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Η 21η Φλεβαρη αποτελεί έναν ακόµα σταθµό για την 
επίσηµη ιστοριογραφία του ελληνικού κράτους. Μία ακόµα 
παραλλαγή του γνωστού κλισέ που θέλει τους Έλληνες 
(γενικά) να µάχονται ηρωικά και µε τη βοήθεια του θεού 
(του ορθόδοξου εννοείται) τελικά να νικούν τους κακούς 
βαρβάρους (γενικά). Με ελάχιστες εξαιρέσεις, αυτός είναι 
ο πυρήνας της ιστορίας που διδασκόµαστε. Η ίδια ιστορία 
επαναλαµβάνεται µόνο που αλλάζουν οι χρονολογίες 
και τα τοπωνύµια. Η 21η Φλεβάρη αποτελεί ένα ακόµα 
χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της ιστοριογραφικής 
προσέγγισης. Πιο συγκεκριµένα, πλήθος παπάδων και 
πολιτικών εκπροσώπων θα συρρεύσουν στα Γιάννενα 
προκειµένου να τιµήσουν τα ένδοξα ελληνικά στρατά 
που στις 21 Φλεβάρη 1913 εισήλθαν στην πόλη µας και 
«απελευθέρωσαν τους από πάντα έλληνες και χριστιανούς 
κατοίκους της από τον δυσβάστακτο ζυγό των βάρβαρων 
τούρκων-µουσουλµάνων». Αυτή τη γραµµή έχει υιοθετήσει 
το ελληνικό κράτος και θα µεταχειριστεί κάθε γελοίο µέσο 
που διαθέτει για να την αναπαραγάγει: γιορτές, δοξολογίες, 
συνεστιάσεις και φυσικά παρέλαση. Μόνο που τα κλισέ της 
καθεστωτικής ιστοριογραφίας ελάχιστα απέχουν από τον 
µύθο. Και οι µύθοι ποτέ δεν µπορούν να συγκαλύψουν τις 
αντιφάσεις τους.

∆εν χρειάζονται παρά µια στοιχειώδης ιστορική έρευνα για 
να καταδειχθεί η σαθρότητα του ιστορικού οικοδοµήµατος 
που θέλει την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των βαλκανικών 
πολέµων και της µικρασιατικής εκστρατείας να µάχεται 
για την λύτρωση των σκλαβωµένων ελληνοχριστιανικών 
πληθυσµών σε προαιώνια ελληνοχριστιανικά εδάφη. 
Κάποια νούµερα είναι ενδεικτικά: ο πληθυσµός των 
Ιωαννίνων το 1913 αποτελούνταν από 6.000 Έλληνες 
ορθόδοξους, 5.000 εβραίους και 5.000 µουσουλµάνους. 
Αµέσως ανακύπτει µία αντίφαση. Όπως κι αν κάποιος 
διαβάσει αυτά τα νούµερα, είναι αναµφισβήτητο το 
γεγονός ότι οι κάτοικοι της πόλης δεν είχαν κοινή 
γλώσσα, δεν ήταν ορθόδοξοι στο θρήσκευµα, δεν είχαν 
κοινή εθνική συνείδηση και σίγουρα δεν µπορούσαν να 
είχαν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συγχρόνως. Είναι 
ενδιαφέρον να εξετάσουµε την πληθυσµιακή σύνθεση κι 
άλλων περιοχών που απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια 
των πολέµων 1912-13. Σύµφωνα µε επίσηµα ελληνικά 

στατιστικά στοιχεία της εποχής, η πληθυσµιακή σύνθεση 
κάποιων νοµών της Μακεδονίας ήταν: Θεσ/νικης- 29% 
‘Ελληνες, 23% Τούρκοι, 45% “διάφοροι” (ως “διάφοροι” 
χαρακτηρίζονται οι εβραίοι), Κιλκίς: 2% ‘Ελληνες, 66% 
Τούρκοι, 29% Βούλγαροι, Φλωρίνης: 32% ‘Ελληνες, 32% 
Τούρκοι, 35% Βούλγαροι. Καβάλας: 29% ‘Έλληνες, 69% 
Τούρκοι, 2% “διάφοροι”. Βέβαια, υπήρχαν και περιοχές 
όπου η πλειοψηφία των κατοίκων αυτοπροσδιορίζονταν ως 
‘Eλληνες (π.χ. Καστοριάς: 56% ‘Έλληνες, 24% Τούρκοι,19% 
Βούλγαροι, Σερρών: 47% ‘Ελληνες, 40% Τούρκοι, 9% 
Βούλγαροι, Ηµαθίας: 70% ‘Ελληνες, 20% Τούρκοι,10% 
“διάφοροι”  κ.α.) Γενικά, σύµφωνα την επεξεργασία των 
αποτελεσµάτων των ελληνικών απογραφών του 1920 και 
του 1928, γίνεται σαφές ότι το ελληνικό κράτος προσάρτησε 
εδάφη, ορισµένα από τα οποία αποτελούν γεωγραφικές 
περιοχές µη ελληνικής πληθυσµιακής σύνθεσης, ή 
έστω περιοχές όπου το ελληνικό στοιχείο ήταν σαφώς 
µειοψηφικό. Εποµένως, αυτές οι προσαρτήσεις µοιάζουν 
περισσότερο µε ιµπεριαλιστική προσάρτηση εδαφών παρά 
µε απελευθέρωση «σκλαβωµένων ελληνικών εδαφών».
Για να µην υπάρχουν αυταπάτες και παρεξηγήσεις, 
αντίστοιχα έπραξαν και οι τότε σύµµαχοι της Ελλάδας 
(Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία). Οι τότε σύµµαχοι 
διαµοίρασαν τα εδάφη της οθωµανικής αυτοκρατορίας όχι 
µε βάση την πληθυσµιακή σύνθεση (κάτι που ήταν πρακτικά 
αδύνατο), αλλά µε βάση τις στρατιωτικές τους επιτυχίες. 

Τα στοιχεία αυτά δεν συµφωνούσαν µε τις επίσηµες εκδοχές 
της καθεστωτικής ιστορίας και προφανώς παραµένουν 
σε µεγάλο βαθµό στην αφάνεια. Το δυστύχηµα είναι ότι 
η εξουσία δεν περιορίστηκε στην απόκρυψη κάποιων 
στοιχείων και στην παραποίηση των αριθµών για να 
καλλιεργήσει τους µύθους της. Η εθνική, πολιτισµική 
και θρησκευτική οµοιογένεια επιδιώχθηκε και σε µεγάλο 
βαθµό επετεύχθη µε βαρβαρότητα και αίµα. Παραδείγµατα 
υπάρχουν πολλά: από τη βαρβαρότητα της ανταλλαγής 
πληθυσµών µέχρι τις ωµές σφαγές και την καταστολή 
οποιασδήποτε διαφορετικής πολιτιστικής έκφρασης.

Στα Γιάννενα οι ελληνόφωνοι µουσουλµάνοι εγκατέλειψαν 
τον τόπο τους και στη θέση τους τοποθετήθηκαν 
χριστιανοί πρόσφυγες από την τουρκική επικράτεια, 

πολλές φορές τουρκόφωνοι (άλλη µία χαρακτηριστική 
αντίφαση). Η ναζιστική κτηνωδία εναντίων των εβραίων 
στη διάρκεια της κατοχής ολοκληρώθηκε από το πλιάτσικο 
στις περιουσίες τους από τους «φιλεύσπλαχνους» 
έλληνες συµπολίτες τους. Οι τσάµηδες στη περιοχή της 
θεσπρωτίας σφαγιάστηκαν και εκδιώχθηκαν επειδή δεν 
ανταποκρίνονταν στα χαρακτηριστικά του άριου έλληνα 
(άσε που είχαν και κτήµατα στην κατοχή τους). Από τη 
Θεσσαλονίκη, τη µεγαλύτερη εβραιούπολη της µεσογείου 
σβήστηκε κάθε σηµάδι που θα µπορούσε να παραπέµπει 
στο εβραικό της παρελθόν (ακόµα και το νεκροταφείο). Στη 
Μακεδονία, ακόµα και η οµιλία στα σλάβικα διώκεται…Και 
πάει λέγοντας…Με αυτές τις µεθόδους το ελληνικό κράτος 
περηφανεύεται ότι παρουσιάζει τοv πιο υψηλό βαθµό 
οµοιογένειας στην Ευρώπη.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων αγνοεί το πολυπολιτισµικό 
παρελθόν του τόπου του. Ο µύθος ενός ενιαίου και 
αδιαίρετου ελληνορθόδοξου πληθυσµού που κυριαρχούσε 
από πάντα σε προαιώνια ελληνικά εδάφη είναι κυρίαρχος 
και δίνει τροφή σε κάθε είδους εθνικιστικά-ρατσιστικά 
παραληρήµατα.  Και η 21η Φλεβάρη αποτελεί µία πρώτης 
τάξεως ευκαιρία για την καλλιέργεια αυτού του µύθου.

Για εµάς όµως, η 21η Φλεβάρη δεν είναι µέρα γιορτής. 
Είναι µέρα µνήµης και περισυλλογής. Το µυαλό µας δεν 
πάει σε στρατιωτικές «επιτυχίες» και «ηρωικές» µάχες αλλά 
στους τουρκογιαννιώτες που ξεριζώθηκαν από τον τόπο 
τους και πήραν το δρόµο της προσφυγιάς. Στους εβραίους 
συµπολίτες µας που εξοντώθηκαν από τους ναζί και 
τους ντόπιους συνεργάτες τους. Στα πολιτιστικό πλούτο 
που άφησαν αυτοί οι άνθρωποι πίσω τους Τα γεγονότα 
της 21ης Φλεβαρη 1913, δεν έκαναv τίποτα άλλο, από 
το να επισπεύσουν «το τέλος της µικρής µας πόλης» 
δανειζόµενοι τη φράση ενός ντόπιου συγγραφέα. Μιας 
πόλης που για αιώνες συµβίωναν άνθρωποι που µιλούσαν 
διαφορετικές γλώσσες, πίστευαν σε διαφορετικούς θεούς, 
που επέλεγαν διαφορετικούς τρόπους πολιτισµικής 
έκφρασης. Μιας πόλης που το παρελθόν της αποδεικνύει 
ότι η πολυπολιτισµικότητα είναι η φυσική κατάσταση 
µιας κοινωνίας, ενώ η οµοιογένεια αποτελεί το πιο 
χαρακτηριστικό σηµάδι της βαρβαρότητας της εξουσίας.

Έ
να

 π
ολ

ύ 
µ
εγ

ά
λ
ο 

κ
εί

µ
εν

ο 
µ
ε 

α
φ
ορ

µ
ή
 τ
η
ν 

21
η
 Φ

λ
εβ

ά
ρ
η
.

Η
 π

όλ
η
 “

α
π
ελ

ευ
θ
ερ

ώ
θ
η
κ
ε”

...

...
οι

 κ
ά
το

ικ
οί

 τ
η
ς 

όµ
ω
ς; Τους τελευταίους 2 µήνες κάτι συµβαίνει 

στην Αθήνα. ∆ιαρρήξεις σε γραφεία 
συνδικάτων, επιθέσεις σε πολιτικούς 

χώρους, απόπειρες εµπρησµού σε 
αυτοδιαχειριζόµενα στέκια, επιθέσεις 

σε νεολαίους, µπουκαρίσµατα σε σπίτια 
µεταναστών, πρόκληση ζηµιών σε χώρους 

που στεγάζονται πρωτοβουλίες πολιτών. 
Ο κατάλογος δυστυχώς είναι µακρύς. 
Θα µπορούσε κάποιος να µιλήσει για 

µεµονωµένα γεγονότα που οι αιτίες τους 
δεν συνδέονται απαραίτητα. Μπορεί και να 

συµφωνήσουµε. Αλλά µόνο σε αυτό.

Όλα αυτά τα περιστατικά έχουν έναν κοινό 
παρονοµαστή. Αποτελούν φασιστικές 

πρακτικές. Τελεία και παύλα. Και δεν πάν’ οι 
αυτουργοί των επιθέσεων να µην δηλώνουν 

ναζιστές ή φασίστες, οι πράξεις αυτές 
τέτοιες είναι! Και ως τέτοιες οφείλουν να 

αντιµετωπιστούν.

Έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια από τον 
προηγούµενο «καυτό αθηναϊκό χειµώνα» 

που τέτοια περιστατικά έδιναν και έπαιρναν. 
Αλλά η πολιτική οξυδέρκεια έδωσε την 

απάντηση που έπρεπε και έστειλε όλα τα 
καθάρµατα πίσω στις τρύπες τους. Στις 

19-05-05 µια µεγαλειώδης αντιφασιστική 
διαδήλωση µε πάνω από 2500 

συµµετέχοντες έδωσε σαφές µήνυµα.

Ξέρουµε ότι το έργο των συντροφισσών και 
των συντρόφων στην Αθήνα είναι δύσκολο. 
Αλλά θα τα καταφέρουν αυτοί… έχουν τους 

τρόπους τους…it’
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Η βίαιη και καθολική ιεράρχηση των ανθρωπίνων ζωών 
είναι αυτή που γεννάει οφέλη για αυτούς που την 
επιβάλλουν και βάρη σε αυτούς που την επωμίζονται. Οι 
μικρές και μεγάλες ιεραρχήσεις που διατρέχουν όλο το 
φάσμα της κοινωνικής ζωής δεν είναι αποτέλεσμα της 
παρανοϊκότητας και της ασταθούς ψυχικής υγείας κάποιων 
«τρελών». Απεναντίας. Είναι οι υλικές απολαβές και οι 
άϋλες ωφέλειες που γεννούν, αναπαράγουν και επιβάλλουν 
την ύπαρξη «των από πάνω» και των «από κάτω». Ο 
φασισμός, ως επιβολή και ως καταναγκασμός, δεν είναι 
ένα φαινόμενο παρωχημένο και ιστορικά πεθαμένο...

Όλοι αυτοί που ωφελούνται από τέτοιου είδους φαινόμενα, 
ας το φυλάμε κάλα στο νού μας, είναι μόνο η μια 
πλευρά του νομίσματος της ιεράρχησης. Η άλλη μεριά –η 
μεριά των από κάτω- δεν είναι ανύπαρκτη... είναι όμως 
δυστυχώς βουβή, κατακερματισμένη, φοβισμένη και για 
αυτό αόρατη και αδύναμη…

Αν κάποια/ος αναγνωρίσει τον εαυτό της/του στην πίσω 
μεριά του κέρματος, δεν της/του μένουν και πολλές 
επιλογές. Για να είμαστε ειλικρινής μένουν μόλις 2: ή να 
σωπάσει συνένοχα ή να δράσει αντιφασιστικά...

Και αυτό ακριβώς είναι ένας αυτοοργανωμένος 
αντιφασιστικός πυρήνας σαν το antifa [i]: μια σταθερή, 
συνεπής και συνεχής σύμπραξη ατόμων, που αναγνωρίζει 
την αναγκαιότητα της συλλογικής και ισότιμης εναντίωσης 
σε κάθε είδους φασισμό…πριν να είναι πολύ αργά… 
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..αφίσα που κυκλοφορήσαµε τον ιούλη του ‘07 Α υτή η ιστορία µε τα σχολεία και τον στρατό δεν 

έχει και πολλά χρόνια που ξεκίνησε. Ίσως σε περιοχές 
πιο κοντά στα σύνορα να είναι λίγο παλαιότερη. Οι 

στόχοι όµως αυτής της προσπάθειας είναι εµφανείς και 
οι επιδιώξεις των καραβανάδων ( ω! τι πρωτότυπο!) δεν 

αφορούν αυτούς τους ίδιους… 
αφορούν στη δικιά µας ζωή. 

Και είναι ζητούµενο αν θα τους αφήνουµε για καιρό 
ακόµα να βγάζουν τα προγράµµατα τους πάνω 

στις δικές µας πλάτες…

Κάπως παράξενο µας φάνηκε το γεγονός, γι’ αυτό και ασχολούµαστε. Τι δουλειά έχει ο στρατός στα σχολεία; Και τι στο διάολο 
θέλουν τα σχολεία στα στρατόπεδα; Οι καιροί που ο στρατός βγήκε στους δρόµους για να αναλάβει τη «διακυβέρνηση της χώρας» 
άφησαν µια ρετσινιά στο θεσµό, που σιγά σιγά όµως ξεθωριάζει. Το αγαπηµένο παιδί των αφεντικών –ο στρατός- που τόσα 
και τόσα έχει προσφέρει στη διατήρηση της θέσης τους µέσα στην κοινωνία, αλλά και στην αύξηση της επιρροής τους στους 
παρακείµενους γεωγραφικούς τόπους, έχει πλέον απενοχοποιηθεί από ένα µεγάλο κοινωνικό κοµµάτι.

Το τι σηµαίνει αυτό για µια κοινωνία είναι µεγάλη κουβέντα, που θα την αφήσουµε όµως για µια άλλη φορά.. Θα ζητήσουµε όµως 
να θυµηθείτε στιγµές από την παγκόσµια ιστορία του τελευταίου αιώνα που συνέβη αυτός ο εναγκαλισµός στρατού-κοινωνίας, για 

να αντιληφθείτε τη σοβαρότητα του διακυβεύµατος…

<<<<

Την ηµέρα εορτής των ενόπλων δυνάµεων οι πύλες του στρατοπέδου Περάµατος άνοιξαν για  να υποδεχτούν σχολικές 
εκδροµές. Αν λάβουµε υπ’ όψιν και τις επισκέψεις καραβανάδων στα λύκεια στα πλαίσια του µαθήµατος «σχολικός επαγγελµατικός 

προσανατολισµός», θα καταλάβουµε πως το στράτευµα θέλει να έχει από κοντά τους µαθητές.

Αλλά για ποιο λόγο να συµβαίνει αυτό; Γιατί µια κοινωνία που υποτίθεται, ότι απεύχεται να ζήσει τη φρίκη ενός πολέµου, να καταδέχεται 
τα παιδιά της να έρχονται σε επαφή µε όπλα; Γιατί καθηγητές και διευθυντές που κόπτονται για τα ποσά βίας στα οποία εκτίθενται οι 

µαθητές, κατά τη διάρκεια των ιντερνετικών τους παιχνιδιών, να συναινούν στη γνωριµία τους µε τη βιαιότερη φονική µηχανή;
Τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά! Αλλά µε το ταπεινό µας το µυαλό σκεφτήκαµε κάποιους πιθανούς λόγους:

<<<<
<<<< <<<<

από το ’01 ως το ’04 –µε στοιχεία δηµοσιευµένα από το στρατό- ο αριθµός των ανυπότακτων (αυτών δηλαδή που καλούνται, αλλά δεν παρουσιάζονται) τριπλασιάστηκε. Σήµερα υπολογίζεται ότι περίπου 15.000 ανυπότακτοι κατοικούν στην ελλάδα και άλλοι 10.000 εκτός συνόρων. Αν προσθέσουµε σε αυτούς τα τρελόχαρτα και τους αντιρρησίες συνείδησης, τότε συµπεραίνουµε ότι ο στρατός αιµορραγεί. Γι’ αυτό και τα επιτελεία κρίνουν σκόπιµη την προπαγάνδιση της αναγκαιότητας της θητείας.

1)

ο ελληνικός στρατός (όπως άλλωστε κάθε στρατός) 
είναι επιθετικός. Και οι δουλείες των αφεντικών 
του τον προστάζει να βρεθεί σε όλα τα µήκη 
και πλάτη της υφηλίου. Για να ανταποκρίνεται 
αποτελεσµατικά π.χ. στην κατοχή του αφγανιστάν, 
ο ελλ. Στρατός δεν πάει µε τα καρυοφύλλια του 
1821. αντιθέτως έχει εκσυγχρονιστεί και διαθέτει 
υπερτεχνολογικό εξοπλισµό. Αυτά λοιπόν τα 
«έξυπνα» όπλα απαιτούν και «έξυπνους» χειριστές, 
απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό. Και επειδή τα 
«µυαλά» δεν αφθονούν και επειδή καραδοκούν 
ΤΕΙ και ΑΕΙ να τα αρπάξουν, ο στρατός ρίχνει τα 
δίχτυα του στα σχολεία για να ψαρέψει µαθητές. 
Πριν ακόµα αυτοί αποκτήσουν συνείδηση της 
φονικότητας του στρατού, αλλά και της οµορφιάς 

µιας ζωής απαλλαγµένης από την πειθαρχία.2 >>>

wra sto strato!oute mia

τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε 
όλες τις χώρες της ευρώπης 
έχει καταργηθεί η υποχρεωτική 

θητεία. Αλλά αυτό δεν είναι 
ευρέως γνωστό, µε αποτέλεσµα 

οι µαθητές να µεγαλώνουν 
έχοντας πάντα στο µυαλό τους, 
ότι η θητεία είναι µονόδροµος. 

Η επιθυµία του στρατού να 
διατηρήσει αυτή την κατάσταση 

είναι προφανής. Κανείς 
στρατόκαυλος δε θα ήθελε να 
οµολογήσει ότι στην υπόλοιπη 

ευρώπη η πλειοψηφία των 
µαθητών δεν περνάει σώνει 

και ντε από την σχολική 
πειθαρχία στην στρατιωτική 
πειθαρχία. Αντιθέτως τους 

συµφέρει να το αποκρύπτουν 
και να προπαγανδίζουν τα 

δικά τους.

- 
- 

- 
>
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Μ. Βρετανία---Δεν υπάρχει
Ιρλανδία---Δεν υπάρχει

Λουξεμβούργο---Δεν υπάρχει
Βέλγιο---Καταργήθηκε το 1994

Ολλανδία---Καταργήθηκε το 1996
Ισπανία---Καταργήθηκε το 2001
Γαλλία---Καταργήθηκε το 2001
Ιταλία---Καταργήθηκε το 2005

Πορτογαλία---Καταργήθηκε το 2004
Βουλγαρία---Καταργήθηκε το 2007

Λετονία---Καταργήθηκε το 2007
Τσεχία---Καταργήθηκε το 2004

Ουγγαρία---Καταργήθηκε το 2004
Μάλτα---Δεν υπάρχει

Σλοβακία---Καταργήθηκε το 2006
Σλοβενία---Καταργήθηκε το 2003
Ρουμανία---Καταργήθηκε το 2006

Μακεδονία---Καταργήθηκε το 2006
Κροατία---Καταργήθηκε 1/1/2008
Βοσνία---Καταργήθηκε το 2006

Το κόλπο γνωστό, το εφαρμόζουν εδώ και χρόνια σε κάθε αγροτική 
περιοχή της χώρας. Τι χρειάζεται ο αγρότης; Όποτε είναι να 

μαζευτούν τα φρούτα χρειάζεται εργατικά χέρια. Για 3-4 
βδομάδες απορροφούνται όλα τα εργατικά χέρια της περιοχής. 

Χρειάζεται κι’ άλλους. Που θα τους βρει, όταν οι ντόπιοι δεν 
δέχονται να κάνουν τις βρώμικες και κοπιαστικές δουλειές 
του κάμπου; ∆ε θέλει πολύ φαντασία… θα τους εισάγει. 
Ότι δηλαδή κάνει η ελληνική οικονομία από τις αρχές 
των ‘90s. Θα εισάγει φτηνό και υποτιμημένο κοινωνικά 
εργατικό δυναμικό, από τις χώρες που κατέρρευσαν μετά 

το τέλος του ψυχρού πολέμου.
Μια στάση όμως. Είναι πράγματι απλός «αγρότης», αυτός 

που εκμεταλλεύεται την εργασία εργατών γης? Είναι πράγματι 
απλός «αγρότης», αυτός που έχει στην κατοχή του εκατοντάδες 

στρέμματα γης και δεκάδες ιδιόκτητα μηχανήματα? Μπααα… 
για ιδιοκτήτης μας μοιάζει εμάς. Και ως τέτοιον τον αντιμετωπίζουμε. 

Ιδιοκτήτης γης και μέσων παραγωγής, δεν μπορεί να είναι απλός αγρότης, 
με την κλασσική έννοια που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, του ταλαιπωρημένου 

επαρχιώτη δηλαδή, με ένα μικρό κλήρο γης και με μόνη του περιουσία τα τσαπιά του και τα κοφίνια του. 
Συνεχίζουμε. Αυτή λοιπόν η λεηλασία της εργασίας των μεταναστών εργατών (που ανάλογα με τις ανάγκες 
των μικρών και μεγάλων αφεντικών ποικίλει ποιοτικά, ποσοτικά και χρονικά) δε σταματάει αποκλειστικά και 
μόνο στο χώρο δουλειάς. Οι εν λόγω εργάτες προφανέστατα κάπως πρέπει να τραφούν και κάπου φυσικά 
να κοιμηθούν. «Ε καλά τώρα… μην τα θέλουν και όλα δικά τους, δε φτάνει που στη χώρα τους δεν είχανε 
ασπιρίνη έως και πριν λίγα χρόνια, το κρεβάτι τους μάρανε; Και από φαγητό; Ε…ας κόψουν το λαιμό τους… 
τόσο μισθό τους δίνουμε.» Και έτσι προχωράει η εκμετάλλευση και σε άλλους τομείς. Ο αδερφός του αγρότη 
που είναι πτηνοτρόφος έχει ένα παλιό κοτοστάσιο –που έκλεισε με τη γρίπη των πουλερικών- και φυσικά είναι 
αμαρτία να μένει άχρηστο. «Ας το δώσουμε για τους μετανάστες εργάτες. Αλλά όχι τζάμπα. Σε καπιταλισμό 
ζούμε…αλλά είμαστε και άνθρωποι… 1 ευρώ το κεφάλι τη βραδιά. Α… και από φαγητό… ας πάνε στο 
μπακάλικο του χωριού μωρέ.» Τι κι αν το μπακάλικο του χωριού το έχει ο ξάδερφος του αγρότη; Τι κι αν έχει 
άλλες τιμές για τους έλληνες και άλλες για τους μετανάστες; Τι κι αν ο πτηνοτρόφος βγάζει 100 και 200 ευρώ τη 
βραδιά; «Η δουλειά να γίνεται μωρέ... ποιος νοιάζεται για τους ξένους που φέρνουν και αρρώστιες… ένα μήνα 

θα κάτσουν και αν δε γουστάρουμε να τους πληρώσουμε θα πάρουμε την αστυνομία να τους διώξει…».
Σωστά λοιπόν. «Η δουλειά να γίνεται». Και η αθάνατη ελληνική επαρχία έχει μάθει να φέρνει τη δουλειά της 
εκμετάλλευσης, της ζωής και της εργασίας εκατομμυρίων εργατών από άλλες χώρες, εις πέρας. Και μάλιστα 
στα κρυφά. Η’ τουλάχιστον μπορώντας και κρατώντας το στόμα της κλειστό… ίσα ίσα για να μας θυμίζει τον 
στίχο «κι όλοι ξέρουν, μα σωπαίνουν…». Αλλά καμιά φορά συμβαίνει κανά ατύχημα σαν αυτό στην Άρτα στα 
τέλη ∆εκέμβρη, που πήρε φωτιά ένα κοτοστάσιο που μένανε 130 ρουμάνοι εργάτες γης και τότε θυμούνται όλοι 
οι κροκόδειλοι να ρίξουν τα δάκρυα τους και να απολογηθούν ότι δεν είναι ρατσιστές. Έτσι για να μπορούν 
οι τοπικές αρχές να κάνουν επίδειξη ανθρωπισμού και οι ντόπιοι (συνένοχοι κατά τα’ άλλα) να δείξουν την 

«έκπληξη και τον αποτροπιασμό» τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Έχουμε όμως να δείξουμε και εμείς κάτι… οργή και μνήμη...


