
Η λεγόμενη δεύτερη γενιά μεταναστών δεν είναι ένα αμελητέο πρόβλημα για το ελληνικό 
κράτος. Είναι ένα πρόβλημα εθνικής φύσης πρώτα από όλα, μιας και οι έλληνες έχουν πια έναν 
λιγότερο ομοιογενή πληθυσμό από πλευράς εθνικής συνείδησης. Είναι, όμως, και ένα πρόβλημα 
διαχείρισης ενός πληθυσμού που προέρχεται συνήθως από τον ταξικό πάτο αυτής της κοινωνίας. 
Πως διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος αυτό το πρόβλημα; Με δύο τουλάχιστον τρόπους, απ’ όσο 
καταλαβαίνουμε. Και σίγουρα όχι μόνο του! Έχει χρήσιμο βοηθό και κάποιες φορές σε ρόλο 
πρωτοπορίας εκατομμύρια μέλη της ελληνικής κοινωνίας!   

Ο πρώτος τρόπος, δοκιμασμένος και στους γονείς της δεύτερης γενιάς, είναι να λένε τα ίδια 
που λέγανε και για τους πρώτους αυτούς μετανάστες στην ελλάδα. Είναι ξένοι –πράγμα κακό 
βέβαια σε μια κοινωνία ρατσιστών– και είναι και εγκληματίες! Ή ακριβώς ‘επειδή είναι ξένοι, 
μπορεί να είναι εγκληματίες’. Μολονότι η δεύτερη γενιά δεν μπορεί να σταμπαριστεί πάντα τόσο 
εύκολα ως «ξένη» -από τη γλώσσα, το ντύσιμο, τα σακατεμένα σώματα από τη βαριά δουλειά 
που έκαναν συνήθως οι γονείς της– η ελληνική κοινωνία και το αριστερό της κράτος δεν 
παραλείπουν να εκθέσουν τη μη ελληνικότητα αυτής της γενιάς ανθρώπων, απειλώντας τους 
με αυστηρές τιμωρίες σε κάθε περίπτωση που θα αποκαλύψουν κομμάτι της καταγωγής τους. 
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν ο χαμός που έγινε με τους φαντάρους του ελληνικού στρατού 
που έκαναν με τα χέρια του το σήμα του αετού… Συκοφαντήθηκαν ως «πιθανοί προδότες» και 
μάλιστα απειλήθηκαν και με απέλαση! 

Πέρα, βέβαια, από αυτές τις θεαματικές απεικονίσεις τους ως ‘ξένων’, την πραγματική 
καθημερινή πίεση η δεύτερη γενιά την τρώει όταν συκοφαντούνται ως ‘αλήτες και παραβατικοί’. 
Οι εξακριβώσεις και τα τραβήγματα στα αστυνομικά τμήματα συμβαίνουν για κάθε πιθανή αιτία 
και ηλίθια αφορμή. Γιατί αράζεις στο παγκάκι και η φάτσα σου είναι περίεργη για τον μπάτσο. 
Γιατί πίνεις ένα τσιγάρο. Γιατί το όνομά σου είναι περίεργο στα αυτιά τους. Κάθε άτομο δεύτερης 
γενιάς είναι μεγαλωμένο συνήθως με τον φόβο της ελληνικής αστυνομίας και την εγρήγορση 
για τα ρατσιστικά σχόλια του ελληνικού όχλου. Επιπλέον, από τα υπουργεία μέχρι τα εξάρχεια 
γίνεται λόγος για κάποια «αλβανική μαφία». Μην παραλείψουμε ακόμη ότι η αριστερά έχει 
ανακαλύψει την ηλιθιότητα περί «αλβανών χρυσαυγιτών». Και φυσικά μην ξεχάσουμε ότι ακόμα 
και στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008, τα ΜΜΕ μιλούσαν για τους συμμετέχοντες της 
δεύτερης γενιάς ως «παιδιά μη-αφομοιωμένα στην ελληνική κουλτούρα». Έχουμε μάθει για τα 
καλά ότι το ελληνικό κουρελόπανο δεν πρέπει να το σηκώνουν μετανάστες δεύτερης γενιάς στις 
παρελάσεις των ντόπιων ρατσιστών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κυρίως ζήτημα είναι βέβαια 
η συκοφάντηση και η εγκληματοποίηση της δεύτερης γενιάς. Και η βασική υπενθύμιση είναι ότι 
η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, ακόμα κι αν πάρει στο τέλος την μπλε κωλοταυτότητα, θα 
παραμείνει «ξένη» ως προς αυτούς που υποτίθεται ρέει ‘ελληνικό αίμα’ στις φλέβες τους.

Ο δεύτερος τρόπος διαχείρισης του ‘προβλήματος της δεύτερης γενιάς’ είναι το καρότο και 
το μαστίγιο. Μόνο για λίγους και για λίγες από τους παραπάνω θα επιφυλαχθεί διαφορετική 
στάση. Αρκεί να είναι λίγο χρήσιμοι για το ίματζ της ελλάδας, ίσως διάσημοι τραγουδιστές, 
ποδοσφαιριστές κ.τ.λ. Εκεί, η εθνική κουλτούρα μπορεί να φανεί διαλλακτική, τουλάχιστον στο 
επίπεδο του θεάματος.  Η αφομοίωση, η ανακάλυψη «των καλών μεταναστών» και τα καρότα 
που δίνονται σε αυτούς τους λίγους είναι γνωστό ότι δεν αντισταθμίζουν βέβαια το μαστίγιο που 
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επιφυλάσσεται για τους περισσότερους. Οι δικαστικές ποινές για τους της δεύτερης γενιάς θα 
συνεχίσουν να είναι πιο ψηλές, οι εξακριβώσεις, τα τραβήγματα, τα στραβά βλέμματα δεν θα 
σταματήσουν. Κι η αφομοίωση των λίγων θα δουλεύει, ακριβώς, για να πείσει τους πολλούς να 
μην κάνουν παρέα μεταξύ τους, να μη μοιράζονται τα βιώματά τους, να μην κάνουν το σύμβολο 
του αετού στο στρατό... και οι πολλοί είναι αυτοί στους οποίους θα βγαίνει το άχτι των ελλήνων.

Κι αυτό γιατί η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία ρατσιστών. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε 
την κοινωνική υποστήριξη στην 25ετή εκμετάλλευση των μεταναστών σε αυτή τη χώρα, τα 
τοπικά πογκρόμ και τις «επιτροπές κατοίκων», τα κέντρα κράτησης μεταναστών, τη ζωή χωρίς 
πολιτικά-κοινωνικά δικαιώματα, την ανασφάλιστη-απλήρωτη εργασία σε πόλεις και χωράφια, 
τις φυλακίσεις, τον αντι-μουσουλμανικό οχετό, τον αντι-τσιγγανισμό, τον αντισημιτισμό, τον 
ρατσισμό δίχως τέλος για κάθε διαφορετικό. Αυτό είναι το παρελθόν και το παρόν και έχουμε 
αρκετούς λόγους να πιστεύουμε ότι το μέλλον δεν θα είναι διαφορετικό, καθώς τα στρατόπεδα 
κράτησης προσφύγων ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια... Αλλά γνωρίζουμε σίγουρα ότι η ευθύνη 
για ό,τι ακολουθήσει είναι και δικιά μας. Η ευθύνη είναι και δικιά μας για να αντιδράσουμε στον 
καθημερινό ρατσισμό, στον ντόπιο φασισμό, το κράτος, τον ελληνικό όχλο και τους νεοναζί του. 

Για κάτι τέτοιους λόγους οργανωνόμαστε συλλογικά, αυτόνομα και αντιφασιστικά, γιατί έστω κι 
αν δεν μπορέσουμε να τους σταματήσουμε, τουλάχιστον θα μιλήσουμε για να βρούμε άλλους, 
γιατί ακόμα κι αν δεν μπορέσουμε να βρούμε άλλους, θα το κάνουμε για να εκτονωθούμε, 
γιατί μας πιάνει ασφυξία, γιατί κι αν δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε, θα αποχωρήσουμε, δεν 
θα συμμετέχουμε στη ρατσιστική κουβέντα στη δουλειά, δεν θα συμμετέχουμε στους εθνικούς 
τους πολέμους, γιατί όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας, μαθαίνουμε να ακούμε τη φωνή μας, γιατί 
περισσότερες και περισσότεροι, κάθε γλώσσας και καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
φύλου, ύψους, βάρους και τόλμης, προσέχουμε ο ένας τον άλλον και η μία την άλλη και 
πλουτίζουμε από τις εμπειρίες μας, γιατί δεν μας αρκούνε τα ψίχουλα που μας δίνουν και τις 
δουλειές στα στρατόπεδα κράτησης μεταναστών τις έχουμε χεσμένες!

Η συναυλία αυτή δεν είναι η πρώτη μας κουβέντα για τον ρατσισμό – που τον ξέρουμε 
καλά στην κοινωνία που ζούμε και μεγαλώσαμε – αλλά ούτε και η τελευταία. Γίνεται με 
δικό μας κόπο και χρήματα, αλλά και με την υποστήριξη αντιφασιστικών πυρήνων της 
πόλης. Αυτή η συναυλία δίνει πάσα σε μπάντες από κόσμο της λεγόμενης ‘δεύτερης 
γενιάς μεταναστών’, και αντιφασίστ(ρι)ες με συνείδηση. Αυτή η συναυλία διαδίδει ότι 
για όλους εμάς «όσοι μένουν εδώ είναι από εδώ» – Πατήσια, Κυψέλη, Γαλάτσι, παντού.
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Να πεθάνει η ελλάδα να ζήσουμε εμείς 
στο διάολο οι φασίστες στο διάολο κι η πατρίς!


