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Πρόλογοσ
Αν κζλαμε να προςδιορίςουμε το ςθμερινό κοινωνικό επίπεδο για να εξετάςουμε τισ αιτίεσ
παλινόρκωςθσ του εκνικιςμοφ, κα ιταν ότι Βιϊνουμε μια τραγικι μεταςτροφι προσ όφελοσ τθσ
εξουςίασ. Αυτόσ ο ιδιϊνυμοσ κοινωνικόσ κανιβαλιςμόσ, νομιμοποιεί και ιςχυροποιεί το μόνο άκρο που
είναι το κράτοσ και το ςφςτθμα που το ςυντθρεί & το διαιωνίηει: Ο καπιταλιςμόσ. Ο εκνικιςμόσ δεν
είναι απλά το μακρφ του χζρι. Είναι ευρζωσ γνωςτό ςτθν πολιτικι επιςτιμθ αλλά και ςτθν κοινωνικι
ψυχολογία ότι δεν υπάρχει πιο λοφμπεν ςτα δθμογραφικά του χαρακτθριςτικά, ιδεολόγθμα από τον
εκνικιςμό. Αν και επικαλείται υψθλά ιδανικά (ψευδι φυςικά, διότι θ πατρίδα και το ζκνοσ δεν είναι
φυςικζσ αλλά τεχνικζσ, γεωγραφικζσ & κοινωνικζσ καταςκευζσ) ςτθν ουςία αναδεικνφει τα κατϊτερα
ζνςτικτα του ανκρϊπου. το ςθμείο αυτό κα πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι το αντίκετο του εκνικιςμοφ
δεν είναι θ δθμοκρατία αλλά ο Διεκνιςμόσ.
Σα “ριηοςπαςτικά” δεξιά κόμματα είναι προπάντων λαϊκιςτικά και εκνικιςτικά, υπεραςπίηονται ολιτικζσ
τον «νόμο και τθν τάξθ», είναι ξενοφοβικά και αντιμεταναςτευτικά, ιδίωσ αντιιςλαμικά, είναι κόμματα
που ποντάρουν ςτθ διάκεςθ διαμαρτυρίασ των πολιτϊν επιχειρϊντασ να διογκϊςουν τθν υπάρχουςα
αντίδραςθ κατά του πολιτικοφ-οικονομικοφ «κατεςτθμζνου», το οποίο λεκτικά καταγγζλλουν αλλά
ενίοτε πρακτικά δεν διςτάηουν και να ςυμπορευτοφν μαηί του, ςυντθρϊντασ με τον τρόπο αυτό ζνα
αμφίςθμο προφίλ: κατά του ςυςτιματοσ μεν, αλλά όμωσ όχι ζξω από το ςφςτθμα αυτό.
Ο εκνικιςμόσ αποτελείται από δυο πυλϊνεσ τον φαςιςμό και τον ναηιςμό. Και οι δυο πυλϊνεσ
κρφβονται ςυχνά κάτω από τον μανδφα του πατριωτιςμοφ. Ο φαςιςμόσ είναι μια αυταρχικι εκνικιςτικι
πολιτικι ιδεολογία που ζχει ωσ ςτόχο να κζςει το ζκνοσ, το οποίο ορίηει βάςει αποκλειςτικϊν
βιολογικϊν, πολιτιςμικϊν και ιςτορικϊν ςυνκθκϊν, υπεράνω κάκε άλλθσ αξίασ και να δθμιουργιςει
μια εκνοκεντρικι κοινότθτα. Ο οπαδόσ - υποςτθρικτισ του φαςιςμοφ ονομάηεται φαςίςτασ. Ο
εκνικοςοςιαλιςμόσ (Ναηιςμόσ) είναι μια διαφορετικι εκδοχι του εκνικιςμοφ διαφορετικόσ ςε ςθμεία
από τον Φαςιςμό του Μουςολίνι ι του Φράνκο. υνεπϊσ ο προςδιοριςμόσ φαςίςτασ ζχει πολφ
ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο.
Ο φαςιςμόσ ωσ κοινωνικι ςχζςθ ςυνδζεται με τθν ανάδυςθ και τθν κυκλοφορία αναπαραςτάςεων
και νοθματοδότθςθσ του 'άλλου' ωσ διαφορετικοφ και ωσ ξζνου. Αναπαραςτάςεισ που ξεκινοφν από
λαϊκζσ προκαταλιψεισ, τθν κοινωνικι ιςτορία τθσ αλλθλεπίδραςθσ διαφόρων ομάδων και ιδεολογικζσ
πιζςεισ για τθν ιεραρχικι τουσ κατάταξθ εξυπθρετϊντασ οικονομικά και πολιτικά ςυμφζροντα που
αποβλζπουν ςτθ διατιρθςθ των άνιςων ςχζςεων εξουςίασ μεταξφ διαφόρων ομάδων. Θ πολυεπίπεδθ
ανάλυςθ του ςφγχρονου ρατςιςμοφ προςπακεί να ερμθνεφςει τθν εξιγθςθ του μζςα από τισ ατομικζσ
διεργαςίεσ και τα ψυχολογικά τουσ παρεπόμενα (προκατάλθψθ, ςτερεότυπα, εχκρότθτα) όςο και από
τισ ςυνκικεσ ομαδικισ ςφγκρουςθσ και κοινωνικοφ ανταγωνιςμοφ ωσ προσ υλικά ςυμφζροντα και
αξιακζσ διαφοροποιιςεισ.
τθν κακθμερινι γλϊςςα θ αναγωγι ςε μια πολφ ευρφτερθ ζννοια, προςδιορίηοντασ ωσ "φαςιςμό"
γενικά κάκε άδικθ, αντιδθμοκρατικι και βίαιθ πράξθ, ιδεολογία, ςυναίςκθμα, ςυνικεια ςτο χϊρο τθσ
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πολιτικισ, τθσ κοινωνίασ, τθσ οικογζνειασ, και των ςχζςεων, που γίνεται ςυχνά και εφκολα είτε από
οπαδοφσ τθσ κεωρίασ των άκρων ι ωσ εφκολθ καραμζλα για κάποιον που διαφωνεί με τισ
νεοφιλελεφκερεσ απόψεισ ι τθν αςτικι δθμοκρατία είναι άςτοχθ και αποτελεί μεκοδολογικό ςφάλμα.
Είναι ςαν να λζμε ότι το δελφίνι είναι ψάρι επειδι κολυμπάει και ότι είναι το ίδιο με τον λευκό
καρχαρία. Σο δελφίνι είναι κθλαςτικό, ενϊ ο καρχαρίασ ψάρι.

Ο φαςιςμόσ ωσ κεςμικι και κοινωνικι ςχζςθ
Η λζξθ φαςιςμόσ εννοιολογικά προζρχεται από τθν Ιταλικι λζξθ fasces που ςθμαίνει «δζςμθ από
ραβδιά με τθν λεπίδα ενόσ πζλεκυ να προεξζχει». Πρόκειται για μια πολιτικι ιδεολογία που ςτθν ουςία
αποτελεί αντιεξεγζρςθ, ενάντια ςτισ ιδζεσ και τισ αξίεσ του διαφωτιςμοφ και φυςικά ενάντια ςτισ
πεποικιςεισ που αυτόσ γζννθςε. ‘Έρεη ωο στόρν λα ζέσεη τν ζκνοσ τν νπνίν νξίδεη βάσεη απνθιεηστηθώλ
βηνινγηθώλ, πνιητησκηθώλ ή/θαη ηστνξηθώλ σπλζεθώλ, ππεξάλω θάζε άιιεο αμίαο.

φμφωνα Dr Lawrence Britt ζνα πολιτικό επιςτιμονα, ο οποίοσ μελζτθςε τα φαςιςτικά κακεςτϊτα του
Χίτλερ (Γερμανία) Μουςολίνι (Ιταλία), Φράνκο (Ιςπανία), ουχάρτο (Ινδονθςία), και του Πινοςζτ (Χιλι),
βρικε τα παρακάτω κοινά ςθμεία που χαρακτθρίηουν τισ φαςιςτικζσ ιδζεσ με τισ οποίεσ ςυγκροτοφνται
τα εκνικιςτικά κακεςτϊτα:
1. Ιςχυρόσ και ςυνεχισ εκνικιςμόσ: Tα φαςιςτικά κακεςτϊτα τείνουν να κάνουν ςυνεχι χριςθ των
πατριωτικϊν ςυνκθμάτων, ςυμβόλων, τραγουδιϊν και άλλων ςυνεργϊν. θμαίεσ παντοφ, ι και
ςφμβολα τθσ ςθμαίασ ςτα ροφχα και ςτισ δθμόςιεσ επιδείξεισ.
2. Περιφρόνθςθ για τθν αναγνϊριςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων: Λόγω του φόβου των εχκρϊν
και τθσ ανάγκθσ για αςφάλεια, οι άνκρωποι ςε φαςιςτικά κακεςτϊτα πείκονται ότι τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα μπορεί ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να αγνοθκοφν, λόγω τθσ «ανάγκθσ». Οι άνκρωποι
τείνουν να τα παραβλζπουν, ι ακόμθ και να εγκρίνουν τα βαςανιςτιρια, τισ ςυνοπτικζσ εκτελζςεισ,
τισ δολοφονίεσ, τισ μεγάλεσ ςε χρονικό διάςτθμα φυλακίςεισ κρατουμζνων, κλπ.
3. Προςδιοριςμόσ των εχκρϊν/εξιλαςτιρια κφματα ωσ ενοποιθτικόσ ςκοπόσ: Οι άνκρωποι
ςυγκεντρϊνονται ςε ζνα ενωτικό πατριωτικό παροξυςμό πάνω από τθν ανάγκθ να εξαλειφκεί μια
αντιλθπτι «κοινι απειλι», ι «εχκρόσ»: Φυλετικζσ, εκνοτικζσ, ι κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ,
φιλελεφκεροι, Κομμουνιςτζσ, οςιαλιςτζσ, αναρχικοί, κλπ.
4. Τπεροχι του τρατοφ: Ακόμθ και όταν υπάρχουν ευρζωσ διαδεδομζνα εςωτερικά προβλιματα,
δίνεται ςτον ςτρατό ζνα δυςανάλογο ποςό τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ, και θ εγχϊρια ατηζντα
παραμελείται. τρατιϊτεσ και ςτρατιωτικζσ υπθρεςίεσ αναγορεφονται ςε αντικείμενα καυμαςμοφ.
5. Ανεξζλεγκτοσ ςεξιςμόσ: Οι κυβερνιςεισ φαςιςτικϊν εκνϊν τείνουν να είναι ςχεδόν αποκλειςτικά
ανδροκρατοφμενεσ. Κάτω από φαςιςτικά κακεςτϊτα, οι παραδοςιακοί ρόλοι των φφλων γίνονται
πιο άκαμπτοι. Θ αντίκεςι τουσ ςτισ αμβλϊςεισ είναι υψθλι, όπωσ και προσ τθν ομοφοβία, τισ αντιgay νομοκεςίεσ και τθν εκνικι πολιτικι.
6. Ελεγχόμενα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ: Μερικζσ φορζσ τα μζςα ενθμζρωςθσ ελζγχονται άμεςα
από τθν κυβζρνθςθ, αλλά και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ελζγχονται
ζμμεςα από τισ κυβερνθτικζσ ρυκμίςεισ, από ςυμπακοφντεσ εκπροςϊπουσ των μζςων ενθμζρωςθσ
και των ςτελεχϊν τουσ. Θ λογοκριςία, ιδίωσ ςε καιρό πολζμου, είναι πολφ ςυχνι.
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7. Εμμονι με τθν Εκνικι Αςφάλεια: Ο φόβοσ χρθςιμοποιείται ωσ κινθτιριο εργαλείο από τθν
κυβζρνθςθ για τισ μάηεσ.
8. Θρθςκεία και κυβζρνθςθ είναι ςυνυφαςμζνεσ: Οι κυβερνιςεισ ςε φαςιςτικά ζκνθ τείνουν να
χρθςιμοποιοφν τθν πιο κοινι κρθςκεία ςτθ χϊρα ωσ εργαλείο για να χειραγωγιςουν τθν κοινι
γνϊμθ. Θ κρθςκευτικι ρθτορικι και θ ορολογία είναι ςυνθκιςμζνεσ τακτικζσ από τουσ θγζτεσ τθσ
κυβζρνθςθσ, ακόμα και όταν τα μεγάλα δόγματα τθσ κρθςκείασ είναι διαμετρικά αντίκετα με τισ
πολιτικζσ και τισ δράςεισ τθσ κυβζρνθςθσ.
9. Η δφναμθ των επιχειριςεων προςτατεφεται: Θ βιομθχανικι και επιχειρθματικι αριςτοκρατία ενόσ
φαςιςτικοφ ζκνουσ ςυχνά είναι αυτοί που ανεβάηουν τουσ θγζτεσ των κυβερνιςεων ςτθν εξουςία,
δθμιουργϊντασ μια αμοιβαία επωφελοφσ επιχειρθματικι / κυβερνθτικι ςχζςθ και ελίτ εξουςίασ.
10. Η εργατικι δφναμθ καταςτζλλεται: Επειδι θ οργανωτικι δφναμθ τθσ εργαςίασ είναι θ μόνθ
πραγματικι απειλι για μια φαςιςτικι κυβζρνθςθ, τα εργατικά ςυνδικάτα είτε εξαλείφονται
εντελϊσ, ι καταςτζλλονται ςοβαρά.
11. Περιφρόνθςθ για τουσ διανοοφμενουσ και τισ Σζχνεσ: Σα φαςιςτικά ζκνθ τείνουν να προωκοφν και
να ανζχονται τθν ανοικτι εχκρότθτα προσ τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και τθν ακαδθμαϊκι
κοινότθτα. Δεν είναι αςυνικιςτο για τουσ κακθγθτζσ και τουσ άλλουσ ακαδθμαϊκοφσ να
λογοκρίνονται, ι ακόμα και να ςυλλαμβάνονται. Θ ελεφκερθ ζκφραςθ ςτισ τζχνεσ δζχεται ανοιχτά
επίκεςθ, και οι κυβερνιςεισ ςυχνά αρνοφνται να χρθματοδοτιςουν τισ τζχνεσ.
12. Εμμονι με το Έγκλθμα και τθ τιμωρία: τα φαςιςτικά κακεςτϊτα, δίνεται ςτθν αςτυνομία ςχεδόν
απεριόριςτθ εξουςία να επιβάλει νόμουσ. Οι άνκρωποι είναι ςυχνά πρόκυμοι να αγνοιςουν τισ
καταχριςεισ τθσ αςτυνομίασ και ακόμθ παραιτθκοφν των πολιτικϊν ελευκεριϊν ςτο όνομα του
πατριωτιςμοφ. Τπάρχει ςυχνά μια εκνικι αςτυνομικι δφναμθ με ςχεδόν απεριόριςτθ εξουςία ςτα
φαςιςτικά ζκνθ.
13. Ανεξζλεγκτθ ευνοιοκρατία και διαφκορά: Σα φαςιςτικά κακεςτϊτα ςχεδόν πάντα διζπονται από
τισ ομάδεσ των φίλων και ςυνεργατϊν οι οποίοι διορίηουν ο ζνασ τον άλλο ςε κυβερνθτικζσ κζςεισ
και χρθςιμοποιουν τθν κυβερνθτικι εξουςία και τθν εξουςία να προςτατεφςουν τουσ φίλουσ τουσ
από τθ λογοδοςία. Δεν είναι αςυνικιςτο ςε φαςιςτικά κακεςτϊτα οι εκνικοι πόροι, ακόμθ και
κθςαυροί να καταςχονται, ι ακόμα και ολοκλθρωτικα να κλεβονται από τουσ θγζτεσ τθσ
κυβζρνθςθσ.
Ο φαςιςμόσ εκτόσ από τα παραπάνω εμπεριζχει και ςυγκοινωνεί με άλλεσ
μορφζσ ςυντθρθτιςμοφ όπωσ ο ρατςιςμόσ (ςυνολικά), και θ

προκατάλθψθ(διάκριςθ – ςτερεότυπο) είναι κατ’ ουςία ίδιεσ ζννοιεσ
ςτο βαςικό τουσ περιεχόμενο. Αποτελοφν ιδεολθπτικι εχκρότθτα και
παράλογο φόβο προσ τον διαφορετικό «άλλο» άνκρωπο. Ενιςχφουν
αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ που εμπεριζχουν πράξεισ φυςικισ βίασ,
χλευαςμό και επικετικότθτα. Θ ςτοχοποίθςθ των αςκενζςτερων
κοινωνικϊν ομάδων οδθγεί ςτθν ςυντθριτικοποίθςθ τθσ κοινωνίασ
δθμιουργϊντασ τουσ ςφγχρονουσ αποδιοπομπαίουσ τράγουσ που
«ευκφνονται» για τθν υποβάκμιςθ των μθτροπολιτικϊν κζντρων, τθν
ανεργία, τθν ζλλειψθ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ και κοινωνικισ
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πρόνοιασ. Φαινόμενα που οφείλονται ωσ δομικι επιλογι από το κράτοσ πρόνοιασ ςτθν
μετάβαςθ τθσ παντοκρατορία των αγορϊν.

Ότι λάμπει δεν είναι Χρυςόσ, πόςο μάλλον ο εκνικιςμόσ
Ο εκνικιςμόσ αποτελεί τθν ςυλλογικι ζκφραςθ τθσ άγνοιασ ενάντια ςτθν λογικι, του ςκοταδιοφ
ενάντια ςτο φωσ , τθσ υποταγισ και τθσ ςκλαβιάσ ενάντια ςτθν ανεξαρτθςία και τθν ελευκερία , τθσ
άρνθςθσ τθσ δφναμθσ και τθσ ομορφιάσ ενάντια ςτθν κατάφαςθ τθσ χαράσ και τθσ δόξασ τθσ ηωισ.
Οι εκνικιςτζσ ανζκακεν ιταν παραχαράκτεσ και δθλθτθριαςτζσ τθσ ιςτορίασ των ιδεϊν. τθν
προςπάκεια τουσ να ςκιάςουν τθν γραμμι μεταξφ αλικειασ και ψζματοσ, εφευρίςκουν ζναν πολφτιμο
ςφμμαχο ςτον ιδεολογικό χειριςμό τθσ γλϊςςασ: Πατρίδα – Ζκνοσ – Φυλι . Ζννοιεσ και λζξεισ που
ζχουν εδϊ και καιρό χάςει τθν αρχικι τουσ ςθμαςία ςυνεχίηουν μζςω των αιϊνων να κυριαρχοφν ςτθν
ανκρωπότθτα. Ιδιαίτερα ζντονο είναι αυτό αν οι ζννοιεσ ζχουν γίνει κοινοτοπίεσ, ι αν ζχουν
εμποτιςτεί ςτθν φπαρξθ του ανκρϊπου από τθν παιδικι θλικία ωσ αδιαμφιςβιτθτεσ αλικειεσ.
Σο μυαλό του ανκρϊπου εφκολα ικανοποιείται με κλθρονομθμζνεσ και αποκτθμζνεσ ιδζεσ ι με τθν
υπαγόρευςθ των γονιϊν και των δαςκάλων διότι είναι πολφ πιο εφκολο να πιςτεφεισ παρά να μελετάσ.
ε αυτι τθν βαςικι διαδικαςία ςτθρίηονται όλεσ οι άρρθτεσ κεωρίεσ και τα ςτερεότυπα του
εκνικιςτικοφ ςωβινιςμοφ παςπαλιςμζνα από μεγάλεσ δόςεισ πατριωτικοφ μεγαλείου.
Οι βαςικοί πυλϊνεσ του εκνικιςμοφ αποτελοφν ζναν αξιόμαχο ςφμμαχο για τον καπιταλιςμό επειδι
διαιωνίηουν τθν βλαβερι δουλικι θκικι , τθν απάρνθςθ τθσ ηωισ, τθν καταςτροφι όλων των ςτοιχείων
που δθμιουργοφν αυτόβουλθ δφναμθ και προςωπικότθτα.
Ο εκνικιςμόσ δεν είναι τίποτα περιςςότερο παρά ο ιςοπεδωτισ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, θ κραφςθ τθσ
βοφλθςθσ του ανκρϊπου να τολμιςει και να πράξει ελεφκεροσ. Θ παλινόρκωςθ του καπιταλιςμοφ με
τθν βίαιθ αναδιάρκρωςθ του κοινωνικοφ πλοφτου προσ όφελοσ τθσ οικονομικισ ολιγαρχίασ που
ονομάςτθκε κρίςθ ζχει και ςαν ςτόχο μια εγγενισ προςπάκεια τθν δθμιουργία τθσ κατάςταςθσ
εκτάκτου ανάγκθσ και τθν παγίωςθ ςτο διθνεκζσ τθσ αςτικισ δθμοκρατίασ ςε κακεςτϊσ εξαίρεςθσ το
οποίο ζχει τθν αποκλειςτικι δυνατότθτα να πράττει κατά το δοκοφν του.
Ο εκνικιςμόσ, είναι καυμάςια προςαρμοςμζνοσ ςτθν εκπαίδευςθ υπθκόων, υπό τθν αιγίδα του
πατριωτικοφ φανταςιακοφ ο οποίοσ ωσ αναπαράςταςθ ςυντελεί μόνο ςτθν διαιώνιςθ τθσ δουλικισ
κοινωνίασ και εν ολίγοισ οδθγεί ςτισ ςυνκικεσ που αντιμετωπίηουμε ωσ ςιμερα.
Πράγματι δεν κα μποροφςε θ κοινωνία να εκφυλιςτεί παραπάνω από ότι ςτο τωρινό αποκρουςτικό
ςτάδιο, εάν δεν υπιρχε θ βοικεια του εκνικοπατριωτιςμοφ ωσ δεκανίκι του ςυςτιματοσ. Σο
«δθμοκρατικό» βλζπε ςυνταγματικό τόξο ζχει ςυνειδθτοποιιςει από καιρό τθν ιςχφ του δθλθτθρίου
που ενυπάρχει ςτθν εκνικιςτικι ρθτορικι . Γνωρίηουν πολφ καλά ότι θ οξφνοια των εκνοπατριωτικϊν
διδαγμάτων είναι θ πιο δυνατι προςταςία ενάντια ςτθν κοινωνικι εξζγερςθ και ςτθν δυςφορία ειδικά
δε όταν χρθςιμοποιοφνται ζναντι των διαφορετικϊν (μεταναςτϊν, γυναικϊν, ανζργων, αναρχικϊν και
λοιπϊν κοινωνικϊν αγωνιςτϊν) από το ρόπαλο του Χρυςαυγίτθ και το όπλο του Αςτυνομικοφ. Και οι
δυο εντεταλμζνοι να τα επιβάλουν κεςμικά και εν ςυνεργαςία.
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Γιαυτό και οι διάφοροι εκνικιςτζσ ςταυροφόροι του πατριωτικοφ ςωβινιςμοφ και τθσ «μεγάλθσ
Ελλάδασ» μποροφν κάλλιςτα να κθρφςςουν τον αγϊν τουσ απρόςκοπτα, διότι δεν περιζχει τίποτα
επικίνδυνο ςτο κακεςτϊσ τθσ εξουςίασ και του πλοφτου αλλά αντίκετα αντιπροςωπεφει τθν
αυταπάρνθςθ προσ όφελοσ του ζκνουσ και είναι τελείωσ αδρανζσ ενϊπιον κάκε προςβολισ κάκε
αίςχουσ που επιβάλλεται ςτθν κοινωνία.
Εδϊ κα πρζπει να επανζλκουμε ςτουσ παραχαράκτεσ των ιδεϊν και των λζξεων. Θ κεωρία των δυο
άκρων αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα. Οι τόςοι κατά τα άλλα ζνκερμοι υποςτθρικτζσ τθσ
δθμοκρατίασ και του κακωςπρεπιςμοφ ταυτίηουν με τον πιο ςυνετό και ιδεολογικό τρόπο τον φαςιςμό
με τουσ μεγάλουσ αγϊνεσ για τθν κοινωνικι και οικονομικι χειραφζτθςθ.
Με το πρόςχθμα τθσ βίασ οι κιαςϊτεσ των κζντρων εξουςίασ προςπακοφν όχι μόνο να πείςουν αλλά
και να επιβάλλουν ότι το κράτοσ ωσ κεςμόσ ζχει και δικαιοφται το μονοπϊλιο τθσ καταςτολισ ενϊ
οποιαδιποτε αντίδραςθ κεωρείτε ωσ άνομθ. Ο εκνικιςμόσ ζρχεται να υπεραςπιςτεί μζςω τθσ
«ακρότθτασ» του τθν αναγκαιότθτα όχι τθσ εξάλειψθσ των αιτιϊν που τον ςυντθρεί και τον τρζφει αλλά
ςτθν ενίςχυςθ τουσ υπό τον μανδφα τθσ δθμοκρατικισ κανονικότθτασ.
Θ προςμονι τθσ εξόδου από τθν κρίςθ ωσ υπόςχεςθ του δθμοκρατικοφ παραδείςου, δεν είναι απλά
μια ψευδισ μεγάλθ αφιγθςθ ςαν το ιδεολόγθμα τθσ ιςχυρισ Ελλάδασ αλλά χρθςιμοποιείται και από
τθν αριςτερά, ωσ το κεραπευτιριο των ακρωτθριαςμζνων κορμιϊν και των αςκενϊν μυαλϊν, που
ψάχνουν απεγνωςμζνα ζναν ακόμα ςωτιρα.
το πλαίςιο αυτό ο εκνικιςμόσ ζκανε τθν εμφάνιςθ του με τθν Χρυςι Αυγι και των Αρχθγό τθσ, ωσ τον
θγζτθ των ελλινων, τον λυτρωτι των πατριωτϊν από τθν κυριαρχία των μεταναςτϊν -αλλά από τθ
ςτιγμι που ξεκίνθςε το κεάρεςτο ζργο τθσ, αποδείχκθκε ότι δεν είχε κανζνα ενδιαφζρον οφτε για τθν
γθ, για τισ επείγουςεσ άμεςεσ ανάγκεσ των φτωχϊν και των απόκλθρων, αλλά αυτό που κιρυττε ιταν
ζνασ ςυναιςκθματικόσ εκβιαςμόσ, ζνασ ςοβινιςτικόσ μυςτικιςμόσ, αρχαιολατρικζσ ςκοταδιςτικζσ και
μπερδεμζνεσ ιδζεσ άνευ πρωτοτυπίασ και ενεργθτικότθτασ, προσ όφελοσ των ιδίων. Ζτςι ο εκνικιςμόσ
ωσ απατθλι πίςτθ, απλά εξαπατά προσ όφελοσ τθσ κυριαρχίασ.
Θ υποτικζμενθ ανιτςυςτθμικότθτα τθσ ΧΑ αποτελεί τθν πιο εξωφρενικι αντίλθψθ! Σο πιο επαχκζσ
κίνθτρο για τθν ανοχι τθν απάκεια και τον παραςιτιςμό τθσ. Ο εκνικιςμόσ ανζκακεν ιταν το μαςτίγιο
του οποίου ο καπιταλιςμόσ και οι κυβερνιςεισ ζχουν κάνει χριςθ ϊςτε να επιβάλλουν ςτον άνκρωπο
τθν ζλλειψθ ανεξαρτθςίασ οδθγϊντασ τον ςτθν κζςθ του ςκλάβου. Θ ΧΑ ζγινε το πιο αδίςτακτο όπλο
ςτα χζρια του καταπιεςτι, ζνα φοβερό μαςτίγωμα και ζνασ αδυςϊπθτοσ φοροειςπράκτορασ για τθν
πτϊχευςθ τθν ςκλαβιά και τον εξευτελιςμό των ίδιων των ανκρϊπων, ειδικά δ για αυτοφσ που
υποτίκεται ότι «προςτάτευε».
Ο άνκρωποσ που πραγματικά γνωρίηει τθν αιτία τθσ δυςτυχίασ του, που καταλαβαίνει τθν δομι του
άδικου κοινωνικοφ και οικονομικοφ ςυςτιματοσ μπορεί να κάνει περιςςότερα για τον εαυτό του και
τθν τάξθ του απ`ότι ο εκνικιςμόσ και οι ακόλουκοι του μποροφν να κάνει για τθν ανκρωπότθτα, διότι
θ αλλθλεγγφθ και θ ςυνεργαςία με τα ταξικά του αδζλφια και είναι αυτι θ μόνθ που μπορεί να φζρει
τθν δθμιουργία και τθν ευθμερία και όχι ο ρατςιςμόσ ι ο φόβοσ προσ το διαφορετικό.
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Σα «διδάγματα» του εκνικιςμοφ και των οπαδϊν του ζχουν αποτφχει και θττθκεί επειδι θ ίδια θ ουςία
του δόγματοσ είναι αντίκετθ ςτο πνεφμα τθσ ηωισ. Ο φαςιςμόσ κάτω από οποιαδιποτε μάςκα και αν
εμφανιςτεί είτε του νεοφιλελευκεριςμοφ, τθσ δθμοκρατικισ νομιμότθτασ εντόσ του ςυνταγματικοφ
τόξου δεν κα απαλλάξει τον άνκρωπο ι τθν κοινωνία του από τθν τρομερι πίεςθ των ςυνεπειϊν του
βάρουσ τθσ φτϊχειασ, τθσ φρίκθσ, του εξωφρενικά άδικου ςυςτιματοσ τθσ ζμμεςθσ διακυβζρνθςθσ. Ο
εκνικιςμόσ κα ςυνεχίςει να είναι φίλοσ και ςφμμαχοσ με τθν αςτικι δθμοκρατία γιατί και οι δφο είναι
θ ςυνωμοςία τθσ εξουςίασ ενάντια ςτθν κοινωνία, του ςκοταδιςμοφ ενάντια ςτο φωσ, τθσ υποταγισ
και τθσ ςκλαβιάσ ενάντια ςτθν ανεξαρτθςία και τθν ελευκερία , τθσ άρνθςθσ τθσ δφναμθσ και τθσ
ομορφιάσ ενάντια ςτθν κατάφαςθ τθσ χαράσ και τθσ δόξασ τθσ ηωισ. Θ Χρυςι Αυγι απ τθν μια είναι το
δολοφονικό άκρο του ςυςτιματοσ και από τθν άλλθ ςτο άλλο άκρο δεν είναι τίποτα περιςςότερο από
τουσ κεςμοφσ και το ςφςτθμα που τθν οπλίηει.

Η Χρυςι Αυγι δεν είναι ζνα ακόμα «φαινόμενο»
Θ άνοδοσ τθσ Χρυςισ Αυγισ δεν είναι κάτι το ςυγκυριακό όπωσ κζλουν αρκετοί να νομίηουν.
Δθμιουργικθκε και διογκϊκθκε από τθν ανυπαρξία τθσ αριςτεράσ να αρκρϊςει πζραν τθσ γραφικισ
διεκνιςτικισ ρθτορείασ ζνα ρεαλιςτικό πρόταγμα διεξόδου – ελπίδασ ςτουσ κατοίκουσ των
υποβακμιςμζνων προαςτίων του μθτροπολιτικοφ κζντρου, ςτουσ εςωςτρεφείσ τοπικιςτζσ τθσ επαρχίασ
που δεν βλζπουν το διαφορετικό με καλό μάτι και γενικά ςε όλουσ τουσ χτυπθμζνουσ από τθν κρίςθ
ανκρϊπουσ που παραμζνουν ςτο παραδοςιακό φανταςιακό με τθν οικογζνεια, τθν πατρίδα, τθν τιμι
κλπ.
φμφωνα με Εμι Μπλοφ ςτο βιβλίο τθσ «Η δθμιουργία τθσ ελλθνικισ ψυχιατρικισ», δυο άξονεσ
χαρακτθρίηουν τον «ζλλθνα εαυτό»: ο εγωιςμόσ και το φιλότιμο. Ασ μθν ξεχνάμε ότι με τθν κρίςθ
και οι δυο προαναφερκζντεσ πτυχζσ επλιγθςαν ανεπανόρκωτα και ίςωσ εκεί να οφείλεται
περιςςότερο το ότι περίπου 400.000 άνκρωποι επζλεξαν να ψθφίςουν τθν Χρυςι Αυγι παρά το
ιδεολογικοπολιτικό πρόγραμμα τθσ.
Επιπλζον ςε μια εποχι που φαίνεται ότι όλα καταρρζουν, κεςμοί, οικογζνεια, παιδεία, υγεία,
οικονομία κλπ, που πλζον θ αναςφάλεια ζχει αναγάγει όχι μόνο ότι ο εχκρόσ είναι ο άλλοσ- που πλζον
είναι υπαρκτόσ και ορατόσ ωσ εικόνα, θ Χρυςι Αυγι ζρχεται να αποκαταςτιςει τθν τάξθ,
παρουςιαηόμενθ ωσ μια ςυγκροτθμζνθ δφναμθ ςτρατιωτικοφ τφπου με ςιδθρά πεικαρχία και
αποτελεςματικότθτα. Μθν ξεχνάμε ότι ο ςωματότυποσ και θ εμφάνιςθ των «λεβεντόπαιδων» του
Μιχαλολιάκου παραπζμπει ςε νεοςφλλεκτουσ ι βακιά ςτρατάρεςκουσ ανκρϊπουσ. Όςοι φυςικά ζχουν
υπθρετιςει ςτον ςτρατό γνωρίηουν ότι μόνο ςυγκροτθμζνοσ δεν είναι, θ αποτελεςματικότθτα του είναι
χαμθλι και θ πεικαρχία του εξαςφαλίηεται με τθν προςτακτικι καταπίεςθ. Ο Ουμπζρτο Ζκο είχε πει ότι
«οι παρελάςεισ ςτρατιωτικϊν τμθμάτων αποτελοφν τθν μεγαλφτερθ υποκριςία». Σο ίδιο και θ Χρυςι
Αυγι που όπωσ και ο ςτρατόσ ωσ μθχανιςμόσ ςυνοχισ ευαγγελίηεται ξεκινοφν από εκεί που ςταματά θ
λογικι.
Θ Χρυςι Αυγι ςτθν ζνδεια τθσ ςε κελκτικό κοινωνικό λόγο χρθςιμοποίθςε τουσ αςτικοφσ μφκουσ για να
κυματοποιθκεί ότι δεν είχε προβολι από τα αςτικά ΜΜΕ ενϊ ςτθν ουςία θ ςτάςθ τθσ ιταν ξεκάκαρα
αντι-ΜΜΕ διότι μόνο ζτςι κα μποροφςε να κρφψει τθν ηοφερι αντικοινωνικι και απάνκρωπθ τθσ
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υπόςταςθ. Αυτό φάνθκε όταν ο Παναγιϊταροσ μζλοσ τθσ ΧΑ ςτο διμο Ακθναίων βγικε να αναλφςει τισ
μιςαλλόδοξεσ κζςεισ του ςυνδζςμου για τουσ μετανάςτεσ ςτθν Ακινα ςε ραδιοφωνικι εκπομπι. Σο
αποκρουςτικό άκουςμα των προτάςεων του και θ αποδοκιμαςία αυτϊν, οδιγθςε το επιτελείο του
ςυνδζςμου να μθν ςτείλει ξανά κανζναν εκπρόςωπο ςε οποιαδιποτε εκπομπι ϊςτε να μθν υποςτοφν
άλλεσ φκορζσ. Διότι και εκείνοι αντιλαμβάνονται ότι θ εκφορά του λόγουσ τουσ αποτελεί βαςικι
αδυναμία.
Όςοι κεϊρθςαν απορίασ άξιο γιατί αρκετοί αςτυνομικοί ψιφιςαν Χρυςι Αυγι μάλλον δεν
κυκλοφοροφν ςτο δρόμο ι δεν ζχουν αίςκθςθ τθσ πραγματικότθτασ. Είναι θλίου φαεινότερων ότι
«τα παιδιά» των ειδικϊν δυνάμεων τθσ αςτυνομίασ, ταιριάηουν ανοικτά με τα «λεβεντόπαιδα» τθσ
Χ.Α. ςτον τςαμπουκά, ςτον ςεξιςμό, ςτον ρατςιςμό κοκ. Άλλωςτε τα τάγματα αςφαλείασ ανζκακεν
υπιρξαν για να καταργοφν και όχι να διαφυλάςςουν τθν δθμοκρατία.
Θ ςυςτράτευςθ ςυνεπϊσ τθσ αςτυνομίασ και τθσ χρυςισ αυγισ ςτοχεφει ςτον γενικευμζνο ζλεγχο που
είναι αδιαμφιςβιτθτα υπαρκτόσ και αςφυκτικόσ ςε όλθ τθν κακθμερινότθτα του πολίτθ και δεν ζχει
ςτόχο τθν εξάλειψθ τθσ «βίασ» ι τθσ «εγκλθματικότθτασ». Αντίκετα δθμιουργεί τθν ιςχυροποίθςθ με
όρουσ εγκλειςμοφ του πολίτθ και τθν παρεμπόδιςθ τθσ απρόςκοπτθσ μετακίνθςθσ του ςτουσ
δθμόςιουσ χϊρουσ (βλζπε Α. Παντελειμονα) μζςα ςε ζνα περιβάλλον κοινωνικοφ ιδρυματιςμοφ
ανάλογο ενόσ ςτρατοπζδου ςυγκζντρωςθσ. Αυτό άλλωςτε τα μζλθ τθσ Χρυςισ Αυγισ επικυμοφν για
όςουσ κεωροφν «μθ αποδεκτοφσ».
Οι «ευυπόλθπτοι πολίτεσ» τθσ χρυςισ αυγισ δεν είναι πάρα ζνα υποκριτικόσ, αμφίςθμοσ και
παραβατικόσ ςυρφετόσ ανκρϊπων που με τθν ανοχι τθσ «δθμοκρατίασ» μποροφν ατιμϊρθτα να
μαχαιρϊνουν, δολοφονοφν, και να λυντςάρουν κατά το δοκοφν των αντικοινωνικϊν τουσ ιδεϊν όποιον
δεν τουσ αρζςει ι ζχει «ξενικζσ» πινακίδεσ κατά το γνωςτό γθπεδικό ανζκδοτο. Πρόκειται για μια
ςυμμορία αποτελοφμενθ από άτομα χαμθλοφ νοθτικοφ (πολιτικά) και κοινωνικοφ (ςυμβιωτικοφ)
επιπζδου, οπιςκοδρομικά & ομοφοβικά. Με πρόςχθμα των εκνοκεντριςμό, τα άτομα αυτά βιϊνουν
τθν μιςαλλοδοξία μια ανφπαρκτθσ φυλετικισ ι πατριωτικισ ανωτερότθτασ που του διαχωρίηει από τισ
πρωταρχικζσ & οργανικζσ αξίεσ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ ςυμβίωςθσ και τθσ αλλθλεγγφθσ.
Θ ελλθνικι κοινωνία και αυτό είναι το πιο τραγικό, από τθν πάλαι ποτζ εποχι τθσ lifestyle
αςθμαντότθτασ ζφταςε ςιμερα ςτθν εποχι τθσ κρίςθσ και τθσ ζλλειψθσ νοιματοσ, να επιλζγει τον πιο
εφκολο δρόμο: Αυτόν τθσ κενότθτασ. Άλλωςτε ο εκνικιςμόσ κρφβει μζςα του μια ενδελεχι υποκριςία
ωσ μια ςυλλογικι γνωςτικι αςυμφωνία. Που δεν είναι άλλθ από τθν δικαιολόγθςθ του ζνδοξου
παρελκόντοσ για το άδοξο παρόν και ζνα ακόμα πιο αβζβαιο μζλλον. Ο εκνικιςμόσ είναι ι μόνωςθ του
αιςκιματοσ κατά του ανκρωπιςμοφ. Αποτελεί μια άτυπθ κατά τθν γνϊμθ μου μορφι κατάκλιψθσ με
τθν οξυκυμία ζναντι του άλλου – του διαφορετικοφ να λειτουργεί ωσ ςυγκάλυψθ αυτισ τθσ
αναντιςτοιχίασ ςαν ζνα ιδιότυποσ εςωτερικόσ καταπιεςτισ ο οποίοσ εξωτερικεφεται ςτο αςυνείδθτο.
Δθμιουργϊντασ ζτςι -με όρουσ γνωςτικισ ςυμπεριφορικισ κεωρίασ- τθν μετάβαςθ από τισ Αυτόματεσ
κζψεισ (ξενοφοβία) ςτισ Πυρθνικζσ Πεποικιςεισ (Ανωτερότθτα φυλισ) με αποτζλεςμα τθν εκνικιςτικι
βία.
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Άλλωςτε αυτό ιταν και παραμζνει το μεγαλφτερο άλλοκι για τθν ανάδειξθ του «εκνικοφ μεγαλείου», ο
οποίοσ ςυντιρθςε φαςιςτικζσ δικτατορίεσ και ςτρατιωτικζσ δικτατορίεσ ιταν ο μφκοσ τθσ «μεγάλθσ
Ελλάδασ». Άλλοκι βολικό για κάκε υπερπατριϊτθ οπαδό τθσ Χ.Α. που κατά μεγάλο μζροσ είναι
αντικοινωνικόσ, ανιςτόρθτοσ, απλθροφόρθτοσ, θμιμακισ και ςυνάμα ςτινει ςτον τοίχο τθν γλϊςςα
που υποτίκεται υποςτθρίηει μζχρι κανάτου με το ανεκδιιγθτο πλζον: εγζρκθτω! Κάτι απόλυτα
φυςιολογικό ωσ ςυμπεριφορά διότι αυτόσ ο φαςιςτικόσ υπερεκνικιςμόσ δεν είναι άλλο παρά θ
αδιοχζτευτθ λίμπιντο του κάκε πατριϊτθ: Αίμα – Σιμι, ο Ζλλθνασ εαυτόσ ςε όλο του το μεγαλείο. Με
το αίμα να εκφράηει τον εκνικιςτικό εγωιςμό και τθν Σιμι το φυλετικό φιλότιμο. Μια άκυρθ και
αυκαίρετθ ψυχοκοινωνικι ταυτότθτα, όπου το μίςοσ και θ εναντίωςθ ςε όλουσ παίρνει τθν κζςθ του
ανικειν.
Σο 1950 δθμοςιεφεται το βιβλίο The Authoritarian Personality T. Adorno et.al) το οποίο
πραγματεφεται τον προςδιοριςμό του φαςιςτικοφ χαρακτιρα (fascist character), και τθν ανάπτυξθ
τθσ κεωρίασ τθσ αυταρχικισ προςωπικότθτασ. Κατά τθν άποψθ των ερευνθτϊν καμία άλλθ
πολιτικο-κοινωνικι τάςθ δεν υποκρφπτει μεγαλφτερθ απειλι για τισ παραδοςιακζσ αξίεσ και
κεςμοφσ απϋ ότι ο φαςιςμόσ.
Ο φαςιςμόσ αποτελεί ςυνϊνυμο του αυταρχιςμοφ όςον αφορά τθν ανκρϊπινθ ςκζψθ και
ςυμπεριφορά και ςυνδζεται όχι άδικα με τισ πιο ακραίεσ και τερατϊδεισ εκδθλϊςεισ φυςικισ και
ςυμβολικισ βίασ. Οι οπαδοί τθσ Χρυςισ αυγισ νοςταλγοί του Χίτλερ και των ζργων του, αποτελοφν μια
τόςο απόκοςμθ και ταυτόχρονα απωκθτικι για όποιον τθν γνωρίςει αποκλίνουςα ςκζψθ ακόμα και
από τθν αςτικι κανονικότθτα που ακόμα και αν δεν το διατείνεται διατθρεί ζςτω και κάποια ψιγματα
ανεκτικότθτασ ι ίχνθ ανοικτοφ πνεφματοσ.

Οι ζκδθλεσ και λανκάνουςεσ μορφζσ του εκνικιςμοφ
Θ πρόςφατθ δολοφονία του Π. Φφςςα ςτθν Αμφιάλθ και οι ρατςιςτικζσ επικζςεισ κατά μεταναςτϊν ι
διαφορετικϊν γενικότερα, αποτελοφν απλά τθν ζξαρςθ του εκνικιςμοφ ο οποίοσ ιςχυροποιικθκε με
τθν είςοδο τθσ Χρυςισ Αυγισ και τθν «νομιμοποίθςθ» τθσ ςτο «δθμοκρατικό» πολιτικό ςκθνικό. Ο
ρατςιςμόσ είναι εγγενζσ ςτοιχείο του εκνοκεντριςμοφ και δεν προκαλεί ζκπλθξθ το μζνοσ τθσ
ακροδεξιάσ ρθτορικισ ενάντια ςτο ξζνο και το διαφορετικό. Σο ίδιο όςο και αν φαίνεται παράξενο δεν
κα πρζπει να μασ κάνει εντφπωςθ ότι ιςχφει, και για τθν μεγάλθ και ςιωπθλι αποδοχι -πολλζσ φορζσ
και ενκάρρυνςθ- τθσ εκνικιςτικισ βίασ από μζρουσ τθσ κοινωνίασ.
Όςο και αν δεν κζλουμε να το παραδεχκοφμε, οι ζλλθνεσ ςε μεγάλο βακμό ζχουν γαλουχθκεί με τα
ςκλθρά πατριωτικά ιδεϊδθ τθσ φυλισ, του γζνουσ και του ζκνουσ ωσ ςυςτατικζσ αξίεσ. ε αυτό
ςυντζλεςε θ νίκθ τθσ δεξιάσ μετά τον εμφφλιο και όπωσ γνωρίηουμε τθν ιςτορία τθν γράφουν και τθν
διαμορφϊνουν -κατά το δοκοφν τουσ- οι νικθτζσ. Γι’ αυτό άλλωςτε ςτθν Ελλάδα (ςε αντίκεςθ με τθν
υπόλοιπθ Ευρϊπθ) γιορτάηεται θ ζναρξθ τθ εμπλοκισ τθσ χϊρασ ςτον Β Παγκόςμιο πόλεμο (28
Οκτωβρίου) και όχι τθν λιξθ του. Διότι είναι το μεγαλόπρεπο ΟΧΙ του πατριωτικοφ φανταςιακοφ που
πρζπει να κυριαρχιςει, ςε αντίκεςθ με τθν αντίςταςθ ςτουσ γερμανοφσ -ωσ μειονοτικι μνιμθ τθσ
αριςτεράσ και του εμφυλίου- που πρζπει να υποτιμθκεί.
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Με αυτζσ τισ κυρίαρχεσ αναπαραςτάςεισ, θ Ελλθνικι κοινωνία γαλουχικθκε ςτθν πλειονότθτα τθσ για
τουλάχιςτον δυο δεκαετίεσ από τουσ ςυνεχιςτζσ τθσ άξιασ ιςτορίασ των δοςίλογων και των
γερμανοτςολιάδων για να διαμορφϊςει τθν κοινωνικι τθσ ταυτότθτα, τθν επταετία. Αυτι θ
«εκνικοπατριωτικι καταςκευι τθ μνιμθσ» μζςα ςε αυτό το κοινωνικοιςτορικό πλαίςιο ςφμφωνα με
τθν κεωρία του κοινωνικοφ κονςτρουξιονιςμοφ είναι που οπλίηει ξανά τα εκνικιςτικά αντανακλαςτικά
ςθμαντικισ μερίδασ του πλθκυςμοφ διότι πολφ απλά «θ χοφντα δεν τελείωςε το 73», οφτε με τθν δίκθ
των ςυνταγματαρχϊν. υνζχιηε και ςυνεχίηει να υφίςταται μζςα ςτθν κακθμερινι ςυναλλαγι του
«απλοφ» κόςμου όπωσ το γραφικό «ζνασ Παπαδόπουλοσ χρειάηεται».
Θ μεταπολίτευςθ δεν άλλαξε ςε πολλοφσ τθν γνϊμθ ι τθν ςτάςθ απζναντι ςτα πράγματα, απλά τουσ
ζκανε να ςιωπιςουν, ωσ αναγκαιότθτα ςυμμόρφωςθσ προσ τθν «δθμοκρατία» μετά τθν πτϊςθ τθσ
χοφντασ διότι δεν ιταν πρζπον οφτε και αποδεκτό ςτο κοςμοπολίτικο zeitgeist τθσ μεταπολίτευςθσ. Δεν
ζπαψε ποτζ όμωσ να είναι παροφςα ωσ άδθλθ και λανκάνουςα ςκζψθ - μνιμθ ςτο ενδοατομικό
επίπεδο ςτισ διεργαςίεσ δθλαδι που οργανϊνουν τθν ανκρϊπινθ εμπειρία ωσ ατομικι ςυγκρότθςθ
αφενόσ. Και αφετζρου ςτο διατομικό που αφορά τθν δυναμικι των κοινωνικϊν ςχζςεων που
εμπλζκονται τα άτομα. Για να φτάςουμε ςιμερα με πρόςχθμα τθν «κρίςθ» ςτθν ζκδθλθ εμφάνιςθ του
ρατςιςμοφ ςε διομαδικό επίπεδο και ςτθν «αναβίωςθ» του εκνικιςμοφ ςε ιδεολογικό επίπεδο.
Ζχει λεχκεί ότι θ κρίςθ αποτελεί το ξεβράκωμα τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ. τθν τοποκζτθςθ αυτι
ςυμφωνϊ απόλυτα δεδομζνου ότι με τθν άνοδο τθσ ακροδεξιάσσ βγικαν ςτθν επιφάνεια όλεσ οι
πραγματικζσ νοοτροπίεσ, ςυμπεριφορζσ και ο μικροαςτιςμόσ μερίδασ του κόςμου που ςιωποφςε, ιταν
φαινομενικά αμζτοχοσ, αλλά πάντα ςυναινοφςε κατά βάκοσ με το παραδοςιακό, το αναχρονιςτικό, το
πατριωτικό, εκνικιςτικό παρελκόν. Αςφυκτιοφςε βεβαίωσ ςτθν ςοςιαλιςτικι ευθμερία των δεκαετιϊν
του 80, τθσ «εκνικισ ςυμφιλίωςθσ» του 90 και αντάλλαςε αυτι τθν ςιωπι, με ανοχι ςτθν «αριςτερι
πολιτιςμικότθτα» για να τθν εξαργυρϊςει εκ νζου τισ καλζσ μζρεσ τθσ «ευρωπαϊκισ» ζπαρςθσ με
«Ρωςίδα ςτο κρεβάτι και με αλβανό εργάτθ». Αυτόσ ο κοινότυποσ ρατςιςμόσ ςυντθρεί τθν ιδζα τθσ
ελλθνικισ ταυτότθτασ και του ζκνουσ ωσ υπερκείμενθ θγεμονικι αναπαράςταςθ.
ε αυτό το κοινωνικό ιςτορικό πλαίςιο ζγινε μια αλλαγι του ρατςιςμοφ – εκνικιςμοφ ςε πιο άδθλεσ και
λανκάνουςεσ μορφζσ, οι οποίεσ ακόμα και κάτω από το χαλί ιταν και παραμζνουν ιςχυρζσ. Απόδειξθ ο
ςυμβολικόσ ρατςιςμόσ που ςτθρίηεται ςτισ αξίεσ του ατομικιςμοφ και τθσ αυτοδυναμίασ που ζρχεται θ
κρίςθ να ςαρϊςει, ϊςτε ςτθν ςυνζχεια να ενιςχφςει τον αμφίκυμο ρατςιςμό δθμιουργϊντασ το
φαινόμενο τθσ αποςτροφισ ο οποίοσ εκφράηεται ωσ «πατριωτιςμόσ», όταν δεν γίνεται αποδεκτόσ για
να δικαιολογθκοφν ςυγκεκριμζνεσ μερολθπτικζσ ςυμπεριφορζσ.
Ο ςθμερινόσ νεοζλλθνασ που πλιττεται από τθν κρίςθ δεν ζχει ξεκάκαρα ερμθνευτικά εργαλεία.
Παλινδρομεί ανάμεςα ςτον ναρκιςςιςμό τθσ αυτοεικόνασ του και τθν αδυναμία κατανόθςθσ τθσ
ςυμμετοχισ του ςτα δρϊμενα αφοφ ποτζ δεν φταίει αυτόσ αλλά πάντα οι «άλλοι» ωσ εξωτερικζσ –
υποχκόνιεσ δυνάμεισ για ότι του ςυμβαίνει. Ωσ εκ τοφτου, θ επιςτροφι ςτο πατριωτικό φανταςιακό
φαίνεται να είναι θ μόνθ και ι πιο εφκολθ λφςθ, τϊρα που θ κρίςθ διάλυςε, τον ιδθ
κατακερματιςμζνο, ζλλθνα εαυτό από τον υπερφίαλο εγωιςμό του και το φολκλορικό φιλότιμο που
πλζον δεν πουλάει.
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Δυςτυχϊσ ο νεοζλλθνασ αντί να ανατρζξει ςτισ αξίεσ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ αλλθλεγγφθσ -από όλουσ
για όλουσ ανεξαιρζτωσ- ωσ ελπίδα δθμιουργίασ και ανατροπισ για ζνα καλφτερο κόςμο, ανατρζχει
φοβιςμζνοσ ςτο παρελκόν. Είναι αυτόσ ο φόβοσ προσ τθν ελευκερία, που οδθγεί αυτόν το
ευνουχιςμζνο άνκρωπο να δϊςει αξία ςε απάνκρωπεσ και αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ με τθν
επιςτροφι ςτθν περίοδο των ταγμάτων αςφαλείασ και τθσ εκνοκάκαρςθσ. Αλλά είναι μόνο αυτό?
ίγουρα όχι! Για κάποιουσ θ μνιμθ ςυνάδει με το περίφθμο τα «τανκσ αργοφν μα δεν ξεχνοφν», για
αυτοφσ τουσ προκατειλθμμζνουσ γεμάτα ςτερεότυπα εκνοκεντρικοφ ελλθνικοφ μεγαλείου, οι
δολοφόνοι τθσ Χρυςισ Αυγισ φαντάηουν ςωτιρεσ. Ζρχονται να τουσ «διαςϊςουν» από τθν
υποτικζμενθ μόλυνςθ που προκαλοφν οι άλλοι, οι ξζνοι, οι διαφορετικοί για τθν κατάντια τουσ. Αυτόσ
ο υπερφίαλοσ τρόποσ ςκζψθσ είναι επικίνδυνοσ διότι δθμιουργεί αυτόν το ιδιότυπο άνκρωπο τθσ
κρίςθσ: τον «ΕΘΝΙΚΑΡΙΟ» που είναι πολιτιςμικά – οικονομικά και ψυχοκοινωνικά αναςφαλισ.
Η άνοδοσ τθσ ακροδεξίασ αναδεικνφει τθν άνοδο του «ΕΘΝΙΚΑΡΙΑΣΟΤ» ωσ αποτζλεςμα τθσ
ματαίωςθσ του κόςμου των μεγάλων αφθγιςεων και ςυνάδει ςτθν μεγζκυνςθ του «λοφμπεν
εκνικιςμοφ», ςυγκοινωνοφν δοχείο του ελλθνικοφ μικροαςτιςμοφ, του κακωςπρζπει φιλιςυχου,
νομοταγι, κριςκου οικογενειάρχθ αλλά ςυνάμα μικροαπατεϊνα, ωφελιμιςτι και αυτάρεςκου
πολίτθ. Ο εκνικάριοσ δεν είναι ιδεολογικά εκνικιςτισ αλλά λειτουργικά αναςφαλισ και
ςυγκυριακόσ.
Ο εκνικάριοσ διακατζχετε από ςτεγανότθτα ςτθν πλθροφορία, ανάγκθ για ςυμπεριφορικι κυριαρχία
του μνιμθ, ζτςι δθμιουργεί και τθν κοινωνικι του λικθ ξεχνϊντασ ότι είναι πρϊτα από όλα άνκρωποσ,
μιασ και ο εκνικιςμόσ διαχωρίηει τουσ ανκρϊπουσ και τουσ οντολογοποιεί όπωσ κα δοφμε ςτθ
ςυνζχεια. Θ διαδικαςία αυτι αποτελεί μια ξεκάκαρθ ςτρατθγικι αποςιϊπθςθσ ενόσ τμιματοσ του
παρελκόντοσ, μια μορφι διαφυγισ από τθν αλικεια, ζνα ςυνειδθτό ζργο ατομικισ τφφλωςθσ
δθμιουργϊντασ μια νζα ταυτότθτα.
Για τον λόγο αυτό ο εκνικάριοσ πρζπει να προςδιορίςει τουσ άλλουσ ψυχολογιοποιϊντασ τουσ με ςτόχο
να αποδείξει ότι αυτι θ ςυμπεριφορά αποκλίνει από αυτό που κεωρείται “φυςιολογικό”, ι αυτοφσ των
οποίων οι ςτάςεισ φαίνονται επικίνδυνεσ για το «κοινό εκνικό καλό». τθν ςυνζχεια για να
δικαιολογθκεί θ ρατςιςτικι και εκνικιςτικι βία, κεωρεί τουσ άλλουσ ωσ υποδεζςτερα ανκρϊπινα όντα.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται θ υποανκρωποποίθςθ του άλλου ωσ υποκειμζνου και πραγματοποιείται
αυτό που ςτθν διαπολιτιςμικι κοινωνικι ψυχολογία περιγράφουμε ωσ οντολογοποίθςθ: Δθλαδι θ
αρνθτικι αξιολόγθςθ ενόσ υποκειμζνου ι μιασ ομάδασ με χαρακτθριςτικά εντόσ ενόσ ςθμαςιολογικοφ
πλαιςίου εκτόσ του κοινωνικοφ χάρτθ. Με τον τρόπο αυτό όςοι δεν ανικουν ςτθν εκνικιςτικι διάςταςθ
του ελλθνοκεντρικοφ δίπολου φυλι/πολιτιςμόσ, μποροφν να τοποκετθκοφν ακόμα και εκτόσ του
ανκρϊπινου γζνουσ, ωσ απλά
-αλλά όχι ανκρϊπινα- όντα. Μθν ξεχνάμε ότι τόςο ο Γερμανικόσ
ναηιςμόσ όςο και Ιταλικόσ Φαςιςμόσ άξονεσ που εμπνζονται οι ζλλθνεσ εκνικιςτζσ, χρθςιμοποίθςαν
τον βιολογικό ρατςιςμό για να δθμιουργιςουν το απαραίτθτο κλίμα ςυναίνεςθσ με ςτόχο τθν
απονομιμοποίθςθ των Εβραίων και τον αποκλειςμό τουσ από το ανκρϊπινο γζνοσ (ϊςτε ςτθν ςυνζχεια
να δικαιολογθκοφν οι διωγμοί, οι εκτελζςεισ κλπ). ιμερα, με αφορμι τθν κρίςθ και το
μεταναςτευτικό, θ ςτόχευςθ αφορά τουσ μετανάςτεσ. τθν ςυνζχεια για τθν «κακαρότθτα και τθν
θκικι» τθσ κοινωνίασ ζχουν ςειρά οι ομοφυλόφιλοι, οι τςιγγάνοι, οι ανάπθροι, και γενικά όλοι όςοι δεν
ανικουν ςτο ελλθνικό γζνοσ ι δεν ςυμμορφϊνονται προσ το εκνικιςτικό διακφβευμα.
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Ο ΕΚΦΑΙΜΟ τθσ κοινωνίασ, ξεκινάει πρϊτα από τον ΕΚΦΟΒΙΜΟ μζςα ςτισ
γειτονιζσ
Φτάνοντασ ςιμερα ςτθν δολοφονία του Παφλου Φφςςα. Ο φαςιςμόσ εμφανίηεται με πολλά πρόςωπα
πρϊτα για τουσ άλλουσ και φςτερα για όλουσ τουσ υπόλοιπουσ. Τπάρχουν πολλοί τρόποι να είναι
κάποιοσ ςυνεργόσ ενόσ φαςίςτα: Όποιοσ ανζχεται τθν ρατςιςτικι ςυμπεριφορά ςτθν γειτονιά του και
επιτρζψει να ςυνεχιςτεί ακάκεκτθ, τότε γίνεται θκικόσ αυτουργόσ τθσ εξάπλωςθσ του φαςιςμοφ λόγω
ολιγωρίασ. Ο κακζνασ που ανζχεται όςουσ εμμζνουν ςτο μιςαλλόδοξο λόγο, και αφινει τισ τακτικζσ
εκφοβιςμοφ και προπθλακιςμοφ των άλλων επειδι, φοβάται βαριζται, ι «απλά δεν τον αφορά», ζχει
πάρει χωρίσ να το γνωρίηει, κζςθ υπζρ του βαςανιςτι – τραμποφκου (κφτθ) και ςιωπθλά κατά του
κφματοσ. Θ ολιγωρία γίνεται χειρότερθ, διότι φαντάηει ςαν αποδοχι τθσ φαςιςτικισ ςυμπεριφοράσ και
ακοφςια ι ανομολόγθτθ προτροπι για τθν εξάπλωςθ τθσ.
Θ ςτρατθγικι του Ηωτικοφ χϊρου "Lebensraum" ςφμφωνα με τον Friedrich Ratzel ςυντελείται ςε τρεισ
διαφορετικζσ φάςεισ, οι οποίεσ εκδθλϊνονται ςυχνά ςε γεωγραφικζσ περιοχζσ με μεγάλθ μεταξφ τουσ
απόκλιςθ μεγζκουσ ι απόςταςθσ. τθν μθτροπολιτικι Ακινα βλζπε τθν εξάπλωςθ τθσ ΧΑ αρχικά ςτον
Άγιο Παντελειμονα, θ προςπάκεια ιςχυροποίθςθσ τθσ κόκκινθσ Νίκαιασ και θ ςτρατθγικι επικυριαρχία
ςτο Πζραμα και ςτθν δολοφονικι επίκεςθ ςτο Κερατςίνι αποτελοφν μζροσ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ.
Πρϊτα δθμιουργείται θ παρουςία ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι, θ οποία βρίςκεται ςτο χϊρο που
καταλαμβάνουν οι οικογζνειεσ πλθκυςμοφ ςτόχου κοινισ προελεφςεωσ, ι περιβάλλεται από αυτόν. Αν
θ νζα μορφι αποδειχκεί βιϊςιμθ, τότε εξαπλϊνεται, θ νζα δε περιοχι που προκφπτει, είναι ενιαία και
μεγαλφτερθ από τθν πρϊτθ. Σο διαφορετικό δεν αφομοιϊνεται οφτε απλά προςαρτάται κρατϊντασ τθν
αυτονομία του, κυριαρχείται, αφομοιϊνετε και ομογενοποιείτε. Αν παρατθριςουμε αυτι τθν πορεία
ςτο ςφνολό τθσ, κα δοφμε ότι μια περιοριςμζνθ, ςτισ πρϊτεσ φάςεισ, περιοχι ανάπτυξθσ ακολουκείται
κατά ςειρά από μια ευρεία περιοχι με ςυςχετικζσ μεταβατικζσ μορφζσ και ςτο τζλοσ ξανά από
περιοριςμζνεσ περιοχζσ υποχϊρθςθσ. Ζτςι δθμιουργείτε το νζο ζρειςμα για τθν εκνικιςτικι κοινωνικι
ςχζςθ που αναλαμβάνει να εκπροςωπιςει θ πατριωτικι ΧΑ και τα τάγματα εφόδου τθσ.
Σα Σάγματα Εφόδου ι «Sturmabteilung» ςτα γερμανικά ι SA (προπομπόσ των SS)
ιταν παραςτρατιωτικι οργάνωςθ προςκείμενθ αρχικά ςτο Γερμανικό Εργατικό Κόμμα (DAP) και ςτθ
ςυνζχεια ςτθ μετεξζλιξι του, το Εκνικοςοςιαλιςτικό Κόμμα του Χίτλερ. Άλλωςτε θ Χρυςι Αυγι ωσ
εκνικοςοςιαλιςτικι οργάνωςθ αντιγράφει πιςτά και κατά γράμμα τισ μεκόδουσ των Ναηιςτϊν θρϊων
τθσ. Χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ κεςμικισ ςυνζργειασ προσ τθν Χρυςι Αυγι και τουσ δολοφονικοφσ
πυρινεσ τθσ είναι θ κάλυψθ από τον γνωςτό για τισ ρατςιςτικζσ απόψεισ του Ψυχίατρο προσ τθν εξίςου
γνωςτι “αγανακτιςμζνθ” κάτοικο του Αγίου Παντελειμονα, κακϊσ και οι γνωματεφςεισ για άδειασ
οπλοφορίασ από τον ίδιο ςε διάφορα μζλθ του ναηιςτικοφ μορφϊματοσ. Θ ςυνεχισ υποςτιριξθ και
προςταςία του διοικθτι του αςτυνομικοφ τμιματοσ τθσ ίδιασ περιοχισ ςτα «τοπικά» τάγματα εφόδου
για να κακαρίςουν τθν ευρφτερθ περιοχι. Οι «πατριϊτεσ» τθσ ΧΑ το πρωί κυνθγοφςαν τουσ μετανάςτεσ
ενϊ το βράδυ είχαν ςυνεργαςία με τθ ρουμάνικθ ι τθ νιγθριανι μαφία. Παριςτάνουν τουσ
αντιςυςτθμικοφσ ενϊ είναι κολλθτοί με τουσ αςτυνομικοφσ του τοπικοφ τμιματοσ. Σρανι απόδειξθ θ
ςυςτθματικι κάλυψθ ανϊτερου αξιωματικοφ τθσ αςτυνομίασ προσ τα μζλθ τθσ δολοφονικισ
ςυμμορίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Νίκαιασ, Κορυδαλλοφ και τθσ Αμφιάλθσ. Άλλωςτε τα τάγματα
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εφόδου τθσ ΧΑ ζχουν το ίδιο ςωματότυπο με τα παιδιά των ειδικϊν δυνάμεων τθσ αςτυνομίασ και
όπωσ φαίνεται ψωνίηουν εκτόσ από μπλοφηεσ, αρβφλεσ, αλλά και ρατςιςτικζσ ιδζεσ από τα ίδια
εκνικιςτικά μαγαηιά.
Ο εκφαςιςμόσ τθσ κοινωνίασ, ξεκινάει πρϊτα από τον εκφοβιςμό μζςα ςτισ γειτονιζσ για να ςυνεχιςτεί
ςτθν ςυνζχεια ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ όπωσ δείχνει θ προςπάκεια δθμιουργίασ εκνικοφ ςωματείου
ςτθν ναυπθγοεπιςκευαςτικι ηϊνθ ςτο πζραμα αλλά και ο ζλεγχοσ τθσ Ιχκυόςκαλασ Κερατςινίου με τθν
τοποκζτθςθ ωσ επόπτθ ςυγγενι βουλευτι τθσ ΧΑ ςτον Πειραιά. τθν ιχκυόςκαλα Κερατςινίου ζβγαηε
μεροκάματο πουλϊντασ ψάρια ι τρόμο και ο δολοφόνοσ του Π Φφςςα, Γιϊργοσ Ρουπακιάσ. Όλα τα
αυτά δείχνουν ότι δεν πρόκειται για τυχαία και αςφνδετα μεταξφ τουσ γεγονότα.
Ασ μθν γελιόμαςτε, ο εκφοβιςμόσ ωσ μθχανιςμόσ τθσ φαςιςτικισ παρακρατικισ βίασ πάντα ςτθρίηονταν
ςτισ πλάτεσ και τα ςτραβά μάτια των κεςμϊν, των, αρχϊν, των δικαςτϊν και τθσ αςτυνομίασ που ςυχνά
αποτελοφν τουσ θκικοφσ αυτουργοφσ και κεςμικοφσ ςυνεργοφσ που οπλίηουν το δολοφονικό χζρι των
εκνικιςτϊν. Ο εκφοβιςμόσ ωσ πρακτικι απαιτεί τθ ςυνεργαςία και τθν υποςτιριξθ των πλζον ιςχυρϊν
και ςυντθρθτικϊν ςτοιχείων για τον εκφαςιςμό τθσ κοινωνίασ.
φμφωνα με τθν Xάνα Άρεντ, το κακό προζρχεται από τθν αδυναμία του ατόμου να ςκεφτεί: «Σο κακό
ποτζ δεν είναι ριηοςπαςτικό – μονάχα ακραίο. Ριηοςπαςτικό και βακφ μπορεί να είναι μόνο το καλό.»
Σο κακό μπορεί να πετυχαίνει πρόςκαιρεσ νίκεσ ι και κριάμβουσ. Όμωσ, δεν πρόκειται ποτζ να
επικρατιςει ολοκλθρωτικά όςο υπάρχουν άνκρωποι που αρνοφνται να γυρίςουν αλλοφ το βλζμμα ι να
υποκφψουν ςτον φαςιςτικό εκφοβιςμό, κι αυτό ςθματοδοτεί τον μαχθτικό αντιφαςιςμό ςτθν
κακθμερινι ηωι.

Ο φόβοσ ωσ ςυςτθμικι προτεραιότθτα
Αναμφίβολα ηοφμε ςτθ μετεξζλιξθ τθσ αςτικισ δθμοκρατίασ προσ ζνα διεκνοποιθμζνο κακεςτϊσ
διαχείριςθσ του ςυλλογικοφ φόβου. Θ αναςφάλεια τθσ κρίςθσ ωσ ιδεολογικόσ μθχανιςμόσ
αναπαράγεται ωσ νεοταξικι κοινωνικο-οικονομικι πολιτικι, με τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ και τθν
καταςτολι να φζρονται ωσ οι μόνεσ δυνατζσ ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ για τθ διατιρθςθ τθσ ζννομθσ
τάξθσ, θ οποία υπάρχει μόνο ωσ επίφαςθ ςτο δθμόςιο φαίνεςκε τθσ εξουςιαςτικισ πρακτικισ. Θ
αλικεια είναι ότι το πολιτικό ςφςτθμα πλζον δεν ενδιαφζρεται καν οφτε για τθν ψευδι ευθμερία των
εγκλωβιςμζνων υπθκόων του. Κοινωνία τθσ Αφκονίασ τζλοσ!
τθν πραγματικότθτα, θ ςυςτθμικι προκατάλθψθ και οι διακρίςεισ ςε βάροσ των πλθκυςμϊν που
αντιςτζκονται ι βρίςκονται ςτο περικϊριο τθσ κοινωνίασ και τθσ αγοράσ εργαςίασ, ςυνοδεφονται με
πρωτοβουλίεσ για τθν απομάκρυνςι τουσ από το κοινωνικό γίγνεςκαι, τθν απόκρυψθ τθσ ενόχλθςθσ
και τθσ αμθχανίασ που προκαλοφν ςτα ευκατάςτατα μζλθ του κοινωνικοφ ςϊματοσ και τον διαχωριςμό
τουσ από τουσ ενταγμζνουσ, τουσ «παραγωγικοφσ» και τουσ «νομοταγείσ» πολίτεσ. Δθλαδι κακαρζσ
λφςεισ από το δθμοκρατικό τόξο.
Θ παγκοςμιοποιθμζνθ ςυνείδθςθ του ςφγχρονου κόςμου κακίςταται ςυνϊνυμθ τθσ υπακοισ ςε
ατομικό και τθσ υποταγισ ςε ςυλλογικό επίπεδο. Ο κακωςπρεπιςμόσ και θ νομιμότθτα οπλίηουν τθν
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αντιφατικότθτα ενόσ ςυςτιματοσ χωρίσ κοινωνικό περιεχόμενο που επιβιϊνει λόγω κεκτθμζνθσ
ταχφτθτασ, ενάντια ςτον χϊρο, τον χρόνο και τον άνκρωπο ωσ πραγματικό υποκείμενο. Θ ενίςχυςθ του
ελζγχου και των ανιςοτιτων κζτουν υπό αμφιςβιτθςθ τθν ανάγκθ για κοινωνικι δικαιοςφνθ και
προςβάλλουν κατάφωρα τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα του ανκρϊπου.
Σο οπλοςτάςιο των εκνικϊν κρατϊν και των ενϊςεϊν τουσ περιλαμβάνει τθν αςτυνόμευςθ τθσ
μθδενικισ ανοχισ και τθν ανάπτυξθ αςτικϊν φυλακτικϊν ςυμπλεγμάτων με τθν πρόβλεψθ και χριςθ
ποικίλων μορφϊν παρακολοφκθςθσ, ςφλλθψθσ, κράτθςθσ και εγκλειςμοφ που διατάςςονται και
ελζγχονται άλλοτε από διοικθτικζσ και άλλοτε από δικαςτικζσ αρχζσ. Σο υπάρχον ποινικό ςφςτθμα
παρακάμπτεται για τθν αντιμετϊπιςθ του εςωτερικοφ εχκροφ (βλζπε φοιτθτι, άνεργου, μετανάςτθ,
αντιεξουςιαςτι, κ.λπ.) και ςτο πλαίςιο αυτό θ ζννοια των νομικϊν εγγυιςεων, που αναδείχκθκε ωσ
φραγμόσ ςτισ αυκαιρεςίεσ του αναμορφωτικοφ ιδεϊδουσ, κακίςταται κενι περιεχομζνου και
υποκακίςταται από τον ζλεγχο, τον αυταρχιςμό, τθ βία και τθ δυνθτικι αυκαιρεςία των κρατοφντων.
Θ ςθμερινι βίαιθ αναδιανομι του πλοφτου δθμιουργεί πολιτικά κατάςταςθ εκτάκτου ανάγκθσ,
προχποκζτει και ςυνεπάγεται τθν καταςτολι και τον ζλεγχο ωσ κεςμό και ωσ οργάνωςθ. Ο ζλεγχοσ ωσ
πολιτικι πρόλθψθσ δεν νοείται χωρίσ προςβολι δικαιωμάτων, αφοφ αυτι είναι θ ουςία τθσ. Από αυτιν
τθν άποψθ κάκε περιοριςμόσ τθσ ςτερεί μζροσ του περιεχομζνου τθσ και τθν αποδυναμϊνει. Αυτό
είναι και το επιτακτικό ηθτοφμενο ςτο οποίο επιχειρείται θ ενίςχυςθ τθσ ςφγχρονθσ αςτικισ
δθμοκρατίασ. Εκδιλωςθ αυτισ τθσ μεταβολισ είναι θ επιβολι ειδικοφ περιοριςτικοφ κακεςτϊτοσ
κράτθςθσ και θ διαμόρφωςθ χϊρων μείηονοσ αςφαλείασ κακϊσ και οικονομικϊν ςυνεργαςιϊν
δανειακοφ τφπου.
Διαχρονικά οι κεςμοί κράτθςθσ και εγκλειςμοφ εξυπθρετοφν μόνο τον κυρίαρχο μθχανιςμό, με τθν
ζννοια τθσ κάλυψθσ των αναγκϊν του. Τπό αυτό το πρίςμα, δεν πρζπει να αμφιςβθτοφμε μόνο
πολιτικά τθ νομιμοποίθςθ των κεςμϊν, αλλά και να κζτουμε και ωσ επιτακτικό αίτθμα να καταργθκοφν
προσ όφελοσ μιασ εκ διαμζτρου αντίκετθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ.
Είναι βζβαιο ότι και «οι δθμοκρατικοί κεςμοί» προςπακοφν
να επιβάλουν τθν εςωςτρζφεια και τθν παραίτθςθ των
ανκρϊπων οι οποίοι κλειςμζνοι ςτθν απομόνωςθ του ςπιτιοφ
φυλακι τουσ κα ενθμερϊνονται για τισ αποφάςεισ και τισ
εξελίξεισ εριμθν τουσ. Άλλωςτε ο φόβοσ φυλάει το φρόνθμα.
Οι ςφγχρονεσ «δθμοκρατίεσ» παραχωροφν απρόςκοπτα
ςτουσ υπθκόουσ τουσ ωσ μόνθ δυνατότθτα, τθν ελευκερία
ςτο φόβο.
Θ ςφγχρονθ «δθμοκρατία» αποδεικνφεται κακθμερινά ωσ ζνα πολιτικό περιβάλλον εχκρικό για τα
δικαιϊματα των ανκρϊπων που ειςζρχονται πλζον καταναγκαςτικά και υποχρεωτικά ς’ αυτό. Είναι ζνα
περιβάλλον που εφκολα ςτερεί και δφςκολα παρζχει. Με τθν άςκθςθ τυπικϊν και άτυπων ελζγχων και
διακριτικισ ι και εντατικισ επίβλεψθσ των πολιτϊν, με τθ διαρκι απειλι τθσ επιδείνωςθσ τθσ κζςθσ
τουσ, με τθν ςτζρθςθ κοινωνικϊν κεκτθμζνων τα οποία προβάλλονται από το κακεςτϊσ ωσ
«ευεργετιματα» ι «οικειοκελείσ παροχζσ» τα οποία μποροφν ανά πάςα ςτιγμι να καταργθκοφν. Θ
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ομαλότθτα και θ λειτουργικι ευρυκμία του ςυςτιματοσ γίνεται αυτοςκοπόσ. Σο ηθτοφμενο δεν είναι να
δθμιουργιςουμε κοινωνίεσ ελζγχου ωσ πρότυπα, αλλά να αναηθτιςουμε απάντθςθ ςτο ερϊτθμα πϊσ
μποροφμε να αποκόψουμε τον εξουςιαςτικό ομφάλιο λϊρο που τισ ςυνδζει με τισ προβλθματικζσ
όψεισ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ ηωισ και να ηιςουμε χωρίσ αυτζσ. Θ Χρυςι Αυγι είναι παςιφανζσ ότι
δεν αποτελεί απάντθςθ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.

Σα κινιματα & θ κοινωνία ενάντια ςτον Φαςιςμό
"Αλλά δεν κζλω να τουσ εκδικθκώ, κζλω να τουσ νικιςω. Και ο ςτίβοσ είναι αλλοφ. Η εκδίκθςθ
διαιωνίηει τθ μάχθ και απομακρφνει τθν οριςτικι τθσ ζκβαςθ." Οδυςςζασ Ιωάννου
Όςοι ςυμμετζχουν ςτον κοινωνικό ανταγωνιςμό κα πρζπει να είναι ξεκάκαροι ότι με τισ πράξεισ τουσ
κα πρζπει να καταδεικνφουν ότι φζρουν ζναν άλλο κόςμο ςτθν καρδία τουσ, που ζρχεται «εκ του
κοινωνικοφ δικαίου» αντίνομοσ αλλά όχι αμφίςθμοσ με τθν ςθμερινι εκνοκεντρικι πραγματικότθτα
των νεοφαςιςτϊν τθσ Χρυςισ Αυγισ. Αλλιϊσ κινδυνεφει να κεωρθκεί το άλλο άκρο του προβλιματοσ.
Εφόςον τα «λεβεντόπαιδα» τθσ χρυςισ αυγισ είναι το πρόβλθμα, τότε το ελευκεριακό κίνθμα κα
πρζπει να αναδειχκεί ωσ μζροσ τθσ λφςθσ. Χωρίσ να υποκφψει ςτον ετεροκακοριηόμενο προςδιοριςμό
τθσ μονοςιμαντθσ ςτρατιωτικισ ςφγκρουςθσ διότι τότε κινδυνεφει να θττθκεί. Ο αγϊνασ ςτον δρόμο
φυςικά δεν κα είναι ειρθνικόσ ι μόνο ειρθνικόσ αλλά πολφμορφοσ. Απζναντι ςτθν υποδοφλωςθ που
ηθτάει θ Χρυςι Αυγι από τον κόςμο κα πρζπει να αντιτάξουμε ωσ ελπίδα, όραμα και ςτρατθγικι
κατεφκυνςθ τθν αυτενζργεία, τθν αυτοργάνωςθ, τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι και τθν αλλθλεγγφθ όχι
ωσ κεωρθτικό ςχιμα λόγου αλλά ωσ πραγματικό νόθμα δράςθσ και πράξθσ.
Διότι ακόμα και ςτθν επιλογι τθσ ςφγκρουςθσ που είναι αναπόφευκτθ κα πρζπει να γίνετε πάντα
κατανοθτό προσ τον κόςμο ότι αυτι γίνεται διότι κζλει αρετι και τόλμθ θ ελευκερία. Ότι θ δθμοκρατία
δεν μπορεί να γίνει εκ του αςφαλοφσ από τον καναπζ ι φιλιςυχα, διότι πολφ απλά δεν υπιρξαν, οφτε
πρόκειται να υπάρξουν «φιλιςυχοι φαςίςτεσ». Μόνο τότε δεν κα μπορεί κανείσ να καταδικάςει τθν βία
από «όπου και αν προζρχεται», κα ζχει γίνει παςιφανζσ ότι θ φαςιςτικι – παρακρατικι βία είναι μζροσ
του ςυςτιματοσ ενϊ θ κινθματικι βία αποτελεί μζροσ τθσ κοινωνικισ αυτοάμυνασ για τθν ελευκερία.
Ο ρόλοσ των κοινωνικϊν κινθμάτων είναι να ςτζψουν τθν προςοχι προσ τθν ανκρϊπινθ χειραφζτθςθ
και τθν κοινωνικι απελευκζρωςθ, διαμζςου τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ αλλθλεγγφθσ, ςυςτατικά ςτοιχεία
που αντιμάχονται τθν εκνοκεντρικι καταςκευι τα οποία απεχκάνεται ο εκνικιςμόσ. Θ επιλογι τθσ
μνιμθσ πρζπει να είναι πάντα κοινωνικι, ςτζλνοντασ τον εκνικιςμό ςτθν λικθ εκεί που του αξίηει.
Άλλωςτε ο προδοτικόσ εφιάλτθσ ιταν ζλλθνασ κάτι που υπζρμαχοι τθσ «προγονικισ» ιςτορίασ
ςυνειδθτά αποκρφπτουν. Οι εκνικιςτζσ είναι οι νζοι εφιάλτεσ για τθν κοινωνία. Γι’ αυτό και θ μζγιςτθ
δυνατι πράξθ, θ απονομιμοποίθςθ τουσ δεν κα γίνει από τθν «κεςμικι δθμοκρατία» αλλά από τθν ίδια
τθν κοινωνία, όχι των εκνϊν, αλλά των ανκρϊπων!
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Αντί επιλόγου: Ειςαγωγι ςτθν μθ φαςιςτικι ηωι
Ο τελικόσ επίλογοσ ςτον φαςιςμό κα είναι να το νικιςουμε πολιτικά και ωσ κοινωνικι ςχζςθ. Σο 1977
ςτθν ειςαγωγι για τθν Αμερικανικι ζκδοςθ του βιβλίου «Ο Αντι-οιδίποδασ» ο Μιςζλ Φουκϊ,
αναφζρει:
«Πϊσ μπορεί κάποιοσ να αποφφγει το να γίνει φαςίςτασ, ακόμα και όταν (ιδίωσ όταν) πιςτεφει ότι είναι
επαναςτάτθσ ακτιβιςτισ; Πϊσ μποροφμε να ξεφορτωκοφμε το φαςιςμό από το λόγο και τισ πράξεισ
μασ, τισ καρδιζσ μασ και τισ απολαφςεισ μασ; Πϊσ μποροφμε να ξεκάνουμε το φαςιςμό που είναι βακιά
ριηωμζνοσ ςτθ ςυμπεριφορά μασ;
Αυτι θ τζχνθ τθσ ηωισ ενάντια ςε κάκε μορφι φαςιςμοφ, είτε ιδθ παροφςα είτε επικείμενθ,
εμπεριζχει οριςμζνεσ ουςιϊδεισ αρχζσ τισ οποίεσ κα μποροφςα να ςυνοψίςω ωσ εξισ, αν ιταν να
μετατρζψω αυτό το ςπουδαίο βιβλίο ςε οδθγό κακθμερινισ ηωισ:
1. Να ελευκερϊνεισ τθν πολιτικι δράςθ από τθν ενοποιθτικι και ολοποιθτικι παράνοια.
2. Να αναπτφςςεισ τθ δράςθ, τθ ςκζψθ και τισ επικυμίεσ μζςω τθσ εξάπλωςθσ, τθσ αντιπαράκεςθσ και
τθσ αποςφνδεςθσ, και όχι μζςω τθσ υποδιαίρεςθσ και τθσ πυραμιδικισ ιεράρχθςθσ.
3. Να αποςφρεισ τθν αφοςίωςθ και τθν υποταγι ςε οποιαδιποτε από τισ κατθγορίεσ του Αρνθτικοφ
(νόμοσ, όριο, ευνουχιςμόσ, ζλλειψθ, χάςμα) το οποίο θ Δυτικι ςκζψθ ανιγαγε ςε ιερό ωσ μορφι
εξουςίασ και ωσ πρόςβαςθ ςτθν πραγματικότθτα. Προτίμθςε αυτό που είναι κετικό και πολλαπλό,
τθ διαφορά από τθν ομοιομορφία, τισ ροζσ από τισ ενότθτεσ, τισ ευζλικτεσ ςυναρμογζσ από τα
ςυςτιματα. Πίςτεψε ότι αυτό που είναι παραγωγικό δεν είναι εδραιωμζνο *μόνιμο, μθαποδθμθτικό+ αλλά νομαδικό.
4. Μθ νομίηεισ ότι κάποιοσ πρζπει να είναι κλιμμζνοσ για να είναι ακτιβιςτισ, ζςτω κι αν αυτό που
μάχεται είναι αποκρουςτικό. Αυτό που ζχει επαναςτατικι δφναμθ είναι θ ςφνδεςθ τθσ επικυμίασ με
τθν πραγματικότθτα (και όχι θ υπαναχϊρθςθ ςε μορφζσ αναπαράςταςθσ).
5. Μθν χρθςιμοποιείσ τθ ςκζψθ για να κεμελιϊςεισ τθν πολιτικι δράςθ ςτθν Αλικεια. Οφτε τθν
πολιτικι δράςθ για να δυςφθμείσ, ωσ απλι εικαςία μια γραμμι ςκζψθσ. Χρθςιμοποίθςε τθν
πολιτικι πρακτικι ςαν μια ενδυνάμωςθ τθσ ςκζψθσ, και τθν ανάλυςθ ωσ πολλαπλαςιαςτι των
μορφϊν και των πεδίων παρζμβαςθσ τθσ πολιτικισ δράςθσ.
6. Μθν ζχεισ τθν αξίωςθ θ πολιτικι να αποκακιςτά τα ‘δικαιϊματα’ του ατόμου, όπωσ θ φιλοςοφία τα
ζχει ορίςει. Σο άτομο είναι το προϊόν τθσ εξουςίασ. Αυτό που χρειάηεται είναι θ «αποατομικοποίθςθ» μζςα από τον πολλαπλαςιαςμό και τθν μετατόπιςθ, είναι οι ποικίλοι
ςυνδυαςμοί. H ομάδα δεν πρζπει να είναι ο οργανικόσ δεςμόσ που ενϊνει ιεραρχθμζνα άτομα,
αλλά μια διαρκισ γεννιτρια τθσ απο-ατομικοποίθςθσ.

Και προπαντόσ:

Μθν γοθτεφεςαι από τθν εξουςία.»
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Η αλλθλεγγφθ είναι θ δφναμθ μασ, θ διαφορετικότθτα ο πολιτιςμόσ μασ, θ δικαιοςφνθ ο πλοφτοσ μασ
και θ ελευκερία ο προοριςμόσ μασ. Και ςε αυτι χωράνε όλοι εκτόσ από όςουσ μιςοφν τον
διαφορετικό, τον άλλον άνκρωπο.
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