
Σκέψεις για τη συμπλοκή έξω από το Δημαρχείο την Τετάρτη 28/9 

για το θέμα της φιλοξενίας των προσφύγων στο Ρέθυμνο

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος Αλληλοβοήθειας Οφειλετών Ρεθύμνου (ΣΑΟΡ)

καλεί σε συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο αντιδρώντας στην επικείμενη απόφαση του

Δημοτικού Συμβούλιου να διαθέσει προς ενοικίαση σπίτια για 50 οικογένειες προσφύγων.

Παρόμοιο ξενοφοβικό κάλεσμα προωθείται “ανώνυμα” από διαφορετικές πηγές στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από αυτοκίνητο που γυρνά τους δρόμους της πόλης μας

διασπείροντας ψεύδη και τρομοκρατώντας σχετικά με τον «επικείμενο κίνδυνο» από την

έλευση των προσφύγων στο νησί που “έρχονται να μας πάρουν ιδιοκτησίες και δουλειές”.

Τι  σχέση  όμως  μπορεί  να  έχουν  τα  κόκκινα  δάνεια  και  οι  πλειστηριασμοί  πρώτης

κατοικίας με τη φιλοξενία προσφύγων στο νομό; Από την επιδοτούμενη από την Ύπατη

Αρμοστεία ενοικίαση 50 ξενοίκιαστων σπιτιών κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους οι

φτωχοί εξαπατημένοι δανειολήπτες ή από ξένα επενδυτικά κεφάλαια που ετοιμάζονται να

αγοράσουν  τα  σπίτια  μας  στο  20%  της  αξίας  τους;  Ρωτήστε  καλύτερα  αυτούς  που

καπελώνουν το ΣΑΟΡ και εκμεταλλεύονται την περηφάνεια, την οργή και τον πόνο των

εξαπατημένων συμπολιτών μας για να φτιάξουν τα πρώτα ρατσιστικά τάγματα εφόδου στο

Ρέθυμνο.

Ποιες δουλειές θα μας πάρουν οι πρόσφυγες; Τις ανύπαρκτες; Ευθύνονται αυτοί για το

37% της ανεργίας στη χώρα μας και για τις χιλιάδες των ελλήνων οικονομικών μεταναστών

που τα τελευταία πέντε χρόνια της κρίσης αναγκάζονται να αναζητήσουν εργασία σε άλλες

χώρες; Ή μήπως ευθύνονται οι πρόσφυγες για την μνημονιακή ακύρωση κάθε εργασιακής

συνθήκης,  την  καταπάτηση  των  εργασιακών  δικαιωμάτων  και  την  εξαθλίωση  των

συνθηκών εργασίας;

Και  απ'  την  άλλη,  ας  σκεφτούμε  ποιος  πραγματικά  ευθύνεται  για  την  κατακόρυφη

αύξηση των μεταναστευτικών ροών τα  τελευταία  πέντε  χρόνια.  Ποιος  προκαλεί,  ποιος

συντηρεί και ποιος κερδίζει από τις εμπόλεμες καταστάσεις στα διάφορα μέρη του κόσμου

που οδηγούν τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τις χώρες τους.

Η  ιστορία έχει  δείξει  πως,  σε συνθήκες κρίσης σαν τη σημερινή,  ο φασισμός

γιγαντώνεται  πατώντας  σε  τέτοιου  είδους  απλοποιημένες  αναγωγές  που,

στοχοποιώντας  εύκολα  θύματα,  αφαιρούν  από  το  κάδρο  τους  πραγματικούς

υπαίτιους και στρέφουν την αντίδραση στους συνανθρώπους μας που στην ουσία

είναι θύματα της ίδιας κατάστασης με εμάς.

Αυτό που ακολούθησε είναι πρωτοφανές για την πόλη μας. Εικόνες από το Ρέθυμνο με



την αστυνομία πλάι-πλάι με τους ροπαλοφόρους που χτυπούν ομαδικά εκπαιδευτικό στο

ΑΤΜ της Εurobank κάνουν το γύρο του κόσμου. Τα ΜΑΤ σέρνουν στο οδόστρωμα από τα

μαλλιά  μια  μικροκαμωμένη  φοιτήτρια  που  σπάει  το  χέρι  της,  τη  συλλαμβάνουν,  την

κρατούν χωρίς ιατρική περίθαλψη για ώρες και τη φορτώνουν με ψευδείς κατηγορίες. Την

ίδια ώρα μέσα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου τελούνται αξιόποινες πράξεις από

τραμπούκους  χωρίς  καμία  προσαγωγή.  Στη  λεωφόρο,  η  ελληνική  αστυνομία,  με

εγκληματική αμέλεια εκτοξεύει επικίνδυνα καρκινογόνα χημικά σχεδόν μέσα στον προαύλιο

χώρο  του  2ου  Δημοτικού  Σχολείου  εν  ώρα  λειτουργίας  του,  μπροστά  σε  έντρομους

περαστικούς και τουρίστες.

Για πρώτη φορά είδαμε να παρελαύνει στη λεωφόρο ένα τάγμα εφόδου αποτελούμενο

από 30 ροπαλοφόρους που χτυπούν και τραμπουκίζουν μαθητές, φοιτητές, μετανάστες,

τουρίστες και περαστικούς. Η οπισθοφυλακή του τάγματος: διμοιρία των ΜΑΤ που υπό τις

οδηγίες  του  επικεφαλής  της  επιχείρησης  ακολουθεί  από  απόσταση,  ανέχεται  και

προστατεύει τους ροπαλοφόρους τραμπούκους και τους παρακολουθεί να ξυλοφορτώνουν

τους “αντιπάλους”.

Οι  ευθύνες  της  Αστυνομίας  και  της  πολιτικής  ηγεσίας  είναι  τεράστιες.  Η  βία  των

χρυσαυγιτών δίνει την καθημερινή της παρουσία στην πόλη. Ήδη από την επόμενη μέρα

παρέες  χρυσαυγιτών τρομοκρατούν στα  ΕΠΑΛ και  επιτίθενται  σε  μαθητές  έξω από το

σχολείο.  Γονείς  καταγγέλουν  και  προειδοποιούν  τον  Εισαγγελέα  για  τη  σωματική

ακεραιότητα  των  παιδιών.  Τα  ξημερώματα  της  Δευτέρας  3/10  ομάδα  κρούσης  10-12

ατόμων με κράνη και καλυμμένα πρόσωπα, οπλισμένα με πτυσσόμενα γκλομπ χτυπάει

δύο άτομα στην πλατεία της Μητρόπολης και απειλεί τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Γίνονται καταγγελίες. 

Η ρεθεμνιώτικη κοινωνία οφείλει να αντιδράσει άμεσα πριν αρχίσουν φονικά και

προσωπικές βεντέτες. Η στυγνή δολοφονία του Φύσσα πρέπει να μας διδάξει. Δεν

υπάρχουν δύο άκρα. Το άκρο είναι  ένα. Ο φονιάς Ρουπακιάς ξεπήδησε από ένα

τάγμα  εφόδου  και  η  αστυνομία  απλώς  παρακολουθούσε  το  γεγονός.  Να  μην

αφήσουμε να επαναληφθούν τα ίδια στο Ρέθυμνο. Τα τάγματα εφόδου πρέπει να

αποκαλυφθούν και να διαλυθούν άμεσα.

Επιτακτική ανάγκη πλέον είναι να ανοίξει  ο διάλογος με τους συμπολίτες μας για το

θέμα του φασισμου. Να μην επιτρέψουμε την προπαγαδισμένη λήθη, να μην επιτρέψουμε,

με την αδρανειά μας, την επαναληψη των αισχών των ταγμάτων εφόδου. Να αναδείξουμε

την αλληλεγγύη σαν εργαλείο απέναντι στο φόβο και στο μίσος, να αγωνισθούμε για την

δημοκρατία. Να παλέψουμε με πολιτική ανιδιοτέλεια ενάντια στις πολιτικές της ΕΕ και των



τραπεζών που ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν στα ξένα επενδυτικά κεφάλαια τα σπίτια των

συμπολιτών μας.

Ως Δίκτυο Αλληλεγγύης Ρεθύμνου - Χωρίς Μεσάζοντες απευθύνουμε κάλεσμα σ’ εσάς

που ένα χρόνο τώρα, απαντάτε με αλληλεγγύη στους δοκιμαζόμενους πρόσφυγες (100

κούτες ρουχισμό, 1 τόνο όσπρια για τους πρόσφυγες και αποστολή εθελοντών σε δομές

υποδοχής και υποστήριξης προσφύγων σε Μυτιλήνη και Ειδομένη): Ας μην επιτρέψουμε

στο ρατσισμό και την ξενοφοβία να επικρατήσει. Γνωρίζουμε τι θα πει προσφυγιά

και  γνωρίζουμε  ότι  μόνο  με  την  αλληλεγγύη  μπορούμε  να  διαφυλάξουμε  την

αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά μας.

Όλοι στο παγκρήτιο αντιφασιστικό συλλαλλητήριο στο Δημαρχείο του Ρεθύμνου,

το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, στις 12 μ.μ.

Δίκτυο Αλληλεγγύης Ρεθύμνου - Χωρίς Μεσάζοντες


