
 

 

 

 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΣΗΗ, ΣΟΝ ΕΜΠΑΘΗ ΧΟΛΙΑΜΟ, ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΝΣΙΡΑΣΙΣΙΚΗ – 
ΑΝΣΙΦΑΙΣΙΚΗ ΤΚΕΨΗ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ, ΑΠΟ ΣΟΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ» ΣΗ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ (ΦΤΛΛΟ 5-6 ΟΚΣΩΒΡΗ 2013, ΕΛΙΔΑ 5). 
 
Καταρχιν τθ ςφςκεψθ τθ διοργάνωςε θ Αντιρατςιςτικι Πρωτοβουλία Πρζβεηασ. 
Αφορμι για το ΔΣ - Πρόςκλθςθ τθσ Αντιρατςιςτικισ αποτζλεςε θ φθμολογία, πριν τθ 
ναηιςτικι δολοφονία του Παφλου Φφςςα, για εγκαίνια γραφείων του ναηιςτικοφ 
μορφϊματοσ ςτθν πόλθ μασ. Οι εξελίξεισ και θ ροι τθσ επικαιρότθτασ ζςτρωςαν το ζδαφοσ 
μιασ πραγματικά πολφ δόκιμθσ ςυηιτθςθσ. 
 
ε μια ςφςκεψθ φορζων και πολιτϊν ο κακζνασ είναι ελεφκεροσ να εκφράςει τθν άποψι 
του όπωσ νομίηει κι ανάλογα με τθν αντίλθψθ που ζχει για το κζμα.  Κανείσ από εμάσ όμωσ 
δεν μίλθςε για απαγόρευςθ. Σελείωσ διαφορετικι ροι είχε θ ςυηιτθςθ μασ. 
 
Δεν παριςτάνουμε τουσ εκπροςϊπουσ τθσ «κοινισ γνϊμθσ», όπωσ μασ κατθγορεί ο 
«κακθμερινόσ», δεν είναι άλλωςτε ςτθ ςτόχευςι μασ θ εκπροςϊπθςθ, αλλά θ ςυμβολι 
ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ  και βζβαια να καταδείξουμε τον πολιτικό 
τυχοδιωκτιςμό και τισ πράξεισ ολοκλθρωτιςμοφ του κεςμικοφ ρατςιςμοφ και εκφαςιςμοφ 
ακόμθ και κυλάκων και ςυμβοφλων τθσ ίδια τθσ τροϊκανισ κυβζρνθςθσ αμαρά - Βενιηζλου ̇ 
να απογυμνϊςουμε ιδεολογικά τουσ Ναηί, ωσ το μακρφ δολοφονικό χζρι του ςυςτιματοσ 
τθσ εκμετάλλευςθσ, τθσ ςαπίλασ, των εφοπλιςτϊν και των τραπεηιτϊν. Να αναδείξουμε τθν 
αλικεια ότι τθν ευκφνθ για τον εκφαςιςμό τθσ κοινωνίασ τθν ζχουνε οι Κυβερνιςεισ τθσ 
κρίςθσ και οι ςκλθρζσ αντικοινωνικζσ πολιτικζσ, που ζςτρωςαν το δρόμο ςτθ ςυμμορία των 
ναηί προκαλϊντασ τθν ζκπτωςθ τθσ δθμοκρατίασ και το κατάλλθλο ρατςιςτικό (κυμθκείτε 
τθ διαπόμπευςθ των οροκετικϊν και τισ επιχειριςεισ «ςκοφπα»), διχαςτικό περιβάλλον του 
μίςουσ για να καρπίςει. Όμωσ πραγματικά αναρωτιόμαςτε από που κι ωσ που ο 
«κακθμερινόσ» διατείνεται πωσ οφτε ζχουμε αλλά οφτε και κα ζχουμε τθ ςυμπαράςταςθ 
τθσ κοινωνίασ. Από που αντλεί αυτι τθ ςιγουριά; 
 
το παραπάνω πλαίςιο κινικθκε και θ ςυηιτθςθ τθσ ςφςκεψθσ μασ κι αποφαςίςαμε μια 
ςυντονιςμζνθ προςπάκεια δθμιουργίασ αντιφαςιςτικοφ - αντιναηιςτικοφ και 
αντιμνθμονιακοφ – αντινεοφιλελεφκερου  μετϊπου. 
 
«Λεονταριςμοί» κακϊσ και ο χαρακτθριςμόσ «παλικάρια τθσ φακισ» «που υψϊνουν τθ 
φωνι τουσ εκ του αςφαλοφσ»,  κα μποροφςαν να χαρακτθρίςουν τθ ςτάςθ κάποιου  που 
κρφβεται πίςω από ζνα ψευδϊνυμο για να εξαπολφει τθν εμπακι από πεποίκθςθ(;) και 
κζςθ(;) πολεμικι, χωρίσ να νοιάηεται για τθν πραγματικότθτα (ι μιπωσ αιςκάνεται 
ςτενάχωρα με τθν εξζλιξθ, τελευταία, των πραγμάτων ςε γενικό επίπεδο;).  
 

ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΙΑ ΕΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΟΤ ΜΑ ΓΝΩΡΙΖΟΤΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕ ΜΑ 
ΑΛΗΘΕΙΕ, ΠΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΩΝ 

 
 Η Αντιρατςιςτικι Πρωτοβουλία Πρζβεηασ εδϊ και εφτά χρόνια προτάςςει τθν 

δφναμθ τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ ενότθτασ, του  δικαιϊματοσ κάκε ανκρϊπου για 
αξιοπρεπι ηωι.  

 Προαςπίηεται ζμπρακτα τα δικαιϊματα των μεταναςτϊν και των μειονοτιτων, ςτθν 
μόρφωςθ, τθν υγεία, τθν εργαςία, τθν ηωι.  ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΩΡΙ φόβο, εκμετάλλευςθ, 
εξακλίωςθ και καταπίεςθ.  

 Πρωτοςτάτθςε ςτθν προάςπιςθ των κοινωνικϊν ατομικϊν και πολιτικϊν 
δικαιωμάτων μεταναςτϊν και ντόπιων και ςυνεχίηουμε. 

 υμβάλλαμε κακοριςτικά ςτθν  κινθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ  και φορζων ϊςτε να 



 

 

 

 

αντιμετωπιςτοφν με ανκρωπιά οι καλαςςοπνιγμζνοι των Ναυαγίων.  
 Κατακζςαμε ζκκεςθ ςτθν Ειςαγγελία Πρζβεηασ που αφοροφςε τα κφματα και τουσ 

διακινθτζσ των Ναυαγίων. 
 ε ςυνεργαςία με τθν ΕΛΜΕ λειτουργιςαμε χολείο Εκμάκθςθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ 

για μετανάςτεσ, όταν, πριν από πζντε χρόνια, ακόμθ και για τουσ καλοπροαίρετουσ 
(δε μιλάμε για τουσ εμπακείσ) αυτό απλϊσ φαινόταν αδιανόθτο. 

 Διεκδικιςαμε τθν παραχϊρθςθ χϊρου, ςε κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ, για να 
μπορζςουν να τελζςουν τισ κρθςκευτικζσ τουσ τελετζσ.  

 Φροντίςαμε και φροντίηουμε για τθν περίκαλψι τουσ (όπωσ πλζον και πολλϊν 
Ελλινων, κυμάτων των μνθμονίων) ςε ςυνεργαςία με το Ιατρείο Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ ςτο οποίο ςυμμετζχουμε από τθν ίδρυςι του.  

 Περικάλψαμε και φροντίςαμε άςτεγθ ζγγειο μθτζρα ανιλικου παιδιοφ Ιρανικισ 
καταγωγισ εξαςφαλίηοντασ τθ φιλοξενία τθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Μθτρόπολθ 
Πρζβεηασ. 

 Καταδείξαμε από τθν αρχι ότι καμία ηωι δεν είναι λακραία για να υιοκετοφν οι 
κυβερνϊντεσ και τα ΜΜΕ, απαξιωτικοφσ νεολογιςμοφσ όπωσ «λακρομετανάςτεσ», 
«ξζνιοσ Δίασ», επιχειριςεισ «ςκοφπα» κ.α. 

 Καταδείξαμε και καταγγείλαμε το πρόβλθμα των ςτρατοπζδων ςυγκζντρωςθσ που 
οι κυβερνϊντεσ με περίςςια ειρωνεία ονόμαςαν χϊρουσ «φιλοξενίασ» και κατ’ 
επανάλθψθ ανταποκρικικαμε ςε εκκλιςεισ τουσ για τρόφιμα κλπ.   Εναντιωκικαμε 
ςτθν λειτουργία τζτοιου χϊρου ςτθν πόλθ μασ. 

 Καταγγείλαμε επιςιμωσ τθ ρατςιςτικι βία, που εκφράςτθκε κατ’ επανάλθψθ κατά 
μεταναςτϊν, όταν γινόταν ςυςτθματικι – ςυςτθμικι προςπάκεια να χειραγωγείται 
θ κοινι γνϊμθ από τθν άκλια προπαγάνδα και το ρατςιςτικό κλίμα, μζςα ςτο οποίο 
γιγάντωνε ο φαςιςμόσ.  

Κι αυτά αποτελοφν απλά κάποια παραδείγματα από τισ δράςεισ μασ, αυτά τα εφτά χρόνια 
ςυνφπαρξθσ μασ.          
 

Ασ μασ επιτρζψει λοιπόν ο «Κακθμερινόσ» τθσ «Σοπικισ Φωνισ», να ζχουμε το 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΖΗΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΟ ΝΑΖΙΣΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ, κακϊσ εμείσ ΠΑΝΣΑ ΜΙΛΟΤΑΜΕ 
ΓΙΑ ΤΜΜΟΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΩΝ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ. 
 Όςο για το αν ζχουμε δικαίωμα να διεκδικιςουμε μαηί με άλλουσ φορείσ, να 
χαρακτθριςτεί ωσ «ανεπικφμθτθ» και «επικίνδυνθ», θ παρουςία ςε μόνιμθ ςτζγθ, 
ορμθτιριο μίςουσ και βίασ, τθσ ναηιςτικισ – εγκλθματικισ οργάνωςθσ, Χ.Α., τον 
παραπζμπουμε ςτο ομόφωνο ψιφιςμα των δθμοτικϊν ςυμβουλίων Καβάλασ, Πρζβεηασ και 
Νίκαιασ. 
     
 
 

Πζμπτθ 10 Οκτωβρίου 2013 
ΑΝΣΙΡΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 


