
ΣΤΗΝΟΥΜΕ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ
στον ρατσισμό, στην εκμετάλλευση, στους εθνικούς πολέμους,
στον θρησκευτικό φονταμενταλισμό, στα ντόπια και πλανητικά αφεντικά

στον ευρωπαϊκό Νότο, στα Βαλκάνια, στη νοτιοανατολική Μεσόγειο



Παρακάτω θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε σε αδρές γραμμές την κατάσταση στην 
ανατολική Μεσόγειο και στα νότια Βαλκάνια, χωρίς να εμβαθύνουμε ιδιαίτερα -μιας 
και για το κάθε κεφάλαιο θα χρειαζόταν να γραφτεί ολόκληρο βιβλίο από κάποιον 
που θα επιχειρήσει να γίνει αναλυτικός. Μια κατάσταση ιδιαίτερα ρευστή, που αλλάζει 
από στιγμή σε στιγμή. Δεν διεκδικούμε τις δάφνες για μια γεωπολιτική ανάλυση που 
«θα ταράξει τα δεδομένα», επιχειρούμε να προβληματιστούν οι αναγνώστες, όπως 
προβληματιστήκαμε και εμείς για το τι μέλλει γενέσθαι και για το πώς θα αλλάξουμε 
τον ρου της ιστορίας.

Αφορμή για το εν λόγω έντυπο υπήρξε η συμμετοχή του αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού 
Άνω Κάτω στην καμπάνια των τριών γεφυρών. Οι τρεις γέφυρες αποτελούν την 

διεθνιστική αναρχική 
καμπάνια για τις περιοχές 
που περικλείουν τη 
Μεσόγειο θάλασσα. Στην 
καμπάνια συμμετείχαν 
συλλογικότητες και 
πρωτοβουλίες από 
διάφορες πόλεις της 
ελλάδας και κορυφώθηκε 
στον ελλαδικό χώρο 
με ένα δεκαήμερο 
μεσογειακής συνάντησης 
από τις 9 έως τις 18 
Οκτώβρη 2015. Στην 
αθήνα (9-11), στη 
θεσσαλονίκη (12-14), 
στην πάτρα (14), στο 
ρέθυμνο (14), στο 
ηράκλειο (15) και στα 
χανιά (16-18). Ακόμη, 
στο πλαίσιο της10-
ημερης αναρχικής 
μεσογειακής συνάντησης, 
στη θεσσαλονίκη θα 
πραγματοποιηθεί και 
βαλκανική αναρχική 
συνάντηση. Περισσότερα 
για αυτή την καμπάνια 
θα βρείτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://3gefires.org/. 

Εισαγωγή.
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1. Ειδήσεις των 20:30.
"Τη Δευτέρα 23 Φλεβάρη, άλλα πέντε καΐκια βυθίστηκαν στη Θάλασσα της μεσογείου, 30 χλμ 
νότια της Βαρκελώνης. Υπολογίζεται ότι στα πλοία είχαν επιβιβαστεί πάνω από 150 συμπατριώτες 
μας και ο τελικός τους προορισμός ήταν το λιμάνι της Βαρκελώνης. Είναι το τέταρτο κατά 
σειρά ναυάγιο με έλληνες που εγκαταλείπουν τη χώρα για την αναζήτηση ενός καλύτερου 
μέλλοντος... Από πλοία της ισπανικής ακτοφυλακής ανασύρθηκαν ζωντανά 43 άτομα, όλα 
ελληνικής καταγωγής. Οι επιζώντες, ανάμεσά τους και 5 ανήλικα ελληνόπουλα, οδηγήθηκαν 
στο ισπανικό κέντρο φιλοξενίας, όπου κρατούνται κι άλλοι μετανάστες από ιταλία, Ασία και 
Αφρική. Να σημειώσουμε ότι πρόσφατα έγινε εξέγερση στο εν λόγω κέντρο, εξαιτίας των 
άθλιων συνθηκών κράτησης. Η κυβέρνηση της ισπανίας αρνείται τους ισχυρισμούς, ενώ κάτοικοι 
έχουν προβεί σε διαμαρτυρίες για να απομακρυνθεί το κέντρο από την περιοχή τους, ζητώντας 
παράλληλα ισχυρότερα μέτρα στα σύνορα, για να αποτραπεί η παράνομη μετανάστευση." 

Η παραπάνω ιστορία μπορεί σε κάποιους να φαντάζει εξωπραγματική. Πόσο όμως απέχει, από 
το να συμβεί στο άμεσο μέλλον; Ήδη με τρένα και αεροπλάνα, πολλοί έλληνες πολίτες φεύγουν 
μετανάστες σε όλη την Ευρώπη, με τη σημαντική διαφορά πως ακόμα μετριούνται ως ευρωπαίοι, 
άρα ως "πρωτοκοσμικοί", ενώ η ελλάδα δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Παρόλ' αυτά, σε 
χώρες εκτός Ευρώπης (βλ. αυστραλία, καναδά) λογαριάζονται ως παράνομοι και απελαύνονται, 
αποδεικνύοντας περίτρανα ότι για το κεφάλαιο είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Η απάντησή μας θα 
πρέπει να ξεπερνάει και να στρέφεται ενάντια στους εθνικούς ή φυλετικούς διαχωρισμούς.

Πριν αρκετά χρόνια κάποιοι έγραφαν στους τοίχους "οι μετανάστες είναι εικόνα από το μέλλον". 
Τα μνημόνια συντόμευσαν τον χωροχρόνο και έκαναν το σύνθημα πραγματικότητα, εδώ και 
τώρα. Οι συνθήκες εργασίας και ζωής των ντόπιων εξομοιώνονται με αυτές των μεταναστών: 
Οι νέοι εργάζονται με 400 ευρώ για 8 ώρες και η ανασφάλιστη εργασία κυριαρχεί, μαζί με τους 
εκβιασμούς, τις αυθαιρεσίες και την τρομοκρατία από την πλευρά των αφεντικών. Οι ουρές 
ανέργων, των αστέγων και των συσσιτίων μεγεθύνονται. Η δημόσια υγεία απαξιώνεται, ενώ 
αυξάνει και κυριαρχεί η λογική πως όποιος έχει λεφτά ζει. Η αστυνομική βία στρέφεται προς 
όλους. Μεταξύ των ντόπιων και των μεταναστών διατηρούνται κάποιες σημαντικές διαφορές: 
α) τα αφεντικά δεν πυροβολούν ακόμα τους έλληνες εργαζόμενους, όπως στη Μανωλάδα, στη 
Σκάλα Λακωνίας ή στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας ή όπου άλλου. Δεν τους φυλακίζουν, ούτε τους 
βασανίζουν όπως έγινε στη Σαλαμίνα1 β) το ρατσιστικό μίσος, που εκφράζεται από κομμάτια 
της κοινωνίας, από τα ΜΜΕ και φυσικά από τους μπάτσους γ) η βάφτιση των μεταναστών ως 

1 Το 2012 στη Σαλαμίνα ο αιγυπτιος αρτεργάτης Ουαλίντ Τάλεμπ ληστέυτηκε και βασανίστηκε για 16 και 
πλέον ώρες από τον ιδιοκτήτη του φούρνου “Σταρ” Γιώργο Σγούρδα, τον γιο του Σταμάτη και τους F. Zoto και Γ. 
Ζαχαριάδη. Ο Ουαλίντ κατάφερε και δραπέτευσε, ενώ ήταν αλυσοδεμένος. Τον βρήκαν σε πολύ άσχημη κατάσταση, 
με την αλυσίδα στο λαιμό, κάτοικοι της Σαλαμίνας. Στην συνέχεια κατήγγειλε την απαγωγή και τα βασανηστήρια στην 
αστυνομία και η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια και τελείωσε πρωτόδικα τον Ιούνη του 2015. Το δικαστήριο επέβαλε 
ποινές κάθειρξης 13 ετών και 2 μηνών χωρίς αναστολή στον Γ. Σγούρδα, 5 ετών στον Σ. Σγούρδα (με αναστολή) και 
10 χρόνων με αναστολή στον καθένα από τους άλλους δύο συνεργούς, F. Zoto και Γ. Ζαχαριάδη. Οι τρείς ληστές/
απαγωγείς/βασανιστές είναι έξω για να συνεχίσουν το “έργο” τους...
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«παράνομων» και η επακόλουθη οδύσσεια που αντιμετωπίζουν (μπάτσοι, δικηγορικά κυκλώματα, 
μαφία, φυλακίσεις, βασανιστήρια, στρατόπεδα συγκέντρωσης, ρατσισμός από κομμάτια της 
ελληνικής κοινωνίας).

2. Η μετανάστευση από τις αρχές της δεκαετίας του '90
Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού (ή κρατικού καπιταλισμού κατ’ άλλους) προκάλεσε 
τεράστιες αλλαγές στον ανταγωνισμό των καπιταλιστικών (υπερ)δυνάμεων2 σε όλο τον κόσμο 
και μια σειρά από συνέπειες. Μια από αυτές ήταν η μετανάστευση εκατομμυρίων βαλκάνιων 
προλετάριων σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια, μια ακόμη σοβαρή γεωπολιτική αιτία για την 
αύξηση της μετανάστευσης υπήρξε η επίθεση το 2001 στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. 
Υπό την ηγεμονία των ηπα, σύσσωμο το δυτικό δημοκρατικό στρατόπεδο κήρυξε τον πόλεμο 
ενάντια στην "τρομοκρατία" και κατά του ισλαμικού "φονταμενταλισμού". Η αντιτρομοκρατική 
εκστρατεία, σε πρώτο χρόνο, εδαφικοποιήθηκε σε ιράκ και αφγανιστάν, για να επεκταθεί 
μετέπειτα σε χώρες της Ασίας, του αραβικού κόσμου και της Αφρικής. Πόλεμος, που εύκολα 
μπορεί να συγκριθεί με σταυροφορία του "καλού" δυτικού κόσμου που δήθεν παλεύει για την 
ελευθερία, τη δημοκρατία και την ασφάλεια, έχοντας αντίπαλους τους "κακούς φανατικούς" 
ισλαμιστές.

Ο "πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας" είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος και παίρνει διάφορες 
μορφές: την απευθείας εισβολή, την πριμοδότηση εμφύλιων συρράξεων, τη μορφή της 

2 Το κράτος της ιαπωνίας (σύμμαχος των ηπα) ψήφισε στη βουλή νόμο τον Ιούλη του 2014 και επικυρώθηκε από 
τη γερουσία σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, που δίνει το δικαίωμα να στέλνει στρατό σε αποστολές εκτός του εθνικού 
εδάφους, επιπλέον θα μπορεί από εδώ και στο εξής να υπερασπίζεται τους συμμάχους της ακόμα και όταν η ίδια δεν 
βρίσκεται υπό απειλή ή επίθεση. Ο προηγούμενος νόμος περιλαμβανόταν μέσα στο σύνταγμα και ήταν σε ισχύ από το 
1945. Πολλοί πολίτες προχώρησαν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον του νέου νόμου, ενώ το κινέζικο κράτος 
θεωρεί πρόκληση την ψήφιση του και έχει προβεί σε διαμαρτυρίες.

Σε ανάλογες κινήσεις, τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει και το γερμανικό κράτος. Σύμφωνα με το περιοδικό Der 
Spiegel (Μάρτης 2015) «Ο Steinmeier και η υπουργός άμυνας Ursula von der Leyen, πιστεύουν ότι μια οικονομική 
δύναμη σαν τη γερμανία δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στο περιθώριο των εξελίξεων. Θέλουν να δείξουν 
στους συμμάχους της γερμανίας ότι η χώρα μπορεί να γίνει «παγκόσμιος παίκτης». Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες 
κινήσεις που επιβεβαιώνουν το νέο στρατιωτικό δόγμα των επεμβάσεων: α) ενώ έχει από καιρό αντιτεθεί σε παροχή 
όπλων σε μέρη όπου υπάρχουν ζώνες συγκρούσεων, το 2014, αποφάσισε να στείλει όπλα και πυρομαχικά στις 
ένοπλες κουρδικές δυνάμεις (πεσμεργκά) στον αγώνα τους εναντίον του «ισλαμικού κράτους». Τον Γενάρη του 2015 
εγκρίθηκε από το γερμανικό κοινοβούλιο η αποστολή έως 100 στρατιωτικών στο βόρειο ιράκ για να εκπαιδεύσουν 
τους κούρδους πεσμεργκά, ανοίγοντας το δρόμο στην πρώτη γερμανική στρατιωτική ανάπτυξη στο εξωτερικό, χωρίς 
εντολή του ΝΑΤΟ ή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. β) με αφορμή την προσάρτηση της κριμαίας 
από το ρωσικό κράτος, γερμανική βουλή πήρε απόφαση (το 2015) να χρηματοδοτήσει πρόγραμμα για την ανάπτυξη 
νέου γερμανικού άρματος μάχης.

Από την άλλη, το ρωσικό κράτος στα τέλη του 2014, προχώρησε στην υπογραφή δια χειρός Πούτιν, του νέου 
στρατηγικού δόγματος της ρωσίας σύμφωνα με το οποίο οι κυριότεροι εξωτερικοί κίνδυνοι για τη χώρα είναι η 
επέκταση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, η αποσταθεροποίηση σε διάφορες περιοχές και οι τρομοκρατικές 
ενέργειες. Διαλύει ακόμη και τις τελευταίες αμφιβολίες για το ποιές είναι οι νέες επιδιώξεις της μόσχας.
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ανθρωπιστικής βοήθειας, των πολεμικών επιχειρήσεων με στόχο τον «εκδημοκρατισμό» 
και ενίοτε τη χρηματοδότηση συμμοριών (ισλαμικών ή μη) για να ανατραπεί ένα μη αρεστό 
καθεστώς.

Ο "πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας" έχει άμεση συνάφεια (αν δεν είναι συνέπεια) με 
την παγκόσμια οικονομική κρίση. Τα κράτη ως καπιταλιστικοί σχηματισμοί προστατεύουν τα 
συμφέροντα των εθνικών τους κεφαλαίων/ επιχειρήσεων, διευρύνοντας τα «σύνορα» των 
αγορών τους και τα περιθώρια κέρδους, μέσα από τις "ειρηνευτικές αποστολές". Πίσω από 
τις επεμβάσεις κρύβονται ξεκάθαροι ενδοκαπιταλιστικοί ανταγωνισμοί που αφορούν α) ποιο 
κράτος/ πολυεθνική εταιρεία θα ελέγξει την ενέργεια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.α.) και τη 
μεταφορά της, β) ποιοί θα ελέγχουν πλουτοπαραγωγικές πηγές, πχ ουράνιο στο Μάλι, κοβάλτιο 
και ταντάλιο στο κονγκό και άλλα ορυκτά σε αφρικανικές χώρες, γ) ποιοί θα ελέγχουν την 
παγκόσμια παραγωγή και διακίνηση ηρωίνης (βλ. παπαρούνες στο αφγανιστάν3), δ) ποιοι θα 
κονομάνε από τους εξοπλισμούς και το ανεξέλεγκτο εμπόριο όπλων, ε) το κατασκευαστικό 
κεφάλαιο και οι μπίζνες που ακολουθούν τους πολέμους, στ) η στρατιωτική περικύκλωση των 
αντίπαλων μπλοκ με δημιουργία νέων βάσεων ή νέων συμμαχιών...

Σε κάθε περίπτωση "ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας" έχει προκαλέσει τεράστια 
αποσταθεροποίηση και ρευστότητα σε όλη την υφήλιο, έχει στρατιωτικοποιήσει τις ζωές 
εκατομμύριων ανθρώπων, έχει θρέψει τους εξοπλισμούς4, έχει δημιουργήσει γκουαντανάμο, έχει 

3 Ο Yuri Fedotov, ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα (UNDCP) δήλωσε τον Φλεβάρη του 
2014 πως στο Αφγανιστάν παράγεται το 80% του οπίου και της ηρωίνης της παγκόσμιας αγοράς, πως υπάρχει μια 
άνευ προηγουμένου αύξηση στην καλλιέργεια της παπαρούνας για την παραγωγή οπίου και πως οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις ξεπερνούν τα 200.000 εκτάρια. Ενώ σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ελέγχου Ναρκωτικών της 
Ρωσίας, η παραγωγή ηρωίνης στο Αφγανιστάν αυξήθηκε κατά 40 φορές από την ώρα που το ΝΑΤΟ ξεκίνησε τον 
«πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία» το 2001. 

4 Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Ερευνών (Institute for Strategic Studies), κατά τη διάρκεια του 
του 2014 δαπανήθηκαν παγκοσμίως 1,4 τρισ. δολάρια για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Τα στοιχεία που παρατίθενται 
παρακάτω αφορούν τα επίσημα και φυσικά δεν συμπεριλαμβάνουν τα όπλα που πουλιούνται παράνομα, τα οποία με 
τόσες συρράξεις που υπάρχουν παγκοσμίως δεν είναι καθόλου αμελητέα ποσότητα.

Εντυπωσιακές αυξήσεις των αμυντικών δαπανών εντοπίστηκαν κυρίως στην Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη βόρεια 
Αφρική, τη ρωσία και τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Οι στρατιωτικές επενδύσεις της κίνας κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τεσσάρων ετών, έχουν αυξηθεί κατά 8,2%. Η ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε το ποσό-ρεκόρ των 42 
δισ. δολαρίων για τις στρατιωτικές δαπάνες για το 2015. Παρομοίως, η ινδία αύξησε τις δαπάνες της κατά 35% την 
τελευταία διετία, ενώ η νότια κορέα αύξησε και αυτή τις στρατιωτικές της δαπάνες.

Σημαντική αύξηση παρατηρείται και στις χώρες της μέσης ανατολής, όπου ο μιλιταρισμός προελαύνει. Το 2014 οι 
χώρες της μέσης ανατολής αύξησαν τις δαπάνες τους κατά 11%, περί τα 198 δισ. δολάρια, καταλαμβάνοντας το 
10% της συνολικής παγκόσμιας δαπάνης. Η σαουδική αραβία, η πρώτη χώρα σε δαπάνες, αύξησε τον αμυντικό 
προϋπολογισμό της το 2014 κατά 18%. Ακολουθούν το ισραήλ, το ιράκ και το ιράν. Η σαουδική αραβία και ηνωμένα 
αραβικά εμιράτα αυξάνουν σταθερά τις στρατιωτικές τους δαπάνες από το 2003.

Η ρωσία, μετά και τον πόλεμο ενάντια στη γεωργία το 2008 που καταγράφηκε ως επίδειξη δύναμης απέναντι στις 
νατοϊκές επεκτάσεις, αυξάνει ετήσια τις επενδύσεις της κατά 10%.

Οι ηπα εξακολουθούν να είναι η χώρα που «επενδύει» τα περισσότερα χρήματα για εξοπλισμούς στον κόσμο.
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αφήσει πίσω του αμέτρητους νεκρούς, ακρωτηριασμένους, βασανισμένους και έχει καταστρέψει 
πόλεις, χωριά, βουνά, καλλιέργειες, ζώα. Τέλος έχει εκδιώξει χιλιάδες ανθρώπους από τους 
τόπους διαμονής τους, διογκώνοντας τις μεταναστευτικές ροές.

Το ποιοι προκαλούν και ευθύνονται για την αναγκαστική μετανάστευση αμέτρητων ανθρώπων 
επιβεβαιώνει ακόμα και η έκθεση της υπάτης αρμοστείας του ΟΗΕ για την εθνικότητα των 
μεταναστών που έφθασαν στην Ευρώπη το 2014. Στην εν λόγω έκθεση την πρωτιά έχουν 
άνθρωποι από το Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ καθόλου αμελητέος δεν είναι ο αριθμός των 
ανθρώπων που έχουν μεταναστεύσει λόγω της βιομηχανικής δραστηριότητας. Η βιομηχανική 
επέκταση και ανάπτυξη προκαλέι τεράστιες αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον και κάποιες φορές 
ακραία καιρικά φαινόμενα, μετατρέποντας τους τόπους λευκούς καμβάδες για το κεφάλαιο. Για 
παράδειγμα τόσο στη νέα ορλεάνη των ηπα, όσο και στην ινδονησία οι φυσικές καταστροφές 
-από τυφώνα και τσουνάμι αντίστοιχα- ύπήρξαν τεράστιες ευκαιρίες ώστε οι επενδυτές, παρέα 
με τους κρατικούς άρχοντες, να αναδιαμορφώσουν πλήρως τις περιοχές, προφανώς όχι προς 
όφελος του πληθυσμού. Κάτοικοι εκδιώχθηκαν και αποκλείστηκαν από τις αναμορφωμένες 
περιοχές, στο όνομα της τουριστικής ανάπτυξης και της πολεοδομικής ανάπλασης. Μπορούν να 
υπάρχουν εκεί μόνο ως φθηνοί και αναλώσιμοι εργαζόμενοι και όχι ως κάτοικοι, όπως πριν τις 
φυσικές καταστροφές. Τέτοιες πολιτικές προκαλούν περαιτέρω (εσωτερική) μετανάστευση.

3. Βαλκάνια
Ο ελλαδικός χώρος αποτελεί ένα σταυροδρόμι ανάμεσα σε Ευρώπη, Βαλκάνια και ανατολή. 
Η κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, μετέτρεψε τα Βαλκάνια σε σφαγείο για μια δεκαετία. Ο 
διαμελισμός της γιουγκοσλαβίας και ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε, οι θηριωδίες των 
χριστιανών ορθόδοξων σέρβων, η συστηματική γενοκτονία των μουσουλμάνων της βοσνίας 
με τις "ευλογίες" των κυανόκρανων και με τη συμμετοχή ελλήνων φασιστών εθελοντών, οι 
βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ, οι εθνικές διαμάχες στο Κοσσυφοπέδιο μεταξύ αλβανών και σέρβων 
είναι στιγμές που κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει... 

Παρόλο το αίμα που χύθηκε, οι εθνικισμοί και οι αλυτρωτισμοί είναι ακόμη παρόντες έτοιμοι να 
αιματοκυλίσουν για άλλη μια φορά τα Βαλκάνια. Το "χέρι" που υποδαυλίζει και χρηματοδοτεί τις 
εθνικές μισαλλοδοξίες το βάζουν και οι δυτικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και το ελληνικό κράτος. 
Η μάχη στα Βαλκάνια για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και για τους αγωγούς ενέργειας 
που τα διαπερνούν, για τις νέες αναπτυσσόμενες αγορές, προκαλούν την περικύκλωση των 
αντιπάλων, την εγκατάσταση επιπλέον στρατιωτικών βάσεων. Εξαιτίας αυτού του ανταγωνισμού, 
η υποτίμηση της εργατικής δύναμης είναι τεράστια, ενώ οι καπιταλιστικοί ανταγωνισμοί προκαλούν 
αποσταθεροποίηση, που συχνά κρύβεται πίσω από εθνικές διεκδικήσεις. Η στρατηγική των ντόπιων 
και πολυεθνικών αφεντικών και των πολιτικών τους υπηρετών είναι η συνεχής τροφοδότηση 
των εθνικισμών. Ήδη στα ανατολικά σύνορα των Βαλκανίων, στην ουκρανία μαίνεται εμφύλιος 
πόλεμος από το 2014, με την απευθείας εμπλοκή της ρωσίας και δυτικών δυνάμεων (εε, ηπα). Στη 
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γειτονική μας μακεδονία 
(2015) εκτυλίσσονται 
ένοπλες συμπλοκές 
εθνικιστικού χαρακτήρα, 
που προκαλούν περαιτέρω 
α π ο σ τ α θ ε ρ ο π ο ί η σ η 
και άγνωστο είναι 
ποιοι κρύβονται ή 
ποια συμφέροντα 
εξυπηρετούν τέτοιες 
συμπλοκές. Ενώ με την 
πρόσφατη "προσφυγική 
κρίση", κροατία και 
σερβία προχώρησαν σε 
κλείσιμο των μεταξύ τους 
συνόρων, με ταυτόχρονη 
απαγόρευση διέλευσης σε 
φορτηγά και πολίτες. Το 
Κοσσυφοπέδιο παραμένει 
μια πυριτιδαποθήκη και 
οι εθνοτικές συμπλοκές 
συνεχίζονται -ένοπλες και 
μη.

Επίσης, γνωστά είναι τα σχέδια του ελληνικού επεκτατισμού στις αρχές της δεκαετίας του '90. 
Σχέδια που περιελάμβαναν τον διαμελισμό του κράτους της μακεδονίας, το μοίρασμά της μεταξύ 
ελλάδας και σερβίας, αλλά και την προσάρτηση της νότιας αλβανίας. Σε κάθε περίπτωση, τα 
σχέδια υποστηρίχτηκαν με δηλώσεις πολιτικών, με πρακτορίστικες δραστηριότητες (επίθεση 
σε φυλάκιο αλβανών φαντάρων από την ελληνική παραστρατιωτική ομάδα ΜΑΒΗ -μέτωπο 
απελευθέρωσης βόρειας ηπέιρου- και η αποσιώπηση του γεγονότος), αλλά και με εθνικιστικά 
συλλαλητήρια με κεντρικό σύνθημα "η μακεδονία είναι ελληνική", διοργανωμένα από εκκλησία, 
πολιτικά κόμματα, φασιστικά απολειφάδια και δημοσίους φορείς ή πρόσωπα. 

Σχέδια που εν τέλει εκπληρώθηκαν με την οικονομική εισβολή και λεηλασία του ελληνικού 
κεφαλαίου, που "ξεσάλωσε" για μια 15-ετία στα Βαλκάνια, όπου και συνεχίζει τη λεηλασία του 
μέχρι τώρα. Το ελληνικό κράτος, μέσω του σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων 
(ΕΣΟΑΒ), στήριξε την επενδυτική διείσδυση του ελληνικού κατασκευαστικού κεφαλαίου, την 
αναδιάρθρωση των τηλεπικοινωνιών και την επέκταση των ελληνικών επενδύσεων, σε μια 
αγορά που περιλαμβάνει 130 και πλέον εκατομμύρια πελάτες. Ακόμη και τώρα, στην εποχή 
της κρίσης το ελληνικό κεφάλαιο κατέχει ηγεμονική θέση στα περισσότερα βαλκανικά κράτη 
(αλβανία, μακεδονία, σερβία, βουλγαρία, μακεδονία, ρουμανία). Το συνολικό επενδεδυμένο 

Για όσους δεν θυμούνται, τον Ιούλιο του 1995 οι σερβοβόσνιοι των Κάρατζιτς 
– Μλάντιτς δολοφόνησαν 6.000 περίπου βόσνιους αμάχους υπό την παγερή 
απάθεια των 100 ολλανδών κυανοκράνων και της διεθνούς κοινότητας. 
Εθνικόφρονες ελληνες συμμετείχαν στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, όπου και 
ύψωσαν την ελληνική σημαία...Το όλο θέμα προέκυψε μετά τη δημοσιοποίηση 
της έκθεσης ανεξάρτητης ολλανδικής επιτροπής που διερεύνησε τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη σφαγή στην ευρώπη 
μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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ελληνικό κεφάλαιο (1996-2008) ξεπερνά 
τα € 16 δισ., αν και το πραγματικό 
μέγεθος είναι σαφώς μεγαλύτερο. Οι 
ελληνικές επιχειρήσεις, ο αριθμός των 
οποίων υπολογίζεται περίπου 14.000, 
δραστηριοποιούνται σε μια σειρά από 
διαφορετικούς κλάδους: τράπεζες, real 
estate, τρόφιμα, μεταφορές, κατασκευές, 
λιανεμπόριο, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός. 
Οι ελληνικές τράπεζες την τελευταία 
δεκαετία κατέχουν το 32% της αγοράς 
στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Οι έλληνες επενδυτές/ εργοδότες 
άνοιξαν χιλιάδες θέσεις εργασίας, όπου 
οι εργαζόμενοι πληρώνονται με το 
αστρονομικό ποσό του ενός ευρώ την ώρα. 

Μιλούν για ανάπτυξη και ανασυγκρότηση των Βαλκανιών, αποκρύπτοντας συστηματικά το ύψος 
των μισθών, τη σχεδόν ανύπαρκτη κοινωνική ασφάλιση και τα κέρδη από τις φοροαπαλλαγές 
και τις μίζες. Διαφημίζουν μια "ανάπτυξη", αλλά την ίδια στιγμή ξέρουμε τι σημαίνει να ζεις στις 
χώρες των Βαλκανίων, όπου το αστυνομικό κράτος παρέα με τους επενδυτές, τους τραπεζίτες και 
τη μαφία, ξεζουμίζουν και εκμεταλλεύονται στυγνά το βαλκανικό προλεταριάτο (δες πίνακα).

Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε κάποιες γειτονικές χώρες, σχετικά με τις δραστηριότητες του 
ελληνικού κεφαλαίου, με την υποσημείωση πως η κατάσταση είναι παρόμοια και στις βαλκανικές 
χώρες που δεν αναφέρονται παρακάτω.

Στη σερβία το ελληνικό κεφάλαιο αποτέλεσε τον τρίτο μεγαλύτερο επενδυτή κατά την 
περίοδο 2005-2011, με συνολική επένδυση πάνω από € 2 δισ. Οι ελληνικές τράπεζες με 
465 υποκαταστήματα κατέχουν το 16% της σέρβικης αγοράς και το 25% των καταθέσεων. Οι 
συνολικές άμεσες ελληνικές επενδύσεις (για το 2013) εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου € 2,0 
δισ., το δε σύνολο άμεσων και έμμεσων επενδύσεων υπερβαίνει τα € 2,5 δισ. Στην αγορά της 
Σερβίας εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται πάνω από 250 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, 
οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 25.000 εργαζομένους. 

Στην αλβανία, από το 2010 μέχρι και το 2013, οι ελληνικές επενδύσεις διπλασιάστηκαν και 
βρέθηκαν στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Ανήλθαν σε 1,1 δισ. το 
2013, αντιπροσωπεύοντας το 26% των άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι ελληνικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα, είναι πάνω από 500.

Στην ελβανία δραστηριοποιούνται τρεις ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα ελλάδος 
και Tirana Bank, του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς). Με βάση τα στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης 

ΧΩΡΑ ΜΙΣΘΟΣ/ 
ΜΗΝΑ 
(ΕΥΡΏ)

ΕΥΡΩ/
ΩΡΑ

Ελλάδα 584 3,30

Β ο σ ν ί α 
Ερζεγοβίνη

164 0,95

Βουλγαρία 194 1,13

Αλβανία 158 0,99

Μακεδονία 200 1,09

Μαυροβούνιο 193 1,12

Ρουμανία 220 1,5

Σερβία 175 0,95

Σλοβακία 380 2,20

Μισθοί σε βαλκανικά κράτη και σε χώρες της ανατολικής 
ευρώπης.
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Τραπεζών, το 2013 κατείχαν το 
18% της αξίας του συνόλου 
των στοιχείων ενεργητικού της 
τραπεζικής αγοράς και το 17,5% 
των συνολικών καταθέσεων, 
ενώ το 22% των τραπεζικών 
καταστημάτων που λειτουργούν 
στη χώρα ανήκει σε τράπεζες 
ελληνικών συμφερόντων. Η 
φορολογία επί των κερδών 
των επιχειρήσεων ανέρχεται 
στο 10% και είναι από τις 
χαμηλότερες στην περιοχή. 

Στo κράτος της μακεδονίας 
(για το 2013), οι επενδύσεις 
φτάνουν τα € 950 εκατ. και το 
ελληνικό κεφάλαιο είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής. 

Στη βουλγαρία μέχρι το τέλος του 2011 οι ελληνικές επενδύσεις ήταν ύψους € 2,8 δισ., 
γεγονός που καθιστά το ελληνικό κεφάλαιο τον τρίτο μεγαλύτερο επενδυτή μετά την αυστρία και 
την ολλανδία. Στη βουλγαρική αγορά δραστηριοποιούνται πέντε ελληνικές τράπεζες με μερίδιο 
που ανέρχεται σε 23% του βουλγαρικού τραπεζικού συστήματος και συνολικά πάνω από 350 
επιχειρήσεις. 

Εκτός από την απευθείας εισβολή του ελληνικού κεφαλαίου στα Βαλκάνια, τη δεκαετία του 
2000, το ελληνικό κράτος διευκόλυνε με νόμους τη μετοίκηση ελληνικών επιχειρήσεων εκτός ή 
κοντά στα σύνορα της χώρας. Απαλλάσσει έτσι τους έλληνες επιχειρηματίες από τη φορολογία, 
από μισθολογικά κόστη ή από την ασφάλιση. Οι εργοστασιάρχες απέλυαν τους παλιούς 
εργαζόμενους και στα νέα εργοστάσια (κοντά στα σύνορα) προσελάμβαναν εργαζόμενους από 
γειτονικές χώρες, με τους μισθούς και το εργασιακό καθεστώς των κρατών τους και όχι με 
τους ελληνικούς μισθούς και την ελληνική νομοθεσία. Είναι κατανοητό και ξεκάθαρο από τα 
παραπάνω, πως το ελληνικό κράτος και κεφάλαιο έχει άμεση ευθύνη για τη φτωχοποίηση της 
βαλκανικής εργατικής τάξης και την αυταρχικότητα των εκεί καθεστώτων και έχει συσσωρεύσει 
τεράστια και ανομολόγητα κέρδη από αυτήν την εισβολή.

Τους σχεδιασμούς αυτούς προσπαθούν να τους περάσουν και στον ελλαδικό χώρο, για να γίνει 
ο ελλαδικό χώρος ελκυστικός στους επενδυτές (ξένους και ντόπιους) μέσω των μνημονίων, 
της τρόικας και των άλλων μπαμπούλων. Γι' αυτό λέμε πως ο εχθρός μας βρίσκεται εδώ, εντός 
συνόρων, στο ελληνικό κράτος και κεφάλαιο και σε όσους στηρίζουν τις τακτικές του.

Είναι ορατό όσο ποτέ ότι οι σχεδιασμοί των κρατών και των ντόπιων, σε συνεργασία με τις 
υπερεθνικές ελίτ, περιλαμβάνουν την ακραία υποτίμηση της ζωής και της εργασίας όλων των 

Φλεβάρης 2015: Στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και οι ελληνικές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες των Βαλκανίων 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός Δικτύου Ελληνικών 
Επιχειρήσεων σε Βόρεια Ελλάδα και Βαλκάνια..
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Βαλκάνιων για λογαριασμό της κάθε εθνικής ανάπτυξης, της αγοράς, των ντόπιων αφεντικών 
και των διεθνών επενδυτών. Η αστυνομοκρατία, η συντηρητικοποίηση του δημόσιου λόγου, 
η απαξίωση των δημόσιων παροχών, η επέλαση του νεοφιλελευθερισμού είναι παρούσες σε 
όλα τα βαλκανικά κράτη. Στον αντίποδα, παρούσα είναι και η αντίσταση απέναντι σε αυτές τις 
πολιτικές. Αντίσταση που μάχεται τον σκοταδισμό της θρησκείας και του έθνους και προάγει 
την αλληλεγγύη των «από τα κάτω», αντίσταση που αναγνωρίζει τους εχθρούς στα πρόσωπα 
των (διεθνών και ντόπιων) αφεντικών και των λακέδων τους, αντίσταση που μάχεται να σταθεί 
στα πόδια της και αποτελεί τη μοναδική ελπίδα απέναντι στους σχεδιασμούς των κυρίαρχων. 
Αντίσταση που δεν ξεχνά πως οι εχθροί βρίσκονται στις τράπεζες και τα υπουργεία.

4Α. Λεκάνη Μεσογείου ΑΟΖ

i. Τι είναι η ΑΟΖ;
Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) είναι η έκταση που απλώνεται στα 200 ναυτικά μίλια 
από την ακτογραμμή μιας χώρας και περιλαμβάνει το εναέριο και υποθαλάσσιο τμήμα της εν 
λόγω περιοχής. Εντός της ΑΟΖ η χώρα έχει δικαιώματα στην εξερεύνηση, την εκμετάλλευση και 
τη διαχείριση φυσικών πόρων, του βυθού, του υπεδάφους και των υπερκείμενων υδάτων. Όταν 
οι ΑΟΖ μεταξύ χωρών αλληλοεπικαλύπτονται, τότε πρέπει να γίνει οριοθέτηση τους, είτε βάση 
της εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, είτε κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των γειτονικών κρατών, 
είτε με παραπομπή της διαφοράς σε δικαστήριο. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι δεν έχουν 
αναγνωρίσει όλες οι χώρες τη νομοθεσία του ΟΗΕ σχετικά με την οριοθέτηση της ΑΟΖ.
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ii. Πότε θεσμοθετήθηκε η ΑΟΖ, από πότε ισχύει, ποιες οι εξαιρέσεις
Η «ανάγκη» οριοθέτησης της ΑΟΖ ικανοποιήθηκε από την τρίτη σύμβαση του ΟΗΕ περί ναυτικού 
δικαίου το 1982 με αφορμή τη διαμάχη του εκουαδόρ με τις ηπα σχετικά με τις περιοχές αλιείας 
καθώς το εκουαδόρ μήνυσε την αμερική και της κατάσχεσε αλιευτικά πλοία. Η υπόθεση είχε πάει 
στο ανώτατο δικαστήριο της Χάγης, όπου το εκουαδόρ δικαιώθηκε και κέρδισε αποζημιώσεις.

Από τότε, πολλές χώρες που συνορεύουν και είτε έχουν αναγνωρίσει τη σύμβαση του Ο.Η.Ε περί 
ναυτικού δικαίου είτε όχι, ξεκινούν διαμάχες μεταξύ τους. Οι διαφορές συνήθως καταλήγουν 
στο διεθνές δικαστήριο, προκειμένου να τεθούν τα όρια των ΑΟΖ. Μια συνηθισμένη τακτική των 
κρατών που έχουν υπό την κυριαρχία τους μικρά νησιά είναι να διεκδικούν πλήρη ΑΟΖ γύρω από 
αυτά, ότι δηλαδή κάνει και το ελληνικό κράτος με το Καστελόριζο. Αυτό που ισχύει σύμφωνα με 
τον Ο.Η.Ε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κάθε κατοικημένο νησί δικαιούται ΑΟΖ, όμως τα 
πράγματα δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρα και κατά καιρούς το διεθνές δικαστήριο έχει καταλήξει 
σε αποφάσεις που δεν είναι απόλυτα σύμφωνες με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι τα νησάκια St. Pierre και Miquelo που ανήκουν στη γαλλία αλλά βρίσκονται 
πολύ κοντά στην ανατολική ακτή του καναδά. Ενώ η γαλλία διεκδικούσε ΑΟΖ στα 200 ναυτικά 
μίλια, όπως ορίζει η σύμβαση του Ο.Η.Ε, το 1992 το δικαστήριο αποφάσισε ότι δικαιούται 
μόνο ελάχιστα ναυτικά μίλια ΑΟΖ, λόγω του μικρού μεγέθους των νησιών. Ανάλογες αποφάσεις 
έχουν παρθεί για τα νησιά της Μάγχης που ανήκουν στο αγγλικό κράτος και κατάφεραν να 
κατοχυρώσουν ΑΟΖ μόλις στα 12 ναυτικά μίλια, καθώς και για το Φιδονήσι της Ουκρανίας 
που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα και δεν δικαιούται πλήρη δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και 
ΑΟΖ.

iii. Διαφορά ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας
Η ΑΟΖ είναι μια περιοχή όπου η χώρα στην οποία ανήκει ασκεί «κυριαρχικά δικαιώματα», ενώ η 
υφαλοκρηπίδα είναι περιοχή στην οποία αυτή η χώρα έχει «απόλυτα δικαιώματα». Τα «κυριαρχικά 
δικαιώματα» σημαίνουν ότι μια χώρα μπορεί να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους μιας 
περιοχής χωρίς να αποτελεί το εν λόγω μέρος «εθνικό έδαφος». Τα «απόλυτα δικαιώματα» 
αναφέρονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «χωρικά ύδατα» και είναι εντός των εθνικών 
συνόρων, σύμφωνα πάντα με τη νομοθεσία του ΟΗΕ. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι 
η ΑΟΖ κατ’ ουσίαν απορροφά το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας. Εξαίρεση μπορεί να υπάρχει 
ώστε να μη συμπίπτει η ΑΟΖ με την υφαλοκρηπίδα, μόνο εάν η υφαλοκρηπίδα υπερβαίνει τα 
διακόσια 200 ναυτικά μίλια (σε κάποιες περιπτώσεις, η υφαλοκρηπίδα φτάνει και τα 350 μίλια 
και όχι στα 12 που είναι το σύνηθες εύρος της).

iv. Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ: Μια στρατηγική συμμαχία στον χώρο της 
μεσογείου
Ένα φλέγον στρατηγικής σημασίας πρόβλημα που εδώ και χρόνια απασχολεί τις ελληνικές 
κυβερνήσεις είναι η αποτύπωση των ελληνικών ΑΟΖ. Η ελλάδα για να ορίσει τις ΑΟΖ της πρέπει 
να έρθει σε συμφωνία με τις γειτονικές της χώρες. Ενώ με την ιταλία και την αλβανία τα σύνορα 
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των ΑΟΖ συμφωνήθηκαν από 
κοινού, δε συνέβη το ίδιο και με την 
τουρκία, η οποία δεν αναγνωρίζει 
τη σύμβαση του ΟΗΕ περί ναυτικού 
δικαίου. Έτσι, ενώ το ελληνικό 
κράτος διεκδικεί ΑΟΖ γύρω από 
το Καστελόριζο σε απόσταση 200 
ναυτικών μιλίων, η τουρκία από την 
πλευρά της υποστηρίζει ότι μόνο το 
ηπειρωτικό τμήμα της κάθε χώρας 
μπορεί να ορίζει ΑΟΖ. Φυσικά, 
όλος αυτός ο ντόρος συμβαίνει 
για την εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων του Αιγαίου και όχι μόνο... 

Συγκεκριμένα αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα το τούρκικο κράτος είναι να διατηρήσει σημείο 
επαφής των συνόρων του με την αίγυπτο, για να έχει ένα ακόμα διαπραγματευτικό χαρτί, το 
οποίο θα χάσει σε περίπτωση που το Καστελόριζο ορίσει ΑΟΖ στα 200 ναυτικά μίλια.

Και ενώ όλες αυτές οι διαμάχες συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ανατολικής 
Μεσογείου, η ανακάλυψη του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου 
(εκτιμήσεις αναφέρουν ότι φτάνει τα 450 δις. κυβικά μέτρα κοιτάσματος Λεβιάθαν) στην ΑΟΖ 
του ισραήλ έρχεται να δυναμιτίσει και άλλο την ατμόσφαιρα. Τα σχέδια του ισραήλ για τη 
δημιουργία υποθαλάσσιων αγωγών φυσικού αερίου, που θα περνούν από την ελλάδα και θα 
μεταφέρουν αέριο στην Ευρώπη παρακάμπτοντας την τουρκία, έχει πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο 
εντάσεων μεταξύ ελλάδας-τουρκίας-κύπρου. Έτσι, ενώ η τουρκία δεν αναγνωρίζει μεγάλο μέρος 
από τις ΑΟΖ της ελλάδας και της κύπρου, το ισραήλ σπεύδει να τις αναγνωρίσει ως ελληνικές 
και κυπριακές αντίστοιχα. Στο παιχνίδι πέρα από το Ισραήλ έχει μπει και το αιγυπτιακό κράτος, 
το οποίο έχει αναγνωρίσει τις ελληνικές και κυπριακές διεκδικήσεις σε σχέση με την ΑΟΖ. Και 
φυσικά στο παζλ για τις διεκδικήσεις του Αιγαίου έρχεται να προστεθεί ακόμα ένα κομμάτι με 
τη στήριξη των ελληνοκυπριακών ΑΟΖ από τις ηπα, φυσικά με τα αντίστοιχα ανταλλάγματα. Το 
έργο της χαρτογράφησης, εξόρυξης και μεταφοράς του φυσικού αερίου στην ελληνοκυπριακή 
ΑΟΖ το έχει αναλάβει, τι σύμπτωση, μια αμερικάνικη εταιρεία, η AmericanNobleEnergy.

Αυτό όμως, δεν είναι το μόνο παράδειγμα δημιουργίας εντάσεων ή συμμαχιών μεταξύ γειτονικών 
κρατών με μόνο στόχο την ικανοποίηση συμφερόντων και την εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων της ανατολικής μεσογείου. Στο όνομα των ΑΟΖ γίνονται πολλά μικρά και μεγάλα θερμά 
επεισόδια μεταξύ γειτονικών χωρών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα «εισβολής» του 
τούρκικου ερευνητικού σκάφους «Barbaros» (συνοδευόμενο από δύο τουρκικές φρεγάτες, 
πλήρως εξοπλισμένες με πυραύλους) εντός των ορίων της Κυπριακής ΑΟΖ για τη διενέργεια 
«σεισμογραφικών μελετών», τη στιγμή που τα κοιτάσματα της περιοχής έχουν παραχωρηθεί -με 
το αζημίωτο- στην ιταλοκορεατική εταιρία ΕΝΙ/KOGAS. Το σκηνικό έντασης συμπληρώνεται από 

Η ΑΟΖ της κύπρου, χωρισμένη σε «οικόπεδα». Στο «οικόπεδο 12», 
υποτίθεται πως έχει εντοπιστεί το μεγάλο κοίτασμα Λεβιάθαν.
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τις κοινές πολεμικές ασκήσεις ισραήλ, κύπρου, 
ελλάδας και ηπα στην ανατολική Μεσόγειο.

Η αρχή για τη στρατιωτική συνεργασία 
έγινε τον Σεπτέμβριο του 2013, οπότε το 
ελληνικό κράτος ψήφισε στη βουλή μνημόνιο 
συνεργασίας με το κράτος του ισραήλ. Μια 
συνεργασία που ενδυναμώθηκε τα επόμενα 
χρόνια και τον Ιούλη του 2015, όταν ο 
έλληνας υπουργός άμυνας, κατά τη διάρκεια τριήμερης συνάντησης στο ισραήλ, ολοκλήρωσε 
συμφωνία με το κράτος του για τη στάθμευση στο ελληνικό κράτος των ισραηλινών στρατιωτικών 
δυνάμεων που λαμβάνουν μέρος σε ασκήσεις. Το μόνο κράτος που έχει ανάλογη συμφωνία 
με το ισραήλ είναι οι ηπα... Σε μόλις δύο χρόνια το ισραήλ και η ελλάδα έχουν εξελιχθεί σε 
στρατηγικοί σύμμαχοι5.

Πέρα από τις αγορές δακρυγόνων, ή άλλων μέσων καταστολής, πέρα από τις αγορές 
λογισμικού ασφαλείας ή άλλων συστημάτων, έχουν προβεί σε αρκετές κοινές στρατιωτικές 
ασκήσεις - που αλλού- στον χώρο της 
μεσογείου. Ενώ τον Μάη του 2015 ο Καμμένος 
ως υπουργός άμυνας μιλώντας στο διεθνές 
συνέδριο του “Economist” διαμήνυσε την 
πρόθεση του ελληνικού κράτους για τη 
δημιουργία αεροπορικής νατοϊκής βάσης στην 
Κάρπαθο. Ακόμα υπερασπίστηκε τη στρατηγική 
συμμαχία με το Ισραήλ και εξήγγειλε κοινές 
στρατιωτικές ασκήσεις στη Μεσόγειο με την 
αίγυπτο και τα ηνωμένα αραβικά εμιράτα. Όπως 
όλα δείχνουν οι διεκδικήσεις των ΑΟΖ μεταξύ 
κρατών της Μεσογείου δεν είναι μόνο υπόθεση 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων και ικανοποίησης 
οικονομικών συμφερόντων, αλλά είναι 
πρωτίστως ένας “πόλεμος” για την κατοχύρωση 

5 Τον Νοέμβρη του 2013 υπογράφονται πρωτόκολλα στρατιωτικής συνεργασίας που προβλέπουν κοινές ασκήσεις 
στρατού/ αεροπορίας/ ναυτικού στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Έπειτα, ακολουθεί μια σειρά κοι-
νών στρατιωτικών ασκήσεων, όπου συμμετέχουν και συνεργάζονται όλα τα σώματα του στρατού, ενώ σε κάποιες από αυτές 
παίρνει μέρος η πολεμική μηχανή των ηπα και ο κυπριακός στρατός. Ενδεικτικά αναφέρουμε: το 2013 η άσκηση “Blue Flag” 
με τη συμμετοχή των ηπα και της ιταλίας. Απρίλης 2014: κοινή θαλάσσια άσκηση “Noble Dina ‘14” (ισραήλ, ελλάδα, ηπα). 
Μάης 2014 κοινή άσκηση κύπρου, ισραήλ, ελλάδα. Απρίλης 2015: άσκηση “Ηνίοχος 2015”, όπου συμμετέχουν για πρώτη 
φορά πέρα από τον ελληνικό στρατό, οι ηπα και το ισραηλ. Τον Μάη του 2015 πραγματοποιείται η 15-ημερη άσκηση 
“Noble Dina ‘15” ανάμεσα σε ελλάδα, ηπα και ισραήλ, ενώ τον ίδιο μήνα γίνεται και άσκηση των πολεμικών αεροποριών 
αιγύπτου και ελλάδας. Τα παραπάνω στοιχεία “κλάπηκαν” από το περιοδικό “βίδα“ τεύχος 20, όπου μπορεί κάποιος να 
διαβάσει πιο αναλυτικά για τη συνεργασία ανάμεσα στο κράτος του ισραήλ και το ελληνικό).

Το logo της κοινής στρατιωτικής άσκησης (ηπα, ελλάδα, 
ισραήλ) «Ηνίοχος 2015».

Ο έλληνας υπουργός άμυνας Πάνος Καμμένος με 
τον υπουργό άμυνας του ισραήλ, Μοσέ Γιαλόν, σε 

σφιχταγκαλιάσματα τον Ιούνη του 2015.
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εθνικών ζωνών. Ακόμα και αν το ισραήλ δεν προχωρήσει στην εξόρυξη των κοιτασμάτων 
Λεβιάθαν, λόγω του αυξημένου κόστους εξόρυξης, το ελληνικό κράτος θα συνεχίσει να 
απαιτεί με κάθε τρόπο πλήρη δικαιώματα ΑΟΖ γύρω από το Καστελόριζο, κρατώντας 
αναμμένο το εθνικιστικό αίσθημα και ψαρεύοντας για νέες στρατηγικές συμμαχίες.

4Β. Λεκάνη της Μεσογείου & βόρεια Αφρική
Η φλόγα που άναψε, στο ίδιο του το σώμα, ο τυνήσιος μικροπωλητής το 2011, εξαπλώθηκε σε 
όλα τα κράτη της βορείου Αφρικής και έφτασε μέχρι την αραβική χερσόνησο, στις πλούσιες και 
δυτικόφιλες μοναρχίες του κόλπου (αμμάν, κατάρ). Εξεγέρσεις αυθόρμητες, με λαϊκή υποστήριξη, 
που κατά κύριο λόγο οφείλονται στην ακραία φτώχεια, στη στυγνή εκμετάλλευση και στην 
αυταρχικότητα των εκεί καθεστώτων. Οι 
«ξεχασμένοι», για πολλούς, προλετάριοι 
των χωρών της βόρειου Αφρικής 
εξεγείρονται: Σε αίγυπτο, τυνησία, μαρόκο, 
αλγερία και λιβύη στήνουν οδοφράγματα, 
πυρπολούν κυβερνητικά κτήρια και 
αστυνομικά τμήματα, καταλαμβάνουν 
δημόσιους χώρους και κτήρια. Οι «από 
τα κάτω» είναι δυναμικά στους δρόμους 
διεκδικώντας αλλαγές.

Οι εξεγέρσεις δεν καταφέρνουν να 
γίνουν επαναστάσεις, παρόλο που 
συνοδεύονται από ένοπλες συγκρούσεις. 
Τα παλαιά καθεστώτα (αίγυπτος, 
τυνησία, λιβύη) ανατρέπονται μεν, 
αλλά την εξουσία δεν την παίρνουν 
οι εξεγερμένοι. Η έλλειψη μιας 
ριζοσπαστικής πολιτικά οργανωμένης δύναμης, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, πως ήταν 
μια σημαντική αιτία ώστε οι εξεγέρσεις που αγκαλιάστηκαν και τροφοδοτήθηκαν από τους 
«από τα κάτω» να μην διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους, τουλάχιστον έως 
τώρα. Παρόλ’ αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις πετυχαίνουν μεταρρυθμίσεις στο επίπεδό των 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Η ανάμιξη του δυτικού κόσμου είναι εμφανής σε κάθε εξέγερση 
και αποτελεί άλλο έναν σοβαρό λόγο αποτυχίας και κατεύθυνσης προς τα συμφέροντα 
των δυτικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων (συμπεριλαμβανομένης και της ελλάδας). Ανάμιξη 
με κάθε τρόπο και μέσο ώστε να διαφυλάξουν τα συμφέροντα τους και ενίοτε την παλιά 
τάξη πραγμάτων. Ανάμιξη, που ανάμεσα σε όλα, προκαλεί μετανάστευση. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα του τρόπου της ανάμιξης των δυτικών κρατών στην αποσταθεροποίηση 
καθεστώτων και στην ανατροπή τους αποτελεί η λιβύη. Να θυμίσουμε ότι στο πλάι των 
εξεγερμένων και εναντίον του Καντάφι βρέθηκε σύσσωμος ο «δυτικός κόσμος» με τους 

Αίγυπτος 2011: εξεγερμένοι στην πλατεία Ταχρίρ της αιγύπτου, 
κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τους μπάτσους και τα 

τσιράκια του Μουμπάρακ.
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στρατούς του και με τα ξεχωριστά 
ανταγωνιστικά συμφέροντά τους. 
Βομβαρδίζοντας, λεηλατώντας 
και καταστρέφοντας έφερναν τη 
«δημοκρατία» στους ντόπιους, 
πολεμώντας ταυτόχρονα και την 
«ισλαμική τρομοκρατία». Για ακόμη μια 
φορά, κανείς δεν έλαβε υπόψη τους 
εξεγερμένους και όλοι μαζί εξόντωσαν 
τους πιο «ενοχλητικούς».

Η θεωρία των φτερών της 
πεταλούδας για λιβύη & 
νιγηρία
Σύμφωνα με την έκθεση της ύπατης 
αρμοστείας του ΟΗΕ, που αναφέρθηκε 
και παραπάνω, οι άνθρωποι από τη 
νιγηρία αποτελούν την 3η πληθυσμιακή 
ομάδα μεταναστών/ προσφύγων 
που φτάνουν στις ακτές της Ιταλίας. 
Στη νιγηρία εξελίσσεται με ιδιαίτερη 
ένταση και βιαιότητα πόλεμος μεταξύ 
των φονταμενταλιστών ισλαμιστών της Μπόκο Χάραμ και του εθνικού στρατού. Λεπτομέρεια 
αποτελεί ότι η εν λόγω ισλαμική οργάνωση χρηματοδοτήθηκε από την αλ κάϊντα του ισλαμικού 
μαγρέμπ (οι χώρες της β. αφρικής).

Η ίδια οργάνωση χρηματοδοτήθηκε από τις δυτικές δυνάμεις και γιγαντώθηκε κατά τη διάρκεια 
του πόλεμου για την ανατροπή του Καντάφι. Οι δυτικές δυνάμεις -η κάθε μία για λογαριασμό 
της- στόχευαν να βάλουν χέρι στα πετρέλαια της λιβύης με κάθε κόστος. Επίσης λεπτομέρεια 
αποτελεί, πως ο σημερινός πρόεδρος της νιγηρίας ήταν παλιός δικτάτορας λίγο μετά το 1984, 
αφού αποφοίτησε από την ακαδημία πολέμου των ηπα.

Εξίσου λεπτομέρεια αποτελεί πως η πετρελαϊκή εταιρεία SHELL εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα 
της νιγηρίας, που το 2013 ήταν η 13η μεγαλύτερη εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο. Η 
παραγωγή της έφτανε στα 2.211.000 βαρέλια την ημέρα και παρέχει το 40% του ακατέργαστου 
πετρελαίου που εισάγουν οι ηπα. Υπολογίζεται, όμως, ότι 100.000 βαρέλια την ημέρα κλέβονται 
από αγωγούς στο δέλτα του Νίγηρα, χωρίς να περιλαμβάνονται οι άγνωστες ποσότητες που 
κλέβονται από τους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής. Στη συνέχεια τα πετροδολάρια ξεπλένονται 
στις ηπα, τη βρετανία, το ντουμπάι, την ινδονησία, την ινδία, τη σιγκαπούρη, ενώ οι πιο συχνοί 
προορισμοί για το κλεμμένο πετρέλαιο είναι οι ηπα, η βραζιλία, η κίνα, η ταϊλάνδη, η ινδονησία 
και τα Βαλκάνια.

Μάλι 2013: Οι γαλλικές δυνάμεις με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ 
υπερασπίζονται τη λεηλασία του γαλλικού κράτους επί των 

φυσικών πόρων του μάλι, υπό το πρόσχημα της αντιτρομοκρατικής 
εκστρατείας.
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Επιστρέφουμε πάλι στην έκθεση της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ που αναφέρει πως η 
μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα που φθάνει στην ιταλία μετά τους σύριους είναι από το μάλι. 
Τι συμβαίνει όμως εκεί; Στο πλευρό του Καντάφι πολεμούσαν ως μισθοφόροι Τουαρέγκ 
από το μάλι. Μετά την ανατροπή του Καντάφι έμειναν «άνεργοι» και επέστρεψαν στο μάλι. 
Κατέλαβαν μεγάλες περιοχές στα βόρεια και οργανώθηκαν στο κοσμικό εθνικό κίνημα για 
την απελευθέρωση του Αζαούαντ. Ταυτόχρονα, ισλαμιστές που χρηματοδοτήθηκαν και 
εξοπλίστηκαν από τις δυτικές δυνάμεις για την ανατροπή του Καντάφι επέστρεψαν στο μάλι 
και άρχισαν συγκρούσεις μεταξύ του εθνικού στρατού, των Τουαρέγκ και των ισλαμιστών 
τζιχαντιστών. Οι τζιχαντιστές κατάφεραν να επιβληθούν στους Τουαρέγκ και να ελέγχουν 
αυτοί τις βόρειες περιοχές, στοχεύοντας στην κατάληψη της εξουσίας. Στο πλευρό του 
εθνικού στρατού βρέθηκε ο γαλλικός στρατός, με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΗΕ και με 
σκοπό «να αναχαιτίσει τον ισλαμικό κίνδυνο (αφού πρώτα τον είχε θρέψει, όπως είδαμε) 
και να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και τη σταθερότητα». Για άλλη μια φορά ο «πόλεμος 
εναντίον της τρομοκρατίας» γίνεται ο φερετζές για την απόκρυψη της αλήθειας. Η αλήθεια της 
επέμβασης βρίσκεται στο πλούσιο υπέδαφος του μάλι. Είναι η 3η χώρα σε παραγωγή χρυσού 
στην Αφρική, ενώ το υπέδαφός του είναι πλούσιο σε ουράνιο, που το εκμεταλλεύονται 

γαλλικές εταιρείες υπό την 
προστασία του γαλλικού 
κράτους. Η γαλλία χρησιμοποιεί 
το ουράνιο για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στα 
πυρηνικά εργοστάσια που 
διαθέτει και από εκεί προέρχεται 
το 80% της ηλεκτρικής της 
ενέργειας -το υψηλότερο 
ποσοστό στον κόσμο. Οπότε 
ποιοι ευθύνονται για τη 
μετανάστευση των κατοίκων από 
το μάλι; Πάντως όχι οι ίδιοι...

5. Ισλαμοφοβία ή αλλιώς η κατασκευή εχθρών στον 21ο αιώνα
Το 2011 στο Ιράκ αναδύεται μια νέα οργάνωση, θρησκευτικού χαρακτήρα το ISIS (Ισλαμικό 
Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε). Το ISIS φτάνει στα 80.000 μέλη μέσα στο 2013, ενώ σύμφωνα 
με τον διεθνή καθεστωτικό τύπο έχει έσοδα €2 δισ. από τα πετρέλαια και από τις απαλλοτριώσεις 
τραπεζών από τις κατακτημένες περιοχές. Μία σειρά από βίαιες εκτελέσεις, αλλά και η απότομη 

Ιούνης 2014: Χάρτης με τις περιοχές που ελέγχονται από το ISIS.



17

μεγέθυνση της οργάνωσης, την κάνουν 
γρήγορα γνωστή σε όλο τον κόσμο. 
Έτσι κατασκευάζεται ο “νέος μεγάλος 
εχθρός” του δυτικού πολιτισμού, που 
απειλεί να κατακτήσει την Ευρώπη 
και τον υπόλοιπο κόσμο τα επόμενα 
χρόνια. Φυσικά όμως, παραλείπουν 
να αναφέρουν πως στα πρώτα 
βήματα της οργάνωσης, κύρια πηγή 
χρηματοδότησης της ήταν οι ηπα και οι 
σεΐχηδες των μοναρχιών του κόλπου 
(κατάρ, σαουδική αραβία). Πέρα όμως 
από το ποιοι ήταν οι χρηματοδότες, 
η αντιτρομοκρατική εκστρατεία της 
δυτικής πολεμικής μηχανής έθρεψε 
με τη σειρά της το ISIS μέσα από το 
γκουαντάναμο, τους βασανισμούς, 
τους ακρωτηριασμούς, τις εκτελέσεις, 
τις απαγωγές, τους βιασμούς, τις 
καταστροφές σπιτιών, τους βομβαρδισμούς. Τέλος, είναι ευρέως γνωστό πως ο ISIS είναι και 
μισθοφορικός στρατός.

Αν και η χαρτογράφηση των γεωπολιτικών παιχνιδιών στη Μέση Ανατολή είναι μία δύσκολη 
υπόθεση και ξεπερνάει την έκταση αυτού του κειμένου, ένα πρόχειρο ψάξιμο μας πείθει ότι 
απώτερος σκοπός των δυτικών δυνάμεων ήταν και παραμένει η πριμοδότηση του θρησκευτικού 
φονταμενταλισμού, μια πολιτική που στοχεύει στην υπονόμευση μέχρι και την πλήρη εξόντωση 
των όποιων ριζοσπαστικών κι ανατρεπτικών φωνών του αραβικού κόσμου και την αντικατάστασή 
τους από τη θρησκευτική πόλωση. Μία πάγια και διαχρονική τακτική των δυτικών δυνάμεων 
στις περιοχές της Μέσης Ανατολής. Όταν όμως η πόλωση αυτή ξεφεύγει και τα συμφέροντα 
κινδυνεύουν, τότε επιστρατεύονται νέες τακτικές για τη διαχείριση της κατάστασης, όπου παλιοί 
εχθροί γίνονται φίλοι και το ανάποδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σχέση της 
αμερικής με το ιράν. Κανείς δεν ξεχνάει πριν 2-3 χρόνια που όλοι περιμέναμε την επικείμενη 
εισβολή της αμερικής και τις εκατέρωθεν απειλές, ενώ στις 5/3/2015 διαβάζουμε στο «Βήμα» ότι 
η αμερική θεωρεί ως μόνη ελπίδα αναχαίτισης του ISIS το... ιράν.

Όσο αυτά συμβαίνουν στον αραβικό κόσμο, στον δυτικό κόσμο ήδη από την εποχή της επίθεσης 
στους δίδυμους πύργους ενορχηστρώνεται τεχνηέντως από τα μίντια και τους πολιτικούς 
διαχειριστές η ισλαμοφοβία και η ξενοφοβία. Το Ισλάμ και οι μουσουλμάνοι στοχοποιούνται 
και στιγματίζονται. Οι πολεμικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται και ως σύγκρουση πολιτισμών, με 
τον δυτικό κόσμο να διεκδικεί για λογαριασμό του τον μόνο αποδεκτό πολιτισμό. Ταυτόχρονα, 
στην Ευρώπη αναπτύσσεται ένα κλίμα τρομοϋστερίας με αφορμή τις βομβιστικές επιθέσεις στα 

Γενάρης 2015: Δεκάδες επώνυμοι χασάπηδες στην πορεία στο 
παρίσι μετά την επίθεση στο γαλλικό σατυρικό περιοδικό Charlie 

Hebdo.
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μετρό του Λονδίνου και της Μαδρίτης (2005 και 2004 αντίστοιχα), με τελευταία επίθεση στο 
γαλλικό σατυρικό περιοδικό Charlie Hebdo. Χτυπήματα που εξυπηρετούν μόνο τις πολιτικές και 
οικονομικές ελίτ και τα συμφέροντά τους, σπέρνουν τον τρόμο και τον πανικό, δεν έχουν καμία 
απελευθερωτική στόχευση και άνετα θα μπορούσαν να είναι αναμεμιγμένες διάφορες μυστικές 
υπηρεσίες.

Τα αποτελέσματα της ασταμάτητης προπαγάνδας -που συνεχώς τροφοδοτείται με νέα γεγονότα- 
ενάντια στο μουσουλμανικό κόσμο είναι πολυεπίπεδα. Καταρχάς στο εσωτερικό των δυτικών 
μητροπόλεων κάνει δημόσια εμφάνιση ο στρατός, δήθεν για να προστατεύει τους Ευρωπαίους 
πολίτες «από τις ασύμμετρες απειλές των φονταμενταλιστών». Με συνέπειες α) να συνηθίζουμε 
περισσότερο τον μιλιταρισμό, β) να αυξάνεται η στρατιωτικοποίηση της καθημερινότητας σε 
μια εποχή που κερδίζει έδαφος ο νεοφιλελευθερισμός σπέρνοντας φτώχεια, αποκλεισμό και 
βία. Είναι βέβαιο πως ο στρατός θα επιβάλλει την τάξη σε περιπτώσεις εξεγέρσεων εναντία στις 
πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού6. Στη συνέχεια, απενοχοποιούνται τα εγκλήματα των δυτικών 
επεμβάσεων. Οι αμέτρητοι βιασμένοι ή δολοφονημένοι άμαχοι του αραβικού κόσμου περνούν 
«στα ψιλά» των ειδήσεων, ενώ οι ζωές των Ευρωπαίων μοιάζει να έχουν ανεκτίμητη αξία, όταν 
δολοφονούνται από ακραίους ισλαμιστές.

Παραπέρα, χτίζουν ένα συντηρητικό μπλοκ στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών, με εκκλήσεις 
στην εθνική ομοψυχία, για την υπεράσπιση της δημοκρατίας έναντι του μουσουλμανικού 
«σκοταδισμού». Αποκορύφωμα ήταν η πορεία που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι μετά την 
επίθεση στην Charlie Hebdo. Στην πρώτη γραμμή της εν λόγω πορείας, βρέθηκαν μερικοί από 
τους πιο διάσημους χασάπηδες της εποχής μας, από την Ευρώπη, την Αμερική και τις μοναρχίες 
του Κόλπου. Ακόμη τα «τυφλά κτυπήματα» δίνουν έδαφος στην εμφάνιση μιας σειράς «νέων 
μορφών» ισλαμοφοβίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις αρχές του Οκτώβρη ζητήθηκε σε μια 
γυναίκα να αποχωρήσει από παράσταση στην Όπερα του Παρισιού επειδή φορούσε μαντίλα, 
αλλά και τις εκατοντάδες ρατσιστικές επιθέσεις από φασιστικές συμμορίες (πχ. εμπρησμοί σε 
τζαμιά και δολοφονικές επιθέσεις εναντίον αραβόφωνων). Κλείνοντας, για εμάς είναι 
ξεκάθαρο ότι η παγκόσμια πριμοδότηση του θρησκευτικού φονταμενταλισμού 
είναι μια πολιτική που αποκρύπτει κάθε ταξικό ανταγωνισμό, κάθε αδικία που 
οφείλεται στο καπιταλιστικό σύστημα και χωρίζει τον κόσμο χοντρικά σε δύο 
στρατόπεδα πιστών. Για εμάς μόνο δύο στρατόπεδα υπάρχουν: οι καταπιεστές και 
οι καταπιεσμένοι. Και παίρνουμε θέσεις μάχης μαζί με τους καταπιεσμένους.

6 Στις ηπα έχουν γίνει συχνό φαινόμενο οι επιχειρήσεις της εθνοφρουράς και του στρατού μετά από εξεγέρσεις των 
φτωχότερων κοινωνικά στρωμάτων, με αφορμή δολοφονίες πολιτών από την αστυνομία -συνήθως αφροαμερικανών 
ή λατίνων. Την ίδια τακτική ακολουθεί και το Γαλλικό κράτος ενάντια στις εξεγέρσεις των νέων στα γαλλικά γκέτο/ 
προάστια. Ακόμη, ο στρατός βγαίνει και εγκαθίσταται στους δρόμους με αφορμή ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως 
ήταν ο τυφώνας Κατρίνα που έπληξε τη Νέα Ορλεάνη στις ηπα, το 2005. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο στρατός δεν 
βρίσκεται στο προσκεφάλι των πληγέντων -ειδικότερα όταν είναι φτωχοί και μαύροι- αλλά εγκαθίσταται στις πόλεις 
για να αποτρέπει την αναδιανομή προϊόντων από τους πληγέντες.
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6. Το ζήτημα των μεταναστών/ προσφύγων στο περιβάλλον της 
αποσταθεροποίησης
«[...] αν από τη Λιβύη, που τόσο απασχόλησε τη διεθνή κοινότητα, υπάρχει μετακίνηση 1-2 
εκατομμυρίων προσφύγων, από τη συρία φεύγουν 12 εκατομμύρια. Πίσω τους ακολουθούν 
εκατομμύρια από το αφγανιστάν και το πακιστάν (μόνο το 2015 ήρθαν στην ελλάδα 200.000 
άτομα από συρία και 300.000 άτομα από πακιστάν και αφγανιστάν). Μπορεί κανείς να φανταστεί τι 
θα συμβεί στην Ευρώπη αν τυχόν αποσταθεροποιηθεί η Αίγυπτος των 95 εκατ. κατοίκων, με πάνω 
από 65 εκατ. νέων και κατά κανόνα άνεργων. Όπου από πίσω υπάρχει ο εμφύλιος στο σουδάν 
και το μη-κράτος της σομαλίας [...]” Νίκος Κοτζιάς υπουργός εξωτερικών ελλάδας σε δηλώσεις 
του πριν το καλοκαίρι 2015. Να συμπληρώσουμε στα στοιχεία της παραπάνω δήλωσης πως 
σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στη γειτονική τουρκία υπήρχαν και 1.805.255 σύροι πρόσφυγες τον 
Ιούλη του 2015, χωρίς να αναφέρονται οι υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες (αφγανοί, κούρδοι, 
πακιστανοί κ.α).

Η κατάσταση αποσταθεροποίησης που περιγράφηκε στις παραπάνω παραγράφους (για την 
Αφρική, την αραβική χερσόνησο και την Ασία) έχει πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό. Αν 
τα προηγούμενα χρόνια τα ευρωπαϊκά κράτη έκαναν πως δε βλέπουν το χάος που προκαλούν 
οι επεμβάσεις τους, τώρα δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο. Οι εκατομμύρια άνθρωποι που 
απεγνωσμένα προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη για να σωθούν από τις ανθρωπιστικές 
βόμβες και τις εμφύλιες διαμάχες έχουν πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό. Ο πόλεμος δεν 
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είναι πια εικόνα στις ειδήσεις, αλλά φτάνει στην Ευρώπη μέσω των αμέτρητων εξαθλιωμένων 
που στοιβάζονται σε πλατείες, λιμάνια, γήπεδα, δημόσιους χώρους αρχικά στην ελλάδα, για 
να συνεχίσουν τον γολγοθά τους στα βαλκανικά κράτη και στα κράτη της ανατολικής Ευρώπης 
μέχρι να φτάσουν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, που είναι και ο προορισμός τους.

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, τα ευρωπαϊκά κράτη -28 στο σύνολο- προχώρησαν σε 
σύνοδο κορυφής στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 για να διαχειριστούν την «προσφυγική κρίση». 
Οι αποφάσεις που πήραν είναι οι εξής: Να χρηματοδοτήσουν με €1 δισ. την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για «έργα και προγράμματα» στις εμπόλεμες χώρες ή σε χώρες υποδοχής 
εκτός της ΕΕ, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω μετανάστευση προς την ΕΕ. Κατασκευή κέντρων 

καταγραφής (hot spots) μέχρι τον Νοέμβριο, στα κράτη που αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα 
της Ευρώπης (ελλάδα και ιταλία). Στην ελλάδα θα κατασκευαστούν σε Πειραιά, Λέσβο, Χίο, 
Σάμο, Κω και Λέρο. Στα κέντρα αυτά οι μετανάστες θα καταγράφονται, θα φωτογραφίζονται, θα 
δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα, θα καταχωρούνται και έπειτα θα διαχωρίζονται σε πρόσφυγες 
και οικονομικούς μετανάστες, Κάποιοι θα προωθούνται προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη και 
κάποιοι θα απελαύνονται στον καιάδα... Τα κέντρα θα λάβουν βοήθεια και καθοδήγηση από τη 
Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και την Europol. Επίσης για τους 
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που έχουν ήδη φτάσει στην ελλάδα και στα υπόλοιπα κράτη, 
μόνο για 120.000 υπάρχει πρόβλεψη να πάνε σε ευρωπαϊκά κράτη μέλη -άμεσα οι 66.000 κι 
ύστερα οι υπόλοιποι σε βάθος διετίας. Επίσης η ουγγαρία, η κροατία και η σερβία δεν σκοπεύουν 
ούτε να γίνουν χώρες υποδοχής μεταναστών ούτε να ανοίξουν τα σύνορα τους.
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Τα μέτρα στο σύνολό τους είναι υποκριτικά μιας και οι κρατούντες μιλάνε για 66.000 μετανάστες/ 
πρόσφυγες όταν ο αριθμός τους φτάνει σε μερικά εκατομμύρια. Ακόμη, ενισχύουν το αστυνομικό 
κράτος μέσω των θεσμών καταστολής (Europol, Frontex) που θα εγκατασταθούν στα hot spots. 
Επίσης το €1 δισ. ευρώ που θα πάει στις χώρες των μεταναστών/ προσφύγων θα είναι ακόμη μια 
ευκαιρία για δουλειές για τα διαφορά τρωκτικά (βλέπε ανθρωπιστικές οργανώσεις, επιχειρήσεις 
κ.α). Τέλος, δεν διασφαλίζουν καμία αξιοπρεπή διαβίωση για όλους αυτούς τους ανθρώπους 
που έχουν εκδιωχθεί βίαια από τις επεμβάσεις και τις βόμβες των δυτικών στρατών και του ISIS. 
Εν τέλει η δημοκρατική, «ευαίσθητη» Ευρώπη λύνει το ζήτημα των μεταναστών/ προσφύγων 
υψώνοντας φράκτες, κατασκευάζοντας στρατόπεδα συγκέντρωσης και πνίγοντας τους στα νερά 
της μεσογείου.

7. Όψεις της διαχείρισης της μετανάστευσης στο ελληνικό κράτος
Καταρχάς η βάφτιση και ο στιγματισμός των μεταναστών και μεταναστριών ως παράνομων, 
συμβαίνει για διάφορους λόγους. Ακόμα και σε συνθήκες κρίσης, που οι μισθοί έχουν 
κατρακυλήσει, για τα ελληνικά αφεντικά οι μετανάστες -με ή χωρίς χαρτιά- είναι περισσότερο 

υποτιμημένοι και αρκετά φθηνότεροι 
από τους ντόπιους, έτσι τους προτιμούν 
στη δούλεψη τους. Για παράδειγμα, 
οι τσιφλικάδες στο νομό Ηλείας (πχ. 
Μανωλάδα) ή στον νομό Λακωνίας (πχ. 
Σκάλα Λακωνίας) βρίσκουν φθηνό, 
φοβισμένο προσωπικό στους μετανάστες, 
γεγονός που οφείλεται τόσο στις «πλάτες» 
των κρατικών αρχών, όσο και στην 
έλλειψη ταξικής αλληλεγγύης του ντόπιου 
εργατικού δυναμικού. Η συμπεριφορά των 
τσιφλικάδων είναι γνωστή: εκφοβισμοί, 
άθλιες συνθήκες διαβίωσης, βασανισμοί, 
τρομοκρατία και πυροβολισμοί. Με το 
κερασάκι στην τούρτα να είναι η αθώωση 
από την «ανεξάρτητη δικαιοσύνη». 
Η παρανομοποίηση των μεταναστών 
εργατών με λίγα λόγια αυξάνει τα 
περιθώρια κέρδους των ελληνικών 
αφεντικών, «σπρώχνει» τα μεροκάματα 
προς τα κάτω και επιτυγχάνει την 
πολυπόθητη εθνική ανάπτυξη.

Επίσης, η κατασκευή ενός «άλλου» μέσα 
στις κοινωνίες είναι πάντα ένα ζητούμενο 



22

για τα αφεντικά και τους πολιτικούς τους υπαλλήλους, για τους μικρούς και μεγάλους εκμεταλλευτές 
και δημαγωγούς. Στο όνομα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, στο όνομα της εθνικής ανάπτυξης 
και ομοψυχίας, οι μετανάστες/ τριες και δη «οι χωρίς χαρτιά» στοχοποιούνται ως εχθροί, ως 
διαφορετικοί, ως το μεγαλύτερο «πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας». Μια πανάρχαια πολιτική, 
αυτή του διαίρει και βασίλευε, που όχι απλά χωρίζει τους εκμεταλλευόμενους σε ντόπιους και 
μη, αλλά ταυτόχρονα στρέφει τεχνηέντως την κοινωνική οργή στους πιο φτωχούς. Ο ρατσισμός 
αφήνει στο απυρόβλητο αυτούς που προκαλούν τη φτώχεια και την εξαθλίωση και επιτίθεται σε 
αυτούς που τη βιώνουν, στους «άλλους».

Τα παραπάνω είναι το υπόβαθρό για την κατάντια και την ξεφτίλα ενός κομματιού της ελληνικής 
κοινωνίας. Γεμάτοι απανθρωπιά, ποτισμένοι με ρατσιστικό δηλητήριο, μπροστά στις οθόνες, 
στα καφενεία ή όπου αλλού «σέρνονται», ζητούν να «κλείσουν τα σύνορα ή να φύγουν να 
γυρίσουν στις χώρες τους», αδιαφορούν για τους εν ψυχρώ πνιγμούς, για τα πτώματα που 
γεμίζει το Αιγαίο, διαιωνίζοντας την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων: τη βιαιότητα των κρατικών 
αρχών, την εκμετάλλευση των εργοδοτών, την αδικία και την εξαθλίωση από το καπιταλιστικό 
σύστημα. Ο πόλεμος «ενάντια στην τρομοκρατία» και οι σταυροφορίες εκδημοκρατισμού που 
εξαπολύουν οι δυτικές καπιταλιστικές μηχανές αφήνουν καμένη γη στο πέρας τους, προκαλώντας 
τις μεταναστευτικές ροές. Το ελληνικό κράτος, με στρατιωτική αποστολή στο αφγανιστάν, με 
πολεμικά πλοία στο κόλπο του Άντεν (σομαλία), ως μέλος της συμμορίας του ΝΑΤΟ, προστατεύει 
τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου και των εφοπλιστών και συμμετέχει ενεργά στον 
πόλεμο. Ταυτόχρονα πρωτοστατεί στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και αποκομίζει 
τόσο οικονομικά όσο και ιδεολογικά οφέλη.

Στη μνημονιακή πραγματικότητα, για αυτούς που εξουσιάζουν τις ζωές μας, είμαστε όλοι 
αναλώσιμοι. Αυτοί έχουν την αστυνομία, τα μήντια, την εκκλησία, τους νομοθέτες, τους δικαστές, 
τις φασιστικές εφεδρείες, τις ιδεολογίες (εθνικισμός, ξενοφοβία, ρατσισμός κ.α), αυτοί έχουν 
τα λεφτά, τη διασημότητα και τον δημόσιο λόγο στα χέρια τους. Εμείς όμως, όλοι οι «από 
τα κάτω», που ζούμε από την εργασία μας και όχι από την εκμετάλλευση άλλων, 
έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να αντιτάξουμε. Έχουμε ο ένας την άλλη. Στους 
χώρους δουλειάς, στις σχολές, στα σχολεία, στα πάρκα, στις γειτονίες 
και στον δρόμο, βρισκόμαστε, μιλάμε, ενωνόμαστε, οργανωνόμαστε, 
πράττουμε συλλογικά και επιθετικά, μέχρι να δούμε αυτόν τον κόσμο 
της καταπίεσης να γυρνάει ανάποδα.



Περιεχόμενα

1. Ειδήσεις των 20:00       σελ 3

2. Η μετανάστευση από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90    σελ 4

3. Βαλκάνια         σελ 6

4Α. Η λεκάνη της Μεσογείου       σελ 10

4Β. Λεκάνη της Μεσογείου & βορείου Αφρικής     σελ 14

5. Ισλαμοφοβία ή αλλιώς η κατασκευή εχθρών του 21ου αιώνα   σελ 16

6. Το ζήτημα των μεταναστών/ προσφύγων στο περιβάλλον
της αποσταθεροποίησης        σελ 19. 

7. Όψεις της διαχείρισης της μετανάστευσης στο ελληνικό κράτος  σελ 21



Μία έκδοση από το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω Κάτω Πατησίων, στα πλαίσια της 
αναρχικής διεθνιστικής καμπάνιας «3 ΓΕΦΥΡΕΣ».

Για επικοινωνία μπορείτε να μας βρείτε στον χώρο του στεκιού, Νάξου 75 & Κρασσά, Πλ. 
Κολιάτσου, κάθε Τρίτη & Παρασκευή μετά τις 20:30 και κάθε Σάββατο μετά τις 15:30, 
εκτός απροόπτου. Για όσους προτιμούν το σερφάρισμα:
http://anokatopatision.espivblogs.net/ και το μέιλ είναι:anokato@espiv.net.

Αποσπάσματα αφισών που 
εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια 
της καμπάνιας (Φλεβάρης-

Οκτώβρης 2105)


