
Εικόνες από το Μέλλον
συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό PHASE2

1. Πως εκτιμάτε τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; Τι έχει αλλάξει τους 
τελευταίους μήνες;

Κατά τη διάρκεια του 2012 στην Ελλάδα είχαμε κάποιες ριζικές εξελίξεις, εξελίξεις 
περισσότερο θα λέγαμε στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας οι οποίες βέβαια δεν πρέπει 
να παραμείνουν κρυμμένες για οποιονδήποτε θέλει να έχει μια γεύση του κοντινού 
μέλλοντος της ελληνικής πραγματικότητας. Η σημαντικότερη μάλλον σε κοινωνικό 
επίπεδο είναι πως ... 'όλη η Ελλάδα γίνεται Χρυσή Αυγή'. Και το λέμε αυτό γιατί, 
ακόμα κι αν οι νεοναζί παραμείνουν στο 10% που παίρνουν μέχρι στιγμής στις 
δημοσκοπήσεις, απειλώντας να γίνουν τρίτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, η ζωή 
στην χώρα δείχνει ότι εκπροσωπούν το πρώτο κόμμα στις καρδιές των Ελλήνων, 
όπως εύστοχα έχει παρατηρήσει ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος. Το γεγονός ότι οι νεοναζί 
πήραν ένα σχετικά υψηλό ποσοστό (7%) στις εθνικές εκλογές του 2012 και κέρδισαν 
κάποιες θέσεις στο κοινοβούλιο, καθώς και το γεγονός ότι έχουμε πλέον έναν 
ακροδεξιό πρωθυπουργό στη χώρα (ο Αντώνης Σαμαράς και οι σύμβουλοί του είναι 
αρκετά γνωστοί εκπρόσωποι ενός ακροδεξιού λόμπι που έχει το όνομα 'Δίκτυο 21') 
αναδεικνύει το σύμπτωμα βαθύτερων και πιο ουσιαστικών εξελίξεων στο σώμα της 
ελληνικής κοινωνίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ψήφος στις τελευταίες εκλογές του 
Μάη-Ιούνη 2012 ενσωμάτωνε ένα διπλό ερώτημα: πρώτον, θέλουμε να 
παραμείνουμε στην Ε.Ε. ή να γυρίσουμε στην δραχμή, στο εθνικό νόμισμα; 
Δεύτερον, τι θέλουμε να κάνουμε με τους μετανάστες της χώρας; Οι έλληνες, 
πολυμήχανοι καθώς είναι, έδωσαν μια συνδυαστική απάντηση. Όπως παρατήρησε η 
Antifa Negative σωστά: ούτε η δραχμή, ούτε το ευρώ, αλλά ο ρατσισμός είναι το 
δυνατότερο νόμισμα στην Ελλάδα!

Ο 'ελληνικός Αύγουστος' που ακολούθησε τις εκλογές, απέδειξε αυτό το σύνθημα. 
Δεκάδες επιθέσεις με μαχαίρια εναντίων μεταναστών, μια-δυο δολοφονίες κι άλλες 
δεκάδες επιθέσεις εναντίον χώρων όπου συναντιούνται μετανάστες, συνοδεύτηκαν 
από ενα τεράστιο και θεαματικό αστυνομικό σόου ('Ξένιος Ζεύς') το οποίο οδήγησε 
δεκάδες χιλιάδες μετανάστες σε κρατητήρια, κέντρα κράτησης και σε διαδικασίες 
απέλασης. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα κι εκεί, το οποίο δεν θα 'πρεπε να παραμείνει 
θολό. Οι αστυνομικές επιδρομές του Ξένιου Δία οδήγησε πάνω από 50.000 
μετανάστες στα αστυνομικά τμήματα, ακόμα και για λίγες ώρες, αλλά το ελληνικό 
κράτος συνέλαβε τελικά μόνο τους 4.000 για απέλαση ή φυλακίσεις από το σύνολο 
των 50.000. Αυτό μας κάνει να δούμε ότι σε αυτό το χρονικό σημείο 'η απέλαση 
όλων των παρανόμων μεταναστών', όπως λεγόταν, δεν ήταν τόσο ο στόχος της 
επιχείρησης, όσο ήταν το να τους κρατήσουν ακόμα περισσότερο σε ένα 'παράνομο' 
στάτους, χωρίς δικαιώματα, αλλά κυρίως φοβισμένους και πειθαρχημένους. Ήταν 
ένα μήνυμα. Η όλη επιχείρηση, όσο οι επιθέσεις όχλου, φασιστών και αστυνομίας 
κυρίως στόχευαν το νέο ρεύμα μετανάστευσης της τελευταίας δεκαετίας στην 



Ελλάδα - κυρίως μετανάστες δηλαδή από Ασία και Αφρική - ήταν ένα μήνυμα για 
όλους αυτούς. Οι επιθέσεις αυτές αλλά πιστεύουμε και το βαθύτερο μήνυμα τους 
στηρίχτηκαν απόλυτα από τον ελληνικό πληθυσμό, ολόψυχα, μιας και ούτε καν η 
αριστερά του όχλου έκανε κάτι ουσιαστικό για να τις σταματήσει. Η ομόφωνη 
υποστήριξη της επιχείρησης καθώς και των σωματικών επιθέσεων μπορεί να ειδωθεί 
και μέσα από την τεράστια σιωπή που συνόδευσε τα γεγονότα αυτά εκ μέρους των 
ψηφοφόρων  όλων των κομμάτων φυσικά. Σκεφτείτε ότι οι επιθέσεις, καθώς και τα 
των μπάτσων, πολλές φορές έλαβαν χώρα σε σπίτια και γειτονιές μέρα-μεσημέρι. 
Κανείς δεν ακούστηκε να διαμαρτύρεται ενάντια τους. Ξαφνικά, δυο φορτηγάκια της 
αστυνομίας θα έκλεινα τον δρόμο όπου θα διεξαγόταν η επιχείρηση και θα 
εκκένωναν ένα μπλοκ από διαμερίσματα, βάζοντας ασιατικής ή αφρικανικής 
καταγωγής μετανάστες μέσα στις κλούβες της αστυνομίας, παίρνοντας τους για το 
τμήμα κτλ, και οι έλληνες γείτονες απλά παρακολουθούσαν το σόου. Μακράν αυτού, 
πρέπει να αναρωτηθούμε: που βρήκαν οι μπάτσοι τις διευθύνσεις των μεταναστών; 
Λοιπόν, έτσι έδρασε ο 'έλληνας γείτονας'. Υπήρχε μια αστυνομική τηλεφωνική 
γραμμή κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων των σπιτιών των μεταναστών, όπου οι 
πολίτες θα έπαιρναν τηλέφωνο τους μπάτσους για να τους αναφέρουν που 
υποψιάζονται ή γνωρίζουν που ακριβώς μένουν οι μετανάστες!

Αν το συγκρίνουμε με την κατάσταση πριν την κρίση, πριν το 2009, θα μας φαινόταν 
περίεργο ίσως ότι οι ρατσιστικές επιθέσεις και δολοφονίες, ακόμα κι αν ήταν ήδη σε 
υψηλά ποσοστά, παρέμεναν τελείως κρυφές, ενώ σήμερα δημοσιεύονται αρκετά 
περιστατικά. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις, όπως είπαμε, παίρνουν τον χαρακτήρα 
του 'σόου', ακριβώς επειδή συμβαίνουν λάιβ, κινηματογραφούνται με αστυνομική 
κάμερα, με μια ορισμένη επιτελεστικότητα μάλιστα πολλές φορές, 'διαφημιζόμενες' 
στην ιστοσελίδα της αστυνομίας, στα ΜΜΕ, στους λόγους των πολιτικών κτλ. Ο 
τρόμος αναμεταδίδεται τηλεοπτικά. Εικόνες που προκαλούν ανατριχίλα δεν είναι 
σπάνιες στην σημερινή Ελλάδα (π.χ. εικόνες που δείχνουν τα ΜΑΤ να φορούν τις 
μάσκες τους και να κουβαλούν τις ασπίδες τους, σε πλήρη ανάπτυξη, κατά μήκος των 
γραμμών του τρένου, στον σταθμό της Αθήνας, περιμένοντας το πρωινό τρένο που 
είναι γεμάτο νέους μετανάστες). Είναι σα να βιώνουμε μια ευρεία νομιμοποίηση του 
τρόμου μετά από 20 χρόνια 'ήπιας' κρατικής ύπαρξης. Βέβαια, τίποτα δεν ήταν 'ήπιο' 
ακόμα και στα 1998-1999 όταν Αλβανοί μετανάστες συλλαμβάνονταν από τους 
μπάτσους στα λεωφορεία του κέντρου της Αθήνας. Οι μπάτσοι σταματούσαν τα 
λεωφορεία στην οδό Πατησίων, έμπαιναν μέσα και φώναζαν "ποιος είναι Αλβανός; 
Όλοι οι Αλβανοί έξω!", τους μάζευαν έπειτα σε μεγάλα γήπεδα και στάδια έτσι ώστε 
να τους ... μετρήσουν (!) ή να τους απελάσουν. Τίποτα ήπιο εδώ. Το οφείλουμε σε 
αυτές τις εμπειρίες τότε που σήμερα μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι τα 
γεγονότα επαναλαμβάνονται με ασιατικής και αφρικανικής καταγωγής κυρίως 
μετανάστες.

Ωστόσο, δεν είναι μόνον αυτό. Το κράτος χρησιμοποιεί εικόνες πιθανών 
'τρομοκρατών' επίσης. Το κράτος, επιπλέον, χρησιμοποιεί φωτογραφίες ανθρώπων 
που δεν θέλουν να φωτογραφηθούν από τους αστυνομικούς φωτογράφους και 
ξυλοκοπούνται για αυτό το λόγο. Οπότε, είσαι εκεί σπίτι σου και τρως κι έχεις στην 



οθόνη της τηλεόρασης για συνοδευτικό τις βαριά ξυλοκοπημένες φάτσες των 
ανυπάκουων 20χρονων 'εγκληματιών'. Μιλάμε εδώ για το άλλο μεγάλο ζήτημα της 
ελληνικής πραγματικότητας: σύμφωνα με την αστυνομία, όλοι αυτοί οι νεολαίοι 
(πάνω από 50 από αυτούς ήδη έχουν κατηγορηθεί και ερευνηθεί και πάνω από τους 
μισούς από αυτούς έχουν μπει φυλακή κι έχουν βέβαια φωτογραφηθεί) είναι 
υποτίθεται μέλη της οργάνωσης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Μοιάζει πιο 
ξεκάθαρο τώρα ότι το ελληνικό κράτος δέχτηκε ένα ισχυρό σοκ κατά τη διάρκεια της 
εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008 και οι κινήσεις αντίδρασης του ενάντια σε αυτή 
την γεννιά που πολιτικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, σχηματίστηκαν 
προσεκτικά και βήμα-βήμα. Ήδη, το 2008, η αστυνομία προσπάθησε να 
εγκληματοποιήσει την εξέγερση και ένα από τα δυνατά τους χαρτιά - το ξέρανε από 
τότε - ήταν να ονομάσουν 'τρομοκράτες' εκ των προτέρων και για τις εποχές της 
κοινωνικής ειρήνης, γύρω στα 80 με 150 άτομα που είτε κάπως συσχετίζονταν με τα 
του εξεγερσιακού χώρου, είτε ήταν απλώς φίλοι μεταξύ τους και το κοινό τους 
χαρακτηριστικό ήταν ότι έζησαν κάπως τον Δεκέμβρη του 2008. Αυτοί οι 80 με 150 
που τότε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στοχοποιούσε ήδη από τότε, προορίζονταν να 
ενοχληθούν κάποτε στο μέλλον με κατηγορίες και δικαστήρια για τη ΣΠΦ. Το 2009 
ήδη, στην αστυνομία ετοιμάζαν τα φωτογραφικά άλμπουμ τους και προετοίμαζαν 
αυτό που θα ακολουθούσε: μια ευρεία στοχοποίηση αξιοπρεπών νεολαίων, 
μεταναστών ή μη, που κάπως συνδέονταν με τον Δεκέμβρη έστω και μέσω παρεών. 

Όμως, η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 είναι ορόσημο, για εμάς, στην ανάλυση 
αυτού που συμβαίνει σήμερα και γιατί η εξέγερση είχε μια άνευ προηγουμένου 
ποιότητα: α) η εξέγερση δεν είχε κανένα ίχνος αντίδρασης, δηλαδή ρατσισμού, 
εθνικισμού, αντισημιτισμού, οπότε μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι ήταν η 
πρώτη αντι-ρατσιστική, αντι-εθνικιστική, αντι-αντισημιτική εξέγερση στην Ελλάδα. 
Επιτέλους, ένα κίνημα ελλαδικό το οποίο κράτησε τα μάτια του στο εσωτερικό, 
κατευθύνοντας την κριτική και τις μολότοφ του ενάντια στο ελληνικό κράτος και την 
ελληνική κοινωνία, β) η εξέγερση επιτελέστηκε και από μετανάστες, οπότε ακόμη κι 
αν δεν υπήρξε ξεκάθαρη συνεργασία μεταξύ μεταναστών και ελλήνων κατά τη 
διάρκεια της εξέγερσης, έστω για κάποιες μέρες υπήρξε χώρος για συνύπαρξη, η 
οποία είναι πολύ σημαντική βέβαια, ακόμα κι αυτή, γ) η μεγάλη μάζα των 
διαδηλωτών δεν ήταν συνεννοήσιμοι ούτε και ψήνονταν να διαπραγματευτούν 
κάποιου είδους αιτήματα με κάποιου είδους διαμεσολαβητές του ελληνικού κράτους 
- προβάλλοντας μόνο το "κάψε και λεηλάτησε" της απόλυτης καταστροφής, 
αχρηστεύοντας έτσι παράλληλα σε μεγάλο βαθμό τους διαμεσολαβητικούς θεσμούς 
της αριστεράς του κράτους. Τέτοιες ποιότητες δεν ξαναυπήρξαν στα κοντά στην 
Ελλάδα, οπότε για αυτό πιστεύουμε πανικοβλήθηκε και το ελληνικό κράτος. Σήμερα, 
η δεύτερη γεννιά μεταναστών, καθώς και η ανυπάκουη μερίδα της νεολαίας στο 
σύνολο της, πληρώνουν για εκείνες τις μέρες.

Εν συντομία, αυτό είναι το σημαντικό που άλλαξε τους τελευταίους μήνες: το 
ελληνικό κράτος μας δείχνει εικόνες απ' το μέλλον, είτε οργανώνοντας μαζικές 
συλλήψεις δεκάδων χιλιάδων μεταναστών - αναμφισβήτητα του πιο υποτιμημένου 
κομματιού της ελληνικής κοινωνίας - είτε κυνηγώντας και βάζοντας φυλακή 



νεολαίους που κατηγορούνται ως μέλη της 'Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς'. 
Οπότε, αν ακολουθεί κανείς την ατζέντα ασφάλειας του ελληνικού κράτους, κατά τη 
γνώμη μας, ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο όσο σήμερα να είναι κανείς/καμιά 'οπαδός 
της ανυπακοής', με τους όρους του να θέτει κανείς/καμιά εμπόδια στη διαδικασία 
χτισίματος της ταμπέλας του 'εσωτερικού εχθρού' από πλευράς των κρατικών 
επιτελείων. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι σήμερα οφείλουμε στρατηγικά να 
αποδομήσουμε τις εικόνες του 'εσωτερικού εχθρού' που φτιάχνουν για όσους θέλουν 
να κάνουν θύματα τους αλλά και την ίδια στιγμή να υπερασπιστούμε την εχθρότητα 
μας απέναντι στους έλληνες και το κράτος τους. Κι υπάρχουν δύο τουλάχιστον 
τρόποι να το κάνουμε αυτό: πρώτα, να σταθούμε δίπλα σε αυτούς που 
στοχοποιούνται σε αυτή την διαδικασία: 'ξένους' και 'τρομοκράτες', και, δεύτερον, να 
αμφισβητήσουμε στην πράξη αυτές τις 'ποινικές διαδικασίες', να τις 
αποσταθεροποιήσουμε και να αποδεχτούμε την πολιτική ευθύνη των πράξεων των 
εσωτερικών εχθρών. Φυσικά, το τελευταίο, η αποδοχή της ευθύνης για τις πράξεις θα 
πετύχαινε ως στρατηγική μονάχα αν ένα κίνημα προσπαθούσε να το κάνει... Αλλά 
αυτό το θέμα, η απουσία ενός σοβαρού κινήματος σήμερα, είναι ακόμα μια θλιβερή 
και αναξιοπρεπής ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.

2) Ποιοι είναι οι λόγοι για την παρούσα αλλαγή του πολιτικού σκηνικού προς τα 
δεξιά; Είναι σωστό να το περιγράφουμε έτσι, ως 'αλλαγή' δηλαδή, ή βλέπουμε 
απλώς σήμερα τα ήδη από παλιά υπάρχοντα κοινωνικά αισθήματα να έρχονται 
στο φως;

Αναρωτιόμαστε τι εννοείτε 'αλλαγή' γιατί, όπως θα γνωρίζετε, η λεγόμενη ακροδεξιά 
στην  Ελλάδα έχει  μια  μακρά ιστορία,  η  οποία  είναι  αξεχώριστη  φυσικά από  τις 
εξελίξεις  στους  ιδεολογικούς μηχανισμούς και  τους μηχανισμούς καταστολής του 
ελληνικού  κράτους  εδώ  και  60  χρόνια.  Προφανώς,  μιλάμε  για  την  (ακρο-)δεξιά 
διαχρονικά  ως  εκλογική/πολιτική  αντιπροσώπευση  ενός  σημαντικού  μέρους  της 
ελληνικής κοινωνίας και όχι ως 'νέο' φαινόμενο. Δεν μιλάμε μόνον για ψηφοφόρους 
αλλά επίσης και για συμπαγή υποκείμενα που στελεχώνουν ολόκληρους κρατικούς 
τομείς όπως η αστυνομία, το δικαστικό σώμα, η γραφειοκρατία και ούτω καθεξής. 
Αυτή  η  ιστορία  βέβαια  δεν  είναι  ενιαία  ή  δίχως  εσωτερικές  αντιφάσεις.  Για 
παράδειγμα, αυτό που παρατηρούμε σήμερα με την χρυσή αυγή να είναι κομμάτι της 
μέινστριμ  πολιτικής  κι  απ'  την  άλλη  να  αποκλείεται  και  να  ξορκίζεται  ως 
περιθωριακή, μας λέει ότι σήμερα υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται 'χρυσή αυγή' το 
οποίο, μακράν από το να είναι μια νέα οντότητα, έρχεται να παίξει έναν ρόλο στον 
σχηματισμό του κοινωνικο-πολιτικού εδάφος που δεν το 'κανε μέχρι πρότινος. Ή, αν 
θέλετε,  η  χρυσή αυγή  σήμερα αναπαριστά  πράγματα  που δεν  αναπαριστούσε  10 
χρόνια πριν,  αν και στο επίπεδο της καθημερινής πρακτικής στους δρόμους είναι 
μάλλον  η  ίδια  τακτική  που  έχουμε  και  σήμερα.  Όλο  αυτό  κάτι  μας  λέει.  Αν 
ακούσουμε  από τον κυρ-Μήτσο να 'καταλαβαίνει'  γιατί  η  χρυσή αυγή ανεβαίνει, 
καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκει έναν ορισμένο τρόπο να 
εκφράζει τα αισθήματα της και να τα συναρθρώνει πολιτικά. Η χρυσή αυγή είναι η 
αιχμή του δόρατος των λόγων περί ασφάλειας,  νόμου, τάξης και φυλής,  για τους 



οποίους το σημαντικότερο σημερινό ελληνικό πρόβλημα είναι αυτό της ύπαρξης των 
μεταναστών στην Ελλάδα. Αυτούς τους λόγους, ενώ από εκείνο το σημείο κι έπειτα 
τους αναλαμβάνει να τους κάνει πράξη η κυβέρνηση, είναι την ίδια στιγμή ακριβώς 
που η ίδια ακριβώς κυβέρνηση καταδικάζει τον ρατσισμό σε επίσημο επίπεδο και 
αντιπαραθέτει  τον  εαυτό της  με  'τα  άκρα'.  Το 'πρόβλημα'  της  ασφάλειας  και  της 
ανομίας της μετανάστευσης θίγεται εξίσου κι από την αντιπολίτευση. Και γενικότερα 
υπάρχει  ένα γενικότερο αίσθημα απόρριψης των  πάντων μεταξύ  των ελλήνων οι 
οποίοι φυσικά προσμετρούν πλέον την χρυσή αυγή σε αυτούς που δίνουν λύση στο 
'πρόβλημα', ακόμα κι αν δεν την θεωρούν τελείως ΟΚ. Για να το πούμε ευθέως, η 
κυβέρνηση χρειάζεται και κάνει χρήση της χρυσής αυγής ως απάντηση σε αυτό που 
γενικά  θεωρείται  από  την  'κοινή  γνώμη'  ως  κατάσταση ανομίας.  Την  χρειάζεται,  
επίσης, την χρυσή αυγή επειδή την καθιστά ικανή να εξωτερικεύει τον ρατσισμό της, 
αν θέλετε. Η χρυσή αυγή χρειάζεται αυτή την κυβέρνηση, από την άλλη, όχι μόνο 
στον βαθμό που είναι μια εν μέρει ακροδεξιά κυβέρνηση - μια φυσική φωλιά για την 
χρυσή αυγή, αλλά και στον βαθμό που αναπαριστά 'το υπάρχον πολιτικό σύστημα'. Η 
χρυσή αυγή καταγγέλλει  το  ίδιο  το  πολιτικό σύστημα στου  οποίου  την υποδομή 
βρίσκεις και την ίδια. Η χρυσή αυγή έρχεται να παίξει τον ρόλο του 'αντισυστημικού' 
παίκτη  και  συναρθρώνει  πολιτικά  τα  αιτήματα  διαφορετικών  στρωμάτων  της 
ελληνικής κοινωνίας γύρω από την ασφάλεια και την τάξη, μεταφράζοντας τα σε 
διώξιμο όλων 'παράνομων μεταναστών/ ξένων' και αντιμετώπιση του εγκλήματος. 
Αυτή η αμφίσημη σχέση, για παράδειγμα, μεταξύ χρυσής αυγής και πολιτικής δεξιάς, 
όσο τουλάχιστον γίνεται πιο σταθερή και ορατή, μας λέει ότι βλέπουμε μπροστά στα 
μάτια μας μια 'αλλαγή' αλλά μια αλλαγή ορατότητας, ορατότητας του ρατσισμού, του 
λόγου, των πράξεων και των επίσημων ποινών κατά του υπερ-ορατού ρατσισμού και 
πάει λέγοντας. Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι η αναβάθμιση του μεταναστευτικού 
στην  ατζέντα  ανεξαρτήτως  του  πώς  τίθεται.  Η  κοινωνική  μνησικακία  πάντα  θα 
υπάρχει. Το πώς θα εκφραστεί, όμως, εξαρτάται απο πολύπλοκες, συγκυριακές και 
πολιτικές διεργασίες και πρακτικές. Σε ότι αφορά εμάς, η παρούσα κατάσταση δεν 
εκφράζει  κάτι  που  πάντα  ήταν  εκεί,  αν  και...υπήρχε  σε  σημαντικό  βαθμό  μια 
δυναμική, αλλά τις στρατηγικές κινήσεις του δεξιο-πατριωτικού χώρου σε διάφορα 
επίπεδα της κοινωνικό-πολιτικής ζωής.

3) Ο Δημήτρης Ψαρράς ισχυρίστηκε σε μια συνέντευξη του ότι η συνεργασία 
μεταξύ αστυνομίας  και  μελών της  χρυσής αυγής έχει  αυξηθεί.  Αν  αυτό είναι 
αλήθεια,  έχει  επηρεάσει  αυτό  την  δική  σας  πολιτική  δουλειά;  Είναι  αυτή  η 
συνεργασία ένα νέο φαινόμενο ή η εγγύτητα μεταξύ μπάτσων και της πολιτικής 
δεξιάς υπήρχαν πολύ πριν;

Θα  ήμασταν  τυφλοί  αν  περιμέναμε  τον  Ψαρρά  να  μας  πει  ότι  η  χρυσή  αυγή 
σχετίζεται  με την αστυνομία και  το κράτος ή ότι  η γλυκιά τους συνεργασία έχει 
αναβαθμιστεί τα τελευταία 4-5 χρόνια στην ελλάδα. Δεν είναι θέμα συνεργασίας από 
μια άποψη, είναι η ίδια η ιστορία του ελληνικού κράτους, ενός κράτους για δεκαετίες 
ολόκληρες δεξιό με κύριο όπλο του την καταστολή και κύρια φωλιά της ιδεολογίας 
του  τα  σώματα  ασφαλείας.  Πάντως,  η  'συνεργασία'  αυτή  όντως  έχει  ισχυρό 



αντίκτυπο στην αντιφασιστική δουλειά μιας και, όπως μπορείτε να φανταστείτε το να 
'σαι αντιφασίστας/στρια και να σε πιάνει η αστυνομία δεν είναι σοφό, όταν ακόμα 
και οι πιο mainstream αστικές εφημερίδες διαδίδουν πως οι μισοί μπάτσοι της χώρας 
ψήφισαν  στις  πρόσφατες  εκλογές  χρυσή αυγή.  Το  να  σε  πιάσει  η  αστυνομία  θα 
σήμαινε ότι τα στοιχεία σου πιθανόν θα κατέληγαν στα χέρια των νεοναζί. Από την 
άλλη, η τα μέλη της χρυσής αυγής έχουν επανειλημμένα αθωωθεί από τα δικαστήρια 
της χώρας για επιθέσεις κτλ που έχουν διαπράξει. Αφού βέβαια υπάρξει το σπάνιο 
φαινόμενο να συλληφθούν. Έτσι, η δουλειά των αντιφασιστών/στριών στην ελλάδα 
είναι πιθανόν διαφορετική και πιο δύσκολη σε σύγκριση με άλλες χώρες όπου αυτού 
του είδους η αγαστή συνεργασία δεν υπάρχει (τουλάχιστον τόσο ανοιχτά και σε έναν 
τέτοιο βαθμό).

Ωστόσο, αυτή η πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ άγνωστη στους αντιφασίστες και τις 
αντιφασίστριες (ούτε καν στα ΜΜΕ) ακόμα κι από τη δεκαετία του '90. Θυμόμαστε 
την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ να έχει σχετικό ρεπορτάζ όταν ακόμη η χρυσή αυγή έπαιρνε 
0,001% των ψήφων. Τα μέλη της χρυσής αυγής βοηθούν την αστυνομία κάθε τόσο, 
όταν η αστυνομία χρειάζεται  τέτοια βοήθεια,  σε περίπτωση ειδικά αναταραχών ή 
'ανεπιθύμητων'  διαδηλώσεων.  Η  συνεργασία  έχει  αναβαθμιστεί,  όμως,  όπως 
προείπαμε,  τα  τελευταία  4-5  χρόνια,  μετά  την  εξέγερση  του  Δεκέμβρη,  όταν  το 
κράτος συνειδητοποίησε πως χρειάζεται πιο ευέλικτες εφεδρείες από ότι οι μονάδες 
αποκατάστασης τάξης (ΜΑΤ). Οι φασίστες,  πίσω στο 2008, στρατολογήθηκαν σε 
διάφορες ελληνικές πόλεις για να παίξουν τον ρόλο ... των μονάδων αντι-εξέγερσης. 
Στην Κομοτηνή, την Λάρισα και την Πάτρα τους είδαμε σε πλήρη ανάπτυξη. Βέβαια, 
οι μικρές τους ομάδες ακόμα κι εκεί ωχριούσαν απέναντι στον πελώριο κοινωνικό 
βόθρο  που  στελέχωναν  πασόκοι,  νεοδημοκράτες  και  άλλοι.  Και,  βέβαια,  το 
φαινόμενο με την φασιστική παρουσία τις μέρες του Δεκέμβρη ήταν περιθωριακό, σε 
λίγες μονάχα πόλεις. Αυτό που το κράτος κέρδισε όμως τώρα, με την είσοδο των 
νεοναζί στην βουλή, είναι λίγο έδαφος προετοιμασίας με τους όρους των κοινωνικών 
του συμμαχιών ...  και για την περίπτωση ενός νέου "Δεκέμβρη του '08". Τώρα, η 
χρυσή  αυγή,  έχοντας  πια  κοινοβουλευτικό  στάτους  μπορεί  να  ανοίξει  γραφεία 
κόμματος, προστατευόμενα από μπάτσους, και με κρατικά έξοδα σε κάθε κωλόπολη. 
Έχουν καταφέρει να ανοίξουν τέτοια γραφεία σε πάνω από 30 πόλεις τον τελευταίο 
χρόνο και την επόμενη φορά που θα χρειαστούν στο κράτος, μπορεί και σε καμιά 
πανελλαδική πάλι 'έκρηξη', θα είναι λίγο ικανότεροι να στρατολογήσουν αρκετούς 
για  τις  εφεδρείες  τους,  έτοιμοι  να αναπτυχθούν δίπλα στις  αστυνομικές γραμμές, 
όπως μόνον αυτοί ξέρουν να κάνουν. 

Από την άλλη μεριά πάλι, το όλο ζήτημα της 'συνεργασίας' μοιάζει μέχρι σήμερα 
πλήρως ελεγχόμενο από το ελληνικό κράτος. Κάθε τόσο η αστυνομία συλλαμβάνει 
καναν  νεοναζί  μαχαιροβγάλτη  για  το  ξεκάρφωμα  ο  οποίος  συνήθως  δεν  είναι 
απαραίτητος  για  την  οργάνωση  και  ο  οποίος  μπορεί  να  φάει  καταδίκη  στο 
δικαστήριο. Αυτό πριν το 2008 έχει γίνει μόνον δύο φορές για να καταλάβετε, στα 20 
χρόνια ύπαρξης της οργάνωσης. Μετά το 2008, δεν έχει γίνει καμία φορά αλλά έχουν 
γίνει κάποιες συλλήψεις. Το 2012 μόνον, τρεις οπλισμένοι φασίστες συνελήφθησαν 
στον Βόλο, δύο οπλισμένοι φασίστες από την Κόρινθο συνελήφθησαν στην Αθήνα, 



δύο  ακόμη  οπλισμένοι  φασίστες  που  δολοφόνησαν  με  μαχαίρι  τον  Πακιστανό 
μετανάστη  Σαχτζέτ  Λουκμάν  συνελήφθησαν  στην  Αθήνα,  23  βαριά  οπλισμένοι 
φασίστες συνελήφθησαν στην Καβάλα (δύο αστυνομικοί  μεταξύ τους) και,  τέλος, 
ένας ακόμα βαριά οπλισμένος φασίστας ανατινάχτηκε στη Σπάρτη στο σπίτι του ενώ 
έφτιαχνε μια βόμβα (ο συνεργάτης του αφέθηκε ελεύθερος!). Λοιπόν, όλες αυτές οι 
συλλήψεις  είναι  καλές  κινήσεις  από  το  κράτος  για  να  δείξει  ότι  δεν  υπάρχει 
συνεργασία  μεταξύ  νεοναζί  και  αστυνομίας.  Αλλά  αν  πάρει  κανείς/καμιά,  κάθε 
περίπτωση  ξεχωριστά,  όλα  τα  άτομα  αυτά  μπορούσαν  να  θυσιαστούν.  Άρα  τους 
'καίνε'. Οι νεοναζί συνήθως αρνούνται ότι οι συλληφθέντες ήταν μέλη τους. Ο Τύπος 
το κάνει για λιγάκι θέμα κι αυτό είναι όλο. Ας επιστρέψουμε τώρα στην κουβέντα για 
τον  κίνδυνο  της  αριστερής  βίας.  Στην  καλύτερη,  η  θεωρία  των  άκρων 
επιβεβαιώνεται!  Κι  όπως και  να 'χει  το πράγμα,  όλα αυτά παραμένουν μια καλή 
διαφήμιση για  τους νεοναζί  καθώς -  στην τελική -  η κακή διαφήμιση παραμένει 
διαφήμιση,  ειδικά  αν  'τρέχεις'  ένα  κόμμα  που  δημοσίως  πουλάει  'ανατροπή  του 
κατεστημένου', 'ριζοσπαστισμό' και 'τσαμπουκά'. Λοιπόν, δε νιώθουμε ότι πρέπει να 
εξηγήσουμε πολλά σε σχέση με αυτό, αφού η υπόθεση NSU στην Γερμανία είναι 
ακόμα φρέσκια στην μνήμη πολλών.

Το μόνο που μένει να απαντηθεί είναι τι κάνουμε στην πράξη, αν υιοθετούμε μια 
τέτοια  άποψη.  Αυτό  που  βλέπουμε  τώρα  είναι  -  περισσότερο  από  ποτέ  -  πως  ο 
αντιφασιστικός λόγος  πρέπει  να κριτικάρει  το ελληνικό κράτος και  την ελληνική 
κοινωνία. Δεν είναι ότι δεν δεχόμαστε ή δεν εγκρίνουμε την απλή αντιφά δουλειά 
που κατευθύνεται στα κεφάλια των φασιστών. Εννοούμε ότι κάποιος θα το βρισκε 
δύσκολο  να  προχωρήσει  σε  μια  μακρόπνοη  ανάλυση  της  νεοναζιστικής 
δραστηριότητας  αν  αυτή  η  δραστηριότητα  δεν  εξεταζόταν  σε  συνάρτηση με  την 
απόλυτη αρμονία της με τις κρατικές πολιτικές και τις κοινωνικές ανάγκες του όχλου. 
Οπότε, αν το 'χουμε αυτό στο μυαλό μας, το επόμενο πράγμα πρέπει να είναι να 
σπάσουμε οποιαδήποτε εμπιστοσύνη, πίστη,  φιλία ή οποιαδήποτε σχέση με όποια 
κρατική, ΜΚΟ, κρατικο-αριστερή, μπλα-μπλα διαμεσολάβηση που μπορεί να υπήρξε 
μέχρι τώρα, τα τελευταία 20-30 χρόνια, μετά τη δικτατορία και η οποία μπορεί να 
έκανε μέχρι σήμερα τη ζωή μας να φαίνεται πιο εύκολη και βολική... Η αριστερά, 
όπως το  βλέπουμε  εμείς,  χάνει  τον  ρόλο της  ως υπερασπίστρια  των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο σημερινό πολιτικό περιβάλλον που συγκροτείται εκ μέρους ενός 
κρατικά επιχορηγούμενου και βάναυσου κοινωνικού και ναζιστικού ρατσισμού. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα με τη σειρά του, κατά τη γνώμη μας πάλι, κάτι αισιόδοξο: το ότι 
ευνοούνται σήμερα περισσότερο από ποτέ οι ριζοσπαστικές εξελίξεις. Τα πολιτικά 
διλήμματα  και  οι  προσωπικές/συλλογικές  επιλογές  μοιάζουν  τουλάχιστον  πιο 
αιχμηρές, πιο οξυμένες και πιο καθαρές.

4) Υπάρχει διάλογος γύρω απο την δράση των μελών της Χρυσής Αυγής, και αν 
όχι, ποίος είναι ο λόγος που απουσιάζει ένας τέτοιος διάλογος? Θα μπορούσε να 
αναγνωστεί ως ένδειξη κοινωνικής αποδοχής?

Κατ'αρχήν, υπάρχει υπολογίσιμος διάλογος γύρω απο την χρυσή χαγή, ή, καλύτερα, 



με τη χρυσή αυγή. Για παράδειγμα τα μέϊνστριμ μέσα ενημέρωσης. Είναι δύσκολο να 
υπολογιστεί ο τηλεοπτικός χρόνος που καταλαμβάνουν οι βουλευτές, ψηφοφόροι και 
οπαδοί της χρυσής αυγής. Ο 'αρχηγός' της χα βρίσκεται καλεσμένος αμέσως μετα τις 
εκλογές σε talk show στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Στο κανάλι που μιλά την 'κοινή 
λογική'. Πείθει με τον παθιασμένο λόγο του πως ο συνεντευξιαστής του μεροληπτεί 
εναντίον της χα και πως εκφράζει τα ιδιαίτερα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Ο πρώην 
υπουργός του πασοκ, Ανδρέας Λοβέρδος, στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, πρόσφατα 
εξηγούσε πως θεωρεί οτι η ΧΑ είναι το πρώτο “αυθεντικό” κίνημα μετά τη 
δικτατορία, με έντονο ακτιβισμό που ακουμπάει τις αγνές λαϊκες ανησυχίες και θέτει 
τα τρία βασικά ζητήματα (μετανάστες, παρά-εμπόριο, αστυνόμευση και τάξη). Αυτό 
που εμείς βλέπουμε εδω είναι ενα πρώην “εκσυγχρονιστή” απο το σοσιαλιστικό 
κόμμα, προσφάτως σταυροφόρο της εκστράτειας υπέρ της δημόσιας υγείας και 
ασφάλειας και ενάντια στις ενδεχομένως-φορείς τους AIDS-εκδιδόμενες, να 
κατανοεί, κυριολεκτικά, τους λόγους για τους οποίους η χα τα πάει τόσο καλά.

Στο  περιθώριο,  γίνεται  και  κάποιος  κριτικός  διάλογος,  συχνά,  όμως,  υπο 
προβληματικούς όρους. Η γενική λογική στηρίζεται στη παραδοχή πως υπάρχει ενα 
πρόβλημα του οποίου το αποτέλεσμα και η λύση βρίσκεται σε αυτό που εκφράζει η 
χα.  Διάφορος  κόσμος  μιλώντας  απο  αρκετά  διαφορετικές  θέσεις,  κρατά  τις 
αποστάσεις  του  απο  τις  τάδε  ή  τις  δείνα  πρακτικές  της  χα,  ωστόσο  συνολικά  η 
'πραγματικότητα' είναι αυτή. Η δημόσια αποδοχή της χα αντανακλάται στην πυκνή-
συχνή παρουσία της στη σφαίρα των media, στην οποία, με τους εκπροσώπους της 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής σφαίρας, συγκροτείται το πεδίο στο οποίο η 
χα εμφανίζεται πλέον ως νόμιμος συνομιλητής, πολιτικός εταίρος και καλός γείτονας. 
Αν θα θέλατε να πούμε πως η αριστερά προβληματίζεται απο την χα, είναι όντως 
αλήθεια. Με τη διαφορά ότι η ένταση και η ανταγωνιστικότητα του λόγου της είναι 
σχετικά αμελητέα σε σύγκριση με το τί είναι αυτό με το οποίο έχουμε να κάνουμε 
εδώ.  Για  το  μέσο  αριστερό  η  χα  θα  υποχωρήσει  όταν  “τα  πράγματα  θα  πάνε 
καλύτερα”. Συνεπώς, του αριστερού η έγνοια είναι το πότε η κοινωνιά θα επιστρέψει 
στους κανονικούς της ρυθμούς, όπου ο καθένας θα έχει δούλειά, άρα και έλλειψη 
χρόνου για πογκρόμ και επιθέσεις.  Ταυτόχρονα, της χα η έγνοια είναι η φυλετική 
εκκαθάριση  της  χώρας  εδώ  και  τώρα.  Όπως  το  βλέπουμε,  η  αριστερά  ελάχιστα 
κουβεντιάζει το πως θα ανακοπούν στρατηγικά τα κοινωνικά αιτήματα για ασφάλεια, 
τάξη και πόλεις καθαρές απο μετανάστες και ξένους, καθώς είναι τα ίδια ακριβώς 
αιτήματα  τα  οποία  θα  κληθεί  να  εκφράσει  πολιτικά  αν  πρόκειται  να  παίξει  πιο 
ηγεμονικό ρόλο εντός της ελληνικής κοινωνίας. “Η κοινωνία θέλει τάξη” είναι το 
μόνο παιχνίδι που παίζεται και αυτό αναπόφευκτα καθορίζει και τη θέση της χα εντός 
του δημοσίου διαλόγου. Θεωρούμε πως η χα και διάφορες πρακτικές με τις οποίες 
ταυτίζεται,  θεσμικές  ή  όχι,   δεν  είναι  δυνατό  να  αντιμετωπιστούν  στο  επίπεδο 
ορθολογικού διαλόγου, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως αν η κοινωνιά δεν ήταν 
περισσότερο διχασμένη επι του θέματος, κάτι τέτοιο δεν θα είχε σημασία.

5) Θα λέγατε πως ο λόγος για την παρούσα κατάσταση στην ελλάδα έχει να κάνει 
αποκλειστικά με την οικονομική και μεταναστευτική πολιτικής της Ε.Ε. ή πως 



υπήρχαν/υπάρχουν  μάλλον  θεμελιακά  προβλήματα  μέσα  στην  ελληνική 
οικονομία και κοινωνία υπεύθυνα για την κρίση του κράτους;

Καταρχήν, θεωρούμε κάθε κοινωνία υπεύθυνη για τα όσα καταφέρνει. Σε αυτό το 
επίπεδο,  πρέπει  να  πούμε  επίσης  ότι  δεν  μας  αναγνωρίζουμε  ως  'έλληνες',  αφού 
'έλληνες'  είναι  αυτός ο λαός που σε ένα ορισμένο σημείο της ιστορίας του,  στις 
περσινές εκλογές για παράδειγμα, όταν κλήθηκε να πάρει τις αποφάσεις τους γύρω 
από την λεγόμενη 'κρίση' τους, απάντησε ομόφωνα ότι αυτό που θέλανε περισσότερο 
είναι: κέντρα κράτησης για μετανάστες. Λοιπόν, αυτό είναι που θα γράψει η ιστορία 
για τους έλληνες στα 2012 και, φυσικά, τους οικτίρουμε και αηδιάζουμε με δαύτους.

Τώρα, πρέπει να γυρίσουμε στα 1981-1989 για να δώσουμε μια απάντηση και μια 
πλευρά μόνον που μπορεί ίσως να ικανοποιήσει το ερώτημα σας. Λοιπόν, τότε, στη 
θαυματουργή δεκαετία του 1980 στην ελλάδα, το κράτος αυτό απειλούταν με μια 
παρόμοια κρίση και δεν είναι μυστικό ότι του ΠΑΣΟΚ του πέρασε από το μυαλό του 
ακόμα κι ο πόλεμος με την τουρκία σαν φάρμακο στην τότε κρίση (το πολεμικό 
επεισόδιο του 1989), ενώ από την άλλη, οι προτάσεις για προσφυγή στο ΔΝΤ την 
εποχή εκείνη βρίσκονταν επίσης στο τραπέζι. Αν απορρίφθηκε τόσο ο πόλεμος όσο 
και το ΔΝΤ σαν λύσεις, σίγουρα οι έλληνες αυτό το οφείλουν στο ότι σταδιακά όλο 
και  περισσότερο,  αφενός  άρπαζαν  την  οικονομική  βοήθεια  των  Ευρωπαίων, 
αφετέρου, εκμεταλλεύτηκαν τα μαζικά κύματα μετανάστευσης από την Αλβανία. Οι 
Αλβανοί αποτέλεσαν την λούμπεν εργατική τάξη παράνομου στάτους (δίχως νόμιμη 
άδεια παραμονής δηλαδή) και η δουλειά που προσέφεραν επί 20 χρόνια έφεραν την 
όποια  ανάπτυξη,  'φτηνή  εργασία'  και  τόνους  αφορολόγητων  χρημάτων  στην 
ελληνική κοινωνία και το κράτος της. Λοιπόν, 20 χρόνια καπιταλιστικής ευτυχίας 
τελείωσαν πια,  αν και   πάλι  η ελλάδα ζει  πιο πλουσιοπάροχα από πολλές ακόμη 
χώρες  του κόσμου,  μιας  που  τα  κονδύλια  της  Ε.Ε.  τελείωσαν  και  οι  μετανάστες 
δέχονται πίεση για να φύγουν, αν δεν χαρακτηρίζονται κιόλας 'εσωτερικοί εχθροί'. Το 
δίλημμα  που  παρουσιάζεται  σήμερα  για  τους  μετανάστες  της  χώρας  δείχνει  το 
επίπεδο αναξιοπρέπειας των ελλήνων: ή απέλαση ή να κάτσουν να δουλέψουν με 
χειρότερες συνθήκες απ'  ότι  πρότινος  συν εξευτελισμό (τα οποία ούτως ή άλλως 
υπήρχαν βέβαια).

Πρέπει να πούμε βέβαια ότι ακόμα και με τους όρους της σημερινής κρίσης, δεν 
γνωρίζουμε οποιαδήποτε άλλη χώρα που να έχει πάρει παραπάνω χρήματα απ' ότι 
πήρε η ελλάδα από το ΔΝΤ, καθώς και τόσο συμφέροντα επιτόκια στον δανεισμό από 
την Ε.Ε. Φυσικά, η Ε.Ε. είναι υπέρ της Ε.Ε. και η γερμανία υπέρ της γερμανίας και 
υπέρ της Ε.Ε. στον βαθμό που τα δύο ταυτίζονται αλλά δεν θα επιμέναμε σε μια 
τέτοια κριτική. Στην τελική, αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνουν οι έλληνες με όλα 
αυτά: οι γάλλοι και οι γερμανοί, π.χ., παρότρυναν την ελλάδα να φορολογήσει τους 
πλούσιους  έλληνες,  αλλά  οι  έλληνες,  είπαμε,  είναι  υπέρ  των  ελλήνων,  όπως 
φαντάζεστε  κι  εσείς.  Κι  εννοούμε  κόμματα  και  ψηφοφόρους.  Όλοι  τους 
προσανατολίζονται μόνο προς εθνικές λύσεις.



6)  Το  μέϊνστριμ  αριστερό  “κίνημα”  μοιράζεται  τις  απόψεις  σας?  Υπάρχουν 
διαφορές στην εκτιμήση της κατάστασης που να καταδεικνύουν διάφορες τάσεις 
εντός  του  κινήματος  και  πως  θα  εξηγούσατε  αυτές  τις  διαφορές?  Πιο 
συγκεκριμένα,  είστε  γνωστοί  για  την  κριτική  σας  στον  αντι-σημιτισμό.  Θα 
μπορούσατε να μας πείτε για τις αντιδράσεις  απέναντι στο ζήτημα εντός της 
αριστεράς?

Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις γύρω απο την χρήση του όρου “κίνημα”. Δεν θεωρούμε 
πως βρισκόμαστε σε κάποιου είδους κουβέντα, ακόμα και κριτική, με κάποιο 
δεδομένο κίνημα. Πρακτικά, αλληλεπιδρούμε με κάποιον “χώρο” ας πούμε, αλλά 
απέχουμε απο το να βλέπουμε τους εαυτούς μας ως κομμάτι κάποιου κινήματος. 
Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει κίνημα, ούτε καν υπο διεργασίες σχηματοποίησης, και 
δεύτερο, ακόμα και να υπήρχε δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι για το κατα πόσο θα θα 
συμφωνούσαμε με τα περιεχόμενα του και την κατεύθυνση του. Το παράδειγμα των 
“αγανακτισμένων” στο συνταγμα έχει ενδιαφέρον.  'Ενα μεγάλο κομμάτι της 
αριστεράς και του αναρχικού χώρου είδε στις μαζώξεις εκεί τη δυνατότητα ενός 
κινήματος. Κάποιοι κατέβαλλαν προσπάθεια και επένδυσαν εκεί. Παρ'ολα αυτά, το 
να βλέπεις την δυνατότητα ενός κινήματος σε κάτι τόσο επεισοδιακό-θεαματικό, 
σημαίνει ταυτόχρονα πως υποβαθμίζεις το ιστορικό, πρακτικό και καθημερινό 
“βάθος” που ενα κίνημα επάξιο του ονόματος θα όφειλε να έχει. Επιπλεόν, αν είναι 
το κίνημα να έχει ως αφετηρία την ταύτιση με το εθνικό, δίχως να επιχειρεί να 
διακόψει τον εθνικό λόγο, για παράδειγμα, γύρω απο την κρίση, εμείς δε βλέπουμε 
θετικά την οποιαδήποτε ανάμειξη μας. Δεν βλέπουμε γιατί απαραίτητα να πρέπει το 
κίνημα να υπάγει το κοινωνικό στο εθνικό, ούτε και βλέπουμε γιατι πρέπει να 
είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε πάνω στην ενσωμάτωση της ετερότητας στο 
πλευρό αυτών που σκοτίστηκαν για την ετερότητα.

Απο έξω σίγουρα φαίνεται πως υπάρχει ενα κίνημα και μάλιστα κάμιά θα έμπαινε 
στον πειρασμό να πει πως ο συριζα είναι εν μέρει η αποκρυστάλλωση κάποιων απο 
αυτά τα κινηματικά γεγονότα, μιας που ο ίδιος αρέσκεται να αυτο-ονομάζεται το 
κόμμα των κινημάτων. Κάτι τέτοιο είναι στη χειρότερη φτηνή ρητορική και στην 
καλύτερη η προσπάθεια να συγκροτηθεί αυτό το οποίο ισχυρίζεται πως 
αντιπροσωπεύει. Αλλά είναι όντως έτσι? Τα πλέον καυτά επιμέρους ζητήματα που 
χτυπάνε κατευθείαν στη καρδιά της κυριάρχιας στην ελλάδα, δεν αποτελούν πεδίο 
έντονης παρέμβασης απο την πλευρά του σύριζα, στο βαθμό που απευθύνεται στην 
ελληνική κοινωνία: ο ρατσισμός, η κρατική και αστυνομική καταστολή, οι φυλακές, 
η σχέσεις με την εκκλησία, για παράδειγμα. Το πρόβλημα είναι πως ο συριζα 
προσπαθεί να κάνει κάτι ακατόρθωτο αλλα και αναγκαίο ταυτόχρονα, δεδομένων 
των στόχων του:  να παράξει ενότητα μεταξύ αυτων τους οποίους ήδη εκπροσωπεί 
και αυτών τους οποίους πρεπει να εκπροσωπήσει προκειμένου να πετύχει τον στόχο 
του, δηλαδή, να αντιπροσωπέυσει τον 'μέσο έλληνα” ωστε να καταλάβει την 
πολιτική εξουσία. Στην τελική, ο κοινός παρονομαστής μεταξύ αυτών που θα 
μπορούσαν να συμμετέχουν σε ενα πανεθνικό κίνημα και αυτών που αποτελούν 
παραδοσιακά την ραχοκοκαλια της ελληνικής κοινωνιάς, είναι η ελληνικότητα τους 
και τίποτε άλλο. Αν, υποθετικά, υπήρχε ενα διεθνές αντιεθνικιστικό κίνημα αυτό θα 



έπρεπε ξεκάθαρα να μάχεται ενάντιον συγκεκριμένων μορφών εθνικισμού και 
ρατσισμού σε συγκεγκριμένες κοινωνιές. Η ελληνική κοινωνία μόνο με δυναμικό 
τρόπο θα μπορούσε να πεισθεί για ορισμένα ζητήματα. Δεν θα περιμέναμε κάτι 
τέτοιο να συμβεί με όρους διαλόγου εντός ενος ενωτικού κινήματος.

Το ζήτημα του αντισημιτισμού στοιχειώνει  την αριστερά και  τον αναρχικό χώρο. 
Είναι  απο  τα  πλέον  δισεπίλυτα  ζητήματα  καθώς  σε  διάφορες  περιστάσεις  είναι 
δυνατό  κάποιος  να  περνάει  ταυτόχρονα  και  ως  αντι-αντισημίτης  και  ως 
αντισιωνιστής.  Αυτό  ειναι  ξεκάθαρο  στο  βαθμό  που  η  λογική  του  αντισημίτη 
διαπερνά το πολιτικό σκεπτικό, για παράδειγμα στις αναλύσεις περι καπιταλισμού 
και  πρακτικά  όταν  κανείς  πρέπει  να  διαλέξει  τους  πολιτικούς  του  εχθρούς.  Η 
ελαν/ελαρ  σπανίως  επεξεργάζονται  την  ιδιαιτερότητα  του  αντισημιτισμού.  Ο 
περισότερος  απο  αυτό  τον  κόσμο  θα  εναντιώνονταν  στον  αντισημιτισμό  σε  ενα 
αφηρημένο επίπεδο όπου κάποιος εναντιώνεται γενικά σε κάθε μορφή ρατσισμού, 
ωστόσο θα διεκδικούσε το πολιτικό του δικαίωμα της κριτικής και πολιτικής δράσης 
ενάντια  στο  Ισραήλ.  Θα  κατονόμαζε  το  Ισραήλ  ως  αντικειμενικά  την  αιχμή  της 
διεθνούς αντιδραστικής πολιτικής. Θα στηλίτευε την ελληνική στρατιωτική/αμυντική 
συμμαχία με το Ισραήλ, όχι επείδη είναι στρατηγική απο την πλευρά του ελληνικού 
κράτους, αλλα επειδή ειναι με το ισραήλ – αντιληπτό ως το μακρύ χέρι των ηπα στην 
περιοχή. Έπειτα θα αναρωτιόταν μήπως στην τελική δεν είναι οι ηπα το μακρύ χέρι 
του  διεθνούς  σιωνισμού...  Θα  μπορούσαμε  να  συνεχίσουμε  την  περιγράφη  της 
ελληνικής αριστερής κοσμοθεωρίας και θα καταλήγαμε σε μια ιδιαίτερα σκοτείνη και 
κατακερματισμένη εικόνα. Πάντως, οι αντιδράσεις στα λεγόμενα μας σχετικά με τον 
αντισημιτισμό  ποικίλλουν,  απο  φιλικά  πειράγματα  πως  είμαστε  'ραβίνοι'  ή 
'πρακτόρες  της  μοσάντ',  μέχρι  και  επιθετικές  ή  αντιδραστικές  πολεμικές.  Θα 
περιοριστούμε  στο  οτι  αυτό  που  πιστεύουν  για  τους  εβραίους  οι  της 
αριστερής/αναρχικής σκηνής και αυτό που πιστεύουν για τους εβραίους άνθρωποι 
αντιθέτων  ιδεολογικών  καταβολών  είναι  ταυτόσημο:  η  εικόνα  του  φιλάργυρου 
εβραίου κυριαρχεί  στη φαντασία τους.  Αυτό που διαφέρει  είναι  ο  τρόπος με τον 
οποίο  πραγματώνονται  αυτές  οι  εικόνες.  Ενώ  τα  τελευταία  15  χρόνια  είναι  η 
ακροδεξιά που συντηρεί  ενα λόγο...περί  εξολόθρευσης (και  αυτό δεν φαίνεται  να 
αποτελεί πρόβλημα για το ελληνικό δικαστικό σύστημα ή για την αριστερά εν γένει), 
και πιθανότατα οι νεοναζί αυτοί που καίνε συναγωγές, είναι μάλλον η αριστερά αυτή 
η οποία έχει κάνει προσπάθειες μαζικοποίησης αυτού που αυτοί αντιλαμβάνονται ως 
αντισιωνισμό (και που εμείς βλέπουμε ως αντισημιτισμό) μέσα απο διάφορες δράσεις 
και διαμαρτυρίες. Εξού και η αριστερή κυριότητα της εικόνας του εβραίου ως αιτία 
του ελληνικού, ή του περιφερειακού προβλήματος τώρα με την κρίση.

7) Ποιές είναι οι πολιτικές σας στρατηγικές και τα αντίστοιχα αιτήματα σας κι 
οι  κριτικές  σας  ειδικά  ως  προς  την  (ριζοσπαστική)  αριστερά  στην  Ελλάδα; 
Μάλλον η κριτική σας δεν είχε πραγματικό αντίκτυπο πάνω στις αντιπαραθέσεις 
και  τις  πολιτικές  πρακτικές  του  αριστερού  κι  αναρχικού  κινήματος  μέχρι 
σήμερα - ποιος θα μπορούσε να είναι ο λόγος για κάτι τέτοιο;

Η  αλήθεια  είναι  πως  η  κριτική  που  ασκήσαμε  τα  τελευταία  επτά  χρόνια,  όσο 



υπάρχουμε  ως  ομάδα,  ελάχιστα  φαίνεται  να  έχει  επηρρεάσει  το  λεγόμενο 
επαναστατικό  κίνημα.  Λίγοι/ες  μόνο  σε  Αθήνα  και  άλλες  πόλεις  έδωσαν  κάποια 
σημασία  στις...υπερβολές  μας  σχετικά  με  τον  ελληνικό  φασισμό  πρό  κρίσης.  Η 
κατάσταση σήμερα είναι απαράδεκτη, κυρίως σε επίπεδο ανάλυσης, και, έπειτα σε 
επίπεδο πρακτικής. Το αστείο είναι ότι οι έντονες προσπάθειες μας να θίξουμε το 
ζήτημα του ελληνικού φασισμού, εθνικισμού, αντισημιτισμού και άλλων ελληνικών 
αρετών,  ερμηνεύονταν τότε,  ως καθαρός πεσιμισμός,  στην καλύτερη, ή,  απλά ως 
έκφραση αντικοινωνικών κόμπλεξ.

Όλοι προτιμούσαν να μιλάνε για 'επανάσταση' και για το πόσο κοντά βρισκόμαστε 
στην αυτο-οργανωμένη κοινωνία. Φυσικά, παραγνώριζαν την ελληνική μικροαστική 
κλάψα και καημό, συγχέοντας την με τον αντικρατισμό. Κρίμα, γιατί μια μέρα η 
πλειονότητα της αριστερής σκηνής ξύπνησε και είδε ένα φασιστικό κόμμα να παίρνει 
θέσεις στο κοινοβούλιο για πρώτη φορά. Τι έκπληξη!
 
Θα μας έπαιρνε αρκετό χρόνο να εξήγήσουμε τις στρατηγικές, τις κριτικές και τα 
διάφορα αίτήματα,  ωστόσο, θα θέλαμε να πούμε ορισμένα πράγματα σχετικά με το 
πως  κατα  τη  γνώμη  μας  πρέπει  να  καταπολεμήσουμε  το  φασισμό  σήμερα.  Πριν 
απ'αυτό  όμως  θα  αναφερθούμε  στις  υπάρχουσες  στρατηγικές  της  ελληνικής 
αριστεράς και  κατ'επέκταση θα εξηγήσουμε γιατί  η στρατηγική μας  είναι  και  θα 
παραμείνει  περιθωριακή.  Η στρατηγική  της  αριστεράς  σήμερα κινείται  προς  δυο 
κυρίως κατευθύνσεις.

Ο Σύριζα, ο οποίος ανυπομονεί να κυβερνήσει τη χώρα, εξακολουθεί να υποβαθμίζει 
τη σημασία του φασιστικού κινδύνου για έναν κυρίως λόγο: οι επόμενες εκλογές. 
Εξηγούμαστε. Στο Σύριζα κατανοούν πως η συμπαράσταση στους μετανάστες δεν θα 
αποφέρει ψήφους στις επόμενες εκλογές. Επιπλέον, ο Σύριζα δεν μπορεί να μιλήσει 
ανοιχτά για ελληνικό ρατσισμό, καθώς οι μισοί ψηφοφόροι της ελληνικής κοινωνίας 
θα κληθούν να δώσουν τη ψήφο τους στο Σύριζα στις επόμενες εκλογές όποτε και αν 
είναι αυτές. Γι' αυτό και ο Σύριζα θα εξακολουθήσει να αρνείται να θέσει το ζήτημα 
του ρατσισμού και του εθνικισμού στην ελλάδα ως ζήτηματα που προϋπήρχαν της 
χρυσής αυγής. Γιατί, αν παραδεχόνταν πως ρατσισμός και εθνικισμός υπήρχαν και 
πρίν την κρίση,  ουσιαστικά θα διαφοροποιούνταν απο τους ψηφοφορούς τους,  οι 
οποίοι είναι κυρίως πρώήν πασόκοι. Άρα, η συνταγή της επιτυχίας για τον Σύριζα 
είναι  η  εξής:  “δεν  υπάρχει  ρατσισμός  στην  ελλάδα (στην  ελληνική  κοινωνία),  ο 
ρατσισμός ήρθε με την κρίση και, φυσικά, με τη χρυσή αυγή η οποία χρησιμοποιεί 
την κρίση και την ανεργία προς όφελος της” - μια μάλλον επιφανειακή ανάλυση.

Η δεύτερη  στρατηγική  της  αριστεράς  συναντάται  σε  κάποιες  εξοκοινοβουλετικές 
ομάδες  και  στον  αναρχικό  χώρο.  Ορισμένοι/ες  παραδέχονται  πως...εντάξει...ίσως 
υπάρχει ρατσισμός τελικά στην ελλάδα, ακόμα και πρίν τη κρίση, ωστόσο η κύρια 
ανάλυση  εδώ  αποδίδει  τον  όποιο  ρατσισμό/εθνικισμό  στην  προπαγάνδα  των 
ναζήδων, ενός κοματιού του κράτους και του παρα-κράτους, όσο και στην άγνοια, 
βλακεία και ευάλωτη φύση του ελληνικού λαού! 'Οπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι 
εξηγήσεις  φαίνεται  πως  απελευθερώνουν  την  ελληνική  κοινωνία,  σε  όλα  τα 



στρώματα, απο τις ενοχές της, και τη συγκρότουν ως άμοιρη ευθυνών σχετικά με την 
άνοδο και νομιμοποίηση του φασισμού. Ωστόσο, αυτή η τάση, σε αντίθεση με τον 
Σύριζα, αντιδρά σήμερα στο φασισμό, προωθώντας την ιδέα του 'αντι-φασιστικού 
μετώπου'. Οι αναρχικοί όσο και οι εξωκοινοβουλευτικοί φυσικά δεν προσβλέπουν 
στη ψήφο και άρα δεν διστάζουν να πολώσουν το ακροατήριο τους πάνω στο ζήτημα 
του φασισμού/αντιφασισμού και της στάσης απέναντι στους μετανάστες. Φυσικά, ο 
δισταγμός τους να κριτικάρουν την ελληνική κοινωνία τους κάνει να αναπαράγουν 
ανόητες, ταυτολογικές θέσεις του στυλ “η χρυσή αυγή-είναι-ναζιστές”! Εδώ όμως 
λέμε...φυσικά είναι ναζιστές! Γι'αυτό και τους ψήφισε η ελληνική κοινωνία! Για αυτό 
τους δίνει σήμερα 10% στις δημοσκοπήσεις! Κανείς δεν περιμένει τους αναρχικούς 
να του πεί πως οι ναζί είναι...ναζί.

Η δική μας προσέγγιση, όπως θα έχετε καταλάβει, είναι πως ο φασισμός δεν είναι 
καινούργιο φαινόμενο στην ελλάδα και πως υπάρχει μια μακρά και σταθερή σχέση 
μεταξύ ρατσισμού και ελληνισμού. Δεν εμφανίστηκε έτσι μια ωραία πρωΐα. Για αυτό 
και η στρατηγική μας δεν διαφέρει και πολύ απ'αυτή που ακολουθούσαμε πριν την 
κρίση  και  την  άνοδο  των  ναζί.  Εξακολουθούμε  να  πιστεύουμε  στο  μαχητικό 
αντιφασισμό,  ενσωματώνουμε  μια  βαθύτερη  και  ευρύτερη  κριτική  της  ελληνικής 
κοινωνίας  και  των  ρατσιστικών  της  πρωτοποριών,  αριστερών  και  δεξιών, 
εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως οι μετανάστες απο μόνοι τους είναι ικανοί να 
ανακόψουν την φασιστική δράση σε τοπικό επιίπεδο μιας και είναι αυτοί οι οποίοι τη 
βιώνουν  με  βαριές  απώλειες  (  και  πράγματι,  συχνά,  το  κάνουν),  συνέχίζουμε  να 
προωθούμε συμμαχίες μεταξύ μειονοτήτων και αντιφασιστικών ομάδων που νιώθουν 
τι είναι ρατσισμός και είναι διατεθειμένοι να ανισταθούν.

Ωστόσο, τα στάνταρ μας σχετικά με τη δράση και τον πολιτικό προσανατολισμό θα 
παραμείνουν περιθωριακά – αυτό μπορούμε να το προβλέψουμε με ασφάλεια – όσο 
η ελληνική αριστερά παραμένει πρωτίστως ελληνική και δευτερευόντως αριστερά. 
Το γιατί εξηγήθηκε παραπάνω. Δεν είμαστε διατεθείμένοι να πουμε καλές κουβέντες 
για  την  ελληνική  κοινωνία  και  αυτός  είναι  ο  λόγος  για  τον  οποίο  δεν  είμαστε 
ιδιαίτερα  αγαπητές  απο  την  πλειοψηφία  του  'χώρου'.  Ο  άλλος  λόγος  είναι  ότι 
στεκόμαστε στο πλευρό των μεταναστών αποφασιστικά, αναγνωρίζοντας τους ως τα 
θύματα του ελληνικού ρατσισμού, χωρίς να θέλουμε να τους εργαλειοποιήσουμε σε 
επαναστατικές και  στρατηγικές μεθοδεύσεις.  Θεωρούμε  πως δεν  μας  “χρωστάνε” 
τίποτα.  Απεναντίας,  εμείς  τους  χρωστάμε  την  έμπρακτη  αλληλεγγύη  μας,  όχι  με 
όρους φιλανθρωπίας, αλλά με όρους ανοιχτής ανθελληνικής/αντιφασιστικής δράσης. 
Είναι  χρέος  μας  να  καταδείξουμε  πως  δεν  υπάρχει  “μεταναστευτικό”  πρόβλημα, 
αλλά “ελληνικό” πρόβλημα. 'Ενα τέτοιο σκεπτικό δεν μπορεί να πυκνώσει σε μια 
χώρα  όπου  οι  μετανάστες  θεωρούνται  ως  “πρόβλημα”  και  ο  αντιφασισμός  ως 
εκλογική στρατηγική ή στρατηγική ανάπτυξης κινήματος.

8)  Μάλλον η κριτική σας δεν είχε πλατιά επιρροή στις αντιπαραθέσεις και τις 
πολιτικές πρακτικές του κινήματος μέχρι σήμερα - ποιος θα μπορούσε να 'ναι ο 
λόγος για αυτό;



Καλή ερώτηση. Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Μπορούμε να μιλήσουμε εκτενώς 
για έναν εδώ. Στην πραγματικότητα,  ο ελληνικός αριστερός και  αναρχικός χώρος 
παραμένει 'ελληνικός' με ουσιώδεις τρόπους. Για παράδειγμα, η ελληνική κοινωνία 
υποφέρει από μια μορφή 'επιλεκτικής μνήμης', ή 'επιλεκτικής αμνησίας', κι ο χώρος 
δεν συνιστά εξαίρεση. Στην ελληνική αριστερή πολιτική - βάλτε και τους αναρχικούς 
μέσα - όπως φαντάζεστε, το να μην έχει κανείς μνήμη των κοινωνικών ή κρατικών 
εξελίξεων σημαίνει να μην έχει έναν τρόπο ανάπτυξης μιας μακρόπνοης ανάλυσης. 
Τις περισσότερες φορές, οι αριστερές/αναρχικές αναλύσεις ξεκινάνε και τελειώνουν 
στο σημείο των γεγονότων ή των στοιχείων της εμπειρικής πραγματικότητας, ή ούτε 
καν, τα οποία σπάνια είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα ώστε η αλυσίδα του ελληνικού 
χρονικού  συνεχούς,  δηλαδή  οι  χρόνιες  εξελίξεις  της  ελληνικής  κοινωνίας,  να 
μπορούν να συζητηθούν σε βάθος. Η σειρά των αποσπασμένων και θρυμματισμένων 
γεγονότων  που  οι  αριστεροί  και  οι  αναρχικοί  δίνουν  προσοχή  μπορούν  μόνο  να 
επιτρέψουν  στον  χώρο  να  τα  εξετάσει  και  να  τα  αναλύσει  μέσα  από  κάποια 
σκληροπυρηνικά στοιχεία της ιδεολογίας του.  Ένα τυπικό παράδειγμα: κανείς δεν 
μπορεί  να συνδέσει  σήμερα την  άνοδο  των νεοναζί  με  την συγκεκριμένη  μορφή 
πολιτικής  που  αναπτύχθηκε  στο  κίνημα  των  "αγανακτισμένων"  στην  πλατεία 
συντάγματος δύο χρόνια πριν. Οι αναρχικοί, για παράδειγμα, δύο χρόνια πριν, ήταν 
έτοιμοι  να  ξεκινήσουν  ...  την  επανάσταση,  ενώ  σήμερα  αναγκάζονται  να 
αντιμετωπίσουν  μια  άνευ  προηγουμένου  επίθεση  εναντίον  τους  από  πλευράς 
φασιστών,  μεγάλων  κομματιών  της  κοινωνίας  της  ίδιας  καθώς  και  του  κράτους. 
Φυσικά, μπορεί κανείς να μην μπορούσε να προβλέψει  το μέγεθος της παρούσας 
επίθεσης, αλλά ο χώρος πεισματάρικα αρνούνταν να παραδεχτεί ότι κάποιες εθνικά-
οριζόμενες εξελίξεις λάμβαναν χώρα στο κίνημα των 'αγανακτισμένων'. Τα ίδια τα 
στοιχεία της ιδεολογίας τους πιθανόν δεν τους άφηναν να δουν τις 'συντηρητικές', για 
να το πούμε κομψά, εξελιξεις στο Σύνταγμα. Και το χειρότερο ήταν ότι αρνούνταν 
κάτι το προφανές. Οι άνθρωποι εκεί όλο και περισσότερο φώναζαν τυπικά φασιστικά 
συνθήματα  του  στυλ  'αλήτες-προδότες-πολιτικοί',  το  οποίο  μάλιστα  είναι  και 
σύνθημα της χρυσής αυγής, ή άλλα συνθήματα δεξιάς, ακροδεξιάς προέλευσης όπως 
π.χ.  'να καεί  το μπουρδέλο η βουλή'...  Αλλά οι  αναρχικοί  συνέχιζαν να λένε -  κι 
ακόμα λένε - ότι ο εθνικισμός κι ο ρατσισμός είναι κακά που προκαλεί το κράτος και 
το κεφάλαιο, και ότι οι λίγοι έλληνες που πέσαν στην παγίδα των φασιστών δεν ήταν 
παρά  παραστρατημένοι  φτωχοί  έλληνες...  ζαλισμένοι  από  την  κρίση.   

Η κυριαρχία τέτοιων ιδεολογικών σχημάτων μπορεί να εμποδίσει κάποιον από το να 
δει τι συμβαίνει. Η έλλειψη συνοχής στην ανάλυση και τη μνήμη μπορεί επίσης με τη 
σειρά της να φέρει πιο πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, αν κάποιος δεν 'θυμάται'  
τις  πολιτικές  θέσεις  που  πήρε  δύο  χρόνια  πριν,  τότε  αυτός  ή  αυτή  δεν  θα  ήταν 
ικανός/η να επανεξετάσει ή να αλλάξει αυτές τις θέσεις και να προχωρήσει σε όποια 
αυτοκριτική  ή  αλλαγή  προτεραιοτήτων,  με  όρους  θεωρητικού/ιδεολογικού 
προσανατολισμού.  Ο  σκληρός  πυρήνας  της  ιδεολογίας  τους  παραμένει  πάντοτε 
άθικτος.  Οπότε  φαίνεται  σα  να  μην  γίνεται  ποτέ  μια  αντιπαράθεση  να  είναι 
παραγωγική στην ελλάδα. Η έλλειψη αυτοκριτικής δείχνει εν γένει ένα παρακμιακό 
κίνημα  και  το  ελληνικό  είναι  ένα  τέτοιο,  όλο  και  περισσότερο  μάλιστα 
αγκαλιάζοντας ρατσιστικές και  εθνικιστικές ιδέες,  όπως αυτή π.χ.  του κοινωνικού 



κανιβαλισμού. Η έλλειψη μνήμης και αυτοκριτικής μπορούν επίσης να παράγουν την 
οξύμωρη κατάσταση όπου "όλοι έχουν δίκιο", όσο κι αν λένε αντίθετα πράγματα 
μεταξύ τους ή ακόμη και αντίθετα πράγματα σε σύγκριση με αυτά που λέγανε χρόνια 
πριν! Σήμερα, πρώτα οι μετανάστες κι έπειτα κι άλλα συγκεκριμένα κομμάτια της 
ελληνικής  κοινωνίας  βιώνουν  μια  άνευ  προηγουμένου  μορφή  βίας  από  πλευράς 
κράτους και φασιστών. Αν κάποιος έλεγε τέσσερα χρόνια πριν ότι η χρυσή αυγή θα 
θριαμβεύσει σε εργατογειτονιές της Αθήνας, θα τον/την έλεγαν τρελό/ή! Κι όσους/ες 
τολμούσαμε να ψελλίσουμε κάτι παρόμοιο, δεν μας επεφύλασσαν πολύ διαφορετική 
αντιμετώπιση. Η πλειοψηφία του 'χώρου' θα μας κατηγορούσε για 'υπερβολές' καθώς 
και για υπερ-ενασχόληση με τα του φασισμού και του εθνικισμού/αντισημιτισμού 
στην  ελλάδα.  Οι  φασίστες  θεωρούνταν  απλά  κάποιοι  ηλίθιοι  σε  όλη  την  χώρα. 
Σήμερα που η χρυσή αυγή είναι στο κοινοβούλιο - συνθήκη εξάλλου η οποία δεν 
είναι κι η χειρότερη της εποχής, αν κατανοήσουμε ότι η κοινωνική πλειοψηφία η ίδια 
έχει  φασιστικοποιηθεί  -  ο  καθένας  και  η  καθεμία  στον  χώρο  συζητά  για  τον  ... 
αντιφασιστικό αγώνα. Και, φυσικά, κανείς δεν παραδέχεται ότι στην ανάλυση που 
έκανε  τα  προηγούμενα  χρόνια  υπήρχε  κάποιο  πρόβλημα  ή  θα  έπρεπε  να 
αναθεωρήσει.

9)  Terminal  119,  είστε  επίσης  γνωστοί  για  την  κριτική  σας  απέναντι  στην 
αριστερά  σχετικά  με  τον  αντισημιτισμό  και  την  ιστορική  άγνοια.  Θα 
μπορούσατε να εξηγήσετε την θέση σας ;

Η συμπαράσταση στις μειονότητες κάθε κοινωνίας είναι καίρια θέση της ομάδας. 
Καταλήξαμε σ'αυτή τη θέση προσπαθώντας να εφαρμόσουμε αντιφασιστικές και 
φεμινιστικές πολιτικές κάθε φορά που ερχόμασταν αντιμέτωποι με συγκεκριμένα 
γεγονότα στον ελλαδικό χώρο. Έτσι, ορισμένα κριτικά αποτελέσματα σε ότι αφορά 
το πως αντιμετωπίζουμε σχέσεις εξουσίας και μια σειρά δολοφονικών ιδεών και 
πρακτικών όπως οι φασιστικές, ήταν τα εξής: i) οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να 
μην διστάζουμε να κατονομάσουμε τη σχέση εξουσίας και τον θύτη, αφού 
συνειδητοποιήσαμε πως ο φασισμός συνήθως, ιστορικά, εμπλέκει κοινωνικές 
πλειοψηφίες. Επίσης, συνειδητοποιήσαμε ιι) πως οφείλουμε να στρέφουμε την 
αντιφασιστική μας κριτική ενάντια στην κοινωνική πλειοψηφία καθώς είναι αυτή η 
οποία επιβάλλει και ελέγχει την συμπεριφορά των ατόμων. Μαζί με την κοινωνική 
ευθύνη, και στο βαθμό που βαθαίναμε τη γνώση μας για τη Shoah, διαπιστώσαμε και 
την καίρια σημασία της ατομικής ευθύνης. Το Cafe Morgenland έθεσε αυτό το 
ζήτημα προ 6 ετών με σύντομο, περιεκτικό και χρήσιμο τρόπο για κάθε 
συλλογικότητα η οποία βλέπει το Ολοκαύτωμα και θέλει να εμπλακεί στον 
αντιφασισμό. Και νομίζουμε ήταν οι πρώτοι: “Για κάθε γνώστο ή αγνωστο σε μας 
πρόσωπο για το οποίο θέλουμε ή είμαστε αναγκασμένοι να σχηματίσουμε άποψη, 
επιμένουμε αδιάκοπα να θέτουμε το ίδιο στερεοτυπικό και παλιομοδίτικο ερώτημα. 
Πως ο τάδε ή η δείνα, αυτή ή η άλλη όμαδα θα συμπεριφέρονταν αν το Αuschwitz, ή 
κάτι παρόμοιο επρόκειτο να επαναληφθεί? Η απάντησε σε αυτό το ερώτημα αποτελεί 
το κυρίαρχο, απόλυτο και καθοριστικό κριτήριο με βάση το οποίο αντιλαμβανόμαστε 
ενα άτομο, μια ομάδα καθώς και τις πράξεις και συμπεριφορές τους. (Απο την 



συνέντευξη με το CM για το δεύτερο τεύχος μας, Ιούνιος 2007).

Η Shoah, ως σημείο εκκίνησης κάθε αντιφασισμού μας οδήγησε στις περαιτέρω 
σκέψεις μας: Η δράση μας ενάντια στον αντισημιτισμό και το “ποτέ ξανά”, οφείλει 
να οδηγήσει κάθε άνθρωπο ή ομάδα με φρόνηση στη αναγνώριση του δικαιώματος 
του Ισραήλ να υπάρχει. Οι ανα τον κόσμο εβραίοι και το Ισραήλ δεν θα πρέπει ποτέ 
ξανά να αφεθούν μόνοι τους και, βέβαια, δεν θα πρέπει να στηρίχθούν ποτέ σε 
ευρωπαϊκά ή άλλα χέρια. Η ύπαρξη του Ισραήλ σήμερα δείχνει ποια είναι η εβραϊκή 
λύση στο εβραϊκό ζήτημα έτσι όπως αυτό τέθηκε απο τους αντισημίτες στην ευρώπη 
τον περασμένο αιώνα. Η κουβέντα για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει το 
Ισραήλ σήμερα δεν είναι παρά μια καλλωπισμένη κουβέντα γύρω απο την εξόντωση 
των εβραίων. Απλά.

Φυσικά, η κουβέντα δεν τελειώνει σε αυτό το σημείο, ειδικά σε ότι αφορά 
περιπτώσεις σαν και τη δική μας, όπου βρισκόμαστε περικυκλωμένοι απο 
κακόφημους κύκλους δολοφονικών αντισημιτών (για παράδειγμα η  ελληνική και 
ευρωπαϊκή αριστερά). Η επιστροφή της κριτικής στον αντισημιτισμό το 2006, η 
οποία οφείλεται στην αναζωπύρωση σε παγκόσμιο επίπεδο των θεωριών συνωμοσίας 
και του αντισημίτικου “λόγου”, όπως και στη αναζωογόνηση του αντισιωνισμού, 
οδήγησε αρκετούς και στην ελλάδα, αριστερούς και μή, να ενσωματώσουν τέτοια 
στοιχεία μίσους στην κοινωνικο-πολιτική τους αντζέντα και, επιπλέον, να 
απολαύσουν με ένα ολόφρεσκο τρόπο ως εθνικά πλήθη. Επομένως, βρισκόμαστε σε 
θέση να στηρίζουμε τον αντιεθνικιστικό και αντι- αντισημιτικό αγώνα ταυτοχρόνως, 
είτε θυμίζοντας στους ακόμα αξιοπρεπείς τις σαρτρικές και αντορνικές θέσεις πως η 
κριτική οφείλει να στρέφεται ενάντια στο υποκείμενο του μίσους και όχι ενάντια στο 
αντικείμενο, είτε επιτεθέμενοι στους υπόλοιπους, δηλαδή στην πλειοψειφία, με κάθε 
δυνατό μέσο. Προφανώς η δουλειά αυτή συνιστά συσσίφειο έργο.

Το 'αντισημίτικο matrix', για να παίξουμε λίγο με την ορολογία μιας από τις 
προσφάτως νικήτριες του βραβείου Αντόρνο, είναι επιτελεστικό, εμπνέει και μπορεί 
να σου αποφέρει περισότερους φίλους στην κοινωνική ζωή απο κάθε τι άλλο, καθώς 
ο εξολοθρευτικός αντισημιτισμός, όπως γνωρίζουμε, έχει πολλά ονόματα και 
πρακτικές, αφομοιώνεται απο δίαφορα κινήματα και πολιτικές  τάσεις, και στοιχίζει 
σχεδόν τίποτα. Το να είναι κανείς αντισημίτης σήμερα, ομολογουμένως και στην 
ελλάδα, αποδίδει μια ταυτότητα η οποία αποτελεί για τον φορέα της ενα είδος κάρτας 
είσόδου για κάθε λέσχη, ομάδα ή όμιλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χιλίαδες αφίσες 
και μπάνερ κοσμούν τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας απεικονίζοντας την 
“μετουσίωση του αστεριού του δαυΐδ σε σβάστικα”. Πρόκειται για το σήμα-
κατατεθέν του νέου ζωντανού σόου ενός αριστερού τραγουδιστή, ηθοποιού και 
σόουμαν, του τζίμη του πανούση. Ο άνθρωπος αυτός φώναζε επανειλημένα κατα τη 
διάρκεια της καθημερινής του εκπομπής το 2009 “εβραίοι, γουρούνια, δολοφόνοι”, 
χωρις φυσικά να ενδιαφερθεί κανείς. Σίγουρα πάντως δεν τιμωρήθηκε γι'αυτό.

Ο  ριζοσπαστικός  χώρος  στην  ελλάδα  δεν  αποτελεί  εξαίρεση  σ'όλα  αυτά.  Ο 
αντισημιτισμός εξακολουθεί  να μην αποτελεί  ζήτημα,  αν  και  αναγνωρίζουμε  πως 



οκτώ χρόνια αφού μοιράσαμε τη πρώτη μας μπροσούρα για τον εθνικισμό και τον 
αντισημιτισμό στην θεσσαλονίκη (2005) και έξι χρόνια αφου εκδόθηκε το πρώτο και 
το δεύτερο τεύχος του Terminal 119 'Ενάντια στον αντισημτισμό' (Ιανουάριος και 
Ιούνιος  2007  αντίστοιχα),  μερικές  δεκάδες  ατόμων  στο  χώρο,  ειδικά  κάποιοι 
νεότεροι/ες  είναι  πλέον  πιο  συνειδητοποιημένοι.  Απο  την  άλλη,  η  κριτική  μας 
ενάντια  στον  αντισημιτισμό  απέκτησε  μια  κάποια  ορατότητα,  πολύ  μεγαλύτερη 
απ'ότι θα φαντάζονταν κανείς αν λάβει υπόψη του πόσο μικρή και περιορισμένων 
μέσων  είναι  η  ομάδα,  και  έτσι  αποκτήσαμε  και  πολλούς  εχθρούς.  

Αλλά  ας  κλείσουμε  με  πιο  θετικές  σκέψεις.  Μια  θετική  εξέλιξη  εν  μέσω  της 
παρούσας κρίσης είναι πως ο αντι-ιμπεριαλισμός και συνεπώς ο αντισημιτισμός σε 
ενά σημαντικό βαθμό έχει απολέσει το κύρος του. Φυσικά όλο αυτό έγινε για τους 
λάθος λόγους: δηλαδή, επειδή οι ηπα γίνανε πιο αγαπητές στο ελληνικό κράτος (και 
στην αριστερά του), αφού το imf ξόδεψε χρήματα για την ελληνική κρίση. Ακόμα 
όμως και για τους λάθος λόγους, για εμάς είναι οκ. Βλέπετε? Η κρίση, τελικά, έχει 
και τα θετικά της.

Terminal119, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013


