
Κάηι ζάπιο σπάρτει ζηο βαζίλειο ηης εθνομαλακίας… 

 

Πξηλ 6 κήλεο εθδψζακε κηα αληηθαζηζηηθή κπξνζνχξα πνπ ζηφρεπε ζηελ 

αλαδσπχξσζε ησλ ζπδεηήζεσλ ζην ξηδνζπαζηηθφ ρψξν ζηελ ειιάδα γχξσ απφ ηα 

ζέκαηα ηνπ αληηθαζηζκνχ θαη ηνπ αληηεζληθηζκνχ. Με απηή ηελ πξσηνβνπιία καο 

ζέιακε, κεηαμχ άιισλ, λα μεθηλήζνπκε κηα ζπδήηεζε φρη κφλν ελάληηα ζηε ιεγφκελε 

θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ, ηνπο λενλαδί, κα θαη ελάληηα ζην ίδην ην παγφβνπλν, ηε 

ξαηζηζηηθή θαη θαζίδνπζα ειιεληθή θνηλσλία. Απηή ε ζπδήηεζε γηα εκάο έρεη ηνλ 

ηίηιν ηνπ αλζειιεληθνχ αληηθαζηζκνχ. Μέζα ζε απηφ ην κπξνζνπξάθη γξάςακε ην 

εμήο ζθαλδαιψδεο: νη έιιελεο ξαηζηζηέο θαη θαζίζηεο δελ είλαη άηνκα ηα νπνία 

πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε σο παξαπιαλεκέλα, άηνκα ησλ νπνίσλ ηηο πξάμεηο πξέπεη 

λα θαηαινγίζνπκε ζε αιιφηξηα ζπκθέξνληα θαη εμσγελείο παξάγνληεο. Αληηζέησο! 

Οη έιιελεο ξαηζηζηέο θαη θαζίζηεο έρνπλ θίλεηξα θαη (πιηθά ή ςπρηθά) νθέιε λα 

είλαη ηέηνηνη πνπ είλαη! Θεο πεο ην απφιαπζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ζεο πεο ην 

επηβξάβεπζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νκνηνγελή εζληθή θνηλφηεηα, ζεο πεο ην εθηφλσζε 

ησλ εμνλησηηθψλ ελζηίθησλ ηεο κάδαο – ηα θίλεηξα είλαη πνιιά θαη πινχζηα. Απηφ 

πνπ επίζεο είπακε ηφηε είλαη πσο αλ ην παξαδερηνχκε κηα ηέηνηα αλαιπηηθή βάζε, ζα 

έπξεπε λα καο παξαδεηγκαηίζεη γηα ην ηη ζηάζε ζα θξαηήζνπκε απέλαληη ηνπο, απφ δσ 

θαη πέξα. 

 

Αο δψζνπκε έλα παξάδεηγκα. ηε κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ 

αληηξαηζηζηηθνχ θαη αληηθαζηζηηθνχ ιφγνπ, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’90 θαη ηνπ ’00, ε 

θαζηζηηθή δξάζε αιιά ζπρλά θαη ε ξαηζηζηηθή δξάζε ελαληίνλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

ειιάδα ρξεψλνληαη θαη εξκελεχνληαη κε βάζε δχν θπξίσο εμεγήζεηο: α) ε πξώηε 

εμήγεζε καο ιέεη φηη, είηε νη θαζίζηεο, σο ην βίαην καθξχ ρέξη ηνπ θαπηηαιηζκνχ, 

ρηππνχλ ηνπο κεηαλάζηεο πξνιεηάξηνπο ζην πιαίζην ηεο ηαμηθήο επίζεζεο πνπ ε ηάμε 

ηνπ θεθαιαίνπ νξγαλψλεη ελαληίνλ ηεο ηάμεο ηεο εξγαζίαο (πρ ρηππήκαηα θαηά 

Παθηζηαλψλ κεηαλαζηψλ ζην Αηγάιεσ θαη ηε Νίθαηα ην 2008), είηε, ελ απνπζία 

θαζηζηψλ, ην ίδην ην θεθάιαην (δηά ησλ γαηνθηεκφλσλ ηνπ θαη ησλ αθεληηθψλ) 

ζεσξνχηαλ φηη νξγάλσλε ζθιεξέο, δεπηεξεπφλησο ξαηζηζηηθέο, επηζέζεηο γηα λα 

πεηζαξρήζεη (θαη πάιη) ην κεηαλαζηεπηηθφ πξνιεηαξηάην (πρ Μαλσιάδα, Ν. 

Μεραληψλα θηι), β) ε δεύηεξε εμήγεζε καο ιέεη φηη νη επηζέζεηο θαη ν ξαηζηζκφο 

πνπ μεπεδάεη ελαληίνλ ησλ κεηαλαζηψλ ζε γεηηνληέο, ρσξηά θαη πφιεηο φπνπ νη 



κεηαλάζηεο ζηνηβάδνληαλ ζσξεδφλ θαη απνηεινχζαλ κεγάιν φγθν ηνπ πιεζπζκνχ 

(πρ Άγηνο, Πάηξα, Ζγνπκελίηζα), απνδίδνληαλ είηε ζην φηη νη κεηαλάζηεο είλαη 

πνιινί θαη είραλ επδηάθξηηε παξνπζία ζην ληφπην πιεζπζκφ είηε βέβαηα πην 

αθεξεκέλα ζην ‘αδηέμνδν’ πνπ δεκηνχξγεζαλ νη ‘πφιεκνη ηνπ θαπηηαιηζκνχ’ θηι. 

Δπηπιένλ απηέο νη επηζέζεηο θαη ν ξαηζηζκφο ελαληίνλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

θαιιηεξγνχληαη θαη δηαδίδνληαη ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απνδίδνληαη 

αθξηβψο ζην φηη απηέο νη ζπλζήθεο απνηεινχλ ‘εχθνξν θιίκα’ γηα λα ζηξέθνληαη νη 

α’ πνιίηεο θαηά ησλ β’ πνιηηψλ (πρ ζεσξίεο δηαίξεζεο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ή, πην 

πξφζθαηα, «θνηλσληθνχ θαληβαιηζκνχ»).  

 

Όπσο θαη λα ρεη, νη παξαπάλσ εξκελείεο είλαη γηα εκάο πξνβιεκαηηθέο ζε δηάθνξα 

επίπεδα (θαη θπξίσο ζε εζληθφ επίπεδν). Οπζηαζηηθά φκσο είλαη πξνβιεκαηηθέο γηαηί 

θακηά ηνπο δελ πξνζθέξεη κηα ηθαλή αλάιπζε γηα ην ειιεληθό πξόβιεκα ηνπ 

ξαηζηζκνύ, ζπλήζσο, δε, ην αλάγνπλ ζηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο ή ην 

κεηαβηβάδνπλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο. Πρ κε βάζε ηελ πξψηε εξκελεία νη 

θαζίζηεο γίλνληαη αληηιεπηνί σο πξάθηνξεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη άξα δελ έρνπλ ίδηα 

θίλεηξα επίζεζεο ή νη… γαηνθηήκνλεο ζεσξείηαη φηη δηεμάγνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη 

ηηο επηζέζεηο ζηνπο κεηαλάζηεο απνθιεηζηηθά θαη κόλν ιόγσ ησλ νηθνλνκηθώλ 

ηνπο ζπκθεξόλησλ ελώ δελ πξνβιεκαηνπνηείηαη θαζόινπ ην γηαηί πάληα κε-

έιιελεο, κεηαλάζηεο, βξίζθνληαη ζηνλ πάην απηήο ηεο θνηλσληθήο ζρέζεο. Με 

βάζε ηε δεχηεξε εξκελεία νη επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ κεηαλαζηώλ εκθαλίδνληαη ζα 

λνκνηειεηαθά δεδνκέλα πνπ έπνληαη ησλ θαπηηαιηζηηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ. 

Όιεο απηέο νη εξκελείεο αλάγνπλ, έηζη, ηα ξαηζηζηηθά θίλεηξα ησλ δξαζηώλ ζε 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη δε δηεξεπλνύλ παξαπάλσ ηελ αηνκηθή επζύλε θαη 

ζπλείδεζε ελώ ηαπηόρξνλα αλάγνπλ ηα ζύκαηα ζε κνλάδεο πνπ ππνηάζζνληαη ζε 

δνκηθνύο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπηηαιηζκνύ, έηζη ηα απξνζσπνπνηνύλ θαη 

ζπρλά ηα θαζηζηνύλ κεηξήζηκα θαη αδηάθνξα.  

 

Απφ απηφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο μεπεδάλε δηάθνξεο καιαθηνχιεο ζηελ αληηξαηζηζηηθή-

αληηθαζηζηηθή πνιηηηθή, φπσο φηαλ κεξηθέο θνξέο νη αληηξαηζηζηέο πάλε π.ρ. λα 

πείζνπλ ηνπο ξαηζηζηέο πσο δελ είλαη πξαγκαηηθφ ηνπο (νηθνλνκηθφ-πνιηηηθφ) 

ζπκθέξνλ λα θέξνληαη ξαηζηζηηθά γηαηί ιέεη ήηαλ θαη νη έιιελεο κεηαλάζηεο θάπνηε 

ή γηαηί κπνξεί νη έιιελεο λα μαλαγίλνπλ κεηαλάζηεο θαη ζην κέιινλ ή αθφκε θη φηη νη 

πξνιεηάξηνη δελ πξέπεη λα καιώλνπλ κε άιινπο πξνιεηάξηνπο. Όιεο απηέο νη 



θαηεπζχλζεηο ηεο πεηζνχο θαίλεηαη φηη εθθηλνύλ από έλα ειιεληθό ζθεπηηθό, ηελ 

αθεηεξία ηνπ ειιεληθνύ ζθέπηεζζαη πνπ γπξεύεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο από ηελ πιεπξά ηνπ ζύηε παξά από ηελ πιεπξά ηνπ ζύκαηνο. 

Θέινπκε λα μεθαζαξίζνπκε φηη εξρφκαζηε ζε ξήμε κε απηέο ηηο εξκελείεο. Καη ιέκε 

φηη γηα λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλε θαη πην βαζηά ε θνπβέληα πξέπεη λα ξηδψζεη 

θαηαξρήλ εθεί πνπ δηεμάγνληαη νη επηζέζεηο: ζηελ ειιάδα.  

 

Ξαλαπαίξλνπκε ηηο πξνζθηιείο εξκελείεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ξσηάκε: απφ πνην 

αμίσκα εθθηλνχλ ΜΜΔ, δήκαξρνη, παπάδεο, νξγαλψζεηο, αθεληηθά, εξγάηεο, καζεηέο 

θαη ζεσξνχλ φηη εμαξρήο ζην θαηψηεξν ζηάηνπο αλήθνπλ νη κεηαλάζηεο; Δίλαη 

πεξίεξγν. Δίλαη ζα λα ππάξρεη θάπνηα πξφηεξε γλψζε, θάπνην κπζηηθφ, ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ην νπνίν φινη κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζηαδηαθά ην 

θαιιηεξγνχλ. Δίλαη ζα λα πέθηεη έλα ζχλζεκα, κηα ηδέα, θαη φινη βηάδνληαη λα ηελ 

αθνκνηψζνπλ, λα ηελ πηνζεηήζνπλ θαη λα ηε ζέζνπλ ζε εθαξκνγή. Ση είλαη απηφ πνπ 

θάλεη έλαλ αγξφηε ηεο Μαλσιάδαο λα δέζεη ζε έλα δέληξν πηζζάγθσλα έλαλ 17ρξνλν 

Ρνπκάλν θαη λα ηνλ καζηηγψζεη; ίγνπξα φρη ε ζπλείδεζε ηεο αζηηθήο ηάμεο ε νπνία 

πηζαλφηαηα ζα ζνθαξηδφηαλ (έζησ ππνθξηηηθά) κε ην άθνπζκα απηήο ηεο είδεζεο. 

Δθεί είλαη πνπ πξέπεη λα ςάμνπκε. Σν φηη πάλσ ζηελ θξίζε ζα θπλεγεζνχλ μέλνη 

είλαη ην απνηέιεζκα, πξάγκαηη. Ση ππάξρεη πην πέξα απ’ απηφ; Γηα καο εθεί ππάξρεη 

ην ίδην ην γεγνλφο ηεο ζεκειίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ μέλνπ ζε ζρέζε θαη σο 

απνθιεηζκόο ηεο πιεηνςεθίαο θαη, άξα, εθεί ππάξρεη ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθξφηεζεο 

ηεο ηαπηόηεηαο ηεο πιεηνςεθίαο, δειαδή ηνπ έιιελα. Γηα ηνλ ηζρπξηζκφ καο απηφ ζα 

δψζνπκε δχν παξαδείγκαηα κέζα απφ ηηο δηαλνεηηθέο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ 

ρώξα ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη νη νπνίεο  

ελζσκαηώλνληαη ζηελ εζληθή ζπλείδεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Σποσδή ζηο ελληνικό Ι –εθνικοί οριζμοί ηης κρίζης 

Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν παξαθνινπζήζακε λα θαιιηεξγνχληαη κε έληαζε θαη ζπλέπεηα 

κέζα ζε έλα εζληθφ πιαίζην δηαιφγνπ δχν αληηιήςεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο. Μία απφ ηηο παγησκέλεο αληηιήςεηο, είλαη 

ε πιαηηά δηαδεδνκέλε ηδέα πσο ε ρψξα κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ κε ην ΓΝΣ, 

βξίζθεηαη ζε ‘νηθνλνκηθή θαηνρή’, ή αιιηψο ζε κηα ηδηφηππε ‘ρνύληα ηνπ κλεκνλίνπ’, 

ή αιιηψο ζε κηα θάζε ‘ππνδνύισζεο/ππνηέιεηαο από ηελ ηξότθα’. Γελ πξφθεηηαη γηα 

κηα πεξηζσξηαθή ηδέα: ην είπε εμάιινπ ν Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο, ν βνπιεπηήο ηνπ 

ΤΡΗΕΑ
1
, ην είπαλ δεκνζηνγξάθνη

2
 θαη κπιφγθεξο θάζε είδνπο

3
, ην είπαλε 

‘πξννδεπηηθνί νηθνλνκνιφγνη, επηζηήκνλεο, δηαλννχκελνη θαη θαιιηηέρλεο’
4
, ην ‘πε ν 

ππνζηξάηεγνο ηεο ειιεληθήο αεξνπνξίαο Κσλζηαληηλίδεο
5
, ην είπε ην Ηληηκίληηα

6
, ην 
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είπαλ αξηζηεξέο εθεκεξίδεο
7
, ην είπαλ  θχθινη ηεο εθθιεζίαο

8
, ην είπε ν Μίθεο 

Θενδσξάθεο ζην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ηνπ MEGA
9
, ην πε ν Υξηζηφδνπινο 

Ξεξφο κέζα απφ ηε θπιαθή
10

, ην ‘πε θαη ν ζχιινγνο ρεκηθψλ κεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ
11

 

(ζην ζθίηζν ηεο αθίζαο, δχν αεξνπιάλα πνπ γξάθνπλε πάλσ ηνπο ‘επξσπατθή έλσζε’ 

θαη ‘δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ηακείν’ βνκβαξδίδνπλ ηνλ παξζελψλα – θη ν λνψλ λνείησ). 

Γηα φζνπο δελ θαηαιάβαλε, απηφ ζεκαίλεη εζληθή ζπλείδεζε – είλαη ε ζπλείδεζε πνπ 

μεπεξλά θνηλσληθέο, ηαμηθέο θαη πνιηηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Κη επεηδή νη ιέμεηο έρνπλ 

ην δηθφ ηνπο ηζηνξηθφ πιαίζην αλαθνξάο, φηαλ έρεηο ‘ρνχληα’ ή ‘θαηνρή’ – φξνη 

άκεζα ζπλαξηεκέλνη κε ηελ ειιεληθή εζληθή ηζηνξία ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη κάιηζηα ηελ 

πνιύπαζε αιιά θαη ηελ ηξηζέλδνμε – ηφηε βξίζθεζαη ζε κηα θαηάζηαζε εμαίξεζεο: 

έρεηο απφ ηε κηα δσζίινγνπο, απφ ηελ άιιε παηξηψηεο. Ζ ηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο 

ηεο ρψξαο επαθίεηαη … ζηνλ παηξησηηζκό ησλ ειιήλσλ θαη ε θαηάζηαζε πνιψλεηαη 

κε βάζε ην πψο γίλνληαη αληηιεπηέο νη εζληθέο ζρέζεηο εμνπζίαο. ηε ‘ρνχληα’ θαη 

ζηελ ‘θαηνρή’, θαηά ην πξνζθηιέο επίζεκν εζληθφ αθήγεκα, ζχκα ήηαλ κνλάρα έλαο, 

ν ‘ιαφο’ θαη δσ, γηα φπνηνλ δελ θαηάιαβε, κηιάκε γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ... Μπνξεί λα 

πεη θαλείο φηη ππεξβάινπκε θαη πσο φινη απηνί δελ έρνπλ ηα ίδηα λνήκαηα ζην θεθάιη 

ηνπο φηαλ κηινχλ πεξί ‘θαηνρήο’ θαη ‘ρνχληαο’. Όκσο ιέκε ην εμήο: φζεο 

δηαθνξνπνηήζεηο θη αλ έρνπλ – αθφκα θαη ζε επίπεδν εκπέδσζεο ηεο εζληθήο 

ζπλείδεζεο – ηα επηκέξνπο θείκελα θαη ζπγγξαθείο πνπ αξαδηάζακε, ππάξρεη κηα 

νιφηεια θνηλή νπηηθή, νπηηθή ηελ νπνία ζα νλνκάδακε δίρσο άιιν ειιεληθή. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ νπηηθή ηνπ λα κηιάο σο έιιελαο θαη λα απεπζχλεζαη ζε έιιελεο. 

Σν δε αμηνζεκείσην είλαη πψο λα (θάλεηο πσο) δελ ην θαηαιαβαίλεηο θαλ. Απιά κηιάο 
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κε ηελ αθνξκή πνπ ζνπ έδσζε ην γεγνλφο πνπ μεζήθσζε φινπο ηνπο άιινπο (έιιελεο) 

νη νπνίνη ζεκεησηένλ 10 θαη 20 ρξφληα πξηλ δελ βιέπαλε θακηά εθκεηάιιεπζε ζην 

πξνζθήλην απιά επεηδή νη ίδηνη ηα πεξλνχζαλ κηα ραξά κε ηε κπφηα πάλσ ζηελ πιάηε 

ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ. Καη, ηειηθά – γηα δείηε! – ζήκεξα απφ ηα θείκελα ησλ 

‘ρνπληφπιεθησλ’ ιείπεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά πνπ ζα είρε λφεκα λα δηαβαζηεί απφ 

κάηηα μέλσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία… Δμάιινπ, κήπσο νη μέλνη είλαη εξγάηεο γηα λα 

ηνπο αθνξνχλ φια απηά; Ή, ηέινο-ηέινο, κήπσο μέξνπλ ηίπνηα απηνί νη μέλνη γηα ηελ 

απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πγεία, ηελ παηδεία, ηελ αζθάιηζε ηελ ψξα πνπ θαλείο 

ηψξα έληξνκνο αλαθαιχπηεη;
12

 Πάλησο, ζίγνπξα δελ είλαη θνηλσλνί ησλ αμηψλ ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο κε βάζε ηελ νπνία ε θαηνρή θαη ε ρνύληα ραξαθηεξίδνληαη σο δχν 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηεο ηξαχκαηα. Δδψ, ζε απηά ηα ζεκεία ηεο ζησπήο ηνπ 

αληηθαζεζησηηθνύ ιφγνπ, μεγπκλψλεηαη ε ζαπίια ησλ ξηδνζπαζηηθψλ ρψξσλ, ησλ 

ρψξσλ πνπ ‘μέραζαλ’ φια απηά ηα ρξφληα λα δνχλε ηνπο κεηαλάζηεο ηεο ρψξαο ζαλ 

θάηη άιιν πέξαλ ηνπ θνιθινξ ππνςήθηνπ πξνβάηνπ ηνπ θηλήκαηνο. Κη αληί ζην 

άθνπζκα ηεο θξίζεο ηνπ έιιελα λα θαηαθχγεη θαλείο – έζησ ελ είδεη χζηεξεο 

κεηακέιεηαο – λα ξσηήζεη ηνλ Αιβαλφ θίιν ηνπ πσο ηελ πάιεπε εδψ θαη ρξφληα, απηφ 

πνπ ζθέθηεηαη – ν έιιελαο θηλεκαηίαο – είλαη πσο επηηέινπο, ζα απνιαχζσ θη εγψ ηε 

ζπκαηνπνηεκέλε κνπ ηαπηφηεηα θάλνληαο εμέγεξζε κε ην ιαφ κνπ ζην Λεπθφ Πχξγν 

θαη ην χληαγκα... 

 

Γηα λα ζεκειησζεί απηφ κε αθφκε κεγαιχηεξε ζηγνπξηά ρξεηάδεηαη βέβαηα θη έλα 

ξεηνπζάξηζκα ζηα ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο, φπσο 

πξναλαθέξακε. Απηφ ην ξφιν έπαημε θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ε θηινινγία πεξί 

‘εζληθήο θαηάζιηςεο’, κηαο ςπρηθήο αζζέλεηαο δειαδή πνπ ρηύπεζε ην έζλνο: «έλα 

κίγκα θφβνπ, απειπηζίαο θαη νξγήο» (γξάςαλε ζηελ Ζκεξεζία), «απμεκέλα 

θξνχζκαηα θξίζεσλ άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ζηνλ θαηξφ ηνπ ΓΝΣ» γξάθηεθε ζηε 

Μαθεδνλία (09-08-10), ν Αληψλεο ακαξάο ηάρζεθε «ελάληηα ζηελ Ειιάδα ηεο 

θαηάζιηςεο θαη ηνπ ιεμνηαλίι», θηι θηι. Πνηνο ζα ην πεξίκελε, πνηνο; Όηη ε ρψξα 

φπνπ νη αγρσκέλνη έθεβνη γίλνληαη αιθννιηθνί θαη νη 50άξεο κακάδεο ηαΐδνληαη κε 

                                                           
12 Δεν ξζρουμε για «χοφντα» αλλά εμάσ μασ φαίνεται κομματάκι ολοκληρωτικό και ρατςιςτικό να 

καταργείται η πρόςβαςη των μεταναςτών ςτα πανεπιςτήμια διά τησ κατάργηςησ του ειδικοφ νόμου για 

τισ εξετάςεισ μεταναςτών για την τριτοβάθμια εκπαίδευςη. Αυτό μάλιςτα να περνά ςα μζτρο χωρίσ να 

γίνεται ΚΑΜΙΑ αναφορά ςε ΚΑΜΙΑ ελληνική εφημερίδα, ςε ΚΑΝΕΝΑ ζντυπο του χώρου, ςε ΚΑΜΙΑ 

διαδήλωςη. Κι ζτςι απλά ζνα κομμάτι να ωθείται είτε ςτην πιο άγρια προλεταριοποίηςη, απλά με το 

επιπρόςθετο ςτοιχείο τησ Άπαρτχαϊντ θζςμιςησ, είτε πίςω ςτη χώρα του… 



ςπρνθάξκαθα, εθεί φπνπ νη ιεγφκελνη «ηξεινί» ζηνηβάδνληαη δεκέλνη ζε ηδησηηθά 

θξεβάηηα θαη ε ζχκεζε ηεο Λέξνπ δελ είλαη ηφζν καθξηά, ε ίδηα απηή ρψξα λα 

αλαπηχζζεη άμαθλα εθιεπηπζκέλα αληαλαθιαζηηθά απέλαληη ζηελ ςπρηθή αζζέλεηα; 

Πψο λα κε κεηδηά θαλείο αθνχγνληαο γηα απηά ηα ςαγκέλα ζπλαηζζεκαηηθά 

ζπκπηψκαηα ηεο θξίζεο; Ζ αξηζηεξά δελ άξγεζε λα αμηνπνηήζεη θη απηέο ηηο 

ππνθεηκεληθέο ζπλζήθεο ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο-ζχκαηνο ηνπ έιιελα. 

Γηαβάδνπκε πιένλ θείκελα κε αληηδξαζηηθφηαηα πεξηερφκελα θη απηά κάιηζηα 

πεξληνχληαη γηα επαλαζηαηηθά απιά θαη κφλν γηαηί εθθηλνχλ απφ κηα δεδνκέλε εζληθή 

αγαλάθηεζε, κηα ππνηίζεηαη θνηλά ζπκθσλεκέλε δηάζεζε γηα εζληθή αληίζηαζε.  

 

«Σηελ ρώξα ηεο θηώρεηαο, ηεο εμαζιίσζεο, ηεο πξνδνζίαο. […] νη πόξλεο ηεο 

πνιηηηθήο μαλαβγήθαλ ζηνπο δξόκνπο πξνο άγξα πειαηώλ. Βγήθαλ γηα λα ςσλίζνπλ 

ςήθνπο από ηνπο απνραπλσκέλνπο απ' ηελ ηειεόξαζε θαη ζηεξεκέλνπο θάζε 

ηθαλνπνίεζεο θαηνίθνπο απηήο ηεο ρώξαο. Η θάζε πόξλε μερσξηζηά θαη όιεο καδί 

καδεκέλεο, έηνηκεο λα ζπείξνπλ γηα αθόκα κηα θνξά ηελ ζύθηιε ηεο παξαίηεζεο, ηεο 

ελαπόζεζεο ηεο δσήο ζηα ρέξηα ησλ άιισλ. Σήκεξα ν ιαόο μέξεη πνην ξόιν 

εμππεξεηνύλ νη πνιηηηθνί, γηα πνηνύο δνπιεύνπλ, ζηα ζπκθέξνληα πνηαλώλ 

ππνθιίλνληαη. Σήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ, ην κίζνο ελάληηα ζηνπο ληαβαηδήδεο ηεο 

δσήο καο, ξηδώλεη βαζηά κέζα ζηηο θαξδηέο καο. Είλαη θαηξόο λα πάξνπκε ηελ δσή ζηα 

ρέξηα καο. Να ειέγμνπκε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ καο, ηελ αζθάιεηα καο, ηελ 

δνπιεηά, ηνλ ειεύζεξν  ρξόλν καο, θαη κε ηελ ζπκκεηνρή καο ζε εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο 

λα αιιάμνπκε ηελ δσή καο θαη ηνλ θόζκν όιν.» [«Δίκαη Δξγάηεο – Γελ ςεθίδσ»]. 

Αγαλάθηεζε γηα ηηο ‘πφξλεο’ θαη ηνπο ‘ληαβαηδήδεο’ πνπ ζθνξπίδνπλ ηε ‘ζχθηιε’ ηεο 

παξαίηεζεο: Έκθπιεο θαληαζησηηθέο πξνθαηαιήςεηο καδί κε πγηεηληζηηθέο 

αληηιήςεηο πεξί κεηάδνζεο αζζελεηψλ – ιφγνη πνπ ζπρλά θνζκνχζαλ ηνλ 

παηξνπαξάδνην εζληθνζνζηαιηζηηθφ ιφγν – επηζηξαηεχνληαη θη εδψ γηα λα επηηεζνχλ 

ζηνπο ‘πνιηηηθνχο’ αλαδεηθλχνληαο έλα καληρατζηηθφ απινπζηεπηηθφ δίπνιν κεηαμχ 

ηνπ ‘θαινχ ιανχ’ θαη ησλ ‘θαθψλ πνιηηηθψλ’. Ζ Ο ηνπ Ηληηκίληηα πεξηγξάθεη ην 

πνιηηηθφ-εζληθφ γίγλεζζαη, επηζηξαηεχνληαο δχν πεξηγξαθηθνχο φξνπο θαη έλαλ 

εζληθφ: «κηα ρώξα θηώρεηαο, εμαζιίσζεο θαη πξνδνζίαο», φπσο ιέεη, ελψ θηινδνμία 

ηεο είλαη λα «ειέγμνπκε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ καο» θαη ηελ «αζθάιεηα καο», 

θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο θακηά απφπεηξα απνλνεκαηνδφηεζεο ηνπο απφ 

ην απηαξρηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Οη πξνδφηεο βξίζθνληαη ζηελ πνιηηηθή – αηψλην 

παξάπνλν ηνπ έιιελα απφ φηαλ ν θνινθνηξψλεο ηα έρσλε ζηνπο καπξνθνξδάηνπο. 



Σποσδή ζηο ελληνικό II – υάτνονηας ηον προδόηη [ζσμώζεις] 

Σν δεμηφ ζχλζεκα ‘λα θαεί, λα θαεί ην κπνπξδέιν ε βνπιή’ θαζψο θη ε πνξεία ηεο 5
εο

 

Μάε 2010, κε θχξην ζηνηρείν ηελ πνιηνξθία ηεο βνπιήο, έρνπκε ηελ εληχπσζε φηη 

θνχζθσζαλ πνιιά εζληθν-ζνζηαιηζηηθά κπαιά ζηε ρψξα. Παξφια απηά βέβαηα ε 

‘πνιηηηθή’ – φπσο είλαη γλσζηή ε κέζνδνο ηεο αληηπξνζψπεπζεο ηεο ιατθήο 

βνχιεζεο – δελ εηηήζεθε αιιά νχηε θαλ εηηήζεθαλ θαη νη πνιηηηθνί ζαλ εθπξφζσπνη 

κηαο ζεζκηθήο ζπλήζεηαο. Καη πσο ζα κπνξνχζαλ άιισζηε λα εηηεζνχλ απφ θάηη ην 

νπνίν φρη κφλν άρξσκν θαη άνζκν ήηαλ ζαλ αληίπαιν πνιηηηθφ δένο αιιά ζπρλά θαη 

εζληθά ζπλαηλεηηθφ; Δμάιινπ, αλ ε αληηπνιηηηθή θνπιηνχξα ησλ αληηεμνπζηαζηψλ 

αξεζθφηαλ λα θιεξηάξεη πεξηνδηθά κε ηε κηθξναζηηθή γθξίληα ησλ ειιήλσλ, ηφηε ε 

αληηπνιηηηθή θνπιηνχξα ησλ εγρψξησλ εζληθηζηψλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

απνδνηηθή. Απηφ πνπ θαηάθεξε π.ρ. ην ΛΑΟ ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία είλαη λα 

αλαπαξηζηά έλα ζηαζεξφ θφκκα παξέκβαζεο ζηελ εζληθή ηειενπηηθή 

θαζεκεξηλφηεηα θνκπάδνληαο πσο απνηειεί ην θαηεμνρήλ θφκκα ελάληηα ‘ζηα 

θφκκαηα ηεο ππάξρνπζαο πνιηηηθήο’. Απηφ ην παξάδεηγκα, γηα εκάο, είλαη ελδεηθηηθφ 

φρη κφλνλ γηα ην φηη νη εζληθηζηέο εθκεηαιιεχνληαη πνιχ θαιχηεξα ηνλ αθεξεκέλν 

αληηπνιηηηθφ ιφγν απφ ηνπο αλαξρηθνχο αιιά κάιινλ θάηη πνιχ ζπνπδαηφηεξν: φηη 

θάπνηνη αλαξρηθνί ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν θάλνληαο ην ιφγν ηνπο πην αθεξεκέλν θαη 

θαηαλνεηφ γηα … ηνλ θφζκν, έρνπλ πξνζεγγίζεη ζέζεηο, χθνο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ 

αλήθνπλ παξαδνζηαθά ζηνλ δεμηφ (θαη πέξα…) ιατθηζηηθφ ρψξν.
13

 Γηα απηή ηελ 

εξκελεία καο ζα παξαπέκπακε, εθηφο απφ ην παξαπάλσ θείκελν ηνπ ηληηκίληηα, ζηα 

δεθάδεο θείκελα αλαξρηθψλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ κεηά ηα γεγνλφηα ηεο Μαξθίλ, 

θείκελα πνπ δήισλαλ ακπληηθά θαη ζπλαηλεηηθά, ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε, πσο νη 

αλαξρηθνί δελ είλαη δνινθφλνη, νη αλαξρηθνί είλαη κε ην ιαφ. Παξάπιεπξε απψιεηα 

σζηφζν απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ππνρψξεζεο – θαη παξά ηελ φπνηα ζεηηθή δχκσζε 

                                                           
13 Απηή ηελ εμέιημε, κάιηζηα, δελ πξέπεη λα ηε δνχκε μέρσξα απφ ηε ζπζηεκαηνπνίεζε εδψ θαη δχν-ηξία 

ρξφληα ηνπ ιφγνπ, θαηεζηεκέλνπ ή κε, πνπ γπξεχεη ην μέπιπκα ηεο ειιάδαο κε ην βξψκηθν ηξφπν: δειαδή 

ηελ απφδνζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ξαηζηζκνχ ζηνπο Αιβαλνχο (ή άιινπο Βαιθάληνπο ιεπθνχο) κεηαλάζηεο, 

ηελ απφδνζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ‘βάξβαξνπ’ ζεμηζκνχ ζηνπο Παθηζηαλνχο (ή άιινπο κεηαλάζηεο απφ ην 

Ηζιάκ), ηελ απφδνζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θπζηθά ζηνπο πξναηψληνπο ερζξνχο Δβξαίνπο 

θνθ … Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζπλείδεζεο απηήο είλαη ηα δάλεηα πνπ θαηάθεξε λα δψζεη ν 

αθξνδεμηφο ιφγνο ζηνλ mainstream ιφγν, ηάζε πνπ θνξπθψζεθε κε ην θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ: ν 

Παπαλδξένπ έγηλε Jeffry, ακεξηθαλνεβξατθήο θαηαγσγήο. Παξφιν πνπ ην αγαλαθηηζκέλν πιήζνο 

μεθνχζθσζε ηφζν γξήγνξα φζν θνχζθσζε, πξφιαβε ηνπιάρηζηνλ λα εληείλεη απηή ηελ πξνζπάζεηα 

αλαδήηεζεο ηνπ πξνδφηε αθνχ πξψηα δηέδσζε ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηνπ ηε ζέζε ζχκαηνο ζηελ 

νπνία βξέζεθαλ νη ‘έιιελεο’, σο ηέηνηνη. 



πξνθάιεζε
14

 – ήηαλ, ζεσξνχκε, θαη κηα ππνρψξεζε ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ. 

Κνηηάμηε εθ ησλ πζηέξσλ αλ ζέιεηε κία-κία φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ βγήθαλ: είλαη 

αζηείν αιιά ππήξμαλ θαη νκάδεο πνπ ζε απφιπηε ζπλέπεηα κε ην αληη-θαηνρηθφ 

εζληθφ θαληαζηαθφ πνπ πξναλαθέξακε ραξαθηήξηζαλ ηνπο δξάζηεο ηεο καξθίλ σο 

‘κηθξνχο λαδί’, ‘λαδηζηηθφ ηάγκα εθφδνπ’, ‘θαζίζηεο’. Φπζηθά νη πεξηζζφηεξνη δελ 

ηνπο έβξηζαλ έηζη αιιά επεθχιαμαλ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ‘ειηηηζκνχ’, ηνπ ‘κεδεληζκνχ’, 

ηεο ‘αληηθνηλσληθφηεηαο’. Σελ πεξίνδν εθείλε αλαπηχρζεθε ε αίζζεζε ζε πνιινχο 

αλαξρηθνχο πσο έπξεπε λα απνδείμνπλ φηη απνηεινχλ κέξνο ηεο θνηλσλίαο θαη 

κάιηζηα ‘ππέξ ηεο θνηλσλίαο’. Ζ πξνζπάζεηα απηή γηα κηα πην θνηλσληθή ζηξνθή, 

κεηά ηελ 5
ε
 Μάε ηνπ ‘10, κπνξεί λα εξκελεπηεί θαη ζαλ κηα πξνζπάζεηα απνηίλαμεο 

απφ ηνλ αλαξρηθφ ρψξν ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ ‘πξνδφηε-ηνπ-θνηλσληθνχ-

θηλήκαηνο-ελάληηα-ζην-κλεκφλην’ κε έλαλ παξάιιειν θαζαγηαζκφ θαη μέπιπκα 

απηνχ ηνπ … θνηλσληθνχ θηλήκαηνο. Σν κεγαιχηεξν ακάξηεκα εθείλσλ πνπ πέηαμαλ 

ηηο κνιφηνθ ζηε Μαξθίλ ζεσξήζεθε πσο ήηαλ ην φηη ζηξάθεθαλ ελάληηα ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, πσο ήηαλ ζρεδφλ μέλνη ζε ζρέζε κε απηήλ. Κάηη αληίζηνηρν αιιά 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζπλέβε κε ηα γεγνλφηα ηεο ιατθήο ζηα Δμάξρεηα πξφζθαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Μελ αγλνψληαο πσο φια ηα θείκελα, ηφηε, αζρνιήζεθαλ θεληξηθά κε ην ζέκα ηεο βίαο θαη ηνπ θεηηρηζκνχ 

ηεο ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρψξνπ, γηα εκάο απνηέιεζαλ θη έλα πνιχ θαιφ δείγκα γηα ηα εζηθά 

θξηηήξηα πνπ πνιινί θαίλεηαη φηη έζεηαλ ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν απέλαληη ζην ιαό, ηελ θνηλσλία, ηηο 

κάδεο ζηηο νπνίεο απεχζπλαλ ην ιφγν ηνπο. 



Μίλα Ανθελληνικά!   

Απηά πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ ζπλνπηηθά είλαη πηζηεχνπκε έλαο βαζχηεξνο 

ηξφπνο λα κηιάεη ην θίλεκα ‘ειιεληθά’. Σν λα κηιάο ειιεληθά δελ ζεκαίλεη λα 

πξνθέξεηο ειιεληθέο ιέμεηο αιιά λα εθθξάδεζαη κε ειιεληθά ζρήκαηα ζθέςεο, 

δειαδή ζρήκαηα ζθέςεο ηα νπνία είλαη εζληθά πξνζδηνξηζκέλα θαη ηα νπνία έρνπλ 

ζέζεη σο πξνυπφζεζε ηνπο εζληθέο ζέζεηο ησλ νκηινχλησλ ππνθεηκέλσλ. Απηφ είλαη, 

γηα παξάδεηγκα, πνπ ξσηάεη ν εθλεπξηζκέλνο έιιελαο ειεγθηήο ζηνλ κεηαλάζηε 

επηβάηε ηνπ ιεσθνξείνπ: «ειιεληθά κηιάκε ξε, δελ θαηαιαβαίλεηο;» Πξνθαλψο δελ 

πξφθεηηαη γηα κηα εξψηεζε θαηά ηελ νπνία ν εξσηψλ ελδηαθέξεηαη λα κάζεη ην 

γισζζηθφ background ηνπ … Άιινπ. Δίλαη κηα εξψηεζε-θξίζε εζληθήο νξηνζέηεζεο 

θαη ειέγρνπ. Αληίζηνηρα, φηαλ νη έιιελεο ηζαηίδνληαη πνπ νη μέλνη δε κηινχλ κεηαμχ 

ηνπο ειιεληθά, απηφ δελ έρεη λα θάλεη παξά κε κηα δηάζεζε ειέγρνπ απηνχ πνπ εζληθά 

εθπίπηεη. Σν λα κηιάο ειιεληθά, ινηπφλ, είλαη κηα επηινγή, δελ είλαη θάηη θπζηθφ θη 

αδηαπξαγκάηεπην. Δπηπιένλ, αθνχ ην λα κηιάο ειιεληθά πξνυπνζέηεη θπξίσο ην λα 

ζθέθηεζαη ειιεληθά, δε ρξεηάδεηαη λα είλαη θαλείο ξαηζηζηήο ειεγθηήο ιεσθνξείνπ 

γηα λα … θαηαιάβνπκε αλ είλαη έιιελ. Έιιελεο ππάξρνπλ, κε απηφ ηνλ ηξφπν, θαη 

ζηηο … θαιχηεξεο νηθνγέλεηεο φπσο είδακε παξαπάλσ. Πεξηγξάςακε ζήκεξα 

ελδεηθηηθά πσο νμχλεηαη ε πφισζε θαη εμαπιψλεηαη ε εζληθίια ελ κέζσ θξίζεο κε 

πνιχ αξγά θαη ζίγνπξα βήκαηα (αλάπηπμε αληηθεηκεληθψλ-ππνθεηκεληθψλ 

πξνυπνζέζεσλ πεξί ρνχληαο-θαηνρήο θαη θαηάζιηςεο). Απηέο νη εμειίμεηο γηα εκάο 

άθεζαλ ηα απνηππψκαηα ηνπο ηφζν κέζα ζην «θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ», φπνπ ν 

θαζίζηαο εκθαληδφηαλ ρσξίο λα είλαη αλάγθε λα ζεθψλεη ην ρέξη θαη λα θσλάδεη ράηι 

ρίηιεξ φζν θαη ζην ηειεπηαίν πνγθξφκ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο φπνπ ν λνηθνθπξαίνο 

κηθξναζηφο δε ραιάζηεθε λα ηξαβήμεη ην καραίξη. Ζ απάληεζε πνπ πξνθξίλνπκε απφ 

ηελ πιεπξά καο είλαη απηή ηεο φμπλζεο ησλ αληεζληθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζέζεσλ καο 

αληί λα πξνζπαζνχκε λα πείζνπκε θάπνηνπο πξνιεηάξηνπο γηα ηελ ηαμηθή ηνπο ζέζε. 

Καη θαίλεηαη φηη δελ αξθεί πιένλ λα θάλνπκε ην ίδην πνπ θάλακε εδψ θαη ρξφληα, 

θάλνληαο labeling ζηνπο θαζίζηεο, απνθαιχπηνληαο ηνλ έλα ή δέθα αθξνδεμηνχο 

κέζα ζε έλα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θξπθφ θάιεζκα θαζηζηψλ. Αθνινπζψληαο ηηο 

εμειίμεηο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ηνπ εζληθνχ θνξκνχ, νθείινπκε λα ξηδνζπαζηηθν-

πνηήζνπκε ηελ θξηηηθή καο. ηνπο θαηξνχο πνπ επηδνηνχληαη παληνχ νη παηξησηηθέο 

εμάξζεηο, ζηφρνο θξηηηθήο λα γίλεη ε εζληθή ηαπηφηεηα θη ε ειιεληθή νκνηνγέλεηα. 

 

[Antifa Casa Del Campo, Θεζζαινλίθε, 27.08.2011, Αζήλα, 18.09.2011.] 


