
Μέιλ από Αθήνα (1) 

(θ τριμθνιαία μασ παρζμβαςθ ςτο αυτόνομο ραδιόφωνο του Αμβοφργου, FSK, ξεκινά 

με μια ανταπόκριςθ που μασ ηιτθςαν οι εκεί ςυντρόφιςςεσ και ςφντροφοι για τθν αντι-

μζρκελ διαδιλωςθ ςτθν Ακινα τθσ 9θσ Οκτϊβρθ 2012) 

τισ 9 Οκτϊβρθ του 2012 ζγινε θ επίςκεψθ τθσ μζρκελ ςτθν ελλάδα, αναμενόμενο ιταν 

λοιπόν όςοι αντιλαμβάνονται πωσ θ κρίςθ τθσ ελλάδασ οφείλεται βαςικά ςε “ξζνουσ” – 

δθλαδι, οι ζλλθνεσ “πατριϊτεσ” – να διοργανϊςουν τον ανάλογο χαμό. ΓΕΕ και 

ΑΔΕΔΤ, οι μεγάλεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ τθσ χϊρασ, κακϊσ και θ αριςτερι 

αντιπολίτευςθ (ΤΡΙΗΑ και ΚΚΕ) κάλεςαν το λαό ςτισ ςυγκεντρϊςεισ ςτθν πλατεία 

υντάγματοσ. Σςίπρασ και Ρίξινγκερ (DieLinke), μάλιςτα, ζβγαλαν αναμνθςτικζσ 

φωτογραφίεσ ςε κλίμα ομόνοιασ, με φόντο τον αγωνιηόμενο λαό, βαηοντασ μασ το 

ερωτθμα, γιατι αν το βλεπουν ετςι, δεν βγαινουν ςτθν ιδια τθν γερμανια με ςτολεσ των 

 για να χλευαςουν εκει τθν μερκελ και τθν χωρα τουσ? (εδω το λενε “φτθνο 

λαικιςμο”). Διαςπαςμζνθ φάνθκε, αντικζτωσ, θ ακροδεξιά αντιπολίτευςθ μιασ και το 

κόμμα των “ανεξάρτθτων ελλινων” κάλεςε ζξω από τθ γερμανικι πρεςβεία ενϊ, 

ανεπίςθμα, χρυςαυγίτεσ και άλλοι πιτςιρικάδεσ φαςίςτεσ ανζλαβαν να αναμειχκοφν με 

τθν (ακρο)αριςτερά ςτο φνταγμα ςε τζτοιο βακμό που πλζον κα ιταν νόμιμο να 

μετανομαςτεί θ ςυγκεκριμζνθ πλατεία ςε “πλατεία ξεπλφματοσ”. Ο όγκοσ των 

διαδθλωτϊν εκτιμικθκε ςτισ 50.000. Θ αςτυνομία ζκανε χριςθ δακρυγόνων 

προκαλϊντασ ανακοπι καρδιάσ ςε ζναν ακροδεξιό των “ανεξάρτθτων ελλινων”. 

Σο κλου τθσ θμζρασ ιταν θ παρζλαςθ με ςυντεταγμζνο ςτρατιωτικό βιμα των επιςθσ 

απεργων κομάντο του ελλθνικοφ ςτρατοφ με τισ ςτολζσ και τισ ςθμαίεσ τουσ. Σα 

ςυνκιματα των τελευταίων “ζξω θ μζρκελ από τθν ελλάδα”, “όλοι μαηί να φφγουν οι 

χαηοί” κτλ “παραδόξωσ“, παρατιρθςε δθμοςιογράφοσ εφθμερίδασ που κάλυπτε το 

ρεπορτάη τθσ διαδιλωςθσ, “χειροκροτικθκαν τθ ςτιγμι που οι καταδρομείσ περνοφςαν 

μπροςτά από τα πανό τθσ ακροαριςτεράσ” (εφθμερίδα Ζκνοσ). Αλλά και μια μικρι 

βόλτα με τα πόδια από το ςθμείο, κα ζκανε φανερό και ςτον πιο αδαι ότι αριςτεροί 



και ακροδεξιοί κινοφνταν διάςπαρτοι ςτα ίδια τετραγωνικά, ενωμζνοι ενάντια ςτον 

‘κοινό εχκρό’. Μάλιςτα για το πικάριςμα τθσ μζρκελ κάποιοι είχαν ντυκεί με ναηιςτικζσ 

ςτολζσ, παρελαφνοντασ με ςτρατιωτικά τηιπ που προςομοίαηαν ςε αυτά τθσ Κατοχισ 

του ’40-’45 και ζκαιγαν ςθμαίεσ με ςβάςτικεσ. Βζβαια, αν μιλοφςε κανείσ για “χιλιάδεσ 

ζλλθνεσ αντιφαςίςτεσ”, κα επρόκειτο για το πιο ςφντομο αςτείο που μπορεί να 

ξεςτομίςει κανείσ ςιμερα μιασ και αυτό το υποκείμενο (οι χιλιάδεσ ζλλθνεσ 

αντιφαςίςτεσ) μπορεί να το ψάχνει κανείσ με μικροςκόπιο ςτθν ακινα (κάκε μζρα που 

οι επικζςεισ ελλινων κατοίκων και νεοναηί εναντίον μεταναςτϊν ςυνεχίηονται με 

μεγάλθ ζνταςθ) και να μθν το βρίςκει, ενϊ από τθν άλλθ βζβαια όταν λόγω των 

οικονομικϊν μζτρων “κόβονται” επιδόματα, ξαφνικά όλοι τουσ ρίχνουν απανωτζσ 

κατάρεσ ςτον χίτλερ (αντι το γνωςτο πατριωτικο ςυμπεραςμα που το λενε ςτα 

καφενεια τουσ ”εναν χιτλερ χρειαηεται θ ελλαδα“). Οι πολιτικοί τθσ χϊρασ, μάλιςτα, 

όντασ ςίγουροι για αυτό ακριβϊσ το πνευματικό επίπεδο του ελλθνικοφ λαοφ, μόλισ 

πριν 2-3 μζρεσ, ζριξαν ςτο τραπζηι και το χαρτί του αντιςθμιτιςμοφ που πάντα κολλάει 

μζςα ςε ζνα περιβάλλον κρίςθσ. Αποκαλφπτοντασ μερικά ςτοιχεία για τουσ 1.991 

ζλλθνεσ κατακζτεσ που ζβγαλαν τα χριματα τουσ ςτθν ελβετία για πικανι 

φοροδιαφυγι, ο Ε. Βενιηζλοσ, ζνασ εκ των τριϊν αρχθγϊν τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ, 

εντυπωςιάςτθκε, όπωσ είπε (ςε ζντυπα και τθλεοπτικά media), από τθν παρουςία ςτθ 

λίςτα 3 ονομάτων ελλινων εβραίων.Ομωσ περα απο αυτο το ακρωσ αποκαλυπτικο και 

επικυνδθνο για τθν ελλθνικθ οικονομια γεγονοσ, μασ μενουν μερικεσ  μικροαποριεσ: 

Πωσ καταφερε ο αρχθγοσ του παςοκ μεςα ςε μερικεσ μερεσ να τεκμθριωςει τα τρια 

αυτα ονοματα ςαν φοροφυγαδεσ και δεν μπορεςε να τα καταφερει επι ενα χρονο ουτε 

με εναν απο τουσ υπολοιπουσ 1988? Με πια κρθτθρια, πωσ, ανακαλυψε ο ςοςιαλιςτθσ 

θγετθσ το οτι ειναι εβραιοι? Απο τθν καταλθξθ του ονοματοσ τουσ? Απο εξεταςθ του 

DNAτων 1991 ατομων τθσ λιςτασ? Αυτθ θ διαλογθ αναμεςα ςε εβραιουσ και μθ 

εβραιουσ θταν ενα αυτοματο ενςτικτωδεσ αντανακλαςτικο ι ειναι απόρεια 

εξωνυχιςτικθσ ερευνασ του «ςοςιαλιςτικου κινθματοσ»? Εχουν ξεφυγει πια τοςο τα 

πραγματα, που κανεισ ςχεδον δεν ευαιςκθτοποιθτε ακομα και οταν εμφανιηονται 

τετοιεσ ανακυμιαςεισ βοκρου; 



Πάντωσ, εκτόσ από τουσ ζλλθνεσ πολίτεσ που ςπάνε μαγαηιά μεταναςτϊν τα βράδια 

ςτα Πατιςια, θ πλειοψθφία των ελλινων κα το βουλϊςει για λίγεσ μζρεσ ακόμα (μζχρι 

τισ επόμενεσ διαδθλϊςεισ ςτο πρϊτο 15θμερο του Νοζμβρθ όπου κα ψθφιςτοφν τα 

νζα οικονομικά μζτρα). Ωσ τότε, κα μποροφν να διαςκεδάςουν βζβαια πρεςάροντασ 

τθν κυβζρνθςθ μζςω δθμοςκοπιςεων για ιςχυρότερεσ επικζςεισ ςε μετανάςτεσ και 

πρόςφυγεσ τθσ χϊρασ. φμφωνα με γκάλοπ του τελευταίου μινα, “μόνο 16% των 

ψθφοφόρων είναι ευχαριςτθμζνοι από τισ πράξεισ και τα μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των παράνομων μεταναστών, διότι θ πλειοψθφία 

(55%) πιςτεφει ότι χρειάηονται αυστηρότερα μζτρα! Σε όλα τα κόμματα – ακόμα και 

μεταξφ των ψθφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ – θ άποψθ αυτι είναι κυρίαρχθ” (εφθμερίδα 

Ποντίκι). Σο μόνο που μασ προβλθματίηει μζχρι ςτιγμισ είναι αν, πζρα από το 

καρραλζο 22% των πολιτϊν που δθλϊνουν ανοιχτά ότι ςυμπακοφν τουσ νεοναηί τθσ 

“χρυςισ αυγισ” (δθμοςκόπθςθ PublicIssueεπτεμβρίου), αν το υπόλοιπο 78% που 

γουςτάρει τα μαχαίρια, παραμζνει διςτακτικό ι ςεμνότυφο ωσ προσ τθ ςβάςτικα. 

τισ 12 Οκτϊβρθ αιςχρζσ μειοψθφίεσ διοργάνωςαν δφο ακόμθ πορείεσ, όχι τόςο 

επαναςτατικζσ όςο θ μεγάλθ διαδιλωςθ τθσ 9θσ Οκτϊβρθ. Θ πρϊτθ ζγινε ςε ζνδειξθ 

αλλθλεγγφθσ ςε όςουσ/εσ διϊκονται για τθν υπόκεςθ τθσ υνωμοςίασ Πυρινων τθσ 

Φωτιάσ (250 ςυμμετζχοντεσ) και θ δεφτερθ, αντιφαςιςτικοφ χαρακτιρα, ςε γειτονιζσ 

που οι φαςίςτεσ κάνουν επικζςεισ ςε μαγαηιά μεταναςτϊν (με 500 ςυμμετζχοντεσ, 

μιςοί εκ των οποίων ιταν μετανάςτεσ τθσ περιοχισ). 

Antifa Negative,  

15 Οκτϊβρθ 2012 για το TRANSMITTER του FSK HAMBURG 

 


