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ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΟ ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΣΟΤ ΑΝΣΙΣΟΤΡΚΙΜΟΤ 
 

για τον πολιτιςτικό ςύλλογο Ρύζεσ ςτο Φαλϊνδρι 
 

 
Ποιοι/εσ εύμαςτε και τι κϊνουμε εδώ; 

 
Λεγόμαςτε for an intersectional approach και δραςτηριοποιούμαςτε από το Δεκϋμβρη 

του 2015 ςτα βορειοανατολικϊ προϊςτια τησ Αθόνασ (κυρύωσ ςε Φαλϊνδρι και Αγύα 

Παραςκευό, δευτερευόντωσ ςε Φολαργό και Μαρούςι). Η ςυλλογικότητϊ μασ 

χρηςιμοποιεύ το εργαλεύο τησ αυτομόρφωςησ προςπαθώντασ να αναλύςει τη 

ςυγκρότηςη των ςύγχρονων υποκειμϋνων ςτην ελλαδικό επικρϊτεια, εκκινώντασ από 

τον τρόπο με τον οπούο οι αγώνεσ που δύνονται τα τελευταύα χρόνια αποκτούν ολοϋνα 

και περιςςότερο εθνικϊ/εθνικοποιητικϊ χαρακτηριςτικϊ. Κεντρικό μεθοδολογικό 

εργαλεύο ςε αυτό μασ την προςπϊθεια εύναι η διαθεματικότητα. ε πρώτο επύπεδο, με 

την ϋννοια πωσ κρύνουμε ότι η πραγματικότητα εμπερικλεύει πολλϋσ ςχϋςεισ και δομϋσ 

εξουςύασ που ςυναρμόζονται καταςκευϊζοντασ τα ςύγχρονα υποκεύμενα. Αυτό 

ςημαύνει πωσ δεν ψϊχνουμε να βρούμε πολλαπλϊ καταπιεςμϋνα υποκεύμενα αλλϊ 

πωσ προςπαθούμε να δούμε πώσ χτύζονται κυρύαρχα μϋςα από τισ ςχϋςεισ εξουςύασ. 

Προςπαθούμε να μην παύρνουμε, δηλαδό, ωσ δεδομϋνα τα υποκεύμενα αλλϊ να 

βλϋπουμε πωσ φτιϊχνονται αυτϊ, με ποια περιεχόμενα ‘επενδύονται’ οι κυρύαρχεσ 

ςχϋςεισ. τη διαδρομό αυτό αναγνωρύζουμε, επύςησ, πωσ δεν βριςκόμαςτε ςε 

κοινωνικοώςτορικό κενό· υπϊρχει ϋνα ιςτορικό βϊροσ (με εθνικϊ/ εθνοκρατικϊ, 

ϋμφυλα, ταξικϊ, ςεξουαλικοποιητικϊ ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ) που βαραύνει τισ 

πλϊτεσ μασ.  

την ειςόγηςη μασ θα αςχοληθούμε με τον καθημερινό εθνικιςτικό ρατςιςτικό λόγο 

που (ανα)παρϊγεται ςτη γειτονιϊ του υνοικιςμού ςτο Φαλϊνδρι και ταυτύζεται με την 

εξωτερικό πολιτικό του ελληνικού κρϊτουσ, από ϋναν πολιτιςτικό μικραςιατικό 

ςύλλογο που ονομϊζεται Ρύζεσ. Οι δρϊςεισ του ςυλλόγου περιλαμβϊνουν από 

παραδοςιακϊ πανηγύρια, μϋχρι παροχό υποςτόριξησ ςε καμπϊνιεσ τησ ελληνικόσ 

ακροδεξιϊσ (βλ. βιβλύο ϋκτησ δημοτικού1 και παύςη τουρκικών ςύριαλ). Η εναςχόληςη 

των Ριζών εκκινεύ από την όττα τησ μικραςιατικόσ εκςτρατεύασ, την οπούα 

επανεγγρϊφουν ωσ εθνικό τραγωδύα, καλλιεργώντασ ςυςτηματικϊ εθνικιςτικϋσ 

αντιλόψεισ οι οπούεσ αναφϋρονται ςε χαμϋνεσ πατρύδεσ που τισ θϋλουν πύςω. 

Φρηςιμοποιούν, δηλαδό, τη ςτρατηγικό τησ θυματοπούηςησ για να εθνικοποιόςουν την 

τοπικό κοινότητα και να ενοποιόςουν τουσ κατούκουσ ωσ ϋλληνεσ πολύτεσ πϋρα των 

πολιτικών διαφορών. Προβϊλλοντασ το ελληνικό ϋθνοσ ωσ αντύςταςη, αορατοποιούν 

τισ ςχϋςεισ εξουςύασ –όλεσ τισ εθνικϋσ, ϋμφυλεσ και ταξικϋσ διαφορϋσ– και καλούν τα 

υποκεύμενα να επιτελϋςουν το ‘φυςικό’ τουσ καθόκον, με ςκοπό τη διαςφϊλιςη και 

την υπερϊςπιςη τησ εθνικόσ κοινότητασ ςε βϊροσ των Αλλών. 

 

                                                           
1 Βλ. παρϋμβαςη του προϋδρου των Ριζών ςε εκπομπό του Σρϊγκα (2013) –με αφορμό το βιβλύο 
τησ Σ΄Δημοτικού υπό την επιμϋλεια τησ Μ. Ρεπούςη– όπου μϊλωςε το δημοςιογρϊφο επειδό 
μιλούςε για γενοκτονύα των Ποντύων και όχι για γενοκτονύα του ςυνόλου του μικραςιατικού 
πληθυςμού. Μπορεύ να βρεθεύ ςτο youtube με τύτλο: “Εκπομπό Σρϊγκα - Παρϋμβαςη 
Μικραςιατών”. 
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Μια αντύληψη για την ιςτορύα και τισ παραδόςεισ 

Η Ιςτορύα αποτϋλεςε κατϊ κύριο λόγο ςτη ςκληρϊ θετικιςτικό τησ μορφό ςε όλη τη 

διϊρκεια του 20ου και του 21ου αιώνα μια απόπειρα να υιοθετηθεύ μια αφόγηςη για το 

ποιοι εύμαςτε, από που προερχόμαςτε και πολλϋσ φορϋσ να ψηλαφύςουμε το μϋλλον. 

τη διϊρκειϊ τησ, όμωσ, δϋχτηκε επιδρϊςεισ και δημιούργηςε ερωτόματα 

(περιςςότερα απο όςα η ύδια ϋμελλε να απαντόςει) κυρύωσ μεθοδολογικϊ καθώσ και 

από την ειςαγωγό ςε αυτόν μοντϋλων ςκϋψησ προερχόμενων κατϊ κύριο λόγο από το 

ευρύτερο φϊςμα των ανθρωπιςτικών επιςτημών. Η ςυνθόκη που αναδύθηκε γύρω 

από την ιςτορύα μετϊ και από τη δημιουργύα των εθνικιςμών όταν η ιδεολογικοπούηςό 

τησ και η ϋνταξό τησ ςτο δικαιολογητικό πυρόνα του κρϊτουσ και του εθνικιςμοφ. Αυτό 

που προζβλεπε η εθνικιςτική αντίληψη για την ιςτορία ήταν με την ανάγνωςη τησ ιςτορίασ 

να ιδρφςει μια γενεαλογία για τα υποκείμενα ενόσ ςυγκεκριμζνου γεωγραφικά χϊρου και 

να τουσ δϊςει ζνα οντολογικό πλαίςιο, μια απάντηςη για το παρελθόν τουσ και ταυτόχρονα 

ζνα κάλεςμα για ανάληψη καθηκόντων ςυνυφαςμζνων με την αναπαραγωγή του ζθνουσ 

και την προβολή του ςτο μζλλον.  

Κύριο όχημα που επιςτρατεύτηκε ςε αυτό τη διαδικαςύα, ειδικϊ ςτον ελληνικό 
εθνικιςμό, όταν εκεύνο τησ παρϊδοςησ –η ενδυνϊμωςη, δηλαδό, των κυρύαρχων 
πολιτιςμικών χαρακτηριςτικών που ζητούςαν να οργανωθούν πολιτικϊ και η 
ταυτόχρονη αορατοπούηςη πτυχών τησ ιςτορύασ που αφορούςαν πολιτιςμικϊ 
χαρακτηριςτικϊ μειονοτικών ταυτοτότων, χαρακτηριςτικϊ που διαςϊλευαν ϋννοιεσ 
όπωσ αυτό του ϋθνουσ-κρϊτουσ. Η παρϊδοςη με την ϋννοια του πολιτιςμού εύναι το 
εργαλεύο εκεύνο που προςδύδει αναλλούωτο χαρακτόρα διαχρονικότητασ και 
ομοιογϋνειασ ςτην ελληνικότητα. Η πολιτικό επικρϊτηςη του εθνικιςμού ςτο κομμϊτι 
τησ ιςτορύασ εκφρϊζει τη νύκη τησ ελληνικόσ εθνικόσ κοινότητασ ςτο πεδύο των 
κοινωνικών και πολιτικών ανταγωνιςμών. Γι’ αυτό και οτιδόποτε τϋθηκε ωσ εμπόδιο 
εξαφανύςτηκε, αορατοποιόθηκε και δϋχτηκε τη βύα του αποκλειςμού. Ϊνασ από τουσ 
κομβικούσ ρόλουσ τησ ελληνικόσ ιςτορύασ εύναι να επιχειρεύ να εξαφανύςει τισ 
αντιςτϊςεισ που διαρρόγνυαν τον εθνικό ιςτό (ταξικϋσ, ϋμφυλεσ) εύτε να προςπαθεύ να 
τισ αμβλύνει εντϊςςοντϊσ τεσ ςτην εθνικό ιςτορικό αφόγηςη. Παρϊλληλα, κατϊφερε 
να εννοιολογόςει με θετικό τρόπο και προσ όφελόσ τησ ακόμα και τισ εμφανιζόμενεσ 
ωσ τραγωδύεσ· εύτε αυτϋσ αναφϋρονταν ςε ςτρατιωτικϋσ όττεσ εύτε ςε υποδουλώςεισ 
(με χαρακτηριςτικότερο παρϊδειγμα την όττα ςτη μικραςιατικό εκςτρατεύα).  

Για εμϊσ από την ϊλλη, η ιςτορύα δεν αποτελεύ ϋνα πεδύο ουδϋτερο, ϋναν ακόμα 
επιςτημονικό κλϊδο που μελετϊ ςυγκεκριμϋνα ιςτορικϊ πρόςωπα και αντιμετωπύζει 
τισ αντιςτϊςεισ με όρουσ ςτατιςτικών. Για εμϊσ η μελϋτη τησ ιςτορύασ αφορϊ το 
ελληνικό ϋθνοσ, το εδώ και το τώρα τησ όξυνςησ των ανταγωνιςμών εναντύον του: γι’ 
αυτό το λόγο βλϋπουμε την ελληνικό ιςτορύα ωσ μια ιςτορύα εθνοκαθϊρςεων και το 
ελληνικό ϋθνοσ ωσ πόλεμο. Ϊναν πόλεμο τόςο κατϊ την διαδικαςύα ύδρυςόσ του (βλ. 
ςφαγό Εβραύων και Μουςουλμϊνων τησ Σριπολιτςϊσ) όςο και μετϋπειτα για την 
επϋκταςό του καθώσ και τη διατόρηςη τησ κυριαρχύασ του με κϊθε κόςτοσ (εμπρηςμόσ 
Κϊμπελ ςτη Θεςςαλονύκη το 1931, αποκλειςμόσ με μπϊρεσ ςτα πομακοχώρια μϋχρι το 
1995, απαγόρευςη ομιλύασ τησ μακεδονικόσ γλώςςασ). Με ϊλλα λόγια, όπωσ 
αποτυπώνεται και με ςυμπυκνωμϋνο τρόπο ςε ϋνα ςύνθημα που γρϊφουμε: «ςφαγϋσ 
και εθνοκαθϊρςεισ εδώ και δυο αιώνεσ ςε Εβραύουσ, Μουςουλμϊνουσ και 
λαβομακεδόνεσ». Τποςτηρύζουμε πωσ για να καταλϊβει κανεύσ τα περιεχόμενα των 
ιςτορικών αφηγόςεων πρϋπει να δει τόςο τισ χρόςεισ τισ οπούεσ αυτϊ τα περιεχόμενα 
εξυπηρετούν –για ποιον τϋλοσ πϊντων λόγο και με ποιο ςκοπό επιςτρατεύονται– όςο 
και τα ςυγκεκριμϋνα περιεχόμενα που αποκρυςταλλώνουν. Καμύα ςχϋςη, λοιπόν, δεν 
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υπϊρχει μεταξύ ιςτορικών αφηγόςεων και αλόθειασ. Ϊχοντασ αυτό κατϊ νου 
μπορούμε να πούμε ότι μασ ενδιαφϋρει να αμφιςβητόςουμε τισ ςυγκεκριμϋνεσ ςχϋςεισ 
και περιεχόμενα καταθϋτοντασ τισ θϋςεισ μασ ςε ενα ςυλλογικό και κινηματικό 
επύπεδο. 

 

Πολιτιςτικού ςύλλογοι: Ο ρόλοσ τουσ.  

Οι πολιτιςτικού ςύλλογοι που δημιουργόθηκαν ςτην ελληνικό επικρϊτεια με βαςικό 
ϊξονα αναφορϊσ τον τόπο καταγωγόσ των μελών τουσ (μικραςιατικού, 
‘ελληνομακεδονικού’, ‘ελληνοποντιακού’ ςύλλογοι κ.λπ.) αποτϋλεςαν ιςτορικϊ ϋνα 
κομμϊτι διαμόρφωςησ εθνικόσ ςυνεύδηςησ, και δημόςιασ εξουςύασ αναπαρϊγοντασ 
την εθνικό - κρατικό πολιτικό. Αναπαριςτούν μϋχρι και ςόμερα, δομϋσ ϊτυπησ τοπικόσ 
αυτοδιούκηςησ τησ «κοινωνύασ των πολιτών» οι οπούεσ ενώ φαύνεται να διατηρούν 
χαλαρούσ δεςμούσ από ϊποψη οργανωτικό με το κρϊτοσ, εν τούτοισ διοχετεύουν τισ 
εθνικϋσ-κρατικϋσ πολιτικϋσ επιδιώξεισ ςτο μικροεπύπεδο των γειτονιών. Διοργανώνουν 
παραδοςιακϊ γλϋντια, εκδηλώςεισ και ϊλλα πολιτιςτικϊ δρώμενα που αναφϋρονται 
ςτα όθη, τα ϋθιμα και την «ϋνδοξη ιςτορύα του παρελθόντοσ» του τόπου καταγωγόσ 
των μελών τουσ, ςτα οπούα το κρϊτοσ τουσ παρϋχει υλικϋσ διευκολύνςεισ με ςκοπό να 
εξαςφαλιςτεύ η ςυνοχό τουσ και η διϊρκειϊ τουσ ςτο χρόνο.2 Σο γεγονόσ, δηλαδό, πωσ 
οι πολιτιςτικού ςύλλογοι δεν εύναι οργανωμϋνα κόμματα δεν ςημαύνει πωσ δεν κϊνουν 
πολιτικό –και μϊλιςτα, πολλϋσ φορϋσ, πρώτησ γραμμόσ– εύτε ςτην εμπροςθοφυλακό 
εύτε ςτα μετόπιςθεν τησ εδαφικόσεπικρϊτειασ που ορύζει το ελληνικό ϋθνοσ-κρϊτοσ. 

 

Χαλϊνδρι city 

το επύπεδο του Φαλανδρύου που δραςτηριοποιούμαςτε, τον ςυγκεκριμϋνο ρόλο τον 
ϋχει αναλϊβει ο ςύλλογοσ Μικραςιατών προςφύγων Ρύζεσ ο οπούοσ ϋχει ςταθερό 
παρουςύα (από το 2007 μϋχρι ςόμερα) ςτο υνοικιςμό (μια γειτονιϊ του Φαλανδρύου). 
Οι δρϊςεισ των Ριζών περιλαμβϊνουν γλϋντια με μικραςιϊτικο φολκλόρ, εκμϊθηςη 
παραδοςιακών χορών, ϋκδοςη βιβλύων και διανομό cd με μικραςιϊτικεσ μουςικϋσ ενώ 
διϊφορα ςτελϋχη τουσ ϋχουν παραχωρόςει οικειοθελώσ τισ γνώςεισ τουσ περύ 
προςφυγιϊσ ςε διϊφορα ςχολεύα του Φαλανδρύου.3 Σα τελευταύα χρόνια εκτόσ από το 
‘ενόλικο’ Δ.. διαθϋτουν και υμβούλιο εφόβων.4 Οι Ρύζεσ ςυνιςτούν ϋνα ςύλλογο με 
εγκαθιδρυμϋνεσ τοπικϋσ ςυνοικιακϋσ ςχϋςεισ που ςυνδϋονται αφενόσ με τουσ τοπικούσ 
καταςτηματϊρχεσ και την πολιτιςτικό ζωό τησ γειτονιϊσ του υνοικιςμού αφετϋρου με 

                                                           
2 Για τη ςυνειςφορϊ των πολιτιςτικών ςυλλόγων ςτην εξωτερικό πολιτικό του ελληνικού 
κρϊτουσ, με αναφορϊ ςτην περιοχό τησ μακεδονύασ βλ. “«Θα τουσ κϊνωμεν όλουσ Ϊλληνασ 
μϋχρι την Ανατολικό Ρωμυλύα»: Πολιτιςτικού ςύλλογοι, μειονότητεσ και εξωτερικό πολιτικό”,  
ςτο antifa#64. 
3 «το πλαύςιο Πολιτιςτικού Προγρϊμματοσ που υλοποιεύται ςτο ςχολεύο με τύτλο "Πρόςφυγεσ: 
Η Ιςτορύα επαναλαμβϊνεται" προςκλόθηκε ο ύλλογοσ Μικραςιατών "Ρύζεσ" τον οπούο 
εκπροςώπηςαν οι Δημότρησ Σςακιλτζόσ και Νύκοσ Καραμπουρνιώτησ. Μύληςαν ςτουσ μαθητϋσ 
για τουσ πρόςφυγεσ του Φαλανδρύου, την περύοδο μετϊ τη Μικραςιατικό καταςτροφό»: από το 
ϊρθρο με τύτλο “«Πιϊςε το χϋρι μου»: υνεχύζονται οι δρϊςεισ τησ καμπϊνιασ ςτο Φαλϊνδρι”. 
4 Για τισ περιπϋτειεσ που εύχε μϋλοσ του ςυμβουλύου εφόβων των Ριζών, όταν επιτϋθηκε ςε 
μετανϊςτη μικροπωλητό ςτην πλ. Φαλανδρύου, βλ. τα κεύμενα “Ανοιχτό επιςτολό ςτισ 
απαντόςεισ των μελών του ςυλλόγου Ρύζεσ (Φαλϊνδρι)” ςτο 0151 #06 και το “Για την εμφϊνιςη 
των φαςιςτών τησ Φρυςόσ Αυγόσ ςτο Φαλϊνδρι (ό αλλιώσ εθνικιςμόσ ante portas)”. Μια γεύςη 
του τι εςτύ ςυμβούλιο εφόβων μπορεύ να πϊρει κϊποια βλϋποντασ το “Εφηβοι Ρύζεσ Πύτα 2013” 
ςτο youtube. 
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ϊλλουσ ςυλλόγουσ μικραςιατών.5 Από όλα τα παραπϊνω, διαπιςτώςαμε καταρχϊσ 
πωσ οι Ρύζεσ αναγνωρύζονται ωσ επύςημοσ ςυνομιλητόσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ 
αφετϋρου αυτό η αμοιβαύα αναγνώριςη μεταξύ του ςυλλόγου και τησ δημοτικόσ αρχόσ 
περιλαμβϊνει και υλικό ςτόριξη καθώσ η τελευταύα τουσ παραχωρεύ χώρουσ και 
ςυνειςφϋρει ςτα ϋξοδα των εκδηλώςεων.6 

Ενιςχύεται με αυτό τον τρόπο η αντύληψη ότι οι γειτονιϋσ δεν αποτελούν ουδϋτερα 
πεδύα, αποπολιτικοποιημϋνα, όπου ζούμε και αναπαραγόμαςτε μηχανικϊ αλλϊ πεδύα 
ανταγωνιςμών τουσ οπούουσ θϋλουμε να οξύνουμε –προκειμϋνου να μπορϋςουμε 
μϋςα από αυτό την ςυνθόκη αφενόσ να δώςουμε χώρο ςε όςουσ αςφυκτιούν εντόσ 
τουσ· αφετϋρου να γύνουμε ορατϋσ/ού ώςτε να μπορϋςουμε να ςυνδεθούμε μαζύ τουσ. 
Πιο ςυγκεκριμϋνα, εύναι το γεγονόσ ότι αναγνωρύζουμε και ςτουσ γεύτονϋσ μασ τον 
εχθρό που μασ κϊνει να αξιολογούμε το μικροεπύπεδο τησ γειτονιϊσ ωσ προνομιακό 
πϋδιο ϊςκηςησ πολιτικόσ. Γιατύ εύναι εκεύ που οι ςχϋςεισ εξουςύασ αορατοποιούνται, 
ςυγκαλύπτονται και αποκτούν τον χαρακτόρα ενόσ φυςικού γεγονότοσ· ϋχουμε δει 
και ϋχουμε ζόςει την εδραύωςη ρατςιςτικών, εθνικιςτικών και ςεξιςτικών αντιλόψεων 
μϋςα από τη μορφό τησ παρϋασ και διαπιςτώνουμε πωσ γι’ αυτό και εύναι δύςκολο να 
εντοπιςτούν. Παρϊλληλα, η γειτονιϊ αποτελεύ και για εμϊσ «ςχολεύο» αφού εύναι εκεύ 
που προςπαθούμε να βϊλουμε τα αναλυτικϊ μασ εργαλεύα να δουλϋψουν, να 
πολιτικοποιόςουμε τα βιώματα μασ. Να καταλϊβουμε τουσ ειδικούσ τρόπουσ με τουσ 
οπούουσ αναπαρϊγονται οι ςχϋςεισ εξουςύασ ζώντασ ςε μια γειτονιϊ ςαν αυτό του 
υνοικιςμού (όπου κϊποιοι και κϊποιεσ από μασ μεγαλώςαμε), κρύνοντασ πωσ η 
κριτικό ςτην ελληνικότητα ςυνιςτϊ και μια αυτοκριτικό καθώσ κι εμεύσ οι ύδιοι/ύδιεσ 
κοινωνικοποιηθόκαμε ωσ ϋλληνεσ και ελληνύδεσ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΙΖΩΝ 

Α) Εκτόσ πολιτικών διαφορών –ϊρα, ϋλληνεσ πϊνω απ’ όλα 

Ο λιμενόμπατςοσ και πρόεδροσ του πολιτιςτικού ςυλλόγου Ρύζεσ Νύκοσ 
Καραμπουρνιώτησ προςπαθώντασ να περιγρϊψει την ανοιχτότητα[sic] του ςυλλόγου 
λϋει ςε κϊθε ευκαιρύα πωσ «αν κϊποιοσ εύναι ρομαντικόσ για γνώςη από τον πιο ακραύο 
μαρξιςτό μϋχρι τον χρυςαυγύτη δεν μασ απαςχολεύ τι ρύχνει ςτην κϊλπη του. Αν αφόνει τα 
πολιτικϊ ϋξω από την πόρτα του υλλόγου και μϋςα προςφϋρει, για εμϊσ εύναι ϋνασ 
ϊνθρωποσ χρόςιμοσ, αλληλϋγγυοσ και ςεβϊςμιοσ.7 Οι παραδοςιακού χορού, τα γλϋντια και 
η μικραςιατικό πολιτιςτικό κληρονομιϊ, η ελληνικό ςημαύα ςτο logo και τα γραφεύα 
του ςυλλόγου, τα ιςτορικϊ βιβλύα που εκδύδει ο ςύλλογοσ παρουςιϊζονται ωσ κϊτι 
ουδϋτερο, κϊτι πϋραν των πολιτικών διαφορών. Εμεύσ με τη ςειρϊ μασ 
αναρωτηθόκαμε: ποιο εύναι το υπόςτρωμα όλων όςων μπορούν να μιλϊνε αυτό την 
κοινό γλώςςα που εξοβελύζει τισ πολιτικϋσ διαφορϋσ; Και αντύςτροφα: ποιο εύναι το 
χαρακτηριςτικό εκεύνο που μπορεύ να γεφυρώςει τισ πολιτικϋσ διαφορϋσ; Μόνο το 

                                                           
5 Σα γραφεύα του ςυλλόγου βρύςκονται ςτον κεντρικότερο δρόμο (Μ. Καρελϊ) τησ γειτονιϊσ 
του υνοικιςμού· δρόμοσ ο οπούοσ απαρτύζεται από μικρϊ καταςτόματα με αποτϋλεςμα να 
λειτουργεύ ωσ κϋντρο τησ αγορϊσ τησ γειτονιϊσ. 
6 Βλ. “Νύκοσ Καραμπουρνύωτησ – υνϋντευξη ςτον πρόεδρο του ςυλλόγου ‘Ρύζεσ’” ςτο Χαλϊνδρι 
press (φύλλο 9, 3.2013) όπου αναφϋρεται η ςτόριξη τησ τότε δημοτικόσ αρχόσ ςτο ςύλλογο. Για 
μια πιο πρόςφατη κοινό εκδόλωςη, το Μϊιο του 2019, βλ. την παρουςύαςη του cd 
«ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ», η οπούα προλογύςτηκε από το δόμαρχο Φαλανδρύου και τον 
αντιδόμαρχο πολιτιςμού. 
7 Ό.π. ςτο “Νύκοσ Καραμπουρνύωτησ – υνϋντευξη ςτον πρόεδρο του ςυλλόγου ‘Ρύζεσ’” ςτο 
Χαλϊνδρι press (φύλλο 9, 3.2013), ςελ. 13. 
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γεγονόσ πωσ όςοι και όςεσ μιλούν εύναι ϋλληνεσ και ελληνύδεσ. Καθώσ και το γεγονόσ 
πωσ μιλούν ςτο όνομα του εθνικού (ϊρα, καθολικού κοινωνικϊ) ςυμφϋροντοσ.  

Δηλαδό, όλεσ οι πολιτιςτικϋσ δρϊςεισ των Ριζών εμφανύζονται ωσ ουδϋτερεσ και χωρύσ 
ςυγκεκριμϋνο πολιτικό νόημα κατορθώνοντασ να μυςτικοποιόςουν το γεγονόσ πωσ 
βοηθούν ςτη ςυγκρότηςη μύασ καθ’ όλα πολιτικόσ οργϊνωςησ: του ελληνικού ϋθνουσ. 
Σην ύδια ςτιγμό η πολιτικό ιδιότητα των δρϊςεων του ςυλλόγου αναδεικνύεται και από 
το ότι ευθυγραμμύζονται με τισ κυρύαρχεσ πολιτικϋσ επιδιώξεισ του ελληνικού ϋθνουσ-
κρϊτουσ –ςυγκεκριμϋνα, ενϊντια ςτην Σουρκύα. Σο ελληνικό ςυμφϋρον λειτουργεύ ωσ ο 
κόμβοσ εκεύνοσ που ενώνει όλεσ τισ διαφορϋσ του εθνικού ςώματοσ –εύναι πηγαύο, 
αυθόρμητο και αποτελεύ κοινό ουςύα του ελληνικού λαού. 

Επιπλϋον, ς’ αυτό το ςχόμα ςυντηρεύται η διαχρονικό αφόγηςη που αντιλαμβϊνεται 
την πολιτικό ηγεςύα ωσ προδοτικό (ξεκινώντασ από τον Εφιϊλτη ςτη μϊχη των 
Θερμοπυλών φτϊνοντασ μϋχρι την Κερκόπορτα ςτην κατϊκτηςη τησ 
Κωνςταντινούπολησ το 1453 και το «αλότεσ, προδότεσ πολιτικού» τησ χ.α.). Η προδοςύα 
δεν εύναι η αρμόζουςα ςτϊςη του ελληνικού κρϊτουσ απϋναντι ςε πληθυςμούσ που 
θεωρούνται ελληνικού· ςυνδϋοντασ, με τον τρόπο αυτό, την ϋμφυλη με την εθνικό 
αναπαρϊςταςη του ελληνικού ϋθνουσ κρϊτουσ: η φιγούρα τησ Ελλϊδασ ωσ τησ 
γυναύκασ που χρόζει υπερϊςπιςησ και του κρϊτουσ ωσ του πατϋρα που (πρϋπει να) 
προςφϋρει ςτϋγη ςτον απανταχού ελληνιςμό ςε ςτιγμϋσ διωγμού του ανακτώντασ τη 
χαμϋνη αξιοπρϋπεια και την τιμό του. Εμπόδιο ς’ αυτόν ακριβώσ την προςπϊθεια 
ςτϋκονται οι ϋλληνεσ πολιτικού. Η εναντύωςη ςτην πολιτικό –ϋτςι όπωσ εκφρϊζεται 
από τον ςύλλογο– κρύβει την προςπϊθειϊ του να μασ πεύςει ότι η πολιτικό εύναι 
διαςπαςτικό· υπϊρχουν, όμωσ, κϊποια θϋματα (τα λεγόμενα και εθνικϊ) ςτα οπούα 
εύμαςτε πρώτ’ απ’ όλα ϋλληνεσ και θα πρϋπει να ϋχουμε κοινϋσ αντιλόψεισ και 
επιδιώξεισ. 

Ενδεικτικό παρϊδειγμα εύναι ϋνα κεύμενο που παραθϋτουν ςτο οπούο αναφϋρεται 
πολλϋσ φορϋσ η ςτροφό των προςφύγων προσ την αριςτερϊ.8 Αυτό η ςτροφό, 
ωςτόςο, δεν παρουςιϊζεται ωσ αντύθεςη ςτισ τότε καπιταλιςτικϋσ ςχϋςεισ εξουςύασ/ 
εκμετϊλλευςησ που προϋκυπτε από τη θϋςη των προςφύγων ςτον ελληνικό 
κοινωνικό ςχηματιςμό αλλϊ εμφανύζεται με εθνικούσ όρουσ ωσ απϊντηςη ςτισ 
προδοτικϋσ φιλοτουρκικϋσ πολιτικϋσ. 

Β) Αντιςημιτιςμόσ 

Ο αντιςημιτιςμόσ των Ριζών εμφανύζεται κυρύωσ μϋςα από την εργαλειακό χρόςη του 
όρου γενοκτονύα. Η επανειλημμϋνη χρόςη του όρου γενοκτονύα για να περιγρϊψει τον 
διωγμό των χριςτιανών από την μύρνη ςυνιςτϊ μια εργαλειακό ςχετικοπούηςη του 
Ολοκαυτώματοσ με δύο τρόπουσ. Από τη μύα μεριϊ, επειδό χρηςιμοποιεύται για να 
δεύξει την κοινότητα που μοιρϊζονται οι ϋλληνεσ χριςτιανού μικραςιϊτεσ με τουσ 
εβραύουσ. Δηλαδό, αυτό που μασ λϋνε εύναι πωσ επειδό ϋχουμε υποςτεύ κι εμεύσ 

                                                           
8 «ε πολιτικό επύπεδο οι πρόςφυγεσ θα παραμεύνουν προςηλωμϋνοι ςτον αντιμοναρχικό 
φιλελευθεριςμό. Μετϊ την παραχώρηςη των περιουςιών των προςφύγων ςτο τουρκικό κρϊτοσ με 
το ελληνοτουρκικό ςύμφωνο φιλύασ και ςυνεργαςύασ που υπϋγραψε ο Βενιζϋλοσ με τον Μουςταφϊ 
Κεμϊλ, το ςφαγϋα τησ μύρνησ, αρκετού πρόςφυγεσ ςτραφόκαν προσ την Αριςτερϊ.» ςτο 
“Θεςςαλονύκη και πρόςφυγεσ” (η ϋμφαςη δικό μασ). Εδώ χρειϊζεται μια ςύντομη παρϋνθεςη: 
οι Ρύζεσ δεν κϊνουν προφανώσ ιςτορικό ϋρευνα. Φρηςιμοποιούν, ωςτόςο, ιςτορικϊ κεύμενα τα 
οπούα προωθούν τισ ύδιεσ αντιλόψεισ με αυτϋσ που διακινούν και οι ύδιοι. Ψσ εκ τούτου, 
θεωρούμε πωσ τα ϊρθρα που αναδημοςιεύουν ςε ςελύδεσ ςτο facebook ό ςε διϊφορα site που 
χρηςιμοποιούν αντανακλούν τισ απόψεισ τουσ. Αυτόσ εύναι και ο λόγοσ που τα ςυμπεριλϊβαμε 
ςτην κριτικό μασ. 
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γενοκτονύα ωσ ϋλληνεσ, τιμούμε τουσ εβραύουσ που όταν θύματα του Ολοκαυτώματοσ.9 
Ϊτςι, όμωσ, αφενόσ ξεπλϋνουν το ρόλο και τη ςυμμετοχό κομματιών των προςφύγων 
–ωσ τμόματοσ πλϋον του εθνικού κορμού– ςτουσ διωγμούσ, ςτισ φαςιςτικϋσ 
οργανώςεισ τησ εποχόσ (π.χ. ΕΕΕ), ςτα κρατικϊ οργανωμϋνα πογκρόμ, ςτισ επιθϋςεισ 
εναντύον των Εβραύων τησ Θεςςαλονύκησ, αποδύδοντασ όλα τα παραπϊνω ωσ 
απϊντηςη ςτην επιθετικότητα των γηγενών (χριςτιανών και Εβραύων) και ςτην 
εμπορικό δραςτηριότητα των τελευταύων.10 

Σην ύδια ςτιγμό ξεπλϋνουν τον αντιςημιτιςμό του ελληνικού κρϊτουσ και τησ ελληνικόσ 
κοινωνύασ. Ενώ, δηλαδό, η ευθύνη για τον ελληνικό αντιςημιτιςμό δεν μπορεύ να 
αποδύδεται ςτουσ πρόςφυγεσ (αφού ούτωσ ό ϊλλωσ δεν ςυνιςτούν μια ενιαύα 
ταυτότητα), ςτο λόγο που αναπαρϊγουν οι Ρύζεσ –αναφορικϊ με το πογκρόμ του 
Κϊμπελ– αντιςτρϋφεται ο ρόλοσ των θυμϊτων του πογκρόμ με τουσ θύτεσ. 
Προκειμϋνου να ξορκύςουν τον αντιςημιτιςμό των προςφύγων, χϊνεται από την 
εικόνα η ςτρατηγικό του ελληνικού κρϊτουσ να τοποθετόςει τουσ πρόςφυγεσ ςε 
περιοχϋσ που όταν ‘αμφύβολησ εθνικόσ καθαρότητασ’ λόγω τησ κυριαρχύασ του 
εβραώκού πληθυςμού –με ςκοπό αυτϋσ να ομογενοποιηθούν εθνικϊ. 

Από την ϊλλη μεριϊ, η απόπειρα εργαλειακόσ ςύνδεςησ του Ολοκαυτώματοσ με την 
όττα τησ εκςτρατεύασ του ελληνικού κρϊτουσ προσ το τουρκικό εκκινεύ από την 
αγωνύα των ελλόνων να εύναι πϊντα τα κατεξοχόν θύματα. Ο όροσ γενοκτονύα 
αποτελεύ ϋνα νομικό νεολογιςμό-οριςμό που δημιουργόθηκε το 1944 για να 
περιγρϊψει τη Shoah. ’ αυτό τη ςυνθόκη, η περιζότητη θϋςη του θύματοσ ϋχει κλαπεύ 
από τουσ Εβραύουσ. Οι εβραύοι κλϋβουν την απόλαυςη των ελλόνων γιατύ βρύςκονται ςτην 
παγκοςμύωσ αναγνωριςμϋνη θϋςη του θύματοσ· μια θϋςη ςτην οπούα πρϋπει να 
βρύςκονται και οι ϋλληνεσ. υνεπώσ, η ςτρατηγικό που ακολουθεύται εύναι η 
ςχετικοπούηςη του Ολοκαυτώματοσ μϋςα από την επιχειρούμενη ςύνδεςη μεταξύ των 
ελλόνων και των Εβραύων με βϊςη το τραύμα καθώσ και το ξϋπλυμα του 
αντιςημιτιςμού ωσ ςυγκροτητικού ςτοιχεύου του ελληνικού εθνικιςμού-ϋθνουσ.11 

                                                           
9 Βλ. “Οι Φριςτιανού τησ Μικρϊσ Αςύασ μαρτύρηςαν πρώτοι από τουσ εμπνευςτϋσ του 
ολοκαυτώματοσ των Εβραύων” (ϊρθρο του προϋδρου των Ριζών). 
10 Βλ. τισ αναφορϋσ ςτισ ςχϋςεισ μεταξύ ‘γηγενών’ και προςφύγων ςτο “Θεςςαλονύκη και 
πρόςφυγεσ”. Εκεύ υποςτηρύζεται πωσ «ςτοιχεύο που θα ενιςχύςει τισ αντιθϋςεισ μεταξύ των 
«ντόπιων» και των προςφύγων θα εύναι επύςησ και ο εμπορικόσ ανταγωνιςμόσ ςτην αγορϊ τησ  
Θεςςαλονύκησ, όπου κυριαρχούςαν οι Εβραύοι» δικαιολογώντασ επύ τησ ουςύασ αυτό που 
γρϊφεται αμϋςωσ παρακϊτω πωσ «Θα υπϊρξει και μικρό ςυμμετοχό των προςφύγων ςε 
εθνικιςτικϋσ οργανώςεισ, όπωσ αυτό των 3Ε, η οπούα ευθύνεται για το αντιεβραώκό πογκρόμ 
ςτο ςυνοικιςμό του Κϊμπελ.» 
11 «Από τη ςύςταςη του ελληνικού κρϊτουσ μϋχρι ςόμερα ο εβραώκόσ πληθυςμόσ 
αντιμετωπύςτηκε ωσ εςωτερικόσ εχθρόσ. Η ύδια η επανϊςταςη του 1821 τον ϋθεςε ςτο 
ςτόχαςτρο εξοντώνοντασ όλουσ τουσ Εβραύουσ τησ Σρύπολησ αναδεικνύοντασ τη ςφαγό ςτον 
εθνικό ύμνο τησ ελλϊδασ. Σο αντιςημιτικό αυτό πϊθοσ ςυνεχύςτηκε να εκφρϊζεται με πογκρόμ 
εναντύον εβραώκών κοινοτότων (Κϋρκυρα 1891, εμπρηςμόσ του καταυλιςμού Κϊμπελ ςτη 
Θεςςαλονύκη το 1931) και κορυφώθηκε με τη ςυμμετοχό ελλόνων χριςτιανών ςτον εκτοπιςμό 
του 86% του ςυνολικού εβραώκού πληθυςμού τησ ελλϊδασ ςτα ςτρατόπεδα εξόντωςησ. Ο 
αντιςημιτιςμόσ όταν και εύναι ϋνα όπλο για να επιτευχθεύ η εθνικό ομοιογϋνεια ςτη βϊςη τησ 
χριςτιανορθόδοξησ θρηςκεύασ ενώ η ςύνδεςη των Εβραύων με τον κομμουνιςμό 
χρηςιμοποιόθηκε για να ςτιγματύςει, αρχικϊ, το νεότευκτο εργατικό κύνημα τησ ελλϊδασ, 
διατηρώντασ την εθνικό καθαρότητα των αγώνων. [...] Παρϊλληλα με την ιδεολογικό 
επικρϊτηςη του αντιςημιτιςμού πόγαιναν και τα υλικϊ οφϋλη· η απαλλοτρύωςη, δηλαδό, των 
εβραώκών περιουςιών (κατϊ τη διϊρκεια του Ολοκαυτώματοσ) από ϋλληνεσ πολύτεσ. Από τη 
ςφαγό όλων των Εβραύων τησ Σριπολιτςϊσ το 1821, το Ολοκαύτωμα με την εξόντωςη του 86% 
των ελλόνων Εβραύων και τη μετϊ χαρϊσ απαλλοτρύωςη των εβραώκών περιουςιών, μϋχρι τουσ 
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Γ) Νεκροφιλύα 

Πολλϊ από τα διαρκό αιτόματα των Ριζών προσ τη δημοτικό αρχό του Φαλανδρύου 
περιςτρϋφονται γύρω από τη μνόμη των νεκρών περιλαμβϊνοντασ εύτε τη 
μετονομαςύα δρόμων εύτε την ανϋγερςη μνημεύων.12 Σα ταφικϊ μνημεύα δύνουν τον 
χαρακτόρα μιασ κοινότητασ γησ, αύματοσ και θυςιών, μιασ κοινότητασ ιερόσ, που 
εθνικοποιούν τον χώρο και προςπαθούν να ςυνδϋςουν την ιερότητα του εδϊφουσ και 
των νεκρών με μια ανϊγκη για θυςύα ςτο τώρα.13 Αυτό γύνεται φανερό μϋςα από την 
προςπϊθεια των Ρύζων να μετονομϊςουν δρόμουσ, πλατεύεσ και πϊρκα με ονόματα 
προςωπικοτότων που θυςιϊςτηκαν για τα απαρϊγραπτα εθνικϊ δύκαια εύτε ςτην 
μικραςιατικό εκςτρατεύα εύτε κατϊ την διϊρκεια τησ εθναφύπνιςησ του 1821.14 

Κινητόρια δύναμη του ςυλλόγου των Ρύζων αποτελεύ η προςκόλληςη και η 
παρουςύαςη τησ μικραςιϊτικησ εκςτρατεύασ μϋςω των θυμϊτων τησ και μϋςα από την 
διαδικαςύα τησ ςυμφορϊσ για τον ελληνιςμό. Η εμμονό με τα θύματα, τουσ νεκρούσ, 
την δυςτυχύα, το μαρτύριο των ταγμϊτων εργαςύασ αποτελεύ την καύςιμη ύλη για την 
ύπαρξη του ςυλλόγου. Μϋςα ςτην αφόγηςη αυτό, διακρύνουμε τισ βαςικϋσ 
ςυντεταγμϋνεσ των Ριζών: “οι πρόςφυγεσ εύναι ϋνα ενιαύο ςώμα, των οπούων οι απόγονοι 
εύμαςτε εμεύσ. Εμεύσ [οι Ρύζεσ] επειδό αναβιώνουμε τα όθη και τα ϋθιμα των νεκρών 
προγόνων μασ, εύμαςτε οι πραγματικού ςυνεχιςτϋσ τουσ. Επομϋνωσ, εμεύσ μπορούμε να 
αξιώνουμε μια θϋςη εκπροςώπου των θυμϊτων”. Με τον τρόπο αυτό, οποιαδόποτε 
απόπειρα κριτικόσ ςτη ςτϊςη του ςυλλόγου εμφανύζεται ςαν να κϊνει κριτικό ςτα 
θύματα τησ όττασ τησ μικραςιατικόσ εκςτρατεύασ. Η υποτιθϋμενη βεβόλωςη των 
θυμϊτων λειτουργεύ ωσ ςυναιςθηματικόσ εκβιαςμόσ, την ύδια ςτιγμό που οι Ρύζεσ 
μπορούν να κϊνουν καριϋρα πϊνω ς’ αυτϊ. Η καταςκευό αυτό επιτυγχϊνεται μϋςω τησ 
υπερπροβολόσ αυτών των εικόνων και ταυτόχρονα με την αποςιώπηςη των 
ενεργειών ςτισ οπούεσ προϋβη ο ελληνικόσ ςτρατόσ κατϊ την διϊρκεια τησ 
μικραςιϊτικησ εκςτρατεύασ. Καταςκευϊζοντασ ϋνα περιςτατικό κακοπούηςησ 
χριςτιανικού πληθυςμού δύνεται βόμα ςτην ελλϊδα να επϋμβει ςτην Σουρκύα. Ο 

                                                                                                                                                                      
βανδαλιςμούσ εβραώκών νεκροταφεύων ς’ όλη τη διϊρκεια του 21ου αιώνα και την αναβύωςη 
των εθύμων του "καψύματοσ του Ιούδα", αναδεικνύεται η διαχρονικότητα του αντιςημιτιςμού, 
η ςυμμετοχό του εθνικού κορμού, το ςιγοντϊριςμα του ελληνικού κρϊτουσ αλλϊ και η 
αποςιώπηςη των παραπϊνω ςτο δημόςιο λόγο.» το “Γνωριμύα με το inter*app”, 0151 #11. 
12 Φαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα ςυνιςτούν το Μνημεύο Θυμϊτων Μικραςιατικού Ξεριζωμού 
(ςτη ςυμβολό των οδών Ζαλοκώςτα και Μικρϊσ Αςύασ) αλλϊ και η διαρκόσ επιδύωξη 
μετονομαςύασ τησ οδού Μ. Καρελϊ ςε Μικραςιατών Προςφύγων. 
13 Για μια ‘αθλητικό’ κύνηςη των Ριζών αντύςτοιχου περιεχομϋνου (χώμα-αύμα-κοινότητα) βλ. 
“Με χώμα από τη Μικρϊ Αςύα τα θεμϋλια τησ Αγια-οφιϊσ”: «Ο ςύνδεςμοσ Μικραςιατών 
Κωνςταντινουπολιτών Ρύζεσ, κατόπιν ςυνεννόηςησ με τον Δημότρη Μελιςςανύδη, ϋφερε το 
καλοκαύρι χώμα από τϋςςερα διαφορετικϊ ςημεύα τησ Μικρϊσ Αςύασ, προκειμϋνου να μπει ςτα 
θεμϋλια τησ Αγια-οφιϊσ και να υπϊρχει πϊντα η θύμηςη τησ καταγωγόσ τησ ΑΕΚ.«Υϋρνουμε 
χώμα ιερό να μεύνει μόνιμα ςτο γόπεδο μασ, ςτα θεμϋλια και να δώςει τισ βϊςεισ τησ μνόμησ 
που θα κρατϊει για πϊντα αυτό η ομϊδα. Επύςησ κομμϊτια από πϋτρεσ θα πϊνε ςτο Μουςεύο 
Προςφυγικού Ελληνιςμού τησ ΑΕΚ», ανϋφερε μϋλοσ του ςυνδϋςμου ςτην ιςτοςελύδα 
aek365.com.» 
14 «[...] θα θϋλαμε πολύ με το χτύςιμο του ναού του Αγύου Φρυςοςτόμου μύρνησ να 
μετονομαςτεύ η περιοχό ςε περιοχό Φρυςοςτόμου μύρνησ. Σϋλοσ ςτοχεύουμε ςτο να 
ονομϊςουμε το πϊρκο κοντϊ ςτη λεωφόρο Κηφιςύασ Πϊρκο Ιωϊννη Καρόγλου. Εύναι ϋνασ 
ϊγνωςτοσ μικραςιϊτησ όρωασ του 1821, πολϋμηςε με τον Θεοδ. Κολοκοτρώνη, ύδρυςε την 
Ιωνικό Υϊλαγγα και εύναι ατύμητοσ. Δεν υπϊρχει πουθενϊ ςτην Ελλϊδα κϊτι προσ τιμόν του και 
θα εύναι πϊλι μια πρωτοπορύα για το Δόμο μασ», ςτο “Νύκοσ Καραμπουρνύωτησ – υνϋντευξη 
ςτον πρόεδρο του ςυλλόγου ‘Ρύζεσ’” ςτο Χαλϊνδρι press (φύλλο 9, 3.2013), ςελ. 12. 
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επιτιθϋμενοσ, εν προκειμϋνω η ελλϊδα, και όςοι ταυτύζονται μ’ αυτόν προςπαθούν να 
δικαιολογόςουν και να νομιμοποιόςουν την επιθετικότητϊ τησ δημιουργώντασ μια 
φανταςιακό προςβολό που εύχαν δεχτεύ προηγουμϋνωσ από το εκϊςτοτε θύμα.15 

Η νεκροφιλύα, ωσ ςυγκροτητικό ςτοιχεύο του εθνικιςμού των Ριζών, απαρτύζεται από 
δύο χαρακτηριςτικϊ που εναλλϊςςονται ανϊλογα με τη ςυγκυρύα: τη θυματοπούηςη 
και την ηρωοπούηςη. Η θυματοπούηςη ςυνιςτϊ το εναρκτόριο ςημεύο τουσ καθώσ 
οικοδομούν την ύπαρξό τουσ πϊνω ςτην πληγό, ςτο τραύμα τησ όττασ τησ 
εκςτρατεύασ των ελλόνων ςτην Σουρκύα και προςπαθούν να το κεφαλαιοποιόςουν 
αποκομύζοντασ οφϋλη από αυτό ςτο ςόμερα. Η προςόλωςη ςτο τραύμα προκύπτει 
γιατύ αν δεν αγκιςτρωθούν ς’ αυτό χϊνουν τη δύψα τουσ για εκδύκηςη, δύψα που εύναι 
ςυγκροτητικό για το ςύλλογο («Πϊλι με χρονιϊ και καιρούσ πϊλι δικϊ μασ θα ‘ναι...»).16 
Η διαδικαςύα τησ θυματοπούηςησ κρύνουμε πωσ λειτουργεύ εμφυλοποιητικϊ: μϋςω 
αυτόσ θηλυκοποιεύται το ελληνικό ϋθνοσ καθώσ ταυτύζεται με ϋνα ςώμα ϊβουλο και 
ϋρμαιο των ορϋξεων των δυνατότερων εθνών-κρατών που ςυνιςτούν τουσ ‘ϊντρεσ’ 
του παιχνιδιού. Ϊτςι, η διαδικαςύα αυτό εγκαλεύ και το ύδιο το ελληνικό κρϊτοσ να 
παύξει το ρόλο που του αρμόζει: να γύνει πιο επιθετικό, πιο αρρενωπό. Σαυτόχρονα, 
επανεγγρϊφει και περιφρουρεύ την κατϊςταςη του θύματοσ ωσ μια γυναικεύα 
ςυνθόκη. 

Ϊνασ δεύτεροσ μηχανιςμόσ που χρηςιμοποιούν κατϊ κόρον οι Ρύζεσ (και ςύςςωμοσ ο 
ελληνικόσ εθνικιςμόσ) εύναι η ηρωπούηςη. Η ηρωοπούηςη του ελληνικού ϋθνουσ εύναι 
δηλωτικό τησ ανωτερότητϊσ του απϋναντι ςτα κρϊτη που το επιβουλεύονται και 
αναδεικνύει τον ενεργητικό ανδριςμό των ελλόνων πολεμιςτών. Επιτυγχϊνεται με την 
υιοθϋτηςη αρρενωπών χαρακτηριςτικών τα οπούα προκύπτουν μϋςα από μια 
βιολογικό κληρονομιϊ και επιφορτύζουν τουσ ςημερινούσ απογόνουσ των μικραςιϊτων 
προςφυγών (αλλϊ και τουσ απανταχού ϋλληνεσ) με την ικανότητα να μπορούν να 
πολεμούν, να υπεραςπύζονται και ει δυνατόν να ανακαταλϊβουν τισ χαμϋνεσ πατρύδεσ 
ωσ ϊλλοσ πολιορκητικόσ φαλλόσ του ϋθνουσ. Αντύςτοιχα, ςτη ςυγκεκριμϋνη αφόγηςη, 
η ελληνύδα γυναύκα εύναι αυτό που φροντύζει τουσ όρωεσ προςτϊτεσ, ανατροφοδοτεύ 
το μϋτωπο και γύνεται ορατό μόνο μϋςα από την αναπαραγωγικό τησ λειτουργύα: με το 
να γεννϊει, να αναθρϋφει και να διαπαιδαγωγεύ εθνικϊ περόφανουσ ϋλληνεσ πολύτεσ. 

υνϊρθρωςη των δύο παραπϊνω πτυχών τησ νεκροφιλύασ των Ριζών θα μπορούςαμε 
να πούμε πωσ εύναι η ελληνικότητα ωσ αντύςταςη. Ψσ αντύςταςη απϋναντι ςε όςουσ 
εξωτερικούσ εχθρούσ την επιβουλεύονται –κυρύωσ την Σουρκύα και τη Γερμανύα– και 
ωσ αντύςταςη με την ϋννοια τησ αρρενωπόσ επιτϋλεςησ.17 Αντύςταςη ςτην 
(υποτιθϋμενη) παθητικότητα του κρϊτουσ των Αθηνών και ςτην (δόθεν) επεκτατικό 
πολιτικό του τουρκικού κρϊτουσ. υνεπώσ, οι Ρύζεσ περιφρουρούν την κρατικό 
εθνικιςτικό αφόγηςη η οπούα αποκρυςταλλώνεται ςτο ςυλλογικό νου μϋςω του 
ςχόματοσ πωσ η ελλϊδα δρα εύτε μϋςα ςε νομικϊ δύκαια πλαύςια επικαλούμενη 
«χαμϋνεσ πατρύδεσ» (κωςταντινούπολη, ςμύρνη), «διεθνό αναγνωριςμϋνα ύδατα» 
(αιγαύο), «φανταςιακϋσ επιθυμύεσ» (Αλβανύα, Μακεδονύα) νομιμοποιώντασ την 
εξωτερικό πολιτικό τησ· εύτε ωσ ανύςχυρη ςχηματύζοντασ μια μόνιμη εικόνα του 
πανταχού θύματοσ και ουδϋποτε θύτη. 

 

                                                           
15 Βλ. “Ο δεκαετόσ πόλεμοσ 1912-1922. Μια ξεχαςμϋνη επϋτειοσ”, Αντιεθνικιςτικό κύνηςη #07. 
16 Η εννοιολόγηςη περύ ηρώων και θυμϊτων εύναι διϊςπαρτη ςε όλεσ τισ ομιλύεσ και τα κεύμενα 
του ςυλλόγου. Αν θϋλαμε να παραπϋμψουμε κϊπου ςυγκεκριμϋνα, βλ. την ομιλύα του 
προϋδρου των Ριζών ςτο youtube με τύτλο “Πύτα υνδϋςμου Μικραςιατών Φαλανδρύου ΡΙΖΕ 
2013”. 
17 Ό.π., “Πύτα υνδϋςμου Μικραςιατών Φαλανδρύου ΡΙΖΕ 2013”. 
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Δ) Αντιτουρκιςμόσ 

Η περύπτωςη του λόγου των Ριζών εύναι χαρακτηριςτικό: χρηςιμοποιούν το 
προςφυγικό παρελθόν προκειμϋνου να επιτεθούν ςτουσ Σούρκουσ. Αυτό μπορούμε να 
το δούμε αν –μακριϊ από το να μιλόςουμε για το τι ϋκαναν ό δεν ϋκαναν οι πρόςφυγεσ 
μετϊ την όττα του ελληνικού ςτρατού το 1922– εςτιϊςουμε ςτο πωσ καταςκευϊζονται 
από τουσ ‘απογόνουσ’ τουσ. Μασ ενδιαφϋρει, δηλαδό, η προβολό και το τι λϋγεται 
ςόμερα για εκεύνουσ.  

ε διαφορεσ ομιλύεσ τουσ ςυγκρύνουν την Οθωμανικό αυτοκρατορύα με τη ναζιςτικό 
Γερμανύα. Με αυτό τον τρόπο προςπαθούν να εκβιϊςουν ςυναιςθηματικϊ το κοινό για 
να καταλόξουν ςτο ότι πρϋπει να απαγορευτούν τα τούρκικα ςύριαλ από ελληνικϊ 
ιδιωτικϊ κανϊλια γιατύ προςβϊλλουν τουσ νεκρούσ. Φαρακτηριςτικό εύναι το 
απόςπαςμα από ομιλύα για την κοπό τησ πύτασ του ςυλλόγου: «Μετϊ εςεύσ οι 
περιςςότεροι ανούγετε τον αντϋνα και βλϋπετε το ουλεώμϊν ωσ μεγαλοπρεπό. Ο 
παιδοκτόνοσ, ο βιαςτόσ, ϋγινε μεγαλοπρεπόσ [...]». ε ϋνα ϊλλο απόςπαςμα λϋει ο 
ομιλητόσ: «Θα κϊνουνε ότι κϊνει τώρα το TV Zapping. Cd, να μϊθουνε τούρκικα. Ϊλα 
Παναγύα μου! (κϊνει το ςταυρό του) ... να μϊθουνε τούρκικα. Ξϋρω Σούρκουσ που 
θϋλουν να γύνουν ϋλληνεσ, ϋλληνεσ που θϋλουν να γύνουν Σούρκοι δεν ϋχω ξαναδεύ. Σο 
καταφϋρανε τα περιοδικϊ κι ο Κυριακού, ο προδότησ.» Σο κοινό καταχειροκροτεύ.18 

Αυτϊ τα αποςπϊςματα εύναι ενδεικτικϊ. Γι’ αυτούσ τουσ wanna be τουρκοφϊγουσ 
ϋλληνεσ και τούρκοι όχι μόνο εύναι αιώνιοι εχθρού, αλλϊ οι τούρκοι εύναι και κατώτεροι 
και μόνο αυτού θϋλουν να γύνουν ϋλληνεσ, οι ϋλληνεσ αποκλεύεται να θϋλουν να γύνουν 
τούρκοι. Οποιοςδόποτε δεν μιςεύ αρκετϊ τουσ τούρκουσ κϊτι δεν πϊει καλϊ με αυτόν. 
Μϊλλον εύναι προδότησ, όπωσ π.χ. ϋνασ επιχειρηματύασ ςτο κανϊλι του οπούου 
παύζονται τουρκικϋσ ςειρϋσ. Οι τύποι αυτού των Ριζών δεν μϋνουν ςτα λόγια ϊλλα 
οργανώνουν και διαμαρτυρύεσ ενϊντια ςτα τούρκικα ςύριαλ19, όπωσ κϊνει όλοσ ο 
εθνικιςτικόσ βούρκοσ από τον Καραμπελιϊ μϋχρι τουσ νεοναζύ τησ Φρυςόσ Αυγόσ. Όςο 
γραφικϊ και γελούα κι αν μασ φαύνονται αυτϊ, να πούμε εδώ το αυτονόητο: ο 
ελληνικόσ εθνικιςμόσ ϋχει χτιςτεύ όχι μόνο ωσ «αντύςταςη ςτον Σούρκο δυνϊςτη», 
αλλϊ και πϊνω ςτην αφόγηςη για την υποτιθϋμενη κατωτερότητα των Σούρκων.20 
Αυτϋσ οι αφηγόςεισ ςυγκροτούν διαχρονικϊ το εςωτερικό του ελληνικού κρϊτουσ, 
δηλαδό κυριαρχούν ςτην ελληνικό κοινωνύα, ενώ παρϊλληλα ο αντιτουρκιςμόσ εύναι η 
βαςικό ςτρατηγικό πολιτικό του ελληνικού κρϊτουσ ςτο εξωτερικό απϋναντι ςτην 
Σουρκύα. 

Ενδεικτικό εύναι και η εναςχόληςη των Ριζών με τα τεκταινόμενα ςτην π.α.ε. Αεκ. Οι 
διαμαρτυρύεσ τουσ εναντύον όςων ςτα δικϊ τουσ μϊτια εμπόδιζαν την ανϋγερςη του 
γηπϋδου τησ Αεκ ςτη Ν. Υιλαδϋλφεια όταν το προκϊλυμμα των υλικών τουσ 
ςυμφερόντων αλλϊ και του εθνικιςμού τουσ.21 Μϋςα από τισ ανακοινώςεισ των Ριζών 

                                                           
18 Και τα δύο παραπϊνω αποςπϊςματα, ό.π. «Πύτα υνδϋςμου Μικραςιατών Φαλανδρύου ΡΙΖΕ 
2013». 
19 Βλ. “Διαμαρτυρύα ϋξω από τον ΑΝΣ1 για τα τουρκικϊ ςόριαλ”. τουσ ςυλλόγουσ που 
καλούςαν ςτην κινητοπούηςη βλϋπουμε και τισ Ρύζεσ. 
20 Αυτό τη ‘χρηςιμότητα’ των Ριζών την εύχε αναγνωρύςει όδη η φαςιςτοφυλλϊδα τόχοσ από 
το 2011, βλ. την παρουςύαςη με τύτλο “Ο ΤΝΔΕΜΟ ΜΙΚΡΑΙΑΣΨΝ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΨΝ 
"ΟΙ ΡΙΖΕ" ΔΙΝΕΙ ΗΦΤΡΟ [sic] ΠΑΡΨΝ ΣΗΝ ΠΑΡΕΛΑΗ ΣΗ 28Η ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ”.  
21 Βλ. τα ϊρθρα “Ξεςηκωμόσ προςφυγικών ςωματεύων και φύλων τησ ΑΕΚ για την «Αγια-
οφιϊ»” και “Ανακούνωςη ςυνδϋςμου μικραςιατών Κωνςταντινουπολιτών Ρύζεσ για τα 
‘φαςιςτικϊ ϋκτροπα’ κατϊ τησ ΑΕΚ ”, όπου βλϋπουμε τισ Ρύζεσ ςε πρωταγωνιςτικό ρόλο. Η 
δεύτερη ανακούνωςη αναδεικνύει με γλαφυρό τρόπο την παροιμύα με το δϊχτυλο και το δϊςοσ: 
«όμερα, ςε ϋνα ναό τησ Δημοκρατύασ όπωσ εύναι η αύθουςα του ςυμβουλύου τησ Περιφϋρειασ 
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γύνεται ςαφϋσ πωσ αν το ϋνα τουσ μϊτι εύναι ςτραμμϋνο ςτην ανϋγερςη του γηπϋδου 
με το όνομα Αγύα-οφύα και ςτο μουςεύο Μικραςιατικού Ξεριζωμού το ϊλλο εύναι 
ςτραμμϋνο ςτην Σουρκύα. Αυτό εύναι η λειτουργύα που επιτελεύ η κεντρικότητα τησ 
φρϊςησ «αληςμόνητεσ πατρύδεσ», η επιδύωξη για αλλαγό ονομϊτων των δρόμων. Η 
διατόρηςη τησ μνόμησ που επικαλούνται δϋνει με τα ςυμφϋροντα του ελληνικού 
κρϊτουσ, με τη νομιμοπούηςη αυτών των ςυμφερόντων υπό το πρύςμα τησ τουρκικόσ 
απειλόσ. Σϋλοσ, δϋνει με το όνομα του ςυλλόγου, που δεν μπορεύ παρϊ να μασ 
ανατριχιϊζει, καθώσ το ϋδαφοσ πϊνω ςτο οπούο ριζώνει εύναι ο αντιτουρκιςμόσ. 

Εδώ οφεύλουμε να πούμε το εξόσ: η εναςχόληςη με τον «τούρκο θύτη» δεν εύναι μια 
ατζϋντα που ανόκει μόνο ςε ςυλλόγουσ τύπου Ρύζεσ. Τπϊρχουν και ϊλλεσ δομϋσ αμιγώσ 
πολιτικϋσ, που αναπαρϊγονται ιδεολογικϊ και υλικϊ με αυτό την ατζϋντα, ωσ 
δεκανύκια του ελληνικού κρϊτουσ –και δεν εύναι μόνο (ακρο)δεξιϋσ. Μιλϊμε για τα 
αριςτερϊ δεκανύκια του ελληνικού εθνικιςμού που καταγγϋλουν τον τουρκικό 
επεκτατιςμό και δεν λϋνε κουβϋντα για την ιςτορύα του ελληνικού επεκτατιςμού ςτην 
περιοχό. 

Σο αφηγηματικό ςχόμα περύ ‘αληςμόνητων πατρύδων’ και περύ ‘τούρκικου φαςιςμού’ 
–εκτόσ από τισ ακροδεξιϋσ του απολόξεισ– δϋνει με τον αριςτερό αντι-ιμπεριαλιςτικό 
λόγο ςτη βϊςη των εξόσ ςυντεταγμϋνων: η ελληνικό αριςτερϊ υποςτηρύζει ότι εκεύνη 
ϋχει παλϋψει για τα ςυμφϋροντα του ελληνικού λαού ϋναντι των ξϋνων 
ιμπεριαλιςτικών δυνϊμεων και ταυτόχρονα κατηγορεύ τουσ δεξιούσ ότι δεν 
αντιςτϊθηκαν· και ϊρα δεν ανταποκρύθηκαν ςτο εθνικό τουσ καθόκον. Αυτό η 
πρακτικό εναντύωςησ ςτισ ξϋνεσ ιμπεριαλιςτικϋσ δυνϊμεισ ϋχει αφομοιωθεύ από την 
ελληνικό κοινωνύα και ωσ εκ τούτου μπορεύ να βρεθεύ εύτε ςε εθνικιςτικϋσ αφηγόςεισ 
εύτε ςε κινηματικϋσ.22 υγκεκριμϋνα, επικεντρώνεται ςε εθνικιςμούσ ϊλλων κρατών, 
αδυνατώντασ ό αποφεύγοντασ θελημϋνα να αςκόςει κριτικό ςτισ επεκτατικϋσ βλϋψεισ 
τησ ελλϊδασ (βλ. αιγαύο, «βόρεια όπειροσ», Μακεδονύα), ςτην επεκτατικό ιςτορύα τησ 
ςτα βαλκϊνια και ςτουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ εξόντωςε τουσ εθνικϊ Ωλλουσ 
(δηλαδό, τισ μειονότητεσ που δεν ανόκαν ςτον κυρύαρχο εθνικό κορμό), ςτο όνομα 
των ςυμφερόντων του ελληνικού κρϊτουσ/ϋθνουσ. 

Επιπλϋον, τα ποικύλα αντιτουρκικϊ αφηγόματα ςτηρύζονται ςτο διϊχυτο χριςτιανικό 
αντιμουςουλμανιςμό. Η ελληνοχριςτιανικό ταυτότητα που υπεραςπύζονται οι Ρύζεσ 
ςτοχοποιεύ τη θρηςκεύα του Ιςλϊμ ωσ απολύτιςτη και βϊρβαρη. Αυτό η ςτοχοπούηςη 
δεν εύναι, ωςτόςο, εκτόσ τόπου και χρόνου: ςυνοδεύει ςταθερϊ τισ πολιτικϋσ 
παρανομοπούηςησ και ρατςιςμού ςτο ςόμερα απϋναντι ςε μετανϊςτ(ρι)εσ 
μουςουλμανικόσ καταγωγόσ, οι οπούεσ δικαιολογούνται ανοιχτϊ από τουσ ϋλληνεσ 
ρατςιςτϋσ και το ελληνικό κρϊτοσ όταν λϋνε ακριβώσ αυτό που αναφϋραμε: «Σο 

                                                                                                                                                                      
Αττικόσ, εύδαμε απαρϊδεκτη ςυμπεριφορϊ κατούκων που αντιδρούν για την καταςκευό ΦΤΣΑ 
ςτον Μαραθώνα. Μπόκαν προκλητικϊ ςτην αύθουςα χωρύσ να υπϊρχει ςτην ημερόςια διϊταξη 
το δικό τουσ θϋμα και απαύτηςαν να ςυζητηθεύ ςτη θϋςη του θϋματοσ τησ υπογειοπούηςησ, το 
οπούο όταν κεντρικό θϋμα ςτην ημερόςια διϊταξη. [...] Οι κύριοι, προκαλούςαν την ΑΕΚ και 
επιτϋθηκαν απρόκλητα και με προςβλητικούσ χαρακτηριςμούσ για την ΑΕΚ και την ςημαςύα 
τησ καταςκευόσ του ϋργου ςτη Νϋα Υιλαδϋλφεια [...] Γύναμε μϊρτυρεσ απαρϊδεκτων ενεργειών 
που θύμιςαν φαςιςτοειδόσ [sic] μεθοδεύςεισ και λυπούμαςτε που ϋνα ςυνοδό ϋργο 
απαραύτητο για το γόπεδο ςτη Νϋα Υιλαδϋλφεια καθυςτερεύ εξ αιτύασ τϋτοιων ςτοιχεύων.» 
22 Βλ. “Ενϊντια ςτο κρϊτοσ! το ελληνικό, όχι το ϊλλο... (εμεύσ, Αυτό και ο όψιμοσ αντι-
ιμπεριαλιςμόσ)”, ςτο 0151 #05. 
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ελληνικό ϋθνοσ γεννόθηκε ωσ αντύςταςη ςτο ιςλϊμ, δεν θα το κϊνουμε εδώ πϋρα 
ιςλϊμ 200 χρόνια μετϊ».23 

 
(Μικρϊ) ςυμπερϊςματα και ςύνοψη τησ (μικρόσ) ςυμβολόσ μασ 

Εν κατακλεύδι, ασ ςυνοψύςουμε τα ςυμπερϊςματα που προϋκυψαν από την 
εναςχόληςό μασ με τα πεπραγμϋνα των Ριζών. Αρχικό μασ ςκϋψη όταν πωσ οι Ρύζεσ 
ςυνιςτούν ϋνα παρϊδειγμα καθημερινού ελληνικού εθνικιςμού· ο οπούοσ μϋςω τησ 
‘ουδετεροπούηςόσ’ του περνϊ απαρατόρητοσ και λόγω του ότι παρουςιϊζεται ωσ 
‘μικρόσ’ δεν φαύνεται ϊμεςα. Ο εθνικιςμόσ των Ριζών παρουςιϊζοντασ τισ 
μικραςιατικϋσ παραδόςεισ από τη μια ωσ διαχρονικϊ αμιγώσ ελληνικϋσ και από την 
ϊλλη ωσ κϊτι πϋραν των πολιτικών διαφορών καταφϋρνει να ςυναρμόςει την 
αριςτερό πατριωτικό αντύληψη τησ θυματοπούηςησ του ελληνικού ϋθνουσ που 
αντιςτϋκεται ςτισ επιβουλϋσ των ξϋνων δυνϊμεων με τισ ςυγκαιρινϋσ επιδιώξεισ του 
ελληνικού κρϊτουσ ενϊντια ςτην Σουρκύα. Οι επιδιώξεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν τον 
αντιμουςουλμανιςμό ωσ διακριτό περιεχόμενο τησ εςωτερικόσ ομοιογϋνειασ του 
ελληνικού κρϊτουσ και του πληθυςμού του. Εύδαμε, λοιπόν, το ςυγκεκριμϋνο 
πολιτιςτικό ςύλλογο ωσ ϋνα όχημα ςύμπλευςησ του από-τα-κϊτω εθνικιςμού με την 
ελληνικό εξωτερικό πολιτικό· ωσ αύτημα τησ ελληνικόσ κοινωνύασ των πολιτών για ϋνα 
πιο ςτιβαρό ελληνικό κρϊτοσ. Αυτό η ματιϊ μϊσ επιτρϋπει να αςκόςουμε ςυγκεκριμϋνη 
κριτικό ςτο τι κϊνουν και τι λϋνε οι Ρύζεσ μϋςα ςτα χρόνια. Σο παραπϊνω ςυνιςτϊ ϋναν 
οργανωτικό και πολιτικό τρόπο γεύωςησ τησ ανταγωνιςτικόσ πολιτικόσ μασ δρϊςησ, 
αξιώνοντασ να αντιπαρατεθούμε με το ςυγκεκριμϋνο υπϊρχον εντόσ του οπούου 
ζούμε. Αξιώνοντασ να μιλϊμε ςυγκεκριμϋνα ενϊντια ςτο ελληνικό ϋθνοσ κρϊτοσ το 
οπούο εγκληματοποιεύ τουσ μετανϊςτεσ και τισ μετανϊςτριεσ ωσ ‘ξϋνουσ’/ ‘ξϋνεσ’. 
Αξιώνοντασ να υπογραμμύζουμε ότι ο εχθρόσ μασ εύναι το εδώ: ϋνα εδώ το οπούο 
ρυθμύζει τουσ ρόλουσ φροντύδασ που πρϋπει να αναλαμβϊνουμε ωσ ελληνύδεσ 
γυναύκεσ· το οπούο καταςκευϊζει τα καθόκοντϊ μασ ωσ ελλόνων αντρών πατριωτών· 
το οπούο, εν τϋλει, μιςούμε γι’ αυτό που εύναι: μια καταςκευό βύασ και αποκλειςμών. 

 

Διαβάσαμε/ Είδαμε: 

Ανακούνωςη ςυνδϋςμου μικραςιατών Κωνςταντινουπολιτών Ρύζεσ για τα ‘φαςιςτικϊ 
ϋκτροπα’ κατϊ τησ ΑΕΚ: https://www.filathlos.gr/aek/398969-anakoinose-syndesmoy-
mikrasiaton-konstantinoypoliton-rizes-gia-ta-phasistika-ektropa. 

Ανοιχτό επιςτολό ςτισ απαντόςεισ των μελών του ςυλλόγου Ρύζεσ (Φαλϊνδρι), 0151 #06. 

Για την εμφϊνιςη των φαςιςτών τησ Φρυςόσ Αυγόσ ςτο Φαλϊνδρι: 
https://0151.espivblogs.net/2014/03/07/halandriantifa/, (για την ϊρςη των προνομύων). 

Γνωριμύα με το inter * app, 0151 #10.  

Διαμαρτυρύα ϋξω από τον ΑΝΣ1 για τα τουρκικϊ ςόριαλ: 
https://www.newsbomb.gr/media-agb/story/247097/diamartyria-exo-apo-ton-ant1-gia-ta-
toyrkika-sirial. 

Εκπομπό Σρϊγκα- Παρϋμβαςη Μικραςιατών: 
https://www.youtube.com/watch?v=A6LB2nSy4rw. 

                                                           
23 Η αντιμεταναςτευτικό πολιτικό του ελληνικού κρϊτουσ και η διαχεύριςη των μειονοτότων με 
μουςουλμανικό θρόςκευμα εύναι δύο κρύςιμοι κόμβοι αυτού του ςυνεχούσ. τα πλαύςια αυτόσ 
τησ ειςόγηςησ, ωςτόςο, δεν θα μπορϋςουμε να εςτιϊςουμε ς’ αυτούσ. 

https://www.filathlos.gr/aek/398969-anakoinose-syndesmoy-mikrasiaton-konstantinoypoliton-rizes-gia-ta-phasistika-ektropa
https://www.filathlos.gr/aek/398969-anakoinose-syndesmoy-mikrasiaton-konstantinoypoliton-rizes-gia-ta-phasistika-ektropa
https://0151.espivblogs.net/2014/03/07/halandriantifa/
https://www.newsbomb.gr/media-agb/story/247097/diamartyria-exo-apo-ton-ant1-gia-ta-toyrkika-sirial
https://www.newsbomb.gr/media-agb/story/247097/diamartyria-exo-apo-ton-ant1-gia-ta-toyrkika-sirial
https://www.youtube.com/watch?v=A6LB2nSy4rw
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Ενϊντια ςτο κρϊτοσ! το ελληνικό, όχι το ϊλλο... (εμεύσ, Αυτό και ο όψιμοσ αντι-ιμπεριαλιςμόσ), 
0151 #05. 

Η αθερϊπευτη νεκροφιλύα του ριζοςπαςτικού πατριωτιςμού, Γαβριηλύδησ Ωκησ, futura. 

Η εκδόλωςη για τα Βουρλϊ του υλλόγου Ρύζεσ Φαλανδρύου ςτην "Ώρα Ελλϊδασ" ςτην 
ΕΡΣ: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Kg9A__t1o8g&app=desktop. 

«Θα τουσ κϊνωμεν όλουσ Ϊλληνασ μϋχρι την Ανατολικό Ρωμυλύα»: Πολιτιςτικού 
ςύλλογοι, μειονότητεσ και εξωτερικό πολιτικό, antifa! #64. 

Θεςςαλονύκη και πρόςφυγεσ: http://mikrasiatis.gr/thessalonki-kai-prosfyges/. 

Με χώμα από τη Μικρϊ Αςύα τα θεμϋλια τησ Αγια-οφιϊσ: http://www.pontos-
news.gr/article/173892/me-homa-apo-ti-mikra-asia-ta-themelia-tis-agia-sofias. 

Ξεςηκωμόσ προςφυγικών ςωματεύων και φύλων τησ ΑΕΚ για την «Αγια-οφιϊ»: 
http://www.antinews.gr/action.read/antisports/ksesikomos-prosfugikon-somateion-kai-
filon-tis-aek-gia-tin-agia-sofia/7.114434. 

Ο δεκαετόσ πόλεμοσ 1912-1922. Μια ξεχαςμϋνη επϋτειοσ, Μπόλαρησ Λϋανδροσ, Αντιεθνικιςτικό 

κύνηςη #07. 

Ο ΤΝΔΕΜΟ ΜΙΚΡΑΙΑΣΨΝ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΨΝ "ΟΙ ΡΙΖΕ" ΔΙΝΕΙ ΗΦΤΡΟ [sic] 
ΠΑΡΨΝ ΣΗΝ ΠΑΡΕΛΑΗ ΣΗ 28Η ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ: 
https://www.stoxos.gr/2011/10/28_3947.html.  

Οι Φριςτιανού τησ Μικρϊσ Αςύασ μαρτύρηςαν πρώτοι από τουσ εμπνευςτϋσ του 
ολοκαυτώματοσ των Εβραύων: http://www.aek365.com/a-636491/oi-xristianoi-th-mikra-
asia-marturhsan-prwtoi-apo-tou-empneuste-tou-olokautwmato-twn-ebraiwn.htm. 

ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΨΝ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΨΝ ΦΑΛΑΝΔΡΙΟΤ "ΡΙΖΕ" ΕΝ ΟΧΕΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ ΕΚΛΟΓΨΝ 2014: https://www.youtube.com/watch?v=yAY7okqdMT0. 

Παρουςύαςη του CD «Μικραςιϊτικα του Αιγαύου»: 
https://www.chalandri.gr/uncategorized/50713/. 

"Πιϊςε το χϋρι μου": υνεχύζονται οι δρϊςεισ τησ καμπϊνιασ ςτο Φαλϊνδρι: 
http://myxalandri.gr/eidiseis/7607-piase-to-xeri-mou-synexizontai-oi-draseis-tis-kampanias-
sto-xalandri. 

Πύτα υνδϋςμου Μικραςιατών Φαλανδρύου ΡΙΖΕ 2013: 
https://www.youtube.com/watch?v=XAuPQBkViJ0. 

Πόλεμοσ και εθνοκϊθαρςη, Κωςτόπουλοσ Σϊςοσ, Βιβλιόραμα. 

Σα... εγγόνια των χαμϋνων πατρύδων μασ, Espresso: 
https://www.espressonews.gr/περιεχόμενο/50541/τα-εγγόνια-των-χαμϋνων-πατρύδων-
μασ. 

 

for an intersectional approach 
inter.app@espiv.net / inter-app.espivblogs.net /  
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