
GREEK HISTORY X – ε εηζήγεζε 

 

1. Καζεκερηλή θη αόραηε, κηα θόρκοσια γηα ... κπάηζες 

Ο ρξόλνο καο απέθηεζε πιηθόηεηα ζε απηέο ηηο εκεξνκελίεο, επηέκβξεο ηνπ 2004, Μάηνο ηνπ 

2011 θν,θ, ε γεσγξαθία ηεο πόιεο αλαζρεδηάζηεθε ζηα κπαιά καο από απηέο ηηο πιαηείεο θαη 

δξόκνπο, πιαηεία Οκόλνηαο, νδνί Ηπείξνπ θαη Σξίηεο επηεκβξίνπ, θνθ, αθόκα θη νη νκάδεο καο 

θηηάρηεθαλ κε ηέηνηεο αθεηεξίεο. Πνγθξόκ ζηνπο αιβαλνύο, πνγθξόκ ζηνπο παθηζηαλνύο, 

πνγθξόκ ζηνπο όζνπο δελ έθεξαλ ιεπθό δέξκα. Καη κεηά ήξζε ε ζπλείδεζε όηη αλάκεζα ζηα 

πνγθξόκ, ηα ραζηνύθηα πνπ ηξώεη θαλείο θαηαιαβαίλνληαο κε ηη ειιελαξάδεο ζπδεί ζηελ ίδηα 

πόιε, αλάκεζα ζηηο βίαηεο θνξπθώζεηο, ππάξρνπλ θαη ηα κεζνδηαζηήκαηα. Μεζνδηαζηήκαηα πνπ 

κπνξεί λα κελ παίδνπλ ζηα δειηία ησλ 8 ή λα κελ πεξηιακβάλνπλ κάδεο θπλεγώλ θαη 

ζεξακάησλ. Αιιά κεζνδηαζηήκαηα θαζεκεξηλήο, εμίζνπ σκήο αιιά θη αόξαηεο βίαο. Έρεη θη 

απηή ε βία ηόπνπο. Λεσθνξεία, ζρνιεία, δνπιεηά θαη δξόκνη είλαη από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο 

απηνύο ηόπνπο. Καη έρεη θαη ηξόπνπο. Βιέκκαηα, δειεηεξηώδε  ζρόιηα, απαμίσζε, εμεπηειηζκό, 

ζηνρνπνίεζε θαη κέρξη θαη ζάλαην. Θάλαην θαζεκεξηλό. 

 

Η θαζεκεξηλόηεηα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα έρεη θαη θάηη αθόκα. Γπζθνιίεο, θόβνπο θαη 

γθξίδεο δώλεο. Η ιεγόκελε 2ε γεληά κεηαλαζηώλ έρεη θάεη πνιιά από δαύηα. ε απηή ηελ 

κπξνζνύξα πνπ παξνπζηάδνπκε εδώ αιιά θαη ζε απηή ηελ εθδήισζε ζειήζακε λα δώζνπκε 

βάξνο ζ' όια απηά πνπ δελ κηιηνύληαη ηόζν ζπρλά: ηνλ ξαηζηζκό, ηελ ζπθνθάληεζε θαη ηελ 

πνιηηηθή δηαρείξηζε ελόο ζεβαζηνύ θνκκαηηνύ ηεο θνηλσλίαο απηήο. 

 

Μέζα ζηελ δεθαεηία ηνπ 2000 είλαη πνπ κεγάισζε, έθηαζε γπκλάζην θη έπεηηα ιύθεην, κία γεληά 

παηδηώλ ησλ νπνίσλ νη γνλείο είραλ έξζεη ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980 από αθξηθαληθέο ρώξεο, κηα 

γεληά πνπ είρε γελλεζεί ζηελ ειιάδα, θαζώο θαη κηα γεληά παηδηώλ πνπ έθηαζαλ ζηελ ειιάδα 

καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο θπξίσο ζηα 1994-1999 από ηελ αιβαλία. Σώξα πηα, ε πεληαεηία 2013-

2018 έξρεηαη καδί κε ηελ ελειηθίσζε θαη ηεο γεληάο ησλ παηδηώλ ησλ Αιβαλώλ κεηαλαζηώλ πνπ 

όκσο γελλήζεθαλ ζηελ ειιάδα. Υνληξηθά πάληα. ινπο απηνύο θη απηέο ηνπο ζθέθηεηαη ην 

αγαζό θξάηνο ησλ ειιήλσλ, κηκνύκελν θη άιια θξάηε βέβαηα, θαη ηνπο έρεη δώζεη θη έλα όλνκα: 

δεύηεξε γεληά κεηαλαζηώλ. ην κέιινλ είλαη βέβαην όηη νη ειιεληθέο εθεκεξίδεο, νη έιιελεο 

πνιηηηθνί θαη νη ξαηζηζηέο ςεθνθόξνη θαη ηειεζεαηεο ηνπο (π.ρ. ΔΡΣ) ζα αζρνιεζνύλ εληαηηθά 



κε ηελ ιεγόκελε 'δεύηεξε γεληά'. Καη ήδε αζρνινύληαη. Η ζπδήηεζε θαη ε απόξξηςε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ γηα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα είλαη έλα θεληξηθό θνκκάηη απηήο ηεο ελαζρόιεζεο. 

 

Η δηθηά καο εθηίκεζε είλαη όηη ην λνκνζρέδην γηα ηελ ηζαγέλεηα θαηαηέζεθε ζηα 2009-2010, 

κεηαμύ άιισλ ιόγσλ, θαη σο “ράληξεο ζηνπο ... (αλ)ηζαγελείο”. Οη αλαθνξέο πνπ ζπλέδεαλ ηελ 

2ε γεληά κεηαλαζηώλ κε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2008 ήηαλ κπόιηθεο ηελ πεξίνδν εθείλε θαη, 

επηπιένλ, νη εηθόλεο από ηελ εμέγεξζε ησλ πξναζηίσλ ζην Παξίζη ην 2005 ππελζύκηδαλ έλαλ 

εθηάιηε. Σν ΠΑΟΚ εθείλε ηελ πεξίνδν, αλέιαβε δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο γηα όια ηα θνηλσληθά 

ππνθείκελα πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ Γεθέκβξε κε ηνπο θιαζηθνύο κεραληζκνύο δηακεζνιάβεζεο 

πνπ έρεη γηα λα παξεκβαίλεη. Σν λνκνζρέδην Ραγθνύζε έπαημε απηό ηνλ ξόιν. Καη ην όηη ην 

λνκνζρέδην απνδεηθλύεηαη “ράληξεο” … θαίλεηαη από ηηο ειάρηζηεο απνδόζεηο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο πνπ έγηλαλ όηαλ θαη γηα όζν εθαξκόζηεθε. Απηή είλαη ε αιήζεηα: δελ ππήξμε αύμεζε 

απόδνζεο ηεο ηζαγέλεηαο κεηά ηνλ λέν λόκν. πλνιηθά, κάιηζηα, όηαλ ν ξπζκόο απόδνζεο 

ηζαγέλεηαο, κε λνκνζρέδην Ραγθνύζε ή ρσξίο, είλαη 1.000 αλά έηνο, ελώ ήδε πάλσ από 250.000 

άηνκα είλαη ζηελ αλακνλή, δείρλεη όηη ην πνζνζηό πνπ επλνείηαη από ηνλ λόκν είλαη θάπνπ 

θνληά ζην 3%. Πέξα από ηελ νιόςπρε ζπληάπηηζε καο κε απηνύο θη απηέο πνπ θαηαζέηνπλ 

αηηήζεηο θαη πεξηκέλνπλ ζεηηθέο απνθξίζεηο, ην θξάηνο δελ παύεη παξά λα δίλεη 'ςίρνπια' θαη σο 

'ςίρνπια' πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ απνθιείνπλ, βέβαηα, ην 97% ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ πιεζπζκνύ. 

 

Κη απηό ίζσο είλαη ην ζεκαληηθόηεξν: αθόκε θη αλ ν λόκνο Ραγθνύζε απέθιεηε ήδε έλα ηεξάζηην 

θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνύ από ην λα ππνβάιιεη θαλ αίηεζε γηα ηζαγέλεηα κηαο θαη ην λα 'ρεη 

ζπκπιεξώζεη θαλείο 6 ηάμεηο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ ειιάδα, ην λα 'ρεη θαζαξό πνηληθό 

κεηξών αθόκε θαη από θαηαδίθεο γηα κηθξά αδηθήκαηα (νη νπνίεο ζεκεησηένλ κνηξάδνληαη 

ζσξεδόλ ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα) θαη ην λα έρνπλ λα δώζνπλ ηα 900 επξώ παξάβνιν γηα κηα 

αίηεζε ε νπνία εμίζνπ εύθνια κπνξεί λα απνξξηθζεί... είλαη ήδε ηξία θξηηήξηα πνπ δύζθνια 

ζπγθεληξώλνληαη από ηνλ θάζε κεηαλάζηε ή κεηαλάζηξηα. Κάπσο έηζη – ζπλ ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο θαη άιιεο δπζθνιίεο αιιά θαη ηηο θξαηηθέο απνξξίςεηο – θηάλνπκε ζην 

πεξηβόεην … 3%. 

 

Δίρε επηζεκαλζεί ζσζηά  όηη αθόκα λα ςεθηδόηαλ ην λνκνζρέδην, ηα πεξηζζόηεξν δηαθξηηά ηνπ 



απνηειέζκαηα ζα ήηαλ αθελόο λα θέξεη κηα βαξηά ηαθόπιαθα ζηελ νπνηαδήπνηε πηζαλόηεηα 

απηόλνκσλ θαη αλεμέιεγθησλ θηλεκάησλ κεηαλαζηώλ, αθεηέξνπ λα πνιιαπιαζηάζεη ην έξγν 

ησλ δηακεζνιαβεηώλ, ησλ επηηξνπώλ, ησλ δηαρεηξηζηώλ εμνπζίαο θηι. Καη δελ γλσξίδνπκε αλ 

πηα είλαη θαηξόο γηα ηέηνηα θόιπα. Λίγνη παίξλνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο 

μαλαμεθηλάεη ν θύθινο ηεο δηαρείξηζεο πιεζπζκνύ κε ιίγα ιόγηα. Πάλησο, όπσο θαη λα ρεη ν λ. 

3838/2010 θαηαξγήζεθε κε ηελ απόθαζε 460/2013 ηνπ ηΔ γηαηί ε ειιεληθόηεηα, ιέεη, 

κεηαδίδεηαη κε εξπζξα θαη ιεπθα αηκνζθαηξηα, θαηη δειαδε ζαλ θιεξνλνκηθε αζζελεηα. Καη 

έηζη ην 'δελ ζα γίλεηο έιιελαο πνηέ' πνπ θώλαδαλ θάπνηνη 'αθξαίνη' ζην πνγθξόκ ηνπ 2004, 

απνδείρηεθε όηη δελ ήηαλ απιά έλα ζύλζεκα, αιιά θξαηηθή πνιηηηθή. 

 

Δίλαη ελδεηθηηθά ηεο πεξηόδνπ πνπ δνύκε θαη, γηα εκάο, ηνπ ιόγνπ πνπ αθνινπζνύκε δηαδηθαζίεο 

κηαο απηόλνκεο αληηθά νκάδαο, ηα παξαθάησ ιόγηα:  

“... ινγηθά κέζα ζηνλ ρώξν ηεο «ζπληεξεηηθήο παξάηαμεο», όιν θαη θάπνηνη πξέπεη λα βξεζνύλ 

γηα λα θσλάμνπλ ζώδνληαο ηελ ηηκή ηεο ειιεληθήο Γεμηάο θαη παιεύνληαο λα ηε γιηηώζνπλ από 

ην νινθιεξσηηθό νιίζζεκα ζην θπιεηηθό ξίζθν. Πξνο ην παξόλ, αλακέλνπκε. [...]. Δθόζνλ «νη 

μέλνη πνπ κπήθαλ παξάλνκα ζηελ Διιάδα» δελ κπνξνύλ πνηέ λα ζηεζνύλ ζηελ νπξά γηα 

ειιεληθή ηζαγέλεηα, απηό ζεκαίλεη όηη ε ρώξα ζα παξακείλεη εζαεί κε έλαλ ζηαζεξά απμαλόκελν 

αιινδαπό πιεζπζκό. Καη ... δελ κπνξώ λα πηζηέςσ όηη ε πξόζεζε ηνπ ρώξνπ απηνύ [...] είλαη λα 

κείλνπκε κηα δσή κε έλα εθαηνκκύξην μέλνπο αλζξώπνπο [...] Θα ξσηήζεη θαλείο: «Μα είλαη ε 

θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο ιύζε γηα ηα πξνβιήκαηα απηά;». Φπζηθά θαη όρη. Η θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο, 

από κόλε ηεο, δελ ζώδεη ηνλ εξγαδόκελν κεηαλάζηε νύηε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ θξάηνπο 

ππνδνρήο. Υσξίο ηζαγέλεηα όκσο ηεο ρώξαο ζηελ νπνία δεη, ν κεηαλάζηεο έρεη ιηγόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα επηπιεύζεη θαη ε ίδηα ε ρώξα πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα ππνζηεί ηνπο 

θξαδαζκνύο ηεο καηαίσζήο ηνπ”. 

 

ην θείκελν ηνπ απηό έλαο αξηζηεξόο δηαλννύκελνο κηιάεη ππέξ ηεο κεξηθήο απόδνζεο 

ηζαγέλεηαο ζηνπο κεηαλάζηεο κε δπν ρνληξά δεμηά επηρεηξήκαηα: 1) πξώηνλ, ειιελνπνηώληαο 

θάπνηνπο κεηαλάζηεο, ζα κεηώζεη ην ειιεληθό θξάηνο ηνπο “μέλνπο” ηνπ θαη άξα ζα απμήζεη θαη 

πάιη ηελ εζληθή νκνηνγέλεηα ηνπ, 2) δεύηεξνλ, κε ηελ απόδνζε ηζαγέλεηαο ζε θάπνηνπο ζα 

δηαηεξεζεί ε θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ θξάηνπο. Ση ζεκαίλνπλ απηά ηα δπν; Ση ζεκαίλεη όηη ε ρώξα 

δελ ζα ππνζηεί ηνπο θξαδαζκνύο ηεο καηαίσζεο ηνπ κεηαλάζηε; Πξόθεηηαη γηα κηα ειεγθάλη 



γισζζηθή απεηθόληζε ηνπ πεξηβόεηνπ “πξνβιήκαηνο” πνπ, όκσο, αλ είλαη θαλείο/θακηά 

πξνζεθηηθόο, ζα παξαηεξήζεη πσο ζην βάζνο ηεο εηθόλαο αρλνθαίλνληαη νη θιόγεο από ηα 

θακέλα πξνάζηηα ηνπ Παξηζηνύ ην 2005. Σέηνηα θαη παξόκνηα θνβνύληαη βέβαηα εθεί ζην θξάηνο 

θαη ν Υξηζηόπνπινο ην μέξεη θαιά ηη θάινπο παηάεη. Γηαηί –κα ηνλ μέλην δία –αλ δελ είλαη απηό 

ην αξηζηεξό άξζξν αξηζηεξνύ ζπγγξαθέα ζε αξηζηεξό πεξηνδηθό ζπκβνπιέο, πξνο ην ειιεληθό 

θξάηνο, ηόηε ηη δηάνιν είλαη; 

 

Τπάξρνπλ θη άιιεο πξσηόηππεο ηδέεο από ηελ αξηζηεξά, όπσο ηνπ θ. Αιαβάλνπ ή άιισλ 

κεγάισλ πξνζσπηθνηήησλ, ηδέεο ηνπ ζηπι “λα βγνύκε από ην επξώ γηα λα θύγνπλ θαη νη 

κεηαλάζηεο...” ή “λα βγνύκε από ην Γνπβιίλν 2”, όπσο ιέεη εμάιινπ θαη ε ρξπζή απγή, αιιά δελ 

έρνπκε ρξόλν λα παξνπζηάζνπκε όιε ηελ αληηξαηζηζηηθή καγεία. 

 

πγθξηηηθά, πάλησο, ε ηδηαίηεξε ιεπηή δηαθνξά κεηαμύ ηέηνησλ θαη παξόκνησλ ζπνπδαίσλ 

αλαιύζεσλ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζπλήζσο κόλν ζηε θύζε ηνπ απνθιεηζκνύ ησλ κεηαλαζηώλ 

πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη, ελώ νκνηόηεηεο απνηεινύλ ηόζν ην γεγνλόο όηη νη κεηαλάζηεο ή ε 

κεηαλάζηεπζε απνηεινύλ έλα θάπνην “πξόβιεκα”, όζν θαη όηη από ηελ κέρξη ηώξα εθαξκνγή 

ησλ λόκσλ πιήηηνληαη εμίζνπ “έιιελεο θαη κεηαλάζηεο”: αθελόο νη έιιελεο “θνβνύληαη”, 

αθεηέξνπ νη κεηαλάζηεο θαθνπεξλάλε. Μαιαθία! 

 

Οπόηε... αγαπεηέο θαη αγαπεηνί, κόιηο ζαο βξήθακε ηνλ κόλν αζθαιή ηξόπν γηα λα 

ηνπνζεηεζείηε θαζαξά θη ειιεληθά, είηε είζηε ςεθνθόξνο ηνπ ζύξηδα είηε ηεο ρξπζήο απγήο: α) 

κηιήζηε γηα 'πρόβιεκα κεηαλαζηώλ', β) πείηε “ε, δελ πεηράδεη, ας αποθιείζοσκε θάποηοσς, 

έζηω θαη ηοσς περηζζόηεροσς από ηελ ειιεληθή θοηλωλία”, ππέξ ζαο ζα δνπιέςεη ιηγόηεξν ή 

πεξηζζόηεξν ε ζπθνθάληεζε ησλ κεηαλαζηώλ όια απηά ηα ρξόληα, θαζώο θαη ε πινύζηα 

παξαθαηαζήθε ησλ ζεζκώλ δηακεζνιάβεζεο θαη δηαρείξηζεο απηήο ηεο ρώξαο θαη, παξάιιεια, 

γ) επηκερίζηε ηης εσζύλες ή αζωώζηε ηοσς έιιελες (πεξλάλε θξίζε, είλαη θνβηζκέλνη, είλαη 

παληθόβιεηνη, είλαη θαεκέλνη, δέρνληαη αλζειιεληθό ξαηζηζκό, άδηθεο ζπκβάζεηο ηύπνπ 

δνπβιίλν δύν θηι). Κη έρεηε ζηα ρέξηα ζαο ηελ ζύγτρολε ραηζηζηηθή θόρκοσια! Να πσο 

μεπεξληνύληαη νη δηαθξίζεηο αξηζηεξάο θαη δεμηάο ζηελ κεηαπνιίηεπζε! Καη λα πνην είλαη όιν ην 

λόεκα απηώλ πνπ γξάθνπκε: ε γακεκέλε ειιεληθή εκπεηξία είλαη εληαία! 

 



2. Το ζραλίο θαη ηο γθιοπ 

Λνηπόλ, εθηόο από ην βίσκα ησλ ειιήλσλ όκσο ππάξρεη θαη έλα άιιν βίσκα πνπ απνζησπάηαη, 

απνθξύβεηαη,ζηηγκαηίδεηαη. Σν βίσκα ησλ κεηαλαζηώλ/ηξηώλ. ε έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

κπξνζνύξαο απηήο πνπ ππάξρεη έμσ από ην ακθηζέαηξν παξνπζηάδνληαη θνκκάηηα από 30 

ζπλεληεύμεηο κε αιβαλνύο θαη αιβαλίδεο κεηαλάζηξηεο ζηελ ειιάδα. ε απηέο ηηο ζπλεληεύμεηο 

ππάξρνπλ έηζη όπσο ηηο δηαβάζακε 2-3 αηρκέο θύξηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ησλ ίδησλ ησλ 

κεηαλαζηώλ ζε ζρέζε κε ην ηη αληηκεησπίδνπλ. 

 

Οη ζρέζεηο, από όζα δηαβάζακε, δελ είλαη ακειεηέν πεδίν ηεο θαηαζηνιήο πνπ ηξώλε νη 

κεηαλάζηεο ζηελ ειιάδα. Θα ιέγακε όηη αλ ην θξάηνο επηκελεη λα ηνπο δώζεη βνξά πξνο άγξηα 

εθκεηάιιεπζε ζηελ ειιεληθε θνηλσληα θαη λα ηνπο πεηζαξρεί ζε επίπεδν πιεζπζκηαθνύ ειέγρνπ, 

απηό πνπ απνηειεί μεθάζαξα ηελ ηξίηε αηρκή επίζεζεο ελαληίνλ ηνπο είλαη ε πεηζάξρεζε ησλ 

ίδησλ ησλ ζρέζεσλ ηνπο, ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε άιινπο κεηαλαζηέο αιιά θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο 

κε ηνπο ιεγόκελνπο 'έιιελεο'. Μα, ππάξρεη κηα δηαθνξά εδώ: νη ίδηνη νη έιιελεο θαη νη ειιελίδεο 

θξνληίδνπλ γηα απηή ηελ ηξίηε αηρκή επίζεζεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ κεηαλαζηώλ. α λα 

πιεξώλνληαλ νη άηηκνη! Παξόιν πνπ δελ πιεξώλνληαη! Κη έρεη ζεκαζία απηό εδώ. Γηαηί απηό 

θαίλεηαη έηζη, πξώηα-πξώηα, λα κελ γίλεηαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ θξάηνπο αιιά γηα ςπρηθή 

επραξίζηεζε ηνπ θάζε θαη ηεο θάζε ξαηζίζηξηαο. Καη θάηη αθόκα θνπβαιά απηή ε ηξίηε αηρκή 

ηεο επίζεζεο ησλ ειιήλσλ ζην πεδίν ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο Αιβαλνύο κεηαλάζηεο. Αλ νη Αιβαλνί 

ήξζαλ αλακέλνληαο ζε κεγάιν βαζκό λα ηα βξνπλ ζθνύξα ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο, κηαο θαη γηα 

απηό αθξηβώο κεηαλάζηεπζαλ νη πεξηζζόηεξνη, γηα ιόγνπο εξγαζίαο, ή πάιη αλέκελαλ λα 

αληηκεησπηζηνύλ ερζξηθά θαη ζαλ πιεζπζκηαθό πιηθό πξνο πεηζάξρεζε από έλα νπζηαζηηθό μέλν 

πξνο απηνύο θξάηνο, απηό πνπ ζίγνπξα ιέλε παξαθάησ θαη κάιινλ δελ αλέκελαλ βέβαηα ήηαλ λα 

αληηκεησπηζηνύλ όπσο αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

έιιελεο. Σόζν ζηελ εξγαζία όζν θαη ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν αιιά θαη ζε θάζε πεδίν 

ζπλύπαξμεο. Δδώ ζα δώζνπκε κηα κηθξή γεύζε κόλνλ απ' όηη πεξηέρεη ε κπξνζνύξα βέβαηα. Καη 

κόλνλ απ' ην ζρνιείν. 

 

Δηζαγγειείο αλειίθσλ, παηδνςπρνιόγνη, ΜΚΟ, ν πλήγνξνο ηνπ Παηδηνύ θαη κπάηζνη είλαη 

κόλνλ κέξνο ησλ θξαηηθώλ ππεξεζίσλ πνπ έρνπλ ηα κάηηα ηνπο ζηξακκέλα ζηα ζρνιεία ηεο 

ρώξαο. Δηδήζεηο όπσο ην όηη ζην 84ν Νεπηαγσγείν Αζελώλ ζηνλ Κεξακεηθό, ην 78% ησλ 



επηζήκσο εγγεγξακκέλσλ καζεηώλ είλαη ... 'αιινδαπνί' ή ζην 132ν δεκνηηθό ηεο Αζήλαο είλαη 

πιεηνςεθηθνί νη 'μέλνη' ή αθόκε-αθόκε θαη όηη απ' ηηο 4.500 δίθεο αλειίθσλ ζηα δηθαζηήξηα 

αλειίθσλ ηεο Αζήλαο, πάλσ απ' ηνπο κηζνύο δελ είλαη έιιελεο, δίλνπλ ζην θξάηνο δνπιεηά... Οη 

επίζεκεο κεηξήζεηο ππνινγίδνπλ ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο πιένλ ζην 10% ηνπ καζεηηθνύ 

πιεζπζκνύ παλειιαδηθά
1
 θαη γη' απηό ηα ζρνιεία απνηεινύλ πξνλνκηαθό πεδίν έξεπλαο αιιά θαη 

θαηαζηνιήο (“αθνκνίσζε” ην ιέλε) γηα ηελ ιεγόκελε “δεύηεξε γεληά”. Γη' απηό ηα ζηνηρεία απηά 

κπαίλνπλ ζε πξώηε θάζε ζε ζηαηηζηηθή έξεπλα από ηελ πιεπξά ησλ δηάθνξσλ αξκόδησλ 

θξαηηθώλ νξγάλσλ, γη' απηό αθξηβώο κειεηνύληαη θαη βγαίλνπλ πξνο ηα έμσ: γηα λα γίλεη ε 

ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ “πξνβιήκαηνο”.
2 

Σα ζρνιεία, εθηόο από πξνλνκηαθό πεδίν κειέηεο θαη 

θαηαγξαθήο, όκσο, ηνπ “πξνβιήκαηνο”, είλαη θαη ην πεδίν ησλ ζπγθξνύζεσλ. 

 

Καη ε Δξηόλα, πνπ 'λαη 19, απηά ηα 'ρεη θξέζθα ζηε κλήκε ηεο, θαιά ραξαγκέλα: “ην ζρνιείν ηα 

παηδηά κε θώλαδαλ “αιβαλάθη” θη νη θαζεγεηέο ζα κνπ ιεγαλ “Γελ ζα ηα θαηαθέξεηο, επεηδή 

ηέηνηα λννηξνπία έρεηε ζηελ αιβαλία", ηέηνηα πξάγκαηα. Σα ίδηα έιεγαλ θαη ζηνπο γνλείο κνπ. 

[...] Καζόκνπλ κόλε, νινκόλαρε, απιά επεηδή ήκνπλ αιβαλίδα [...]”. 

 

Η Μόληα πνπ ΄λαη πηα 27, ιέεη όηη ζην ζρνιείν, ζηα δηαιείκκαηα θαζόηαλ κόλν καδί κε ηνλ 

αδεξθό ηεο. Η Μηξέια πνπ 'λαη 20 ρξνλώλ ιέεη: “ζην δεκνηηθό θαζόκνπλ πάληα κε ηνλ αδεξθό 

κνπ ή κόλε κνπ. Καλείο δελ κε ζπκπαζνύζε. Mηινύζα ειιεληθά αιιά ήμεξαλ όηη δελ είκαη 

ειιελίδα θαη δελ κπνξνύζα λα κπσ ζηηο παξέεο ησλ άιισλ παηδηώλ. Δηδηθά ζην δεκνηηθό όπνπ 

γλσξίδεζαη κε ηνλ άιινλ, ππήξρε κηα άκεζε απνκόλσζε. Θπκάκαη ηελ κάλα κνπ θαη ηνλ παηέξα 

κνπ όηαλ ήκαζηαλ κηθξνί λα θάλνπλ παξάπνλα ή παξαηεξήζεηο ζηνπο δαζθάινπο καο όηη δελ 

έπξεπε λα καο ζπκπεξηθέξνληαη έηζη. ηη δελ γηλόηαλ λα πεγαίλνπκε ζην ζπίηη από ην ζρνιείν 

θιαίγνληαο. Έθιαηγα θάζε κέξα πνπ νη ζπκκαζεηέο κνπ, κνπ κνπηδνύξσλαλ ην ζξαλίν, θάζε κία 

κέξα. Γελ έγξαθαλ θάηη ζπγθεθξηκέλν αιιά είρε πνιιή κνπηδνύξα λνκίδσ”. 

 

Η Έξα, πνπ ηώξα είλαη 30 ρξνλώλ, ιέεη: “Έπξεπε ηα παηδηά ηα ηάμεο λα ζπζηεζνύλε κεηαμύ ηνπο 

ζην κάζεκα ηεο γεσγξαθίαο. ηαλ ήξζε ε ζεηξά κνπ, είπα ην όλνκά κνπ θαη από πνύ θαηάγνκαη. 

ηαλ ηειείσζαλ όινη, ν δάζθαινο κε ξώηεζε αλ ήμεξα από πνύ θαηάγνκαη θαη εγώ επαλέιαβα 

                                                 
1  Αιινδαπνί καζεηέο κέλνπλ πίζσ, Καζεκεξηλή, 11 Ιαλνπαξίνπ 2012. 

2  Ραγδαία ε αύμεζε αδηθεκάησλ από αλειίθνπο, Καζεκεξηλή, 17 Γεθεκβξίνπ 2011. 



όηη είκαη από ηελ Αιβαλία. Δθείλνο ελλννύζε θάηη άιιν, αιιά εγώ δελ ήμεξα ηε ιέμε «θπιή» 

αθόκα. ε θάπνηα θάζε ηνλ άθνπζα λα ιέεη “Ση ξάηζα είζαη;” , αιιά επεηδή δελ κπνξνύζα λα ην 

θαηαιάβσ απηό, θνθθίληζα θαη ξώηεζα ηη ελλννύζε όηαλ είπε «ξάηζα». Δίπε όηη ήμεξε όηη νη 

Αιβαλνί θαηάγνληαη από κία θπιή πνπ ιεγόηαλ “Ιιιύξηνη”, νη νπνίνη είλαη βάξβαξνη  θαη έρνπλ 

επηηεζεί ζηελ αξραία Διιάδα πνιιέο θνξέο. Αιιά δελ κπνξνύζα λα θαηαπηώ όηη κε έβαιε δίπια 

ζηηο ιέμεηο «θπιή» θαη «ξάηζα». [...] Έηζη έκαζα ηη ζεκαίλεη ε ιέμε «θπιή». Πέξαζα δύζθνια 

ζην ζρνιείν”. 

 

Έιεγαλ, ιέεη ε Δξηόλα: “Θέινπκε λα μέξνπκε απηνύο πνπ είλαη από άιιεο ρώξεο, νπόηε ζεθώζηε 

ηα ρέξηα ζαο”. 

 

Η Δξβίλα ζπκάηαη: “Δίρα έλαλ δάζθαιν καζεκαηηθώλ θαη θάζε θνξά ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο 

ζα έιεγε “παηδηά ηώξα ζα ζαο πσ γηα ηελ Αιβαλία”. Καη ζα μεθίλαγε “ην μέξαηε παηδηά όηη ζηελ 

Αιβαλία δελ έρνπλ ειεθηξηζκό, νύηε θαλ λεξό”. 'Η ν Αξκάλην πνπ αθεγείηαη πσο ζην ζρνιείν 

ηνλ θνξόηδεπαλ νη ζπκκαζεηέο ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπ κε ηελ ειιεληθή γιώζζα. Καη έιεγαλ 

ειίζηα αλέθδνηα. Ή ε Έξα πνπ ιέεη πσο “Μία θνξά κε απέβαιαλ από ηελ ηάμε επεηδή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ρξόλνπ κίιεζα αιβαληθά κέζα ζηελ ηάμε κε θάπνηνλ άιιν Αιβαλό 

ζπκκαζεηή κνπ. Η δαζθάια έδησμε κόλν εκέλα γηαηί είπε όηη εγώ παξαθίλεζα ην ζπκκαζεηή 

κνπ λα ην θάλεη απηό, επεηδή εγώ δελ ήμεξα θαιά ειιεληθά θαη ήζεια λα κηιάσ κε άιινπο ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή, αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ!”. 

 

ζνλ αθνξά εκάο, δύν θπξίσο αηζζήκαηα καο θπξηεύνπλ, αθνύγνληαο απηά. Αθελόο, νξγή. 

Αθεηέξνπ, κηα αλαθνύθηζε όηη πηα ην ζρνιείν δελ είλαη κόλνλ ειιεληθό (όζνλ αθνξά ηνπο 

καζεηέο, γηαηί ην θαζεγεηηιίθη είλαη αθόκα ειιεληθό πξνλόκην θπζηθά...), άξα ζα παίδνπλ θαη 

ιηγόηεξεο κνλαμηέο γηα ηνπο όπνηνπο … κε-έιιελεο πιένλ. Άξα, επηπρώο, θαη πεξηζζόηεξεο 

απαληήζεηο ζηνπο ξαηζηζηέο. 

 

3. Η ζσθοθάληεζε ηες 2ες γεληάς θη ε ποιηηηθή ηες δηατείρηζε 

Απηή ήηαλ ε  θνηλσλία πνπ πξηλ θαλ ελειηθησζνύλ ηα παηδηά απηά ήδε είρε ρηίζεη γηα απηά έλα 

γεξό νπινζηάζην από ζηεξεόηππα. Αθξηβώο γηα λα ηα ζηηγκαηίζεη θαη λα ηνπο/ηηο απνθιείζεη. 

Οπόηε, θαη όινο ν δεκόζηνο ιόγνο πεξί κεηαλαζηώλ, ηα ξαηζηζηηθά δεκνζηεύκαηα δειαδή, αιιά 



θαη πνιύ πεξηζζόηεξν νη ζπιιήςεηο θαη νη θαηαδίθεο πνπ αθνινύζεζαλ γηα θάπνηα από απηά ηα 

παηδηά δελ ήηαλ παξά απην-εθπιεξνύκελεο πξνθεηείεο. 

 

ην πεξηνδηθό ANTIFA, ελάληηα ζηνλ θόβν, γξάθηεθε θάπνπ ηνλ Γεθ 2012: 

“Πσο αθξηβώο λα ζθελνζεηήζεη θαλείο κηα δεκόζηα ζπδήηεζε γηα κηα γεληά  πνπ γελλήζεθε θαη 

κεγάισζε εδώ, πνπ πέξαζε κέζα από ηα ειιεληθά ζξαλία, δίπια ζε έιιελεο καζεηέο θαη έιιελεο 

δαζθάινπο, πνπ δεη, ζπλαλαζηξέθεηαη, ζπκπεξηθέξεηαη, κηζεί θαη εξσηεύεηαη θαηά ηα ήζε θαη 

ηνπο θώδηθεο ηεο επνρήο; Πσο λα κηιήζεη γηα ηε γεληά απηή πνπ δελ είλαη κεηαλάζηεο...; Να 

επηθαιεζηεί όηη είλαη “ιαζξαίνη”; “Δγθιεκαηίεο” (απηό ην δνπιεύνπλ...); "Ξέλνη"; ...”. 

 

Σελ δεθαεηία ηνπ '90 ν κεραληζκόο αιιεινηξνθνδνζίαο αλάκεζα ζε θνηλσληθό θνξκό θαη κίληηα 

πεξηγξάθεηαη εύζηνρα από ηελ Αλίηα, 45 εηώλ, πνπ έρεη δήζεη ηελ πεξίνδν εθείλε ζηελ ειιάδα: 

“ια ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ θαύινο θύθινο, ηα κκε έηξεθαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

αληίζηξνθα. Η ηειεόξαζε δεκηνπξγήζεθε γηα λα εθηηκεζεί από ηελ θνηλσλία όηη κπνξεί λα 

πνπιεζεί ζηελ θνηλσλία απηή. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηα κκε ππήξραλ λέα “Αιβαλόο ζθόησζε 

ηξηκειή νηθνγέλεηα ειιήλσλ”,ην αθνύγακε ζπλέρεηα θαη όηαλ έβξηζθαλ όηη ήηαλ θάπνηνο ληόπηνο 

θαλείο δελ έπαηξλε πίζσ ηίπνηα”. 

 

Η αιήζεηα είλαη όηη ε εγθιεκαηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηώλ είλαη έλα κεγαιύηεξν πξόηδεθη από 

ηελ εγθιεκαηνπνίεζε ηεο “2εο γεληάο”. Σελ αθνξά θη απηήλ, κα όρη κόλν. Η εγθιεκαηνπνίεζε 

ησλ κεηαλαζηώλ είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ραξηηά ππνηίκεζεο ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ειιάδα. 

Σν 2010 απηό νδεγνύζε ζηελ ιεγόκελε “έληαζε ησλ θνβηθώλ  ζπλδξόκσλ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο.” Δμη ζηνπο δέθα Διιελεο ζεσξνύζαλ ηόηε όηη ε κεηαλάζηεπζε βιάπηεη ηε ρώξα, ελώ 

ππεύζπλνπο γηα ηελ αύμεζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο έβξηζθε ηνπο κεηαλάζηεο ην 75% ησλ 

ειιήλσλ. Σέηνηα θαη παξόκνηα ζηαηηζηηθά έβξηζθαλ ζηέγε ζηηο ειιεληθέο εθεκεξίδεο – θαη 

ρσξίο θακία θξίζε γηα δηθαηνινγία... - ζε όιε ηελ δεθαεηία ηνπ 2000 θάησ από ηίηινπο, όκσο, 

πνπ κεξηθέο θνξέο παξέπεκπαλ θαη θαηεπζείαλ ζηελ ιεγόκελε 2ε γεληά κεηαλαζηώλ.
3

 Η έληαζε 

απηνύ ηνπ ιόγνπ παξέκεηλε ακείσηε. Καη πνιύκνξθε. ηνλ Άγην Παληειεήκνλα ρξέσζαλ ζε 

“ζπκκνξίεο αιβαλώλ... ηνλ παξάλνκν ηδόγν”.
4
 Δλώ, ηα ΝΔΑ έςαρλαλ ηελ «πνιπεζληθή ηεο 

                                                 
3  Γηραζκόο γηα παξνρή ςήθνπ ζε κεηαλάζηεο, Καζεκεξηλή, 31 Ιαλνπαξίνπ 2010. 

4  ΔΚΡΗΞΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, Σα ΝΔΑ, 04 Φεβξνπαξίνπ 2012. 



θνπθνύιαο» ζηα επεηζόδηα ζην θέληξν ηεο αζήλαο...”
5

.  Καη δώζηνπ “Οη κηζνί Αζελαίνη θαηά 

ησλ κεηαλαζηώλ”
6

 θαη δώζηνπ, ζηελ ζπλέρεηα, “Αιινδαπνί ην 65% ησλ θξαηνπκέλσλ” (θπξίσο 

από ηελ Αιβαλία, κε 2.224 θξαηνύκελνπο!)
7
 θαη θηνπ θη απ' ηελ αξρή. Δίλαη θπζηθό. Σνπο 

Αιβαλνύο ςάρλαλε, ηνπο Αιβαλνύο πηάλαλε. Έηζη, ε εγθιεκαηνπνίεζε δνύιεπε θαη δνπιεύεη 

αζηακάηεηα... Γελ θηλείηαη κόλν κε εηδήζεηο εζηηαζκέλεο από ηα κίληηα πνπ δηαπξάηηνληαη από 

δξάζηεο εζηηαζκέλνπο από ηελ αζηπλνκία ησλ νπνίσλ ε θαηαγσγή είλαη εζηηαζκέλε από ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. ρη! ρη κόλνλ απηό ηνπιάρηζηνλ! Δδώ ιόγν έρνπλ θαη ηα ζελάξηα. Αθόκε 

θη ε θαληαζία πξέπεη λα θαηαιεθζεί από ηηο αζρήκηεο ηνπο: “ην ζελάξην θαηά ην νπνίν ν 

δηαξξήθηεο είλαη έιιελαο κόιηο ην 27% πξνηείλεη πνηλή θπιάθηζεο κεγαιύηεξε ησλ δύν εηώλ. 

ε εθείλν θαηά ην νπνίν είλαη Αιβαλόο κε άδεηα [παξακνλήο] ην πνζνζηό θζάλεη ην 46%...”
8
. 

Να πνηνη είλαη νη κπάηζνη-δηθαζηέο, ηα θαηά η' άιια αλζξσπάθηα κε ηα «θνβηθά ζύλδξνκα»... 

Να από πνπ αληινύλ ην θνπξάγην ηνπο νη έιιελεο δηθαζηέο! 

 

Αιιά θαη ζε απηή ηελ δνπιεηά ν θαηακεξηζκόο εξγαζίαο ήηαλ άςνγνο.  Η εθζηξαηεία ινηδσξίαο 

γηα ηελ ιεγόκελε 'δεύηεξε γεληά' μεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2008 όπνπ ε Καζεκεξηλή θαη ε 

Διεπζεξνηππία (πξνζέμηε δειαδή θαη ην πνιηηηθό θάζκα ησλ εληύπσλ!), παληθόβιεηεο  

πξνεηδνπνηνύζαλ ην αλαγλσζηηθό ηνπο θνηλό γηα ηελ ζπκθνξά ησλ θπιιαδίσλ πνπ κνηξάδνληαλ 

ζηελ αιβαληθή γιώζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο! Από ηόηε εληάζεθε θαη κηα ζεηξά 

ζπθνθαληηώλ από θάζε πηζαλή πξνέιεπζε. Σα παηδηά ηεο 2εο γεληάο ζηηγκαηίδνληαλ σο 

«εγθιεκαηίεο», σο «κε-αθνκνησκέλα ζηελ ειιεληθή θνπιηνύξα», σο «πηζαλνί πξνδόηεο» θηι. 

Απαμηνύλ ηα επίζεκα «θηιν-κεηαλαζηεπηηθά» καληξηά ηεο αξηζηεξάο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο 

«γλσζηνύο-άγλσζηνπο ησλ Δμαξρείσλ». Η ζύιιεςε ηεο πλσκνζίαο ησλ Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο 

θαη ε αλαθάιπςε πσο ηα κέιε ηνπο δελ ήηαλ 100% έιιελεο, πξόζζεζε θαη ηελ θαηεγνξία ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ζην θάζκα ησλ ξαηζηζηηθώλ ιίβεισλ, ελώ ν Νηακηάλν Μπνιάλν, έλα από ηα κέιε 

ηεο καρεηηθήο νκάδαο, έπξεπε λα πεξάζεη από αλάθξηζε κε ... αληηαιβαληθά ζρόιηα θαη ε πνηλή 

ηνπ λα πεξηιακβάλεη εληειώο ηηκσξεηηθά θαη απέιαζε ζηελ Αιβαλία. Καη πην πξόζθαηα ε 

ππόζεζε ηεο «ζπκκνξίαο κε ηα Καιάζληθνθ», νη 8 ησλ Σξηθάισλ πνπ απέδξαζαλ, θαζώο βέβαηα 

θαη ν “Αιβαλόο dj πνπ “απήγαγε” ηελ ... 13ρξνλε”, ζε όια απηά ηα πεξηζηαηηθά ηα ειιεληθά 

                                                 
5  Η “πνιπεζληθή” ηεο θνπθνύιαο, Σα ΝΔΑ, 14 Φεβξνπαξίνπ 2012. 

6  Σν ΒΗΜΑ, 26 Μαίνπ 2012. 

7  Καζεκεξηλή, 19 Απγνύζηνπ 2012. 

8  . π.  



ΜΜΔ ζθηαγξάθεζαλ ην πξνθίι ηνπ «κειινληηθνύ εγθιεκαηία». Δίλαη βίαηνη θαη θίλδπλνο-

ζάλαηνο γηα ηηο ειιελίδεο! Πέξαλ απηώλ, είλαη πνιύ πηζαλό λα αξάδνπλ ζε πιαηείεο, λα 

πξσηνζηαηνύλ ζε θαηαιήςεηο ζηα ζρνιεία ηνπο θαη λα αθνύλε ρηπ ρνπ. Σο, ηζ, ηο... αληί λα 

δηαβάδνπλ θαλά βηβιίν ηεο Κηθήο Γεκνπιά... 

 

Η θαηαγσγή ηνλίδεηαη πάληα, όηαλ πξόθεηηαη γηα 'μέλνπο'. ζν θη αλ πξνρσξάεη ε ελζσκάησζε ή 

αιινύ ε αθνκνίσζε, όζν θη αλ θνπβαιά πάλσ ηεο ηζνπβάιηα βίαησλ εκπεηξηώλ, όπσο είδακε ζην 

πξνεγνύκελν θνκκάηη κε ηα βηώκαηα, ε 'δηαθνξά' ζεκειηώλεηαη θαη ππνζηαζηνπνηείηαη πιένλ ζε 

επίπεδν θνπιηνύξαο. πσο ην 'γξαςαλ θαη ζηνλ Ρηδνζπάζηε πξηλ δώδεθα ρξόληα (πξσηνπόξνη!) 

γηα ηνπο Αιβαλνύο: “ν πην θαζπζηεξεκέλνο ιαόο ησλ Βαιθαλίσλ”
9
. Άιιν έλα επηρείξεκα … 

απην-εθπιεξνύκελεο πξνθεηείαο. Η ξαηζηζηηθή/ηαμηθή πεξηζσξηνπνίεζε γηα ηελ νπνία 

κόρζεζαλ νη έιιελεο … δεκηνπξγεί γθεηνπνίεζε. Κη ε γθεηνπνίεζε κε ηελ ζεηξά ηεο 

πξνβιήκαηα … πνιηηηζκηθήο δπζιεηηνπξγηθόηεηαο. Άξα, ζπκκνξίεο κε θαιάζληθνθ. Ξέλεο 

πξνθαλώο σο πξνο ηελ “ειιεληθή θνπιηνύξα”. Δίδαηε; Δίλαη δηαθνξεηηθνί!  

 

Σν “εγθιεκαηίεο” θαη ην “απξνζάξκνζηνη' πξάγκαηη ην δνπιεύνπλ ηα κίληηα. ε ζηγαλή θσηηά. 

Αιιά γηαηί όρη θαη “ξαηζηζηέο”; ύκθσλνη, ηα πξνηείλεη κόλνλ ε ρξπζή απγή ηα λνκνζρέδηα 

θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ θαηά ησλ ειιήλσλ, γηαηί απηή ηνικά κε βάζε ην πξνθίι ηεο. Αιιά από 

θάπνπ ηα ζθαξθίζηεθαλ απηά. Καη δελ είλαη επηζηεκνληθή θαληαζία. Κάπνπ έρνπλ εθαξκνζηεί. 

Γηα άιιεο “δεύηεξεο γεληέο”... Γηα παξάδεηγκα:  

 

“Έλα ζαββαηνθύξηαθν, θαηά ηα ηέιε Μάε ηνπ 2001, μέζπαζε βία ζηνπο δξόκνπο ηνπ 

Γθιόληγνπηθ, ζην ιληακ. ηα γεγνλόηα απηά, πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ νη πξώηεο “θπιεηηθέο 

ηαξαρέο” ζηελ Βξεηαλία, κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ '80, νη λεαξνί Αζηάηεο ηνπ ιληακ ήξζαλ 

αληηκέησπνη κε ηελ αζηπλνκία θαη ηνπο δηαδεισηέο ηνπ Δζληθνύ Μεηώπνπ, ζε δύν λύρηεο 

νξγηζκέλεο δηακαξηπξίαο πνπ επξόθεηην λα απνηειέζνπλ ην πξναλάθξνπζκα παξόκνησλ 

ζπγθξνύζεσλ ζε όιε ηελ Αγγιία – ζην Άτιζκπνπξη κηα εβδνκάδα αξγόηεξα, ζην Λίληο θαη ην 

Μπέξλιετ ηνλ Ινύλην, ζην Μπξάληθνξλη ηνλ Ινύιην. Η αλαηαξαρή ζην ιληακ είρε θη απηή 

πξναλαγγειζεί από ηηο ζπγθξνύζεηο ζην Λίηδεη Γθξηλ ηνπ Μπξάληθνξλη ηνλ Απξίιην, θαζώο θαη 

από αξθεηνύο κήλεο απμαλόκελεο έληαζεο ζην ίδην ην ιληακ. Η έληαζε απηή είρε άκεζε ζρέζε 

                                                 
9  “Σν ΝΑΣΟ είλαη ν ηαξαμίαο”, Ρηδνζπάζηεο, Αληώλεο Γακίγνο, 11 Μαξηίνπ 2001. 



αθελόο κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο αζηπλνκίαο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Μάληζεζηεξ όηη ζηελ 

πιεηνλόηεηα ηνπο νη πεξηζζόηεξεο ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο ζηελ πεξηνρή είραλ δξάζηεο Αζηάηεο 

θαη ζηξέθνληαλ θαηά ιεπθώλ, όηη είραλ δεκηνπξγεζεί “άβαηεο” πεξηνρέο γηα ηνπο ιεπθνύο, όηη ε 

επίζεζε θαη ιεζηεία ηνπ ειηθησκέλνπ ιεπθνύ Γνπόιηεξ Σζάκπεξιελ ζηηο 21 Απξηιίνπ είρε 

“θπιεηηθά θίλεηξα”...”
10

. 

 

ηελ Γεξκαλία, αληίζηνηρα, όηαλ έλαο ηνύξθνο θη έλαο έιιελαο, από ηελ ιεγόκελε δεύηεξε 

γεληά, ν έξθαλ θαη ν πύξνο, μπινθόξησζαλ έλαλ γεξκαλό ζπληαμηνύρν ξαηζηζηή, μεθίλεζε 

κηα αληίζηνηρε δεκόζηα ζπδήηεζε ζηελ ρώξα ησλ KZ, πνπ θαζόινπ πεξίεξγα πεξηιάκβαλε 

αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ξαηζηζηηθέο καιαθίεο θαη κηα πξόηαζε δεκηνπξγίαο education camps γηα 

ηνπο απξνζάξκνζηνπο 'μέλνπο' λενιαίνπο. Σα camps, όζν θη αλ ηα αγγινπνηήζνπλ ηα ξεκάδηα νη 

γεξκαλνί, ερνύλ ιίγν παξάδνμα βέβαηα. Έζησ γηα ιίγα ρξόληα αθόκα. Αιιά εληάμεη ην λα 

απνζπξζεί κηα θαιή ηδέα γηαηί αθόκα δελ έρεη εθηηκεζεί ην εύξνο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζσζηά, 

δελ ζεκαίλεη όηη ζα πεηαρηεί ζηα ζθνππίδηα. Ίζσο ιίγα ρξόληα αξγόηεξα. Δμάιινπ, θη νη έιιελεο 

καο ην 'ρνπλ δείμεη, ηα αγαπνύλ ηα ζπξκαηνπιέγκαηα νη άηηκνη... 

 

4. Τη δηάοιο λα θάλοσκε? 

Έλα θνκκάηη πνπ είλαη δύζθνιν λα παξαιεηθζεί είλαη ην „ηη δηάνιν λα θάλνπκε‟ κέζα ζε απηό ην 

βνύξθν πνπ ιέγεηαη ειιάδα. Υσξίο κεγαινζηνκίεο θαη βεξκπαιηζκνύο. Δ, κελ πεξηκέλεηε 

πνιιά. Μπνξνύκε λα πξνηείλνπκε θαη γηα άιινπο κόλνλ απηά πνπ βάδνπκε ήδε κπξνζηά 

ελάληηα ζηνλ ληόπην θαζηζκό κε ηηο κηθξέο καο δπλάκεηο. Απηό πνπ θάλακε εδώ θαη έλα ρξόλν 

είλαη λα ζηήζνπκε κηα αληηθά νκάδα, απηόλνκνπ ραξαθηήξα αιιά θαη αξλεηηθνύ, ή 

αληηθνηλσληθνύ, ή αλζειιεληθνύ – όπσο ζέιεηε πείηε ηνλ – ραξαθηήξα. Σν μέξνπκε είλαη 

δύζθνιν αιιά ζηελ επνρή ησλ εγώ θαη ησλ θάζε είδνπο θαβαηδώλ, ςπρηθώλ ή πιηθώλ (πνπ όιν 

θαη πεξηζζόηεξεο θαηαξξένπλ), θαη εηδηθά κεηά από κηα 25εηία βνύξδνπια πξνο ηνπο κεηαλάζηεο 

θαη ηηο κεηαλάζηξηεο ηεο ρώξαο απηήο, δελ είλαη θαη ην πην εύθνιν λα θηηάρλνληαη νκάδεο κε 

κέιινλ, δελ θηηάρλνληαη ζπιινγηθόηεηεο κε ζηόρεπζε πνπ έρνπλ βιέκκα ζην παξόλ, δελ 

ζπζπεηξώλεηαη θόζκνο εύθνια – κε ιίγα ιόγηα – πάλσ ζε ζπκθσλίεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από 

δνκέο θαη ζρέζεηο ελαιιαθηηθέο ηνπ ππάξρνληνο ηξόπνπ δσήο θαη νξγάλσζεο. Γηαηί αθξηβώο εδώ 

                                                 
10  Η αζηαηηθή ζπκκνξία σο θαληαζηαθή επηλόεζε: εζλόηεηα, αλδξηζκόο θαη λενιαία κεηά “ηηο ηαξαρέο”, Claire 

Alexander, ζει. 211, από ην Μεηαλάζηεπζε θαη Κνηλσληθά ύλνξα (επηκ. Λ. Βεληνύξα), Νήζνο: Αζήλα, 2011. 



απαηηείηαη θάηη πην δύζθνιν. Γηα λα βιέπεηο ζην κέιινλ, ηόζν ζηηο νκάδεο όζν θαη ζηηο θηιίεο 

εμάιινπ, ζεκαίλεη λα πξνζπαζείο λα θηηάμεηο ζρέζεηο. ρέζεηο καθξηά από εγσηζκνύο, επηβνιή 

θαη ιάηθζηαηι. Γειαδή ό,ηη κέρξη ζήκεξα ππήξμε θαη θαληάδεη ζαλ 'θαθόο νδεγόο' γηα ην κέιινλ. 

Απηό ζεκαίλεη θαη αληηθά αξλεηηθό από κηα άπνςε:  λα μεθηλάο αλάπνδα, πξνζπαζώληαο λα 

πεηάμεηο από πάλσ ζνπ ηηο άζρεκεο θιεξνλνκηέο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ θηλεκάησλ 

ηεο, θξίλνληαο κέζα από ηηο ζπκθσλίεο καο θαη ηελ ζθέςε καο ηη δελ είλαη εζληθηζηηθό, ηη δελ 

είλαη ξαηζηζηηθό, ηη δελ είλαη παηξηαξρηθό θη νκνθνβηθό θαη βνπηώληαο εθεί, κηαο θαη εθεί είλαη 

πνπ ληώζνπκε πην άλεηα θαη νη ίδηεο/νη. 

 

Αθνύ θνηηάκε λα απνξξίπηνπκε ηα ράιηα κε ηα νπνία θνηλσληθνπνηεζήθακε, πηζηεύνπκε όηη 

πξέπεη λα σζνύκαζηε λα ςάρλνπκε πξνο ηα πίζσ θαη λα αμηνπνηνύκε ινγνθξηκκέλεο κλήκεο κε 

βάζε κε ην μαλαγξάςηκν κηαο ηζηνξίαο ηεο εηεξόηεηαο, κηαο ηζηνξίαο πνπ ε ιέμε 'μέλνο' δελ ζα 

'λαη πξνζβνιή, κηαο ηζηνξίαο όπνπ νη ηαπηόηεηεο, θη απηή ηνπ κεηαλάζηε κέζα, δελ ζα 

εγθισβίδεηαη ζε νξηζκνύο θνηλσληνιόγσλ, δεκνζηνγξάθσλ θαη άιισλ κεηαλαζην-ιόγσλ, κηαο 

ηζηνξίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη από ηηο ιακπξόηεξεο πξνδόηηθεο ζέζεηο ηνπ πάιαη πνηέ 

πνιπεζληθνύ θηλήκαηνο ζηελ ειιάδα κέρξη ην πσο αληέδξαζαλ ή ζα ήζειαλ λα αληηδξάζνπλ νη 

'μέλνη' απηήο ηεο θνηλσλίαο θη απηή ηελ εκπεηξία λα ηελ εθηηκήζνπκε ζαλ ην δηθό καο 'ζρνιείν'. 

Απηό είλαη έλα επξύηεξν έξγν, ζηαζκνύο κόλν ηνπ νπνίνπ έρνπκε δήζεη θαη μέξνπκε θαιά όηη 

δελ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά από ηνπο ληόπηνπο αληηθαζηζκνύο κέρξη ζήκεξα. 

 

Οη Cafe Morgenland, ε αληηθαζηζηηθή νκάδα κεηαλαζηώλ από ηελ γεξκαλία, έρνπλ δείμεη ζσζηά 

ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα δνπιεπηεί κηα ηέηνηα λέα ηζηνξία: “Να αξλεζνύκε ηελ είζνδν ζηνλ 

θιαζηθό θύθιν πνπ έρνπλ θηηάμεη πεξί ησλ κεηνλνηήησλ θαη λα κηιήζνπκε κηα γιώζζα, πνπ λα 

ηνπο δπζθνιεύεη λα καο θαηαηάμνπλ ζε θάπνηα κεηαλαζηεπηηθή ηαπηόηεηα. Η νπζία κηαο 

ηδηαίηεξεο κεηαλαζηεπηηθήο  ζέζεο δελ θαζνξίδεηαη γηα καο από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζε κηα κε-

γεξκαληθή θαηαγσγή θαη πξνέιεπζε, αιιά από ηελ εκθάληζε καο ζαλ κηα αλάξκνζηε γλώζε θαη 

ζαλ έλα απξνζάξκνζην νλ. Γελ επηζπκνύκε λα δεκηνπξγνύκε ζπκπάζεηεο κε ην λα δηεγνύκαζηε 

ηζηνξίεο γηα μεξηδσκέλνπο αλζξώπνπο πνπ παιεύνπλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπο ζε κηα μέλε ρώξα, 

αιιά πξνηηκάκε λα εκθαληδόκαζηε ζαλ απξόζθιεηνη επηζθέπηεο, πνπ γλσξίδνπλ πεξηζζόηεξα 

γηα ηνπο επηζθεπηόκελνπο από όηη ηνπο επηηξέπνπλ ηα δηάθνξα παηδαγσγηθά ζρέδηα 

ελζσκάησζεο.” 



 

Γη‟απηόλ θαη πνιινύο άιινπο ιόγνπο ζεσξνύκε όηη ε αιιειεγγύε καο όρη κόλνλ ζηνπο 

κεηαλάζηεο αιιά θαη ζηελ ιεγόκελε δεύηεξε γεληά δελ πξνθύπηεη νύηε από θηιαλζξσπία νύηε 

από ηδενινγία – αληηθαπηηαιηζηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε – αιιά από θαζαξό κίζνο γηα απηό ην 

έζλνο θαη κόλν. 

 

Τπάξρεη, ηέινο, θαη κηα ειπίδα. ηη ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ειιάδα ζα βξνπλ, ζηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα ηνπο, άιια νλόκαηα, νιόδηθα ηνπο νλόκαηα γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο γεληέο ηνπο, 

ηηο γεληέο πνπ ζα 'ξζνπλ. Γηαηί ζηελ ηειηθή αθόκε θη ν όξνο “2ε γεληά κεηαλαζηώλ” δελ 

γελλήζεθε σο έλλνηα απηνπξνζδηνξηζκνύ από κεηαλάζηεο αιιά σο αλάγθε ηεο θνηλσλίαο 

ππνδνρήο γηα λα ηνπο δώζεη κηα εηηθέηα ώζηε λα κπνξεί λα κεηξάεη θαη ηνπο απνγόλνπο ηνπο θαη 

λα ηνπο απνθιείεη όηαλ απηή ην ρξεηάδεηαη. Αθόκε θη ε ιέμε 'κεηαλάζηεο' δελ είλαη ιέμε πνπ 

ηνπο πξνζδηνξίδεη. Ούηε νη ίδηεο νύηε νη γνλείο ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηνπο όξνπο. Απηό ην 

θάλνπλ κόλνλ όζνη έρνπλ άιινπο ζθνπνύο. Γη' απηό, ε ηάζε λα “παγώζεη” κηα νιόθιεξε 

θαηεγνξία αλζξώπσλ ζε κηα ζέζε πνπ ηνπο ζπζρεηίδεη κε ηελ ζέζε ησλ γνληώλ ηνπο θαη κελ 

αλαγλσξίδνληαο ηα δηθαηώκαηα ηνπο κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπο, καο βξίζθεη ερζξηθνύο. Γηαηί 

γηα καο ε αζπδεηεηί απόδνζε ηεο ηζαγέλεηαο είλαη κόλνλ ε αξρή ηεο θνπβέληαο. Καη γηα ην ηη 

έπεηαη κεηά,  αο έρνπκε απηηά αλνηρηά λα ηηο/ηνπο αθνύζνπκε.  

 

Θεσξνύκε, δελ είλαη θαζόινπ ηπραίν πνπ αληηδξνύλ ζε ό,ηη ηνπο απνθιείεη, ηνπο μεθηηιίδεη θαη 

ηνπο αδηθεί: ε ιεγόκελε «2
ε
 γεληά κεηαλαζηώλ» αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηνλ εαπηό ηεο, γη‟ 

απηό δελ ζα νξγαλσζεί πνηέ καδηθά ζηηο ηάμεηο ησλ ειιήλσλ αξηζηεξώλ θαη αλαξρηθώλ γηαηί 

πνιύ απιά έρνπλ δηαθνξεηηθά βηώκαηα θαη δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο από ηνλ έιιελα «αθηηβηζηή». 

Η γεληά απηή αλαδεηά πξώηα θαη θύξηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο θαη όρη ηελ πνιηηηθή εγθαζίδξπζε 

ηεο ζηνλ «ρώξν», νύηε βέβαηα δηεθδηθεί θαη «επαλαζηαηηθά έλζεκα». Γηα καο, ε κεηαλάζηεπζε 

ήηαλ θαη είλαη ε επηπρία ηνπ πιαλήηε, ε δε δηαθνξεηηθόηεηα ηεο 2εο γεληάο θακάξη καο θαη δελ 

πξόθεηηαη λα ηελ θξύςνπκε, θάλνληαο ηελ ράξε ζε όζνπο άζεια ηνπο ή εζειεκέλα καο δεηνύλ 

λα θξύςνπκε ζε όζνπο ζα ην ζειαλ. Ναη ξε, είκαζηε Αιβαλνί, Παθηζηαλνί, Βνύιγαξνη! ζν 

εζείο ζα παξακέλεηε έιιελεο. 

 

ANTIFA NEGATIVE, 17 IOYNH 2013. 


