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(ςτισ 04 νοζμβρθ του 2012, οι ςφντροφοι και οι ςυντρόφιςςεσ από τθν antifa Jena κι 

άλλεσ ςυλλογικότθτεσ από όλθ τθ γερμανία κα πορευκοφν ςτουσ δρόμουσ τθσ Jena, τθσ 

ανατολικισ γερμανίασ, ςε μια διαδιλωςθ ενάντια ςτα “γερμανικά αιςκιματα” 

αξιϊνοντασ να μπει ςτο κζντρο το ηιτθμα των κρατικά επιχορθγοφμενων και κοινωνικά 

αποδεκτϊν νεοναηί δολοφόνων τθσ NSU. τουσ ςτθρίηουμε!  

http://411jena.wordpress.com) 

Από το 2000 μζχρι το 2007, θ NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) δθλαδι μια 

οργάνωςθ νεοναηί δολοφόνων, είχαν εκτελζςει εν ψυχρϊ εννζα μετανάςτεσ (8 

Τοφρκουσ και ζναν Ζλλθνα) και μια αςτυνομικό, είχαν διαπράξει βομβιςτικζσ επικζςεισ 

ςε ςυνοικίεσ μεταναςτϊν κακϊσ και 14 λθςτείεσ τραπεηϊν. Πλα αυτά χωρίσ να 

ςυλλθφκοφν από τθν αςτυνομία. Ίςα-ίςα οι νεοναηί δροφςαν υπό τθν προςτατευτικι 

φτεροφγα των μυςτικϊν υπθρεςιϊν οι οποίεσ αν και τουσ παρακολουκοφςαν από τα 

μζςα των 90ϋσ δεν ςταμάτθςαν το εκνικοαπελευκερωτικό τουσ ζργο. 

Πλα αυτά είναι παράδοξα μόνο για κάποιον που αγνοεί τθν γερμανικι ιςτορία. Θ 

ιςτορία των ςτελεχϊν του εκνικοςοςιαλιςτικοφ κακεςτϊτοσ και τθσ αςυλίασ που 

απόλαυςαν μεταπολεμικά (με πιο γνωςτό ίςωσ παράδειγμα τον Hanns-Martin Schleyer) 

αποδεικνφει πωσ το γερμανικό κράτοσ δεν διακατζχεται από καμμιά αρνθτικι 

προκατάλθψθ προσ τουσ ναηί. Κάκε άλλο! Θ ίδια θ Υπθρεςία Ρροςταςίασ του 

Συντάγματοσ ςτελεχϊκθκε από πρϊθν SSκαι ςτον αγϊνα ενάντια ςε κάκε εξτρεμιςμό θ 

πείρα των πρϊθν μελϊν τθσ Γκεςτάπο αποδείχτθκε πολφτιμθ. 

Στθν μετεπεξεργαςία των εγκλθμάτων τθσ NSU κρίςιμο ρόλο ζπαιξαν τα γερμανικά 

ΜΜΕ και θ γερμανικι ιντελλιγκζντςια που μετατόπιςαν τθν ςυηιτθςθ από τουσ 

ναηιδεσ και τον δολοφονικό ρατςιςμό τουσ ςτισ “ελλείψεισ και ανεπάρκειεσ” των 

μυςτικϊν υπθρεςιϊν. 



To γιατί να αςχολείται κανείσ με τθν βελτίωςθ τθσ γερμανίασ μετά το Άουςβιτσ είναι ζνα 

ερϊτθμα που απαντιζται εφκολα αν ςκεφτεί κανείσ τθν εκπλθκτικι ικανότθτα των ζνα 

ερϊτθμα που απαντιζται εφκολα αν ςκεφτεί κανείσ τθν εκπλθκτικι ικανότθτα των 

γερμανϊν να εκμεταλλεφονται παραγωγικά ακόμα και τα περαςμζνα τουσ εγκλιματα. 

Το ότι παρόλα αυτά θ απόλυτθ πλειοψθφία τθσ γερμανικισ αριςτεράσ όλων των 

αποχρϊςεων ακόμα και θ μίλιταντ επιμζνει να βελτιϊςει αυτι τθ χϊρα, μπορεί μόνο 

με τον πακιαςμζνο και ατράνταχτο δεςμό τθσ με τθν πατρίδα και τον λαό τθσ να 

εξθγθκεί. Από το πωσ ο βομβαρδιςμόσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ δικαιολογικθκε ωσ 

“αποτροπι του νζου Άουςβιτσ” μζχρι το πωσ τα πογκρόμ των 90′σ ιταν θ αφορμι για 

να βρει δουλειά μια ςτρατιά ακαδθμαικϊν και ΜΚΟ που αςχολοφνται με το “πρόβλθμα 

του ρατςιςμοφ”. 

Για να γυρίςουμε όμωσ ςτο “τρίο του Zwickau”, πιςτεφουμε πωσ καλφτερθ πάςα για 

μια αντιφά ομάδα δεν κα μποροφςε να δοκεί και μάλιςτα από το ίδιο το γερμανικό 

κράτοσ. Οφτε ιταν ποτζ και οφτε είναι και τϊρα θ ϊρα για “κριτικι ςτον καπιταλιςμό” 

ι “κριτικι ςτο Ιςλάμ” όταν το ίδιο ςου το κράτοσ ςου λζει πωσ κινεί και ςτθρίηει 

νεοναηιςτικζσ ομάδεσ ενϊ θ γερμανικι κοινωνία ωσ ςυνικωσ “δεν ξζρει και δεν άκουςε 

τίποτα”… 

Στθν ελλάδα από τθν άλλθ είμαςτε ακόμα ςτο ςτάδιο του όςτοκ αλλά θ μανία των 

ελλινων να μοιάςουν ςτουσ γερμανοφσ, μασ εγγυάται ζνα όλο και πιο φαιό μζλλον. 

Μερικά μόνο ςτιγμιότυπα τθσ ραγδαίασ φαςιςτικοποίθςθσ των ελλινων και του 

κράτουσ τουσ: Σφμφωνα με τθν Ζνωςθ Μεταναςτϊν Εργατϊν οι ρατςιςτικζσ επικζςεισ 

ανζρχονται ςτισ 500 το τελευταίο εξάμθνο. Και αυτζσ είναι μόνο οι freelanceεπικζςεισ 

από νεοναηί και απλοφσ ζλλθνεσ. Ταυτόχρονα, το ελλθνικό κράτοσ εκτελοφςε (με 

εντολι του πρωκυπουργοφ Αντϊνθ Σαμαρά)τθν αςτυνομικι επιχείρθςθ με το 

οργουελλικό όνομα Ξζνιοσ (Φιλόξενοσ)Δίασ. Στα πλαίςια τθσ επιχείρθςθσ αυτισ, 34.000 

μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ πζραςαν από κρατθτιριο ςε διάςτθμα μόνο 2 μθνϊν. Από 

αυτοφσ, 3.000 ςυνελιφκθςαν και ξεκίνθςε θ διαδικαςία απζλαςθσ τουσ. Ταυτόχρονα 



με τουσ μετανάςτεσ ςυνελιφκθςαν εκατοντάδεσ τοξικοεξαρτθμζνοι, ςεξεργάτριεσ και 

κφματα trafficking, ςε μεγάλο ποςοςτό τουσ τρανσ. Θ λαϊκι βοφλθςθ και θ εκνικι 

κυριαρχία ςτα καλφτερα τθσ. Ο ζνασ ςτουσ δυο ψθφοφόρουσ του ΣΥΙΗΑ (το 

ριηοςπαςτικό κομμάτι τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ δθλαδι) διλωςε μθ-ικανοποιθμζνοσ 

από τα μζτρα γιατί τα ζκρινε ωσ όχι αρκετά αυςτθρά. 

Επίςθσ, ανά τθν επικράτεια δθμιουργοφνται κζντρα κράτθςθσ για μετανάςτεσ χωρίσ 

χαρτιά. Θ αριςτερά τα καταδίκαςε ωσ ςφμπτωμα “τθσ απουςίασ μεταναςτευτικισ 

πολιτικισ του ελλθνικοφ κράτουσ”, ςιγοντάροντασ τισ ρατςιςτικζσ διαμαρτυρίεσ του 

όχλου (κοινϊσ λαοφ). Οι κάτοικοι τθσ Κορίνκου, τθσ Ξάνκθσ, τθσ Κομοτθνισ και τθσ 

Δράμασ όμωσ δεν αρκουνταν με αυτα. Ριραν τθν μοίρα τουσ ςτα χζρια τουσ, 

αυτοοργανϊκθκαν (ενάντια ςτουσ μετανάςτεσ φυςικά), απαίτθςαν τθν απομάκρυνςθ 

των “βρωμιάρθδων” από τισ πόλεισ τουσ και ςυγροφςτθκαν με τα ΜΑΤ. Σε αυτό τον 

δίκαιο αγϊνα βρικαν φυςικό ςυμπαραςτάτθ τθν πρωτοπορία τθσ ελλθνικισ εργατιάσ, 

τθν Χρυςι Αυγι. 

Για να ςυμπλθρωκεί θ εικόνα πρζπει να αναφζρουμε τθν φπαρξθ “εκνικά 

απελευκερωμζνων περιοχϊν” ςτθν Ακινα με κφρια παραδείγματα τον Άγιο 

Ραντελειμονα, τθν πλατεία Αττικισ και τθν περιοχι γφρω από τον ςτακμό του ΟΣΕ. Σε 

αυτζσ τισ περιοχζσ είναι επικίνδυνο για οποιονδιποτε μθ-λευκό να κυκλοφοριςει το 

βράδυ και θ τρομοκρατία των νεοναηί είναι κακθμερινότθτα. Αλλά και ςε όςεσ περιοχζσ 

με παρουςία μεταναςτϊν (π.χ. Ομόνοια,Βικτϊρια,πλατεία Αμερικισ)δεν ζχουν το πάνω 

χζρι οι ναηί τθν ίδια δουλειά τθσ ςυνεχοφσ τρομοκράτθςθσ και των ξυλοδαρμϊν κάνει θ 

ελλθνικι αςτυνομία. Βζβαια, ο διαχωριςμόσ είναι μάλλον ςυμβατικόσ αν ςκεφτοφμε 

πωσ οι μιςοί ζλλθνεσ μπάτςοι ψιφιςαν Χρυςι Αυγι. Ο αρχθγόσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. μετά από 

ερϊτθςθ δθμοςιογράφου ςχετικά με το ηιτθμα απάντθςε πωσ “δεν μασ ενδιαφζρουν 

τα πολιτικά πιςτεφω των αςτυνομικϊν αλλά μόνο να κάνουν καλά τθν δουλειά τουσ”. 

Φυςικά, θ “δουλειά” τουσ δθλαδι το ξφλο ςε μετανάςτεσ μόνο άςχετθ δεν είναι με τα 

ακροδεξιά τουσ πιςτεφω. 



Ππωσ και θ μερολθψία τουσ προσ τουσ φαςίςτεσ και ναηί. Συγκεκριμζνα θ Χρυςι Αυγι 

απολάμβανε αςυλία πολφ πριν ανζβει το εκλογικό τθσ ποςοςτό ςτο 7% και μπει 

κεντρικά ωσ κζμα ςτθν μθντιακι ςυηιτθςθ. Δφο χαρακτθριςτικά παραδείγματα: To 

1978 μετά από 13 αλυςιδωτζσ εκριξεισ ςε Ακινα και Ρειραιά ςυλλαμβάνεται μαηί με 

άλλουσ νεοναηί ο ςθμερινόσ φφρερ τθσ Χρυςισ Αυγισ Νίκοσ Μιχαλολιάκοσ. Ο 

Μιχαλολιάκοσ καταδικάηεται ςε 13 μινεσ φυλάκιςθ. 

Ο Ρερίανδροσ Ανδρουτςόπουλοσ,υπαρχθγόσ τότε τθσ Χρυςισ Αυγισ μετά από δίωξθ 

του για ξυλοδαρμό ςε ζναν αριςτερό φοιτθτι κρυβόταν με τθν αρωγι τθσ ελλθνικισ 

αςτυνομίασ για 8 χρόνια. Ζπρεπε να πζςει ςτθν δυςμζνια του Μιχαλολιάκου για να 

κινθτοποιθκεί ο καταςταλτικόσ μθχανιςμόσ. Οι χρυςαυγίτεσ όμωσ κάκε άλλο παρά 

ζχαςαν ςε αυτά τα χρόνια τθν ςχζςθ τουσ με τθν μίλιταντ δράςθ.Τον φετινό Σεπτζμβρθ 

μζλοσ τθσ Χρυςισ Αυγισ ςτθν Σπάρτθ αποπειράκθκε να βάλει βόμβα θ οποία εξερράγθ 

ςτο άριο προςωπάκι του. 

Και θ αριςτερά; Θ αριςτερά ςτθν mainstreamεκδοχι τθσ ποντάρει ςε ζναν εκνικιςτικό 

αντιγερμανιςμό που κζλει να ελευκερϊςει το ελλθνικό κράτοσ από τουσ 

“τοκογλφφουσ”, και από το «διεκνεσ τραπεηικο λομπυ» (κάτι μασ κυμίηει αυτό) κακϊσ 

και από τθν “χοφντα τθσ Μζρκελ”και να το φζρει επιτζλουσ ςτθν υπθρεςία του 

ελλθνικοφ λαοφ (του ίδιου λαοφ που διαπράτει τισ αγακοεργίεσ που μόλισ 

περιγράψαμε) ενϊ ςτθν ράντικαλ εκδοχι τθσ ονειρεφεται ζνα γενικό ξεςθκωμό αυτοφ 

του ίδιου λαοφ και ταυτόχρονα βρίηει τουσ μετανάςτεσ ωσ drug dealers ι 

μικρομαγαηάτορεσ (ςαν αυτοφσ που δολοφόνθςε θ NSU). 

Δεν κα μποροφςε παρά να κλείςουμε με τα ςοφά λόγια των Cafe Morgenland: 

“Φυςικά, όλη η Ευρώπη είναι ζνασ βόθροσ που βρωμάει, αλλά η Γερμανία παραμζνει ο 

κφριοσ ςωλήνασ τροφοδοςίασ τησ.” 

Antifa Negative,  

Νοζμβρθσ 2012 


