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Μέσα στο Νοέμβρη, η συνεργασία aντιφασιστικών ομάδων (στην οποί

α συμμετέχει και το antifa!) ξεκίνησε μια προπαγανδιστική "καμπάνια ενά
ντια στην εθνομαλακία" με σήμα τον καραγκιόζη. Αυτή η καμπάνια αποτε

λούνταν από τέσσερεις αφίσσες και γύρω στα δέκα αυτοκόλλητο που κολ

λήθηκαν μαζικό σε όσες περιοχές της Αθήνας έφταναν τα χέρια μας. Το 

σκεπτικό ήταν απλό: 

Τα τελευταία χρόνια, η Αθήνα έχει γίνει το θέατρο πληθώρας εθνοδιαδη

λώσεων. Οι έλληνες πατριώτες βγαίνουν στους δρόμους συχνό πυκνά, με 

ευκαιρίες που πο ι κrλλουν από αθλητικές νίκες μέχρι μουσικές εκδηλώσεις. 
Για να μείνουμε μόνο στο 2004, η δεύτερη θέση του Ρουβά σ~ον ξεφτιλι

σμένο διαγωνισμό της Γιουροβίζιον και η κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρω

ταθλήματος ποδοσφαίρου από την εθνική ελλόδας, στάθηκαν ικανές για να 

στηθούν εθνικό πανηγύρια, όχι μόνο στις οθόνες της τηλεόρασης, αλλά και 

στους δρόμους και στις πλατείες. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: Η ήπα της 

εθνικής ποδοσφαίρου από την αντίστοιχη αλβανική στάθηκε ικανή αφορ

μή για ένα ρατσιστικό πογκρόμ β ίας εναντίον των αλβανών μεταναστών σε 

ολόκληρη την επικράτεια. 

Κατά τη γνώμη μας, υπάρχει εδώ μια κραυγαλέα αναντιστοιχfα. Κάτι τό

σο γελοίο όσο μια δεύτερη θέση στη Γιουροβίζιον συνδέεται άμεσα με κά
τι τόσο σοβαρό όσο ένα ρατσιστικό πογκρόμ. Κάτι τόσο χαρούμενο όσο έ-

να πανηγύρι, μπορεί και δέχεται στις τάξεις του τα κα

θάρματα της "Χρυσής Αυγή<;" και τα αφήνει να ρί

χνουν τα συνθήματα (δε θα γίνεις έλληνας ποτέ ... ) 
και να πρωτοπορούν σε πράξεις βίας . Τέτοια συμβά

ντα δεν μπορεί να ε(ναι τυχαία. Θα πρέπει να υπάρ-

χουν λόγοι γι αυτή την πορεία. Δεν είμαστε όμιλος 

συζητήσεων περ( της φύσης και των ιδιομορφιών 

του ρατσιστικού φαινομένου. Παρόλ' αυτό, το 

συζητήσαμε. Και δε χρειάστηκε πολλή συζήτηση 

για να καταλήξουμε πως το θέμα εδώ δεν είνGΙ 

το "πηγαίο λαϊκό πανηγύρι" που έσπευσε να ανα

καλύψει η αριστερό, αλλά ένας βαθύτερος εκφασι

σμός που εξελίσσεται εδώ και πολύ καιρό . 

Είθισται αυτοί που κατεβαίνουν στα εθνοπόρτυ να γίνονται αντιληπτοί 

ως οι "τυχαίοι έλληνες " που πήραν τη σημαία τους και βγήκαν στους δρό

μους, ίσως και παραπλανημένοι από την τηλεόραση. Κάτι τέτοιο όμως δεν 

ισχύει. Αυτοί που παίρνουν τις σημαίες τους και κατεβαίνουν . στους δρό

μους δεν είναι καθόλου τυχαίοι. Αντίθετα, είναι οι τύποι που έχουν υιοθετή-
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σει την εθνομαλακία ως τρόπο ζωής. Είναι οι τύποι που έχουν παρατήσει 

συνειδητό κάθε συλλογικότητα, κάθε κοινότητα, για να την ξανανακαλύ

ψουν στο όνομα και τα σύμβολα του έθνους, είτε αυτό είναι του τσολιά η 

φουστανέλα, είτε του Ζαγορόκη το μπλουζάκι, είτε του Ρουβό το σώβρακο . 

Τα εθνοπανυγήρια δι' ασήμαντον αφορμή φέρουν εντός τους τα χαρακτη

ριστικό του μαζικού κοινωνικού φασισμού όπως αυτός χτίζεται στην ελλά

δα κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Και οι συμμετέχοντες είναι η αιχ

μή ενός κοινωνικοu φαινομένου πολύ ευρύτερης έκτασης. 

Π ιο συγκεκριμένα, τα εθνοπανηγύρια είναι η ένδειξη της ωρίμανσης μιας 

νέας συλλογικότητας, ενός νέου "εμε(ς" ειδικά κατασκευασμένου για όσους 
έχουν φτύσει όλα τα άλλα "εμείς " . Αυτές οι κάποιες χιλιάδες που γεμίζουν 

τους δρόμους, έχουν εδώ και καιρό σταματήσει να αναζητούν ταυτότητες, 

γιατί έχουν ανακαλύψει αυτή που τους ταιριάζει. Και η ταυτότητα που τους 

ταιρ ιάζει είναι η ταυτότητα του εθνικού πλήθους (που σήμερα εναλάσσεται 

με την ταυτότητα του "καταναλωτή", αλλά αυτό είναι αλλονού παπά ευαγ

γέλιο) . Τα χαρακτηριστικό του εθνικού πλήθους που γιορτάζει ή καταγγέ

λει, αδημονεί ή απαιτεί, δεν έχουν αλλάξει από την εποχή της ναζιστικής 

γερμανίας μέχρι σήμερα: 

α) Η μούγκα. Το εθνικό πλήθος ποτέ δεν συζητά για τον εαυτό του 

και τις γνώμες του. Όλα ε(να ι ευκόλως εννοούμενο, όλα έχουν καθορι

στεί από πριν. Τα μέλη του εθνικού πλήθους σηκώνονται από τους καναπέ

δες τους και ξέρουν πως στο δρόμο θα βρουν τους ομοίους τους που έχουν 
σηκωθεί από παρόμοιους καναπέδες. Έχουν ένα σημαντικό να τους ενώνει: 

Είναι όλο ι τους παράγωγα της ίδιας διαδικασίας εκφασισμού. Και αυτό εί

ναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που δε· χωρά συζήτηση. 

β) Τα σύμβολα. Το είπαμε: Τα μέλη του εθνι κού πλήθους δε χρειάζεται 
να μιλήσουν και δεν έχουν τίποτα να πουν. Μπορούν όμως να εκφραστούν. 

Δείχνουν την κοινότητα των αισθημάτων και των στόχων τους μέσω των 

συμβόλων που υιοθετούν και μοστράρουν. Η ελληνική σημαία σε διάφορα 

μεγέθη κα ι σχήματα καλύπτει τα σώματα. Τα πατριωτικό μπλουζάκια έχουν 

την τιμητική τους. Οι αφίσσες με την εθνι κή ελλάδος γεμίζουν τους ιδιωτι
κούς χώρους. Ας προσέξουμε εδώ ότι τα σύμβολα εκτείνονται από μικρά 

χαριτωμένα σημαιάκ ια που στολrζουν γυναικεία μπούστα μέχρ ι το " τούρ

κος καλός μόνο νεκρός" των οργανωμένων νεοναζί. Κι αυτό είναι αναμενό

μενο: Δεν υπάρχει συλλογική γνώμη για το τί σκdτά κάνουμε στο 

δρόμο ντυμένοι καρνάβαλοι. Άρα είναι λογικό κάθε -εθνικός- λόγος 

να είναι επαρκής. Στην ουσία υπάρχει ένας μόνο λόγος, κι αυτός δεν εί

ναι άλλος από το 



γ) Η χαρά. Το εθνικό πλήθος δεν είναι ζοφερό (παρά μόνο υπογείως)· σε κάθε πε

ρfmωση εκφράζει τη χορό του. Για τη νίκη του. Το εθνικό πλήθος έχει πάντα νι

κήσει. Τη μια παίζοντας εντός των κανόνων και επιδεικνύοντας την ελληνική ανωτε

ρότητα στο ξένο γήπεδο και με το διαιτητή εναντίον του· στο πρωτάθλημα ποδο

σφαίρου. Την άλλη παίζοντας εκτός των κανόνων και επιδεικνύοντας την ελληνική λε

βεντιά ενάντια στην αδικία· στο πογκρόμ. Βέβαια, τα μέλη του εθνικού πλήθους που 

νίκησε, είναι κατεξοχήν ηττημένα ως άτομα. Κουβαλάνε τη μιζέρια της καθημερινό

τητάς τους στις πλατείες και θέλουν να την κάνουν χαρά δfχως να πληρώσουν τίπο

τα . Πλανώνται πλάνην οικτρά· για να πετύχουν αυτό το σημαντικό κέρδος πρέπει να 

πληρώσουν ένα σημαντικό κόστος: 

δ) Η βλακεία. Φυσικά, ενήλικοι άνθρωποι που κυκλοφορούν ντυμένοι καρνάβαλοι, 

έχουν εγκαταλε(ψει τον ορθό λόγο, έχουν πουλήσει τέσσερεις αιώνες διαφωτισμού 

για ένα σημαιάκι· υπό κανονικές συνθήκες λοιπόν θα είχαν να δικαιολογήσουν τα α

δικαιολόγητα. Εδώ όμως γfνεται μια σημαντική παραχώρηση. Τα μέλη του εθνικού 

πλήθους, προς όφελος της νέας συλλογικότητας που κατακτούν, επιλέγουν 

να παραχωρήσουν τη λογική τους. Συμφωνούν να είναι ηλίθιοι και να το ξέρουν, 

και συμφωνούν όλοι μαζ( να κάνουν πως. δεν το πρόσεξαν. Ας θυμηθούμε ότι αυτfj η 

νέα συλλογικότητα κατακτήθηκε τζάμπα και δίχως τον παραμικρό κόπο, από ατομι

κότητες που πιο πριν είχαν παραιτηθεί από κάθε τί συλλογικό. Με αυτό το δεδομέ

νο, η παραχώρηση της λογι κής εfναι μικρό τfμημα. Άλλωστε υπάρχει ι<ι ένα τελευταί

ο bonus να ληφθεί υπ' όψη: 

ε) Η βία. Το "εμείς" του εθνικού πλήθους κατακτιέται λαθραία, δίχως κόστος και 

δίχως συζήτηση. Και επειδή ακριβώς το εθνικό πλήθος αρνείται να συζητήσει για τα 

δ(κια του και τους λόγους ύπαρξής του, δεν απομένει παρά μία διέξοδος πιστοποίη

σης της συλλογικής του ύπαρξης: Το "εμε(ς" του εθνικού πλήθους θα πρέπει να επι

βληθεί απέναντι σε διάφορα άλλα " εμείς " που υπάρχουν ή υποτίθεται πως υπάρχουν 

στην πόλη. Και θα πρέπει να επιβληθεί βίαια. Η βία ήταν πάγιο χαρακτηριστικό 

των εθνικών μαζώξεων, ακόμη και πριν από το πογκρόμ, τότε που διάφοροι 

καλοθελητές έβλεπαν "χαρούμενες συγκεντρώσεις" να κατακλύζουν τους 

δρόμους της πόλης. 

Καθώς λοιπόν σκεφτόμασταν την καμπάνια, είδαμε πως εfμαστε αντιμέτωποι με έ

να φαινόμενο μουγκό και τυφλό, βλακώδες και χαρούμενο, αλλά πάνω απ ' όλα βίαιο. 

Καταλήξαμε πως στο επίπεδο της ·προπαγάνδας, η καλύτερη αντιμετώπιση θα ήταν 

η ειρων(α. Γιοτ(, όπως είναι βέβαιο πως υπάρχουν διάφοροι που παραχωρούν τη νο

ημοσύνη τους στο όνομα της β(αιης εθνι κής χαράς, άλλο τόσο βέβαιο ε(ναι πως υ

πάρχουν άλλο ι που καθόλου "λογικά" δεν τα βλέπουν όλ ' αυτό. Είμασταν βέβαιοι 

πως ο Superman της μαλακίας θα είχε πολλούς σαν κι εμάς να τον κορο·ίδεύουν σε 

σπίτια, σχολε(α και γειτονιές . Και αποφασίσαμε να τον κορο"ίδέψουμε δημόσια, να 

δε(ξουμε πως η λογική δεν έχει πεθάνει ακόμη, πως δεν έχει ακόμη εξοριστε( από το 

βασίλειο του προφανούς. 

Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά: Ήταν πολλοί αυτο ί που γέλασαν 

με τις αφίσσες, και ήταν πολλοί αυτοί που έκαναν τον Κωστάκη-Μαλακόπουλο-που

χόθηκε-και-βρέθηκε σλόγκαν στις παρέες τους. Επίσης ήταν πολλοί αυτοί που έχασαν 

το χρόνο τους σκ(ζοντας τις αφίσσες μας με επιμέλεια. Δηλαδή οι αφίσσες έγιναν α

πό πάρα πολύ κόσμο κατανοητές ως αυτό που ήταν. Δεν θα μπορούσαμε να περιμέ

νουμε τίποτα καλύτερο από προπαγανδιστική κ(νηση. Έχουμε πάντα υπ
1 όψη πως 

η επιτυχία ή η αποτυχία μιας τέτοιας κίνησης δεν έχει να κάνει με την "εξυ

πνάδα '1 αυτού που την κάνει, αλλά με το πόσο συμβαδfζει με την ι στορική 

συγκυρία. Και σήμερα, η επίθεση στις εθνοπανήγυρεις ε(ναι περισσότερο επ(καιρη 

από ποτέ. 

Ο Superm;ιn 
;μCιλαιιας 
τώρα σι: νtες ιιcριιιtτειεςΙ 

Καταχαρούμενος και 

εντελώς ηλίθιος! 

Ουρλιάζει και 

δεν ξέρει γιατί! 

Πηδάει γύρω γύρω 

ντυμένος καρνάβαλος! 

Στο τέλος βαριέται 

και ξενερώνει! 

Κυκλοφορεί στα περίπτερό της 

Ομόνοιας τις νύχτες του εθνικού 

θριάμβου! 

Μην τον χάσετΕ 

Καμπάνια 

ενάντια 

Σuνcρyασία αντιφασιστιιιών ομάδων 
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Η Cornulla είναι ένα προάστιο της aυστραλέζικης μεσαίας τάξης, γεμάτο χαμηλά σπιτάκια 

και εστιατόρια. Η Cornulla βρίσκεται είκοσι χιλιόμετρα νότια από το κέντρο του Σίδνεϋ. Επίσης 
η Cornulla διαθέτει μια εντυπωσιακή αμμουδερή παραλCα, παραδοσιακό στέκι των αυστραλών 

surfer. Τέλος, το προάστιο έχει ένα σταθμό τραίνου που το ενώνει με τα δυτικό προάστια όπου 
μένουν οι άραβες του Σίδνεϋ, οπότε κάθε σαββατοκύρ ιακο του μεγάλου aυστραλέζικου καλο

καιριού, η παραλία γεμίζει από όλες τις φυλές της Αυστραλίας. 

Η Κυριακή 11 του Δεκέμβρη του 2005 ήταν μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα στην Αυστραλία. Αλ
λά δεν ήταν καθόλου ήσυχη. Εκείνη τη μέρα ένας όχλος πέντε χιλιάδων λευκών αγγλοσαξόνων 

αυάτραλών βγήκε στους δρόμους του προαστίου της Corn ulla για να διαδηλώσει το μίσος του 
απέναντι στους -κατά κύριο λόγο Λιβανέζους- άραβες της Αυστραλίας. Η αφορμή ήταν -όπως 
πάντα- μηδαμινή: ο ελαφρύς ξυλοδαρμός δύο αυστραλών πιστσιρικόδων από συνομηλίκους 

τους "μεσανατολικής εμφάνισης" . Το θέαμα ήταν -όπως πάντα- σιχαμένα. Οι φασίστες ήταν 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία άντρες κάτω των εικοσιπέντε. Οι φασίστες έπιναν μπύρες και 

μπάφους, φορούσαν πατριωτικά μπλουζάκια με καγκουρώ και κοόλα και κουβαλούσαν aυ
στραλέζικες σημαίες. Οι φασίστες είχαν βγάλει τα κοντομάνικα και είχαν γράψει στο σώμα τους 

ρατσιστικά συνθήματα. Οι φασίστες τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. Οι φασίστες φώναζαν ό

λοι μαζί" Aussie! Aussie! Aussie! ",ένα σύνθημα γηπεδικής προέλευσης που σημαίνει " Αυστρα

λός". Οι φασίστες κουβαλούσαν σπασμένα μπουκάλια, ξύλα και σίδερα. Ο ι φασίστες χτυπού
σαν αλύπητα όποιον σκουρόχρωμο έβρισκαν μπροστά τους, βουτούσαν τις μαντήλες από τα 

κεφάλια γυναικών, κυνηγούσαν τους αλλόθρησκους. Οι φασίστες δεν ήταν μόνο καραφλοί, δεν 

είχαν όλοι τους αγκυλωτούς και στοχάδια. Πολλο ί ήταν ξανθοί, ηλιοκαμένοι και δήλωναν Αυ

στραλοί πατριώτες. Οι φασίστες έμειναν στο δρόμο για έξι ώρες με τους μπάτσους να τους 
κοιτάνε και "να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να aπωθήσουν τους περισσότερο βίαιους". Με 

λίγα λόγια, η Cornulla έγινε το θέατρο ενός πραγματικού ρατσιστικού πογκρόμ. Τα επεισόδια 

επαναλήφθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη καθώς οι Λιβανέζο ι νεολαίοι μαζεύτηκαν για να απα
ντήσουν. 

Αλλά, όπως όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, το πογκρόμ της Cornul/a δεν ήταν παρ
θενογένεση. Παρακάτω θα δούμε τις άκρες του. 

Ζ. Α ~~,.1' AI\IA 
Η Αυστραλία, κατεξοχήν χώρα υποδοχής μεταναστών, είνα ι η Αμερική της νοτιοανατολ ικής 

Ασίας. Το Αυστραλέζικα κρότος εξάλλου, έχε ι στηθεί πάνω στο ρατσισμό των λευκών αγγλοσα
ξόνων. Είναι χαρακτηριστικό ότι καθόλη τη μεταπολεμική περίοδο, το aυστραλέζικο κράτος δε

χόταν δια νόμου μόνο λευκούς μετανάστες. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ο πρωθυπουργός 

john Howard εκλέγεται επί δέκα συνεχόμενα χρόνια υποσχόμενος περιορισμούς της μετανά
στευσης, αντλώντας δηλαδή ψήφους από το μεγάλου ντεπόζιτο του aυστραλέζικου ρατσισμού. 

Πράγματι, στις αρχές της δεκαετίας του '90, το τότε εθνικιστικό κόμμα της αυστραλίας, λίγο δε
ξιότερο του Καρατζαφέρη, απέσπασε το 23ο/ο των ψήφων. Η διάλυσή του συνέπεσε με την ά

νοδο του Howa Γd, οπότε όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πού πήγαν όλοι αυτοί ο ι ψήφοι. 
Ειδικό μετά από τις επιθέσεις της 11 Σεπτέμβρη του 2001 όμως, ο Howard και οι ψηφοφόρο ι 

του ξεσάλωσαν εντελώς . Η βομβιστική επίθεση στο Μπαλί της Ινδονησίας -με θύματα κατά κύ

ριο λόγο Αυστραλούς τουρίστες- ακουλουθήθηκε από πραγματικό πόρτυ ρατσισμού εναντίον 
των αράβων και των Αβοριγίνων της χώρας. Κάθε Άραβας θεωρήθηκε δυνάμει τρομοκράτης 

και ο Howard εξελέγη για άλλη μια φορά, με πιο διάσημη προεκλογική εξαγγελία το "εμείς θα 
αποφασίσουμε ποιος έρχεται σε αυτή τη χώρα". Αμέσως προχώρησε στη θέσπιση σκληρών a
ντιτρομοκρατικών νόμων, εδραίωσε τη συμμαχία του με τις Η ΠΑ και η Αυστραλία έγινε η μεγα
λύτερη ιμπεριαλιστική δύναμη του νοτίου ημισφαιρίου. Στις 14 Δεκέμβρη, καθώς "οι μεγαλύτε

ρες ρατσιστικές ταραχές στην ιστορία" ξεφούσκωναν, ο Howard ετοιμαζόταν να μεταβεί στη 
σύνοδο των "κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας" για να πει στους υποδεέστερους κρατικούς 

σκύλους της περιοχής τί πρέπει να κάνουν ενάντια στην "ισλαμική τρομοκρατία " . 

Αυτά λοιπόν για τον Howard και τους ψηφοφόρους του: Λένε ότι οι ταραχές της Κυριακής ή
ταν "οι μεγαλύτερες ρατσιστικές ταραχές στην ιστορία της ΑυστραλCας". Ναι, αλλά οι "δεύ
τερες μεγαλύτερες", έγιναν μόλις πέρυσι. Και πρωταγωνιστές ήταν οι Αβοριγίνες του 

Σίδνευ. Κι ένας δεκαεπτάχρονος Αβοριγίνας πιτσιρικάς με ποδήλατο που, καθώς τον κυνη 

• γούσαν οι μπάτσοι, έπεσε κα ι πέθανε καρφωμένος σε κάτι κάγκελα σαν το ψάρι ... 

δι:ρφή που γαμούσε: καμήλι:~! 

Γαμήσου λιβανέζι:Ι 

ικοδόμος, συμμετε()(ε στο πογκρόμ. 

-Κι αν αuτ6 δι: είναι ρα1σισμ6~, 161ι: τί είναι; 

-Δεν τrι01ι:ύω τrως η ~ 01ρα.\ία r:ίναι μια ρα1σι01ική. 

χώρα 

Διάλογος δημοσιογράc ου και Αυστραλού πρωθυπουργού 



3. ~ι Af' ΑΒΕ~ 
Στην Αυστραλία όμως, όπως και σε κάθε δυτικό κωλοκράτος, οι "τρομοκράτες" δεν επιλέγο

νται στην τύχη. Ο james jupp, διευθυντής του κέντρου μετανάστευσης και πολυπολ ιτισμικών 

σπουδών του πανεπιστημίου της Αυστραλίας, δηλαδή κρατικός υπάλληλος επιφορτισμένος με 

τον έλεγχο των κολασμένων, λέει τα εξής: 

"Οι Λιβανέζοι έχουν με(νει πολύ π(σω σε σχέση με άλλες ομάδες όπως οι Κινέζοι, οι Βιετνα

μέζοι, οι Έλληνες και οι ΕβραιΌι. Το επίπεδο εκπαίδευσης, και συνεπώς τα επ(πεδα απασχό

λησης και απασχολησιμότητάς τους, βρ(σκονται κάτω του μέσου όρου -βρίσκονται ακόμη 

στην κλασσική κατάσταση γκέτο. Υπάρχει λοιπόν πολλή αγανάκτηση: δεν τα έχουν πάει και 

πολύ καλά, και νιώθουν κατώτεροι". 

Μεταφράστε τώρα: Για άλλη μια φορά ο πάτος του βαρελιού είναι ο στόχος των φασιστό

μουτρων. Και για άλλη μια φορά, αυτός ο πάτος δεν προσδιορίζεται πολιτισμικά ή θρησκευτι

κά, αλλά ταξικά. Τελεία και παύλα. Ούτως ή άλλως είναι γνωστό ότι οι Λιβανέζοι είνα ι κατά κύ

ριο λόγο χριστιανοί. Αλλά αυτό κάντε πως δεν το ακούσατε, όπως κάνουν και οι Αυστραλοί. Ό

πως διαβάζουμε σε σχετικό αυστραλιανό site, 
"Φα(νεται πως η δεύτερη γενιά των Αυστραλών μουσουλμάνων είπε επιτέλους ένα "ως εδώ 

και μη παρέκει". Ο ανταγωνισμός εναντ(ον τους αυξάνεται εδώ και χρόνια, κατά τέτοιο τρό

πο ώστε, ακόμη και οι πλέον ευπαρουσίαστοι νεαρο( της μεσα(ας τάξης μπορε( να βρεθούν 

έξω από τα κλαμπ, να εξοριστούν ολοκληρωτικά από τη mainstream νεολαιίστικη κουλτούρα, 
μόνο και μόνο λόγω του μεσανατολικού τους παρουσιαστικού". 

Φυσικά, μπορεί κανείς να φανταστεί τί συμβαίνει με'τους υπόλοιπους, πολύ περισσότερους, 

που ούτε "ευπαρουσίαστοι" είναι, ούτε "της μεσαίας τάξτiς" ... 

4. ~ι SUitFEit 
Η υποκουλτούρα του surfing μετράει τέσσερεις δεκαετίες ζωής. Στην ελλάδα μπορεί να σκέ

φτεται κανείς surfer και να φαντάζεται τίποτα μη βίαιους χίπηδες που τρώνε ruffles, πίνουν μπά

φους και αερίζουν τις τζίβες τους στην παραλία. Δεν θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερο λάθος. 

Από την εμφάνισή τους το 1960, ο ι Αυστραλοί surfer ε(ναι μια κατεξοχήν βίαιη νεολαι'ϊστικη υ

ποκουλτούρα, οργανωμένη γύρω από το surf, τις μπύρες και τα ναρκωτικά κάθε βαρύτητας. Εί
ναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος Αυστραλός θεός του surf, ονόματι Bobby Brown, πέθανε με 
ένα σπασμένο μπουκάλι μπύρας καρφωμένο στο λαρύγγι του. Ήταν το 1967 και ο ι surfer είχαν 
ήδη οργανωθεί σε ταξικά προσδιορισμένες συμμορίες. 

Σήμερα, με τις στροφές στην εξωτερική και μεταναστευτική πολιτική του aυστραλέζικου κρά

τους, αυτή η από τα πριν βίαιη υποκουλτούρα έχει κάνει πολύ δρόμο· ταυτόχρονα έχει κάνει 

φασιστική πατριωτική στροφή . Οι καλύτερες παραλίες, πάντα έδαφος που οι surfer έπρεπε να 

προστατεύσουν απέναντι στις άλλες συμμορίες, σήμερα διαφεντεύονται και προστατεύοντα ι ε

νάντια σε κάθε εξωτερι κό στοιχείο, και κυρίως απέναντι στις καραβιές των "Λιγδ ιάρηδων": 

"Εδώ και κάποια χρόνια, σύμφωνα με κάποιους παρατηρητές, οι συμμορ(ες των ''γαμημένων 

Λιβανέζων" κατεβα(νουν στη ν Cornulla, κυρ(ως γιατ( η πρόσβαση στη γειτονική παραλι'α 
Maroubra τους έχει απαγορευτε( από μια συμμορ(α surfer που λέγεται "The bra boys" [Τα 
παιδ ιά με τα σουτιέν]" . 

Κατά τη δ ιάρκεια του πογκρόμ ο ι μπάτσοι αρκέστηκαν να κοιτάνε τους κανίβαλους και να μην 

κάνουν τίποτα. Το κυνήγι σκουρόχρωμων εξελίχθηκε με την ησυχία το υ για έξι ώρες και το μό

νο που έκαναν οι μπάτσοι ήταν να "χρησιμοπο ιήσουν δακρυγόνα για να aπωθήσουν τους πιο 

βίαιους " . Μετά από το πογκρόμ όμως, οι μπάτσοι είχαν την καλύτερή τους. Κατέλαβαν τις πα

ραλίες με τα όπλα τους, απέκτησαν νέες αρμοδιότητες για την αποτροπή ταραχών, απέκτησαν 

το δικαίωμα να παρακολουθούν κινητά τηλέφωνα και ειδικά τα μηνύματα μέσω κινητών και να 

τα αποτρέπουν από το να φτάσουν στον προορ ισμό τους ... Ειδικά αν σκεφτεί κανείς επιπλέον 

ότι σε καμιά κοινωνία οι μπάτσοι δεν είναι οι πλέον aντιρατσιστές, οι Αυστραλοί μπάτσοι θα 

πρέπει να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας .. . 

~- ~I ΝΑ~ Ι Bf' AMIAf'HIAE~ 
Χαράς ευαγγέλια για τους Αυστραλούς ναζιστές. Μοίρασαν τις προκηρύξεις του ς, πούλησαν 

μπλουζάκια και κονκάρδες, λανσάρανε συνθήματα, βγάλανε ντουντούκες να μ ιλήσουν στο πλή

θος. Οι ναζιστές ήταν μπροστάρηδες, οργανωτές και αγκιτάτορες · οι ναζιστέi; 

παρείχαν το "πολιτικό σκεπτικό". Αλλά η συνεννόησή τους με τους φaσιστosurfer και τον 

υπόλο ιπό "aυστραλέζικο λαό" έγινε, θα έλεγε κανείς ... αυτόματα. Με εργαλείο τα κινητά τηλέ

φωνα, που "πλημμύρισαν από ρατσιστικά μηνύματα μίσους" και από καλέσματα για την κυ

ριακάτικη φασιστική εκδρομούλα στην παραλία. Οι φaσιστosurfer, ήδη ενταγμένο ι σε μια β ίαι

η υποκουλτούρα, είχαν δικούς τους τρόπους επικοινωνίας, δικά τους κίνητρα, και δ ικές τους με

θόδους κινητοπο ίησης . Με αυτούς τους τρόπους, εφτά χρόνια τώρα, κρατάνε τους "βρωμολι

βανέζους " μακριά από τη δ ιπλανή παραλία. Να νομίζει κανείς ότι ελέγχονται και κατευθύνονται 

από τα μήντια ή από οποιονδήποτε, σημαίνει ότι τους υποτιμά βαθιά. 

Κατά τα άλλα, υπήρξαν δ ιάφορο ι αρκετά τρομοκρατημένο ι ώστε να αποδώσουν το πογκρόμ 

στη "δηλητηριώδη επίδραση των μμε''. .. 

Το τρίτο σκοuλr\κι από τα αριστερά, 

Ημέρα εθνική~ εκκαθάριση~ 

Μ ίνυμα γραμμένο με κραγιόν στο στήθος 

Αυστραλού φασ(στα 

Εμεί~ μεγαλώσαμε εδώ. 

εί~ ήρθα1ε με 10 αεροπλάνο. 
Σύνθημα που εμφανίστηκε γραμμένο 

σε πολλές πλάτες και έγινε μπλουζάκι. 

Εκπρόσωπος τnς μουσοuλμανικτ\ς κοινότnτας καλοπιάνει κάτι 

κωλόπαιδα (οι πιο είναι απασχολnμένοι) 
l ' 



7 . IIAI\1 I<AI\A II~'W EAtl EINAI ~1\Α ... 'WXA ... 
Η Αυστραλία εξοπλίστηκε σαν aστακός, συμμάχησε με τους αμερι

κόνους κι έγινε πρώτη μούρη στη γειτονιά της μέσα σε δέκα χρόνια ... 

Η Αυστραλία είναι κράτος υποδοχής μεταναστών που χτίζουν γήπε

δα, στρώνουν δρόμους, αλλό "δημιουργούν και προβλήματα" ... Η 

Αυστραλία διαθέτει φασιστονεολαίους που βγαίνουν στους δρόμους 

να προστατέψουν τις περιοχές τους απέναντι "στους ξένους που τους 

προκαλούν" .... Οι Αυστραλοί μπάτσοι όλο και εξοπλίζονται, όλο και α

ποκτούν περισσότερα δικαιώματα... Η νομοθεσ(α όλο και σκληραί

νει. .. Οι νεοναζί μπαίνουν μπροστά και ρfχνουν τα συνθήματα ... Οι 

καθημερινο( πολίτες δεν είναι καθόλου μα καθόλου ρατσιστές... Η 

Αυστραλέζι κη αριστερό και άκρα αριστερά για χρόνια σε αποσύνθε

ση ... Οι μεγαλύτερες ρατσιστικές ταραχές στην ιστορία αυτού του 

Η Αυστραλία και το πογκρόμ της μας αφορούν για χCλιους λόγους. 

μου την είχαν 

πέσει κι εμένα 

Warren Buffet, Αυστραλός 
με γονείς από την Κολομβία 

Και γιατί δε λένε αυτά τα καθάρματα 

"χριστιανούς", όπως λέγανε "μου

σουλμάνους" τους γάλλους πιτσιρικά

δες; Που είναι τώρα τα πρωτοσέλιδα 

να aποκηρύξουν τη βία και να κατηγο

ρήσουν τους δεξιούς υπουργούς; Κά

ποιοι από τους διαδηλωτές είχαν δε

σμούς με ακροδεξιές και νεοναζιστικές 

ομάδες. Πως και δεν ακούμε κουβέντα 

για τον χριστιανικό φονταμενταλισμό 

που απειλε( τον ήσυχο κι ανεκτικό τρό

πο ζωής μας; Μήπως θα πρέπει το 

κράτος να τσακίσει τους αυστραλούς 

φονταμενταλιστές; Μήπως θα πρέπει 

να aνησυχήσουμε για την απουσία 

των δυτικών αξιών μεταξύ των surfer; 
Μήπως πρέπει να aνησυχήσουμε για 

την απουσία εκπαίδευσης; Να τους 

δώσουμε βιβλία; 

Αλλό όχι, αυτό το πλήθος δε δημιούρ

γησε σε κανένα δυτικό εκείνη την ειδι

κή μορφή ανασφάλειας που του προ

καλούν οι μουσουλμάνοι και οι άρα

βες. Οι μειονοτικές ταραχές πάντα γί

νονται πρωτοσέλιδα . Από την άλλη, η 

αύξηση των εγκλημάτων μίσους κατά 

αράβων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 

1 000% μετά τις 11 / 9, κατά πως φαίνε

ται δεν αφορά και πολύ κόσμο ... 
Απελπισμένος που υπέγραψε 

"ντροπιασμένος Αυστραλός" 

σε aυστραλέζικη ιστοσελίδα 

Εμείς θα αποφασ(σουμε ποιος 

έρχεται σε αυτή τη χώρα. 

• 
john Howard, προεκλογική 
εκστρατεία 2007. Εξελέγη. 

Η Αυστραλία είναι τόσο ρατσιστική ό

σο και η Βρετανία, ούτε λιγότερο ούτε 

περισσότερο. Ο aυστραλέζικος κι ο 

βρετανικός φασισμός αναβλύζουν α

πό το ίδιο άπατο πηγάδι -καθολική ά

γνοια και στυγνή καταπίεση της εργα

τικής τάξης, συν την ακλόνητη πεποί

θηση περί βρετανικής υπεροχής επί ό

λων των εθνών της γης, με έμφαση 

στα σκουρόχρωμα. Αν ο αποικισμός 

της Αυστραλίας είχε γfνει από οποιο

δήποτε άλλο έθνος πλην του βρετανι

κού, η Αυστραλία θα ήταν σήμερα λι

γότερο ρατσιστική. Αλλά όπως έχουν 

τα πράγματα ... 
Άρθρο της Germaine Greer 

στο βρετανικό Guardian 

Φαίνεται πως μεταξύ των διαδηλωτών 

υπήρχαν φασιστικά στοιχεία, και θια

σώτες της φυλετικής aνωτερότητας. 

Τέτοια στοιχε(α δεν έχουν θέση στην 

Αυστραλιανή κοινωνία και θα τα(ρια

ζαν πολύ καλύτερα στο Βερολίνο της 

δεκαετίας του '30, απ' ό,τι στην 

Cornulla του 2005. 
Car/ Sully, υπουργός δημοσίας τάξεως 

Έχω μια κορούλα τεσσάρων χρονών κι 

ένα αγόρι έντεκα, και βλεπουν τους 

μπάσταρδους να έρχονται εδώ πέρα 

και να κάθονται γύρω από τις ντουζιέ

ρες :γιατί οι δικές τους οι γυναίκες κο

λυμπάνε με τα ρούχα, ή τους βλέπουν 

να λένε βρωμόλογα στα κορfτσια μας. 

Αvτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου 

Αυστραλέζικα. Ο παππούς μου πολέ

μησε τους γιαπωνέζους για να μη γί

νονται τέτοιες μαλακίες στην Αυ

στραλία. Αυτό κόνω κι εγώ σήμερα. 

Ανώνυμος (γιατί "φοβάται μην έρθουν 

οι Λιβανέζοι και του ρίξουν σφαίρες 

στο μαγαζί"), συμμετε(χε στο πογκρόμ. 

Και για έναν επιπλέον: οι ομοιότητες με την ελληνική περίmωση είναι 

κάτι παραπάνω από προφανε(ς. Πράγματι, θα μπορούσε αυτή η ι

στορία να αναφέρεται αυτολεξεί στο ελληνικό κρς)τος, στους έλληνες 

πατριωτοκουραμπιέδες και στο πογκρόμ εναντίον των αλβανών με

ταναστών που ακολούθησε την "εθνική ήττα" της 4ης Σεπτέμβρη 

2004. 
Σήμερα, ένα χρόνο μετά από το δικό μας πογκρόμ, όλοι σφυρίζουν 

αδιάφορα. Μέχρις ότου οι επόμενες "μεγαλύτερες ρατσιστικές 

ταραχές στης ιστορία του ελληνικού κράτους" μας χτυπήσουν την 

πόρτα ... 

Η μετανάστευση εκτός ελέγχου! 

Οι δάσκαλοι σας λένε ψέμματα! 

Πτλοι φασιστικών προκηριJξεων που 

κυκλοφοροιJσαν στο πογκρόμ 

Έρχονται οι βρωμολιβανέζοι και 

μας κάνουν όλο μαλακ(ες κι εμεις 

λέμε φτάνει πια! 

Todd Russe/1, φασίστας, μοίραζε τις 
προκηριJξεις μαζί με hot dog που 

έψηνε στον κήπο του 

Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα! Η Αυ

στραλία σήμερα βλέπει που κατέληξαν 

οι πολιτικές των τριάντα τελευταίων 

χρόνων ! 

john Moffit, εθνικιστικό κόμμα Αυ

στραλfας, αρχιφασίστας 

(χαμογελαστός) 

Και γαμώ τις φάσεις! 

Michael Bedford. Συμμετείχε στο πο
γκρόμ. Έπαιρνε φωτογραφίες με το 

κινητό του. 

Μας πετούσαν μπουκάλια, σπασμένα 

μπουκάλια, φαγητό, ό,τι κρατούσανε 

στα χέρια τους. Και τί κάναμε; Για ένα 

μπάνιο είχαμε έρθει. Φύγαμε τρέχο

ντας και όλοι μας λέγανε ότι δεν ανή

κουμε εδώ. Αλλά εμεfς γεννηθήκαμε ε

δώ, πήγαμε σχολείο δυο δρόμους πα

ρακάτω ... 
Sarah ld, 7 7, κόρη Λιβανέζων 

μεταναστών. 

Πολεμήστε για την Cornulla! Θέλουμε 

πίσω την παραλία μας! Συμμορίες κά

νουν την Cornulla πεδίο μάχης! Όχι 

στην παραλία μας: Η αστυνομία της 

Cornul la υπόσχεται να προστατέψε ι 

τον Αυστραλέζικο τρόπο ζωής! Ας κά-

νουμε τα νερά και πάλι ασφαλή! Ενω

μένοι να πολεμήσουμε το αfσχος των 

παραλιών! 

Πρωτοσέλιδα aυστραλέζικων Tab/oids 
την εβδομάδα πριν από τις ταραχές 

Μας έδωσε συνέντευξη για να μας πει 

πως συμβαίνει και η παραλία του -η 

Maroubra- να είναι από τις ελάχιστες 

του Sydney που δεν έχουν πλημμυρί
σει από aραβι κές συμμορίες τα τελευ

ταία χρόνια. 

Εισαγωγή της συνέντευξης του Koby 
Aderton, surfer και αρχηyοιJ των Bra 
Boys, στο tabloid Sydney Telegraph. 

Παρασκευή πριν από τις ταραχές. 

Είναι υπέροχα στην Αυστραλία, όλοι 

είναι πολύ φιλικοί, τα πάω πολύ καλά 

με όλους. 

john Saleh, 23, γεννημένος 
στην Παλαιστίνη, 

συνέντευξη μετά το πογκρόμ 

Δε βλέπω κανένα ζήτημα ρατσισμού 

στις ταραχές. Φταίει το αλκοόλ. 

Sandra Georges, 27, καθηγήτρια 
φυσικής αγωγής, /σπανοσουδανέζα 

παντρεμένη με Λιβανέζο. 

Παίζουν ποδόσφαιρο και γεμίζουν τα 

πάντα άμμο, πειράζουν τις κοπέλες, α

πειλούν τους πάντες, παίζουν δυνατά 

μουσική, αφήνουν σκουπίδια στην πα-

ραλία. • 
Γενικές κατηγορίες προς 

τις συμμορίες των Λιβα

νέζων 



I 
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Δεν το φανταζόμουνα ότι εκείνο το απόγευμα θα βρισκόμουνα 

με ένα τύπο σαν το Μ. Γνωστός μιας φtλης μου που βόλταρε μαζ( 

μου, έπεσε πάνω μας και το λογικό ήταν να αλλόξει μαζί μου μια -

δυο κουβέντες. Αλλό ο Μ. δεν ήτάν ένας τυχαίος τύπος. Ήταν ένας 

πόνκης στην ηλικία των 38 χρόνων. Κουβάλαγε μαζί του μαζεμένη 

όλη τη σημειολογία του punk. Αλλά δεν ήταν αυτό που τον έκανε 

γοητευτικό. Η ιστορία της αντικουλτούρας του punk φαινόταν να 

εrχε περάσει πάνω από τον Μ., και όταν λέω ότι είχε περάσει από 

πάνω του εννοώ ότι τον ε(χε ισοπεδώσει. Μπορούσε κανείς να μα

ντέψει ότι ο άνθρωπος αυτός υπήρξε κάποτε πολύ ζωντανός και ας 

είχε τώρα πια γέρικο σχεδόν κορμί και ας είχε βλέμμα αποβλακω

μένο από τα πολλά ναρκωτικά και ας του έλειπαν τα περισσότερα 

δόντια. Ήταν βουτηγμένος στην παρακμή, υπονοώντας ότι τα 

πράγματα κάποτε ήταν εντελώς διαφορετικό. 

Μια περίεργη χημεία αναπτύχθηκε μεταξύ μας, με αποτέλεσμα 

αντί να πούμε ένα γεια, να μιλάμε για κανό δίωρο. Έχω υπόψη μου 

ότι η ιστορία του punk στην Ελλά"δα είναι δύσκολο με κάποιο τρό

πο να καταγραφεί. Ήταν κάτι τόσο δυναμικό, όσο και αυτοκατα

στροφικό. Έτρεχε φρενιασμένα να συγκρουστεί με το τείχος του 

" καθώς πρέπει " και διάλεξε να βάλει μπροστά τη φάτσα του. Και 

φυσικό δε γύρναγε παρά μόνο σπάνια πίσω για να δει τί είναι, για 

να φτιάξει τις όμυνές του, για να γίνει από κραυγή, πρόταση. Και 

έτσι ήταν λογικό στη λαχανιασμένη του κούρσα, να φορτώνεται με 

χtλια δυο από τα σκατό του καπιταλισμού: drugs, lifestyle, εμπόριο, 

αντρ ιλίκι ... Μιλώντας με τον Μ. ήλπιζα ότι θα εντοπίσω στιγμές α

πό αυτήν την δ ιαδρομή, ότι θα καταλάβω τα σημεία όπου το punk 

συγκροτούνταν ως αντικουλτούρα με το ΑΝτι σε κεφαλαία αλλό 

και τα σημεία που σπρωχνόταν στα κάθε είδους σκατό. 

Πρόκειται για κλασική περίmωση φρούδων ελπίδων. Ο Μ. ήταν 

πρόθυμος να μιλήσει μαζ( μου, με αποκλειστικό όμως στόχο να 

πουλήσει μούρη στη φ(λη μου. Και δεν ήταν μόνο οι υπερβολές 

που αναδείκνυαν το εαυτό του σε κάτι σαν ήρωα του punk. Ο Μ. 

είχε κόψει τον εγκέφαλό του τόσο πολύ από τα drugs, που αδυνα

τούσε να εντάξει στοιχειωδώς χρονολογικό τις ιστορίες του. Μιλά

με για χοντρά πράγματα: αμφέβαλλε ακόμη και για την δεκαετία 

στην οποία συνέβησαν τα γεγονότα που ιστορούσε. Πακέτο ... 

Έβγαλα εν τέλει στοιχειωδώς άκρη για δυο - τρεις από τις ιστο

ρrες του. Θα σας διηγηθώ μια για τους εξής λόγους: πρώτον, ο Μ . 

φαινόταν να τη θυμόταν καλά και να την εντάσσει με σιγουριά 

χρονολογικά και δεύτερον, η ιστορία αναφερόταν στα πρώτα χρό

νια συγκρότησης της αντικουλτούρας και προσφέρεται για γενικό

τερα συμπεράσματα. 

Το σκηνικό είναι κόπου στις αρχές των 80's. Το punk ήταν τότε 

μια αντικουλτούρα μειοψηφική αλλά δυναμική. Έβλεπε το φασιστι

κό " πατρίς - θρησκεία - οικογένεια " όχι ως μακρινή ιστορία της 

Χούντας αλλά ως ζώσα πραγματικότητα και δεν περίμενε τις ιδεο

λογίες και τους διαφωτιστές των αριστερών κομμάτων για να το 

φτύσει. Λοιπόν οι πόνκηδες, όπως το επιβεβαίωνε και ο Μ. ήταν 

παρέες που γνωρίζονταν μεταξύ τους και μετακινούνταν από την 

Πλάκα στα Εξάρχεια και ανάποδα. 

Ανάμεσα σε αυτές τις παρέες, υπήρχε και ένας τύπος που του ά

ρεσε να τον φωνάζουν Ρόμελ. Το παρατσούκλι του το είχε πάρει α

πό έναν από τους πλέον διάσημους στρατηγούς των Ναζί κατά το 

Β 'παγκόσμιο πόλεμο. Ο Ρόμελ ήταν κάτι μciαξύ πάνκη και σκινό, 

έτσι και αλλιώς αυτό ήταν μπερδεμένα στην Ελλάδα στις αρχές των 

'80s. Ο Ρόμελ ήταν αρκετό γομαρόκι, πούλαγε αρκετά μούρη και 

έλεγε αρκετές μαλακίες, κυρίως εναντίον των εβραίων. Αλλά από ό

τι φαίνεται δεν ήταν ακόμη ξεκάθαρο τ( ήταν τέτοιοι τύπο ι κα ι ότι 

θα πρέπει να τσακίζονται. Το αλήτικο στυλ του Ρόμελ ίσως να τον 

έκανε να μοιάζει με τους άλλους πόνκηδες. Ή χρειαζόταν μια α

φορμή για να γίνει κατανοητό ότι ο Ρόμελ ήταν ένα κομμάτι από 

τα σκατό με τα οποία το punk είχε αποφασίσει να τσαμπουκαλευ

τεί. 

Λοιπόν ο Ρόμελ δε ξαμόλαγε μόνο φασιστικές παπαριές, είχε στα 

αλήθεια μια συμπεριφορά φασιστική και η αλητήρια συμπεριφορά 

του σαν άλλοθι δε θα κράταγε για πολύ. Κάποια φορά ο Ρόμελ 

πούλησε ένα φθηνό τσαμπουκά σε ένα πιτσιρικά πόνκη . Το νέο κυ

κλοφόρησε αλλά δεν συζητήθηκε σαν μια ακόμη προσωπική αντι

παράθεση. Δεν ήταν απλώς το περίφημο "αφού μας κυνηγάνε τό

σοι και τόσοι, είναι μαλακία να πλακωνόμαστε μεταξύ μας". Από 

την αρχή όλοι βpέθηκαν με το μέρος του πιτσιρικά πόνκη καθώς 

κουβέντα με την κουβέντα ο καθένας πρόσθετε και από ένα επιχεί

ρημα στο γιατί ο Ρόμελ είναι καραμαλόκας. Και έτσι κοντό στις η

λίθιες συμπεριφορές του τοποθετούνταν και οι ηλίθιες απόψεις 

του. Η καταγωγή που είχε το παρατσούκλι του, οι παπαριές που έ

λεγε για τους εβραίους, η αγάπη του για την Ελλάδα ... 

Το πράγμα σιγά- σιγά ωρίμασε. Ο Ρόμελ κόπου αυτές τις μέρες 

εμφανίστηκε στην Πλάκα και είχε λανσάρει μια ελληνική σημαία 

στο μπουφάν του. Ήταν μάλλον από τις πιο δύσκολες βραδιές του, 

έφαγε από αυτό που λέμε βρωμόξυλο. 

Λοιπόν δε ξέρω στα αλήθεια πόσα από αυτά που μου διηγήθη

κε ο Μ. συνέβησαν πραγματικό. Αυτό που φαίνεται να αληθεύει 

και που έχει σημασία είναι ο τρόπος που το punk κέρδιζε τον εαυ

τό του. Δεν ήταν κάποιο θεωρητικό βιβλίο που του έδειχνε το δρό

μο, ήταν οι ίδιες οι αντιφάσεις του δρόμου. Οι πόνκηδες πετύχαι

ναν να προσεγγίσουν τον αντιφασισμό συνδέοντας τον φασισμό 

της πατρίδας, του κρότους κτλ, με το φασισμό της καθημερινότη

τας, του νοικοκύρη, του πατέρα, του αφεντικού ή κάποιου που βρι

σκόταν ανάμεσά τους. Στα επόμενα χρόνια είναι γνωστό ότι το 

πράγμα πολώθηκε. Το punk έγινε συνώνυμο του antinazi και κυνή

γαγε μια μειονότητα σκινόδων που σα χαϊδεμένα παιδιά των μπά

τσων έκαναν τη βρώμικη δουλειά τους. 

Και αν τα λέμε αυτό είναι γιατί το ξέρουμε: η ζωή βρισκόταν και 

βρίσκεται πάντα στο δρόμο και έχει απέναντί της τόσα πολλά: τους 

μπάτσο υς, τους φασίστες αλλά και όλα τα καρτέρια του καπιταλι

σμού: εμπόρευμα, lifestyle, αφομοίωση ... 
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υν8ντι:υξη 
μι: κάποια που "δι:ν cσπασι: δα και το Μοναστηράκι" 

aηtifa! : ΛοΙπόν, απ' ό,τΙ κοτολαβοiνω, ήσουνα μ' αυ

τοιίς που σπάσανε το ΜοναστηράκΙ ... 
Έφη: Καλά ρε, δε σπάσαμε δα κΙ όλο το ΜοναστηράκΙ. 

Εππεθήκαμε στο μαγαζΙά που πουλάνε όλα εκείνα τα 

θέμελα, γ10 όσο το συγκεκρψένο εiδος εμπορίου παρα- πα1δi στο κεφάλΙ καΙ οιίτως ή άλλως είμασταν πολιί θυ

μένεΙ επΙκερδές καΙ το κοΙνωVΙκό πλαiσ10 παραμένεΙ ευ- μωμένοΙ. Αλλά εμείς δε θέλαμε αυτό. θέλομε να κρατη

νοϊκό, τέτο10 μαγαζΙά θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Γ10τί θοιίμε κοντά στο κοΙνωνΙκό επίπεδο της βίος όπως αυτή 

το ζήτnμα δεν είναΙ ο ένας μαλάκας με το μαχαίρΙ, αλλά εκφράζεταΙ καθnμερ1νά . Δηλαδή τi βία πέφτεΙ εκεί από 

φασΙστΙκά ... Άκου, να σου τα πω όλα μαζί γ10τi πας να το σιίνολο των κο1νων1κών σχέσεων: ο μαγαζάτορας, ο τn μερΙά του κοΙνωVΙκοιί ανταγων10μοιί όπως υπάρχεΙ 

το χαώσε1ς ήδn. Είμασταν κάμποσοΙ, άντρες καΙ γυνοί- μπότσος, ο σεκ10υρπάς, ο φασίστας, το ναρκωτΙκό, τα 

κες, καΙ κάναμε μΙα αντ1φαmστ1κή δ10δήλωσn. Η δ1αδή- νταραβέρ10 ... καΙ όκρn όκρn ο μαλάκας με το μαχαίρΙ. 
σήμερα; Π κάνουν 01 προλετάρ101, τί κάνουμε εμεiς ό
ταν μας ΠΙάνουν 01 μαγαζάτορες να κλέβουμε; Μπου-

λωσn πέρασε μέσα από το Μοναστnρόκι και εmτέθnκε ΔnλαδΠ τώρα που τον πΙάσανε οι μπάτσοι ΟΚ; ΌχΙ, α- ν1ές; ΜπουνΙές. Ροπαλ1ές; Ροπαλ1ές. Μόνο που εμεiς εi-

σε τέσσερα κραγμένα φασιστομόγαζα, εκεiνα που που

λάνε τις μπλοιίζες "Τοιίρκος καλός μόνο νεκρός", "θάνα

τος από ψnλά" και τα λοιπά. 

φοιί έμεΙναν όλα τα υπόλοιπα! Αν όμως ενέργεΙες σαν ΚΙ μαστε οργανωμένες κι οργανωμένοΙ ... 

aηtifa!: ΝαΙ , αλλά δεν τα σπάσατε; 

Έφη: Τα πήραμε λiγο παραμόζωμα εiνοι n αλήθε10, πε

τάξαμε τα εμπορειίματα γιίρω γιίρω να πάρει ο λαός 

sleeρing bag, ρίξαμε σπρέΙ σε αρβιίλες καΙ στολές ... ε, 

μπορεi και να ξέφυγε λίγο η κοτόστοσn , δnλαδή είχε 

πάει ένας μαλάκας μαγαζάτορας κι εiχε βάλει ένα άγαλ

μα φαντάρου που ... πως το λένε ... ξιφουλκοιίσε εναντi

ον του εχθροιί! (γέλ10) Ε, το άγαλμα καΙ ο 1δ10κτήτnς 

του ... δεν το περάσανε καΙ πολιί καλό μαζi μας. Ήτανε 

αυτrΊ δ1αδωθοιίν, το κοΙνωνΙκό πλαίσ10 θα σταματrΊσεΙ 

να εiνα1 ευνοϊκό, 01 μαγαζάτορες θα αρχiσουν να νι ώ

θουν όβολα ... 
aηtifa!: Προσβλέπετε σε μ10 κοΙνωνΙκοποinσn τnς βi

ας .. . 
Έφη: Όχι. Προσβλέπουμε σε μ10 κοΙνωνΙκοποinσn τnς α

ντι -βiας. Γ10τi n "βia" που λες είναΙ ήδn κοινωνική. Κι 

ένα παπποιί να πιάσεΙς στο δρόμο, θα σου πει όu αυτή 

n κο1νωνiα εiνα1 βiαιη· κω το Μονοστnρόκ1 εiνα1 οπτή 
οπόδε1ξn. Δnλοδή μΙλάμε γ10 τσαμπουκάδες μέρα παρά 

μέρα, χρΙστοπονογiες, μοχοφώματο κλπ. Αυτή n βiα δεν 
και κάποΙΟΙ εκεi πέρα που τnν είδανε ότι θα παρέμβουν εiνα1 ουδέτερn ή οδ1όφορn· αντίθετο, κάθε τσαμπουκάς 

και φάγανε τις κλωτσΙ ές τους .. . Τέτο10 πράγματα. καΙ κάθε χρ1στοπονογiα τnς πλοτεiας Μοναστnρακiου έ-

antifa!: Ήταν απάντηση στο μαχαiρωμα του 18χρονου 
απ' το μαλάκα; 

Έφη: τί να σου πω, δεν ξέρω πως το εiδε ο καθένας 

χει ρiζες σε κάπο10 νταραβέρι, οΙκονομι κό, σεξουαλΙκό, 

εξουσίας ... σε μΙκροκλοπές, σε νταβατζΙλίκια, σε φασΙ-

στικrΊ βία ... σε κοΙνωνικές σχέσεΙς . Δηλαδή ένα κομμόu 

που συμμετεiχε . ΦοντόζομαΙ θα μποροιίσε να το δει κό- τnς βiας αυτrΊς της κο1νωνiας, αυτrΊς τnς ταξι κrΊς καπι

ποιος ΚΙ έτσι, αλλά δεν το εiχαμε συζnτrΊσει έτσΙ. Κατά ταλιστικής κο1νωνiας, εκφράζεται στnν πλατεiα Μονα-

τn γνώμn μου, αυτό που λένε ''γεγονότα" και "απαντή- στηρακiου. Εμεiς τώρα, τιίποι και τιίπες που τρώμε ένα 

σεlζ" εiναΙ πολιί λάθος τρόπος να βλέπεΙς τnν οντιφοσι - κομμάτΙ α υτrΊς τnς βiας, που πάμε στn δουλειά και μας 

στ1κή δρόσn, και τnν πολΙτική δράση γενΙκότερα. Ο φα- τπ λέει το αφεντΙκό, που τρώμε στn μάπα τον κοΙνωνικό 

σ10μός δεν εξελiσσεται ως σuγμιαiα ''γεγονότα", αλλά ρατσΙσμό κάθε μέρα, θεωροιίμε όu πρέπει να το δώ-

ως συνεχής καθημερΙνή βiα . Κατά συνέπεια π αντιφοσ1- σουμε πiσω. Αλλά δεν κ01γόμοστε να το δώσουμε πiσω 

aηtifa! : Καλό τώρα, τi νόημα έχει αυτό; Εiνα1 ι ερή π 

κοινωνiα; ΔnλαδrΊ να κοιτάμε τi κάνεΙ να το κάνουμε κι 

εμεiς; 

Έφη: ΌχΙ μαλάκα μου, γ10τi κάνεΙ και πογκρόμ π κοινω

νiα. Εγώ πάντως δε σου εiπα "τi κάνεΙ η κοινωνiα", σου 

εiπα "τί κάνεΙ ο ανταγων10μός", κι αυτό δεν εiναι μετα

φυσικrΊ, έχεΙ πολιί απτά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, 

αν κροuέσο1 κοντό σε αυτό που συμβαiνουν στο Μονα

στηράκι κάθε μέρα, εiναι δύσκολο για τους μπάτσους να) 
σε τρέξουν γ10 κάu παραπάνω από πλημμέλημα. Δnλα

δή τi κατπγορiες θα εiχε κόπο10ς που τον έπιαναν; Δεν ) 
το ξέρω κιόλας αυτά, αλλά κανο βανδαλισμό πως το λέ

νε, ξέρω ΚΙ εγώ; Αυτό σπμαiνε1 ότι τέτοιες πράξεις μπο

ροιίν να διαδωθοιίν και να διευρυνθοιίν όσο τραβάεΙ η 

ψυχή σου, να έρχονταΙ ΚΙ άλλοΙ, κι άλλες, ΚΙ άλλοΙ, να 

το κάνουνε μόνοι τους κΙ άλλοΙ, και το επiπεδο των 

κρατικών διώξεων να μπν μπορεi να ξεπεράσεΙ το πλημ

μέλημα. Εκτός βέβωα κι αν αλλάξουν 01 νόμοι, που 
συμβαiνουν κι αυτό δε λέω ... 
Αλλά αυτό εiνω το λΙγότερο. Γ10 τους iδιους λόγους, ό

ποιος βλέπει τέτοιες πράξεΙς, δεν τ1ς αντ1λαμΒάνετοι ως 

δ10χωρισμένες από τον iδ10 καΙ τπν καθnμερ1νή του ε

μπεφiα. Άλλο εiν01 να πάει κάπο10ς καΙ να πυροβολήσει 

στ1κή δράση πρέπεΙ να εiνοι επiσπς συνεχής, νό επ1λέ- στο δεκαπλόmο, ή στο "όσο mo πολύ μποροιίμε μέχρι έναν, κΙ άλλο να πάεΙ μ10 κοπέλα -εγώ γιο παράδειγμα, 

γε1 τους στόχους της aπό τnν πλειάδα των κοΙνωνΙκών μεθαύριο που θα καταστρέψουμε τους φaσiστες το κρά- που εiμα1 καΙ κοντοιίλα- καΙ να βαρέσεΙ με ένα ξύλο ένα 

γεγονότων καΙ να προσπαθεi να δ1ευρυνθεi, να ριζώσεΙ τος και το κεφάλα10"! φασiστο μαγαζάτορα. Το δειίτερο εiνοΙ αυτό που συμ-

κοΙνωνΙκά. Στn δι κή μας περiπτωσπ, τα συγκεκρψένο aηtifa!: Δε σε πΙάνω ακρΙβώς... βaiνει κάθε μέρα. Εiναι το πως αντ1μετωπίζε1 το προλε-

μaγαζιό οποτελοιίν στέκΙ μπάτσων και φασΙστών εδώ και Έφη: Ε, ναι, άμα πας να τα πεις εiνο1 λιγάκΙ διίσκολα. ταριότο τπ βiα που δέχεται, δiχως να εiνα1 κατ' ανάγκη 

δεκαπέντε χρόνιο τουλάχιστον, και πιθανότατα θα συνε- Κοiταξε να δεΙς, έτσΙ που ήταν τα πράγματα, θα μπο- σούπερ πολιτΙκοποιημένο. θα μποροιίσε αυτός με το 

χίσουν καΙ στο μέλλον. Εγώ τα εiχα άχτι από μικρή, αλ- ρούσαμε καΙ να το κάψουμε όλο, ή να σακατέψουμε ένα ρόπαλο να εiνα1 οικοδόμος εναντiον αφεντ1κοιί, αλβανός 

λά ξέρω ότι η αντψετώπισrΊ τους δεν μπορεί να μαγαζάτορα ri έναν πελάτη . Ούτως ή άλλως, ο καλιίτε- εναντiον φασιστών, χουλιγκάνος εναντίον μπάτσων, γυ-

γiνει μ ε ένα σπάσψο. Ακόμn κι ον τα καiγαμε συ- ρος πελάτnς τους τις προάλλες πrΊγε καΙ μαχαiρωσε το ναiκα εναντiον του μαλάκα που παντρειίτηι<ε, φοπητrΊς 



r Δι:ν ι:Ιναι δα 
και δύσκοΛο 

λέω ότ1 αν η πράξη μετράε1 

δημοσ1οποfηση της πρά

ετράεl δέκα. Κα1 εfνα1 κα1 

δέκα φορές π1ο επ1κfνδυνη, κα1 

χρε ζετα1 κα1 δέκα φορές υψη

λό ερο επfπεδο οργάνωσης κα1 

Λοιπόν, πάς να μοιράσεις σε ένα σχολείο και το βρί

σκεις βρώμι κο. Το βράδυ πριν πας, οι ναζήδες έχουν 

συρθεί έξω από τις τρύπες τους κα ι έχουν γράψει τις 

μαλακίες τους σε όλους τους τοίχους για να εμπεδώ

σουμε όλοι ότι πρέπει να μισούμε όλο τον κόσμο. 

Η ώρα είναι οκτώ το πρωί ή κάτι τέτοιο και το πράγ

μα είναι εύκολο. Μαζί με τα έντυπα κουβαλάς και ένα 

σπρέι (κάνει γύρω στα 3 ευρώ), το βγάζεις από την 
τσάντα και σβήνεις τα συνθήματα με επιμέλεια. Θέλει 

βέβαια μια προσοχή, γιατί, καθώς είναι μέρα, μπορεί 

να έρθει ο διευθυντής, ο φύλακας και διάφοροι άλλοι 

εραστές της καθαριότητας να πούνε μαλακίες. Μην 

το πάρεις στραβό: Δεν πρόκειται για κακιά κέντα, αλ-

έκα φορές μεγαλύτερο αfσθη

μα ευθύνης απέναντ1 στον εαυ

τό σου κα1 αυτά που κάνε1ς. 

Ψέματα λένε' 

Ορίστε διάφορα δοκιμασμένα, μn θανατnφόρα μέ

σα, με τα οποία n δουλειά τnς αnοδυνάμωσnς των 
ναζnδων γίνεται μια χαρά: 

Κλωτσιές, σφαλιάρες, ροχάλες, κατσαριδοκτόνο, 

τούρτες στα μούτρα, κουβάδες με σκατά, εγκυκλο

παίδεια Δομn και λεξικό Μnαμnινιώτn, Χριστοnανα

γίες, γλάστρες με βασιλικό, οτιδnnοτε μοιάζει με 

χιούμορ, καρίνες ζογκλέρ, nοδnλατα, νεροχύτες ... 

εναντiον καθnγnτrΊ καΙ πάεΙ λεγοντας. τέτοΙ ες πράξεΙς μnv πόμε δiχως αίιρ10 ... 
μποροίιν να μ1λrΊσουν σε τέτο10υς τίιπους καΙ σε άλλους aηtifa!: Λένε ορωμένο1 ότΙ τέτοΙ ες ενέργεΙ ες έχουν α-

που τα καταπiνουν δiχως να μ1λόνε, να πουν " κοiτα να 

δε1ς! Γiνετα1! θα το κάνω ΚΙ εγώ!" 

ΑυτrΊ εiνα1 n λογ1κrΊ τnς ΚΙ νnματΙκrΊς Βiας . Πρακηκές 

VτJ KOΙ VωVΙ Krl ΕΙΚόνα .. . 
Έφη: ΝαΙ , το λένε, αλλό συνrΊθως εiνω αρ1στεροi καθο

δnγnτές κα1 συνεπώς εiνα1 καΙ λiγο κρότος, εiτε το ξέ-

που δ10δiδοντα1 καΙ δΙευρίινονταΙ στο κοΙνωνΙκό αρχ1πέ- ρουν, εiτε όχΙ. Εγώ έχω να πω όυ τέτοΙ ες ενέργεΙες έ-

λαγος, τέτο10 ποΙnτΙ ι<ά ... 
aηtifa!: Επψένε1ς να φέρνεΙ ς παραδεiγματα με γυνά i

κες ... 
Έφη: Γ10τi, 01 γυναiκες δεν έχουν μερiδ10 στn Βiα; Δεν 

χουν σαφrΊ, κατανοnτrΊ εΙκόνα. ΠρέπεΙ να σου πω ότΙ 

καθώς συνέΒαΙ νε όλο αυτό το αλωΒερiσΙ , υπrΊρξαν δυο 

τρεΙς που φωνάξανε μπράΒο ! ΠρέπεΙ επiσnς να σου πω 

ότΙ ακόμα ΚΙ 01 υπόλοΙΠΟΙ μαγαζότορες, σκατόδες εiνα1 , 

υπόρχουν ε1δ1κοi τnς Βiας. Ο καθένας ΚΙ n καθεμ1ό μπα- αλλά δεν αγχωθrΊκανε καθόλου , καθόνταν καΙ κοπάγανε 

ρεi να θέλεΙ να ανταποδώσεΙ μέρος τnς Βiας που δέχε

ταΙ . Εγώ δiνω πiσω πεφάγματα στο δρόμο, ο Τόσος δi

νεΙ πiσω τn Βiα τnς οΙκογένε10ς ΚΙ 01 δυο μαζi δiνουμε 

πiσω τn Βiα τnς εργασiας rΊ του καθnμε ρΙ νοίι φασωμοίι. 

ΚαΙ πάλΙ θα έρθουμε στn συζrΊτnσn περi επΙπέδου τnς 

Βiας, Βiα που να τους χωρόε1 όλους καΙ όλες .. . 
Υπάρχουν ΚΙ άλλα τέτοΙα χαρακτηρΙ στΙ κά. Γ10 παράδεΙγ

μα όλα αυτό έγΙναν μέρα, με το φως του rΊλ10υ. Δnμο

σΙοποΙrΊσαμε το γεγονός με αφiσσα ΚΙ όχΙ με τα μμε ... 
aηtifa!: Ήθελα να σε ρωτrΊσω γΙα τnν αφiσσα .. . 
Έφη: Καλά, έχεΙς δiκ10, όλο γ10 τα σπασiματα λέμε, αλ

λά n αφiσσα εiν01 πολίι μεγαλίιτερο κόλπο από το σπό-

γιατi το καταλάΒανε αμέσως πως δε χτυπά γ1' αυτοίις n 
καμπόνα. ΚατάλαΒες; Όλα εiνω κρίισταλο, κ ι ο καθένας 

δ10λέγε1 με ποΙον θα πάεΙ . Κατά τα όλλα, 01 αρ1στεροi 
αυτοίι του εiδους γiνοντω επiσnς αντ1λnmοi ως αυτό 

που εiναΙ, δnλαδrΊ ως φλώροΙ του κερατό. Ας παρακαλά 

νε τους μπάτσους να πόνε παρέα να κλεiσουνε τα γρα

φεiα, αδ10φορώ· ας περψένουν το κράτος να μεταρρυθ 

μiσεΙ τον καππαλωμό · ας τα ποίινε στΙς φοπnτ1 κές ε

κλογές να πόρουνε κανα ψnφαλόκ1. 

aηtifa!: Καλά λοΙπόν, εντόξε1 , τελεΙώσαμε, δεν έχω κό

η όλλο να ρωτrΊσω ... 
Έφη: ΌχΙ, θέλω να πω καΙ κότ1 άλλο . Κατό τri γνώμn 

σψο. ΣυνrΊθως αυτοi που κάνουνε τέτο10 πρόγματα, Βα- μου, δεν ανακαλίι ψαμε εμεiς τnν Αμερ1 κrΊ . Αυτές 01 πρα

ρ10ίιντ01 -γ10 να μnν πω φοΒοίινταΙ - να τα δnμοσ10ποΙrΊ - κτ1κές rΊδn υπrΊρχαν καΙ θα υπόρχουν. ΠαλΙότερα έχουν 

σουν μόνοΙ τους καΙ, εiτε δε λένε τiποτα, εiτε καταφείι- γiνε1 ΚΙ όλλα τέτο10. ΚαΙ λέω όη θα συνεχiσουν να γiνο-

γουν στΙς ελευθεροτυπiες. Μένουνε στnν αδρεναλiνn · ντα1 , γ10τi αυτά τα πράγματα δεν εiνα1 εξωκοΙνωνΙκά, 

καΙ εiνα1 Ικανοποι nμένοΙ. Αλλά αυτοίι του εiδους 01 ε
νέργεΙ ες, αν δεν έχουν αίιρ10, αν παραμένουν ντουφε

ΚΙές στον αέρα, πολίι απλά δεν έχουν κανένα νόnμα. Ε

γώ λέω ότΙ αν n πράξn μετράεΙ μiα, n δnμοσ10ποinσn 

δεν εiνα1 δ10χωρωμένα . Εiνα1 αντiθετα n κοΙνωνΙ κrΊ Βiα, 

n Βiα του καππαλ1σμοίι που επΙστρέφεταΙ στους παρα

γωγοίις τnς με κοΙνωνΙκά μέσα. Αυτό σnμαiνεΙ ότΙ πάντα 

θα υπάρχουν τμrΊματα του προλεταρΙάτου που θα οργα-

τnς πράξnς μετράεΙ δέκα. ΚαΙ εiνα1 καΙ δέκα φορές ΠΙΟ νώνοντα1 γ1α να οργανώσουν αυτrΊ τnν επΙ στροφrΊ. Το 

επΙκiνδυνn , καΙ χρεΙάζεταΙ καΙ δέκα φορές υψnλότερο ε- ξέρω ότΙ ο καπ1ταλωμός στο μέλλον θα γiνεΙ ακόμ n 

πiπεδο οργάνωσnς καΙ δέκα φορές μεγαλίιτερο αiσθnμα σκλnρότερος. Αλλά το ξέρω κΙ ότΙ δεν θα 

ευθύνnς απέναντΙ στον εαυτό σου κω αυτά που κάνεΙς. 

ΈτσΙ λοΙπόν, όλα αυτό μπορέσαμε να τα κάνουμε γ10τi 

προσέχουμε n Βiα μας να εiνα1 κοντό στnν κοΙνωνΙκrΊ 
Βiα .. . Δεν το λέω καλά ρε πα1δi μου . Δεν "προσέχου

με "! ΈτσΙ νΙώθουμε! Αυτά κάνουμε ! ΈτσΙ δροίιμε! Εγώ 

εiμα1 γυναiκα, τρΙ άντα χρονών, ΚΙ άμα μου πουν να μnν 

κάνω τέτο10 θα σκάσω! Αλλά να οργανωθοίιμε κΙόλας, 

κάτσουν όλο Ι με σταυρωμένα χέρ10! 

aηtifa!: .. . Καλά. Άλλο; 
Έφη: Ουδέν ... 

λάγια ευκαιρία δημοκρατικού δ ιαλόγου!!! Πχ μπορεί 

να ειπωθούν τα εξής: 

Υποδιευθυντής: τί κάνετε εκεί; Θα φωνάξω την αστυ

νομία. 

Αντιφασίστες: Έχεις το σχολείο τίγκα στα μηνύματα 

μίσους και θα φωνάξεις και την αστυνομία για μας 

που τα σβήνουμε; 

Υποδιευθυντής: Θα τα καθαρίσουν οι αρμόδιοι ... 
Αντιφασίστες: Καλό, δεν θα τους κουράσουμε τους 

αρμόδιους, αφού δε γράφουμε καινούρια ... 
Υποδιευθυντής: Ναι, αλλά δε μπορε( να κάνει ο καθέ

νας ό,τι θέλει ... 
Αντιφασίστες: Δε μου λες ρε μάστορα, μπας κι είσαι 

κρυφοφασίστας; Μπας και γουστάρεις να έρχονται 

οι ξένοι μαθητές στο σχολείο και να διαβάζοιιν "έ

ξω οι ξένοι;" Μήπως τους κρατάς όλους πιο ήσυ

χους έτσι; 

Υποδιευθυντής: Μα τί λέτε τώρα; τί βλακείες είναι αυ

τές; 

(οπισθοχωρεf προς την πόρτα του λυκεfσυ, μπαίνει 

μέσα, δεν ξαναενοχλεί και δε φωνάζει και τους μπά

τσους. Μ' ένα σμπάρο δυο τριγώνια: Έσβησες τις 

μαλακίες, και δημιούργησες έναν ακόμη φανατικό α

ντιρατσιστή! :)) 



με εκστρατείες για καθαρή πόλη, με περ ισσότε

ρους μπάτσους και διοργάνωση ολυμπιάδας .... 
Δεν είναι κατανοητό με την πρώτη, αλλά η εκλο

γή Καρατζαφέρη, για την Αθήνα θα ήταν 

προοδευτική στροφή. Άσε ποu το σύμβολο του 
Δήμου Αθηναίων -επιλογή του κυρίου Πλεύρη - εί

ναι φτυστό το σύμβολο του ΛΑΟΣ ... 

Q.ιι.pοδ€-!ιέ' Q.,.o>,ιli€-ι' Ο φοβερός Ρώσος 

Εντάξε ι, δε σκοπεύουμε να υπερασπιζόμαστε ό

ποιον ποινικό βρούμε μπρος μας, τόσο ρομαντικοί 

δεν είμαστε. Αλλά οι ξένοι που πάνε στη φυλακή -
κα ι πάνε στη φυλακή κατά χιλιάδες- έχουν να αντι

μετωπίσουν τη μοναξιά, τη β ία και την υπόσταση 

του τιποτένιου. Η μοναδική διέξοδος γι' αυτούς εί

ναι η ένταξη στο "εκπαιδευτικό σύστημα" των φυ

λακών, η πρόσληψη στα κατώτατα στρώματα της 

εγκληματικής ιεραρχίας. Και οι γαμημένοι μπά

τσοι διαλ έγουν από τον πληθυσμό των φυλα

κών στην τύχη για να φορτώσουν ό,τι "έγκλη

μα" περισσεύει ''ανεξιχνίαστο". 

το11 €-λλl)~ιιι.οίι ,.ολιτιιι.οίι ιi.Q.l 

ιι.οι~Ιο>~ιιι.οίι ιι.όcτγ..ο11 

Γιορτή (πασόκων) μεταναστών 

Ωραία, γιορτινές μέρες και το ΠΑΣΟΚ είπε να κά

νει μια γιορτούλα με μετανάστες . Το κόμμα περι

μένει (και προτείνει) κάπο ια στιγμή να αρχίσουν 

οι πιο βολεμένοι μετανάστες να ψηφίζουν. Ε, και 

τί θα ψηφίσουν όλοι αυτοί, άμα ψηφίσουν, όσοι 

ψηφίσουν; Το Γιωργάκη! 

Μαζεύουν λοιπόν οι πασόκοι στο ΣΕΦ όποιον ξέ

νο βρίσκουνε, τους χρίζουν όλους μαζί "εκπρόσω

πους των μεταναστευτικών κοινοτήτων", τους βά

ζουν και να πουν κάνα τραγουδάκι, να χορέψου

νε κανα παραδοσιακό χορό της αφρικής, να δου

λέψει τέλος πάντων το έθνικ στοιχείο, και φέρνου

νε και το γιωργάκη να τους κάνει παρέα. Πράγ

ματι, πάει ο γιωργάκης, βαριέται, κάνει ότι χορεύ

ει παραδοσιακούς χορούς της Ναμίμπια και μετά 

κάνει και δηλώσεις: 

Έλα κοντά, μη φο

βάσαι, το ΠΑΣΟΚ 

σε αγαπάει, τους 

μπάτσους που σας 

μαζεύανε τους είχα

νε βάλει οι δεξιοί. .. 

'Έυχαριστούμε τους μετανάστες που τόσα χρόνια 

μας χάρισαν τη ζεστασιά τοuζ όπως και σήμερα: 

με τα τραγούδια τους, με τους χορούς τοuζ και 

με τα γi\uκά τους'Ό 

Εκεί που ήτανε στην μαλακία, το πιασε καλά το 

ζήτημα δηλαδή. Πράγματι, η ουσία είναι ότι όλοι 

αυτοί κάθονται και φτιάχνουν τα γλυκά, για να τα 

τρώνε κάτι τύποι σαν το Γιωργάκη. Άμα αρχίσου

νε και τους ψηφίζουνε κιόλας, ακόμη καλύτερα! 

nρόεδρος ινστιτούτου 

μεταναστευτικής πολιτικής 

Να μια ζηλευτή θέση. Αλλά θέλει ανθρώπους με 

κότσια· να βλέπουν τα πράγματα όπως είναι, και 

να τα λένε με το όνομά τους. Να λένε κάτι σαν: 

'Ό μετανάστης είναι μια πραγματικότητα που 

δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό πρέπει να 

Λοιπόν, για να κατα
λάβετε τί πάει να πει 
''Ινστιτούτο Μετανα

στευτικής Πολιτι

κής", πάρτε το ''Υ

πουργείο Αμύνης", 
ελέγξτε τη σχέση 

του με την "άμυνα", 

και εφαρμόστε με 
μπάτσους ... 

δούμε τί έχουμε να δώσουμε και τί μπορούμε να 

πάρουμε. Ας μιλήσουμε λοιπόν με ρεαλιστικούς 

όρους και ας αποφύγουμε τη συναισθηματική 

θολούρα". 

Αυτά είπε ο πρόεδρος Αλέξανδρος Ζαβός στην 

Καθημερινή 6/1/2006. Π έχουμε να δώσουμε και 
τί μπορούμε να πάρουμε δεν είπε, γιατί είναι 

γνωστό. Τόσος και τόσος κόσμος έχει δώσει είκο

σι ευρώ συν κάτι κλωτσιές κι έχει πάρει δέκα ώρες 

δουλειά· τί διάολο να κάνει και το Ι νστιτούτο πια! 

Να τους βάλει οδηγίες χρήσεως; 

Μπορεί να μην ξέρουμε αν η περίπτωση του ρώ

σου Μαξίμ Ζιλίν ήταν τέτοια, ξέρουμε όμως ότι 

είναι πιθανότερο να ήταν τέτοια παρά να 

μην ήταν. Επίσης υπάρχουν κα ι κάτι ενδείξεις: Κυ

ρ ίως η αιτιολογία του φονικού : εικοσιτριάχρονος 

που "σκοτώνει έτσι, για να δει πως είναι" και γίνε

ται πιστευτός, μόνο ξένος στην ελλάδα θα μπορού

σε να είναι. (Οι έλληνες χωρι κοί πάντως δε θέλουν 

και πολύ για να βγουν τρομοκρατημένοι με τις κα

ραμπίνες και να γαμήσουν πατόκορφα όποιον 

Ήταν δεκαοκτώ χρονών, λοκατζής, κι έφαγε ξύλο 

από αλβανούς. Και ξηγήθηκε όπως έχουν μάθει να 

ξηγιούνται οι αρσενικοί εκεί στην Κρήτη . Πήγε δη
λαδή με όλο του το γαμημένο το κρητικό σό

'ί - πατεράδες, θειους, ξαδέρφους και κουμπούρια 
- στο σπίτι ενός Αλβb.νού δεκαεφτά χρονών, και 

τονε στριμώξανε ο μάγκας ο 

ανάμεσα σε Έλληνες και Αλβανούς. 
Μια ομάδα νεαρών, για λόγους εκδίκησης, "οπλισμέ

νοι" με καδρόνια και αιχμηρά αντικείμενα, από νωρίς 
το βράδυ προχωρούσαν σε βίαιες επιθέσεις εναντί
ων yνώριμών τους Αλβανών. 
Η άτυπη κόντρα μεταξύ τους, όπως ισχυρίζονται οι 
νεαροί, ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες, όταν, σε 

καβγά μεταξύ τους στην Αγία Τριά
δα, ένας Αλβανός μαχαίρωσε έναν 

Έλληνα. 
κρητικός λοκατζής, και οι οκτώ 

του φίλοι και συγγενείς, και τον 

μαχαιρώσανε δεκαεφτά φορές. 

Τέλος . 

Μετά είπαν ότι ο μαχαιρωμένος 
πιτσιρικάς δεν είχε λέει σχέ

ση με το ξύλο που έφαγε 

ο λοκατζής. Έτσι· δεν έβρισκε 

λέει ο λοκατζής αυτούς που τον 

δείρανε και πήγε σ' όποιον αλ-

βανό βρήκε. 

Γρήγορα ο κλεφτοπόλεμος και το κυ

νηγητό έφτασαν στο κέντρο του Η
ρακλείου, με Έλληνες και Αλβανούς 
να παίζουν ... κρυφτούλι. Οι νεαροί, 
μάλιστα, λίγο μετά τα μεσάνυχrα, δε 
δίστασαν ακόμη και να καταδιώξουν 
με δίκυκλα, κρατώντας καδρόνια στα 

χέρια, το αυτοκίνητο στο οποίο επέ

βαιναν δύο Αλβανοί, και να το λεηλα-

τήσουν. 

Και που τα έμαθε αυτά; Κάτι μπορεί να υποψια

στεί κανείς. Γιατί το μαχαίρωμα έγινε το Δεκέμ

βρη. Αλλά ένα μήνα πριν, στο γειτονικό Ηράκλειο 

έγιναν άλλα επεισόδια με έλληνες που κυνηγού

σαν αλβανούς. Στον τοπικό τύπο διαβάζουμε: 

Αυτά τα μικρά αφανή επαρχιακά πογκρόμ πρέπει 

να είναι μεγάλο σχολείο για τους κρητικούς λοκα

τζήδες. Απ' ό,τι φαίνεται άλλωστε, πρέπει να απο

λαμβάνουν κάποιου είδους κρατικής και μηντιακής 

aσυλίας. Γιατί φωτογραφίες του λοκατζή δεν υ

πάρχουν. Οι δημοσιογράφοι τον σεβάστηκαν. Το 

δίχως άλλο διότι επρόκειτο για έγκριτο μέλος της 

τοπικής κοινωνίας ... 

Δύο τραυματισμοί και εφτά συλλήψεις ήταν ο απολο
γισμός μικροεπεισοδίων που ξέσπασαν προχθές το 
βράδυ σε κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, 

Ο καραγκιόζης δήμαρχος 

Ο γνωστός Γιώργος Καρατζαφέρης υπονοεί πως 

θέλει να βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθη

ναίων. Δεν το ε ίχε πει ευθέως μέχρι που γράφτη

καν αυτές οι γραμμές, κατέφευγε όμως σε κάτι 

λεmότατα υπονοούμενα του τύπου "έχουμε την 

εμπειρία των νομαρχιακών εκλογών με το 14%, ο 
αθηναϊκός λαός ήδη μας έχει δείξει την εμπιστο

σύνη του", κλπ κλπ. 

Το σίγουρο είναι πως αυτός ο ρημάδης ο 'Άθη

να'ίκός λαός" έχει παράδοση στους προοδευτ ι

κούς δημάρχους. Οκταετία Δημήτρη Αβραμόπου

λου με κάγκελα, δημοτικές aστυνομίες, σεκιουρι

τάδες να μαζεύουν κλήσεις για παρκάρισμα και 

πάει λέγοντας. Στα καπάκια Ντόρα Μπακογιάννη 

πάει να τους τρομοκρατήσει· 

αυτό το καταλάβαμε) . 

Τέλος, έχεις κι εκείνη την ατά

κα του εισαγγελέα· άμα α

κούς "όποιος έχει στοιχεία 

[ότι ο Ζιλίν ήταν αθώος 

και το φονικό το είχε κάνε ι 

μπάτσος] να τα φέρει ", τί 
να πεις; 

Τα ίδια έλεγε κι ο πρωθυ

πουργός για τον Παλαιοκρα

σά και δεν τον πίστευε κανέ

νας. Έτσι είναι όμως άλλο 

πρόεδρος της ΔΕΗ, κι άλλο 

ρώσος μετανάστης ... 
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συνθήκη που Ιεραρχεί τ:ις γυναίκες ποία προάγεΙ τοξΙκά συμφέροντα (ο κάθε 

χρ1 το 1980 κηδεμονευόταν από το κρά- γείτα1 ΠΙΟ Βία10 από ποτέ η γυναίκα-πόρ- σε ανώτερες καΙ κατώτερες καΙ νομψο- μΙκροαστός μπορεί να γίνεΙ αφεντ1κό με 

100 σε ένα μπουρδέλο) καΙ δ10τηρεi την 

κοΙνωνΙκή ασφάλε10. Η κατάφαση σε μΙα 

Ιεραρχία δεν είναΙ ανάγκη να είναΙ ενερ

γητΙκή. Η αποσΙώπηση, η υποβάθμ10ή 

της ως ανύπαρκτης, η από-πολπΙκοποίη

σή της, η περ1θωρ10ποίη ση της ενασχό

λησης με αυτήν ως γραφΙκής είναΙ εξί

σου αποτελεσματΙκές πραιαικές. 

τος. Η κατάσταση άλλαξε ρ1ζ1κά μετά νη βΙάζεταΙ πολλαπλά από την μεταφορά πο1εi έτm τον καθnμερ1νό καΙ συνεχή 

την mώσn του ανατολΙκού μπλοκ, οπότε καΙ την εμπορία, στον εξαναγκασμό στην β10σμό στα κωλόμπαρα καΙ στα σκοτεΙνά 

και n Ελλάδα καΙ όλοΙ 01 Έλλnνες μαζί ά- πορνεία, στους καθημερινούς Βιασμούς υπόγε10. που σε κάθε ευκαιρία ΒγαίνεΙ 

νο1ξαν τ:ις ζεστές τους αγκάλες καΙ με σε ψυχή καΙ κορμί από τους πελάτες. Ei- στους δρόμους, που με τα εθνΙκά πανη -

την μοναδ1κri φΙλοξενία που μόνο αυτοί 

ξέρουν να προσφέρουν "υποδέχτηκαν" 

χι λΙάδες μετανάστες καΙ μετ:ανάστριες 

ναΙ μόνn της χωρίς καμία δυνατότητα γύρ10 καΙ τους θρΙάμβους τnς καΙ πάνω 

δ10φυγriς, χωρiς δυνατ:ότητες συλλογι- απ' όλα με τ:1ς σχέσεΙς της απενοχοπο1Εi 

κού. ΕίναΙ μόνn της τnν στΙγμή που μπο- στΙς συνεΙδήσεΙς αντρών Ι<αΙ γυναΙκών 

που πέρασαν τα σύνορα αναζητώντας ρεi να ξεφύγεΙ από την σφαίρα του μπά- τ:ις πρακτΙ κές αυτές που στην πραγματ1-

μ10 καλύτερη (;) τ:ύχn. ΚαΙ πράγματι ου- τσου, μπορεί να ξεφύγεΙ από τnν σφαίρα κότητα δεν δ10φέρουν από ΒασανΙστή - Φυσ1κά 01 σχέσεΙς αυτές μεταφέρονταΙ 
καΙ μέσα στα ίδω τα μπουρδέλα όπου 01 
περΙσσότερες ελληνίδες πόρνες γίνονταΙ 

τ:ό που χρε10ζόταν η ελληνΙκή κοΙνωνία τ:ου νταβατζri, αλλά δύσκολα θα ξεφύγεΙ ρ10. 

τότε ήταν αυτ:ή η τονωτΙκή ένεση αν- από την σφαiρα της ελλnν1κrΊς κοΙνωνί- ΣχέσεΙς που ξεκΙνούν από την ο1κογέ-

θρώπΙνου δυναμΙκού γ10 να καταφέρεΙ να ας. νε1α, πυρηνΙκή δομή της, όπου κυρ10ρχεί τσατ:σάδες γ1α να δώσουν απλόχερα τn 

τ:ο πρότυπο του άντρα-γαμΙά. Που γΙα να θέση τ:ους (πολύ περΙσσότερο υποτψη-πραγματοποΙrΊσεΙ το πολυπόθητο Βήμα Της ελληνΙκής κ01νωνiας που ανέλαβε -

προς τα πάνω. Κάπως έτm 01 μετανάστες όταν 01 συνθήκες το επέτρεψαν- να α- ενηλΙκιωθεί θα πάεΙ στο μπουρδέλο με μένη φυσΙκά) στΙς ξένες. ΓίνονταΙ αφε

ντJκά πραγματώνοντας το όνειρο που 

πραγμάτωσαν όλοΙ 01 έλλnνες μετά τα 
90s. Ανεβαίνουν ένα σκαλί ταξΙκά πατώ

ντας σε αλυσοδεμένα κορμΙά, σε ραγΙ

σμέvες ψυχές μα σίγουρα καΙ σε πολλrΊ 
οργή. 

πήραν όλες εκεiνες τ:ις δουλεΙές που "έ- ντΙκαταστrΊσει έστω καΙ έμμεσα το κρά- την συνοδεία του πατέρα να γαμ rΊσεΙ τη 

νας Έλληνας δεν θα ήθελε για το π01δi τος με το να υποθάλmεΙ καΙ να συντηρεί Ρωσίδα καΙ όλη η οΙκογένεΙα θα νΙώσει 

του" καΙ τα απροσπέλαστο σκοτεΙνά δω- όλους εκείνους τους μηχαν10μούς που περrΊφανη γ10 το κατόρθωμά της, που 

μάηα των μπουρδέλων γέμ10αν με μετα- προωθούν την (καταναγκαστΙκή) πορνεί- γ10 να ξεδώσει αργότερα θα γαμήσεΙ τnν 

νάστριες. Σε αυτές η "δουλεΙά" τέθηκε 

όχΙ μόνο σαν εκβ10σμός ,αφού δεν πρό

κεΙταΙ γ10 εργάτρΙες που παράγουν υπε

ραξία γ10 ένα αφεντΙκό, αλλά σαν τ:ετ:ε

λεσμένο την στ1γμri που το σώμα τους 

α. Γ10τ:ί σίγουρα ένα τέτοιο φ01νόμενο 

δεν ανήκει στην παθολογία του συστrΊ

ματ:ος, αλλά στη ίδ10 τη δομrΊ του καΙ 

συμβαίνει γ10τί υπάρχει το έδαφος να 

συμβεί. Και αποδομώντας το χαρακτrΊρα 

Ουκρανίδα καΙ που γ10 να ξεσπάσει θα 

ΒγάλεΙ τα απωθημένα του πάνω στην 

Αλβανίδα ("ούτως r\ άλλως κωλοφάρα εi
ναι -λίγο ξύλο της χρεΙάζεταΙ). ΚαΙ καθί-

Οργr\ που τnν έχουμε και εμείς, αλλά 

πρώηστα αυτές που δέχονταΙ καθnμερ1-

στατ01 έτσΙ ο οπο10σδήποτε πελάτης ε- νά τη Βία. 

μετασχηματίστηκε σε εμπορεύσψο πόρο του αποκαλύmετ:α1 η κοΙνωνία μέσα πίσnμος συνένοχος, χωρίς την συμμετο- Όσο 01 ανθρώπΙνες ζωές διατψώντα1 σε 

προς χεψισμό καΙ πώλnση καΙ έγΙναν ε

ξαναγκαστΙκά το γρανάζΙ ενός κλεΙστού 

στnν οποία εμφανίστηκε καΙ δομήθnκε - xr\ του οποiου θα ήταν αδύνατο να λε1- σημαντΙκές καΙ ασr\μαντες, σε ανώτερες 

η ελλην1κn. τουργriσουν τα δίκτυα δ10κίνnσης. καΙ κατ:ώτ:ερες εμείς θα ασκούμε τn δ1κri 

κυκλώματος με σκΙώδεΙς καΙ τρομοκρατ1- Η ελλnν1κrΊ κοΙνωνία που κάνεΙ πως δεν ΚαΙ τα παραπάνω συμβαίνουν με την συ- μας αντ1Βία απέναντι στΙς δομές καΙ τις 

κούς μηχανΙ σμούς δύσκολα ελέγξψους. έχεΙ μάτΙα να δεΙ, που παριστάνει πως ναίνεση του οικογενειακού κύκλου και σχέσεις που νομψοποιούν κάη τέτοιο. Η 

Σε αυτri τnν αγορά ζωντανού κρέατος, ό- το ζήτπμα δεν τnν αφορά . Η ίδια κοινω- τnς κοινωνίας που συντάσσεται συγκατα- ελληνικn κοινωνία των νταβατζήδων θα 

που η έκφρασn της σεξουαλικότητας και νία που δημιούργησε εκείνη τnν κο1νω- Βαηκά με αυτrΊ την κανονικότητα η ο- πρέπεΙ να περψένει τα χειρότερα. 

I 

Μ10 γυναίκα μπορεί να χρησψοποΙ -

nθεί τη Δευτέρα στον Πύργο, την 

Τρίτn έξω από τnν Άρτα, την Τε-

τάρτn λiγο έξω από ένα χωρΙό στα 

Ιωάννινα καΙ την Πέμπτη να είν01 

στο πλοiο γΙα Ιταλία ή προς απέλα-

σn. Κοστίζουν ελάχΙστα, αφήνοντας 

eιr~~~~o ,.~,~~,~~~~~πολ~~~~~~n Το 
) ευαiσθnτα δυτΙκά αυτΙά σας σοκάρονταΙ στο άκουσμα αυτών των λέξεων. Μάλλον θα είστε δ10ψο

ρετ1κοi από τους εκατό χΙλΙάδες β10στές που πέρασαν από πάνω μου τα τελευταία τρiα χρόν10(με 

τnν ταμπέλα του πελάτn πάντα) . ΚαΙ μάλλον δ10ψορετ1 κοi από τους εκατό χΙλΙάδες που 

θα περάσουν από πάνω μου τα επόμενα τρία. Ή μnπως δεν εiστε; Σίγουρα εiστε 

εκεiνΟJ ΟΙ τuποΙ που εξανiστανταΙ όταν στις εΙδήσεΙς ακοuν γΙα ΒΙασμοuς. Μα 

ΚΙ iδ101, 01 καταραμένοΙ ίδΙΟΙ που όταν με γαμάτε φαντασΙώνεστε όη γου

στάρω. Κ1 ας Βλέπετε τα κάγκελα στα παράθυρα. ΚαΙ τους μόλωπες στο 

σώμα μου. ΚαΙ το νταΒά με το όπλο στον προθάλαμο . ΟΙ iδ1 01, 01 κατα

ραμένοΙ ίδΙΟΙ, που κάνετε πως δεν ακοlιτε τα ουρλ10χτά μου. ΚΙ ας ξέρε-

τε ότι αργοπεθαiνω ουρλΙάζοντας μέρα με τn μέρα. ΟΙ καταραμένες iδ1ες 

που στέλνετε τους γ10υς σας να πραγματώσουν πάνω μου τα σεξουαλΙκά τους 

όνεφα. ΚΙ ας δiνετε 20 ευρώ το μήνα στις ΜΚΟ γ10 τα δΙκαΙώματα των γυναΙκών στις χώ

ρες του τρiτου κόσμου. 01 καταραμένοΙ iδ101 που υποκρiνεστε πως δεν ξέρετε τ1 γiνετα1 στα σκο

τεΙνά υπόγε10 καΙ τα κωλόμπαρα. Γ1ατi αυτά δεν τα λένε στις ε1δnσε1ς. ΌλοΙ εσεiς που θέλετε να 

αvriκετε στnν κανονΙκότητα τnς κοΙνωνίας σας. Που ΒΙάζεΙ, εξοντώνεΙ καΙ σκοτώνεΙ. Γιατί χωρίς 

αυτά δεν μπορεi να υπάρξiΞΙ. Γιατί απαπείτε να πληρώνετε 20 ευρώ το δεκάωρο των εργατών. ΚαΙ 

να γαμάτε με 10. Αυτή τn Biα1n κανονΙκότητα τnν απαπεiτε. Πάνω σ' αυτή χτiσατε το ταξΙκό σας 

μεγαλείο . ΚαΙ πάνω στο κορμi μου απαπείτε να το επΙΒεβαΙώνετε κάθε μέρα. 

κατά μέσον όρο τα 4/5 των πορν1- · 
κών μ10θώσεων στα χέρΙα των δ10-

κ1νnτών καΙ των κάθε λογής εποφε-

λούμενων. Στην πλειονότητά τους, 

01 γυναίκες αυτές δεν έχουν αίσθη -

ση του χώρου, του χρόνου, των γε-

νικών 10οδυναμ1ών καΙ της κ01νωνi-

ας-πλα10iου. 

ΒρίσκονταΙ σε κατάστασn σοκ. 

Γρnγόρnς Λάζος, ΚΟΙνωνΙολόγος, 

ειδΙκός του ζητriματος, 

Ελευθεροτυπία 22/5/01 

Κάθε φορά που με γαμάτε ξερνάω: αiμα καΙ βiα καΙ υποτίμnσn . ΚΙ όλα τα σκατά πάνω στα ο

ποία έχετε χτiσε1 τις ζωές σας. 

Κάθε φορά που με γαμάτε ξερνάω: εφωνία καΙ φρίκn . ΓΙ όλους εσάς που επψένετε να παριστά

νετε τους δ1αψορεηκούς από τους Β10στές των εΙδήσεων. 

Κάθε φορά που με γαμάτε ξερνάω: μίσος καΙ οργrΊ. ΓΙ αυτrΊν τnν κ01νωνiα που εκτονώνεΙ τnν 

επ1θυμiα τnς γ10 ταξΙκή ανωτερότητα πάνω στο κορμi μου. 

Γ10τi μου Βάζετε μαντήλΙ στο στόμα όταν με γαμάτε; Αφοu ξέρετε καλά ότΙ όλοΙ κλεiνουν τα αυ

τΙά τους στΙς φωνές μου . Αφού το στόμα μου φιμώνουν οι σnμαίες που κρεμάτε στα 

μπαλκόνια σας. • 



Ό · Ονηφαοiσrαr: 

Η προκήρυξη που ακολουθεί είναι από το βιβλίο του Γ. Ζ. Ματζουράνη, Έλληνες Εργάτες στη 

Γερμανία (Γκασταρμπά'ίτερ), Gutenberg 1974. Είναι γραμμένη από γερμανούς φασίστες, κυκλο

φόρησε το 1970 και χρησιμεύει για να δείξει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι τα ξεράσματα του φα

σισμού μπορεί μια χαρά να αφορούν οποιονδήποτε βρίσκεται στον πάτο του βαρελιού, ανεξαρ

τήτως φυλετικής προέλευσης, "αίματος" και λοιπών μπαρούφων. 

Από την ίδια χρονιά και την ίδια χώρα προέρχονται και το απόσπασμα και το κόμικ της 

επόμενης σελίδας. Μόνο που αυτά προέρχονται από έλληνες εργάτες. Το κόμικ κυκλοφόρησε 

μαζί με το Μαοϊκό περιοδικό 'Ό aντιφασίστας", τεύχος 3, Οκτώβρης 1970. Απ' όσο μπορούμε να 
ξέρουμε το εν λόγω περιοδικό ήταν γραμμένο σε γραφομηχανή, φωτοτυπημένο, και κυκλοφο

ρούσε στα γερμανικά εργοστάσια, χέρι με χέρι μεταξύ των ελλήνων μεταναστών εργατών. Το 

περιοδικό έβγαινε από μαο'ίκούς του 1970 και το γεγονός εγγράφεται παντού . Παρόλ' αυτά, τόσο 

το κόμικ, όσο και το ίδιο το περιοδικό περιγράφουν εκπληκτικά την κατάσταση των ελλήνων 

μεταναστών στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της χούντας. Και μπορεί να χρησιμεύσουν για να 

θυμίσουν τη σημερινή κατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα .. . 

Αυτό το περιοδικό το βρήκαμε στη Λέσχη 
Κατασκόπων του εικοστού πρώτου αιώνα. 

Έχει ημερομηνία Οκτώβρης 1970 
Ποιος ξέρει yι' αυτό το περιοδικό; 

Που, με τί λεφτά, σε πόσα αντίτυπα τυπώνονταν; 

Ποια ήταν η κατάληξη αυτών που το βyάζανε; 

Αν κάποιος ξέρει ας μας πει ... 

nροκηρ•ξη 
Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υπάρχουν oiiiiiiiiίiilίί 

1.000.000 ανύπαντροι άντρες ηλικίας 24-30 ετών και μόνο ~ 

420.000 γυναίκες της ίδιας ηλικίας. Η διαφορά των 580.000 γυ- f1J 
ναικών, παρά τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς των στατιστι-~ 

κών, έχουν παντρευτεί νότιους. Όποιος έχει σχέση με Γερμανούς .._., 
από "απέναντι" (Ανατ. Γερμανία) καταλήγει στη φυλακή. Αλλά ό- W 
ποιος σχετίζεται με Πέρσες, Ιταλούς, Έλληνες κλπ. και μ ' αυτό τον ~ 

τρόπο υπονομεύει την ύπαρξη του Γερμανικού Έθνους όχι μόνο 1ii1i 
δεν τυχαίνει της μεταχείρισης που αρμόζει σε προδότες της πατρί- C 
δα ς αλλά παροτρύνεται να είναι υπερήφανος γ ι' αυτό. Ρατσισμός; 8~ 

Οι μεγαλύτεροι ρατσιστές είναι οι ίδιοι οι νότιοι που δε ~ 

θέλουν να παντρευτούν νότιες. Εκείνο που μας ενοχλεί δεν εί- C 
ναι η ράτσα τους, αλλά ο ρατσισμός τους που απειλεί την ύπαρ-

ξή μας. Σε 50-100 χρόνια δε θα υπάρχουν πιο Γερμανοί. Ήδη γί- ..Jί!ί!!!iiJi, 

νεται λόγος ότι οι ξένοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στις ""1ir 
κοινοτικές εκλογές. Αλλά και στους Γερμανούς ακόμα επιτράπηκε σ 

μετά το 1945 να ψηφίσουν στην αρχή μόνο τη βουλή της πόλης, Λ 
μετά της ομόσπονδης χώρας και στο τέλος τη βουλή της Ομο- ... 
σπονδιακής Γερμανίας. Δικαιολογούν το δικαίωμα ψήφου στους ίiiiiJ 

ξένους με τον ισχυρισμό ότι τάχα τους χρειαζόμαστε και ότι συνε ι- ~ 
σφέρουν στην ευημερία μας . Και το δυο δεν είναι αλήθεια. Οι οι

κονομολόγοι έχουν οποδεiξει από καιρό ότι οι ξένοι εργάτες εiναι 

παθητικό για την οικονομία μας. Ο ίδιος ο τύπος που ισχυρίζεται 

ότι χρειαζόμαστε τους Γκάσταρμπάϊτερ* σφυροκοπά ότι πρέπει 

να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασ(ας. Γιατί λοιπόν νέες θέσεις 

εργασίας αφού έτσι κι αλλιώς λείπει το εργατικό δυναμικό; Για 

ποιο λόγο χρειαζόμαστε τους Γκάστορμπάϊτερ αφού δεν έχουμε 

εργατικές θέσεις και πρέπει να δημιουργήσουμε νέες; "Χρειαζό

μαστε επίσης ξένους κομμωτές, ξενοδόχους, εμπόρους χαλιών, 

γιατρούς" κτλ. γιατί δε χρειάζεται η Αμερική ξένους εργάτες παρά 

υποφέρει οπό ανεργία; 

Τους ξένους εργάτες τους ονομάζουν "φιλοξενούμενους " : Φιλο

ξενούμενοι όμως είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κάποιος τους έχει 

καλέσει. Καλέσαμε εμείς αυτούς τους ξένους; Ούτε μας ρώ

τησε κανείς. Ήταν γνωστό από την αρχή ότι 90% του πληθυ

σμού δεν τους θέλει και μας είπαν ψέματα πως τάχα χρειαζόμαστε 

τους ξένους εργάτες, πως είναι ωφέλιμοι για την οικονομία μας 

και πως τάχα έρχοντα ι εδώ προσωρινά . Όμως δεν ήρθαν σον φι

λοξενούμενοι αλλά σαν μετανάστες. Τους φ ιλοξενούμενους μπο

ρεί κανεiς να τους διώξει. Θα μπορέσουμε όμως ποτέ εμείς να 

στείλουμε αυτούς τους νότιους κατά κει που ήρθαν; Πάντα η ίδια 

πολιτική: Δημιουργούν τετελεσμένα γεγονότα με βία ή με ψυχολο

γική πiεση και παραπλανητικά επιχειρήματα και μετά έχουν την α

ξίωση να αναγνωρίζουμε εμείς τη δεδομένη πραγματικότητα. 

t 
w 

α.πό -τον "α.νηιρα.σ~σ-rα.", σελ. ,3. Γερμα.ν~α. 1970. 

r -ro. χ 11 ί. ,_, 
.r~ι fτο · E?roπfttιo 

ε Ν~ ΜΕ ΝΟΙ 

' ,..ι fi ~'~ Τι ~ Ε τ Η ι-ι 
Ε ~.He1'4λl\e V εΗ 

Μέσο. στο. εργeστάσ ι ο. κο. ι το. χό.'~μ της rερμο.ν Lο.ς, 35G χ ι

λιάbες έλληνες εργάτες. ~πένο.ντι τωυς, το. αφεντικά., η ο.

στυvω.μ Lo., τω κρά.τως, e ι φο.σ ι στ ες της Ελλάόο.ς . 

-Η 14 ωρη bωυλειά κο.ι τω στeιβο.yμο. στο. Χά~μ. η τρέλ

λο. στην ο.λυσLbο., τω νeσeκωμεLe κο.ι τe σο.νο.τΦριω. 

- Ο yκεστο.πLτης μο.έσ τ ρeς, e φο.σιστο.ς 5υρωρΦς τeυ χά.

~μ. Θ χαφιές κι ω Τρο.μπωοκως τωυ ελληνικeΟ πρωζενεLeυ 

- Ο ρο.τσιστ~ς μπο.σκLνο.ς, ω πωυλημένως συνbικο.λιστ~ς. 

- Η ο.yωνιο. yιο. το. χαρτιά κο.ι τe bιο.βο.τ~ριω, το. πepνΦ-

φυλλο. κο.ι η ωρδωστο.σιο. στeυς στο.5μeΟς. 

- Ο ο.πο.τε~νο.ς πe λι τικά.ντης κο.ι ω ιbιeκτ~της τωυ χο.ρ

τωπο.ιyνιeυ . 

-Γιο. νο..μο.ς ρeυφ~ζeυν, νο. μο.ς τσο.κισωυν!!! 

ΟΜΩΣ 

ΠΦτε ένας μο.έστρeς βρισκετο.ι με σπασμένο. το. μωΟτρο.!!! 

- ΠΘτε μ ι ο. μηχο.ν~ βρισκετο.ι κατεστραμμένη!!! 

- ΠΘτ ε ένο.ς τρο.μπωΟκως πηyο.Lνει στω νωσωκeμεLΘ!!! 

-Η ~ντιστο.ση υπάρχει!!! 

- ~ρκετά στη ζω~ της μιζέριας κο.ι της σκλαβιάς!!! 

- ~ρκετά το. κο.5άρμο.το. κο.ι ωι κο.ρχο.ρLες στω κεφάλι μο.ς!!! 

~ΝΤΙΣΊΆΣΗ 

Στω χάtμ κο.ι τω ερyeστά.σιω ενωμένω ι ενάντιο. στην εκ 

μετάλλευση!!! 

~π· τe χά·~μ κο.ι τe ερyωστάσιω ο.νο.τΟ.ει η ζω~!! r 

ΓΙ~ Τ~ ΔΙΚΙΑ Μ~Σ ΕΔΩ ! !! 
ΓΙ~ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙ~ Κ~Ι ΤΟ ΣΟΣΙ~ΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ Π~ΤΡΙΔ~ !!! 

Σε 50-100 χρόνια δε θα υπάρχουν πια Γερμανοί. Στους νότιους 

γίνεται προπαγάνδα να κάνουν πολλά παιδιά, σε μας εδώ συνι

στούν αντισυλληπτικά χάπια και τον υπερπληθυσμό εκείνων τον α

φήνουν να μεταναστεύει σε μας. Πίσω απ' αυτή την υπόθεση κρύ

βεται το σύστημα. Συζητήστε γι ' αυτήν την κατάσταση . Η δειλία 

είναι θάνατος. Μιλήστε στους φίλους σας, στους συναδέλφους 

σας, στα παιδιά σας. Διαδίδετε αυτήν την προκήρυξη . 

εικονογράφηση α.πό 

τον • α.νηφα.σιστα.", 

σελ. 21, Γερp.α.ν~α. 

1970. 

• 
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Το πλάσμα στ' 

αριστερά είναι 

ο κύριος 

Μιχαλολιάκος, 
αρχηγός της 

Χρυσής Αυγής. 

γερμανικού NPD rΊ της ιταλικrΊς Forza αποτελούσαν οι καυτοi διάλογοι των ρημσοκές οικογένειες, λάτσηδες, αγ

Νuονa - και πότε ως n ναζισuκrΊ συμ- ναζi παραγόντων μέσω iηternet, οι γελόπουλους κλπ. 

μορiα με τα μaχαiρια - που στόχο εί- οποίοι aφού ξεκaηνιάστnκαν ημιδη- Μεταξύ ωστόσο του τελευταίου δικα

χε να οργανώνει δολοφονικές επιθέ- μοσίως με aνταλλαγές καρφωμάτων σuκού "όχι" και του τελικού ''ναι" 

σεις χτiζοντας τη φrΊμη του killer του τύπου ''ο περίανδρος χάιδευε τα μεσολάβησε κι ένα άλλο επεισόδ10 

στους uηdergdround κύκλους, κυ- μπούτια ενός ογκά" rΊ "το ζεστό δω- του ~κροδεξ10ύ χώρου. Ο επi επτά 

ρίως της αθrΊνας. μάηο του αρχηγού στο οποiο μυού- χρόν10 κατaζnτούμενος γ10 τπν aπό

ΑφrΊνοντaς κατά μέρος τα γ10τi, η σε τα νέα μέλη" rΊ "ποιος τα παίρνει πεφα δολοφονίας ενός aριστερού 

πραγματικότητα aπέδειξε ότι πα- aπό πο10ν" έλαβαν την απάντnσn α- φοηnτrΊ Αντώνης Ανδρουτσόπουλος, 

ρά τις προσπάθειές της χρυσrΊς πό θεσσαλονικιό συναγων10τrΊ τους υψηλό ως τότε στέλεχος της χρυσrΊς 

aυγrΊς να συγκροτrΊσει ως ποληικό "ρε παιδιά η τσακώνεστε, aφού θα αυγrΊς παραδίδεται aυτοβούλως και 

της περiγυρο διάφορες νεανικές, το κλεiσετε το μaγαζi ... ". Κι όλα ου- προφυλaκiζετaι. Π10 έμπεφοι aπό ε-

κατά βάση ποληισμικές, υποκουλ- τά εν έτει 2003-4. ΑφορμrΊ για τις ε- μάς σύντροφοι το μυρiστηκaν το σε

τούρες (π.χ. την ''oi punk" σκπνr\ rΊ ξελiξεις δόθηκε - και δεν rΊταν άλλη νάρ10. Κάπο10ς καλοθελnτrΊς θα aψύ

τους blackμεταλλάδες) απέτυχε να από την επiθεση εναντίον των γρα- ριξε στον aντωνάκη (γνωστό και ως 

παίξει το ρόλο τnς πολιτικrΊς ανaφο- φεiων της χ.α. στα τέλη του νοέμ- περiaνδρο): βρε αγόρι μου νέος εi

ράς σ' αυτά και ενδεχομένως και σ' βρη. Η σuγμrΊ rΊταν ιδανικrΊ: τόσο σαι, ακμαίος εiσαι, δεν κάθεσαι κανό 

άλλα νεανι κά υποκείμενα. Πολύ δε γ10τί οι χρυσaυγίτες θα 'παρίσταναν δυο χρονάκ10 στη φυλακrΊ, να βγά-

Λήξη εργασιών περ10σότερο απέτυχε, αν και είχε με- τα θύματα που πρέπει να σκεφτούν λουμε τον κυρ- Γρηγόρn που πaρa-

Την πρώτn Δεκέμβρη η εφnμερίδα γάλες πιθανότητες-με το μέρος της, γlΟ το πολιτικό τους μέλλον ύστερα ΠΟVlέται και γlΟ αντάλλαγμα να φάμε 

"χρυσr\ αυγrΊ", περιελάμβανε μια να εντάξει υπό τη σκέπn της όλη ου- από τις τόσες εναντiον τους επιθέ- το χοντρό που τα χει σκατώσει και να 

σχετικά ολιγόλογη δrΊλωσn του πολι- τr\ τη συντnρnτικrΊ μεταστροφrΊ που σεις, όσο και γιατί θα ξεμπέρδευαν βάλουμε εσένα ·νούμερο 1; Τι λες; . 

τικού aρχnγού τnς ομώνυμης οργά- λαμβάνει χώρα εδώ και περiπου δέκα με την αστυνομiα που έκανε ότι πίε- Μέσα πέσανε οι σύντροφοι ως προς 

νωσης Ν. Μιχαλολιάκου που τελείωνε χρόν10 στους γηπεδικούς χώρους. Ε- ζε για τα όπλα κλπ. το πρώτο σκέλος του κονέ, μένει να 

με τα λόγια: "( ... ) αποφασίζω την α- νώ δηλαδrΊ n φάση των χουλιγκάνων Οι επόμενες κινrΊσεις των οργανωμέ- επιβεβαιωθούν rΊ να διαψευστούν και 

ναστολrΊ κάθε πολιτικrΊς δρaστηριό- πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όδευε νων ναζί στην ελλάδα εiναι σaφεiς ως προς το δεύτερο. Το πολύ πολύ 

τητaς του κόμματος χρυσrΊ α υγrΊ". Μ' με γεωμετpικrΊ πρόοδο περ10σότερο και εν μέρει ομολογnμένες: περνούν βέβαια να φάει ο περίaνδρος κανό 

αυτόν λοιπόν τον ουδέτερο τρόπο η προς ένα διάχυτο ''γαμιούνται οι αλ- κατ(! πάσα πιθανότητα στη φάση της χρονάκι παραπάνw και να aργrΊσει ν' 

χρυσrΊ αυγrΊ επέλεξε να αυτοδιαλυθεi βανοί", παρά προς το εξίσου διάχυτο γραβάτας, μ' όλο το βάρος να πέφτει ανέβει στnν ι εραρχία (αν και δε το 

και να περάσει ως τέτοια στο παρελ- και ασυγκρότητο "μπάτσοι - γουρού- στnν πατριωτικr\ συμμαχία ιδίως εν βλέπουμε γιατί έχει και καλό δικnγό

θόν. νια - δολοφόνοι" που μπορεί να 'ταν όψει των επερχόμενων ευρωεκλο- ρο, τον Τάκη Μιχαλόλιa, ο οποiος πa-

κυρiαρχο πριν από μια δεκαετiα, ε- γών. ρεμπιmόντως εiχε αναλάβει και τον 

ντούτοις δεν κατάφερε να συνδέσει κυρ- Γρnγόρη) ... 

την οπαδικrΊ με την πολιτικr\ (ακρο

δεξιά) συνείδηση. Σ' αυτό το πλαίσιο 

το "είμαι βάζελος και γαμώ τον πει-

Αλλαξοκωλι ές r.;;;;;;;;;;;;:::-;:-:::::;::~;::=;;:::::;;;-ι 

ροιά" δε μπόρεσε ποτέ να εμπλουτι-

στεi με το "είμαι βάζελος Ι φασίστας 

και γαμώ τον πειραιά και άμα λάχει 

Λοιπόν αυτrΊ η ιστορia έχει το ενδια

φέρον τnς. Μετά από αλλεπάλληλες 

aπορρίψεις των αηrΊσεων αποφυλά

κισr\ς του (δύο r\ τρεις αν θυμόμαστε 

γαμώ και τους αλβανούς". (κι όλα αυ

L-=~~~=~~~~~-=~~~~ τά την ίδια σuγμr\ που υπάρχουν 

καλά) αποφυλακίστηκε εν τέλει για 

λόγους υγείας ο πολύς Γρηγόρης Μι -

χαλόπουλος, προκειμένου να μεταβεί 

στις Η .Π.Α. για εγχείρnση καρδιάς. Η χ.a. σχεδόν aπό τnν ίδρυσrΊ της 

βρι σκόταν εμπρός σε μια κρίσιμη α-

σύνδεσμοι οι οποίοι πουλάνε μπλού

ζες με στόχους ... ) Χουντικός με πατέντα, βαθμοφόρος 

πόφαση . θα έπρεπε να επιλέξει εiτε Η ξεκάθαρn αυτr\ αποτυχiα στο κοι- του ελληνικού στρατού, ιδιοκτr\της 

νωνικό επiπεδο δεν rΊταν ά'{\,Ιωστη τηλεοπτικού σταθμού (τηλετώρα) και 

στα κεφάλια της οργάνωσης και δεν εφημερiδας (ελεύθερη ώρα), ηγέτης 
το δρόμο τnς επίσημης πολιτικrΊς 

δραστηριοποίησης είτε το δρόμο των 

μαχαιριών και των τραμπουκισμών. 

Εν ολίγοις και για πολλά χρόν10 προ-

rΊταν άγνωστη στο βαθμό που από 

καιρό ψιθυριζόταν ότι το μαγαζί δεν 
ποληικού κόμματος (πατριωτικό μέ

τωπο), μπλεγμένος σ' όλες ης πρό

πάει και πολύ καλά και πως r\ταν α- σφατες ακροδεξιές ποληικές ίντρισπάθησε να ισορροπr\σει μεταξύ και 

των δύο εναλλακτικών, παρουσιαζό- ναγκαία μια ανασυγκρότηση του πο- γκες ο κυρ- Γρηγόρης καταδι κάστηκε 

μενη πότε ως ο επiσημος πολιτικός ληικού εκφραστrΊ του νεοναζί χώρου τελικά σε πολλά χρόν1α για εκβιασμό 

εκφραστr\ς του ντόπιου hardcore ε- τουλάχιστον σε οργανωτικό επίπεδο. 

θνι κισμού - κατά τα πρότυπα του Αποκορύφωμα αυτrΊς τnς επίγνωσnς 
και απόσπαση χρηματικών ποσών α

πό τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχει-

Ο κυρ Γρηγόρης στ' αριστερά, 

προσέρχεται στα δικαστήρια ό

που πραγματικά διώχθηκε για τις 

ιδέες του. 

Οι οποίες, ως γνωστόν, κατά κύ

ριο λόγο αφορούσαν το ξεζούμι
σμα των Αγγελοπουλαίων ... 

QιVI στο ρατσισμό! 
Rl cπn διαnόμnι:υσn τιιν νazt! 

EnrnAouς! 

~41' 
Ot
<~ 
fι:14Ι: 
::.:::~ 
c< 
ιeι 

Πηγή: Περ~οδ~κό "Α.ν< Lόρα.ση", 3, 9-G5. 

Δρά.σtηι;: Ο .Ν.Ε .Κ, "Νέο~ Ε6ν~κ~σ<έι; ΚορLν6ου" 

Τιtλοι; ~ρθροu: Α.6λέηκ Μπ~λμΠό.Ο, Ο Π~Ο ρα.<σ~σηκός 

σύλλογος <ηι; Ευρώπης 

Κι auτol άνβρcιιnοι ι:Ιναι! 
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Συμφραζόμενα.: ΠροηγεL<α.~ "φυλετ~κή α.νό.λυση των ελλην~κών 

ΠΛΕ (Α' κα.~ Β' εeν~κήι;) γ~α. την α.γων~σηκή περLοόο 2GG5- b" 

Απόσπα.dμα. (ή ό.ρ ~α. σίιντα.ζη του πρωτότυπου όLα.τηρεL τα. ~): 

[Η Αθλέτικ Μπιλμπάο] αγωνίζεται με παίχτες που, όχι απλά να εί

ναι Ισπανοί, αλλά να κατάγονται όλοι από τη χώρα των Βάσκων. 

Σίγουρα σπάνιο στις μέρες μας( ... ). 
Κάτι παρόμοιο ίσχυε και στην Αγγλία μέχρι τα μέσα της δεκαετί

ας του '80, όπου απαγορευόταν ξένος παίχτης να παίζει στο αγ
γλικό πρωτάθλημα. Από τότε βέβαια που άλλαξε αυτό, και οι ι

στορικοί σύλλογοι, αλλά και η εθνική Αγγλίας μολύνθηκαν με αλ

λοφύλους γι' αυτό και υπήρξε πτώση στο επίπεδο του ποδοσφαί

ρου στο νησί. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέχρι τότε οι 

αγγλικές ομάδες σάρωναν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ( ... ) 



Ιιιιrο 
Λένε πως η μάχη για τη διατήρηση του δρόμου καθαρού εί

ναι "πόλεμος συμμοριών", "μάχη των δύο άκρων" και άλλα 

τέτοια ψαγμένα. Αλλά αν δεν υπήρχε αυτή η μάχη, αν τόσος 

κόσμος δεν ξενυχτούσε, δεν αγωνιούσε δεν λαχάνιαζε και δε 

διασκέδαζε εδώ και εικοσι χρόνια, αυτή η χώρα θα είχε πολ

λή περισσότερη φασιστική βία. Κι οι ψαγμένοι με τα "δύο ά

κρα" και τις λοιπές παπαριές, θα είχαν σβάστικες ζωγραφι

σμένες κάτω από τα σπ(τια τους και φασίστες να τους κοιτά

νε στραβά εκε( που πfνουν τα ποτά τους. 

Ναι λοιπόν, αυτή η υπόκωφη μάχη διεξάγεται εδώ κα ι χρό

νια. Και πετυχημένα: Με σπρέι και με μπογιές, με αφίσσες 

και με καρτολ(νες, με τα πόδια και με μηχανάκια, με λόγια 

και με έργα, εκατοντάδες αντιφασ(στες και αντιφασfστριες 

δεν αφήνουν στο φασισμό χώρο να αναπνεύσει. 

Αυτή η σελίδα είναι δική τους. 

-
Γρ6μμα avarvucrrιι 

11 
Αυτή η φωτογραφία μας ήρθε με το mail, μαζf με το α
κόλουθο μήνυμα: 

Σύντροφοι του antifa!, γεια και χαρά! Στέλνουμε φωτο
γραφία και ιστορία: 

Είμασταν στην Πατησίων όταν είδαμε ένα αμάξι που μέ

σα είχε τα εξής: 

α) έναν ακροδεξιό με μπλούζα με πουλάκι από αυτά τα 

προοδευτικd με τα δύο κεφdλια 

β) Ένάν ακροδεξιό με μπλούζα ελληνική σημαία 

γ) Έναν ακροδεξιό άνευ λοιπών χαρακτηριστικών (καρά

φλα μόνο, όχι η τεχνητή, η dλλη) 

δ) Ταπετσαρία ελληνική σημαία στο πίσω κάθισμα! 

Υστερούσαμε αριθμητικά, και με τέτοια ωραία ταπετσα

ρία υστερούσαμε και αισθητικά, παρόλ' αυτά κάναμε 

ό,τι θα έκανε κάθε καθώς πρέπει πολίτης. Τους πήραμε 

από πίσω για να δούμε που πάνε. Φαvταστείτε τη χαρά 

μας όταν τους είδαμε να στρίβουν σε μια πdροδο, να 

κατεβαίνουν απ' το φασιστομομπιΛ και να απομακρύνο

νται ησύχως! Ευτυχώς και για κακή τους τύχη, είχαμε 

βγει για σπρέι και είχαμε μαζί τα απαραίτητα, δηλαδή 

ιφdνος, σπρέι, και φωτογραφική μηχανή! 

Οπότε δια·κοσμήσαμε το φασιστομομπιΛ όπως χρειαζό

ταν (γράψαμε πάνω "χάσαμε το φασίστα μας!" "όποιος 

τον βρει να μας τον φέρει" κλπ), και πήραμε και φωτο

γραφίες να τις δείχνουμε στα εγγόνια μας. 

Άμα θέλετε, έχουμε κι dλλα τέτοια, πείτε μας να σας 

στειΛουμε. 

Αντιφασίστας και aντιφασίστρια (μας καταλdβατε, δύο 

είμαστε). I 

Λέμε πως οι ναζήδες είναι καθυστερημένοι, αλλά δεν το εννοούμε για όλους, να 
το ξέρετε. Παρόλ' αυτά, εκεfνος ο τύπος που βρήκαμε στην Π ε- Ο ... _ 
τρούπολη, ήταν στΌλήθεια καθυστερημένος. Δηλαδή, μας ~ 
βλέπει που κολλάμε αυτοκόλητα. Εμείς είμαστε μια κοπέλα ι ~ 
μεταξύ Nina Hagen και janis jop li n (γίνεται! ) και δυο μαλιά- ~ 
δες άσχημοι κι αδύνατοι, ονόματα δε λέμε υπολήψεις δε θί- z 
γουμε. Αυτός είναι ένας ψηλός γλόμπος καμιά ενενηνταριά ~ 
κιλά, και φοράει κάτι κονκάρδες με αγκυλωτούς. Μας βλέπει 
και τον βλέπουμε. Πάει λοιπόν ο καλός σου παρακάτω και αρά
ζει πίσω από ένα περίπτερο και κάθε λίγο πετάει το γυαλιστερό κεφαλάκι 
του και μας κοιτάει και καλά στα κρυφά! Αλήθεια! 

Ε, πάμε κι εμείς πίσω από το περίmερο, του εξηγούμε ότι η ιδεολογία του εrναι 
εχθρική για την ανθρωπότητα, δεν καταλαβαίνει· του το εξηγούμε κι επί τω έρ
γω, και (νομίζουμε ότι) καταλαβαίνει μια χαρά. 

Πάμε μετά να φύγουμε, και τον ακούμε να λέει "πάντως ρε παιδιά, είναι αξιο
θαύμαστο αυτό που κάνετε- Μπράβο! Μήπως είσαστε skinheads?" 
Άβυσσος ... 

A•tlfa str 
!: Πόσα stencils κάνατε; 
Str: Έχουμε κάνει πολλά. Την τελευταία 
φορά κάναμε είκοσι από κάθε μεριά της 

Π ατησ(ων. 

!: Και τί κόλλημα φάγατε με τα stencils; 
Str: Μία από εμάς ξέρει να φτιάχνει και γί
ναμε όλοι θαυμαστές του Banksy. Κάναμε 
κάτι κουβέντες όπου δε λέγcψε για το ρα

τσισμό κα ι την ελλάδα αλλά κοιτούσαμε τις 

μαγεfες του Banksy απ' το internet. Ε, μετά 

παfζει κι αυτό το aντάρτικο με τα stencils, 
ότι μπορεί να παίζουν σε γωνίες και να πέ

σει το μάτι σου απάνω εκεί που δεν το πε

ριμένεις, παίζει έκπληξη, πρόκληση, πως 

;:;.. 
~ ,,. -ι 

ν•-
-ι-;-
-~ '" ~ 

το λένε. Επίσης βαριούνται να τα σβήσου

νε οι κωλοδήμοι. Και έχουνε και πλάκα! 

!: Γ ιατί γουστάρετε γενικόλογα συνθήμα-

τα; 

Str: Γενικόλογο είν' το μάτι σου! Fight the 
power σημαίνει πολέμα την εξουσία, είναι 
των μαύρων από την αμερική, από το '68, 
είναι ' κομμάτι Public Enemy ρε κεφάλα! Ά
μα δε γουστάρεις, να πα να φτιάξεις δικά 

σου να 'χουνε το Μαρξ αγκαλιά με το 

Μπακούνιν και να λένε ξέρω ''(ω "κάτω ο 

ρατσισμός και το κράτος" να γουστάρεις! 

Εμε(ς είμαστε του fun· κατάλ~βες; 
!: Καλό ντε ... 

QιVI στο ρατσισμό! 
Rl στη διαπόμπι:υση! 

Να τους δelξouμc όnιιις cfναι! 
Σαν yΑuκά ανβρcίιπινα όντα! 

-

-
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Του Αγ(ου Νικολάου ανήμερα ΠΥΝΟΜΙΑ! " των πάγκων, κι αρχίζει ένα τpάβα σπρώξε, εγώ σταράδες, κότες, ΣΚΑΤΟΜΒΑΝΟΙ, άμα σας 
Εντάξει, χριστιανός δεν είμαι, ούτε είναι επειδή - 'ΒΓΜΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΑΛΛΙΩΣ στην περιφέρεια με τα χέρια στις τσέπες τρώ- βαστάει φωνάξτε την αστυνομία", το λέει δυ
με λένε Νfκο, αλλά του Αγίου Νικολάου ανήμε- ΔΕ ΦΕΥΓΕΙΣ! " ω κάτι σπρωξιές αλλά δεν τρέχει μία, αφού δεν νaτά να την ακούσουν οι γύρω, κι η χοντρή 
ρο, πήγα στο πανηγύρι του Άη Νικόλα στα Πα- Πάω κοντά και βλέπω τρεις αλβανούς με πάγκο πέφτουν τfποτa μαχαιρ ιές πάλι καλά, και μέσα κουνάει το κεφάλι πάνω κάτω ακόμη συγχισμέ
τήσια . Ήταν στο δρόμο που πάει παράλληλα να έχουν περικυκλώσει μια κατεστραμμένη χο- στην αναμπουμπούλα πάει ένας από dλλο πά- νη και οι κόρες της ψευτοξανθιάς κοιτάνε με 
με τον .ηλεκτρικό, ξέρεις μωρέ, δε θυμάμαι πως ντρή γύρω στα πενήντα που μασουλάει κάτι γ κο και βάζει χέρι στην τσάντα της χοντρής και κατανόηση, ο θεός να την κάνει. Και γυρνάω 
τον λένε ... τέλος πάντων, πάγκοι εκεί, και δώ- 'αφήστε με να φύγω, δεν tχω πάρει τίποτα ' βγάζει έξω το παντελόνι και απομακρύνι-:ται ή- π(σω στον πάγκο. Και βρίσκω τον πιτσιρικά 
στου πάγκοι. Ρούχα κυρfως, κάλτσες πέντε ζευ- και να την τραβολογάνε. Από κοντά κι ο γιο·ς συχα. Και την αφήνουν τη χοντρή. Και τότε η που με κοίταζε στα μάτια και μου ούρλιαζε "ά
γάρια πέντε ευρώ, κάτι επιτραπέζια της κακιάς της χοντρής, γύρω στα δεκαπέντε, να λέει "ό- χοντρή που μέχρι τότε ήταν στο "αφήστε με ντε ρε καριόλια" . Ρωτάω: 
ώρας, κάτι αρωματικά κεριά, εκε(να τα ζουλού χι ρε παιδιά, μάνα μου ε(ναι 11

• να φύγω ", παfρνει το γιο της και σηκώνεται - "Η:λικά το 'χε πάρει το παντελόνι;" 
εθν(κ τόξο με χορδή από σπάγκο και ξύλινες Ο γιος aυτουνού που εfχε τον πάγκο εfχε αφιο- και φεύγει ΟΥΡΛΙΑΖΟΝΤΑΣ: - Έ, βέβαια το 'χε πάρει' 
μάσκες του μεγάλου αρχηγού, cd με αλβανικό νιστε( 'ΑΝΠ ΡΕ ΚΑΡΙΟΛΙΑ, ΚΛΕΦΤΕΣ, ΑΠΑΠΩ- - "ΠΗΝ ΕΜΑΔΑ ΡΕ; ΠΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; ΣτΗΝ ΕΛ- -' Και το πήρατε πίσω;' 
hiρ hορ και σκυλάδικα, παιδικά αυτοκινητάκια ΝΕΣ' και με κοίταζε στα μάτια. Εγώ καμfα σχέ- ΛΑΔΑ, ΓΑΜΩ ΤΗΝ MBANIA ΣΑΣ; ΣτΗΝ ΕΛΛΑ- - "Σιγά μη δεν το παfρναμε πίσω, εμεfς τα δι-
που δε δουλεύουν, εικόνες της παναγίας σε ση, χέρια στις τσέπες και κουνελιστάν, ξέρεις. ΔΑ; 11 

κά μας τα φυλάμε. Άντε με την καριόλα μεγά-
1 50% μεγέθυνση, ξέρεις να τις βάλεις Πάει λίγο έτσι πέρα δώθε, και αρχίζει κα ι δεύ- Και αυτοί με τον πάγκο συνεχίζουνε 11 ΚΛΕΦΠΣ λη γυναίκα και να κλέβει παντελόνια. Δέκα ευ
στην κουζίνα και να μην περάσουν α- τερη μανούρα με μια περαστική, ψευτοξανθιά, ΟΛΟΙ! ΚΛΕΦΤΕΣ! ΑΠΑΠΩΝΕΣ! ΚΑΡΙ ΟΛΗΔΕΣ! " ρώ έκανε το παντελόνι, κι έγινε ρεζίλι για δέκα 

παρατήρητες, και πάει λέγοντας. σαραντάρα, που περνούσε με τις δυο τις κό- Και η ξανθιά συνεχfζει "ΑΝΠ ΠΑΛΙΟΠΟΥΠΑ- ευρώ, άντε με τους κλέφτες, τους απατεώνες". 
Τους πάγκους τους είχαν όλους αλ- ρες, κι είπε να βοηθήσει τη χοντρή ΌΧΙ ΡΕ ΡΑΔΕΣ, ΚΟΤΕΣ, ΑΜΑ ΣΑΣ ΒΑΠΑΕΙ ΦΩΝkΙΕ Και πετάγεται κι ο δίπλα που μες στο χαμό εί
βανοί τσιγγάνοι και μαύροι, πότε ΠΜΙΟΠΟΥΠΑΡΑΔΕΣ ΝΑ ΦΩΝΑΞΠΕ ΤΗΝ Α- ΤΗΝ ΑΠΥΝΟΜΙΑ ' κα ι φεύγει κι αυτή με βήμα χε βουτήξει το παντελόνι από την τσάντα της 
πέρασαν στην αρμοδιότητά τους HYNOMIA ΡΕ ΚΟΤΕΣ ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝ ΙΑ ταχύ . χοντρής: 

δεν ξέρω, θυμάμαι που παλιό τους ε(- ΣΑΣ". Οι κόρες της κοιτάγανε. Και ένας άλλος που περνάει, γύρω στα σαρά- - "Έπρεπε να 'χαμε φωνάξει τους μπάτσους 
χα ν έλληνες aλλά πάε ι τελειώσανε α υ- - 'MAKPIA ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΜΟΥ ΡΕ ΚΑΡ ΙΟ- ντα κι αυτός, πετάει ένα "ΡΕ ΔΕ Γ ΑΜ I ΕΠΕ 0 - αλλά δεν ε(δες, όλος ο κόσμος τη γιουχάϊ<ε". 
τά. Λοιπόν, παίρνω φόρα και μπαί- Λ ΙΑ', ο αλβανός με τον πάγκο. ΛΟΙ ΚΩΛΟΑΛΒΑΝΟΙ ' και φεύγει δfχως να στα- Και πετάγεται κι η γυναίκα του τύπου με τον 
νω, ένας μακρύς στενός δρόμος φί- - ' ΜΗΝ ΑΠΛΩΝΕΙΣ ΧΕΡΙ ΓΑΜΩ ΤΟ XPIHO ματήσει ούτε δευτερόλεmο. πάγκο: 
σκα πάγκους και κόσμος κα ι ντουνιάς ΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ Ο ΠΑΓΚΟΣ ΣΟΥ' , η Και το επεισόδιο τελειώνει στα γρήγορα. Συνε- - 'Λέμε ότι μας κλέβουν οι γύφτοι· αλλά να κι 
πέρα δώθε, πέρα δώθε. ξανθιά που περνούσε. χίζουμε όλοι το περπάτημα, κι άλλα ζουλού ε- οι καθώς πρέπει τί κάνουνε'. 
Παρόλ' αυτά δε βαρέθηκα. Με το που Αναμπουμπούλα δικέ μου, διμέτωπη κιόλας, έ- θνfκ σκουπίδια, κι άλλοι πήλινοι κουμπαράδες, Και φεύγω που λές και πάω σπ(τι μου και δεν 
μπαίνω στο χάος και μαθα(νω να περ- να μέτωπο η χοντρή με το γιο της εναντfον του κι άλλες εικόνες της παναγίας, και παρακάτω έ- μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Και ηθικό δΙ
πατάω χωρίς να μπουρδουκλώνομαι τύπου με τον πάγκο και του γιού του, ένα μέ- χουν βρεθεί η χοντρή shoρ lifter πανηγυριών, δαγμα δεν έχει. Άλλα άκου με που σου λtω: Θα 
κάθε πέντε δεuτερόλεmα, ακούω από τωπο η ψευτοξανθιά με τις κόρες της εναντiον η ξανθιά- υποστηρικτής των shoρ lifter - πολέ- γfνει της πουτάνας δικέ μου, θα γίνει της που-
μπροστά κάτι ουρλιαχτά: της γυναίκας του τύπου. Κι έρχονται κι άλλοι μιος των αλβανών - και τα παιδιά τους, και λέ- τάνας, αυτοί ίσα που κρατιούνται, ένα τσακ θέ-
- 'ΒΓΑΛΤΟ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ τΣΑ ΝΤΑ!" περαστικοί και στέκονται και κοιτάνε σαν την νε για τη μικρή τους περιπέτεια, δηλαδή η ψευ- λουνε. 
- "ΒΓΜΤΟ Γ ΙΑτι ΘΑ ΦΩΝΑΞΩ ΤΗΝ Α- αφεντιά μου, έρχονται και οι γύρω ιδιοκτήτες τοξανθιά λέει "κα ι τους λέω άντε ρε παλιοπου- Ένα τσακ. 

η.. BHt..lll 
{"I 0'1 1:-f. E.lf. 
\ζ.Oiit..t\f.ίt:-, 
1:-lit..t-.f.ίt:- r1~Νί0'1 

1-ίl-. 1.\:- ΙNt-.Pill 
lt..H t:-1{1 t\ Ν Οίl li 
lt..liό.t:-NΙ\ζ.li t\ NOχli 
rιΡε.rιε- Ι Nt-. Ε.ΙΝt-.1 
t-. Η Ν lif..-- ---r.---"" 

ΟΙ 1'- f\f\li Nt:-f. t:-ΙΝ~Ι 
\ζ. γ NliΓiiit..t:-t\101 

.f\{"10 ίΟ t..lt:-~Nii 
f.12Nif.it..O! 

- / ,, 
1 

τ l' 




