά

τεψε τους αμάχους που δολοφονήθηκαν. 

Keane (άγγλος δημοσιογράφος) 

Αν πάρουμε κατά γράμμα την άποψη που θέλει τους χθεσινούς δολοφόνους να 

γίνονται οι ήρωες του σήμερα μπορούμε να εξηγήσουμε την κατοπινή σταδιοδρο

μία των όσων ενεπλάκησαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στις σφαγές των πα

λαιστινίων τον Σεmέμβρη του 1982 στη Σάμπρα και στη Τσατίλα. Τα "μικρά" κα

θάρματα γύρισαν τροπαιούχα σπίτι τους και μπορούσαν να περηφανεύονται για 

τα κατορθώματά τους. Τα "μεγάλα" καθάρματα ακολούθησαν λαμπρή πολιτική ή 

στρατιωτική καριέρα, ανέβηκαν στις κρατικές ιεραρχίες και έγιναν σεβαστά πρό

σωπα του δημόσιου βίου και της διεθνούς σκηνής. 

Ήξερα ένα τύπο από εμάς που ήταν χασάπης στο επάγγελμα. Γι ' αυτόν ζώα 

και άνθρωποι ήταν ίδια, μάτωναν το ίδιο. Αυτός έκανε τη δουλειά με μαχαί

ρι, έκοβε και έκοβξ εγώ αηδίαζα και στο τέλος ξέρασα- δε φταίω εγώ, ο

ποιοσδήποτε στη θέση μου το ίδιο θα πάθαινε. Τον είδα σχετικά πρόσφατα, 

τώρα πια δεν είναι χασάπης δουλεύει σε βενζινάδικο. 

συνέντευξη με φαλαγγίτες από το ντοκιμαντέρ "Σφαγή" 

Κι όσο για τους επώνυμους; Ο Elie Hobeika, επικεφαλής των φαλαγγιτών αρχικά 

έγινε υπουργός για τα θέματα των προσφύγων στο μεταπολεμικό Λίβανο και αρ

γότερα υπουργός ηλεκτρισμού και υδάτινων αποθεμάτων. Στη συνέχεια ως γνή

σιος μισθοφόρος πούλησε τελικά τη συμφωνία του με τους ισραηλινούς και συμ

μάχησε με τους σύριους αναλαμβάνοντας υψηλά στρατιωτικά καθήκοντα. Αυτή 

του η προδοσία έμελλε να είναι και η τελευταία, μιας και είχε τελικά την τύχη που 

αξίζει στα καθάρματα της κλάσης του · στις 24 Γενάρη του 2002 σκοτώθηκε ύστε

ρα από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην ανατολική Βηρυττό. Κατά πάσα 

πιθανότητα η δολοφονία του είχε σα στόχο να το βουλώσει μια και καλή, δεδομέ

νου ότι από καιρό προετοιμαζόταν μια κατάθεση εις βάρος του Σαρόν σε βελγικό 

δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου. Ο ισραηλινός διοικητής Amis Yuron, που επέβλε

πε τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού και των Λιβανέζων παραστρατιωτικών 

στη Σάμπρα και στη Τσατίλα, προήχθη σε γενικό διευθυντή του υπουργείου άμυ

νας, προφανώς σε αναγνώριση της προσφοράς του . Ο Αριέλ Σαρόν πρωταγωνί

στησε στην στρατιωτική και κατά κύριο λόγο στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ για 

όλα τα επόμενα χρόνια, ιδρύοντας μέχρι και πολιτικό κόμμα, ως αρχηγός του οποί

ου εξελέγη δυο φορές πρωθυπουργός του ισραήλ, εφαρμόζοντας μια ολοκληρωτι

κή, μιλιταριστική πολιτική εναντίον των παλαιστινίων και επιβάλλοντας τα σχέδια 

του με σιδηρά πυγμή στο εσωτερικό. Φυσικά ο Σαρόν κατέληξε φυτό λίγο πριν α

πό τον τελευταίο προαναγγελθέντα του θρίαμβο. Αλλά είναι αυτό "Θεία Δίκη"; Κα

θόλου· μακροπρόθεσμα είμαστε όλοι νεκροί. Απλά κάποιοι τυχαίνει να πεθαίνουν 

νωρίτερα από τους υπόλοιπους. 

ΔnμοσΙογράφος: Σας 

περιγράφουν σαv ανελέnτο, 

ψυχρό δολοφόνο 

Elie Hobeika: Ναι 
ΔnμοσΙογράφος: θεωρείτε 

πως αυτοί οι χαρακτnρισμοί 

δεν ανταποκρίνονται στnν 

πραγματικότnτα; 

Elie Hobeika: Έκανα πόλεμο. Ήμουv στρατιώτnς. Πολέμnσα 

σε πολλά μέτωπα. ΕπιΒίωσα. 

Q,p 

σ 

~ Ο στρατnγός πiιρε μέρος στις 

επιχειρiισεις του ισραnλινού 

στρατού το ΣεπτέμΒρn του 

1982 στn Σάμπρα και στnν 
Τσατίλα. 

ΔnμοσΙογράφος: Λέτε πως τώρα ει'στε ένας άνθρπος τnς 

ειρiινnς. θα μπορούσα να σας Βάλω σε έvα άλλο σενάριο, 

σύμφωνα με το οποίο είστε ένας μαζικός δολοφόνος που 

προσπαθεί να αποφύγει vα Βρεθεί ενώπιον τnς δικαιοσύνnς. 

Elie Hobeika: Ποιας δικαιοσύvnς; 
ΔnμοσΙογράφος: Τnς διεθνούς δικαιοσύνnς. 

Elie Hobeika: Δεν τn φοΒάμαι τn διεθνiι δικαιοσύνn. 5 
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Τη "Συνέλευση ενάντια στο Ρατσισμό" δεν την ξ
έρουμε απλώς. Μαζί της συνδιοργανώ

σαμε και την πορεία στην Κόρινθο στις 7 5/4. Αλλά μια κουβέντα με τον "Πατρινό" ( σύ

ντροφος από τη συνέλευση) ήταν όπως και ν
α 'χει χρήσιμη για να έχει κανείς μια κά

πως πιο ολοκληρωμένη ιδέα της προσπάθειας τ
ων συντρόφων στη Πάτρα. Πριν προ

λάβουμε να κάτσουμε ο Πατρινός είχε ήδη πρ
ολάβει να πει πέντε - έξι φορές ότι θα μι

λήσει για δικό του λογαριασμό και ότι δεν εκπρ
οσωπεί ντε και καλά τη συνέλευση ... 

antifa!: Λοιπόν, πώς και ασχοληθήκατε εκεί στην Πάτρα με τον 
ρατσισμό; 

Πατρινός: Χμ! Καλά το λέω ότι εσείς οι πρωτευουσ
ιάνοι δεν έχετε ιδέα από 

επαρχία, ακόμη και όταν πρόκειται για την τρίτ
η πόλη της ελλάδας .. Τι νο

μίζεις ότι είναι η Πάτρα; Καμιά aταξική κοινωνία 
που όλοι αγαπιούνται και 

είναι χαρούμενοι; Η Πάτρα έχει επιχειρήσεις, μαγα
ζάκια, έχει οικοδομές, χω

ριά με χωράφια. Και έχει και καπιταλισμό, δεν είνα
ι "προνόμιο" της Αθήνας 

αυτό. Από τότε που ήρθαν οι μετανάστες στην Πά
τρα, όπως σε όλη την ελ

λάδα, τους έβαλαν να κάνουν όλες τις σκατοδουλει
ές, τους εκμεταλλεύτηκαν 

στυγνά ... Ε, και ο ρατσισμός βασίλευσε, αυτό δεν ήταν δύ
σκολο να το πά

ρεις χαμπάρι. Εξάλλου η Πάτρα έχει και λιμάνι. 

antifa!: Ναι, ναι το λιμάνι. .. 

Πατρινός: Όχι δε σου λέω απλώς για τους ξένους 
εργάτες στα καράβια. Κα

τά μήκος του λιμανιού της Πάτρας είναι στοιβαγμ
ένοι μετανάστες που κοι

τάνε να περάσουν λαθραία με καράβι στην ιταλ
ία. Η κατάστασή τους είναι 

άθλια, μιλάμε για χοντρή φρίκη ... Κάπου, κάπου, επιχειρού
ν ανά ομάδες να 

μπουκάρουν σε κανό καράβι, αλλά συνήθως του
ς πιάνουν οι λιμενόμπατσοι 

και τους στέλνουν για απέλαση αφού βέβαια τους
 ρίξουν μπόλικο ξύλο . Έ

χεις δει ποτέ γκλόμπ λιμενόμπατσου; 

antifa!: Και καλά, δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας για την κατάστα
σή τους; 

Πατρινός: Τι λες τώρα; Εδώ γκοτζάμ νομάρχης ε
ίχε πει ότι οι μετανάστες 

στο λιμάνι είναι σκουπίδια που μολύνουν (πρόσεξ
ε, όχι κάνουν σκουπίδια 

αλλά είναι σκουπίδια) και όχι σάλος δεν έγινε αλλ
ά ούτε καν για υπερβολή 

δεν τον κατηγορήσανε. Η εκκλησία μόνο έκαν
ε συσσίτια μόνο για τους 

κούρδους, την εποχή που ο Οτσαλάν ήταν της μό
δας και όλοι οι ελληναρά

δες συμπαθούσαν τους κούρδους, αφού τους συμ
παθούσε και η ελληνική ε

ξωτερική πολιτική. Από κάποιο σημείο και μετά 
όλοι οι μετανάστες άρχισαν 

να δηλώνουν ότι είναι κούρδοι για να έχουν πρόσ
βαση στο συσσίτιο . Οπό-

τε, μετά και από κάποιους τσαμπουκάδες, 

οι παπάδες είπαν να σταματήσουν αυτήν 

την γεμάτη μεγαλείο ψυχής κίνησή τους. 

antifa!: Λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζω και 

μπαίνω στο νόημα . Για πες λοιπόν πώς 

άρχισε η φάση στη Πάτρα; 

Πατρινός: Τι; 

antifa!: Για την "Συνέλευση ενάντια στο 

ρατσισμό" εννοώ .. . 

Πατρινός: Α! Ωραία, γιατί ήμουν έτοιμος 

Από τ' αριστερά προς τα δε

ξιά: 

Contrαcism: Το έvrυπο τnς 

συvέlιευσnς, #1, 4/06. 

Αφίσσα μετά τnv πορεία στο 

. ~ακρυγιάvvn, 1/06. 

Αφίσσα για τn δίκn του Παvα

γιώτn Κlιάδn, 5/06. 

Προκrίρυξn με θέμα τnv κα

τάστασn στο lιιμάvι, 2/06. 

να αρχίσω να μιλάω για τους δεινοσαύρους (γέ
λια). Κοίτα, για να σας κά

νω και ένα κομπλιμέντο, η αλήθεια είναι ότι έπαι
ξε το ρόλο του και το πα

ράδειγμα του antifa. Έφταναν εδώ τα έντυπά σας, μαθαίναμε για σας, σας 

γουστάραμε και νομίζω ότι καταλαβαίναμε τη λογ
ική τους, το πολιτικό τους 

ας πούμε σκεπτικό. Την αναγκαιότητα να χτιστε
ί μια αντεθνική - αντιρατσι

στική κουλτούρα σε καιρούς που φαίνονται να αγ
ριεύουν όλο και περ ισσό

τερο . Καλά δε το λέω; 

antifa!: Ναι, ΟΚ. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν ανακαλύψατε έτσι το ρατ
σισμό; 

Πατρινός: Καλά, αυτό εννοείται. Το ζήτημα το θίγ
αμε και παλιότερα από τα 

πολιτικά εγχειρήματα που μετείχαμε. Και είχαμε
 και πώς να την πω, και την 

αντιναζί μας δράση, ακόμη και αν προηγούνταν μ
πόλικο αλκοόλ. Εγώ για να 

καταλάβεις από τις λίγες φορές που έχω κάνει μο
νόζυγο ήταν από μια τα

μπέλα του ΛΑ.Ο.Σ. και επειδή δεν έχω και σιλουέτ
α μοντέλου, στο τέλος κα

τάφερα να τη ρίξω. Αλλά η συνέλευση ενάντια στ
ο ρατσισμό ήταν κάτι πο

λύ διαφορετικό . 

antifa!: Δηλαδή; 

Πατρινός: Δηλαδή με τη συνέλευση το ζήτημα τ
ου ρατσ ισμού μπήκε στις 

πραγματικές του διαστάσεις . Κατανοήθηκε η επικαιρότητά του, η δομική 

του λειτουργία για τον καπιταλισμό αλλά και η δυ
νατότητα να συγκροτηθεί 

ένα αντίπαλο μέτωπο. Αλλά η συνέλευση είναι κα
ι πολλά βήματα μπροστά 

σε σχέση με αυτό που λέμε αυτόνομη δράση. Βρεθ
ήκαμε μαζί να συζητάμε 

για ένα συγκεκριμένο θέμα οργανωμένα και να προ
σπαθούμε να το αναλύ

σουμε, όχι για να βγάλουμε κανό βιβλίο, αλλά για 
να δράσουμε. Αντ ιλαμβα

νόμαστε τις ευθύνες μας, δε θέλαμε ένα πυροτέχνη
μα, αλλά κάτι που θα χτι

στεί σιγά - σιγά με μπόλικη και σταθερή δουλειά . Ξέρεις δράση με συνέχεια 

και συνέπεια ... Από το καλό και άγιο μονόζυγο από την ταμ
πέλα του ΛΑ.Ο.Σ. 

σε ένα για παράδειγμα σταθερό έντυπο που μοιρ
άζεται και σε σχολεία . Και 

όλα αυτά κόντρα στη παράδοση του aντικαθεστω
τικού χώρου της Πάτρας . 

antifa!: Και πώς ξεκινήσατε, ποιος έκανε το κάλεσμα για τη συνέ
λευση; 

Πατρινός: Κάτσε, πρώτα πρέπει να σου πω ότι αυτά που σου είπα π
ριν δεν 

είναι ζήτημα έμπνευσης ή μιας καλής ιδέας. Κερδί
ζονται βήμα βήμα και αυ

τή η διαδικασία είναι δύσκολο να στη περιγράψω
 τώρα. Τώρα βέβαια εσύ 

θες να ακούσεις κάτι πιο συγκεκριμένο, οπότε ... Ε, κάποιο
ι από εμάς μετέ

χουν στο αυτόνομο αρχείο Πάτρας που μέσα στα 
άλλα αποδελτιώνει και κά

ποιες τοπικές εφημερίδες. Εκεί εντοπίσαμε δημοσι
εύματα για την "υπόθε

ση" του Μακρυγιάννη, για την οποία έχετε γράψ
ει και εσείς στα έντυπά 

σας . 



antίfa!: Για θύμισέ μου ... μσκρuyι6ννn 
Η μικρούλα διαδiιλωσn τnς "πρωτοβουλίας ομάδων και 

Πατρινός: Ο Μακρυγιάννης είναι μια γειτονιά της Πάτρας που οι "δημο

κράτες" κάτοικοί της, μέσω του πολιτιστικού τους συλλόγου, τη πέφτουν στο 

γειτονικό τσιγγάνικο καταυλισμό. Και όταν λέω τη πεύτουν εννοώ ότι το πρωί 

στέλνουν ανακοινώσεις τύπου στις εφημερίδες για τη μόλυνση που φέρνουν μα-

ατόμων ενάντια στο ρατσισμό" στnν περιοχiι Μακρυγιάννn 

διεκδίκnσε διάφορες πρωτιές για τnν Πάτρα. 

ζί τους οι τσιγγάνοι και το βράδυ μέχρι και μολότωφ έχουν πέσει στο καταυλισμό. 

Το θέμα το ξεκίνησε μια πολιτική ομάδα της Πάτρας, αλλά η προκήρυξη που έγρα-

Ήταν μια διαδiιλωσn που έθεσε εαυτiιν ξεκάθαρα ενάντια στον 

ρατσισμό τnς τοπικiις κοινωνίας. 

ψε και μοίρασε για το θέμα δεν της φάνηκε αρκετή. Έτσι καλέστηκαν και άλλοι σύ

ντροφοι για την διοργάνωση μιας πορείας σε σχέση με το θέμα. Τελικά αποφασίσαμε 

πρώτα να βγάλουμε μια προκήρυξη σε μεγάλο τιράζ και να κολλήσουμε μια αφίσα για 

να κάνουμε το θέμα γνωστό. Μετά κάναμε μια πορεία στόμα με στόμα, όχι κάπου αλ

λού, αλλά μέσα στη κωλογειτονιά του Μακρυγιάννη. Εμφύλιος πόλεμος φίλε! (γέλια). 

Μετά την πορεία ήταν που συζητήσαμε ότι ο ρατσισμός δεν αρχίζει και τελειώνει στον 

Μακρυγιάννη, και φανήκαμε ώριμοι και ορεξάτοι για κάτι σταθερό και μόνιμο. Κάποιοι 

έφυγαν, και από "πρωτοβουλία ομάδων και ατόμων ενάντια στο ρατσισμό" γίναμε 

"συνέλευση ενάντια στον ρατσισμό ... " 

antίfa!: Τα χόντρυνες με τον εμφύλιο πόλεμο ... 

Πατρινός: Ν τάξει, υπερβάλλω . Είναι αυτό που εσείς οι antifa! λέτε "όχι πειθώ, πόλωση". Κά
τσε να στο εξηγήσω κάπως. Πρώτα από όλα δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι όσοι είναι ρα

τσιστές έγ ιναν έτσι από παρεξήγηση . Ο ρατσισμός έχει από πίσω χοντρά υλικά συμφέροντα 

και η δουλειά του είναι να τα αποκρύβει. Μόνο όποιος δε θέλει, δε βλέπει αυτή την πραγμα

τικότητα . Στη Πάτρα δεν έχουμε και κάθε μέρα pogrom και η ζωή φαίνεται να κυλά ομαλά, 
μα μόνο έτσι δεν είναι. Οι ξένοι εργάτες για παράδειγμα που βρίσκονται εδώ, μένουν στις πιο 

υποβαθμισμένες περιοχές, στο Βλατερό, στα Ζαρουχλέικα, στα Προσφυγικά, ξυπνάνε πιο νω

ρίς από όλους για τη δουλειά και γυρνάνε επίσης πιο αργά, πληρώνονται σκατά και τρώνε και 

αυτοί και τα παιδιά τους στα σχολεία κάθε είδους υποτίμηση, γιατί είναι αλβανοί, ρουμάνοι, 
γιατί κλέβουν, γιατί βρωμάνε, για όλες αυτές τις γνωστές μαλακίες. Λοιπόν εμείς εδώ δε βλέ

πουμε ομαλότητα, βλέπουμε βία. Και δεν θα καλοπιάσουμε κανένα ρασιστή σαν τους αριστε

ρούς. Θα αναδείξουμε αυτή την κατάσταση και θα την πολεμήσουμε. Και δε θα περιμένουμε 

να γίνει πάλι κανένα pogrom για να βγάλουμε απλώς καμιά αφίσα και να έχουμε ήσυχη τη συ
νείδησή μας. 

antίfa!: Τώρα που είπες pogrom, αλήθεια τι έγινε στις 4/9 στην Πάτρα; 

Πατρινός: Ε, στα χωριά έγινε ο γνωστός κανιβαλισμός που έγινε σε όλη την ελλάδα . Υποθέτω 

ότι παρόμοια πράγματα έγιναν και στις γειτονιές. Στο κέντρο, συγκεκριμένα στην κεντρική 

πλατεία, μαζεύτηκαν αλβανοί για να πανηγυρίσουν και απέναντι έλληνες για να τους τη πέ

σουν. Αλλά οι έλληνες, έτσι φλώροι που είναι, κολώνανε. Πέρασε λίγη ώρα και μετά σκάσανε 

μπάτσοι και μαζέψανε τους αλβανούς. "Το ντέρμπι ήταν στημένο και από πριν ξεπουλημένο" 

που λέει και ο βασιλάκης ... (γέλια) ή αλλιώς έτσι ξηγιέται το κράτος. 

antίfa!: Οργανωμένους ακροδεξιούς έχετε στη Πάτρα; 

Πατρινός: Ψιλά πράγματα. Έχουμε κάτι γραφεία του ΛΑ.Ο.Σ. βουτηγμένα στην παρακμή. Έ
χουμε επίσης και μια διάσπαση της Πρωτοπορίας, των κυπρίων δεξιών που συνεργάζονται 

στα πανεπιστήμια με την ΔΑΠ. Τη διάσπαση που έχουμε εδώ την λένε "ΦΛΟΓΑ", είναι ακόμη 

πιο δεξιοί και έχουνε κονέ με την αθηνα'ίκή ΔΡΑΣΙΣ.ΚΕΣ . που με την σειρά της σχετίζεται με την 

Χρυσή Αυγή . Σε μπέρδεψα; Τέλος Πάντων. Τώρα τελευταία βρίσκουμε όλο και συχνότερα και 

στοχάδια στους τοίχους που τα σβήνουμε άμεσα. Πρέπει δηλαδή να· υπάρχουν σκόρπιοι α

κροδεξιοί που θα έχουν πολύ κακή τύχη αν κάνουν τη μαλακία κα ι κουνηθούν ... 

antίfa!: Να γυρίσουμε στη συνέλευση. Γιατί ενάντια στο ρατσισμό και όχι στο φασισμό; 

Πατρινός: Νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα ή ότι εν πάσει περιπτώσει η υπογραφή δεν έχει και 

τόση σημασία. 

antίfa!: Ντάξει εγώ διαφωνώ και θεωρώ και την υπογραφή κρίσιμο ζήτημα. 

Πατρινός: Μπορεί να 'χεις δίκιο ... 

antίfa!: Ωραία, θες να μου πεις σε γενικές γραμμές τι έχει κάνει η συνέλευση; 

Πατρινός: ΟΚ. Έχουμε μοιράσει δύο προκηρύξεις, η μία για τον Μακρυγιάννη σε 4.000 κομ
μάτια, τιράζ ρεκόρ για την Πάτρα, και η άλλη για ένα aφγανό που τον έφαγαν οι λιμενόμπα
τσοι το Φλεβάρη. Έχουμε μοιράσει στους δρόμους της πόλης και σε σχολεία το έντυπο μας το 

contracism σε τιράζ 2.500 που είναι επίσης ρεκόρ για την Πάτρα ενώ είναι στο τυπογραφείο 
και το δεύτερό μας τεύχος. Έχουμε κολλήσει τρεις αφίσες και αυτές σε μεγάλο τιράζ. Γράφου

με συνθήματα στους. τοίχους της πόλης και σβήνουμε τα φασιστικά. Έχουμε κάνει δύο παρεμ

βάσεις έξω από τα δικαστήρια που δικαζόταν το κάθαρμα που δολοφόνησε τον αλβανό στη 

Ζάκυνθο στο pogrom της 4/9. Και φυσικά έχουμε κάνει δύο πορείες, μία στου Μακρυγιάννη 

και μία μαζί σας, σε συνεργασία με το antifa! στη Κόρινθο. Και όλα αυτά σε έξι μήνες. 

antίfa!: Ναι, όντως, για έξι μήνες είναι πολύ πράγμα ... 

Ήταν μια διαδiιλωσn που έπιασε τους μπάτσους στον ύπνο 

τόσο ώστε να μnν εμφανιστούν καθόλου. 

Ήταν με λίγα λόγια μια επιθετικiι κίνnσn. Τόσο ώστε ακόμn 

και σiιμερα να δέχεται κριτικiι του είδους "μα τα ξέρω τα 

παιδιά που πετούσαν τις μολότωφ στους καταυλισμούς, 

δεν είναι κακά παιδιά, απλά δεν Βρίσκουν γυναίκα ... " 

τ I el n α ν. Όλn αυτiι n κατάστασn έχει ένα 
όνομα: Ρατσισμός· και φυσικά πίσω από αυτών κρύΒονται 

συμφέροντα. Ανέκαθεν τα αφεντικά χρnσιμοποιούσαν το 

ιδεολόγnμα του ρατσισμού για να κρατάνε τους "από κά

τω" διασπασμένους ώστε να διασφαλίζουν τnν ύπαρξn 

τους αλλά και τnν υποτίμnσn ολόκλnρων κοινωνικών κομ

ματιών ώστε να εξασφαλίζουν τnν υπερεκμετάλλευσn 

τους. 

Μιλάνε για αντιαισθnτικiι εικόνα· εμείς αντιαισθnτικά Βρί

σκουμε τα εμπορικά κέντρα, τις διαφnμίσεις, τους μπά

τσους και τnν αποστειρωμένn εικόνα τnς πόλnς. 

Μιλάνε για ανασφάλεια, ανασφάλεια εμείς δεν νιώθουμε 

όταν περνάμε από καταυλισμούς τσιγγάνων, ανασφάλεια 

μας προκαλεί n ανεργία, οι εξακριΒώσεις στοιχείων, το 

πρωινό τnς δευτέρας (και κάθε εργάσιμο πρωινό) και κά

θε απαίτnσn για έντασn τnς επιτiιρnσnς. 

Μιλάνε για Βρωμιά· Βρώμικα είναι τα σκατά που έχουν 

στο κεφάλι τους οι ρατσιστές. 

Μιλάνε για απαξίωσn τnς ιδιοκτnσίας τους· εμάς μας α

πασχολεί n καταστροφiι του συστiιματος που Βασίζεται 
στnν ιδιοκτnσία ... 

Μπορεί κανείς να πει πως εκείνn n μικρiι διαδiιλωσn πέρασε 
απαρατiιρnτn; 

Πάντως ο πρόεδρος του "εξωραϊστικού συλλόγου Μακρυγιάν

νn" έσπευσε να δnλώσει προς πάσα κατεύθυνσn ότι "δεν είναι 

ρατσιστiις"· κι αυτό μιλάει από μόνο του. 

Πάντως αυτiι n διαδiιλωσn συζnτιέται ακόμn στnν Πάτρα, ως 
άποψn και ως πρακτικiι· κι αυτό μιλάει από μόνο του. 

Πατρινός: Κοίτα δε ζούμε και σε ένα όνειρο . Μπορείς στα σίγουρα να κάνεις πολλά παρα

πάνω. Κα ι εξάλλου είχε και διαδικασία τα ζόρια της. Πολλές φορές βρεθήκαμε να διαφω

νούμε αλλά αυτό εν τέλει δε μας πήγε πίσω . Νομίζω όμως ότι προχωράμε, λίγο ή πολύ δε 
ξέρω αλλά ότι προχωράμε μπορώ να το πω. 

antifa!: Να μη ρωτήσω λοιπόν αν θα συνεχίσετε μετά το καλοκαίρ ι; 

Πατρινός: Ε να μη ρωτήσεις, είνα ι αυτονόητο ... 

Οι ρατσιστές φαίνονται δυνατοί όταν δρουν εν κενώ. Αλλά πολλές 

φορές αρκεί μια μικρiι δυναμικiι μειοψnφία για να καταδειχθούν 

ως αυτό που είναι, για να φοΒnθούν, για να λουφάξουν. Δε λέμε 

ότι εκείνn n μικρiι διαδiιλωσn έκανε τέτοιο κατόρθωμα. Λέμε 
όμως ότι θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο Βiιμα. 

aritίfa!: Καλή συνέχεια λοιπόν ... Η συνείδnσn των πράξεών μας και του αλnθινού τους 

Βάρους αυτό είναι το πρωταρχικό. Παντού και πάντα. 



ΠΩΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 

ΜΕ ΑΝΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΖΑΜΑΝΦΟΥΥΙΣΜΟ 

Ένα βράδυ πέρυσΙ τέτοων καφό, σύντροφοΙ έσβηναν 

να ζ1 στ1κά συνθnματα στην Εθν1κrΊ Οδό στο ύψος τπς Κο

ρiνθου όταν εμφανiστπκε περ1πολ1κό : 

Μπάτσος Α' : Ti κάνετε εδώ ; 

Antifa: Ε , γω κάτ1 συνθnματα ... 

Μπάτσος Α' : Μ ε μπογ1ά; 

Antifa: Ε , δε γiνετα1 αλλ1ώς, θέλε1 μπογ1 ά κα1 ΠΙνέλο ... 

Μπάτσος Β' ( μέσα από το περ1πολ1κό): Πάμε ρε , δεν 

τους βλέπε1 ς; Δ1κοi μας εiνα1! 

Μπάτσος Α': Καλά πα1δ1ά, συνεχiστε, αλλά να προσέχε

τε πού παρκάρετε μπ γiνε1 κανα ατύχημα! 

01 σύντροφοΙ χρεΙάστηκαν κάμποση ώρα γω να το 

καταλάβουν: Πρώτον, 01 μπάτσοΙ τπς Κορiνθου δεν εi

χαν δε 1 κανέναν να βγαiνε1 με μπογ1ές στην εθν1κrΊ οδό 

δ iχως να 'να1 φασiστας κα1 μπερδεύτηκαν. Κα1 δεύτε

ρον, ο σύντροφος με το ρολό κα1 τον κουβά rΊταν εντε

λώς γλόμπος. Εννοο ύμε ότ1 δεν εiχε μαλλ1ά· του εiχαν 

ΑναμφωβrΊτπτα, ο τοπ1κός τύπος τnς Κορiνθου έχε1 να δΙεκπεραΙώσεΙ ης δ1κές του δου

λεΙές. Τσαντάκως δρα στο καζiνο του Λουτρακiου, π τοπ1κrΊ οργάνωση τπς Νέας Δπμοκρατi

ας θέλε1 να δωγράψε1 ωτορ1κό τπς στέλεχος, ο πρόεδρος των Κορiνθ1ων κρεωπολών απαντά 

σε συκοφαντiες γω νοθεiα κα1 ο τοπ1κ1σμός μαστiζε1 τ1ς σχέσε1ς Λουτρακiου Ισθμiων ... Με 

λiγα λόγω, π κο1νωνiα τπς Κορiνθου κα1 των γύρω περωχών, σφύζε1 από (ταξ1κrΊ) ζωrΊ. Που 

χρόνος γω να ασχολπθεi ο τοπ1κός τύπος με τους ακροδεξωύς τπς Κορiνθου! 

Παρόλ' αυτά, τη Μεγάλη Τρiτπ, 01 κορ1νθωκές εφπμερiδες αναγκάστηκαν να επΙστρατεύ

σουν ορωμένες από τ1ς πλέον ταλαντούχες γραφiδες τους γω να καλύψουν μω αντJφασJστΙ

κrΊ πορεiα. Δωτπρούμε τπ σύνταξη του πρωτοτύπου γω να μεiνε1 στην 1στορiα : 

... Οι αστυνομικοί απλά παρακολουθούσαν διακριτικά τnν πορεία .. . 

ΚαταλαΒαίνετε αν είχαν έρθει με άγριες διαθέσεις τί θα γινόταν .. . 

Εκατόν πενriντα κουκουλοφόροι με ρόπαλα στα χέρια θα μπορούσαν να διαλύσουν τn μισri 

Κόρινθο αλλά δεν συνέΒn τίποτα από όλα αυτά καθώς riταν πολύ riρεμοι ... 

Φυσικό riταν όποιος τους έΒλεπε στο κέντρο τnς Κορίνθου να πραγματοποιούν πορεία έΒα

ζε άσχnμες σκέψεις με το μυαλό του ότι ιiρθαν για επεισόδια. ~ . 

Eυxri όλων είναι το περιστατικό που συνέΒn στο τέλος Γενάρn με τnν επίθεσn στα δύο νε

αρά άτομα στο κέντρο τnς Κορίνθου να riταν και το τελευταίο. 

Δεν υπriρχε λόγος να δοθεί συνέχεια γιατί τα αποτελέσματα θα riταν δυσάρεστα για όλους. 

[Εφnμερίδα Σriμερα, 18/4/2006} 

ΔπλαδrΊ, καλύτερα να σας τα πούμε εμεiς που τα ξέρουμε από τα μέσα. 

Λο1πόν, κόντρα στ1ς απόψεΙς του τοπΙκού τύπου, 01 ναζωτές τπς Κορiνθου υπάρχουν, εi

ναΙ καμ1ά δεκαρΙά, κ1 όσο να 'να1 κουνωύντα1 . Tn μω βγαiνουν στην εθν1κrΊ οδό κα1 γράφουν 

τα τρελλά τους. Τπν άλλη φωνάζουν σύντροφους καραφλούς από τπν Αθnνα κα1 βγαiνουν 

στον πεζόδρομο τnς Κορiνθου γω κυνnγ1 μεταναστών. 01 ναζΙστές τπς Κορiνθου δωτπρούν 

γραφεiα τπς ΧρυσrΊς ΑυγrΊς στο κέντρο τπς Κορiνθου (τα ανοiγουν 01 σύντροφοΙ από τπν Α

θrΊνα) . Επiσπς, (έκπληξη!) 01 ναζωτές δωτπρούν πολύ καλές σχέσε1ς με τπν αστυνομ1κrΊ 

δ1εύθυνσπ Κορ1νθiας. 01 ναζΙστές τπς Κορiνθου υποτiθετ01 όη εκδiδουν περ10δ1κό (Αντiδρα

σπ) όπου 1σχυρiζοντα1 -μεταξύ άλλων- ότ1 το κρανiο των μαύρων εiνα1 στραβό , κα1 δεν ξέ

ρουμε πόσα αντiτυπα πουλάεΙ. 

Από τπν άλλη, παρόλη τπ δεξ1ά τπς παράδοση, π Κόρ1νθος δεν εiνα1 αυτό που θα λέγαμε 

φασ1στούπολn . Η 1στορiα τπς εiν01 ωτορiα παράνομων ραδωφων1κών σταθμών, ροκ νεολαi

ας κα1 πάε1 λέγοντας. Σnμερα στην Κόρ1νθο υπάρχουν κα1 δρουν αρκετοi ντόπ1ο1 αντφατσl

στές κα1 αντ1φασiστες, δiχως να μετράμε τους φο1τnτές που βρiσκοντα1 σε άλλες πόλε1ς. Αυ

τrΊ π ομάδα ανθρώπων έχε1 εκδώσεΙ προκπρύξε1ς που μοφάστπκαν στην πόλη σε μεγάλο τΙ

ράζ, έχε1 πραγματοπο1nσε1 εκδnλώσε1ς με αντφατσωηκό περΙεχόμενο που μάζεψαν δεκάδες 

άτομα, με λiγα λόγω έχε1 μπε1 στο μάτ1 των ναζΙστών τπς περωχrΊς. 

Στ1ς 31 Ιανουαρiου, πέντε από αυτούς τους αντφατσωτές μοiραζαν γω άλλη μω φορά προ

κrΊρυξπ στον κεντρΙκό πεζόδρομο τπς Κορiνθου. Κ01 δέχτηκαν επiθεσπ από τους ντόπωυς να

ζΙστές που γω τπν περiστασπ εiχαν φωνάξεΙ κα1 άλλους απ' τπν Αθnνα κα1 εiχαν φέρε1 κα1 

μω αλυσiδα. Κάπο101 από τους αντφατσ1στές πέρασαν γω ράμματα από το τοπ1κό νοσοκομεi

ο, αλλά δεν το έβαλαν κάτω. Αμέσως ενεργοποiπσαν τ1ς επαφές τους με άλλους αντ1φασiστες 

από τπν Αθnνα κα1 τπν Πάτρα, κα1 ξεκiνπσαν με τους ναζrΊδες έναν πόλεμο νεύρων . 

Η Κόρ1νθος γέμωε με αντJφασ1στ1κά συνθnματα, 01 βραδυνές εξορμnσε1ς των ναζΙστών α

πέκτησαν μω εJδ1κrΊ δυσκολiα, κα1 π τοπ1κrΊ κο1νωνiα ενημερώθηκε γω το εiδος τπς δράσης 

των φασωτών. Με λiγα λόγω δπλαδrΊ τους βάλανε στο μάη. Προς το παρόν δεν θα πούμε πα

ραπάνω, καθώς π κατάσταση βρiσκετα1 σε εξέλ1ξn. θα πούμε όμως ότ1 το Σάββατο 15 ΑπρΙ

λiου πnραμε λεωφορεiα από τπν Αθnνα κα1 κατεβnκαμε στην Κόρ1νθο γω να συμμετέχουμε 

στην πορεiα που δωργάνωσαν 01 "αντ1φασiστες κα1 αντ1φασiστρ1ες πάνω κα1 κάτω από τ' αυ

λάκΙ" στην πόλη τnς Κορiνθου· στπ δωδrΊλωσπ επiσπς συμμετεiχαν πατρ1νοi, κορiνθ1ο1 κα1 

λαμ1ώτες αντ1φασiστες. Όπως φαiνετα1 κα1 από τα δημοσΙεύματα του τοπ1κού τύπου, π δω

δrΊλωσπ rΊταν εντυπωσωκrΊ γω τα δεδομένα τπς Κορiνθου κα1 ΠΙθανολογούμε ότ1 δΙάφορες 

μερ1ές nδn συνΙστούν στους ναζ1στές να το σκεφτούν προτού ξανασηκώσουν το χέρ1 τους. 

Αν ο μn γένοιτο δεν το σκεφτούν, riδn τους ενnμερώσαμε ότι θα τους πάρει και θα τους σn

κώσει. 

Το μέλλον θα δεiξε1. 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Α 

ΓΙΑ ΝΑ ΧΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΛΟ ΡΩΤΗΜΑ: 

Εiνα1 δυνατόν στnν ΚόρΙνθο να συμβαiνουν ναζΙ

στΙκές δολοφονΙκές επΙθέσεΙς; 

Εiνα1 δυνατόν εiκοσ1 καθαρματάκ10 να ασκούν Bia 

σε μ10 πόλn εΒδομrΊντα χΙλΙάδων κατοiκων; 

Εiνα1 δυνατόν αυτά τα καθαρματάκ10 να φέρνουν 

φασiστες από τnν ΑθrΊνα, τnν Τρiπολn καΙ τnν 

Καλαμάτα y10 "σαφάρΙ μεταναστών" στον πεζό

δρομο; 

Εiνα1 δυνατόν n πόλn στα καλά του καθουμένου 

να μετατραπεi σε φωλΙά νεοναζi ; 

ΕΜΕΙΣ ΛΕΜΕ ΟΧΙ! 

ΦΑΣΙΣτΕΣ ΚΟΥΦΑΛΕΣ θΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ 

ΣΩΒΡΑΚΑ! 

αντΙψασiστες ΚΙ αντΙψασiστρΙες 

πάνω καΙ κάτω από τ' αυλάκΙ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΝΑΖΙΣΥΙΚΗ 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, 1781 
ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ r Ν Ε Γ~ Σ 
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Και μ10 αναδnμοσiευσn από το έντυπο των ναζrΊδων (Α

ντiδρασn #3 , 9/2005) γ10 να καταλάβετε περi τiνος 

πρόκειται. Το άρθρο έχει τiτλο 'Άνθρωπολογiα" και έ 

χει στόχο "να αντιλnφθεi έμπρακτα ο αναγνώστnς γ10 

ποωυς λόγους n λευκrΊ φ υλrΊ εiναι n ανώτερn που υπάρ
χει στο ανθρώπινο εiδος, καθώς και γ10τi οι νέγρ01 εi

ναι n πλέον αντιπαθnηκrΊ φυλrΊ γ10 τους φυλεηστές'Ό 

Λοιπόν: 

"π γωνiα του Κάμπερ" σχnματiζεται με δύο ευθεiες: 

n μiα (ΓΔ) εiναι αυτrΊ που φέρεται από τα χεiλn προς 

το μέτωπο και n δεύτερn (ΑΒ) εiναι εκεiνn που φέ

ρεται από το ρουθούνι και περνά από τnν τρύπα του 

αυτωύ. Ο iδως ο Κάμπερ έγραψε: "Τα δύο άκρα αυ

τrίς τnς γραμμrίς του προσώπου είναι από 70 μέχρι 
100 μοίρες (από το νέγρο μέχρι τον αρχαίο Έλλnνα). 
Κάντε τn μικρότερn από 70 μοίρες και θα έχετε έναν 
ουρακουτάγκο rί έναν πίθnκο'Ό .. 
Χαρακτnρ10ηκό το γεγονός ότι έχει αποδεΙΧθεi πως 

σπουδαiες προσωπικότnτες όπως ο Μέγας Αλέξαν

δρος εiχαν πολύ μεγάλn γωνiα τύπου Κάμπερ στο 

κρανiο τους ... 

Όπως πλnροφορούν οι ναζrΊδες τους φιλομαθεiς ανα

γνώστες τους, αυτός ο Κάμπερ (1722-1789) rΊταν "Δα

νός ανατόμος και φυσωδiφnς" πο υ "αποκάλυψε τn σχέ

σn τnς θέσnς του μετώπου ως προς τα χεiλ10 -όταν αυ

τό παρατnρεiται από τα πλάγ10- με το βαθμό τnς ομορ

φιάς και τnς ευφυϊας που χαρακτnρiζει το άτομο" ... 

Π ωραία! Παρά τις κούφιες ρητορίες πε

ρί δημογραφικού προβλήματος, η αγνή Ελ

ληνική επαρχία σφύζει από ζωή! 

Τα Εξαμίλια Κορ ινθίας για παράδειγμα : 

Αυτή η γραφική πολίχνη, δεν είναι μόνο το 

μέρος όπου η ναζιστική νεολαία της Κορίν

θου πίνει τις μπύρες της. Είναι ταυτόχρονα 

το μέρος όπου οι καλοί δάσκαλοι χωρίζουν 

με το ζόρι τα παιδιά των τσιγγάνων από τα 

ελληνάκια ήδη από τις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού. Είναι επίσης μέρος όπου ανθεί 

η καταναγκαστική πορνεία, η παραγωγή 

ναρκωτικών και τα λοιπά και τα λοιπά, πά

ντα με την αγαστή συνεργασία της ελληνι

κής αστυνομίας . 

Π ρο σ έχτε εδώ παλιομουντρούβαλοι, 

μπας και καταλάβετε πως λειτουργεί το ελ

ληνικό οικονομικοπολιτισμικό θαύμα : Ο εν 

λόγω πανελλαδικής εμβέλειας οργανι

σμός εγγυάται τη στενή οικονομική και 

σεξουαλική συνεργασία της περιοχής 

με άλλες εξίσου ζωηρές περιοχές της 

χώρας μας, όπως ο Πύργος, η Καλαμά

τα και πάει λέγοντας, κι έτσι το λεγό 

μενο δημογραφικό και ο ι συνέπειές 

του ξεπερνιούνται με ευκολία! Θα βά

ζαμε σχετικά αποσπάσματα από τον ημε

ρήσιο τύπο, αλλά θα γινόμασταν βαρετοί, 

άσε που δε χωράνε. 

Ως άμεση συνέπεια όλης αυτής της κατά

στασης, η στάση του λεωφορείου απ' όπου 

τα παιδάκια των Εξαμιλίων κινούσαν κάθε 

πρωί για να πάνε στο σχολειό έγραφε "SS" 
και είχε πάνω κάτι σβάστικες. 

Επίσης, η ταμπέλα που κατηύθυνε τους 

μουσικόφιλους προς το "θέατρο Μίκης Θε

οδωράκης" ήταν διακοσμημένη όπως φαί

νεται στη φωτό 2, προφανώς από οπαδούς 
του Μάνου Χατζιδάκη, ή έστω του βρωμο

δεξιού Σταύρου Ξαρχάκου . 

Οι τσιμεντόλιθοι στα γύρω χωράφια εξάλ-

λου, είχαν πάρει φωτιά: 

"Έξω οι γύφτο!" 

"Ζήτω ο Χίτλερ!" 

"Θάνατος στους Αλβανό!" 

Κι όμως! Αυτή η ποιητική μίξη του πληθυ

ντικού με τον ενι κό, αντάξια των καλύτε

ρων στ ιγμών του υπερρεαλιστή Νίκου Εγ

γονόπουλου κα ι πολύτιμη πολιτισμική κλη 

ρονομιά της χώρας, φαίνεται πως ενόχλησε 

κάποιους αγράμματους . Τα υπ' όψη μί

σθαρνα όργανα του μαρξιστ ι κού παρακρά

τους κατέφτασαν στα Εξαμίλια μια Παρα

σκευή πρωί και δεν άφησαν σβάστικα για 

σβάστικα και στόχο για στόχο. 

Οι κάτοικοι των Εξαμιλίων παρακολου

θούσαν λες και έβλεπαν τίποτα πράσινα 

ανθρωπάκια, με την εξαίρεση ενός παπ

πού: . 

- "Έ! γιατί λερώνετε;" 

-"Δε λερώνουμε, σβήνουμε φασιστικά 

συνθήματα" 

-''Α! Εντάξει!" 

Ναι αγαπητοί αναγνώστες! Τέτοιες πλού

σιες συζητήσεις εξακολουθούν να διεξάγο

νται με κάθε ευκαιρία στα Εξαμίλια, σε πεί

σμα όσων μ ιλούν για μαρασμό της ελληνι

κής επαρχίας! Ελπίζουμε στο μέλλον να 

πολλαπλασιαστούν! 

ρινβίας 

Τα σκυλάδΙκα με τα SS 

τi σχέσn έχουν; 

Το παραξnλώσανε 

01 οπαδοi του Χατζ1δάκn. 

Η πολη10μ1κrΊ κληρονομΙά 

τnς χώρας δέχεταΙ επiθεσn 
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Δώστε βάση σε τούτη την ιστορία σύγχρονης σταχτοπούτας: 

Η Αγιάν Χιρσί Αλί είναι μαύρη και κατάγεται από τη Σομαλία. Κάποια 

στιγμή ζήτησε πολιτικό άσυλο στην Ολλανδία, και η ολλανδική κοινωνία, 

γνωστή και ως "κοινωνία της ανοχής", την αγκάλιασε με στοργή . Πράγμα

τι, παρά το χρώμα και το φύλο της, τα πολλά ταλέντα της Χιρσί Αλί ανα

γνωρίστηκαν άμεσα, και γρήγορα έγ ινε βοηθός του γνωστού Ολλανδού 

σκηνοθέτη Τεό βαν Γκογκ. Μάλιστα ήταν τόση η εκτίμηση του βαν Γκογκ 

προς το πρόσωπό της, που άφησε τη Χιρσί να γράψει το σενάριο για την 

ταινία του "Παράδοση", (μάλλον μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία του ολλαν

δικού σινεμά). 

Έλα όμως που η ταινία ήταν ακροδεξιά, όπως και ο βαν Γκογκ και η Χιρ

σί Αλί! Έλα που η ταινία καταφερόταν με λύσσα εναντίον των μουσουλμά

νων της Ολλανδίας και του Ισλάμ! Έλα που ο Τεό βαν Γκογκ κατέληξε δο

λοφονημένος με μαχαίρι! Η δολοφονία του Βαν Γκογκ αποδώθηκε σε "φα

νατικό ισλαμιστή" και ακολουθήθηκε από γενικό πογκρόμ εναντίον των 

μουσουλμάνων που ζουν και δουλεύουν στην Ολλανδική κοινωνία της ανο

χής, στην οποία καθώς φαίνεται κάπο ια πράγματα δεν γίνονται ανεκτά. 

Κανένα πρόβλημα για τη Χιρσί Αλί, που καθώς φαίνεται είχε την 

τύχη να είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος σε μια χώρα που 

αναγνωρίζει το ταλέντο όταν το βλέπει. Η Χιρσί εκμεταλ

λεύτηκε τη δολοφονία του φίλου και αφεντικού της για 

να εκλεγεί βουλευτής με το ακροδεξιό κόμμα VVD, 
μπήκε στην ολλανδική βουλή και από εκεί συνέχισε να 

καταδικάζει το Ισλάμ, τους ισλαμιστές και το μαύρο 

προλεταριάτο της Ολλανδίας, που είναι περίπου το ί

διο πράγμα . 

Και τώρα το τελευταίο μέχρι στιγμής επεισόδιο: Η 

αίτηση πολιτικού ασύλου της Χιρσί Αλί (μην το ξεχνάμε: 

μετανάστρια) αποδείχτηκε πως περιείχε ψευδείς δηλώ

σεις. Αυτό είχε ως συνέπεια -ή πάει ανάποδα; ποιος ξέρει ... -
η Χιρσί Αλί να τα τσουγκρίσει με την Ρίτα Βέρντονκ, την ολλανδή 

"υπουργό μετανάστευσης" (και ο νοών νοείτο), επίσης ακροδεξιά του 

VVD και επίσης γυναίκα, αν και λευκή σαν το ολλανδικό γάλα. Η Ρίτα Βέρ
ντονκ δήλωσε την πρόθεσή της να ανακαλέσει το δια-

βατήριο της Χιρσί Αλί, ώστε να μάθει κι αυτή πως 

ούτε η κοινωνία της ανοχής δεν ανέχεται πλέον 

να λες ψέμματα σε θέματα μετανάστευσης . 
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Λοιπόν, επειδή ρωτάνε διάφοροι, το σήμα της στήλης εί

ναι ένα σφουγγάρι σε σχήμα πάπιας που βρήκαμε στο 

internet (κάνει δέκα ευρώ, παραγγελία με πιστωτική 

κάρτα). Ο ερασιτέχνης γραφίστας του περιοδικού, θεώ

ρησε το συγκεκριμένο σφουγγάρι εξόχως συμβολικό και 

ταιριαστό για τη συγκεκριμένη στήλη, γιατί διάφοροι 

φασίστες κάνουν λέει την πάπια και ξεπλένονται. Μετά 

πήγε και βρήκε και κάτι μπουρμπουλήθρες. Αυτές λέει 

συμβολίζουν το εφήμερο κιτς που χαρακτη-

ρίζει πολλές εκφάνσεις των κρυφοφασιστών, 

άσε που κολλάνε και με το σφουγγάρι ... 
Γι' αυτό θα 'ναι μια ζωή ερασιτέχνης. 

Και πάλι μικρό το κακό για τη Χιρσί: αμέσως οι εσωκομματικοί της υποστη

ρικτές ξεσπάθωσαν και "άσκησαν ισχυρές πιέσεις" στην υπουργό μετανά

στευσης προκειμένου να ανακαλέσει. Φαίνεται μάλιστα πως οι πιέσεις ή

ταν τόσο ισχυρές που η Ρίτα υποσχέθηκε πως "θα επανεξετάσε ι" το ζήτη

μα. 

Μπερδευτήκατε; Να σας ξεμπερδέψουμε: Μαύρη, γυναίκα και ακροδε

ξιά γράφει το σενάριο ακροδεξιάς ταινίας . Ο σκηνοθέτης δολοφονείται, 

και η ίδια -carpe diem- βάζει υποψηφιότητα για βουλευτής με ακροδεξιό 

κόμμα. Το κόμμα ακολουθεί αντιμουσουλμανική αντιμεταναστευτική πολι

τική (στην Ολλανδία είναι ακριβώς το ίδιο), συνεπώς πάει καλά, η μαύρη 

φασίστρω παίρνει πολλούς πολλούς ψήφους και εκλέγεται. Αποκτά δύνα

μη και μέσα στο κόμμα, τόση που οι εσωκομματικοί της αντίπαλοι προσπα

θούν να την πετάξουν έξω από την Ολλανδία με πρόσχημα την άτυπη αί

τηση ασύλου της. Είναι όμως αργά . Η μαύρη χουντάλω έχει παρκάρει για 

τα καλά μέσα στην ολλανδική άκρα δεξιά, και οι καλοθελητές αποτυχαί

νουν πανηγυρικά. 

Η ιστορία είναι λοιπόν απλούστατη . Αυτό που την κάνει περίπλοκη, είνα ι 

το χρώμα και οι πεποιθήσεις των εμπλεκόμενων και των θυμάτων τους. Ο 

μόνος που μπορεί να μπερδευτεί εδώ είναι κάποιος που όποτε ψάχνει για 

ναζιστές κοιτάει για σβάστικες και άριους που κυνηγάνε Εβραίους. Αλλά οι 

σβάστικες και οι άριοι είναι παλιά, πολύ παλιά ιστορία . Τόσο παλιά που ο 

σημερινός φασισμός μπορεί να πατάει πάνω της όποτε επιθυμεί να μεταμ

φιεστεί σε "πολυπολιτισμικότητα". Τόσο παλιά που οι σημερινοί φασίστες 

μπορούν να τη χρησιμοποιούν ως επιχείρημα για να κυνηγήσουν τα νέα 

τους θύματα. 

Κατά τα άλλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Χιρσί Αλί αυτή τη στιγμή εί

ναι ότι τη διώχνουν από το σπίτι της. Οι γείτονες μάζε'ψαν υπογραφές για 

να τη διώξουν γιατί θεωρούν πως η παρουσία της τους καθιστά στόχο τρο

μοκρατικής επίθεσης από "φανατικούς ισλαμιστές τρομοκράτες". Ούτε κι 

αυτό είναι παράξενο . Κάτι άλλοι καλοί και ανεκτικοί Ολλανδοί πολίτες κλή

θηκαν σε πρόσφατο δημοσίευμα να αποφανθούν κατά πόσο τους ενοχλεί 

ένας λευκός Ολλανδός μηχανικός που παντρεύτηκε δύο γυναίκες και μένε ι 

δίπλα τους. "Καθόλου" ήταν η απάντηση . ''Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι 

θέλει. .. αφού δεν είναι μουσουλμάνος". Οι δύο γυναίκες του μηχανικού φέ
ρουν τατουάζ και σκουλαρίκια στη μύτη. 

Η ιστορία (εκτός από τον πολυγαμικό μηχανικό) είνα~ από 

την Καθημερινή 17-18/5/2006. Q 
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Μιας και είμαστε εκεί, ας αναφέρουμε ότι δίπλα στην ανε- ~ 
κτική Ολλανδία βρίσκεται μια άλλη επίσης ανεκτική χώρα που λέ-

γεται Βέλγιο. Πρόσφατα στο Βέλγιο δύο μη Βέλγοι (unBelgian) δεκαε
φτάχρονοι μαχαίρωσαν ένα συνομήλικο Βέλγο για να του πάρουν το iPod. Το 

αποτέλεσμα ήταν, μέχρι να πιαστούν οι δεκαεφτάχρονοι, ολόκληρος ο βελγικός 

τύπος να αποδίδει το γεγονός σε Μαροκινούς μετανάστες και να ζητά επί πίνακι 

Αvτιρατσιστικιi πορεία στο Βέλyιο μετά το αμόκ του 

μικρού vαζιστn. Αnό τις ρατσιστικές αvτιμαροκιvές 

κηδείες φωτό δεv έχουμε. 

την κεφαλή όλων των Μαροκινών του κόσμου. Πιθανόν ενάντια στη θέληση της οικογέ

νειάς του, η κηδεία του Βέλγου πιτσιρικά μετατράπηκε σε ρατσιστικό συλλαλητήριο με τη συμμετοχή 

80.000 Βέλγων. Όλ' αυτά προτού αποκαλυφθεί ότι οι δράστες ήταν δύο Πολωνοί πιτσιρικάδες (ενώ αν 
δεν ήταν ... ). 

Λίγες μέρες μετά, ένας δεκαοχτάχρονος Βέλγος νεοναζί αποδείχθηκε πως πίστευε στ' αλήθεια τις μα

λακίες που έγραφε στα μπλουζάκια του, πράγμα που εμείς υποστηρίζουμε πως συμβαίνε ι με όλους τους 

νεοναζί και δε μας πιστεύουνε. Το άξιο τέκνο του Βελγίου αγόρασε ένα κουμπούρι, βγήκε στο δρόμο και 

πυροβολούσε όποιον σκούρο βρήκε μπρος του . Πρόλαβε να σκοτώσει μια νταντά από την Αφρική, το 

μικρό που είχε υπό τη φροντίδα της και να τραυματίσει μια μετανάστρια από την Τουρκία. Προφανώς 

πρόκειται για μεμονωμένο έργο παράφρονα. Όπως άλλωστε και ο εκτροχιασμός του Καζάκου, 

που ως γνωστόν δεν είχε καμία σχέση με το Πογκρόμ της τετάρτης Σεπτέμβρη (απείχαν κάπου 

πέντε χρόνια· αλήθεια). 



Σύμφωνα με τα τελευταία vέα, n Χrρσί Αλί βρήκε 
δουλειά σε αμερικανικό ακροδεξιό think tank. Εκεί, 
ελεύθερα και δίχως προκαταλήψεις, θα αvαnτύξει τrς 

ιδέες τnς σχετrκά με το lσλάμ και το ρόλο τrς yυvαίκας ... 

άw~~~ '{#~ λ~~ucr~ 
Μαροκινοί στο Βελγικό στόχαστρο, μουσουλμάνοι γενικώς και αορί

στως στο Ολλανδικό ... Ευτυχώς που εμείς ζούμε σε πολιτισμένη χώρα! 
Πράγματι, κουβέντα για μουσουλμάνους εδώ, ενώ σύμφωνα με τους α

γαθούς συμπατριώτες μας, οι μόνοι που είναι για κλωτσιές είναι οι Αλ

βανοί εργάτες. Πολύ ωραία! Μόνο που αν κοιτάξει κανείς καλύτερα μπο

ρεί και να δει κάποια ύποπτα σταγονίδια αντιμουσουλμανικού ρατσι

σμού να ίπτανται πάνω από τη χώρα, θαμπώνοντας ως και το καθάριο 

αντιρατσιστικό κρύσταλλο που λέγεται βουλή των Ελλήνων! 

Για τη μειονότητα της Θράκης που δεν είναι Τουρκική κι ας λέει ό,τι θέ

λει, τα λέμε αλλού . Εν τω μεταξύ, οι aπαχθέντες Πακιστανοί κατέθεσαν 

μήνυση εναντίον του Βουλγαράκη, και αμέσως ανέλαβε την υπεράσπισή 

του ο Βύρωνας Πολύδωρος. Όπως θα θυμάστε, αυτόν τον τύπο τον εί

χαμε και στο προηγούμενο τεύχος, να λέει πως ο κόσμος του είναι "ένας 

aνθόκηπος με πολλά λουλούδια", ένα από τα οποία είναι και ο ΚΚΕς Κώ

στας Ζουράρις. Δώστου δώστου λίπασμα λοιπόν, να τί φύτρωσε καταμε

σίς στον κήπο, και μάλιστα εν ώρα συνεδρίασης της Βουλής: "Ξέρετε σε 

τί σπορ επιδίδονται οι Πακιστανοί; Στο σπορ της αρπαγής, της απαγω

γής!" . Προφανώς εννοούσε ότι, αφού το προηγούμενο καλοκαίρι η Ελ-

ληνική αστυνομία "άρπαξε και απήγαγε" δυο χιλιάδες Πακιστανούς ερ

γάτες για ανάκριση και ξύλο, η Πακιστανική κοινότητα έγινε εξπέρ στο 

εν λόγω σπορ ... 
Το ξέρουμε δεν είναι για πλάκα αυτά τα πράγματα. Πάρτε το κι αλ

λιώς όμως: Η πλάκα είναι το τελευταίο καταφύγιο του ανίσχυρου -από 

την απελπισία πολύ καλύτερο, από την αδιαφορία πολύ προτιμότερο . 

"Ας μην προδίδουμε άλλο 

τους ηρωϊκούς αγώνες των ενδόξων προγόνων 

μας οι οποίοι θυσιαστήκανε για τον Χριστόν και την 

Πατρίδα. Καιρός είναι του λαλείν! 

Εδώ δεν πρόκειται πλέον για ελευθερία έκφρασης 

της τέχνης, αλλά για κατάφωρη ανομία, ασυδοσία 

και βλασφημία κατά του Λυτρωτού μας Κυρίου Ιη

σού Χριστού. Ας μη μείνουμε αδρανείς και γίνει η α

δράνειά μας αυτή αιτία εγκατάλειψης από τον ζώντα 

Θεόν. Ας γίνουμε μάρτυρές Του, για να ομολογήσει 

και Αυτός για μας στον Ουράνιο Πατέρα Του κατά τη 

φοβερή μέρα της Δευτέρας Παρουσίας Του". 

Αυτό είναι το κατακλυσμιαίο φινάλε της προκήρυξης 

της Αγωνιστικής Επιτροπής Ορθόδοξων Χριστιανών 

(Αιόλου 94 4ος όροφος, Ομόνοια, 210-52207 41) ενά
ντια στην ταινία "ο κώδικας Da νinci". Όποιος ανακαλύ

ψει τον κανόνα με τον οποίο οι εν λόγω φρενοβλαβείς 

βάζουν τα κεφαλαία, να μας γράψει γιατί εμείς δεν τον 

βρίσκουμε . 

Ξανασοβαρεύουμε. Οι Παλαβιάρηδες Χριστιανοί κά-
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ντινό στον κήπο του Πολύδωρα, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, εξέ

δωσε πρόσφατα βιβλίο με τίτλο "η μεταναστευτική πολιτική 

της Ευρώπης" . Εκεί, αφού στοχάζεται επί μακρών, καταλήγει ό

τι "η λύση κλειδί για το πρόβλημα της μετανάστευσης" είναι 

"η συστηματική επαναπροώθηση" των μεταναστών. Δηλαδή 

οι θρυλικές μπάτσικες "σκούπες" που δουλεύτηκαν μια χαρά 

καθόλη τη δεκαετία του '90. 
Να πούμε κάτι σύντομα και μπορεί άλλη φορά να το πού

με με παραπάνω λόγια: οι σκούπες (ή αλλιώς επαναπροώθη

ση) δεν γίνονται λόγω της κακίας των μπάτσων (αυτή είναι 

άλλο κεφάλαιο). Το πραγματικό ζητούμενο της 'Έπαναπροώ

θησης ", είναι η οργανωμένη δημιουργία μιας κυκλικής μετανα
στευτικής κίνησης που ρίχνει ακόμη περισσότερο τα μεροκά

ματα των μεταναστών. Όταν κάποιος δεν προλαβαίνει να μεί

νει σε μια ξένη χώρα περισσότερο από ένα χρόνο, πώς να μι

λήσει, τί να καταλάβει και τί να ζητήσει; Ότι οι σκούπες εγκα

ταλείφθηκαν ως μαζικό φαινόμενο, δε σημαίνει ότι η διαδικα

σία δεν συνεχίζει να υπάρχει. Αρκεί να δει κανείς τις μονάδες 

ΟΠΚΕ που τη στήνουν κάθε πρωί στην Πατησίων για να βου

τάνε εργάτες που πάνε στη δουλειά με το λεωφορείο ... 

Avoίyoυv οι δουλειές. 

Όnοιος προλάβει vα δrοριστεί, πρόλαβε 

-! νουν πως δεν το ξέρουν, αλλά όσο να 'ναι, μοιράζο

νται και κάποια κοινά με τους Εκατοντάδες Χιλιάδες Έλ

ληνες Θεατές και Αναγνώστες του " Κώδ ικα Ντα Βίντσι" . 

Εκτός που είναι όλοι τους Χριστιανοί Ορθόδοξο ι (καλά 

το πάμε με τα κεφαλαία;), είναι όλοι τους περισσότερο 

από πρόθυμοι να πιστέψουν πως η ανθρώπινη ιστορία 

προχωράει (υπο)κινούμενη από συνωμοσίες και μετα

φυσικές. Και είναι όλοι τους έτοιμοι να αγνοήσουν την ύ

παρξη οποιασδήποτε συλλογικής -πόσο μάλλον ταξικής

υποκειμενικότητας αποδίδοντας το μαύρο ριζικό τους -ή 

την καλή τους "τύχη"- σε ανώτερες και ανεξέλεγκτες δυ

νάμεις. τέτοιες γενικές ροπές προς τη μεταφυσική και τη 

συνωμοσιολογία βρέθηκαν ιστορικά στη βάση κάθε φα

σισμού με πρώτο και καλύτερο το γερμανικό ναζισμό. 

Και είναι αρκούντως τρομακτικό: Οι θεατές του "κώδι

κα" είναι πολύ περισσότερο επίκαιροι, πολύ περισσότε

ρο επικίνδυνοι και γενικώς πολύ περισσότεροι από τους 

βλαμμένους χριστιανούς . Είναι ήδη παγκόσμιο κίνημα 

που συνταράσσει τις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Και δεν το 

'χει πάρει χαμπάρι κανένας (εκτός από εμάς! Και μόνο 

με ένα ευρώ!). 
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"Αν τελικά πάμε σε aυτόνομους καθόδους θα γυρίσουμε 15 χρόνια πί
σω" είπε στέλεχος της μειονότητας σχετικά με το θέμα που δημιουργή

θηκε γύρω από την υποψηφιότητα Γκιούλ καρά-χασάν για την υπερνο

μαρχία ξάνθης-καβάλας-δράμας . Αυτό το 'Ί 5 χρόνια πίσω" ήταν για 
τους γνώστες του θέματος. Αν πάντως καταδεχτεί να το ψάξει κανείς, θα 

δει ότι το 1 990 μόλις είχε γίνει πογκρόμ εναντίον της μειονότητας στην 
Κομοτηνή, η ρατσιστική τρομοκρατία βασίλευε και η κατάσταση της μειο

νότητας ήταν εκείνη των ελεύθερων πολιορκημένων. 

Χρειάστηκαν πέντε ακόμη χρόνια τρομοκρατίας προτού το Ελληνικό 

κράτος πάρει την "ιστορική" απόφαση για την "άρση των διακρίσεων εις 

βάρος της μειονότητας" . Αυτή η σημαντική μεταστροφή της ελληνικής 

κρατικής πολιτικής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απόφαση του ελλη

νικού κράτους "να τα βρει" με την τουρκία και πραγματοποιήθηκε στα 

τέλη '95, αρχές '96. Τότε ήταν που το στραπάτσο των Ιμίων έδειξε στο 
ελληνικό κράτος ότι η επιθετική πολιτική με στόχο τον διαμελισμό της 

Τουρκίας δεν ήταν πλέον η δέουσα. Η περίοδος της ελληνοτουρκικής φι

λίας εγκαινιάστηκε μετά βαΤων και κλάδων και επισφραγίστηκε λίγο αρ

γότερα με το συμβολικό γεγονός της παράδοσης του Οτσαλάν στην 

Τουρκία . 

Οι Τούρκοι της Δ.θράκης ήταν ανέκαθεν αγρότες που οδηγήθηκαν στα

διακά στην προλεταριοποίηση ήδη από την εποχή της βενιζελικής κυβέρ

νησης όπου με νόμο τους απαγορευόταν να αποκτούν νέους τίτλους ιδιο

κτησίας . Μέχρι το 1995 πολλοί από αυτούς ζούσαν σε περιοχές περι-

φραγμένες με μπάρες που τους απαγόρευαν την είσοδο και την έξοδο 

μετά τις 8 το βράδυ. Ήταν εγκλωβισμένοι στα χωριά τους, στα γκέτο που 
τους είχε φτιάξει το ελληνικό κράτος. Κι αυτή η ιστορία καταπίεσης ξεκι

νάει από παλιά. 

Το 1959 συστάθηκε από τον τότε γπΕΞ Ευάγγελο Αβέρωφ παρακρατι
κό επιτελείο-κεντρικό όργανο σχεδιασμού (ΣΣΘ) της μειονοτικής πολιτι

κής στη Θράκη στο οποίο συμμετείχαν εκτός των άλλων ο ανώτερος διοι

κητής χωροφυλακής, ένας "εκπρόσωπος" του ΓΕΕΘΑ και ένας "εκπρόσω

πος " της ΚΥΠ. Το συγκεκριμένο επιτελείο λειτούργησε μέχρι το 1969 και 
η κορυφαία του κίνηση ήταν η ενεργοποίηση ενός προγράμματος μετα

ξικής εμπνεύσεως για την "εξαγορά μουσουλμανικών γαιών". Αυτή η ε

ξαγορά δρομολογήθηκε το 1966 με στόχο τη "δημογραφική θωράκιση" 
της Θράκης και μεσοπρόθεσμα την εκδίωξη της μειονότητας . "Θα φύ

γουν οι τούρκοι καθ' οιονδήποτε τρόπο τους αγοράσωμεν την γην των", 

έλεγε το ΣΣΘ εν έτει 1967. Το συγκεκριμένο όργανο εφάρμοσε επίσης 
μια σειρά από περιοριστικά μέτρα, όπως το γεγονός ότι δεν μπορούσαν 

να χτίσουν σπίτια, να επεκτείνουν τα παλιά, να πάρουν δάνεια ή να εκ

δώσουν άδειες άσκησης επαγγέλματος. 

Οι πράξεις βίας, εκτός από την μορφή κρατικών τακτικών και πολιτικών 

εκφράστηκαν μέσω του στρατιωτικού μηχανισμού που επενέβαινε πάντα 

όταν χρειαζόταν. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα έλαβε χώρα το 

1979, με το τουρκικό "ερευνητικό σκάφος" ονόματι Χώρα να δίνει το έ
ναυσμα για ένα παρα λόγο θερμό επεισόδιο. Τότε οι έλληνες φαντάροι 

Αριστερά: Καταστήματα σε 

μειονοτικές περιοχές μετά το 

πογκρόμ του 7 989. Τα δύο ε
πάνω -ιδιοκτησίας μειονοτι

κών- διακρίνονται από τις πέ

τρες που έχουν φάει. Το κάτω 

-ελληνικής ιδιοκτησίας- δια

κρίνεται από τα ελληνικά ση

μαιάκια στη τζαμαρία. 

Τα aυτοκόλλητα ελληνικά ση

μαιάκια χρησίμευσαν για να 

μαρκάρονται τα καταστήματα 

που δεν ήταν για σπάσιμο. 

Αυτό φυσικά σημαίνει πως το 

πογκρόμ ήταν αναμενόμενο ... 

"Οι πμ έτεροι [ εvv. οι ελλnvικnς 
εθvικότnτας] το Μουσουλμα

νικόν στοιχεiον το αντιμε

τώπιζαν ως στοιχεiον εκ

μεταλλεύσεως, οικονομικnς 

και πολιτικnς, κω ουδέποτε 

ως πρόΒλnμα. Ευτυχώς nδn δια

κρίvοvτω αvnσυχίω" (4.2.66). 



είχαν μαζέψει όλους τους τούρκους της Κομοτηνής στο εθνικό στάδιο και 

τους σημάδευαν στα κεφάλια με τα όπλα εν αναμονή των εξελίξεων. 

Παρόμοια μεταχείρηση της μειονότητας έχουμε και το 1984, επί του 

σοσιαλιστή Ανδρέα Παπανδρέου . Τότε, μετά την ανακύρηξη της δημο

κρατίας βορείου Κύπρου, η ελληνική κυβέρνηση πήρε σειρά μέτρων εις 

βάρος της μειονότητας ως αντίποινα. Συγκεκριμένα αποφάσισε τη διάλυ

ση όσων σωματείων έφεραν το επίθετο "τουρκικός" (το ζήτημα αυτό ή

ταν πάντα έωλο και χρήσιμο εργαλείο για το ελληνικό κράτος, αφού τη 

δεκαετία του '50 το ίδιο πρόκρινε τη χρήση του όρου "τουρκικός") . Αυ

τή η ιστορία κρατάει μέχρι και σήμερα. Η τελευταία της πράξη ήταν η 

διάλυση του σωματείου "τουρκική ένωση ξάνθης" τον ιανουάριο του 

2005 επειδή "προσβάλλει εντόνως την δημόσια τάξη και εθνική ασφά

λεια και εγείρε ι ανύπαρκτο μειονοτικό πρόβλημα τούρκων". 

Αλλά τη δεκαετία του '80, ο Αντρέας δεν ήταν ο μοναδικός σημαντι

κός Έλλην. Σημαντικό ρόλο στην περιοχή έπαιξε και ο μητροπολίτης Μα

ρώνειας και κομοτηνής Δαμασκηνός ( συγγραφέας του "η συμβολή της 

τοπικής εκκλησίας στην αντιμετώπιση των εθνικών προβλημάτων στη 

Θράκη"). Αυτός ο θεοφοβούμενος άνθρωπος, πρωτοστάτησε στη δη

μιουργία "άτυπου" εθνικιστικού μηχανισμού. Χαρακτηριστικό είναι το 

περιστατικό που αναφέρει και στο βιβλίο του · το 1989 όταν μουσουλμά

νοι θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την απαλλοτρίωση των χωραφιών 

τους, επενέβη με το δικό του τρόπο: 

είπα στο μουφτή ότι αν κάνουν τέτοια διαμαρτυρία οι μουσουλμάνοι, 

τότε θα κάνουν και οι χριστιανοί μας, οπότε θα διασταυρώσουμε τα 

σπαθιά μας και θα παίξουμε ταυρομαχία μέσα στην πλατεία. Τον ρώ

τησα: σ' αρέσει; Εκείνος απάντησε όχι, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί. 

Χαρακτηριστική είναι και η περιγραφή της φασιστοφυλλάδας Στόχος 

για το περιστατικό (12/2/89) : 

ο λεβέντης της φωτό είναι ο μητροπολίτης μαρώνειας Δαμασκηνός, ο 

γενναίος που έσωσε τη Θράκη από την ανταρσία των μογγόλων. Ο ελ

ληνόψυχος ιεράρχης κινητοποίησε τον ελληνισμό, μπήκε μπροστά ο ί

διος και έτσι υποχρέωσε τους "αρμόδιους" να κάνουν πίσω, φοβού

μενος τις συνέπειες της βέβαιης σύγκρουσης που ήταν σίγουρο με 

την νίκη ποιών θα τελείωνε, εκείνων που είχαν αρχηγό τον λεβέντη 

μητροπολίτη που με την στάση του -και με την αγωνιστικότητα του

πέρασε στην ιστορία του έθνους. 

Δεν πρόκειται για εφήμερη φιλία: Οι συγκεκριμένοι φασίστες προβάλ

λουν πολύ συχνά το Δαμασκηνό και αυτός ευγενικά aνταποδίδει ότι είναι 

πιστός αναγνώστης τους . 

Τελικά βέβαια, η "ταυρομαχία" δεν αποφεύχθηκε: Την ίδια χρον ιά 

(1989) έγινε το μεγαλύτερο εθνικιστικό πογκρόμ στη περιοχή, όταν μετά 

τη δολοφονία ενός έλληνα στο νοσοκομείο της πόλης από δύο μειονοτι

κούς, εκατοντάδες ελληναράδες μπήκαν στα "τούρκικα" και με την συ

μπαράσταση της αστυνομίας έσπασαν μαγαζιά, σπίτια, τζαμιά, χτύπη

σαν κόσμο και έστειλαν 20 άτομα στο νοσοκομείο. 

Μετά το 1995 υποτίθεται ότι τα πράγματα είναι πιο μετριοπαθή, του

λάχιστον από πλευράς κράτους . Ωστόσο οι τακτικές παρελάσεις-περιπο

λίες του στρατού συνεχίζονται, όπως άλλωστε και η έπαρση και υποστο

λή της σημαίας στα γκετοποιημένα χωριά Ξάνθης και Κομοτηνής. Την πο

λιτική του Δαμασκηνού συνέχισε ο Χριστόδουλος με την αναβίωση ΚΥΠα

τζίδικης χουντικής πρακτικής: το 1999 θέσπισε το επίδομα 3ου παιδιού 

σε χριστιανικές οικογένειες της Θράκης από την εκκλησία για την καταπο

λέμηση του "δημογραφικού χάσματος" χριστιανών-μουσουλμάνων στην 

περιοχή . 

Και φτάνουμε στο σήμερα , που οι τούρκοι της Θράκης συνεχίζουν να 

είναι οι από κάτω της ταξικής ιεράρχησης, που οι περιπολίες-έφοδοι στα 

χωριά συνεχίζονται, που ο φασιστικός λόγος της περιοχής χρηματοδοτεί

ται από τράπεζες, δήμους και κοινότητες. Που ξαφν ι κά όλοι έγιναν δημο

κρατικοί και προοδευτικοί, θυμήθηκαν τα ίσα δικαιώματα των μουσουλ

μάνων και ξέχασαν τα εγκλήματα κράτους και κοινωνίας. Τώρα το Πα

σόκ, που το 1994 είχε θεσπίσε ι το θεσμό της υπερνομαρχίας ακριβώς για 

να μην μπορούν οι υποψήφιοι από την μειονότητα να κατεβαίνουν αυτο

δύναμα στις περιοχές τους και να εκλέγονται ανεξάρτητοι, εμφανίζει δή

θεν το προοδευτικό του προσωπείο. Ωστόσο η κίνησή του αυτή δεν στε

ρείται σημασίας: το πασόκ είναι σίγουρο πως δεν θα κερδίσει την συγκε

κριμένη υπερνομαρχία, ούτε έπαψε ξαφνικά να είναι εθνικά ευαίσθητο. 

Η υποψηφιότητα απευθύνεται στους εκτός Θράκης προοδευτικούς ψη

φοφόρους του που ούτως ή άλλως δεν επηρεάζονται από την εκλογή της 

Καρά-χασάν (ήτοι τους έλληνες και φυσικά χριστιανούς) . Κατά τα άλλα, 

η υποψηφιότητα αποτέλεσε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να απαιτηθούν 

δηλώσεις ελληνικότητας από κάθε κάτοικο της περιοχής, να νιώσουν όλοι 

περήφανοι για τη χαρά με την οποία πάνε στις παρελάσεις ... 

Για άλλη μια φορά κράτος, κοινωνία και εκκλησία έχουν πετύχει την πιο 

αποτελεσματική συνεργασία στην υποτίμηση ολόκληρου πληθυσμού για 

τη διατήρηση των συμφερόντων τους. Γιατί όπως είχε προοιωνίσει και ο 

γιωργάκης 7 χρόνια πριν μιλώντας στο περιοδικό κλικ: "Αυτό που έχει α

ξία είναι όλοι αυτοί να αισθάνονται ότι είναι έλληνες πολίτες. Υπόχρεοι 

και πατριώτες προς αυτή την πολιτεία που τους βοηθάει, τους αναδεικνύ

ει". (το πώς όλοι το καταλάβαμε ... ) 

Η "νέα γραμμrΊ" που εγκα1ν1άστnκε το 1966, αποσκοπούσε 

στn "συγκράτnσ1ν τnς με10νότnτος εντός ορiων" κα1 στn 

μονομερn στnρ1ξn του "χρ1στ1αν1Κ0ύ σίΟlΧΕiου" (Σ.Σ.θ. 

42/4.2 .66) . 01 αρχ1κές εωnγnσε1ς έκαναν λόγο y10 "εξου

δετέρωσlν τnς αυξrΊσεως του μουσουλμαν1κού πλnθυσμού" 

(Σ.Σ.θ . 41/29.10.65). Το πρώτο ερέθωμα προσέφερε μ10 

μυστ1κn απογραφrΊ των θρακ1ωτών "από θρnσκευτ1κrΊς κα1 

φυλετlΚΙiς απόψεως", που τεκμnρiωσε τnν (παραδοσ10κn) 

πλnθυσμ10κn υπεροχrΊ των μουσουλμάνων στο Ν . Ροδόπnς 

κα1 τn σχετ1κrΊ αύξnσn του δnμογραφ1κού τους Βάρους έ

ναντl τnς χρlστlανlκnς πλε10ψnφiας. Σύμφωνα με τον πρόε

δρο του Συμβουλiου, επρόκε1το y10 "ζrΊτnμα ζωrΊς κα1 θα

νάτου" (Σ.Σ.θ. 46/17 .6.66). 

"στο εθνΙκό θέμα τnς περ10χnς συμπέσαμε απόλυτα με 

το σεβασμ1ώτατο [ενν. τον στοχ1κό Δαμασκnνό]. Τnν α

πόφασn του να υπερασπωθεi τα εθνΙκά μας συμφέροντα 

καΙ τΙς βασΙκές Ιδέες που πάντα ενέπνευσαν τnν ορθό

δοξn θρnσκεiα των Ελλrlνων, επΙκροτώ καΙ ενωχύω." (0-
μΙλiα στο "Ρεξ" Κομοτnνnς, 1991) 

"Ευκταίο θα 'ταν, μια ωραία μέρα, να συγκεντρωθεί ο μουσουλμανικός 

πληθυσμός να μπεί σ' ένα τρένο, και να περάσει τα σύνορα ( ... ) Ομως 
αυτή η λύση, θέλει πυγμή γερή, που μάλλον κάποιοι δεν την έχουν. Ολοι 

στην Ελλάδα φοβούνται τον πόλεμο. Ολοι στην Ελλάδα είναι δειλοί ... 
Μια λύση : η στράτευση των Ελληνίδων, που συμπεριλαμβάνει 

και τις γυναίκες της μειονότητας, αφού αυτές έχουν την ιδιότητα 

του Ελληνα πολίτη. Οταν την καλέσει το κράτος, για να υπηρετήσει τη θη

τεία της, υποχρεωτικά θα φύγει. Μοιραία θα συγχρωτιστεί με Ελληνες . 

Συν τω χρόνω θα αφομοιωθεί, γιατί η νέα ζωή που θ' αρχίσει να κάνει θα 

'ναι πιο όμορφη, γιατί η επιστροφή στη Θράκη, συνεπάγεται γι' αυτήν ε

πιστροφή στη σκλαβιά ... 
Περιοδικό "Τότε" (τ.40, Φεβρ. 7993) . Ο συγγραφέας είναι γιος του 
(Πασόκου) τέως υφυπουργού Εθνικής Αμυνας, Ορέστη Παπαστρατή. 

//Αν πάει έτσι ο δείκτης, 

"Σκοπός του προγράμματός μας είναι να αγοράσουμε τnν 

γnν από τους Μουσουλμάνους ... Πρέπει να συνεχισθiι n 
εφαρμογiι του χωρίς καμίαν καθυστέρnσιν ri διακοπiιν, 
διότι κατά τον τρόπον αυτόν θα αστικοποιnθiι κατά μεγά

λον ποσοστόν n Μειονότnς και έτσι n αvτιμετώπισίς τnς 
θα είναι ευκολωτέρα ", εξnγούσε σε σχετικiι σύσκεψn 
στις 27.4.72. Και δυο μiινες αργότερα (30~ 6.72): "Πά

νω απ' όλα, σκοπός μας είναι να τους αραιώσωμεν διά 

τnς πτnτικότnτος εις το εσωτερικόν και εξωτερικόν" . 

δεν έχουμε θέση στη Θράκη" 
[ενν. τις χριστιανικές γεννήσεις στη Θράκη] 1.3 






