
Κείμενο για την ημερίδα των προσφύγων. 
 
«Μήπως πράττουμε για το δικό μας τραύμα»; 
 
Προέρχομαι από τη Λαϊκή Συνέλευση Χολαργού-Παπάγου η οποία διαλύθηκε, 
κάποια όμως μέλη αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες κοινές δράσεις όταν είναι 
αναγκαίο. Έτσι και με το προσφυγικό συγκεντρώσαμε επανειλημένα τρόφιμα, 
φάρμακα και ρούχα, τα οποία διαθέσαμε σε υπάρχουσες καταλήψεις προσφύγων. 
Έτσι συνδέθηκα και με την κατάληψη City-Plaza όπου και έχω περιστασιακή και 
εθελοντική συμμετοχή. 
 
Ευθύς εξαρχής χρειάζεται να διευκρινήσω ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει 
καμμία απολύτως διαφορά στο στάτους ανάμεσα σε πρόσφυγες κάθε είδους και 
μετανάστες. Η διάκριση είναι δημιούργημα της αστικής ιδεολογίας, εγκατεστημένη 
στη γλώσσα, γιατί ανέκαθεν υπήρχαν λόγοι για να εγκαταλείπουν οι άνθρωποι τις 
εστίες τους υποχρεωμένοι από τις συνθήκες. Ή ακόμη, διατηρώντας αυτή τη διάκριση 
καταλήγουμε σε γεγονότα όπως με την ντε-φάκτο κατάργηση της συνθήκης της 
Γενεύης και τα διάφορα ιδεολογήματα που πλασσάρει το σύστημα και η ελίτ. 
 
Ειδωμένο από αυτή τη σκοπιά, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε για την υποδοχή 
και τη φιλοξενία των μεταναστών-προσφύγων από τους Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν 
βέβαια περιστασιακά και τα παρατράγουδα με την εκμετάλευσή τους, όπως για 
παράδειγμα στη Μυτιλήνη, με το κόστος που είχε γι αυτούς, η φόρτιση ενός κινητού 
τηλεφώνου, ή τα κόμιστρα στα ταξί, όπου πάντα υπήρχε υπερεκμετάλευση. Όμως σε 
καιρούς χαλεπούς, όπου κυριαρχεί η διαστροφή του πολέμου, του διωγμού, της 
ανάγκης για επιβίωση, συμβαίνουν και αυτά. 
 
Τελικά, τι μας οδήγησε, εμάς τους Έλληνες πολίτες, εκτός από μια γνωστή 
παγκοσμίως «ελληνική φιλοξενία», τι είναι αυτό το οποίο μέσα σε συνθήκες 
παρατεταμένης κρίσης, προκληθείσα από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και 
μια ελίτε που το καθοδηγεί, που με τη σειρά της οδήγησε σε μια εξίσου 
παρατεταμένη ύφεση σαν να επρόκειτογια πόλεμο, κρίση που έγινε πολύ γρήγορα 
ανθρωπιστική κρίση, τι μας έκανε λοιπόν να αγκαλιάσουμε τους πρόσφυγες με τόση 
θέρμη;  Και με το επίσημο κράτος  να είναι εναντίον ανοιχτά, ή καμουφλαρισμένα; 
 
Μια από τις εξηγήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν, είναι και η παρακάτω. Είμαστε 
πολίτες μιας χώρας όπου για τουλάχιστον 130 χρόνια, έχουμε υποστεί τη 
βαρβαρότητα της επιβαλλόμενης από τα πάνω μετεγκατάστασης, ακόμη και αν αυτό 
γινόταν μέσα από το ιδεολόγημα «δεν μπορώ να ζήσω άλλο εδώ» μαζί με την 
υπεραναπλήρωση του «θα πάω να κατακτήσω άλλα μέρη, άλλους τόπους». 
  
Απαριθμώ εδώ τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί στην Ελλάδα σε κάθε ξερίζωμα. Θα 
κάνω μόνο απαρίθμηση, απλώς για να θίξω το πρόβλημα, η συζήτηση και η 
διερεύνηση του οποίου θα απαιτούσε συστηματική, καθολική και μακροχρόνια 
ενασχόληση από πάρα πολλούς εμπλεκόμενους. 
 
Έχουμε και λέμε λοιπόν: 
α. Οι μετανάστες στο τέλος του 19ου αιώνα στην Αμερική. Έχει προηγηθεί η 
παρατεταμένη δυστυχία και πείνα από τη μια, και οι ανάγκες του σύγχρονου 



καπιταλισμού για φτηνά χέρια, όπου μέσα από μια στημένη προπαγάνδα, φάνταζε η 
Αμερική σαν τη γη της επαγγελίας. β. Ο ξεριζωμός των Ποντίων από τους Τούρκους 
και από το σοβιετικό καθεστώς. γ. Η Μικρασιατική καταστροφή και η 
ακολουθούμενη προσφυγιά. δ. Ο εμφύλιος 43-49 και οι πρόσφυγες στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σοβιετική Ένωση κ.λ.π. ε. Τέλος, οι 
μετανάστες στη Γερμανία στις δεκαετίες του ’50 και του ’60, για τους ίδιους ακριβώς 
λόγους όπως και στο τέλος του προηγούμενου αιώνα. Όλα αυτά συνιστούν ένα 
τραύμα στους Έλληνες πολίτες, τραύμα επαναλαμβανόμενο, το οποίο συζητιέται 
περιστασιακά από κάποιους συγγραφείς, ή από σκηνοθέτες με κάποιες ταινίες και 
ντοκυμαντέρ. Παραταύτα υπάρχουν αρχεία επιμελώς κρυμμένα, από όλες τις 
πλευρές, και από το λεγόμενο σύστημα και από τη λεγόμενη επίσημη αριστερά. 
Υπάρχουν ιστορικές περίοδοι όπου η προσωπική ιστορία ήταν αδύνατο να ειπωθεί εξ 
αιτίας της υφιστάμενης λογοκρισίας, υπήρχε πάντα ο τρόμος γι αυτούς που τα ζήσανε 
να μιλήσουν για αυτό τους το βίωμα, ή ακόμη και το ίδιο το βίωμα ήταν αρκετά 
τρομακτικό για να μην μπορεί να μιληθεί. Κι έτσι η μικρές ιστορίες να είναι αδύνατο 
να συναντηθούν με τη μεγάλη Ιστορία. 
 
Οι πρόσφυγες λοιπόν είναι ένας καθρέπτης που μιλάει για το σημερινό δράμα των 
ανθρώπων, ξύνει ξανά την πληγή που χαίνει από ανείπωτες και ανομολόγητες 
ιστορίες. Η αγκαλιά που προσφέρουν οι άνθρωποι είναι ένας έμεσος τρόπος να 
πλησιάσουν με κάποια ασφάλεια κάτι από τη δική τους ιστορία, να εξανθρωπίσουν 
κατά κάποιο τρόπο την διαπραχθείσα βαρβαρότητα, και ταυτόχρονα να περισσώσουν 
ότι μπορούν από την ευθύνη του δυτικού πολιτισμού που ξέρει να κάνει μόνο 
πολέμους και να ξεριζώνει ανθρώπους από τον τόπο τους. 
 
Τι κάνουμε λοιπόν με τον καθρέπτη; Τι κάνουμε με την εικόνα μας που υπάρχει στο 
πρόσωπο ενός άλλου; Σπάμε τον καθρέπτη, σπάμε την εικόνα μας και προσπαθούμε 
να ανοίξουμε μια προοπτική σε σχέση με το δικό μας τραύμα. Να ανοίξουμε ότι μας 
φαίνεται ανομολόγητο, ανείπωτο, με ό’τι αυτό συνεπάγεται για την προσωπική μας 
ιστορία και για τη Μεγάλη Ιστορία που μοιάζουν προς το παρόν ασύνδετες. Θα 
πρέπει επιτέλους να αναλάβουμε την ευθύνη για τη Μεγάλη Ιστορία με ένα κεφαλαίο 
Ι. Μετά απ’ αυτή την προοπτική, η αλληλεγγύη μας θα είνα πιό πολιτικοποιημένη και 
πιό αυθεντική. Και αναγκαστικά θα συνδεθεί με τη συνολική κατάσταση του 
κινήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη του σήμερα. 
 
Αθήνα, Νοέμβριος 2016. 
 
Άγγελος Βουτσάς, ψυχαναλυτής, μέλος του κινήματος αλληλεγγύης για τους 
πρόσφυγες. 


