
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εισηγήσεις του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου | Σχολείο για τη 

μάθηση της ελευθερίας που ακολουθούν είναι προϊόν συλλογικής 

δουλειάς και συνδιαμόρφωσης. 

Η μπροσούρα τυπώθηκε τον Μάρτιο 2017 στη Θεσσαλονίκη και 

διατίθεται ελεύθερα χωρίς αντίτιμο. 
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Πρόλογος 

 

Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε εν μέσω μίας συγκυρίας τεταμένης 

κρίσης σε όλες τις πτυχές της ζωής. Βιώνουμε καθημερινά την επιβολή 

του σύγχρονου ολοκληρωτισμού από την παγκοσμιοποιημένη 

ολιγαρχία με καταστροφικές συνέπειες για τον άνθρωπο και τη φύση. 

Από τη μεριά τους, τα συστημικά Μ.Μ.Ε. παίζουν τον δικό τους ρόλο, 

διαμορφώνοντας συνειδήσεις ξενοφοβικές και δεκτικές σε καθεστώτα 

έκτακτης ανάγκης, ενώ ταυτόχρονα στοχοποιούν την αλληλεγγύη. 

Όλα τα παραπάνω έχουν συντελέσει στη δημιουργία ευνοϊκού εδάφους 

για την άνοδο της ακροδεξιάς και τον σταδιακό εκφασισμό της 

κοινωνίας. 

 Απέναντι σε όλα τα παραπάνω, ως Ελεύθερος Κοινωνικός 

Χώρος Σχολείο | Για τη μάθηση της ελευθερίας, ξεκινήσαμε μία 

σειρά δράσεων και παρεμβάσεων σε σχολεία και λαϊκές της 

Θεσσαλονίκης, ορθώνοντας έναν αντίλογο βασισμένο στην έμπρακτη 

κοινωνική αλληλεγγύη και τον αντιφασισμό. Κλιμακώνοντας, λοιπόν, 

αυτές τις δράσεις που δεν είναι σε καμία περίπτωση ξεκομμένες από 

τον ευρύτερο αγώνα όλων εκείνων των κομματιών της κοινωνίας που 

αντιστέκονται στην επιβεβλημένη βαρβαρότητα, αποφασίσαμε να 

διοργανώσουμε ένα τριήμερο φεστιβάλ με θεματικές το 

μεταναστευτικό και τον αντιφασισμό. Σκοπός του φεστιβάλ είναι να 

ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος πάνω στις κινηματικές δομές που 

έχουν δημιουργηθεί αλλά και για τις προοπτικές αυτού του αγώνα. 

 Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στο πάρκο έναντι της 

Χ.Α.Ν.Θ. στις 10, 11 και 12 Ιουνίου 2016, περιλαμβάνοντας 

εκδηλώσεις, συζητήσεις, πολιτιστικά δρόμενα, κινηματική βιβλιοθήκη 

καθώς και προϊόντα άμεσης διάθεσης της Βιο.Με.. Η επιλογή του 

μέρους πραγματοποίησης του φεστιβάλ έγινε στο πλαίσιο του διαρκώς 

επίκαιρου και αναγκαίου προτάγματος για επαναοικειοποίηση του 
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δημόσιο χώρου και χρόνου, μέσω της επαναοικειοποίησης των ίδιων 

μας των ζωών, απαλλοτριώνοντάς τες από την κυριότητα της 

μεθοδευμένης αποξένωσης που καλλιεργείται μεταξύ των υποκειμένων 

και των πτυχών της προσωπικής και κοινωνικής ζωής. 
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Αφίσες φεστιβάλ 

 

 

Αφίσα προπαγάνδισης φεστιβάλ 
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Αφίσα αναλυτικού προγράμματος φεστιβάλ 
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Πρόγραμμα φεστιβάλ 

 

Παρασκευή 10 Ιουνίου 

Εκδήλωση – συζήτηση στις 19:00 

Θέμα: «Το μεταναστευτικό ζήτημα και οι στρατηγικές των κινημάτων» 

Εισηγήσεις: 

- Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Σχολείο | Για τη μάθηση της 

ελευθερίας 

- Δημήτρης Σταματόπουλος: «Η ιστορική διαμόρφωση του πολιτικού 

σκηνικού στη Μέση Ανατολή και οι προσφυγικές ροές σήμερα» 

- Κατάληψη στέγης μεταναστριών/ών Ορφανοτροφείο: «Δομές 

στέγασης μεταναστών και εμπειρία αγώνα» 

 

Συναυλίες στις 22:00 

- Από πριν και από μετά 

- Βάσω Βασιλειάδου και η μπάντα της 

 

Σάββατο 11 Ιουνίου 

Εκδήλωση – συζήτηση στις 19:00 

Θέμα: «Ο εκφασισμός και η μισαλλοδοξία ως καρκίνωμα στον 

κοινωνικό ιστό και ο αντιφασισμός σε θεωρία και πράξη» 

Εισηγήσεις: 

- Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Σχολείο | Για τη μάθηση της 

ελευθερίας 

- Σπύρος Μαρκέτος: «Φασισμός: Ιστορική εμπειρία, στρατηγική και 

μέθοδος αντιμετώπισης» 
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- Αντιφασιστικά / αντιεξουσιαστικά στέκια Κάμενικ (Θεσσαλονίκη) 

και Δίστομο (Αθήνα): «Ο ρόλος και η δράση των αντιφασιστικών 

στεκιών» 

- Αυτόνομο μαθητικό σχήμα Αταξία (Θεσσαλονίκη): «Ανάδυση 

φασιστικών, ρατσιστικών, ξενοφοβικών νοοτροπιών και στάσεων σε 

σχολεία και η σημασία της αντιφασιστικής δράσης στο χώρο της 

εκπαίδευσης» 

 

Συναυλίες στις 22:00 

- Λάργκο 

- Κακό Συναπάντημα 

- Θραξ Πανξ 

 

Κυριακή 12 Ιουνίου 

Θεατρική παράσταση στις 20:30 

«Τσιριάδα, έπος γελοίον» από τις Τσιριτσάντσουλες 

 

Απαγγελία αραβόφωνων ποιημάτων στις 21:30 
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Το μεταναστευτικό ζήτημα 

και οι στρατηγικές των κινημάτων 

 

Το μεταναστευτικό ζήτημα, που τίθεται σήμερα ως κεντρικής 

πολιτικής σημασίας και ως μια μεγάλη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες, εγείρει μέσα στην πολυπλοκότητά του διάφορες 

προβληματικές και καλεί σε μια εις βάθος εξέταση της σύγχρονης 

κοινωνικής πραγματικότητας. Για την εξέταση αυτή, ωστόσο, 

ωθούμαστε πίσω, μέσα στην κοινωνική ιστορία, προκειμένου να 

αναζητήσουμε τις ρίζες σημερινών κοινωνικών αντιλήψεων, στάσεων 

και πρακτικών που μπορεί στο τώρα να μοιάζουν δεδομένες και να 

τίθενται στο απυρόβλητο μιας κοινωνικής αυτοκριτικής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που συνδέεται άμεσα με το 

μεταναστευτικό ζήτημα αποτελεί η κοινωνική πραγματικότητα της 

οχύρωσης πίσω από εθνικές ταυτότητες και της φοβικής αντιμετώπισης 

του θεωρούμενου «ξένου» σε αυτές. Αναδύεται, επομένως, σκόπιμη μια 

ανάλυση που- μεταξύ άλλων- θα αναζητήσει τις ρίζες του εθνικισμού 

ως κεντρικού ιδεολογήματος. Μια αναζήτηση των ριζών αυτών, για τον 

εντοπισμό των οποίων, χρειάζεται να ανατρέξουμε στις μετα-

φεουδαρχικές κοινωνίες των απαρχών της καπιταλιστικής κοινωνικής 

συγκρότησης.  

Με τη διάλυση της φεουδαρχίας και την εδραίωση του 

καπιταλιστικού συστήματος, έγινε πιο έντονος ο εθνικιστικός λόγος, 

που αφορούσε ομάδες ανθρώπων που παρουσίαζαν τα παρακάτω, ή 

ορισμένα εξ αυτών, κοινά χαρακτηριστικά: καταγωγή, έθιμα, γλώσσα, 

θρησκεία, κ.ά. Μάλιστα, με απαρχή τη Γαλλική Επανάσταση, οι 

τοπικές εθνοτικές ομάδες απέκτησαν πολιτική διάσταση και 

οργανώθηκαν σε κράτη, συγκροτώντας τα έθνη-κράτη, προκειμένου 

να ενωθεί ο πληθυσμός τους υπό την ηγεσία της αστικής τάξης. Έτσι, 

η εξουσία επαγγελματοποιήθηκε και γραφειοκρατικοποιήθηκε εντός 
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ενός μηχανισμού, ο οποίος ανέλαβε πλέον αυτός το μονοπώλιο της 

οργανωμένης βίας. Δεδομένου του «κατασκευασμένου» χαρακτήρα 

της έννοιας του έθνους και του ότι επρόκειτο για ομάδες με ποικίλα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά και ταυτότητες ήταν απαραίτητο να 

καλλιεργηθεί μια κοινή εθνική συνείδηση στα μέλη τους. Αυτό θα 

γινόταν εφικτό μέσα από διάφορους μηχανισμούς-θεσμούς που 

ανέπτυξαν τα καπιταλιστικά κράτη, και ιδιαίτερα μέσα από την 

εκπαίδευση. Έτσι, δόθηκε έμφαση στην κοινή και μακρόχρονη 

ιστορία των ανθρώπων του κάθε έθνους, η οποία ήταν ταυτόχρονα μια 

«ανιστόρητη ιστορία», που άγγιζε τα όρια του μύθου, τονίζοντας τη 

συνέχεια, την αχρονικότητα και τον ενιαίο χαρακτήρα του. 

Χρησιμοποιηθήκαν σύμβολα και αφηγήσεις από το παρελθόν για να 

τονίσουν αυτή την ενότητα, με πολύ συχνή την αναφορά σε «ένδοξους» 

πολέμους. Προωθήθηκε μια κοινή κουλτούρα, με στόχο την εξάλειψη 

διαφοροποιήσεων, όπως για παράδειγμα στις γλωσσικές διαλέκτους, 

για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ομογενοποίηση του 

πληθυσμού. Μάλιστα, γινόταν λόγος για το «ίδιο αίμα» που ρέει στις 

φλέβες των ομοεθνών, δημιουργώντας βιολογικές προεκτάσεις, σε μια 

προσπάθεια επίτευξης της λήθης της ιστορικής συγκρότησής τους. Με 

κοινό παρελθόν δεν μπορούσαν παρά να έχουν και κοινό μέλλον. Αυτό 

συνεπάγεται ότι τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις όσων συγκροτούν ένα 

έθνος ταυτίζονται απόλυτα, μόνο και μόνο επειδή ανήκουν σε αυτό.  

Η εθνική ταυτότητα συγκροτείται προς αντίθεση των «άλλων», 

των πολιτισμικά ξένων, οι οποίοι συνήθως παρουσιάζονται εχθρικοί 

απέναντι στη δική μας ταυτότητα, την οποία μάλιστα προβάλλεται ότι 

θέλουν να υπονομεύσουν. Οτιδήποτε αντιτίθεται σε αυτή την 

ταυτότητα είναι εχθρικό και πρέπει να εκλείψει. Ουσιαστικά το έθνος 

συνιστά μια φαντασιακή κοινότητα, στην οποία τα μέλη της οφείλουν 

να πιστεύουν και να υποτάσσονται. Στην αντίληψη ακροδεξιών / 

εθνικιστών, αλλά και ανθρώπων που δεν αυτοπροσδιορίζονται ως 

τέτοιοι, η εθνική ταυτότητα είναι κάτι που οι άνθρωποι διαθέτουν εκ 

γενετής- για παράδειγμα κάποιος «γεννιέται Έλληνας»- και δεν 
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αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για μια διαδικασία 

μάθησης/κατασκευής. Βασιζόμενες σε αυτή την υποτιθέμενη ενότητα 

του έθνους οι πολιτικές που εφαρμόζονται χρησιμοποιούν ως 

πρόσχημα το εθνικό καλό, που υποτίθεται είναι ένα για όλα τα μέλη 

που το απαρτίζουν. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο εθνικισμός 

συνόδευε εξ αρχής τη συγκρότηση των σύγχρονων κρατών. Με αυτό 

τον τρόπο, στη βάση δηλαδή της εθνικής συνείδησης και της 

υποτιθέμενης εθνικής ενότητας, εξασφαλίζεται η κοινωνική συναίνεση 

για την άσκηση πολιτικών που εξυπηρετούν το κεφάλαιο και επιφέρουν 

από οικονομική εξαθλίωση μέχρι και πολέμους,  πλήττοντας βέβαια 

τους καταπιεσμένους ανά τον κόσμο.  

 Ωστόσο, από τα τέλη του 20ου αιώνα, διαφαίνεται μια σταδιακή 

αλλαγή στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι εθνικές πολιτικές διαπλέκονται με 

διακρατικές πολιτικές, οι οποίες υπαγορεύονται από τα ευρωπαϊκά 

όργανα, μέρος των οποίων αποτελούν και τα ίδια τα κράτη. Τονίζεται 

πλέον η ευρωπαϊκή ταυτότητα και τα κοινά συμφέροντα των 

ευρωπαίων πολιτών. Ουσιαστικά, αυτό που μεθοδεύεται είναι η 

υπόθεση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σε ένα επίπεδο 

καθολικοποίησης της κυριαρχίας του κεφαλαίου, πράγμα που ωστόσο 

σφαλερά αποτυπώνεται στο φαντασιακό των μελών των κρατών ως 

αποδυνάμωση ή/και παραχώρησης της εθνικής κυριαρχίας. 

 Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία με τη μορφή που έχει 

λάβει σήμερα, όπου μόνος στόχος είναι το κέρδος των λίγων, το 

φυσικό περιβάλλον και ο άνθρωπος δεν έχουν πια καμία αξία, όταν 

διακυβεύονται τα συμφέροντα της άρχουσας οικονομικής τάξης. Η 

ανεξέλεγκτη οικονομική μεγέθυνση σε έναν πλανήτη με 

περιορισμένους πόρους, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση ολοένα και 

περισσότερων πηγών φυσικού πλούτου προς εκμετάλλευση, οι οποίες 

διεκδικούνται με όλα τα μέσα, και κατά βάση με τη βία. Εξάλλου, η 

βία από μόνη της αποτελεί πηγή κέρδους, καθώς η βιομηχανία του 

πολέμου είναι μια από τις πιο κερδοφόρες στον πλανήτη. Η απληστία 



11 
 

του καπιταλισμού και το παιχνίδι για την εξουσία επιφέρει την ολική 

καταστροφή κάποιων τόπων και τη μετατροπή άλλων σε χώρους 

συνεχούς εκμετάλλευσης πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού. Τα κράτη, 

αλλά και άλλες μορφές κεντρικής οικονομικής οργάνωσης και 

πειθάρχησης, όπως η Ε.Ε., που διατείνονται ότι διασφαλίζουν την 

ευημερία των πολιτών και των μελών τους, στην πραγματικότητα 

εξυπηρετούν μόνο την κερδοφορία των εταιριών και αδιαφορούν για 

την ανθρώπινη εξαθλίωση. 

 Το ότι οι ντόπιες κυβερνήσεις των κρατών και η Ε.Ε. 

αδιαφορούν για την ευημερία των πολιτών-μελών τους, γίνεται φανερό 

και από το ότι επενδύουν υπέρογκα ποσά στη στρατιωτικοποίησή τους 

(στη φύλαξη των συνόρων, στην αναβάθμιση των στρατιωτικών τους 

εξοπλισμών, κ.ά.)- με πρόσχημα κι εδώ μια δήθεν προστασία των 

πολιτών- βάζοντας στην άκρη την ενίσχυση δομών κοινωνικής 

πρόνοιας, όπως η υγεία και η παιδεία. Οι πρόσφατες βομβιστικές 

επιθέσεις από το ISIS σε πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, 

δημιούργησαν το κατάλληλο έδαφος για την επιβολή, από τη μεριά 

του κράτους, ενός ιδιότυπου καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, 

οχυρώνοντας τα σύνορά της και ασκώντας ασφυκτικές πιέσεις στους 

κατά τόπους πληθυσμούς μεταναστ(ρι)ών όσο και σε όσες/ους 

στέκονται αλληλέγγυες/οι με αυτές/ούς. Στα πλαίσια της σύμπραξης 

μεταξύ των στρατιωτικών βραχιόνων των κρατών, το ΝΑΤΟ και ο 

ευρωπαϊκός στρατός φύλαξης συνόρων “Frontex” αναλαμβάνουν, 

σχεδόν εξ ολοκλήρου, τη φύλαξη και τη διαχείριση χερσαίων και 

θαλάσσιων συνόρων αξιοποιώντας διαφορετικές κάθε φορά πρακτικές, 

κάποιες από τις οποίες έχουν απαγορευτεί από διεθνείς συνθήκες, 

όπως για παράδειγμα αυτή της αποτροπής. Το καθεστώς έκτακτης 

ανάγκης, η στρατιωτικοποιήση της αστυνομίας και η εδραίωση 

πρακτικών απόλυτου ελέγχου εμφανίζονται με αφορμή τη διαχείριση 

των μεταναστ(ρι)ών, έρχονται ωστόσο να εδραιωθούν για όλες/ους, με 

στόχο τον πλήρη έλεγχο της κοινωνίας και την καταστολή των 

κοινωνικών κινημάτων. Την ίδια στιγμή που η οικονομική κρίση 
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βαθαίνει, η Ε.Ε. επιλέγει να αξιοποιήσει με τον πιο επικερδή τρόπο 

ένα μέρος του μεταναστευτικού πληθυσμού, ως ένα φθηνό και εύκολα 

εκμεταλλεύσιμο εργατικό δυναμικό, κατανέμοντάς το στην επικράτειά 

της με βάση τις ανάγκες της οικονομίας κάθε χώρας, γεγονός που 

καταδεικνύεται και από το ότι, αφού οι χώρες του ευρωπαϊκού βορρά 

έκαναν δεκτό έναν συγκεκριμένο αριθμό μεταναστ(ρι)ών (που μάλιστα 

είχαν δημοσιοποιήσει εκ των προτέρων), στη συνέχεια έκλεισαν τα 

σύνορά τους, αποκλείοντας έτσι άλλους μετανάστες που επιθυμούσαν 

να εισέλθουν ή να περάσουν από τις εκάστοτε χώρες. 

 Από την πλευρά της, η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης, αποτελούσε ανέκαθεν την κύρια είσοδο μεταναστ(ρι)ών από 

χώρες της Μέσης Ανατολής στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε επίπεδο 

ενίσχυσης των ευρωπαϊκών, εξωτερικών της συνόρων, διαχρονικά έχει 

παίξει ενεργό ρόλο, από κοινού με την Ε.Ε., τόσο στην απόφαση όσο 

και στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών, οχυρωματικών πολιτικών. Από 

τις συνθήκες που έχει συνυπογράψει (με χαρακτηριστικότερη αυτή του 

Δουβλίνο ΙΙ1 ) μέχρι και τα διακρατικά μνημόνια συνεργασίας με την 

Τουρκία για τις επαναπροωθήσεις, γίνεται πέρα για πέρα σαφής η 

αντιμεταναστευτική πολιτική των κρατών-μελών της Ε.Ε., που 

σκοπεύει στην ανακοπή των διαδρομών των μεταναστ(ρι)ών, μένοντας 

έτσι πιστή στο δόγμα τού ευρωπαϊκού πολιτισμού που κινδυνεύει από 

αλλοίωση εξαιτίας της συνάντησης και συνύπαρξης τόσων 

διαφορετικών κουλτουρών στον πυρήνα της Ευρώπης. Επίσης, η 

Ελλάδα, συμπλέοντας με τις ανωτέρω ευρωπαϊκές πολιτικές, το 2011, 

ξεκίνησε την κατασκευή του φράκτη στον Έβρο, θέλοντας με αυτόν 

τον τρόπο να περιορίσει στο ελάχιστο τις μεταναστευτικές ροές, που 

εισέρχονταν στη χώρα (και κατ’ επέκταση στην Ε.Ε.). Τα 

αποτελέσματα αυτής της ανέγερσης είναι λίγο-πολύ γνωστά: οι 

                                                           
1 Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, η μετανάστρια μπορεί να ζητήσει άσυλο στη χώρα που 
θα εισέλθει πρώτη φορά στην Ε.Ε., γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα, οι μετανάστες που 
συλλαμβάνονται σε τρίτες χώρες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα να επαναπροωθούνται στη 
χώρα εισόδου, η οποία λόγω γεωγραφικής θέσης θα βρίσκεται στα σύνορα της Ευρώπης είτε 
με την Ασία είτε με την Αφρική, σαφώς αρκετά μακριά από τον πυρήνα της Ευρώπης. 
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δουλέμποροι και οι διακινητές επέλεγαν πλέον τις θαλάσσιες οδούς 

της Μεσογείου για τη μεταφορά των μεταναστ(ρι)ών, το Αιγαίο 

μετατράπηκε σε έναν τεράστιο, υγρό τάφο που ξέβραζε συνεχώς 

πτώματα, τα νησιά γέμισαν μετανάστ(ρι)ες, οι οποίοι/ες 

μετακινούνταν βάσει εθνικής ταυτότητας προς την ηπειρωτική 

Ελλάδα, και οι κρατικοί μηχανισμοί να αποδεικνύονται προκλητικά 

ανέτοιμοι να διαχειριστούν την κρίση, που οι ίδιες οι κυβερνήσεις τους 

δημιούργησαν. Έκτοτε, ξεφύτρωσαν hot-spots ανά την επικράτεια για 

τη διαλογή των ανθρώπων σε πρόσφυγες και μετανάστες, 

αναπαράγοντας με αυτόν τον τρόπο την κυρίαρχη αφήγηση περί 

«καλού» πρόσφυγα και «κακού» μετανάστη, με σκοπό το διαχωρισμό 

αυτό τόσο μεταξύ τους όσο και στην αντίληψη της κοινωνίας. Τα 

σύνορα των γειτονικών χωρών έκλεισαν και μετά από μία μακρά 

περίοδο περιπλάνησης έως την Ειδομένη, οι μετανάστες βρέθηκαν σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης ανοιχτού και κλειστού τύπου ανά την 

Ελλάδα, εντείνοντας έτσι το καθεστώς εξαίρεσης στο οποίο τους έχει 

επιβληθεί να ζουν από τη στιγμή που επιχειρούν να μεταβούν σε 

οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. 

 Εκτός όμως από τα κράτη και την Ε.Ε., πρωταγωνιστικό ρόλο 

στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος ανέλαβαν οι 

φιλάνθρωπες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)- όχι και τόσο 

«φιλάνθρωπες» βέβαια αφού αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόμενούς 

τους-, οι οποίες έδωσαν το παρόν σε κάθε «ανθρωπιστική»- και όχι 

μόνο- κρίση. Πάγια στάση τους είναι η εμπορευματοποίηση της 

φιλανθρωπίας, μέσω της εκμετάλλευσης των ανθρώπινων αναγκών και 

των συναισθημάτων που προκαλούνται στη θέαση του ανθρώπινου 

πόνου, με στόχο το κέρδος και χωρίς, φυσικά, να θίγουν τις 

πραγματικές αιτίες που δημιουργούν τις κρίσεις αυτές. Μέσα από ένα 

δαιδαλώδες και αδιαφανές δίκτυο χρηματοδοτήσεων, οι Μ.Κ.Ο., 

υποκαθιστώντας κρατικούς και δημοτικούς μηχανισμούς, αντλούν 

υπέρογκα πόσα, προερχόμενα από τα ευρωπαϊκά ταμεία, αλλά και από 

πρωτοβουλίες ιδιωτικών φορέων και άλλων φυσικών ή νομικών 



14 
 

προσώπων για να πραγματώσουν τις δράσεις τους. Οι συγκεκριμένες 

χρηματοδοτήσεις, φυσικά, συνέβαλλαν με ουσιαστικό τρόπο στην 

αναπαραγωγή τους. Σε μικρό χρονικό διάστημα, οι Μ.Κ.Ο. 

πολλαπλασιάστηκαν, αναλαμβάνοντας με εργολαβικό τρόπο τη 

διαχείριση των μεταναστ(ρι)ών, μέσα και πέριξ των στρατοπέδων 

συγκέντρωσης. Ουσιαστικά, αντικατέστησαν το ίδιο το κράτος στις 

περιοχές που αυτό έχει αποσυρθεί, με το δικαίωμα παρέμβασης σε 

αυτούς τους τόπους να αναγνωρίζεται- από το κράτος- αποκλειστικά 

και μόνο σε αυτές, αποκλείοντας πλήθος αλληλέγγυου κόσμου.  

 Οι παραπάνω πολιτικές από την πλευρά τόσο των κυβερνήσεων 

των κρατών όσο και της ίδιας της Ε.Ε., που περιλαμβάνουν ύψωμα 

φρακτών, δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης, άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης, κατάργηση νομικών κατοχυρώσεων, βία, εγκλεισμούς, 

απελάσεις, Μ.Κ.Ο. και κερδοσκοπία, δεν αποτελούν παρά εκφάνσεις 

του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, ο οποίος με πρόσχημα τη μόνιμη 

κατάσταση εξαίρεσης, στοχεύει πλέον, όχι στη συναίνεση, αλλά στην 

επιβολή της κυρίαρχης πολιτικής. Μιας επιβολής, που με τη σειρά της 

χρησιμοποιείται για την απρόσκοπτη αναπαραγωγή του 

καπιταλιστικού συστήματος, που διαχρονικά γεννά πολέμους, 

διακρίσεις, ανισότητες, έχθρες, παγκοσμίως. Και όλα αυτά μαζί με την 

αρωγή των διοικητικών (κράτη), οικονομικών (Ε.Ε.), μιλιταριστικών 

(ΝΑΤΟ), προπαγανδιστικών (Μ.Μ.Ε.) μέσων που έχει στη διάθεσή 

του, που διασφαλίζουν την οικονομική ανάπτυξη με κάθε κόστος, 

θυσιάζοντας έτσι ανθρώπινες ζωές, ρημάζοντας τη φύση, εξωθώντας 

εκατομμύρια ανθρώπους στην ανέχεια. Από τις στρατιωτικές 

παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, που διαχρονικά 

πραγματοποιούνταν με σαφή οικονομικά κριτήρια, μέχρι τις 

πρόσφατες πολιτικές λιτότητας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

κατακερματίζουν τις ντόπιες οικονομίες, αποσαρθρώνοντας τις 

κοινωνικές σχέσεις, εγκαθιδρύοντας μόνιμα καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, είναι ξεκάθαρο πως η κρεατομηχανή του κεφαλαίου αλέθει 

τα πάντα, απαιτώντας το μέγιστο δυνατό κέρδος.  
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Στο επίπεδο του μεταναστευτικού ζητήματος, ο άνθρωπος που 

δεν είναι πια χρήσιμος στο επίσημο οικονομικό σύστημα γίνεται 

έρμαιο εκμετάλλευσης στα χέρια μαυραγοριτών και διακινητών, 

σωματέμπορων και εμπόρων οργάνων, με το ίδιο του το σώμα να 

μετατρέπεται εν τέλει σε πηγή κέρδους μέσα σε αυτή την 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ο μετανάστης μετατρέπεται σε 

άνθρωπο χωρίς πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, είναι δηλαδή ένας 

γυμνός-αόρατος άνθρωπος, εκτεθειμένος στην κανιβαλιστική βούληση 

όλου του συστημικού οικοδομήματος: κεφάλαιο, κράτος, 

παρακράτος. Το συγκεκριμένο καθεστώς που επιβάλλεται στις/στους 

μετανάστ(ρι)ες συντελεί στη διαιώνιση του έθνους-κράτους, καθώς η 

ταυτότητα της μετανάστριας έρχεται σε σύγκρουση μαζί του και 

δημιουργεί ρωγμές στη συγκρότηση της αναπαραγόμενης- από το 

έθνος- ταυτότητας. Η αναγνώριση και η ένταξη του μετανάστη θα 

μπορούσε να σημαίνει μια κρίση της συνολικής ταυτότητας του 

έθνους-κράτους, αποτελώντας αστάθμητο παράγοντα για τον 

επαναπροσδιορισμό, σε έναν βαθμό, των κοινωνικοπολιτικών 

συνθηκών. Κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που κλονίζονται, ωστόσο, όχι 

μόνο στην περίπτωση αναγνώρισης και ένταξης των μεταναστ(ρι)ών, 

αλλά και με την ύπαρξη και μόνο των μεταναστευτικών ροών.  

Οι κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στις μεταναστευτικές ροές 

υπήρξαν μέσα στην ποικιλότητά τους, άλλοτε αυθόρμητα και άλλοτε 

κατευθυνόμενα, χαρακτηριστικές της κοινωνικής σύγχυσης και 

αποσυγκρότησης. Καθώς η κοινωνία αποτελείται από ευμετάβλητα 

κομμάτια, μεταξύ των οποίων ενυπάρχει πληθώρα δυναμικών 

καταστάσεων και σχέσεων- όπως είναι αναμενόμενο- δεν μπορεί να 

υπάρξει μία και μοναδική ανάγνωση της στάσης που τήρησε η 

ελληνική, εν προκειμένω, κοινωνία στο μεταναστευτικό ζήτημα τον 

τελευταίο χρόνο (αρχικά, προς τις μεταναστευτικές ροές καθαυτές και 

στη συνέχεια προς τα παρεμφερή ζητήματα που προέκυψαν, όπως η 

συσσώρευση ανθρώπων στα νησιά, η δημιουργία στρατοπέδων 

συγκέντρωσης, οι καταλήψεις στέγης, κ.α.). 
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 Παρατηρώντας κανείς τις αντιδράσεις των ανθρώπων, από το 

καλοκαίρι ιδίως και μετά, σίγουρα θα εντοπίσει αρκετές διαφορετικές- 

σε σημεία, εκ διαμέτρου αντίθετες- στάσεις. Σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία αυτού του μωσαϊκού στάσεων στο εσωτερικό της 

κοινωνίας έπαιξαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ως ο κύριος 

εκφραστής της κυρίαρχης αφήγησης. Αρχικά, την περίοδο μέχρι τα 

τέλη του περασμένου φθινοπώρου, όταν και, εξαιτίας των συνεχών 

προσπαθειών διέλευσης των μεταναστ(ρι)ών από την Τουρκία στην 

Ελλάδα, το Αιγαίο είχε μετατραπεί σε ένα τεράστιο νεκροταφείο, τα 

Μ.Μ.Ε. προτίμησαν να τηρήσουν μία φιλανθρωπική στάση προς το 

μεταναστευτικό κύμα. Για μία ακόμη φορά που ο αγώνας για ζωή 

θαλασσοπνιγόταν στα νερά της Μεσογείου, τα Μέσα Ενημέρωσης 

«πούλησαν» τον ανθρώπινο πόνο μέσω ρεπορτάζ και φωτογραφιών 

άψυχων σωμάτων, παρουσιάζοντας παράλληλα το δράμα των 

μεταναστ(ρι)ών κατά την αναζήτηση μιας αξιοπρεπέστερης ζωής. 

Φυσικά, αυτή η στάση διατηρήθηκε μέχρι που το Αιγαίο σταμάτησε 

να ξεβράζει μαζικά νεκρά παιδιά, διεθνούς φήμης αστέρες σταμάτησαν 

να επισκέπτονται τα νησιά, και τα ευρωπαϊκά κράτη, το ένα μετά το 

άλλο, με αρχή αυτά της βαλκανικής χερσονήσου και στη συνέχεια 

άλλα της κεντρικής Ευρώπης, άρχισαν να κλείνουν τα σύνορά τους, 

φράζοντας έτσι τις διαδρομές των μεταναστ(ρι)ών και εγκλωβίζοντας 

δεκάδες χιλιάδες εξ αυτών στην Ελλάδα. Από τότε μέχρι και σήμερα, 

τα Μ.Μ.Ε. αναλώνονται σε μία προσπάθεια παρουσίασης των 

μεταναστ(ρι)ών ως ανθρώπων που ναι μεν δε φταίνε που είναι εδώ, 

αλλά δε μπορούν να μείνουν και εδώ, κατηγορώντας από τη μία την 

κυβέρνηση που δεν επισπεύδει τις επαναπροωθήσεις στην Τουρκία- 

απόφαση ήδη από 18 Μαρτίου 2016- εξαπολύοντας τα πυρά της από 

την άλλη προς τον αλληλέγγυο στους/στις μετανάστ(ρι)ες κόσμο (και 

τις παρεμφερείς δομές, π.χ. καταλήψεις στέγης) με τη ρητορεία ότι 

υποκινούν τους/τις μετανάστ(ρι)ες σε πράξεις που εναντιώνονται σε 

κυβερνητικά/ευρωπαϊκά πλάνα και δράσεις (εγκλεισμός σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης, πέρασμα από hot-spots, εκκένωση της 
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Ειδομένης, κ.α.). Παράλληλα, τα συνεχή ρεπορτάζ αναφορικά με τις 

συνθήκες διαβίωσης των μεταναστ(ρι)ών στα κέντρα κράτησης 

προβάλλουν εμμονικά την καθημερινότητά τους, από την οποία 

αναμενόμενα δε λείπουν τα ναρκωτικά-η διακίνηση των οποίων 

συμβαίνει με τον ενεργό ρόλο συχνά της αστυνομίας- η πορνεία και η 

βία, συνθήκες οι οποίες αναπόφευκτα αναπτύσσονται εντός κοινωνικών 

ομάδων, όταν τους επιβάλλεται ένα ιδιότυπο καθεστώς εξαίρεσης μέσω 

της άτυπης γκετοποίησής τους, της ανέχειας λόγω των άθλιων όρων 

διαβίωσης και της υφιστάμενης ανασφάλειας που νιώθουν για το 

μέλλον. Έτσι, τα Μ.Μ.Ε. προσέγγισαν το μεταναστευτικό μέσω δύο 

οδών συναισθηματικής πρόκλησης, της λύπης και της στεναχώριας 

από τη μία- μιας και ήταν αδύνατο να αποσιωπήσουν το ζήτημα ή και 

να στρέψουν την κοινή γνώμη εξ αρχής ενάντια στους/στις 

μετανάστ(ρι)ες, και από την άλλη τού φόβου που απορρέει από τις 

ειδήσεις που επιλεκτικά (ανα)παράγουν, υποδαυλίζοντας με αυτόν τον 

τρόπο το μίσος και τον φανατισμό. 

Όσον αφορά στις αντιδράσεις από την κοινωνία, υπήρξε, από τη 

μία, το κοινωνικό μέρος εκείνο, το οποίο- όπως και στο παρελθόν- 

συνέχισε να αρνείται να συλλάβει νοητικά και κατ’ επέκταση να 

προσεγγίσει εμπειρικά, το διαφορετικό, όπως εκφράστηκε αυτή τη 

φορά από τις ροές μεταναστ(ρι)ών από χώρες κυρίως της Μέσης 

Ανατολής και της βόρειας Αφρικής, προς τον πυρήνα της Ευρώπης 

διαμέσου της Ελλάδας και άλλων χωρών της Νότιας Ευρώπης. 

Πρόκειται για εκείνο το μέρος της κοινωνίας, το οποίο χωρίς 

απαραίτητα να ανήκει ή να πρόσκειται σε κόμματα με ακραίες και 

συντηρητικές ατζέντες, αποδοκιμάζει το ξένο ως κάτι το μιερό προς 

την κανονικότητα μες την οποία έχουν μάθει να ζουν. Μία 

κανονικότητα που διαπνέεται από έναν κώδικα ηθικής και αξιών, 

βασισμένο- σε ένα μεγάλο μέρος του- στο φόβο προς το ξένο ως 

αλλοτριωτική δύναμη και σχέση στον πυρήνα της κοινωνίας, ως 

απαρχή διολίσθησης έξω από την ομαλότητα και την έννομη τάξη, ως 
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ικανή συνθήκη αλλοίωσης υποτιθέμενων συμπαγών ταυτοτήτων-

φαντασιακών κοινοτήτων.  

 Και φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο που η ένταση ξενοφοβικών 

και μισαλλόδοξων τάσεων, απόψεων και πρακτικών ως απάντηση στο 

φόβο, γίνεται σε καιρούς κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 

κρίσης, κατά τους οποίους η ανασφάλεια που βιώνει ο καθένας και η 

καθεμία είναι εντονότερη. Έτσι, δεν έλειψε η δημιουργία ρατσιστικών 

επιτροπών κατοίκων, που ζητούσαν την απομάκρυνση των 

μεταναστ(ρι)ών και των στρατοπέδων συγκέντρωσης από τις περιοχές 

τους με το πρόσχημα ότι τις υποβαθμίζουν. Ούτε έλειψαν και οι 

ξενοφοβικές συγκεντρώσεις, οι αυτοαποκαλούμενες «συγκεντρώσεις 

ενάντια στην ισλαμοποίηση», με τους συμμετέχοντες να ανησυχούν για 

την αλλοίωση της ελληνικής, ευρωπαϊκής και χριστιανικής τους 

ταυτότητας, τονίζοντας έτσι την αδυναμία τους να αντιληφθούν τις 

μετανάστριες ως ανθρώπους που τρέχουν να σωθούν από τη μανία του 

επιβεβλημένου θανάτου. Βέβαια, υπήρξαν και εκείνοι που δεν 

υιοθέτησαν το ρατσιστικό λόγο ενάντια στους μετανάστες, αλλά που 

με το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο «κάναν την κρίση ευκαιρία», 

εκμεταλλευόμενοι τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών (2 και 3€ για 

μπουκαλάκια νερό, χρήση του WC έναντι αντιτίμου και άλλα 

«αναπτυξιακά» τρικ), κάνοντας σαφές πως για κάποιους, ο ανθρώπινος 

πόνος τελικά μετριέται σε χρήματα. 

 Ωστόσο, αρκετός κόσμος- στην πλειονότητά του χωρίς πρότερη 

κοινωνικοπολιτική δράση- στήριξε, ακόμα και στο ελάχιστο, υλικά τις 

ανάγκες δομών αλληλεγγύης/Μ.Κ.Ο./οργανώσεων τόσο στα νησιά- 

ως τα πρώτα μέρη της Ελλάδας που ήρθαν σε επαφή με τις μαζικές 

ροές μεταναστών και χρειάζονταν άμεσα τα μέσα για την κάλυψη 

στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης- όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

 Αυτό, βέβαια, το- αν μη τι άλλο- ανέλπιστο κύμα φιλανθρωπίας, 

επιδέχεται αρκετές αναγνώσεις. Από τη μία, πρόκειται για το λεγόμενο 

αίσθημα «ανθρωπιάς», το οποίο οδηγεί τους ανθρώπους- όταν δεν 
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έχουν δηλητηριαστεί από ρατσιστικές ιδεοληψίες και θεωρήσεις περί 

εθνικών/θρησκευτικών ταυτοτήτων και διακρίσεων- να δίνουν χέρι 

βοηθείας στους άλλους, όταν το έχουν ανάγκη. Φυσικά, η πρακτική 

αξία τέτοιων ενεργειών είναι αδιαπραγμάτευτη, καθώς ανακουφίζουν 

σε σημαντικό βαθμό τον ανθρώπινο πόνο, προσφέροντας 

αξιοπρεπέστερες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστ(ρι)ών. Όμως, σε 

πολλές περιπτώσεις, η φιλανθρωπία εξαντλείται στο σημείο στο οποίο 

οι μετανάστ(ρι)ες απλώς διασχίζουν την εκάστοτε χώρα (εν 

προκειμένω την Ελλάδα), απαλείφοντας έτσι από το δημόσιο διάλογο 

και την προοπτική της περίπτωσης συμβίωσης ντόπιων και 

μεταναστ(ρι)ών. Έτσι, η τήρηση της κανονικότητας κάνει και εδώ την 

εμφάνισή της, όχι υπό τη μορφή της μισαλλοδοξίας, αλλά αυτή του 

φόβου της αλλαγής. Της αλλαγής της καθημερινότητας που 

επιβάλλεται από την κυριαρχία, η οποία παρά τη φαινομενική 

ασφάλεια που προσφέρει στα άτομα- πιστή στο τρίπτυχο δόγμα 

ησυχία, τάξη και ασφάλεια- παραμένει εσωστρεφής και καταπιεστική, 

βαθιά εκμεταλλευτική προς όφελος της άρχουσας τάξης, 

εξασφαλίζοντας με κάθε μέσο την απρόσκοπτη αναπαραγωγή του 

κεφαλαίου, χωρίς ρωγμές και ίχνος αμφισβήτησης από τη μεριά της 

κοινωνίας προς το υπάρχον μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης, που δεν 

είναι άλλο από τον καπιταλισμό.  

 Από τη μεριά μας, επιλέγοντας να μη μένουμε αδρανείς 

μπροστά στα γεγονότα και αναγνωρίζοντας πως οι μεταναστευτικές 

ροές δεν είναι παρά ένα από τα ανηλεή και αναπόδραστα 

αποτελέσματα των εκφάνσεων του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, 

επιλέγουμε να μην περιοριστούμε στην υλική (υπο)στήριξη που 

εθελοτυφλεί μπροστά στις αιτίες που προκαλούν πόνο και δυστυχία, 

αλλά να σταθούμε αλληλέγγυοι/ες με τους μετανάστες και τις 

μετανάστριες, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, 

αρνούμενοι/ες έτσι να εγκλωβιστούμε στην κυρίαρχη αφήγηση των 

συστημικών Μ.Μ.Ε., που διαχωρίζει τις ροές σε προσφυγικές 

(«καλές») και μεταναστευτικές («κακές»), θέλοντας έτσι να 
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νομιμοποιήσει κοινωνικά τη διαφορετική στάση που «πρέπει» να 

τηρείται προς την κάθε μία (χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός 

ότι οι προερχόμενοι από Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία περνούσαν τα 

σύνορα Ελλάδας – Μακεδονίας, όταν αυτά ήταν ακόμη ανοικτά, ενώ 

οι υπόλοιποι εγκλωβίζονταν στην Ελλάδα, οδηγούμενοι στην 

πλειονότητά τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης). Επιλέγουμε να 

στεκόμαστε αλληλέγγυες/οι στον αγώνα των μεταναστ)ρι)ών για την 

ίδια τη ζωή, την αξιοπρέπεια- σημασίες που ούτε σύνορα γνωρίζουν, 

ούτε μετριούνται σε χρήματα- ως κομμάτι του ευρύτερου αγώνα 

ενάντια στην καταπίεση, την εκμετάλλευση, το άδικο. 

Στηρίζουμε τους μετανάστες και τις μετανάστριες στον αγώνα 

τους για διεκδίκηση των χαρτιών εκείνων που θα τους εξασφαλίσουν 

ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ευρώπης προς τις χώρες-προορισμό 

τους αλλά και εκείνων που θα τους διασφαλίζουν το δικαίωμα 

παραμονής τους και νομικής-πολιτικής αναγνώρισής τους ως πολιτών 

της χώρας στην οποία θα εγκατασταθούν. Το ζητούμενο σε μια τέτοια 

διεκδίκηση είναι να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν 

επιτέλους προς τον προορισμό τους και να μη μένουν εγκλωβισμένοι 

μεταξύ των κρατών διαβιώνοντας με όρους αναξιοπρέπειας πάνω στις 

ευρωπαϊκές συνοριογραμμές, εκτιθέμενοι/ες στην εκμετάλλευση από 

παρακρατικές οργανώσεις, μαφίες και διακινητές, ή έγκλειστοι σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης με υποτελείς συνθήκες διαβίωσης, 

ασφυκτικής μέχρι και εγκληματικής αστυνομοκρατίας, και με το 

διαρκή φόβο της επαναπροώθησής τους. Από κει και πέρα, και μετά 

την εγκατάστασή τους στη χώρα επιλογής, το ζητούμενο της 

διεκδίκησης αυτών των χαρτιών έγκειται στο να μπορέσουν οι 

μετανάστ(ρι)ες να απεγκλωβιστούν από την ομηρία της κατάστασης 

του «γυμνού ανθρώπου», να μην αντιμετωπίζονται από την πολιτεία ως 

β’ κατηγορίας υποκείμενα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα με 

στοιχειώδεις τουλάχιστον όρους αξιοπρέπειας να στήσουν από την 

αρχή τις ζωές τους. 
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Το πρόβλημα, βέβαια, δε σταματάει εκεί. Σε μια ενδεχόμενη 

προοπτική εγκατάστασής τους πια στις χώρες επιλογής τους, οι 

μετανάστ(ρι)ες θα βρεθούν αντιμέτωποι- λιγότερο ή περισσότερο 

συνειδητά- με την πραγματικότητα της εκμετάλλευσης που βιώνουμε 

όλες και όλοι μας εντός των ασφυκτικών κοινωνιών της κυριαρχίας 

κράτους και κεφαλαίου. Στο χέρι τους είναι να σταθούν απέναντι σε 

αυτό το καθεστώς, να αντισταθούν στην εκμετάλλευσή τους και να 

ενώσουν τις φωνές τους με αυτές όλων των καταπιεσμένων. Είναι θέμα 

επιλογής τους στο σημείο αυτό να αποφασίσουν να συνδεθούν με τους 

τοπικούς- ανά τις χώρες και τις περιοχές- αγώνες αντίστασης και 

διεκδίκησης, να συμμετάσχουν στους ευρύτερους αγώνες για την 

κοινωνική αλλαγή.  

Εδώ είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα 

σχετικά με το πώς αντιλαμβανόμαστε το μετανάστη και τη 

μετανάστρια ως υποκείμενα του κοινωνικού ανταγωνισμού, 

προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες στα λεγόμενά μας. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να αποφεύγεται η - σε όποιο βαθμό και υπό 

όποιες συνθήκες- φετιχοποίηση του μετανάστη/της μετανάστριας, 

όπως και οποιουδήποτε κοινωνικού υποκειμένου, και σίγουρα να μη 

διολισθαίνουμε σε κανενός τύπου «καθαγίασή» τους στη βάση των 

αδιαμφισβήτητα αντίξοων καταστάσεων που βιώνουν. Μπορεί η 

εξώθηση της ζωής τους στα άκρα, η ριζική ρήξη της πραγματικότητάς 

τους με τη λουστραρισμένη κανονικότητα να δημιουργεί κάποιο 

εύλογο έδαφος για την έναρξη ενός αγώνα, ωστόσο αυτό, όταν 

απομονώνεται και εξιδανικεύεται ως αποκλειστική προοπτική, 

αποτελεί περισσότερο μια προβολή πάνω τους από μέρους των 

αλληλέγγυων που ήδη είναι ενταγμένοι σε διάφορα πεδία κοινωνικών 

αγώνων αναμένοντας οι μετανάστ(ρι)ες να ζωστούν κι αυτοί/ες το 

αγωνιστικό όραμα. Δεν μπορούμε παρά να αντιμετωπίσουμε το 

διόλου απίθανο ενδεχόμενο οι μετανάστ(ρι)ες να μην εμφορούνται 

από τέτοιες φαντασιακές σημασίες, αντιθέτως να προσδοκούν σε μια 

ζωή πλασμένη στα δυτικά κυρίαρχα πρότυπα της άπλετης- μόλο 
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κάλπικης και πλέον ριζικά αναδιανεμόμενης προς τα πάνω- αφθονίας, 

του ατομοκεντρισμού και της ιδιώτευσης, τα όποια τόσο προωθούνται 

και εκτός των ανεπτυγμένων δυτικών μητροπόλεων.  

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, στηρίζουμε όλες και όλους τις 

μετανάστριες και τους μετανάστες στον αγώνα για διεκδίκηση των 

χαρτιών που τους είναι αναγκαία για να απεγκλωβιστούν από τις 

συνθήκες της ομηρίας τους πίσω από φράχτες και μέσα σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, και εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στο 

στάδιο αυτό όπου η ίδια η επιβίωσή τους με στοιχειώδεις έστω όρους 

αξιοπρέπειας- μέχρι τη μετακίνηση και εγκατάστασή τους στις χώρες-

προορισμό τους- αποτελεί σταθερή αναγκαιότητα. Ωστόσο, από κει 

και πέρα μένει να διατηρήσουμε την επαφή και να ενισχύσουμε τη 

σύνδεσή μας μόνο με το κομμάτι εκείνο των μεταναστ(ρι)ών που- 

έχοντας ξεπεράσει τον πρώτο σκόπελο της πορείας τους και έχοντας 

εγκατασταθεί στη χώρα επιλογής τους- θα θέλουν να συμμετέχουν 

στους ευρύτερους κοινωνικούς αγώνες. Την αλληλεγγύη, άλλωστε, την 

αντιλαμβανόμαστε ως αμοιβαία αλληλεπίδραση και όχι ως μια σχέση 

εξάρτησης. Με το χρόνο που απαιτεί και τις δυσκολίες που εμπεριέχει, 

δε σκεφτόμαστε άλλη σχέση μεταξύ των ντόπιων κοινωνικών 

αγωνιστ(ρι)ών και των μεταναστ(ρι)ών που θα θελήσουν να 

αγωνιστούν, παρά εκείνη της σύμπραξης και της συνδημιουργίας. Όχι 

μόνο σε αγώνες τρέχοντες, αλλά και σε άλλους που μένουν να 

ξεκινήσουν με τους μετανάστες και τις μετανάστριες, θεωρούμε ότι 

όλα τα συμμετέχοντα υποκείμενα δεν μπορούν παρά να έχουν 

ενεργητικό ρόλο δράσης. 

Μια βασική προβληματική, ωστόσο, που τίθεται έγκειται στο 

ζήτημα των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων τόσο ανάμεσα στην 

κοινωνία υποδοχής και τις/τους μετανάστ(ρι)ες όσο και μεταξύ των 

ίδιων των μεταναστ(ρι)ών. Δεν μπορούμε, καταρχάς, να μην 

αναγνωρίσουμε τις υπαρκτές πολιτισμικές αυτές αποστάσεις. Μάλιστα, 

εστιάζοντας στα σημεία εκείνα που γνωρίζουμε ήδη ότι θα 



23 
 

αποτελέσουν δυνητικά πεδία πολιτισμικής σύγκρουσης, 

διαπιστώνουμε ότι διαφορές ανάμεσα στις πολιτισμικές ομάδες, θα 

βρουν αντιπαρατιθέμενους τους πληθυσμούς δημιουργώντας 

καταστάσεις έντασης με ζητούμενο την κατίσχυση της κάθε αντίληψης. 

Τέτοιες αντιπαραθέσεις αποτελούν διεργασίες που χρειάζονται χρόνο 

προκειμένου σύνθετα ζητήματα να προσεγγιστούν, όπως για 

παράδειγμα αυτά που αφορούν στις διαφορετικές θρησκείες, στα 

διαφορετικά πρότυπα για τα φύλα, στις διαφορετικές αντιλήψεις για τη 

στάση ζωής που κρατά ένας άνθρωπος. Εδώ οφείλουμε, βέβαια, να 

σημειώσουμε ότι μιλώντας για διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες 

μεταξύ διαφορετικών εθνικοτήτων, δεν εννοούμε ότι το κάθε ένα από 

αυτά τα κοινωνικά σώματα αποτελεί μια συνεκτική ολότητα, 

ομοιογενή, χωρίς εσωτερικές διαφοροποιήσεις ή ακόμα και 

συγκρούσεις. Δε συμμεριζόμαστε, άλλωστε, απόψεις που 

αντιλαμβάνονται τη συγκρότηση των κοινωνικών ομάδων με βάση 

πολιτισμικά τους στοιχεία, φυλετικά ή άλλα, και παραγκωνίζουν ή 

αποκρύπτουν την κεντρική «κατηγοριοποιητική» διαφοροποίηση που 

επιβάλλεται από τα πάνω, η οποία δεν είναι άλλη από τη θέση τους 

στην κοινωνική ιεραρχία και τον κοινωνικό ανταγωνισμό. 

Έχοντας διατυπώσει αυτήν την αναγκαία διευκρίνιση, αυτό στο 

οποίο τελικά αναφερόμαστε, όταν κάνουμε λόγο για πολιτισμικές 

διαφορές μεταξύ εθνικοτήτων, με τα παραδείγματα ζητημάτων που 

τέθηκαν μόλις προηγουμένως, σχετίζεται περισσότερο με μια ματιά 

στο μακροεπίπεδο των πραγμάτων, εστιάζοντας στις ευρύτερες 

επιδράσεις που ασκεί στα υποκείμενα η συμμετοχή τους, είτε 

τάσσονται υπέρ αυτής είτε κατά, σε μια μεγαλύτερη και κυρίαρχη 

φαντασιακή κοινότητα, όπως αυτή του έθνους ή της θρησκείας. 

Προκειμένου, λοιπόν, οι πολιτισμικά διαφοροποιημένοι πληθυσμοί να 

μπορέσουν να συνυπάρξουν αρμονικά, χρειάζεται, όπως ειπώθηκε, 

χρόνος και διεργασίες τέτοιες στις οποίες οι άνθρωποι, ντόπιοι/ες και  

μετανάστ(ρι)ες, να εμφορούνται από στοιχεία όπως η ανοιχτότητα, ο 

σεβασμός, η ενσυναίσθηση, η αλληλοκατανόηση, η δημοκρατικότητα, 
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η διαλλακτικότητα. Οι πολιτισμικές, άλλωστε, διαφορές δε μας 

βρίσκουν απαραίτητα απέναντι, και οι διάφοροι πολιτισμοί 

μοιράζονται μεταξύ τους και πολλά κοινά στοιχεία, διαπροσωπικών 

δεσμών, τελετουργικών εθιμικών, συναισθηματικών εκδηλώσεων. 

Ζητούμενο, επομένως, αποτελεί η ζύμωση μεταξύ των 

ανθρώπων, η αμοιβαία αλληλεπίδραση και η από κοινού σμίλευση των 

πολιτισμικών τους αναφορών, μιας και ο πολιτισμός δεν στηρίζεται σε 

μια στείρα, άκαμπτη παράδοση αλλά στην κίνηση, όντας κάτι ανοιχτό, 

εύπλαστο και μεταβλητό. Απέναντι, δε, στα επιβεβλημένα από τα πάνω 

πολιτισμικά πρότυπα που προωθούνται μαζικά εν καιρώ 

παγκοσμιοποίησης, και σαν οδοστρωτήρες θέλουν να ισοπεδώσουν 

κάθε τι το διαφορετικό, πολτοποιώντας τους λαούς στο καζάνι της από 

τα πάνω αφήγησης, αναδύεται ως πρόταγμα η ανάγκη οι άνθρωποι που 

αγωνίζονται ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση, ντόπιες και 

μετανάστριες, να δημιουργήσουν τις δικές τους κοινότητες όχι μόνο 

αγώνα αλλά και πολιτισμού, αφήνοντας τη δική τους παρακαταθήκη 

στις επόμενες γενιές.  

Όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι αυτών των διεργασιών, σε 

πρώτο επίπεδο η έμπρακτη αλληλεγγύη καθίσταται αναγκαία. Παρόλο 

που διαπιστώνουμε ότι τα κινηματικά αντανακλαστικά δεν είναι πάντα 

σε εγρήγορση και μια σειρά από λόγους- η συζήτηση των οποίων δεν 

είναι της παρούσης- καθιστά συχνά την ανάγκη για πολιτικές πράξεις 

όμηρο αργοπορημένων κινητοποιήσεων ή/και αποσυγκροτημένων 

δυνάμεων, είναι καθοριστικής σημασίας η συμβολή των αυτο-

οργανωμένων δομών αλληλεγγύης. Δομές στέγασης, φιλοξενίας, 

παροχής υγειονομικής περίθαλψης, παροχής βασικών υλικών αγαθών, 

νομικής υποστήριξης και γλωσσικής διευκόλυνσης της επικοινωνίας με 

διερμηνείς και μεταφραστές καθιστούν αξιοπρεπέστερες τις συνθήκες 

εντός των οποίων οι μετανάστ(ρι)ες διεκδικούν τα χαρτιά του 

απεγκλωβισμού τους από το καθεστώς ομηρίας τους. Πέρα από αυτήν 

την σε πρώτο επίπεδο στήριξη, η δημιουργία στη συνέχεια δομών 
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δικτύωσης ανάμεσα σε ντόπιες/ους και μετανάστ(ρι)ες έρχεται ως 

βασική και απαραίτητη συνθήκη, προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες να 

βρίσκουν το έδαφος για τη σύνδεσή τους με τους ερχόμενους 

πληθυσμούς, και αντίστροφα. Η δικτύωση αυτή που θα γεννά τους 

χωροχρόνους εκείνους για τη συνάντηση των ανθρώπων, τη γνωριμία 

τους, για την οργάνωση συλλογικών κουζινών, μουσικών βραδιών, 

πολιτισμικών αφηγηματικών ανταλλαγών, από κοινού διοργανωμένων 

δραστηριοτήτων, αποτελεί όχι τη λύση του προβλήματος για τη 

συνύπαρξη χωρίς προστριβές των ανθρώπων αυτών, αλλά ένα πρώτο 

βήμα που θέτει τη βάση για τη μεταξύ τους όσμωση και την, από κει 

και πέρα, πολιτική σύνδεσή τους ως κοινωνικών υποκειμένων.  

Αυτό, δηλαδή, που ανοίγει σε δεύτερο επίπεδο ως προοπτική 

αλλά και ως αναγκαιότητα είναι η σύνδεση ντόπιων και μεταναστ(ρι)ών 

εντός κοινοτήτων αγώνα για την κοινωνική αλλαγή- σημειωτέα ξανά η 

διευκρίνιση ότι η αναφορά γίνεται για τους μετανάστες και τις 

μετανάστριες εκείνους/ες που οικειοθελώς επιλέγουν το δρόμο του 

αγώνα έναντι αυτού της υποταγής. Εντός αυτών των κοινοτήτων 

αγώνων, ντόπιες/οι και μετανάστ(ρι)ες μένει να οργανωθούν με 

αλληλεγγύη μεταξύ τους για να δημιουργήσουν συλλογικά τα πεδία και 

τους συσχετισμούς των αντιστάσεών τους, και η σύμπραξή τους αυτή, 

όπως και κάθε άλλη εντός των κοινωνικών αγώνων, δεν μπορεί να έχει 

ούτε προαποφασισμένη πορεία και προβλέψιμα αποτελέσματα ούτε a 

priori γνωστές προοπτικές και όρια στην εξέλιξή της. 

Μιλώντας για κοινότητες αγώνες, θέλουμε στο σημείο αυτό να 

αναφερθούμε στις δομές εκείνες, όπως οι καταλήψεις στέγασης 

μεταναστ(ρι)ών, που δε μένουν απλά στον πρακτικό τους ρόλο, αλλά 

θέτουν και τις βάσεις για το χτίσιμο κοινοτήτων αγώνων εντός του 

εγχειρήματός τους, πράγμα που θεωρούμε πολύ αισιόδοξο, γόνιμο και 

δυναμικό. Αντιλαμβανόμαστε τέτοιες δομές ως κοινότητες αγώνα, 

όταν τα υποκείμενα που συναντώνται σε αυτές δημιουργούν σχέσεις 

αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και από κοινού συνέρχονται, 
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συνδιαλέγονται και συναποφασίζουν να συμπράξουν σε ευρύτερα 

ζητήματα κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα, πέρα από τα εσωτερικά 

τους ζητήματα. Ταυτόχρονα, όμως, θεωρούμε ότι για το στέρεο 

χτίσιμο τέτοιων κοινοτήτων αγώνα με τους/τις μετανάστ(ρι)ες, οι 

ευθύνες βαραίνουν συλλήβδην τους ανθρώπους που συμμετέχουν στα 

κατά τόπους κοινωνικά κινήματα. Είναι αναγκαία η δημιουργία των 

συνδέσεων και δικτυώσεων εκείνων, των δομών και των χώρων 

συνάντησης και ζύμωσης, των συνθηκών εκείνων που θα βοηθήσουν 

ώστε οι μετανάστ(ρι)ες να μη νιώθουν ως μοναδικό σημείο αναφοράς 

τους τις ίδιες τις καταλήψεις στέγης όπου κινούνται, ώστε να αποτραπεί 

μια οποιουδήποτε βαθμού ιδρυματοποίησή τους, και, αντιθέτως, να 

νιώθουν ότι μπορούν να συνδεθούν με τα ευρύτερα κινηματικά 

εγχειρήματα και με την ίδια την τοπική κοινωνία. 

Επιστρέφοντας, τέλος, στο ζήτημα των πολιτισμικών διαφορών 

που τέθηκε παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το κομμάτι των 

κοινοτήτων αγώνα στο οποίο αναφερθήκαμε, θεωρούμε ότι η 

αντιμετώπιση των προστριβών ανάμεσα στους/στις μετανάστ(ρι)ες 

αλλά και ανάμεσα σε μετανάστ(ρι)ες και την τοπική κοινωνία, στη 

βάση των πολιτισμικών διαφοροποιήσεων αλλά και στη βάση των 

δύσκολων συνθηκών διαβίωσης που έτσι κι αλλιώς κυριαρχούν στις 

δυτικές κοινωνίες λόγω της οικονομικής ύφεσης, είναι σημαντικό να 

λάβει υπόψη της, πέραν των όσων αναφέρθηκαν, και τα εξής: τη 

σημασία και αναγκαιότητα της αντιπληροφόρησης και επαφής των 

κινημάτων με τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να ορθώνεται ένας 

αντίλογος και οι αφηγήσεις που φτάνουν στα αυτιά τους να μην είναι 

μόνο αυτές των από πάνω, προωθούνται μέσα από την πλύση 

εγκεφάλου των καθεστωτικών μίντια. Είναι ανάγκη οι άνθρωποι να 

ανοίξουν τους ορίζοντες της αντίληψής τους, να έχουν πρόσβαση σε 

μη κατευθυνόμενη πληροφόρηση και να μπορούν να σκεφτούν και να 

κρίνουν μόνοι τους, όχι να αναπαράγουν τις απόψεις-κονσέρβα που 

καλλιεργούν τα Μ.Μ.Ε..  
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Πέραν αυτού, θεωρούμε ότι μέσα σε όλα αυτά ο πιο κρίσιμος 

παράγοντας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προστριβών 

ανάμεσα σε ντόπιες/ους και μετανάστ(ρι)ες δεν είναι άλλος από την 

ίδια την πολιτική συνειδητοποίηση των υποκειμένων. Η από τα πάνω 

στρατηγική του «διαίρει και βασίλευε» θα πιάνει σταθερά τόπο όσο οι 

από τα κάτω, ασχέτως προέλευσης, αναζητούν αναμεταξύ τους 

αποδιοπομπαίους τράγους για τα προβλήματά τους και όσο δεν 

στέκονται κριτικά απέναντι στο κυρίαρχο κοινωνικό σύστημα, 

προκειμένου να σκεφτούν, να συζητήσουν, να κατανοήσουν, να 

συναντηθούν, να οργανωθούν και να συμπράξουν για την κοινωνική 

αλλαγή.  

Αυτά, βέβαια, αποτελούν απλά μια ανάγνωση των πραγμάτων, 

κάποιες σκέψεις που σκοπό δεν έχουν την επισφράγιση των 

απαντήσεων αλλά, απεναντίας, το άνοιγμα ερωτημάτων και πεδίων 

δημόσιου διαλόγου για τις στρατηγικές των κινημάτων που 

αγωνίζονται ενάντια στην εκμετάλλευση και την κυριαρχία.  

 

 

Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος | Σχολείο για τη μάθηση της 

ελευθερίας 

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016 
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Ο εκφασισμός και η μισαλλοδοξία 

ως καρκίνωμα στον κοινωνικό ιστό  

και ο αντιφασισμός σε θεωρία και πράξη 

 

Αν η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά ως τραγωδία και τη 

δεύτερη ως φάρσα, σίγουρα δεν το κάνει στη βάση κάποιας 

νομοτέλειας. Κι αν κάθε λαός είναι υπεύθυνος για την ιστορία του, δεν 

μπορούμε να αρνηθούμε να ψάξουμε εντός του ίδιου του κοινωνικού 

σώματος τις ρίζες των προβλημάτων που συνθέτουν τη σημερινή 

κατάσταση της πολύπτυχης κρίσης στην ελληνική κοινωνία. Κανένα 

χρονοντούλαπο της ιστορίας δεν κατάπιε διά παντός τα φασιστικά 

μορφώματα που γνώρισε η Ευρώπη στα χρόνια του πολύπαθου 20ου 

αιώνα. Η κάλπικη κοινωνική ευημερία που ορθώθηκε πάνω στα 

αποκαΐδια της ιστορικής μνήμης ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 

1970 δε θα κρατούσε για πολύ σε αδράνεια λανθάνουσες φασίζουσες 

νοοτροπίες που ανελλιπώς συντηρούνταν κάτω από την εύθραυστη 

επιφάνεια ενός συστήματος συγχρονισμένου σε μια τροχιά άκρατου 

θεαματικού καταναλωτισμού.   

Στην αναμενόμενη εκπνοή αυτής της αφήγησης, οι δυτικές 

κοινωνίες ήρθαν αντιμέτωπες με τα αποτελέσματα της 

χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης βυθιζόμενες σε μια περίοδο 

οικονομικής ύφεσης, με τις πιο αδύναμες από αυτές να δέχονται τα 

πλήγματα αδυσώπητων οικονομικών πολιτικών επιβεβλημένης 

λιτότητας. Εντός αυτής της οικονομικής- και όχι μόνο- κρίσης και 

στην ελληνική κοινωνία, σταθήκαμε μάρτυρες της ανάδυσης στο 

πολιτικό προσκήνιο τού νεοναζιστικού μορφώματος της Χρυσής 

Αυγής. Αυτή η ανάδυση βέβαια δε συνέβη εν τη μία νυκτί και η 

κοινωνική απήχηση που βρήκε δεν προέκυψε εκ του μηδενός. Όχι 

μόνο στο κοινωνικό φαντασιακό μέρους του κοινωνικού σώματος αλλά 
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και σε αυτό πολιτικών εκπροσώπων και βουλευτών που εν καιρώ 

«παχιών αγελάδων» τελούσαν σε βολική ιδεολογική αποσιώπηση, 

τρέφονταν σε λανθάνουσα κατάσταση αντιλήψεις βαθιά εθνικιστικές 

και φιλοφασίζουσες.  

Με την εξέγερση του 2008 και την άνοδο των κοινωνικών 

κινημάτων αμφισβήτησης του υπάρχοντος, σε συνδυασμό με το 

ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, η Χρυσή Αυγή εμφανίστηκε ως 

εκφραστής αντιμνημονιακών πολιτικών, μετατρεπόμενη από 

παρακρατικό μηχανισμό σε πολιτικό μόρφωμα με κοινωνική απήχηση 

τέτοια που- με τη συνδρομή βέβαια και της μιντιακής προβολής της 

με προμοταρισμένη την ανάδειξή της σε πολιτική δύναμη- έφτασε έως 

τη θεσμική κατοχύρωση με την κομματική της συμμετοχή στο 

Κοινοβούλιο. Τα πολιτικά χαρακτηριστικά που προέβαλλε η 

νομιμοποιημένη πλέον Χρυσή Αυγή επικεντρώθηκαν, πέρα από μια 

αντιμνημονιακή, σε μια έντονα αντιμεταναστευτική ρητορική, στην 

προώθηση και υπεράσπιση ενός «μόνο για Έλληνες» δόγματος 

φυλετικής καθαρότητας και εθνικισμού, στην εκπροσώπηση 

πατριωτικών αντιλήψεων. Με υποσχέσεις για «τακτοποίηση» της 

διεφθαρμένης πολιτικής σκηνής, τελικά κεντρικός τους εχθρός 

στάθηκαν αδύναμα κοινωνικά στρώματα, κατά κύριο λόγο μετανάστες, 

οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο επιδρομών ξυλοδαρμού και 

κοινωνικού εξευτελισμού σε γειτονιές και λαϊκές, ενώ στόχος των 

επιθέσεών τους αποτέλεσε και οτιδήποτε παρέκκλινε ιδεολογικά από 

το δόγμα της μισαλλοδοξίας τους, όπως οι δομές και οι χώροι των 

κοινωνικών κινημάτων που αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση. 

Το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής δεν αποτέλεσε εν τέλει παρά 

εκφραστής ακροδεξιών και φιλοχουντικών νοοτροπιών της ελληνικής 

κοινωνίας, αναδυόμενο πάνω στο εύφορο έδαφος που είχε 

δημιουργήσει προηγουμένως το ΛΑ.Ο.Σ. ως ακροδεξιά κομματική 

δύναμη στα πολιτικά τεκταινόμενα της χώρας. Με το ΛΑ.Ο.Σ. να 

εκπροσωπεί ένα κράμα συντηρητισμού και πατριωτισμού, αλλά να 
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εγκαταλείπει τη θέση αυτή για να συνεργαστεί με τη Ν.Δ. εν όψει της 

κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης για την ψήφιση των μνημονίων, η 

Χ.Α. βρήκε το χώρο για να αναπτυχθεί, αναλαμβάνοντας πλέον αυτή 

την εκπροσώπηση του κοινωνικού σώματος που είχε μέχρι τότε 

αναδείξει το ΛΑ.Ο.Σ., προωθώντας ωστόσο μια πιο 

αρτηριοσκληρωτική πολιτική, που βρήκε την απήχηση που 

προσδοκούσε στον βαθύ συντηρητισμό που κυριαρχεί σε μεγάλο 

μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Οι διασυνδέσεις, επιπλέον, της Χ.Α. 

με την πολιτική, την οικονομική και τη δικαστική εξουσία της χώρας 

κατέστησαν την νεοναζιστική τους οργάνωση ιδανικό εργαλείο του 

κρατικού μηχανισμού για την καταστολή οποιασδήποτε φωνής 

αντίστασης. Όταν, βέβαια, στο στόχαστρο της Χ.Α. βρέθηκε και 

ντόπιος, όχι μετανάστης, και έφτασε, όπως χαρακτηριστικά 

αποτυπώθηκε, να «χυθεί ελληνικό αίμα» με τη δολοφονία του Παύλου 

Φύσσα, η κατάσταση έμοιαζε πια έκρυθμη ακόμη και από την πλευρά 

της κυβέρνησης. Μπροστά, όμως, στην όποια αυτονόμηση του 

ακροδεξιού «Κέρβερου», το κράτος ως παντοδύναμο αφεντικό είχε τη 

δύναμη να του επιβάλλει την επαναφορά του στην τάξη. Έτσι, 

εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία της δολοφονίας για να θέσει και πάλι υπό 

τον έλεγχό του τη Χ.Α., ανοίγοντας την υπόθεση του χαρακτηρισμού 

της- με την εισαγωγή του νόμου 187- ως εγκληματικής οργάνωσης. 

Στο σημείο αυτό είναι που κατασκευάστηκε και προωθήθηκε η θεωρία 

των δύο άκρων, η οποία εκμηδένιζε με απαράμιλλη μαεστρία τις 

αποστάσεις ανάμεσα στην Χρυσή Αυγή και στο οποιοδήποτε 

κοινωνικό αγωνιστικό κίνημα, «καταδικάζοντας τη βία από όπου κι αν 

προέρχεται» με εκλεκτή εξαίρεση βέβαια την κρατική μονοπώλησή 

της. Στην ουσία, με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να εξισωθεί η βία 

της Χ.Α. απέναντι σε μετανάστες, απέναντι στα αγωνιζόμενα κομμάτια 

της κοινωνίας, απέναντι σε κάθε τι διαφορετικό εμπρός στη 

χαρακτηριστική μισαλλοδοξία της, με τη βία των κοινωνικών 

κινημάτων που αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση, το κράτος και το 

κεφάλαιο. Φαίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρα ο εργαλειακός χαρακτήρας του 
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νεοναζιστικού μορφώματος στα χέρια του συστήματος. Με την 

αλυσίδα είτε περισσότερο είτε λιγότερο λάσκα, το κράτος κρατά την 

ακροδεξιά παραφυάδα υπό τον έλεγχό του μέχρι να χρειαστεί ξανά τη 

συνδρομή της για την κοινωνική καταστολή.  

Κοινωνική καταστολή, όμως, που μπόρεσε τελικά να επιτύχει 

πολύ πιο ανώδυνα με την ανάληψη του κυβερνητικού τιμονιού από την 

«πρώτη φορά αριστερά». Με την εκλογική νίκη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. τον 

Ιανουάριο του 2015, άρχισε η ήττα των κοινωνικών κινημάτων. Η 

ανταπόκριση στον ντελάλη της «ελπίδας που έρχεται» υπήρξε 

συντριπτική, πράγμα για το οποίο δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Ο κόσμος των κινημάτων ξέχασε πως κράτος και 

επανάσταση δεν πάνε μαζί και αφέθηκε στην ανάθεση. Ενάμιση, 

σχεδόν, χρόνο μετά και είμαστε εν τω μέσω μιας κοινωνικοπολιτικής 

και ιδεολογικής βαβυλωνίας με «αριστερή» διαχείριση του κράτους να 

εφαρμόζει μνημονιακές πολιτικές τη μια μετά την άλλη, κοινωνικά 

κινήματα σε πλήρη (αυτό)καταστολή και με δεξιές τελικά δυνάμεις να 

φαίνεται πως αναλαμβάνουν τα ηνία της κοινωνικής αντίστασης 

απέναντι σε μια «αριστερή» κυβέρνηση. 

Μέσα στο κλίμα αυτό, ερχόμαστε αντιμέτωποι και με το 

μεταναστευτικό ζήτημα σε μια κλίμακα τελείως άλλης βαρύτητας απ’ 

ό, τι είχε μέχρι πρότινος. Το μεταναστευτικό ζήτημα βρίσκει την 

Ευρώπη αναίσχυντα αρνούμενη να αναλάβει το βάρος των ευθυνών 

της, και την Ελλάδα στον παλμό των γεγονότων αποτελώντας το 

πέρασμα για τη γηραιά ήπειρο. Το μέγεθος του προβλήματος και ο 

αριθμός των νεκρών της Ευρώπης-φρούριο οδήγησαν ακόμη και τα 

καθεστωτικά Μ.Μ.Ε. σε έναν «κόντρα-ρόλο»: ανέλαβαν κι αυτά με τη 

σειρά τους «ανθρωπιστική» αποστολή προβάλλοντας συνεχώς το 

ζήτημα και θεαματικοποιώντας τη στήριξη στους μετανάστες και τις 

μετανάστριες. Στάση που δεν κράτησε βέβαια για πολύ, όταν, μετά 

την καταστολή των μεταναστευτικών ροών, μεγάλος αριθμός 

μεταναστ(ρι)ών έμεινε εγκλωβισμένος στη χώρα και άρχισε η 
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δημιουργία «κέντρων φιλοξενίας»-hot spots ανά την επικράτεια. Έτσι, 

το αρχικό δόγμα του καημένου μετανάστη άλλαξε με την παραμονή 

των μεταναστ(ρι)ών, η οποία, όσο χρονίζει, ξυπνάει ξενοφοβικές, 

ρατσιστικές και εθνικιστικές αντιδράσεις από το μέρος εκείνο της 

ελληνικής κοινωνίας που εμφορείται από συντηρητισμό και 

μισαλλοδοξία. Μέσα στο κλίμα αυτό, βλέπουμε να δημιουργούνται 

ρατσιστικές επιτροπές κατοίκων, να καίγονται στρατόπεδα 

συγκέντρωσης και να καλλιεργείται ένα κλίμα κοινωνικής έντασης, στο 

οποίο τα μίντια φυσικά έρχονται να ξαναπάρουν τον καθιερωμένο 

ρόλο τους προωθώντας και ενισχύοντας έναν προβοκατόρικο λόγο 

που διχάζει τους λαούς και «φυγαδεύει» από την επίρριψη των ευθυνών 

κράτος και κεφάλαιο. 

Μέσα από αυτήν την κοινωνική ένταση στο πλαίσιο του 

μεταναστευτικού ζητήματος, φαίνεται να καλλιεργείται το έδαφος για 

την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Στον ελλαδικό χώρο, ακόμα 

και μετά το άνοιγμα της υπόθεσης για το χαρακτηρισμό της Χρυσής 

Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης και τις ποινικές διώξεις για μέλη 

και βουλευτές του κόμματος αλλά και για τη συνέργεια αστυνομικών 

της ΕΛ.ΑΣ., οι νεοναζιστικές/νεοφασιστικές δράσεις δεν 

αναχαιτίστηκαν. Μπορεί η Χρυσή Αυγή να αποσύρθηκε εν μέρει από 

το κομμάτι των παρακρατικών επιθέσεων, με μειωμένη σε σχέση με ό, 

τι συνέβαινε μέχρι πρότινος πολιτική παρουσία, αλλά διατήρησε 

ακόμη ενεργό το ρόλο της μέσα από την αντιμεταναστευτική της 

πολιτική σε δημόσιες συγκεντρώσεις ενάντια στην εγκατάσταση 

μεταναστ(ρι)ών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και «κέντρα φιλοξενίας» 

αλλά και με πογκρόμ ενάντια σε μετανάστες στα νησιά. 

Την αδυναμία πια να συγκροτηθεί ο ακροδεξιός πόλος στο 

επίπεδο του δημόσιου λόγου αλλά και σε αυτό των παρακρατικών 

επιθέσεων ήρθαν να αντισταθμίσουν διάφορες φασιστικές γκρούπες, 

αυτοπροσδιοριζόμενες «αυτόνομες» ή «ανένταχτες», και 

αυτοδιαχωριζόμενες από τη θεσμοθετημένη- μετά την 
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κοινοβουλευτική της συμμετοχή- Χρυσή Αυγή. Βέβαια, οι σχέσεις 

τους με τη Χ.Α. παραμένουν προφανείς, πράγμα που καταδεικνύει το 

γόρδιο δεσμό τους με την πολιτική τους μήτρα, με πολλούς άλλωστε 

«αποχωρίσαντες» χρυσαυγίτες να μετέχουν αυτών των οργανώσεων ή 

να αποτελούν ακόμη και ιδρυτικά τους μέλη. Στη Θεσσαλονίκη, 

χαρακτηριστικά, αυτές οι φασιστικές γκρούπες εμφανίζονται δημόσια 

μέσα και πίσω από την οργάνωση «Ιερός Λόχος», σε παρακρατικό 

επίπεδο έχουν κάνει την εμφάνισή τους μέσα από ομάδες όπως οι 

Α.Ε.Θ. (Αυτόνομοι Εθνικιστές Θεσσαλονίκης) και οι Α.Μ.Ε. 

(Ανένταχτοι Μαίανδροι Εθνικιστές) με ιντερνετικές απειλές και 

αποτυχημένες επιθετικές ενέργειες σε δομές του κινήματος, ενώ 

κινούνται ακόμη και καλυμμένοι πίσω από υποτιθέμενες διεθνείς 

εθνικιστικές ομάδες τύπου Combat-18. Οι γκρούπες αυτές, μάλιστα, 

στην προσπάθεια να αποκόψουν τον ομφάλιο λώρο της σύνδεσής τους 

με τη συστημική ακροδεξιά/εθνικοσοσιαλισμό, προσαρτούν 

εναλλακτικά χαρακτηριστικά και υιοθετούν μια ρητορική ενάντια σε 

αστυνομία, κράτος και καπιταλισμό. 

Μαζί με τη δράση αυτών των τοπικών φασιστικών οργανώσεων, 

αναπτύσσεται όλο και πιο έντονα στην Ευρώπη το φαινόμενο των 

ακροδεξιών κομμάτων, όπως ειπώθηκε, τα οποία καταφέρνουν να 

συγκεντρώνουν μεγάλη απήχηση ειδικά σε χώρες όπως Αυστρία 

(προβάδισμα του Στράχε, αρχηγού του εθνικιστικού κόμματος), 

Ουγγαρία (άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Τζόμπικ), Γαλλία 

(άνοδος της Λεπέν) και άλλες, ακόμη και στις πλέον φιλελεύθερες και 

ανοιχτές όπως η Σουηδία, για να μη μιλήσουμε και για εκτός 

ευρωπαϊκών συνόρων με την αύξουσα δημοτικότητα του 

υπερσυντηρητικού υποψήφιου για τις επικείμενες προεδρικές εκλογές 

των Η.Π.Α., Τραμπ. Φαίνεται πως ο τεράστιος όγκος των 

μεταναστευτικών ροών, η καλλιεργούμενη ισλαμοφοβία με αφορμή 

την ανάδυση του ISIS και των επιθέσεων για λογαριασμό του σε 

ευρωπαϊκά κέντρα-στόχους, και το συνακόλουθο «αμπάρωμα» της 

Ευρώπης πίσω από υψωμένους φράκτες και περίκλειστες 
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συνοριογραμμές, σε συνδυασμό με την κήρυξη «καταστάσεων 

εκτάκτου ανάγκης», πυροδότησε την άνοδο ρατσιστικών και 

ξενοφοβικών αντιλήψεων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η γενικευμένη 

κρίση, η τρομοκρατία που επιβαλλόταν μέσω των μίντια και η 

αναπαραγωγή μεμονωμένων γεγονότων ή συμβάντων, αβέβαιης 

εγκυρότητας, σχετικά με κλοπές ή βιασμούς από μετανάστες, είχαν ως 

αποτέλεσμα ακόμη και πογκρόμ χιλιάδων «αγανακτισμένων πολιτών» 

εναντίον μεταναστών. Στην περίπτωση της Ελλάδας, μαζί με κινήσεις 

αλληλεγγύης και στήριξης των ανθρώπων που γλίτωναν τον πνιγμό στο 

Αιγαίο- μιας και ο φράχτης στον Έβρο παρέμενε απροσπέλαστος- και 

έφταναν κατατρεγμένοι στα ελληνικά νησιά των συνόρων με την 

Τουρκία, είδαμε και ντόπιους που όχι απλά δεν πρόσφεραν τη βοήθειά 

τους στους ανθρώπους αυτούς αλλά έφτασαν να τους κυνηγούν, να 

βουλιάζουν τις βάρκες τους ή να τους ληστεύουν. Ακόμη, ρατσιστικές 

και αντιμεταναστευτικές συμπεριφορές εμφανίστηκαν και με την 

εναντίωση κατοίκων στην εγκατάσταση μεταναστ(ρι)ών σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης ή σε «κέντρα φιλοξενίας» προκειμένου να 

μην «υποβαθμιστούν», όπως χαρακτηριστικά προέβαλλαν, οι περιοχές 

τους. 

Είτε με τη μορφή ρατσιστικών αντιλήψεων και συμπεριφορών 

από κατοίκους περιοχών που βιώνουν εκ του σύνεγγυς το τοπίο της 

πληθυσμιακής μετακίνησης προς την Ευρώπη, είτε με τοπικές, ανοιχτά 

εθνικιστικές οργανώσεις, ή με ακροδεξιά κόμματα που ανεβαίνουν τη 

σκάλα στις εκλογικές προτιμήσεις, ο κοινωνικός εκφασισμός που 

καλλιεργείται πρέπει να μας βρει απέναντί του, αγωνιζόμενες και 

αγωνιζόμενους όχι απλά για να τον ξαναστείλουμε στην τρύπα του, 

αλλά για να τον αποδομήσουμε ακόμη και μέσα στη φωλιά του. Με 

την «αριστερά» στην Ελλάδα να έχει αναλάβει τη διαχείριση του 

κράτους και να εφαρμόζει αντικοινωνικές πολιτικές από εκεί που τις 

αντιμαχόταν, και με τις δυνάμεις της δεξιάς από το κέντρο ως τα άκρα 

της, και κυρίως μέσα από αυτά-μέσα από την ακροδεξιά 

αναζωπύρωση, να μονοπωλούν το αντιπολιτευτικό πεδίο, δε μένει 
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παρά τα ίδια τα κοινωνικά κινήματα που αγωνίζονται για την ελευθερία 

να αφυπνιστούν και να μπουν σε συλλογική εγρήγορση για την 

αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και εθνικιστικής υστερίας. 

Η μάχη αυτή ενάντια στο φασισμό, αν πρόκειται να είναι 

αποτελεσματική, δεν μπορεί παρά να στοχεύει σε όλα του τα μέτωπα, 

από το δρόμο, τη δημόσια παρουσία και τις ιδεολογικές, στο βαθμό 

που είναι τέτοιες, προμετωπίδες των υποστηρικτών του μέχρι και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων στο πεδίο της καθημερινής 

ζωής. Μιλώντας για τη μάχη αυτή από μεριάς των κοινωνικών 

κινημάτων, και αναφορικά με το κομμάτι της διεκδίκησης των 

δρόμων, της παρουσίας στο δημόσιο χώρο, αναγνωρίζουμε τη 

σημασία που φέρει ο μαχητικός αντιφασισμός προκειμένου- στο 

επίπεδο έστω αυτό- οι ανά περιοχή γειτονιές και οι χώροι που 

κινούμαστε καθημερινά να προστατευτούν από τη μολυσματική 

παρουσία νεοφασιστικών συμμοριών όποιας μορφής. Ειδικά σε 

περιοχές με πολλούς μετανάστες- χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα στην Αθήνα-, οι οποίες 

βρίσκονται γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο στο στόχαστρο ακροδεξιών 

μορφωμάτων, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη της 

αντιφασιστικής δράσης. Είτε με αντισυγκεντρώσεις στα φασιστικά τους 

καλέσματα, είτε με δυναμικές πορείες γειτονιάς στις περιοχές που 

ξετρυπώνουν και οργανώνουν δημόσιες φασιστομαζώξεις, ή με άμεση 

δράση για αντίκρουση και εκτοπισμό τους από πλατείες, πάρκα, 

παιδικές χαρές, δρόμους σε γειτονιές και κάθε δημόσιο χώρο στον 

οποίο προσπαθούν να ορθώσουν το χαμερπές ανάστημά τους και τον 

μισαλλόδοξο λόγο τους, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουν 

αντιστάσεις από την τοπική κοινωνία, από τις τοπικές κινηματικές 

δομές.  

Σημείο αμφιλεγόμενο στις αντιστάσεις αυτές αποτελεί η χρήση 

της βίας. Στεκόμαστε, βέβαια, μακριά από αντιλήψεις καταδικαστικές 

της βίας «από όπου κι αν [αυτή] προέρχεται», αντιλήψεις που 
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εσκεμμένα αποκρύπτουν την εγγενή βία των εν ισχύ κοινωνικών 

σχέσεων, τον συγκρουσιακό χαρακτήρα αντικρουόμενων κοινωνικών 

συμφερόντων, την ηγεμονική επιβολή των κοινωνικών ανισοτήτων, τη 

βαρβαρότητα της υφαρπαγής των ζωών μας και της αναπαραγωγής της 

κυριαρχίας. Τέτοιες αντιλήψεις παραμορφώνουν την πραγματικότητα 

του κοινωνικού ανταγωνισμού μέσα από μια ρητορική διαγγελματική 

μιας δήθεν νηφάλιας, πασιφιστικής, ειρηνοποιητικής εννοιολόγησης 

των κοινωνικών σχέσεων, εννοιολόγησης γενικής κι αόριστης, θολής 

και συγκεχυμένης, και πολιτικά αναμφισβήτητα επιτηδευμένης και 

στρατηγικά μεθοδευμένης προκειμένου να χειραγωγεί τις κοινωνικές 

αντιλήψεις κατά τον τρόπο που είναι κάθε φορά βολικό. Η βία, η 

σύγκρουση, ο πόλεμος- με μια ευρύτερη έννοια- αποτελούν συστατικά 

στοιχεία των κοινωνικών σχέσεων του υπάρχοντος, και η οποιαδήποτε 

επίκληση από τα πάνω σε μια εσωτερική νηνεμία της κοινωνίας, σε 

κοινής ωφέλειας ενότητα, σε ένα οικουμενικό κοινό καλό είναι εντός 

του παρόντος τραγελαφικά ανεδαφική και- αν μη τι άλλο- πολιτικά 

προκλητική εν καιρώ νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής κυριαρχίας. 

Από την άλλη, βέβαια, δε θεωρούμε σε καμία περίπτωση τη βία 

απέναντι στους φασίστες αυτοσκοπό. Η χρήση της βίας τίθεται σε ένα 

επίπεδο άμυνας, που έχει, από την άλλη, και χαρακτηριστικά επίθεσης, 

όταν διακυβεύεται, άλλωστε, η ίδια η ύπαρξή σου, απειλούμενη στην 

πολλαπλότητά της από τη άκαμπτη μονολιθικότητα της φασίζουσας 

μισαλλοδοξίας που εκφράζουν τα μορφώματα αυτά. Προφανώς η βία 

αυτή δεν μπορεί να είναι πάντοτε ίδια, δεν μπορεί να έχει πάντοτε τα 

ίδια αποτελέσματα και δεν μπορεί πάντα να υπερτερεί του αντιπάλου. 

Αν «η βία φέρνει βία», αυτό που αναμένεται συνακόλουθα είναι η 

επιστροφή της βίας αυτής σε μέγεθος που ποτέ δεν μπορεί επακριβώς 

να προσδιοριστεί. Με τη σημαντική διαφορά, όμως, ότι ο 

αντιφασισμός δεν μπορεί να αποτελεί μόνο βία, ενώ ο φασισμός 

μπορεί. 



37 
 

Η βία καθ’ εαυτή μπορεί να αποτελέσει κατά συγκεκριμένες, μη 

προσδιορισμένες περιπτώσεις τρόπο περιορισμού φασιστικών 

εκδηλώσεων όποιας μορφής. Με απλά λόγια, μπορεί να στείλει τους 

φασίστες πίσω στις τρύπες τους αλλά όχι πάντα, και σίγουρα όχι από 

μόνη της. Όσο σημασία έχει να αναχαιτίζεται η δημόσια παρουσία 

των φασιστών, να μη βρίσκουν το έδαφος να παρεμβαίνουν πολιτικά, 

να μη μένει ούτε κομμάτι δρόμου να διεκδικήσει η ευτελής τους 

ύπαρξη, άλλο τόσο είναι αναγκαίο να αποδομείται ο φασισμός 

συνολικά ως νοοτροπία. Η αποδόμησή του δεν είναι εύκολη υπόθεση, 

καθώς για την εξάλειψή του απαιτείται μια μάλλον βαθύτερη αλλαγή, 

μια πολιτισμική αλλαγή, ένας ριζικός μετασχηματισμός του 

κοινωνικού ανθρωπότυπου. Σε μακροαναλυτικό επίπεδο, αυτό που 

καθίσταται απαραίτητο για μια τέτοια αλλαγή είναι μια διαφορετική 

παιδεία, όχι με τη στενή σημασία της οργανωμένης, θεσμοθετημένης 

εκπαίδευσης, αλλά με την ευρύτερη έννοιά της. Μια διαφορετική 

σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει και με τον 

συνάνθρωπό του. Η ανοιχτότητα, η πολυσυλλεκτικότητα, ο σεβασμός 

και η αναγνώριση της ανάγκης της διαφορετικότητας, ο σεβασμός 

στον εαυτό και τον άλλον, η αλληλεγγύη, ο επαναπροσδιορισμός της 

σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και με την οντολογική 

του περατότητα, η δημοκρατικότητα αποτελούν στοιχεία αναγκαία 

για έναν άνθρωπο που αντιστέκεται στον- οποιασδήποτε μορφής- 

εκφασισμό του κοινωνικού περιβάλλοντος, στην οποιαδήποτε μορφή 

καταπίεσης. Και τα στοιχεία αυτά, για να ενεργοποιηθούν, χρειάζονται 

μια άλλου τύπου μόρφωση, μια διαφορετική κοινωνική όσμωση, μια 

άλλη αξιακή φαρέτρα, έναν άλλον πολιτικο-ηθικό πολιτισμό.  

Σε καθεστώτα όπου κυριαρχεί η αποξένωση από τον εαυτό μας 

και από τους άλλους, από την ίδια τη ζωή και τις δημιουργικές της 

εκδιπλώσεις, μέσω των απανταχού μηχανισμών ανάθεσης, 

αντιπροσώπευσης, αλλοτρίωσης, με τον καλλιεργούμενο ανταγωνισμό 

και την προωθούμενη ιδιώτευση, με τις κυρίαρχες φαντασιακές 

σημασίες της αέναης ανάπτυξης ασχέτως κόστους και συνεπειών, του 
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άκρατου συνεχούς εκσυγχρονισμού, της τεχνολογικής έκρηξης, του 

θεάματος και της κατανάλωσης, της ματαιοδοξίας και του-σε κάθε 

επίπεδο- αμοραλισμού, είναι παραπάνω από αναμενόμενο ο άνθρωπος 

να ερημοποιείται συνειδησιακά, πνευματικά και ηθικά 

διολισθαίνοντας, από κει και πέρα, όχι δύσκολα σε φασίζουσες 

νοοτροπίες και συμπεριφορές, σε δογματισμούς και συντηρητισμούς. 

Μόνο μια άλλη αφήγηση προεικονιζόμενη ήδη από το εδώ και το 

τώρα μπορεί να ανοίξει τις προοπτικές για μια ριζική αλλαγή αυτής 

της κατάστασης. Και εδώ τίθεται και η σημασία των κινηματικών 

δομών, των εγχειρημάτων εκείνων που όχι απλά αμφισβητούν το 

υπάρχον, αλλά δημιουργούν και τις ρωγμές εκείνες όπου 

διαμορφώνεται το έδαφος για τη γέννηση ήδη από σήμερα εικόνων 

του αύριο.  

Η αμφισβήτηση της κυρίαρχης αφήγησης δεν εξαντλείται στη 

διαμαρτυρία, στο κάλεσμα για καταστροφή, στην εκδίπλωση της 

οργής, σε μέρες που ο αέρας μυρίζει μπαρούτι μέχρι μετά από λίγο 

να ξανακυριαρχήσει η μυρωδιά των καυσαερίων και του βρώμικου 

λαδιού στους ιμάντες της κοινωνικής αναπαραγωγής. Χρειάζεται κάτι 

παραπάνω, χρειάζεται μια ρωγμή εσωτερική στον καθένα και την 

καθεμία, πέρα από τις ρωγμές στις επιφάνειες του συστήματος. 

Χρειάζεται να σταματήσει η αναμονή της επανάστασης, και να αρχίσει 

η επαναστατικοποίηση της καθημερινής ζωής. Η εξέγερση μόνο 

διαρκείας μπορεί να είναι, όχι μόνο μέχρι την πτώση του αντιπάλου, 

αλλά μέχρι το τέλος των τερματικών σταθμών, των οριστικών λύσεων, 

των βέβαιων απαντήσεων. Μπορεί μόνο να διαχυθεί στο χώρο και το 

χρόνο, και να αποτελεί το διαρκές διακύβευμα. Οι δομές του 

κινήματος χρειάζεται να επιχειρούν την καταστροφή μέσα από τη 

δημιουργία, να φτιάχνουν τα δικά τους νοήματα, τις δικές τους 

αφηγήσεις, τις δικές τους συλλογικές θεσμίσεις ώστε να αρχίσει να 

αποδυναμώνεται στην ουσία της η κυριαρχία της ετερονομίας και της 

άλωσης των δημιουργικών δυνατοτήτων του ανθρώπου.  
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Η μάχη ενάντια στο φασισμό δεν είναι, επομένως, διαχωρισμένη 

από τη μάχη ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα, με όσα πρόσωπα κι 

αν αυτό μοιάζει να παίρνει κατά την εξέλιξή του. Γυρνάμε, έτσι, στην 

ανάγκη διασύνδεσης των αγώνων και στην ανάγκη διαρκούς 

επαγρύπνησης απέναντι σε ιδεολογήματα που προσπαθούν να 

διασπάσουν τη συγκέντρωση των δυνάμεων μας από την πηγή που 

παράγει όλους τους «ισμούς» που γεννούν την καταπίεση. Από 

εθνικισμούς και πατριωτισμούς, φασισμούς και νεοναζισμούς έως 

σοβινισμούς πατριαρχικούς, ετεροσεξουαλικούς και γενικότερα 

κανονιστικούς ως προς το σώμα, την αισθητική, το δίκαιο και το 

σωστό, το φυσικό, το αποδεκτό, το ομαλό, το υγιές, ένας είναι ο 

«ισμός» που ξέρει να καρπώνεται τα ηγεμονικά οφέλη από τις 

διαιρέσεις που παράγει. Ο καπιταλισμός, σε όλες του τις μορφές, σε 

όλα του τα στάδια ανάπτυξης, με όλες τις μεταμφιέσεις του και τις 

πολιτικές/ιδεολογικές του ασπίδες, με όλες τις συνιστώσες και τις 

δομές που επιστρατεύει σε συνέργεια, αποτελεί τον εχθρό εκείνον που- 

μαζί με τον εχθρό που φωλιάζει μέσα μας όσο εσωτερικεύουμε και 

αφηνόμαστε να αναπαράγουμε τη βαρβαρότητα μέσα στην οποία 

γαλουχούμαστε- οφείλουμε να αντιπαλέψουμε, να σταθούμε κριτικά 

απέναντί του, να ενωθούμε και να συμπράξουμε, αν θέλουμε να 

απελευθερωθούμε. 

Καθίσταται, έτσι, σπουδαίας σημασίας ο μορφωτικός ρόλος των 

κοινωνικών κινημάτων, υπό την οπτική ότι θέτουν τους σπόρους για 

την υπέρβαση του υπάρχοντος. Όχι μόνο ως ορμητήρια αγώνων 

διεκδίκησης, αλλά και ως εδάφη για την καλλιέργεια ενός άλλου 

πολιτισμού, ενός άλλου ανθρωπότυπου και ενός άλλου τρόπου για το 

κοινωνικό συσχετίζεσθαι, οι δομές, οι χώροι, οι συναντήσεις, οι 

δράσεις, οι κοινωνικές σχέσεις εντός των κινημάτων που αγωνίζονται 

ενάντια στην καταπίεση, έρχονται να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερα 

πολυσήμαντο ρόλο στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης. 

Είναι, επομένως, σημαντικό να πυροδοτείται διαρκώς μια κίνηση 

πολύμορφη και πολυτροπική που θα εξαπολύει δυνάμεις ενάντια στην 
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κυριαρχία και εμπρός προς το μέλλον, προς το άνοιγμα στο εδώ και 

το τώρα των δυνατοτήτων και των προοπτικών για τη γέννηση ενός 

άλλου κόσμου. Χρειάζεται το συνέρχεσθαι εκείνο που με όρους 

συλλογικής διαμόρφωσης, αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης γεννά την 

κίνηση. Χρειάζεται κατά το συνέρχεσθαι αυτό και κατά το 

συνδημιουργείν να ανοίξουμε δρόμο όχι μόνο για την επίθεση 

απέναντι στην κυριαρχία του συστήματος αλλά και για την επίθεση 

ενάντια στην εσωτερική εκείνη υποταγή μας σε παραδεδομένες νόρμες 

κι έτοιμες ιδέες. Χρειάζεται να έρθουμε σε ρήξη με τις εαυτές και τους 

εαυτούς μας, στις μεταξύ μας σχέσεις να επαγρυπνούμε αδιάλειπτα για 

συμπεριφορές που δεν αντανακλούν παρά το δόγμα του 

ανταγωνισμού, του εγωισμού, των στερεοτύπων και των κανονιστικών 

αρχών που προωθεί η κυρίαρχη κουλτούρα. Έχοντας γαλουχηθεί 

μέσα σε αυτήν, κουβαλάμε συχνά μέσα μας νοοτροπίες αντίθετες με 

τον κόσμο που οραματιζόμαστε, νοοτροπίες που είναι δύσκολο να 

αποβάλλουμε και γι’ αυτό είναι που χρειάζεται η διαρκής 

επαγρύπνηση, και γι’ αυτό είναι που μιλάμε για εσωτερική ρήξη. Τα 

ζητήματα αυτά των διαπροσωπικών μας σχέσεων δεν αποτελούν ούτε 

δευτερεύουσας σημασίας πεδίο αγώνα ούτε ασύνδετα ή αναχαιτίζοντα 

της υπόλοιπης πολιτικής μας δράσης. Βρίσκονται, αντιθέτως, στην 

καρδιά του προβλήματος, καταδεικνύοντας το βάθος στο οποίο η 

κυριαρχία έχει καταφέρει να διεισδύσει στις ζωές μας, το βεληνεκές 

της άλωσης όταν συνειδητοποιούμε ότι ο φασισμός δεν είναι μόνο εκεί 

έξω. 

Η σύνδεση, λοιπόν, των αγώνων αναφαίνεται καίριας σημασίας 

για τη μάχη ενάντια στο φασισμό αλλά και ενάντια σε κάθε μορφή 

καταπίεσης. Αναδύεται ως πολιτική και στρατηγική αναγκαιότητα όχι 

μόνο να παρεμβαίνουμε πολιτικά στις περιοχές που μπορεί να 

ευδοκιμεί ο φασισμός, στις γειτονιές, στις πλατείες, στα σχολεία, στις 

περιοχές που υπάρχουν μετανάστες, σε όσες περιοχές εν τέλει τα 

μορφώματα αυτά είτε βρίσκουν εύφορο έδαφος είτε έχουν ήδη 

εκκολαφθεί, αλλά και να συνδεόμαστε πολιτικά με αγώνες και 
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προσπάθειες που μπορεί με την πρώτη ματιά να μη προβάλλουν ως 

κεντρικά αντιφασιστικής κατεύθυνσης. Όπως και να παρεμβαίνουμε σε 

μέρη που παραδοσιακά δεν αποτελούν τα κεντρικά πεδία της δράσης 

μας, αλλά στα οποία ο φασισμός διαχρονικά βρίσκει έρεισμα και 

αναπαράγεται, όπως είναι για παράδειγμα ο χώρος του αθλητισμού. 

Εν προκειμένω, και εστιάζοντας στο σημείο αυτό αναλυτικά σε ένα 

από τα πολλά παραδείγματα που προσφέρονται, θεωρούμε ότι τα 

αυτοοργανωμένα αθλητικά σωματεία, η ύπαρξή τους, ο λόγος τους, τα 

συνθήματά τους, τα φεστιβάλ τους είναι δράσεις που ξεκάθαρα 

εναντιώνονται στον φασισμό, αλλά χωρίς αυτό από μόνο του να είναι 

αρκετό. Χρειάζεται τόσο η στήριξή τους ώστε να εξελιχθούν και να 

πολλαπλασιαστούν όσο και η δημιουργία σχέσεων με συλλογικότητες 

και εγχειρήματα του ευρύτερου αντιφασιστικού αγώνα και της 

ευρύτερης κινηματικής δράσης. Μπροστά στην προσπάθεια 

παρείσφρησης της ακροδεξιάς στο κοινωνικό σώμα μέσα από τα 

γήπεδα, οφείλουμε να ορθώνουμε αναχώματα και να αναχαιτίζουμε 

την πορεία τους, να ερχόμαστε αντιμέτωποι με την απειλή του 

φασισμού, όσο κι αν το πεδίο αυτό απ’ το οποίο εφορμά η 

αντιφασιστική δράση δεν αποτελεί παρά μόνο ένα μικρό τερέν μάχης 

μέσα στον διάπλατο πόλεμο του κοινωνικού ανταγωνισμού. 

Όπου προσπαθεί να κρυφθεί το αυγό του φιδιού πρέπει να το 

βρίσκουμε, να δημιουργούμε τους συσχετισμούς και να το τσακίζουμε. 

Επιπλέον, σε ευρύτερα κοινωνικό επίπεδο χρειάζονται παρεμβάσεις 

μέσα από τις οποίες να προωθείται η σύνδεση και η δημιουργία 

σχέσεων μεταξύ των υποκειμένων, σχέσεις που δεν έχουν στόχο μόνο 

τον αντιφασισμό αλλά το γενικότερο ζήτημα της κοινωνικής αλλαγής. 

Σχέσεις μέσα από τις οποίες ανοίγουμε τους αγώνες μας, τους 

προπαγανδίζουμε και τους αναδεικνύουμε, ενώ παράλληλα 

γνωρίζουμε τους αγώνες που μένουν να ξεκινήσουν μαζί με τους 

ανθρώπους με τους οποίους συνδεθήκαμε μέσα από τις σχέσεις αυτές. 

Μέσα από αυτές τις κοινότητες αγώνα και τα αναχώματα που 

χτίστηκαν-χτίζονται και θα χτίζονται θα δημιουργούνται εικόνες του 
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αύριο, εικόνες όπου ο φασισμός δε θα έχει θέση. Εικόνες του αύριο 

που είναι αναγκαίο να δημιουργούνται από τους ίδιους τους 

ανθρώπους που νιώθουν μέσα τους την ανάγκη και επιθυμία της 

κοινωνικής αλλαγής, από τα ίδια τα ακηδεμόνευτα κοινωνικά 

κινήματα, από τις δομές, τους χώρους και τις κοινωνικές σχέσεις που 

προκαλούν ρωγμές στην επιβεβλημένη κανονικότητα, που φυτεύουν 

τους σπόρους ενός άλλου κόσμου, που κρατάνε- αφού μόνο η μάχη 

ενάντια στη λήθη γεννά αληθινά οράματα κι αληθινές προοπτικές- 

ζωντανή την ιστορική μνήμη, που εξαπολύουν δημιουργικές 

αντιστάσεις, που καλούν τον άνθρωπο να μαθητεύσει στον αγώνα για 

την ελευθερία, στον αγώνα για την ανάδυση του αυτεξούσιου 

κοινωνικού υποκειμένου που γίνεται συνδημιουργός της ιστορίας, 

ποιητής του κόσμου, εξερευνητής των οριζόντων της ουτοπίας. 
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