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Εθ κέξνπο ηνπ Κέληξνπ ΑΝΤΙΓΟΝΗ επηηξέςηε κνπ λα ζαο θαισζνξίζσ θη
εγώ ζηελ έλαηε Σηξνγγπιή Τξάπεδα θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, έλα ζεζκό πνπ έρνπκε
θαηαθέξεη λα δηαηεξήζνπκε ζε εηήζηα βάζε αλειιηπώο ήδε από ην 2002, ώζηε λα
έρεη θαζηεξσζεί πιένλ σο έλα πάγην θαη δεκνθηιέο βήκα δηαιόγνπ αλάκεζα ζε
πνηθίινπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο πνιηηείαο, πνπ αζρνινύληαη κε δεηήκαηα
θαηαπνιέκεζεο ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ηεο μελνθνβίαο. Μάιηζηα πξν εκεξώλ, ζηηο 17
ηνπ κελόο, δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα, όπσο θάζε ρξόλν, θαη βξίζθεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα καο, θαη ε Εηήζηα Έθζεζε 2010 ηνπ Κέληξνπ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, πξντόλ
εζεινληηθήο πξνζπάζεηαο, πνπ θαηαγξάθεη ζπλνιηθά θαη αλαιπηηθά όια ηα θαηλόκελα
δηαθξίζεσλ ζε όινπο ηνπο θξίζηκνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο.
Είλαη γεγνλόο όηη ζηηο κέξεο καο, θαη εηδηθά ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, ύζηεξα
κάιηζηα από πνιύρξνλνπο αγώλεο θνηλσληθώλ θηλεκάησλ θαη θνξέσλ πξνώζεζεο
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, όιν θαη πεξηζζόηεξν
δηαδίδεηαη ε άπνςε όηη απνηειεί δσηηθή αλάγθε έλα κνληέιν θνηλσληθήο ελόηεηαο,
ζην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη ην ζηνηρείν ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Έλαο ηύπνο, δειαδή,
ηαπηόηεηαο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαιιηεξγεί ηελ ελόηεηα κέζσ ηεο πνιηηηζκηθήο
εηεξόηεηαο. Πιεζαίλνπλ νη θσλέο ζε όιν ηνλ θόζκν πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ε
ζθπξειάηεζε ηεο ελόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο
πνιηηηζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο νθείινπλ λα αληηκεησπίδνληαη σο εμίζνπ ζεκαληηθνί
ζηόρνη. Σε έλαλ πνιππνιηηηζκηθά νξηζκέλν «θνηλό πνιηηηζκό» ηα δηαθνξεηηθά άηνκα
θαη νκάδεο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη αιιάδνπλ ηηο παξαζηάζεηο ηνπο κέζα από
απηή ηελ αιιειεπίδξαζε.
Κάηη ηέηνην, όπσο ππνζηεξίδεηαη θαη από ζύγρξνλνπο θιάδνπο ηεο επηζηήκεο,
ζα επέηξεπε ζε όινπο λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά
ησλ εζλώλ, ζα δηαζθάιηδε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εηεξόηεηαο, ζα
ελδπλάκσλε ηελ αίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εκπηζηνζύλεο
αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο, θαζώο θαη ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ». Πνιινί ζπλάδειθνη
επξσβνπιεπηέο έρνπλ δώζεη αγώλεο επί ζεηξά εηώλ γηα ηελ πξνώζεζε Ψεθηζκάησλ
αιιά θαη γηα ηε βειηίσζε λνκνζεηηθώλ θεηκέλσλ Οδεγηώλ πνπ αθνξνύλ δεηήκαηα
πξνώζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ
ξαηζηζηηθώλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο, πνπ απμάλεη θαη απνθηά νινέλα θαη
πην αλεζπρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ρώξεο ηεο Ε.Ε.
Σε ό,ηη αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηελ Ειιάδα θαηά ηε ρξνληά πνπ θιείλεη, ην 2010,
πηζηεύσ όηη αμίδεη λα ζπγθξαηήζνπκε ζην λνπ καο όηη ε πην ζεκαληηθή ηνκή πνπ
θαίλεηαη λα θνκίδνπλ νη λέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο ζηνπο
κεηαλάζηεο/ηξηεο ζπλίζηαηαη ζηε ξήμε πνπ επέξρεηαη ζηελ «εζληθή ηαπηόηεηα», όπσο
απηή είρε δηακνξθσζεί ζην «ζπιινγηθό θαληαζηαθό» ησλ Ειιήλσλ επί πνιιέο
δεθαεηίεο, ιόγσ κηαο ζπζηεκαηηθήο ρεηξαγώγεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο από παληειώο
εζθαικέλεο θα επηζηεκνληθά αηεθκεξίσηεο αληηιήςεηο πεξί «ηζηνξηθήο θαη
πνιηηηζκηθήο ζπλέρεηαο». Από ηελ άπνςε απηή, ε επηθείκελε απώιεηα ηεο
«κνλνπσιηαθήο ζέζεο» ηνπ «δηθαίνπ ηνπ αίκαηνο» ζπληζηά, πξάγκαηη, έλα ζεηηθό
πνιηηηζκηθό ζνθ γηα ηελ θπξίαξρε ζεώξεζε.
Εηδηθόηεξα γηα ρώξεο όπσο ε Ειιάδα πνπ έρνπλ πξόζθαηε εκπεηξία σο
εζηίεο ππνδνρήο κεηαλαζηώλ/ηξηώλ, εξεπλεηηθέο κειέηεο απαιιαγκέλεο από
εζληθηζηηθέο θνβίεο κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάδεημε ηεο σθειηκόηεηαο κηαο
πηζαλήο θνηλσληθήο έληαμεο κέζσ απόθηεζεο ηζαγέλεηαο. Θέκαηα όπσο ε
δηαζύλδεζε ρακειήο γελλεηηθόηεηαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε αληηκεηώπηζε ησλ
θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνύ θαη μελνθνβίαο πνπ απεηινύλ δεκνθξαηηθέο θαηαθηήζεηο ησλ
επξσπατθώλ θνηλσληώλ, θαζώο επίζεο θαη ε επαλαδηαηύπσζε ηεο έλλνηαο ηεο

«εζληθήο ηαπηόηεηαο» πξνο κηα θαηεύζπλζε κεηεμέιημεο θαη ππέξβαζήο ηεο, ζα
έπξεπε λα απνηεινύλ απηή ηε ζηηγκή ηνπο θεληξηθνύο άμνλεο πξαγκάηεπζεο ηνπ
κεηαλαζηεπηηθνύ θαηλνκέλνπ ζηνλ πνιηηηθό δηάινγν. Η ζπδήηεζε γηα ηηο ηαπηόηεηεο
έρεη αλαδείμεη όηη παηξίδα είλαη ηα παηδηθά καο ρξόληα. Μόλν πνπ θάπνηνη, από
απηνύο πνπ ζπδεηάκε, γελλήζεθαλ εδώ.
Καηά ζπλέπεηα, έλα λνκηθό θαζεζηώο πλήποςρ απόδοζηρ δικαιωμάηων
και ςποσπεώζεων, όπσο είλαη ε ηζαγέλεηα, αποηελεί ηον πιο αζθαλή ηπόπο
ένηαξηρ. Η ηζαγέλεηα δελ πξέπεη λα λνείηαη σο έπαζιν γηα θάπνηνλ πνπ ζα απνδείμεη
«επαξθή πξνζήισζε» ζηα «ηδεώδε ηνπ έζλνπο» ή «επαξθή δηάζεζε» λα γίλεη
θνηλσλόο κηαο «εζληθήο ηαπηόηεηαο» πνπ ηπρόλ πξεζβεύεη ή λνκίδεη όηη πξεζβεύεη ε
πιεηνςεθία, αιιά σο ηεθκήξην πξαγκάησζεο κηαο απεξίθξαζηεο δήισζεο
βνύιεζεο ελόο αιινδαπνύ λα κεηάζρεη ζε κηα «πνιηηηθή θνηλόηεηα» αλνηθηή θαη
δηαξθώο εμειηζζόκελε.
Σπγραίξσ ηνπο δηνξγαλσηέο, ηνλ Νάζν πξνζσπηθά θαη εύρνκαη θαιή επηηπρία
ζηε ζπλέρεηα ηεο εθδήισζεο.

