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מנהיג "שחר חדש",
ניקולאוס מיכלוליאקוס.
תעמולה תוקפנית
תצלום :רויטרס

הגזעניים .ב– ,2004כשיוון כול
לה חגגה בשיכרון חושים ובל
גאווה את ההצלחה המרהיבה
של המשחקים האולימפיים,
טרחו פעילי “כריסי אבגי” להל
זכיר לאזרחיה ש”זרים רבים מדי
פלשו לארצנו” .ב– 2007נשאו
מאמציהם פרי ראשון :בבחירות
המוניציפליות הם הצליחו להל
כניס שלושה מנציגיהם למועצת
עיריית אתונה .בשכונות שבהן
מתגוררים מהגרים רבים הם זכו
ל– 20%מהקולות.
כשהמצב הכלכלי המזעזע
החל להיחשף וכשהחמיר המשל
בר עם טורקיה ,על רקע הכרזת
עצמאותה של “הרפובליקה הצל
פוןלקפריסאית” ,הפשילו פעילי
ה”כריסי” שרוולים ויצאו למתקל
פה חדשה .שמועות מבהילות על
שיתוף פעולה ביניהם לבין קציל
נים במשטרה החריפו את המתח
ברחובות ,ובשלהי כהונתה של
סט ס קָ ָר ַמל
ממשלת הימין של קוֹ ַ
נְ ליס ,כשילד בן  14נורה מטווח
אפס באקדחו של שוטר ,התלקחו
ברחובות מהומות ששתי קבוצות
התנגשו בהן באלימות :האנרכיל

סטים ופעילי הימין הקיצוני עם
הסמל המרובע.

 44זה הרבה
בראיון טלוויזיה רשמי ראשון
שנתן בשבוע שעבר בערוץ השל
ני של הטלוויזיה היוונית ,הראה
מנהיג ה”כריסי אבגי” בגאווה
ערימה גדולה של ביטאוני תנול
עתו ,וטען שהם מייצגים את
“יוון האמיתית ,החופשית ,העצל
מאית והלאומית”.
המראיינים ,שני עיתונאים
עתירי ניסיון ,הכינו אמנם שאל
לות מפורטות המתבססות על
עובדות מביכות ,אבל מיכל
ליוליאקוס ,בן  ,55איש כבד
משקל ורחב כתפיים ,קטע אותם
ללא הרף בקולו הצרוד ובמלותיו
הבוטות ולא הניח להם לבלבל
אותו עם העובדות .בכל פעם
שהאשימו אותו בסגידה לנאצים,
נופף לעומתם בתמונות שער
מביטאונו ,שבהן נראית “ארצנו
האהובה” ,יוון .כשהראו כתבה
שהתרפקה על זכרו של רודולף

פרו־נאצי ליטאי ייקבר
בטקס ממלכתי

הס ,פטר אותם ב”זה היה בהקשר
של מציאת גופתו ,כל העיתול
נים דיווחו אז ,ומה אתם עושים
עניין? כשהקומוניסטים כותבים
על לנין ,אתם נטפלים אליהם?”

כשהראו לו כתבת ענק על
“גיבורי החיל של הלופטוואפן
אסלאס” אמר שהוא לא אחראי
לכל כתבה ושזאת עיתונות
חופשית ,וכששאלו אותו על
תמונות של נערות קרואטיות
שעונדות צלבי קרס ומצל
ביעות במועל יד ,נופף שוב
ושוב בחוברות ישנות .הראיון

נמשך כמעט שעה ,ובו הסביר
עוד מיכליוליאקוס ,שבניגוד
לדברי המנחים שהוא שליט יחיד
במפלגה הממנה את כל הנציגים
 תנועתו תקיים בחירות פנילמיות חופשיות.
ימים אחדים לאחר הראיון
הזה ציינו בעיירה הקטנה דיסטול
מו ,השוכנת חמישה קילומטרים
מעל למפרץ קורינתוס ,את יום
השנה ל”טבח דיסטומו” .זה קרה
בשלהי המלחמה ,ב– 10ביוני.
יחידת ואפן אסלאס מפלוגת המל
שטרה הרביעית פרצה לעיירה
בפיקודו של פריץ לאוטנבאך,
ותוך שעתיים רצחה  218נשים
וגברים ,זקנים וילדים .משפל
חות שלמות חוסלו ,נשים נאנסו
לפני שגופיהן בותרו והושלכו,
תינוקות שוספו בכידונים לעיני
הוריהם .הנימוק הרשמי :נקמה
על פעילות המחתרת .עד היום
הזה לא טרחה גרמניה לפצות
את משפחות הקורבנות והעניין
נמרח בדיון משפטי בינלאומי.
על טקס הזיכרון העיבה השנה
עננה כבדה .לאחר פתיחת הקלל
פיות התברר שבדיסטומו זכתה
“כריסטי אבגי” ב– 6%מהקולות,
והזעזוע הידהד ביוון כולה .ביום
שלישי בבוקר פירסם ראש עיל
ריית דיסטומו ,יואניס פאצאל
דאראס ,הודעה רשמית ,ולפיה
הקולות שנספרו בקלפי בעיירתו
משקפים את מחוז הבחירה כולו.
בדיסטומו עצמה ,הוא טען ,לא
היו יותר מ– 44אנשים שהצביעו
לתנועה הקיצונית .בראש ההודל
עה מתנוססת התמונה המפורסל
מת מ”לייף מגזין” בשנת ,1944
ובה ילד וילדה יתומי הטבח.
אבל גם  44זה הרבה .וזוהי כנל
ראה רק ההתחלה .בסיום הראיון
בטלוויזיה היוונית נשאל מיכל
ליוליאקוס אם הוא זוכר שאמר,
ב–“ ,2005כריסי אבגי כאן ,אנחנו
מתחילים לצעוד ,וכשנצעד ,תרעד
האדמה מתחת לרגלינו” .ודאי שאני
זוכר ,אמר מיכליוליאקוס .מה מיוחד
בציטוט הזה? ובכן ,אמרו המנחים,
זה ציטוט מדויק של הדברים שאמר
גבלס בסוף המלחמה .נו באמת ,אמר
מיכליולאקיס .אז מה .

 40שנה לאחר שמת יוטסו לליטא עצמותיו של
מנהיג שנוי במחלוקת מתקופת השואה

ל

בבחירות
המוניציפליות
ב– 2007הניאו־
נאצים הצליחו
להכניס שלושה
מנציגיהם למועצת
עיריית אתונה.
בשכונות שבהן
מתגוררים מהגרים
רבים הם זכו
ל– 20%מהקולות

היוונים הם
היחידים באירופה
שלא חוגגים את
יום הניצחון על
הנאצים במלחמת
העולם השנייה,
מפני שבאותם
ימים נפלה יוון
מהכיבוש והרעב
למלחמת אזרחים
עקובה מדם

יטא תקבור מחדש את גופתו של מנהיג לאומני
ממלחמת העולם השנייה ,אשר נטען כי שיתף פעולה
עם הנאצים ועודד רדיפת יהודים .בעוד כשבוע יוטל
סו עצמותיו של יואזיס אמבראזאויצ’יוסלבראזאויטיס
מקונטיקט שבארצות הברית ,שם מת לפני  40שנה ,לווילנה
בירת ליטא .משם יועברו לקבורה בכנסייה בקובנה .מנהל מכון
ויזנטל בישראל ,ד”ר אפרים זורוף ,טען כי מדובר ב”שערורייה”.
בשגרירות ליטא ,מנגד ,טענו כי אף שאמבראזאויצ’יוס היה
“שנוי במחלוקת” ,קשה לשפוט היום את התקופה שבה פעל.
אמבראזאויצ’יוס עמד בראש הממשלה הפרולנאצית שכיהנה
בליטא ב– 1941ועודדה אלימות רצחנית של ליטאים כלפי
יהודים ,עוד בטרם הכיבוש הגרמני .הממשלה הוקמה בידי ארגון
“החזית הליטאית האקטיביסטית” ( ,)LAFשחבריו ביצעו רציחות,
מעשי שוד ואונס של יהודים.
ראש העיר קובנה ,אנדריוס קופצ’ינסקאס ,הסביר כי “המדינה
צריכה לתת כבוד למנהיגיה” .לדבריו ,הממשלה בראשות אמבל
ראזאויצ’יוס “ניסתה להחזיר לליטא את עצמאותה .היסטוריונים
יכולים להעריך את זה בדרכים שונות ,אבל המאמצים שלו היו
אציליים”.
מסמכי הממשלה בראשותו מעלים ,עם זאת ,שהיא היתה פרול
נאצית באופן מובהק .בברכה ששלחו שריה להיטלר ,הם הודו לו
על “השחרור מהכיבוש היהודי הרצחני” .בהזדמנות אחרת כתבו
כי “הכרחי לנקוט את כל האמצעים נגד היהודים”.

מילן חרסונסקי ,שערך את עיתון הקהילה היהודית בליל
טא ,ביקר את ההחלטה“ .ליטא היא המדינה היחידה באירופה
ששמות רחובות בעריה המרכזיות מכבדים את זכרם של
משתפי פעולה עם היטלר .באזור קובנה יש אף רחוב על שמו

של אמבראזאויצ’יוס ובאוניברסיטה בעיר יש אולם על שמו” ,כתב
במאמר באינטרנט.
מנגד טענה ויולטה פופובייטה ,סגנית שגריר ליטא בישראל,
כי “קשה לשפוט את התקופה ההיא בפרספקטיבה של היום”,
והוסיפה כי אמבראזאויצ’יוס נרדף הן על ידי הנאצים והן על ידי
הסובייטים ,בשל מאבקו לעצמאות“ .יותר מפעם אחת הוא ניל
סה לשכנע את גרמניה להפסיק את רדיפות יהודי ליטא” ,אמרה.
“לאחר הכיבוש הגרמני הוא הצטרף לתנועה האנטילנאצית ,נרדף
בידי הגסטפו ,שינה את שמו
וגלה לארה”ב”.
מסמך שהציגה ,מראה כי
ב– 1975זיכה אותו שירות
ההגירה האמריקאי ממעורבות
בפעילות פרולנאצית ואנטיל
יהודית .ואולם לדברי זורוף,
“לאמריקאים לא היו אז נתול
נים שמצביעים בבירור על
הקשר שלו לנאצים ולאליל
מות נגד יהודים”.
בחודש שעבר קיבלה ליל
טא ציון “נכשל” בדו”ח של
מכון ויזנטל על פעילותה יואזיס אמבראזאויצ'יוס
נגד פושעים נאצים“ .היא לא
טרחה להשיב על הסקר שהפצנו .מאז  2006אף פושע נאצי לא
נשפט שם” ,אמר זורוף“ .כיבוד אמבראזאויצ’יוס הוא טשטוש זכר
קורבנות השואה בליטא ושם ללעג את התוכניות החינוכיות שלה
לזיכרון השואה .ההחלטה חושפת את צביעות ממשלת ליטא ,שמל
צהירה שהיא מתייחסת ברצינות לנושא”.
בשגרירות ליטא הציגו צד אחר של התמונה“ .אין שום ממשלה
באירופה שעושה כמונו למען היהודים” ,אמרה פופובייטה“ .מאוד
חשוב לנו לשמר את המורשת היהודית הליטאית שלנו ולזכור את
אלה שנספו בשואה” .במסגרת זו ,לדבריה ,היו עשרות פרויקטים
ללימוד השואה ,חוקק חוק לפיצוי קורבנותיה והוקצו כספים לשיל
קום אתרים יהודיים במדינה .

