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ΣYNENTEYΞH
στη ΓEΩPΓIA ΛINAP∆OY

πρώτη δηµόσια εµφάνιση
της οργάνωσης ήταν µια
καρτ ποστάλ:
«Καλή Λευτεριά Νέλσον!» Αυτό που οδήγησε τον Γιάννη Φρέρη στην
SOS Ρατσισµός ήταν τα ιδεολογικά ρεύµατα της εποχής
και οι ανεξίτηλες µνήµες από τις σχολικές γιορτές της
28ης Οκτωβρίου και του Πολυτεχνείου, «όπου –όταν
προβάλλονταν σε slides οι
µορφές του Αδόλφου και
του Μπενίτο ή το στιγµιότυπο µε το τανκ να ρίχνει την
πύλη– δεκάδες συµµαθητών
µου ζητωκραύγαζαν, χαιρετώντας όρθιοι φασιστικά».
Τότε προσδιορίζεται η τελεσίδικη
συνειδητοποίηση
ποιους θα άφηνε και ποιους
θα ακολουθούσε...
• Μήπως τα έβαζες µε
«ανεµόµυλους»;
«Την ώρα που κάποιοι τα
βάζαµε µε “ανεµόµυλους”, το
µαύρο σκοτάδι κατάπινε
φτωχοµετανάστες σε αγρούς
της επαρχίας. Αθηναϊκές εφηµερίδες έβγαιναν µε πρωτοσέλιδα για “κτήνη” και “τέρατα” από τον Τρίτο Κόσµο
και ο µέσος Ελληνας τηρούσε σε σηµαντικό ποσοστό
µία στάση διγλωσσίας, που
ξεκίναγε µε τη φράση: ∆εν
είµαστε ρατσιστές αλλά...»
• Τι πετύχατε;
«Να προειδοποιήσουµε
για το τι θα ακολουθούσε,
βγάζοντας µπροστά τα διδάγµατα της Iστορίας, σε αντιπαραβολή µε τα σηµάδια
πολιτικής σήψης που ήταν
εξαιρετικά ορατά από τότε».
• «Φραγµό» δεν καταφέρατε να βάλετε...
«Οχι, και αυτό αποδεικνύει πόσο κυρίαρχη είναι η
λαϊκή βούληση. Εµείς πάντως, που συµπορευθήκαµε
στο εγχείρηµα εκείνο, κυκλοφορούµε δίχως να τρώµε
µούντζες, ξύλο ή γιαούρτια
από το πλήθος».

Η

Ηρωες
Προτού ιδρυθεί η SOS Ρατσισµός, στις 15 Οκτωβρίου
του 1985, πιτσιρικάς τότε,
είχε χτυπήσει την πόρτα του
Γιάννη Ζίγδη, του πολιτικού
–όπως περιγράφει– µε τα
πολλά «ναι» αντί των «θα»,
που τότε ήταν του συρµού,
όπως η λέξη «αλλαγή». Τι ακολουθούσε; «Την Ε∆ΗΚ του
παντοτινού µου ήρωα, Αλέκου Παναγούλη»...
• Με τι όνειρα;
«Να γίνει ο κόσµος ανθρωπινότερος».

ΓIANNHΣ ΦPEPHΣ (ιδρυτής του ελληνικού τµήµατος της οργάνωσης «SOS Pατσισµός»)

«Oνειρό µας να γίνει
ο κόσµος πιο ανθρώπινος»
Το 1989 µαζί µε δύο φίλους, τη
Ρουµπίνη Ζαρκάδη και τον ∆ηµήτρη
Κορατζόπουλο, ο Γιάννης Φρέρης
δηµιούργησε το πρώτο ελληνικό
τµήµα ευρωπαϊκής αντιρατσιστικής
οργάνωσης, την «SOS Ρατσισµός»,
σε µια στάση του ΚΤΕΛ στον Ωρωπό,
πηγαίνοντας σε εκδήλωση της Μελίνας
Μερκούρη στο Ευγενίδειο. Τότε
που η Χρυσή Αυγή περιφερόταν
ως φαντασιακό «ανέκδοτο»...
• Πολιτεύθηκες ή τραγουδούσες µακριά από το χορό;
«Υπήρξα υποψήφιος στις
πρώτες νοµαρχιακές εκλογές για την υπερνοµαρχία
Αθηνών - Πειραιώς και κατόπιν τρεις φορές σε δηµοτικές εκλογές».
• Και µέσω της Ε∆ΗΚ,
στους ίδιους «ανεµόµυλους» έσπασες τα
µούτρα σου;
«Ο ∆ον Κιχώτης έχει µόλις
επιχειρήσει κατά µέτωπο εφόρµηση εναντίον των ανεµόµυλων και έχει σπάσει τα
µούτρα του. Βρίσκεται καταγής, αφού το δόρυ του µπλέχτηκε στο φτερό του µύλου
που τον σήκωσε ψηλά και
µετά τον έριξε κάτω. Ο πιστός και αφελής ρεαλιστής
Σάντσο τον πλησιάζει και
ρωτά: Μα καλά, αφεντικό,
δεν έβλεπες ότι αυτοί είναι
ανεµόµυλοι όταν τους επιτέθηκες; Και ο ιδαλγός απαντά: Αυτοί µπορεί να είναι ανεµόµυλοι, εγώ όµως πάλευα µε τους δράκους».

Στράτευση
Φοιτητής στο Παρίσι από
το 1986 έως το 1992, θυµάται την «ενσυνείδητη συµπαράταξή» του µε τη
Generation Mitterrand στον
αγώνα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του ουµανισµού και της εξελικτικής αλλαγής. Η γνωριµία µε

τον Φρανσουά Μιτεράν και
τη σύζυγό του, Ντανιέλ;
«Ταυτόχρονος αγώνας...»
• «Καλοί» και «κακοί»
πρωταγωνιστές παρεµφερών
αγώνων
στις δύο χώρες;
«Κανείς από τους σύγχρονους Ελληνες δηµοκρατικούς ηγέτες δεν είχε το επίπεδο διανόησης και στρατηγικής διαύγειας του Μιτεράν
και κανένας Ελληνας φασίστας δεν είχε το υπόβαθρο
του βασανιστή της Αλγερίας,
Ζαν-Μαρί Λεπέν. Υπήρχαν
όµως αλληλεπιδράσεις. Η
Ντανιέλ Μιτεράν ήρθε δύο
φορές για να στηρίξει τον αγώνα µας στην Ελλάδα, ενώ
όταν εµείς –καµουφλαρισµένοι ως Ελληνες φοιτητές– υποβάλαµε στο Εθνικό
Μέτωπο του Λεπέν το σχέδιο νόµου για τη µετανάστευση του µακαρίτη σήµερα, τότε αρµόδιου µέλους
της κυβέρνησης, Ιωάννη
Βασιλειάδη, η απάντηση
που πήραµε εγγράφως ήταν
ότι η ελληνική κυβέρνηση
βάδιζε στην –κατά Λεπέν–
σωστή κατεύθυνση!»

Βιογραφικό
Νοµική στη Σορβόνη και
Πολιτικές Επιστήµες. Μεταπτυχιακός τίτλος: ∆ιεθνείς
Σχέσεις - Πολιτική και ∆ιπλωµατία. Ούτε στη Nοµική
διακρίθηκε, ούτε στην πολιτική... Και µετά; ∆ηλαδή σήµερα; Ως ∆ιευθυντής Εταιρι-

FRERIS
H ιστορία του
Bridge Guy

σες. Είναι η αλήθεια...»

Εµείς που συµπορευθήκαµε
στο εγχείρηµα αυτό,
κυκλοφορούµε δίχως να
τρώµε µούντζες, ξύλο ή
γιαούρτια από το πλήθος...

κής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης, θεωρείται ένας από αυτούς που εµφυσούν ψυχή στο τσιµέντο της
Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, επιχειρώντας το χτίσιµο µιας
εταιρείας που σκέφτεται και
δρα σαν υπεύθυνος ενεργός
πολίτης.
• Πόσο άλλαξε το
«πριν» σου και πόσο
τα όνειρα του χθες υπεβλήθησαν σε «δίαιτα»;
«Αστειεύεσαι; Είχα περάσει τη ζωή µου χτίζοντας
την πίστη ότι τα όνειρα
µπορούν να γίνουν αληθινά
και η ζωή να αλλάξει. Με τη
γέφυρα πήρα το µέγιστο

µάθηµα, ότι για να επιδιωχθεί ένας µεγάλος σκοπός,
όπως η οικοδόµηση µιας
γέφυρας, πρέπει πρώτα να
χτιστούν πολλές µικρές στέρεες γέφυρες µεταξύ όλων
αυτών που θα συν-επιδιώξουν να κερδίσουν το στοίχηµα. Ξέρεις τι είναι να περιµένεις να κουνηθεί από
τη θέση του και να πλεύσει
ένας πυλώνας που ζυγίζει
170.000 τόνους; Την πρώτη
φορά που το ζεις, νοµίζεις
ότι είναι πιο πιθανό να αλλάξει ο κόσµος, παρά να
κουνηθεί το τσιµεντένιο θηρίο. Κι όµως κουνιέται, πλέει, δεν είναι “ανεµόµυλος”,
είναι ο “δράκος” που νίκη-

∆ιακρίσεις
Το περασµένο καλοκαίρι,
σε µία δεινή περίοδο για την
υπόληψη της χώρας µας, µε
εισήγηση Γερµανού προέδρου (!) εκλέγεται στο διοικητικό συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ∆ιευθυντών Επικοινωνίας (EACD).
Κάπου έχει καταγραφεί ως
«εµψυχωτής των εµψυχωτών» της ενεργούς κοινωνίας στη δυτική Ελλάδα, καθώς εδώ και χρόνια συν-οικοδοµεί τη µία πλατφόρµα
πολιτών µετά την άλλη:
Κυανή Κοινωνία Κορινθιακού - Πατραϊκού, Πυλώνες
Αλληλεγγύης, Εν Εργω
Ανάπτυξις, Gefyristas. «Είναι στάσεις της ίδιας διαδροµής, που δικαιώνεται από δύο πράγµατα: Από το ότι ξεµακραίνεις από το σηµείο εκκίνησης και από το ότι, όταν βρίσκεσαι εν στάσει,
κοιτάς µεν µπρος, αλλά γυρνάς το βλέµµα σου και πίσω,
ψάχνοντας να βρεις πίσω από τα βουνά τη Μάντσα...»»

