
“Εξουσιαστικές σταθερές... 

...σε ένα παγκόσμιο σκηνικό ρευστότητας”



Vogliamo tutto e per tutti , Γενάρης 2017

www.vogliamotutto.espivblogs.net
mail to : vogliamo_tutto@espiv.net

Η μπροσούρα τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα από την αναρχική 
συλλογικότητα Vogliamo tutto e per tutti τον Γενάρη του 2017. Διατίθεται 
χωρίς αντίτιμο και μπορείτε να την βρείτε σε αυτοοργανωμένους χώρους 

αγώνα. Η χρήση της και η αναπαραγωγή ολόκληρης ή μέρους της 
είναι ελεύθερη, για κάθε δράση που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της 

όξυνσης του κοινωνικού και ταξικού ανταγωνισμού και είναι επιθυμητή η 
αναφορά στην πηγή.
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“Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά.”

Vogliamo tutto e per tutti , Γενάρης 2017

Ζ
ώντας μέσα ένα παγκόσμιο τοπίο, το οποίο συνθέτουν οι πόλεμοι που 
διεξάγουν τα κράτη, η όξυνση των ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών 
για τον παγκόσμιο έλεγχο και την ηγεμονία, η λεηλασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και των ανθρώπινων κοινωνιών, γίνεται περισσότερο 

κατανοητό τώρα παρά ποτέ, ότι το μόνο που έχουν να μας προσφέρουν ο 
καπιταλισμός και κάθε κρατική μορφή οργάνωσης είναι η καταστροφή και ο 
θάνατος. Η εξαθλίωση, η πλήρης υποταγή και η εξόντωσή μας αποτελούν τις  
απαραίτητες προϋποθέσεις για την διαιώνιση του συστήματος. 

 Η διαμόρφωση αυτής της πραγματικότητας, μας δημιούργησε την 
αναγκαιότητα να συζητήσουμε συλλογικά και να αναλύσουμε τους παγκόσμιους 
συσχετισμούς δυνάμεων και πως αυτοί διαμορφώνονται.
 
 Επίσης, επειδή εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η πραγματικότητα που 
βιώνουμε στον ελλαδικό χώρο δεν είναι αποκομμένη από τις εξελίξεις σε διεθνές 
επίπεδο θεωρούμε ότι το πολιτικό σκεπτικό για τι συγγραφή αυτής της έκδοσης, 
συμπυκνώνεται εύστοχα στο σύνθημα:

 Η έκδοση, λοιπόν, της μπροσούρας αποσκοπεί να αποτελέσει ένα ακόμα 
σημείο κινηματικού διαλόγου, καθώς επίσης και να παρουσιάσει τη συλλογική 
μας ανάλυση και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή. Κατανοούμε 
φυσικά ότι αυτή η συζήτηση δεν σταματά μέσα από μια έκδοση κι ούτε μπορεί 
να αποτελέσει μια συνολική και λεπτομερή καταγραφή των τεκταινόμενων τόσο 
στην Συρία όσο και παγκόσμια. Επίσης, η μπροσούρα δεν έχει σκοπό και δεν 
προσπαθεί να αποτυπώσει το σύνολο των εξελίξεων.
 



Ελευθεριακός κομμουνισμός ή βαρβαρότητα

 

 Τη στιγμή που ο καπιταλισμός κινείται συνεχώς προς ένα όλο και πιο 
ολοκληρωτικό μοντέλο σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και ο σύγχρονος 
ολοκληρωτισμός επελαύνει πάνω στις ζωές των καταπιεσμένων και των 
εκμεταλλευόμενων, τη στιγμή που οι ισχυροί οικοδομούν τις συμμαχίες τους 
και οργανώνουν τις μελλοντικές πολεμικές συρράξεις, το μοναδικό δίλλημα για 
τους από τα κάτω αυτού του κόσμου είναι και πάλι το ίδιο…

 
 Τίποτα δεν θα μας χαριστεί, ούτε και οι κυρίαρχοι θα παραιτηθούν 
από τα προνόμιά τους, γνωρίζουμε ότι ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. 
Όμως για όλους εμάς η μοναδική διαδρομή που μπορεί να μας οδηγήσει 
προς τη ζωή και όχι προς τον θάνατο, όσο κακοτράχαλη κι αν είναι, δεν 
είναι άλλη από αυτή του αγώνα για την συνολική ανατροπή του κράτους 
και του καπιταλισμού, για την κοινωνική επανάσταση, για την κοινωνική 
απελευθέρωση και το χτίσιμο από την αρχή ενός κόσμου όπου δεν θα 
υπάρχει καταπίεση και εκμετάλλευση, που θα βασίζεται στις αρχές της 
ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Αυτό δεν 
είναι μια ουτοπία που πρέπει να κυνηγήσουμε ως άλλοι δον Κιχώτες, αλλά 
η μόνη βιώσιμη λύση που πρέπει να αρχίσουμε να δομούμε. 
 

Vogliamo tutto e per tutti , Γενάρης 2017



Οι  ισορροπίες για την παγκόσμια κυριαρχία 
και τον έλεγχο επανακαθορίζονται.

Η περίοδος που διανύουμε 
χαρακτηρίζεται από μια μεγάλης 
έκτασης διαδικασία επανακαθορισμού 
των παγκόσμιων συσχετισμών 
δύναμης, η οποία οξύνεται από τους 
ενδοκαπιταλιστικούς ανταγωνισμούς 
για τον έλεγχο και την παγκόσμια 
κυριαρχία. Φαίνεται πως τα δεδομένα 
που είχαν διαμορφωθεί κατά τη 
διάρκεια του ψυχρού πολέμου αλλά 
και τα χρόνια μετά τη διάλυση της 
Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ), αλλάζουν. Μέσα 
σε αυτό το ρευστό σκηνικό, οι μεγάλοι 
παίκτες στην παγκόσμια σκακιέρα, 
όπως τα ισχυρά κράτη της Δύσης 
(ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία), 
με όχημα το ΝΑΤΟ (Οργανισμός 
Βορειοατλαντικού Συμφώνου, North 
Atlantic Treaty Organization) και 
άλλους υπερκρατικούς μηχανισμούς 
όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), 
αλλά και η Ρωσία κινούνται για να 
εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή 
θέση σε αυτό τον επανακαθορισμό των 
ισορροπιών. Παρά τις αλλαγές που 

έχουν συμβεί σε παγκόσμιο επίπεδο 
οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
(ΗΠΑ) συνεχίζουν να διατηρούν την 
πρωτοκαθεδρία τόσο στο δυτικό μπλοκ 
εξουσίας, όσο και παγκόσμια. Οι 
ισορροπίες, όμως, διαταράσσονται και 
οι  ενδοκαπιταλιστικές συγκρούσεις 
και οι ανταγωνισμοί διαμορφώνουν 
ένα παγκόσμιο σκηνικό στο οποίο το 
σενάριο ενός παγκόσμιου πολέμου 
φαντάζει όλο και πιο πιθανό. Μέσα 
σε ένα περιβάλλον καπιταλιστικής 
αναδιάρθρωσης και συνεχούς κίνησης 
προς ένα όλο και πιο ολοκληρωτικό 
μοντέλο κυριαρχίας οικονομικής 
και πολιτικής, τα ισχυρά κράτη 
αναζητούν τις συμμαχίες που θα 
τους εξασφαλίσουν μια θέση ισχύος 
σε επερχόμενες πιο γενικευμένες 
συγκρούσεις. Πραγματοποιούν 
συνάψεις συμμαχιών, οικονομικές 
και στρατιωτικές επεμβάσεις, (είτε 
άμεσες είτε μέσω αντιπροσώπων με 
την πολεμική υποστήριξη συμμαχικών 
καθεστώτων) και ανατρέπουν ή 
στηρίζουν κυβερνήσεις και καθεστώτα,
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ανάλογα με τα συμφέροντά τους και τις 
επιδιώξεις τους. Πέρα από τα μεγάλα 
κέντρα εξουσίας, μια σειρά κρατών της 
καπιταλιστικής περιφέρειας παίζουν 
ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην 
ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντός 
τους και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα 
από την ωμότητα των αντίστοιχων 
συνεργατών ή εχθρών τους όταν 
πρόκειται να υπερασπίσουν τα δικά 
τους οικονομικά και εξουσιαστικά 
συμφέροντα. Ιράν, Σαουδική Αραβία 
και ειδικά η Τουρκία πρωταγωνιστούν 
σε αυτή τη διαδικασία ανακατάταξης 
στη Μέση Ανατολή.
 Τα δυτικά κράτη, με τις ΗΠΑ 
όπως προαναφέρθηκε να έχουν 
πρωτεύοντα ρόλο, μέσω του ΝΑΤΟ, 
έχουν προχωρήσει στην ενδυνάμωση 
της στρατιωτικής τους παρουσίας στην 
Ευρώπη διευρύνοντας τη νατοϊκή 
συμμαχία τρεις φόρες με την ένταξη 
της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της 
Πολωνίας το 1997, ακόμη επτά 
κρατών της ανατολικής Ευρώπης 
το 2004, μεταξύ των οποίων και 
εκείνων της Βαλτικής, ενώ το 2009 

πραγματοποιείται η ένταξη της 
Αλβανίας και της Κροατίας. Τα γεγονότα 
της Ουκρανίας1 , το 2014, έδειξαν πως 
οι δυτικοί σύμμαχοι δεν διστάζουν να 
παραβιάσουν ούτε και σε Ευρωπαϊκό 
έδαφος την αρχή του υποτιθέμενου 
σεβασμού στις επιλογές εκλεγμένων 
κυβερνήσεων, καθώς η ανατροπή 
του φιλορώσου πρωθυπουργού 
υποκινήθηκε και στηρίχθηκε από τα 
κράτη της δύσης μέσω του ΝΑΤΟ και 
της Ε.Ε., οι οποίοι παρείχαν στους 
ακροδεξιούς ανατροπείς στρατιωτική 
εκπαίδευση, πολεμικό υλικό και 
πολιτική αναγνώριση. Στη διάσκεψη 
στη Βαρσοβία τον Ιούλιο του 2016, 
αποφασίστηκε η μεγαλύτερη μετά 
το τέλος του ψυχρού πολέμου 
στρατιωτική ενίσχυση του ΝΑΤΟ2 , 
με τη μεταφορά δυνάμεων στις τρεις 
χώρες της Βαλτικής και στην Πολωνία, 
εξέλιξη που μονιμοποιεί την πολεμική 
ένταση μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων 
καπιταλιστικών κέντρων.
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Από την άλλη πλευρά, οι κινήσεις της 
Ρωσίας με την αστραπιαία προσάρτηση 
της Κριμαίας και την άμεση στρατιωτική 
εμπλοκή, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η μοναδική έξοδός της στην θάλασσα 
της Μεσογείου και να υπερασπιστεί την 
εκεί ναυτική της βάση, δείχνουν πως 
δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει 
ζωτικά για τα συμφέροντά της 
εδάφη. Ταυτόχρονα, τα παραπάνω 
καταδεικνύουν την ετοιμότητα και την 
αναβάθμιση της ρωσικής πολεμικής 
μηχανής. Αντίστοιχα γεγονότα που 
δείχνουν τη στρατιωτική ενδυνάμωση 
της Ρωσίας αλλά και την όξυνση των 
σχέσεων με τη Δύση ήταν ο πόλεμος του 
2008 με την αποφασιστική επέμβαση 
της Ρωσίας για την προστασία των 
συμφερόντων της σε Νότια Οσσετία 
και Αμπχαζία, ενάντια στην δυτικόφιλη 
κυβέρνηση της Γεωργίας. Η Ρωσία όμως 
εμφανίζεται έτοιμη να αμφισβητήσει 
και την οικονομική δυτική κυριαρχία 
πρωτοστατώντας στην ίδρυση της 
Ευρασιατικής Ένωσης, δηλαδή ενιαίας 
αγοράς Ρωσίας, Λευκορωσίας, 
Καζακστάν, Αρμενίας καθώς επίσης 

και στο αναπτυξιακό Ταμείο των BRICS 
(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια 
Αφρική).

Από τους διεθνείς ανταγωνισμούς, τις 
συγκρούσεις και τις λυκοφιλίες δεν 
θα μπορούσε να λείπει η Ε.Ε. η οποία 
είναι πλήρως ενταγμένη στο δυτικό 
στρατόπεδο και συμμετέχει στον 
οικονομικό και στρατιωτικό πόλεμο της 
Δύσης. Οι βασικές της κατευθύνσεις 
και επιδιώξεις υπαγορεύονται από τα 
συμφέροντα των ισχυρών της κρατών, 
τα οποία δεν είναι άλλα από τη Γερμανία 
και τη Γαλλία.
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Επιχειρώντας να αποκομίσει τα 
μεγαλύτερα δυνατά οφέλη και 
να διασφαλίσει τα οικονομικά και 
γεωπολιτικά συμφέροντά της, 
πρωτοστατεί πολιτικά και στρατιωτικά 
στις επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή 
και την Αφρική3 , ενώ πολύ σημαντικός 
ήταν ο ρόλος της στην ανατροπή της 
φιλορωσικής ουκρανικής κυβέρνησης. 
Παρά την ήττα στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και τους περιορισμούς που 
επιβλήθηκαν στο γερμανικό κράτος 
από τους νικητές και είχαν ως συνέπεια 
η Γερμανία να περιορισθεί για πολλά 
χρόνια στο

 ρόλο της πολιτικής και οικονομικής 
δύναμης μειώνοντας δραματικά τις 
στρατιωτικές της δυνατότητες, αυτή 
τη στιγμή αποτελεί την ατμομηχανή 
της Ε.Ε. και κατέχει πρωτεύοντα ρόλο. 
Ακόμα και στο στρατιωτικό επίπεδο η 
κατάσταση φαίνεται να έχει αλλάξει 
καθώς το Γερμανικό κράτος συμμετέχει 
όλο και πιο συχνά και με όλο και 
περισσότερες δυνάμεις σε διάφορες 
αποστολές εκτός συνόρων όπως στο 
Αφγανιστάν και στη Συρία. Η άλλη 
μεγάλη δύναμη τόσο στο εσωτερικό 
της Ε.Ε. όσο και παγκόσμια δεν είναι 
άλλη από την Γαλλία καθώς διαθέτει 
έναν αρκετά μεγάλο, σύγχρονο και 
άρτια εξοπλισμένο στρατό και η οποία 
πρωτοστατεί στους βομβαρδισμούς 
στη Συρία.

 Στα μέσα Μαρτίου 2011 το 
κλίμα της Αραβικής Άνοιξης ενέπνευσε 
μία ηρωική εξέγερση, που στη 
συνέχεια εξελίχθηκε σε επανάσταση, 
στην Συρία. Οι πρώτες μαζικές διαδη-

Από  την  “Αραβική  Άνοιξη” στην 
γενικευμένη  πολεμική  σύρραξη.4
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λώσεις ήταν αυθόρμητες και χωρίς 
ξεκάθαρα πολιτικά αιτήματα. Με το 
πέρασμα των ημερών και την ένταση 
της καταστολής, ο κόσμος που 
διαδήλωνε πλήθαινε και ζητούσε πια 
ελευθερία και πτώση του δικτατορικού 
καθεστώτος. Σε αυτές τις συνθήκες 
ξεπηδούν οι πρώτες πρωτοβουλίες 
αυτοοργάνωσης. Συλλογική διαχείριση 
τροφής και στέγης, αυτοοργάνωση 
σπιτιών σε αυτοσχέδια νοσοκομεία, 
σχολεία, αυτοοργανωμένα media, 
ομάδες διάσωσης, αυτοδιαχείριση 
ρεύματος και νερού είναι λίγα από τα 
παραδείγματα. Σπουδαίο ρόλο σε αυτό 
το πρωτόλειο λαϊκό κίνημα έπαιξε ο 
αναρχικός Ομάρ Αζίζ, που πέθανε στη 
φυλακή το 2013, ο οποίος εμπνεύστηκε 
τα Τοπικά Συμβούλια, που διαδόθηκαν 
τους επόμενους μήνες σε μεγάλη 
επικράτεια της Συρίας ... Όμως, οι 
τοπικές συντονιστικές επιτροπές δεν 
είχαν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν 
στον ένοπλο αγώνα, λόγω έλλειψης 
τόσο εξοπλισμού, όσο και στρατιωτικής 
εμπειρίας. Ακριβώς την έλλειψη 
αυτής της δομής εκμεταλλεύτηκαν το 

φασιστικό καθεστώς της Τουρκίας και οι 
Η.Π.Α., ενισχύοντας και εξοπλίζοντας 
ο καθένας την ομάδα που πίστευε 
πως θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα 
συμφέροντά του στην περιοχή, δηλαδή 
τις κοσμικές ταξιαρχίες του FSA και 
στη συνέχεια τους φονταμενταλιστές 
της Al Nusra, του ISIS και άλλων 
ομάδων. Σημαντικός παράγοντας για 
την εισχώρηση των ισλαμιστών, ήταν 
η επακόλουθη ηττοπάθεια του κόσμου 
μετά την μη πτώση του Άσαντ και 
αντίστοιχα της κατακόρυφης αύξησης 
της βίας από μεριάς του. 

 Εξαρχής λοιπόν βλέπουμε πως 
το κομμάτι του εξοπλισμού και της 
αυτοάμυνας των επαναστατημένων 
κοινοτήτων δεν λειτουργεί με 
αυτοοργανωμένους όρους. Αυτό το 
κενό, κάλυψαν πρόθυμα, κομμάτια 
του στρατού που αυτομόλησαν 
δημιουργώντας το κίνημα των 
στρατηγών, που εξελίχθηκε στον 
“Ελεύθερο Συριακό Στρατό” (FSA). Η 
οργάνωση αυτή, παρά την εντύπωση 
που δίνει το όνομά της στην πραγματι-
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κότητα αποτελείται από πάνω από 
1500 ολιγομελείς ομάδες, με εντελώς 
διαφορετικές πολιτικές αναφορές, 
και διαφορετικές προελεύσεις, που 
συχνά συγκρούονται μεταξύ τους. 
Ο κόσμος λοιπόν που θέλησε να 
αντισταθεί, από δημοκράτες, μέχρι 
ακραίους ισλαμιστές και παράνομους 
τυχοδιώκτες, εντάχθηκε σε αυτό 
το συνονθύλευμα ομάδων που 
διοικούσαν κάποιοι πρώην στρατηγοί 
του Άσαντ. Για να ανταπεξέλθουν 
στον πόλεμο, κάποιοι από αυτούς, 
αναζήτησαν την στήριξη από τις ΗΠΑ 
και την Τουρκία, και δέχτηκαν εν τέλει 
οπλισμό, αλλά και εκπαίδευση. Η 
βοήθεια αυτή προφανώς δεν δόθηκε 
χωρίς ανταλλάγματα, όπως η ενίσχυση 
της διαπραγματευτικής θέσης των 
ΗΠΑ στη περιοχή και της επιρροής του 
Τουρκικού καθεστώτος στις επιλογές 
της ηγεσίας των αντικαθεστωτικών 
απέναντι στο Κουρδικό ζήτημα. 
Ταυτόχρονα, εμφανίζεται το μέτωπο 
Al Nusra, παρακλάδι της Al Qaida, 
που εδραιώνεται, καθώς εξοπλίζεται 
επαρκώς από Σαουδική Αραβία 

και Κατάρ, πράγμα που δίνει 
οπλική υπεροχή σε σχέση με τον 
FSA, και ελκύει πολλούς μαχητές, 
ριζοσπαστικοποιώντας την επανάσταση 
στην κατεύθυνση του Ισλάμ. Έτσι 
τέθηκαν και οι προϋποθέσεις για την 
δημιουργία του ISIS, στην σημερινή 
του μορφή.

 Το ISIS, διαχωρίζεται από το 
στρατόπεδο των αντικαθεστωτικών 
και προχωρά στην άμεση εφαρμογή 
του ισλαμικού νόμου (Σαρία). Το ISIS, 
καταλαμβάνει στην αρχή μεγάλο 
μέρος της συριακής επικράτειας, 
επιτιθέμενο στους αντικαθεστωτικούς 
που δεν ελέγχει, επιτίθεται στις 
κουρδικές περιοχές, κάνει εθνοτικές 
εκκαθαρίσεις, εμπόριο γυναικών 
και σκλάβων, και ευημερεί από τις 
πωλήσεις του πετρελαίου. Στο Χαλέπι 
και σε άλλες πόλεις υπό τον έλεγχο 
των αντικαθεστωτικών, τα στρατηγεία 
του ISIS δέχτηκαν επίθεση από τον FSA 
και διαλύθηκαν. Είναι αναμενόμενο, 
πολλοί άνθρωποι που υφίστανται τη 
σφαγή, από τις καθεστωτικές δυνάμεις
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του Άσαντ και τους βομβαρδισμούς 
των δυτικών κρατών, να δουν τους 
σωτήρες τους στα πρόσωπα των 
τζιχαντιστών αφοσιωμένων μαχητών, 
παραγνωρίζοντας το ότι αυτοί 
εγκαθιδρύουν μία αυταρχικότερη 
μορφή καταπίεσης. Παρ’ όλα αυτά στις 
πόλεις που κατέλαβε το ISIS, μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού συνέχισε 
να διαδηλώνει, τόσο εναντίον του 
Άσαντ, όσο και του ίδιου του ISIS 
και της καταπιεστικής πολιτικής του, 
πράγμα που οδήγησε σε πολύ σκληρή 
καταστολή του Ισλαμικού Χαλιφάτου 
απέναντι στους εξεγερμένους.

Πόλεμος, ανταγωνισμοί και λεηλασία 
της καπιταλιστικής περιφέρειας

Το πιο έντονο και μακρόχρονο πεδίο αντιπαράθεσης είναι και πάλι εκείνο 
της καπιταλιστικής περιφέρειας με την περιοχή της μέσης ανατολής και 
ειδικότερα της Συρίας να συγκεντρώνει, με τραγικό τρόπο, το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. Ένα βασικό στοιχείο της σύγκρουσης στη Συρία είναι η άμεση 
στρατιωτική παρουσία όλων των εμπλεκόμενων ισχυρών κρατών, συνθήκη που 
αυξάνει δραματικά το κίνδυνο «ατυχημάτων» και ανάφλεξης μιας σύγκρουσης
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που δεν θα είναι τόσο περιορισμένη 
γεωγραφικά. Το καθεστώς Άσαντ 
είναι σαφώς φιλορωσικό, με τη Ρωσία 
να διατηρεί συμφέροντα άμεσα 
συνδεδεμένα με το καθεστώς. 
Η  Ρωσία διαθέτει αεροπορική βάση στην 
περιοχή της Λαττάκειας5  και διατηρεί 
και επεκτείνει τη μοναδική ναυτική 
της βάση της Μεσογείου στην Ταρσό6 
, ενώ έχει κάνει πολλές επενδύσεις και 
έχει παράσχει δάνεια στην κυβέρνηση 
της Συρίας. Η Κίνα διατηρεί επίσης 
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα με το 
καθεστώς Άσαντ και τους τελευταίους 
μήνες έχει προχωρήσει σε αποστολή 
διπλωματούχων και στρατιωτικού 
προσωπικού προς ενίσχυση του 
Άσαντ και εξασφάλιση μεριδίου 
στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση 
της Συρίας7. Οι ΗΠΑ, επιχειρώντας 
την ανατροπή του φιλορωσικού 
καθεστώτος του Άσαντ εξόπλισαν και 
πριμοδότησαν την αντιπολίτευσή του, 
μαζί και τους τζιχαντιστές του ISIS, 
αυτόν τον εξουσιαστικό μηχανισμό που 
ενσαρκώνει την εφιαλτικότερη εκδοχή 
του ισλαμικού φονταμενταλισμού. 

Η άμεση στήριξη ισλαμιστών 
μαχητών με σκοπό την επίτευξη 
πρόσκαιρων στόχων έχει μακρά 
ιστορία στην αμερικανική πολιτική και 
βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη του 
τζιχαντιστικού δικτύου της Αλ Κάιντα8.
Φυσικά, το τζιχαντιστικό κίνημα δεν 
εμφανίστηκε αποκλειστικά και μόνο 
σαν αποτέλεσμα της αμερικανικής 
πρωτοβουλίας. Πολιτική μήτρα 
και βασικός χρηματοδότης είναι 
η Σαουδική Αραβία9, ο επίσης 
σταθερότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στην 
περιοχή. Μεγάλη οικονομική ενίσχυση 
έχει δεχθεί το ISIS επίσης από το Κατάρ 
και από τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια του 
πολέμου στη Συρία, αυτοί οι βασικοί 
υποστηριχτές του ISIS προερχόμενοι 
από τη Μέση Ανατολή, μαζί με 
ακόμη 7 κράτη της περιοχής, 
έχουν προσχωρήσει στον «Διεθνή 
Συνασπισμό Κατά του Ισλαμικού 
Κράτους», που καθοδηγείται από τις 
ΗΠΑ και στον οποίο συμμετέχουν 60 
χώρες10 , ανάμεσά τους η Γαλλία, η 
Βρετανία και οι γειτονικές της Συρίας
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αραβικές χώρες11. Η αλλαγή αυτή 
στη στάση τους σηματοδοτεί είτε μια 
πιο μετριοπαθή και κεκαλυμμένη 
υποστήριξη είτε ακόμα και εναντίωση 
προς το ISIS, καθώς αυτό επιχειρεί 
να αμφισβητήσει τη θρησκευτική και 
κατ’ επέκταση την πολιτική ηγεμονία 
της Σαουδικής Αραβίας12 . Ως γνήσιος 
ηγέτης του σουνιτικού Ισλάμ, η 
Σαουδική Αραβία πριμοδότησε το 
ISIS ως μέσο αύξησης της πολιτικής 
και στρατιωτικής της επιρροής 
στην περιοχή και ως αντίβαρο στον 
παραδοσιακό εχθρό της, το σιϊτικό 
Ιράν, το οποίο παρέχει στήριξη στο 
καθεστώς Άσαντ. Η στήριξη του 
Ιράν στο καθεστώς Άσαντ δεν έχει 
να κάνει βέβαια αποκλειστικά με το 
Σιϊτικό χαρακτήρα της Συρίας και τις 
παραδοσιακές φιλικές σχέσεις αλλά 
σχετίζεται βέβαια και με τις καλές 
σχέσεις συνεργασίας Ιράν-Ρωσίας. 
Οι θρησκευτικοί φανατισμοί, όπως 
και οι εθνικισμοί, είναι ένα εργαλείο 
που χρησιμοποιεί η κυριαρχία για 
να στρέφει τους λαούς τον έναν 
εναντίον του άλλου, ώστε τα κράτη 

και το κεφάλαιο να συνεχίζουν να 
διαιωνίζουν την ύπαρξή τους και να 
προωθούν τα συμφέροντά τους.
Επίσης το ISIS, στηρίχθηκε από την 
Τουρκία13 , με αντάλλαγμα το χτύπημα 
των κουρδικών μειονοτήτων της 
Βόρειας Συρίας, οι οποίες παλεύουν για 
την αυτοδιάθεσή τους, εφαρμόζοντας 
ένα μοντέλο ομοσπονδιοποίησης 
και κοινωνικής χειραφέτησης.Τα 
τελευταία χρόνια στην Τουρκία, μέσα 
από τη διακυβέρνηση του AKP και του 
Ερντογάν παρατηρούνται σημαντικές 
αλλαγές στην εσωτερική δομή και την 
εξωτερική πολιτική της. Απεμπολώντας 
σταδιακά την κεμαλική παράδοση14του 
αυστηρά κοσμικού κράτους ενισχύεται 
σταθερά ο ισλαμιστικός/εθνικιστικός 
χαρακτήρας και παράλληλα γίνεται 
προσπάθεια χάραξης ανεξάρτητης 
πολιτικής στην περιοχή που πατάει 
στην θρησκευτική/εθνικιστική 
συσπείρωση, την εσωτερική 
καταστολή, την οικονομική και τη 
στρατιωτική ενδυνάμωση. Η διακοπή 
των διπλωματικών σχέσεων με το 
Ισραήλ το 2010, η κατάρριψη ρωσικού
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μαχητικού αεροσκάφους το 2016 στη 
Συρία, η ανοικτή εισβολή σε Συρία 
και Ιράκ σε συνεννόηση ή και σε 
συνεργασία με το ISIS, οι αναφορές σε 
ένα νέο Οθωμανισμό15  καταδεικνύουν 
τον αυξανόμενο ρόλο της Τουρκίας 
ως ανεξάρτητου παίκτη που δεν 
διστάζει ενίοτε, αν και σπασμωδικά, να 
εναντιώνεται στις μεγάλες δυνάμεις. 
Χαρακτηριστικές για την εξωτερική 
πολιτική του Τουρκικού κράτους 
και των διπλωματικών ελιγμών του 
είναι η αποκατάσταση των σχέσεων 
με τη Ρωσία16  (απολογούμενη για 
την κατάρριψη του αεροσκάφους), 
προκειμένου να αρθεί το εμπάργκο 
εξαγωγής προϊόντων και να επιτευχθεί 
η συμφωνία για την κατασκευή 
αγωγού φυσικού αερίου17 , καθώς 
και η συμφωνία με το Ισραήλ για την 
κατασκευή του αγωγού φυσικού 
αερίου από το υποθαλάσσιο κοίτασμα 
Λεβιάθαν ισραηλινών συμφερόντων.

 Αλλά και στο άλλο παραδοσιακό 
πεδίο επέμβαση των δυτικών κρατών, 
την Αφρική, οι επεμβάσεις και 

ανακατατάξεις αφθονούν: Ανατροπή 
του καθεστώτος στην Αίγυπτο και 
παλινόρθωση της στρατιωτικής 
αμερικανόφιλης δικτατορίας του 
στρατηγού Σίσι, επέμβαση του ΝΑΤΟ 
στη Λιβύη, ευρεία επιχείρηση γαλλικών 
δυνάμεων στην αφρικανική Σαχέλ.

Χάρτης με την διασπορά γαλλικών στρατευμάτων στην Αφρική.
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Το Γενάρη του 2013, Γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλλαν στο βόρειο 
Μάλι στο πλαίσιο της επιχείρησης Σερβάλ προκειμένου να απωθήσουν τους 
προελαύνοντες προς την πρωτεύουσα τζιχαντιστές, ενώ απόσπασμα της δύναμης 
στάλθηκε και στο Νίγηρα. Οι επιφάσεις είναι πάντα οι ίδιες, πόλεμος ενάντια στην 
τρομοκρατία, λόγοι ασφάλειας της Γαλλίας και της Ευρώπης γενικότερα. Στην 
πραγματικότητα, η Γαλλία έχει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Ο 
Νίγηρας, που τελούσε υπό καθεστώς γαλλικής αποικίας μέχρι το 1960, προμη-

-θεύει το 33% του ουρανίου που 
καταναλώνει η Γαλλία και η κρατική εταιρεία 
ενέργειας Areva ανοίγει νέες περιοχές 
εξόρυξης κοντά στα σύνορα με το Μάλι, 
ενώ έχει κάνει επανειλημμένες εκκλήσεις 
για γαλλική στρατιωτική προστασία των 
ορυχείων ουρανίου. Από τη μεταλλευτική 
δραστηριότητα της Areva, η περιοχή 
έχει μολυνθεί με ραδιενέργεια, ενώ τα 
οικονομικά κέρδη, εκτός από τη γαλλική 
εταιρεία, καρπώνεται μια μικρή μερίδα της 
συνεργαζόμενης ντόπιας αστικής τάξης τη 
στιγμή που ο Νίγηρας είναι η 3η φτωχότερη 
χώρα στον κόσμο. Επίσης, από το 2012 το 
Μάλι παραχωρεί δικαιώματα ερευνών για 
πετρέλαιο και ο γαλλικός στρατός σπεύδει 
να εξασφαλίσει τα συμβόλαια για της 
γαλλικές εταιρείες έναντι των κινέζικων που 
ενδιαφέρονται για την περιοχή. Το 2014, στο 
πλαίσιο της επιχείρησης Μπαρκέν και με τηΧάρτης με την διασπορά γαλλικών στρατευμάτων στην Αφρική.
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συνεργασία των τοπικών κυβερνήσεων, δυνάμεις του γαλλικού στρατού 
αναπτύχθηκαν σε 5 χώρες της αφρικανικής Σαχέλ, και συγκεκριμένα σε 
Μαυριτανία, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρα και Τσαντ. Φαίνεται πως το γαλλικό 
κράτος είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί τα καπιταλιστικά του συμφέρονται 
στην περιοχή, ακόμα κι αν αυτό οδηγεί σε μια συνθήκη πολέμου στο εσωτερικό 
της Γαλλικής επικράτειας.

Απέναντι στον θάνατο, την εξαθλίωση και τους πολέμους που σπέρνουν 
οι κυρίαρχοι, η αντίσταση και η αυτοοργάνωση των Κουρδικών 

περιοχών δείχνουν τον δρόμο προς την κοινωνική απελευθέρωση.

Όλες αυτές οι συγκρούσεις 
που διεξάγονται σε πλανητικό 
επίπεδο είναι αποτέλεσμα της 

δράσης του κόσμου της εξουσίας, και 
ως τέτοιο, μόνο αρνητικό μπορεί να 
είναι για τους εκμεταλλευόμενους και 
καταπιεζόμενους. Στην προσπάθειά 
τους για εξασφάλιση κερδών και 
επιρροής, οι κυρίαρχοι χρησιμοποιούν 
τους εθνικιστικούς και θρησκευτικούς 
διαχωρισμούς για να εμπλέξουν 
τους ίδιους τους εκμεταλλευόμενους 
στα εγκληματικά τους σχέδια. Για 
το λόγο αυτό, παρότι οι πολεμικές 
βιομηχανίες και οι πολυεθνικές των 
πετρελαίων πλουτίζουν μέσα από 
καινούργια συμβόλαια και άνοιγμα 

καινούργιων αγορών, οι πληβείοι 
απομένουν με την καταστροφή 
των τόπων τους, με την οικονομική 
αφαίμαξη, το ξεριζωμό και το θάνατο. 
Οι καταπιεζόμενοι δεν έχουμε να 
κερδίσουμε τίποτα από τη συμμετοχή 
μας στους ενδοεξουσιαστικούς και 
ενδοκαπιταλιστικούς ανταγωνισμούς, 
δεν έχουμε κανένα λόγο να γίνουμε 
κρέας για τα κανόνια τους. Ο 
μοναδικός πόλεμος που έχει νόημα 
για εμάς και μπορεί να βάλει τέλος 
στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και 
στους πολέμους των κυρίαρχων είναι 
ο πόλεμος ενάντια σε κάθε εξουσία, 
για την ανατροπή του κράτους και του 
κεφαλαίου
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18Οι Κούρδοι είναι ένας λαός της Μέσης 
Ανατολής, οργανωμένος σε φυλές που ζούν 
στις περιοχές της νοτιανατολικής Τουρκίας, 
του βόρειου Ιράκ, του δυτικού Ιράν και της 
βόρειας Συρίας. Από τα χρόνια της ανόδου 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Κούρδοι 
βρίσκονταν σε διαρκείς διωγμούς. Μετά τον 
Α’ Π.Π. με την υπογραφή της συνθήκης των 
Σεβρών το 1920 υπήρξε η πρόβλεψη για την 
ίδρυση ανεξάρτητου κουρδικού κράτους, 
το οποίο η Τουρκία αρνήθηκε και άλλαξε 
στη συνέχεια με τη συνθήκη της Λωζάννης. 
Στην Τουρκία του Κεμάλ Αττατούρκ, σε μια 
συνθήκη εθνικής κάθαρσης, οι εθνικές 
μειονότητες υπέστησαν άγριους διωγμούς 
και εξοντώσεις σε βαθμό γενοκτονίας, 
όπως συνέβη με τους Αρμένιους. 
Αντίστοιχα, οι Κούρδοι στο Ιράκ υπέστησαν 
άγριους διωγμούς από το καθεστώς του 
Σαντάμ Χουσείν. Ακολούθησαν μια σειρά 

εξεγέρσεων από το 1925 μέχρι το 1932 
σε όλες τις κουρδικές περιοχές, και με τη 
συμμετοχή Αρμένιων, καθώς και άλλων 
μειονοτήτων σε πολλές από αυτές. Ολες οι 
εξεγέρσεις καταστάληκαν, κάποιες μάλιστα 
με τη σύμπραξη Τουρκίας, Ιράν και ΕΣΣΔ. Το 
1978 ιδρύθηκε στην Τουρκία το Κουρδικό 
Εργατικό Κόμμα (PKK) από τον Abdullah 
Ocalan, σε μια περίοδο συνεχιζόμενων 
πολιτικών αναταραχών που διήρκεσε 
είκοσι χρόνια. Από το 1984 το PKK ξεκινά 
ένοπλο αγώνα εναντίον της Τουρκίας, 
απαιτώντας αρχικά εθνική ανεξαρτησία 
και τη δημιουργία ανεξάρτητου κουρδικού 
κράτους.  Το 1988 ξεκίνησε το κράτος 
του Ιράκ την επονομαζόμενη  επιχείρηση 
«Ανφάλ» (το όνομα του ογδόου κεφαλαίου 
του Κορανίου που σημαίνει «λάφυρα»), 
ουσιαστικά σήμαινε την εκκένωση και την 
καταστροφή όλων των κουρδικών χωριών 
στο Ιράκ. Στα πλαίσια αυτής της επιχείρησης 
πραγματοποιήθηκε εκτενής χρήση χημικών 
όπλων από το καθεστώς του Σαντάμ Χουσείν. 
Μετά από αυτή τη μεγάλη γενοκτονία, το 90% 
των 1.000 κουρδικών χωριών είχαν σβηστεί 
από τον χάρτη, όπως και δεκάδες πόλεις. Το 
1991, επίσης, μετά από υποσχέσεις του ΟΗΕ 
για καθεστώς αυτοδιοίκησης των κούρδων 
στο Ιράκ, πολλοί Κούρδοι μετακινήθηκαν 
με αυτή την ελπίδα προς αυτή την 
περιοχή, όμως βρέθηκαν αντιμέτωποι με 
τη σύμπραξη Τουρκίας, Ιράκ και Ιράν που 
πραγματοποίησαν οργανωμένους διωγμούς 
και μαζικές εκτελέσεις εναντίον τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται 
ο αγώνας που διεξάγεται στη 
Ροτζάβα της βόρειας Συρίας και 
δείχνει το δρόμο της κοινωνικής 
απελευθέρωσης ενάντια στους 
πολέμους των κυρίαρχων, ενάντια 
στα δεσμά του κράτους, της φυλής, 
των εθνών και της γυναικείας 
καταπίεσης. Οι Κούρδοι  της νότιο 
ανατολικής Τουρκίας και της βόρειας 
δεν παλεύουν για ένα ακόμα κράτος
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μέσα σε ένα εθνικιστικό πλαίσιο, 
αλλά για την αυτονομία των 
κοινοτήτων τους μαζί με άλλες ομάδες 
μειονοτήτων των περιοχών αυτών. 
Στις περιοχές αυτές βρίσκεται σε 
εξέλιξη το πείραμα της δημοκρατικής 
αυτονομία.Σχηματίζοντας δημοκρατικά 
συμβούλια σε κάθε δήμο, προσπαθούν 
να διαμορφώσουν μία συνομοσπονδία 
όλων των κουρδικών περιοχών. Το 
πρώτο μεγάλο βήμα έχει ήδη γίνει με 
τη δημιουργία της ομοσπονδίας των 
τριών καντονιών στη βόρεια Συρία, 
το 2014, που απέκτησε ως σύμβολο 
την πολύμηνη ηρωική αντίσταση των 
Μονάδων Προστασίας του Λαού στην 
περιοχή της Ροτζάβα.
 Οι κούρδοι της Συρίας, όπως 
και των άλλων περιοχών, υπέφεραν 
από χρόνια καταπίεση, στέρηση 
δικαιωμάτων, όπως απαγόρευση της 
χρήσης της γλώσσας τους, διωγμούς 
και  βίαιες μετακινήσεις. Το 2004 
υπήρξε μια σημαντική εξέγερση, την 
οποία ο Άσαντ κατέπνιξε στο αίμα. 
Το 2011, όπου ξεκίνησε η συριακή 
επανάσταση, το κουρδικό PYD 

(Κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης), που 
ιδρύθηκε ως αδελφή οργάνωση του 
PKK , πήρε μέρος επιτυγχάνοντας την 
κατάληψη των περιοχών της Ροτζάβα. 
Ενώ, το 2012 ο Άσαντ απέσυρε τις 
δυνάμεις του από αυτές περιοχές. 
Έτσι, το Κομπάνι, το Αφρίν και η Αλ 
Ταζίρα (Καμισλί) σχημάτισαν τα τρία 
καντόνια της αυτονομημένης Ροτζάβα. 
Για την προστασία των κοινοτήτων 
από τα στρατεύματα του Ασάντ 
και του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) 
δημιουργήθηκαν οι ομάδες λαϊκής 
αυτοάμυνας (YPG).
 Σε σύντομο διάστημα, η 
απελευθερωμένη Ροτζάβα έγινε πεδίο 
μιας κοινωνικής επανάστασης. Η 
διοίκηση των πόλεων και των περιοχών 
ανατέθηκε σε λαϊκές συνελεύσεις 
και ανακλητά συμβούλια, στα οποία 
συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των 
εθνικών και θρησκευτικών ομάδων. 
Ενδεικτικά σε κάθε δήμο οι τρεις 
εκπρόσωποι πρέπει να περιλαμβάνουν 
έναν Κούρδο, έναν Άραβα και έναν 
Ασσύριο ή Αρμένιο Χριστιανό, και 
τουλάχιστον το ένα από τα τρία άτομα
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19α) Τα τελευταία χρόνια το PKK έχει δηλώσει 
ότι δεν επιδιώκει πια να δημιουργήσει 
ένα κουρδικό κράτος, αλλά αποσκοπεί 
στην αυτονομία των κουρδικών περιοχών.  
Εμπνευσμένο εν μέρει από το όραμα της 
κοινωνικής οικολογίας του αναρχικού Μάρεϊ 
Μπούκτσιν, έχει υιοθετήσει το όραμα του 
«ελευθεριακού κοινοτισμού», καλώντας 
τους Κούρδους να δημιουργήσουν 
ελεύθερες αυτοδιοικούμενες κοινότητες με 
βάση τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, οι 
οποίες θα έρθουν κοντά η μία με την άλλη 
ξεπερνώντας τα εθνικά σύνορα, για τα 
οποία υπάρχει η πίστη ότι με την πάροδο 
του χρόνου θα χάσουν όλο και περισσότερο 
το νόημά τους. Αφού ο Abdullah Oca-
lan συνελήφθη από το τουρκικό κράτος 
(σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος) 

το 1999 και καταδικάστηκε σε ισόβια 
κάθειρξη, ο ίδιος απέρριψε το μαρξιστικό-
λενινιστικό παρελθόν του ΡΚΚ. Αντ’ αυτού, 
στράφηκε προς τον Μάρεϊ Μπούκτσιν, 
αναπτύσσοντας την πεποίθηση ότι η τοπική 
και περιφερειακή αυτονομία των κουρδικών 
κοινοτήτων είναι στην πραγματικότητα 
η πιο βιώσιμη λύση. Τον Μάρτιο του 
2005 δημοσίευσε τη «Διακήρυξη του 
δημοκρατικού συνομοσπονδισμού στο 
Κουρδιστάν» η οποία καλούσε στη 
δημιουργία «μιας δημοκρατίας της βάσης, 
θεμελιωμένης στη δομή των δημοκρατικών 
κοινοτήτων της φυσικής κοινωνίας. Αυτή 
θα συγκροτήσει συνελεύσεις χωριού, 
πόλης και μητροπόλεων, ενώ στους 
απεσταλμένους τους θα εμπιστεύονται τα 
καθήκοντα που αφορούν τις αποφάσεις, το 
οποίο στην πραγματικότητα σημαίνει ότι θα 
αποφασίζουν ο λαός και οι κοινότητες». (ap-
atris.info/to-periergo-zevgari-bouktsin-ot-
salan/) - (https://vimeo.com/107639261)
β) Επί του παρόντος, οι δύο οργανώσεις 
PYD και PKK συνδέονται μέσω της Ενωσης 
Κοινοτήτων του Κουρδιστάν (KCK), την 
οργάνωση-ομπρέλα που περιλαμβάνει 
διάφορες επαναστατικές και πολιτικές 
ομάδες που μοιράζονται τις ιδέες του PKK.

πρέπει να είναι γυναίκα. Μια 
προσπάθεια για την συμφιλίωση 
και την ανοχή στη θρησκευτική 
διαφορετικότητα, γεγονός πολύ 
δύσκολο για την Μέση Ανατολή που 
κυριαρχείται από τον θρησκευτικό 
φονταμενταλισμό. Μια περιοχή στην 
οποία η προώθηση των θρησκευτικών 
φανατισμών χρησιμοποιείται από 
τους κυρίαρχους με τον ίδιο τρόπο 
που χρησιμοποιούνται οι εθνικισμοί 
στην Ευρώπη.
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Ενδεικτικό των κοινωνικών 
διεργασιών αποτελεί το ότι ένας 
από τους βασικούς στόχους της 
επανάστασης είναι η γυναικεία 
χειραφέτηση, καθώς στις χώρες της 
Μέσης Ανατολής (όπως συμβαίνει σε 
όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, 
απλά βιώνεται με διαφορετική ένταση 
και γίνεται λιγότερο ή περισσοτέρο 
φανερό) η γυναικεία καταπίεση, η 
κακοποίηση και η υποτίμηση της 
γυναίκας είναι θεσμικά και κοινωνικά 
κατοχυρωμένη, με τις γυναίκες 
να βιώνουν μια καθημερινότητα 
στέρησης δικαιωμάτων, επιθέσεων, 
ενδοοικογενειακής βίας, εγκλεισμού 
κ.α. Έτσι στις κοινότητες της Ροτζάβα 
έχουν σχηματισθεί συμβούλια 
γυναικών και νεολαίας, συνεταιρισμοί 
γυναικών καθώς και η γυναικεία 
πολιτοφυλακή YPJ, η οποία αποτελεί 
μέρος του YPG. Επίσης, έχουν 
ψηφιστεί νόμοι για την κατοχύρωση 
των γυναικείων δικαιωμάτων, όπως 
ο νόμος που απαγορεύει την αντρική 
πολυγαμία και ο νόμος που καθιστά 
τις γυναίκες νομικά ισότιμες με τους 

άντρες ενώπιον των δικαστηρίων, 
σπάζοντας τη μέχρι τώρα παλιά 
ισλαμική παράδοση, η οποία είχε 
ενσωματωθεί στο συριακό δίκαιο, 
σύμφωνα με την οποία η μαρτυρία ενός 
άντρα ενώπιον της δικαιοσύνης ήταν 
ισότιμη με τη μαρτυρία δυο γυναικών.
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 Όλη αυτή η επαναστατική διαδικασία δεν θα μπορούσε να αφήσει ανέπαφη 
την παραγωγή και τις συνθήκες δουλειάς που επικρατούσαν στις περιοχές αυτές. 
Οι επαναστατημένες κοινότητες στην προσπάθειά τους να οργανώσουν την 
εργασία στα πρότυπα του κοινοτικού κομμουνισμού απαλλοτρίωσαν εκτάσεις και 
σχημάτισαν αγροτικούς συνεταιρισμούς. Επίσης, η υγειονομική περίθαλψη και η 
εκπαίδευση αποτελούν κοινωνικά αγαθά στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση όλοι, 
σύμφωνα με το σύστημα της δημοκρατικής συνομοσπονδίας. Επίσης πρόσφατα, 
στο πρώτο πανεπιστήμιο της Ροτζάβα (Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών 
της Μεσοποταμίας), έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για να αμφισβητηθεί η 
ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης και να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση 
στη μάθηση. Τέλος ένα ακόμα ενδεικτικό στοιχείο, της πραγματικότητας η οποία 
διαμορφώνεται, αποτελεί η ψήφιση του Συντάγματος των Καντονιών της Ροτζάβα, 
το οποίο ονομάζουν Χάρτα Κοινωνικού Συμβολαίου20 .

 Μας γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι μέσα στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή οι 
αυτόνομες περιοχές της Ροτζάβα δίνουν ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα 
επαναστατικά παραδείγματα ελευθερίας, χειραφέτησης και αυτοδιεύθυνσης 
της κοινωνίας και αποτελούν το φάρο για τους λαούς της Μεσογείου, αλλά και 
του κόσμου ολόκληρου. Αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες από όλον τον κόσμο 
εκφράζουν την συμπαράστασή τους και την διεθνιστική τους αλληλεγγύη21  με 
διάφορους τρόπους, αναγνωρίζοντας τον αγώνα στις κουρδικές κοινότητες 
ως  κομμάτι από τον δικό τους αγώνα. Έτσι έχουν πραγματοποιηθεί πορείες, 
καταλήψεις, συγκεντρώσεις, καμπάνιες υποστήριξης σε πολλά μέρη του 
πλανήτη, ενώ πολλοί είναι αυτοί που έχουν μεταβεί στη Ροτζάβα και πολεμούν 
στο πλάι των αγωνιζόμενων Κούρδων. Στις αρχές του Ιούνη ανακοινώθηκε η 
έναρξη της δράσης του Διεθνούς Τάγματος Ελευθερίας22 , που συγκροτήθηκε 
με πρωτοβουλία Τούρκων επαναστατών κομμουνιστών.
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Η δεύτερη πράξη του πολέμου διαδραματίζεται στα 
σύνορα της Ευρώπης φρούριο.

 Η Ε.Ε. πέρα από τη συμμετοχή 
της στους πολέμους και τις επεμβάσεις 
της δύσης στην καπιταλιστική 
περιφέρεια, έχει καλεστεί να αναλάβει 
και τη διαχείριση των εκατομμυρίων 
μεταναστών και προσφύγων που 
καταφθάνουν στα ευρωπαϊκά σύνορα, 
ξεριζωμένοι από τον πόλεμο, τη 
φτώχεια και την εξαθλίωση που οι 
επεμβάσεις της έχουν προκαλέσει. 
Η διαχείριση αυτή δε θα μπορούσε 
παρά να είναι στρατιωτική, με την 
Ευρώπη-Φρούριο23  να υψώνει τείχη24 
, να θαλασσοπνίγει τους μετανάστες, 
να καλεί το ΝΑΤΟ για τη φύλαξη 
των συνόρων της, να κατασκευάζει 
στρατόπεδα συγκέντρωσης25  σε 
Ελλάδα26 , Ιταλία27  κ.α. Ταυτόχρονα, 
η Ε.Ε. έχει συνάψει συμφωνία με 
την Τουρκία για επαναπροωθήσεις 
προσφύγων και μεταναστών.
 
 Οι πληθυσμοί των 
εξαθλιωμένων μπαίνουν στη ζυγαριά 
του παζαριού για τη διαπραγμάτευση 

των σχέσεων των δύο μερών και 
κατοχυρώνεται η απέλασή τους, κάτι 
το οποίο σημαίνει τον εγκλεισμό τους 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην 
Τουρκία28 , την επιστροφή τους στις 
εμπόλεμες ζώνες και στην ουσία 
την καταδίκη τους σε θάνατο29. Πιο 
πρόσφατα μάλιστα, η Ε.Ε. προχώρησε 
σε συμφωνία και με το Αφγανιστάν30  
για να πετύχει και πάλι μαζικές 
απελάσεις Αφγανών προσφύγων πίσω 
στη χώρα προέλευσής τους.
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Στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών 
ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός επελαύνει

 Η καπιταλιστική αναδιάρθρωση 
των σχέσεων εκμετάλλευσης και 
καταπίεσης σε βάρος των από τα κάτω 
αυτού του κόσμου συνεπάγεται την 
επίταση της φτώχειας, της εξαθλίωσης 
και του ελέγχου. Ταυτόχρονα, η 
μεταφορά του πολέμου και στο 
εσωτερικό της ευρωπαϊκής ηπείρου 
με μία σειρά πολύνεκρων επιθέσεων 
που έχει αναλάβει το ISIS, η Αλ Κάιντα 
και άλλες παρόμοιες οργανώσεις 
χρησιμοποιούνται από τα Ευρωπαϊκά 

κράτη για να εγκαθιδρύσουν ένα 
μόνιμο καθεστώς έκτακτης ανάγκης 
και να επιβάλλουν τον ολοκληρωτικό 
έλεγχο στην κοινωνία - οι κατασταλτικές 
επιχειρήσεις στο εσωτερικό των 
ευρωπαϊκών μητροπόλεων αποτελούν 
την αιχμή του δόρατος του σύγχρονου 
ολοκληρωτισμού. Στοχεύουν να 
τρομοκρατήσουν, να καταστείλουν και 
να ελέγξουν το σύνολο της κοινωνίας. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν οι κινήσεις του Βελγικού 
και Γαλλικού31 κράτους, που μετά 
τις δολοφονικές επιθέσεις του ISIS 
στο έδαφός τους επέβαλλαν ένα 
καθεστώς έκτακτης ανάγκης με το 
στρατό να καταλαμβάνει τους δρόμους 
των μητροπόλεων και, με αυξημένες 
δικαιοδοσίες, να έχει ενεργό ρόλο 
στην κατασταλτική στρατηγική. 
Επιπλέον, επιβλήθηκε απαγόρευση 
των συγκεντρώσεων στο δημόσιο 
χώρο, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις 
ατόμων με μοναδικό κριτήριο την 
αραβική τους καταγωγή, καταργήθη-

23



-καν συνταγματικές ελευθερίες 
που κερδήθηκαν με αίμα εν μια 
νυχτί με πρόσχημα το ιδεολόγημα 
της ασφαλείας και του εσωτερικού 
κινδύνου, ενώ συνεχίζεται η ενίσχυση 
του αστυνομικού χαρακτήρα του 
κράτους με προσλήψεις χιλιάδων 
α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν 3 3 . Π α ρ ά λ λ η λ α , 
επιχειρείται να κατασταλούν με 
κάθε μέσο όσοι αγωνίζονται και 
αντιστέκονται στην επιβολή του 
φόβου και της πλήρους υποταγής 
στους σχεδιασμούς των κυρίαρχων. 
Το γαλλικό κράτος, μετά τις επιθέσεις 
του ISIS στο Παρίσι το Νοέμβριο του 
2015, κατέστειλε βίαια συγκεντρώσεις 
αλληλεγγύης σε μετανάστες και 
διαδηλώσεις ενάντια στην κλιματική 
αλλαγή που έλαβαν χώρα στην πόλη 
του Παρισιού, ενώ ακολούθησε ένα 
ντελίριο καταστολής με προσαγωγές 
και συλλήψεις αγωνιστών/στριών 
ακόμα και μέσα από τα σπίτια τους.
 
 Η εξουσία επιδιώκει να 
εγκαθιδρύσει ένα μόνιμο καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης μέσω των έκτακτων 

τρομονόμων και της αστυνομικής-
στρατιωτικής παρουσίας σε κάθε χώρο 
του αστικού πεδίου. Επιβάλλει λοιπόν, 
ένα καθεστώς εξαίρεσης σε ένα 
συγκεκριμένο κάθε φορά κοινωνικό 
κομμάτι και το καταδεικνύει ως τον 
«εσωτερικό εχθρό», ο οποίος πρέπει 
να χτυπηθεί και να κατασταλεί με όλο 
και πιο στρατιωτικοποιημένους όρους. 
Το κράτος, δηλαδή, δημιουργεί μια 
μαύρη τρύπα στο θεσμικό και νομικό 
πεδίο μέσα στην οποία δεν ισχύουν 
οι νόμοι και τα δικαιώματα τα οποία 
προβλέπει το ίδιο το σύνταγμα και 
η αστική δικαιοσύνη και τα οποία 
ισχύουν για όλη την κοινωνία, 
αλλά παρέχεται η κάλυψη και το 
«ελεύθερο» στους κατασταλτικούς 
και δικαστικούς μηχανισμούς να 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε 
μέσο, το οποίο θεωρούν πρόσφορο και 
αποτελεσματικό, για να ελέγξουν και να 
καταστείλουν τον εκάστοτε «εσωτερικό 
εχθρό». Με αυτή τη μέθοδο, η εξουσία 
χρησιμοποιεί τον κάθε φορά στόχο της 
για παραδειγματισμό και τρομοκράτηση 
των υπολοίπων και ταυτόχρονα, με κά-
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32Οι πρώτες κινήσεις του γαλλικού 
κράτους μετά τις επιθέσεις τον Νοέμβριο 
του 2015 ήταν η ενίσχυση των δυνάμεων 
καταστολής με την πρόσληψη 8500 
αστυνομικών σε διάφορα πόστα, η 
διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας 
στο γαλλικό στρατό μέχρι το 2019 και η 
δυνατότητα παράτασης της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης από 12 μέρες που 
ίσχυε μέχρι τότε στους 3 μήνες. Το 
άμεσο διάστημα μετά τις επιθέσεις, 
δύο διαδηλώσεις στο Παρίσι, η πρώτη 
για αλληλεγγύη στους μετανάστες και η 
δεύτερη ενάντια στην παγκόσμια σύνοδο 
για το κλίμα και ενάντια στο καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης απαγορεύτηκαν και 
χτυπήθηκαν από την αστυνομία.

θε κατασταλτική επιχείρηση, επιδιώκει 
συνεχώς να μονιμοποιήσει και να 
διευρύνει ένα καθεστώς έκτακτης 
ανάγκης, το οποίο να περιλαμβάνει 
όποιον αντιστέκεται και αγωνίζεται, 
όποιον εν δυνάμει θα διανοηθεί να 
ορθώσει το ανάστημά του, όποιον δεν 
συμβαδίζει με τα κυρίαρχα πρότυπα, 
όποιον αποτελεί «παρείσακτο και 
ανεπιθύμητο» για τους κυρίαρχους. 
Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνουμε 
ότι η συνθήκη του σύγχρονου 
ολοκληρωτισμού οδηγεί σε ένα 
μοντέλο κοινωνίας οργουελικού 
τύπου. Το επίδικο για τα κράτη είναι 
ο πλήρης έλεγχος και η στράτευση, 
με απόλυτους όρους, ολόκληρης 
της κοινωνίας στις επιταγές του 
κράτους και του κεφαλαίου, ιδιαίτερα 
μέσα σε μια συνθήκη συνολικής 
συστημικής κρίσης. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, της εγκαθίδρυσης 
της συνθήκης του συγχρόνου 
ολοκληρωτισμού, οι κυρίαρχοι αυτού 
του κόσμου βγάζουν από την φαρέτρα 
παλιές και δοκιμασμένες στρατηγικές.  
 Η έξαρση του εθνικισμού33  στο 

εσωτερικό των ευρωπαϊκών κρατών 
δεν αποτελεί ένα τυχαίο ή πρωτόγνωρο 
γεγονός. Η στρατηγική του διαίρει 
και βασίλευε ξανά παίρνει σάρκα και 
οστά μέσω της πριμοδότησης των 
νεοναζιστικών και των νεοφασιστικών 
μορφωμάτων και τις αναβάθμισης 
του ρόλου τους στο εσωτερικό των 
Ευρωπαϊκών κρατών. Η ιστορία 
μας διδάσκει ότι, όποτε ένα κράτος 
βρέθηκε σε «δύσκολη» θέση, οι 
φασιστικές εφεδρείες έπαιξαν το ρόλο 
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της εμπροσθοφυλακής ενάντια στον 
«εσωτερικό εχθρό». Από την Γερμανία 
του 1917, στην Ισπανία του 1936 και από 
τις χώρες του ανατολικού μπλοκ από το 
1990 και μετά, μέχρι την αντιμετώπιση 
των μεταναστευτικών και προσφυγικών 
ροών στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. 
Οι φασίστες  καταδεικνύουν τους 
μετανάστες και τους πρόσφυγες ως 
τον εσωτερικό εχθρό και διαχέοντας 
την ξενοφοβική, ρατσιστική και 
εθνικιστική ρητορεία τους θέλουν να 
οδηγήσουν τους εκμεταλλευόμενους 
και τους καταπιεσμένους σε ένα 
εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των φτωχών. 
Προτάσσουν το «όλοι εναντίον όλων» 
αποκρύπτοντας ότι υπεύθυνοι για 
την βαρβαρότητα που ζούμε είναι το 
κράτος και ο καπιταλισμός.

Παρίσι: Καταστολή διαμαρτυρίας για την κλιματική αλλαγή στα 
πλαίσια της συνόδου COP21, Νοέμβριος 2015

Στην ελληνική πραγματικότητα των μνημονίων το κράτος έχει συνέχεια, 
το ίδιο και η συνεχιζόμενη υποτίμηση και ο έλεγχος της ζωής μας

Το ελληνικό κράτος προσδεμένο στο δυτικό μπλοκ κυριαρχίας δεν μπορεί 
παρά να συμμορφωθεί με τις επιταγές των υπεκρατικών μηχανισμών ΕΕ, 
ΝΑΤΟ, ΔΝΤ, ΕΚΤ και μέσα σε αυτούς να προσπαθήσει να ισχυροποιήσει τη 

θέση του, μέσα στα περιθώρια που του επιτρέπουν τα κράτη που ηγεμονεύουν 
(με προεξέχοντα την Αμερική και την Γερμανία). Οι αριστεροί διαχειριστές δεν θα 
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Παρίσι: Καταστολή διαμαρτυρίας για την κλιματική αλλαγή στα 
πλαίσια της συνόδου COP21, Νοέμβριος 2015

μπορούσαν, ακόμα και να ήθελαν, 
να κάνουν τίποτα διαφορετικό καθώς 
τα περιθώρια, όπως προείπαμε, 
είναι συγκεκριμένα και επίσης το 
μόνο σίγουρο είναι ότι το κράτος 
έχει συνέχεια και η κατεύθυνση του 
καπιταλισμού προς τον σύγχρονο 
ολοκληρωτισμό δεν ανακόπτεται από 
αλλαγές στην πολιτική διαχείριση ενός 
κράτους το οποίο δεν αποτελεί κάποιο 
ισχυρό παράγοντα στην παγκόσμια 
σκακιέρα, αλλά το αντίθετο. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση Σύριζα-
Ανέλ διαμορφώνει την εξωτερική 
πολιτική του ελληνικού κράτους, 
ή καλύτερα συνεχίζει στην ίδια 
κατεύθυνση με τις προηγούμενες.

Επιδιώκει και συνάπτει συμμαχίες με τα πιο αυταρχικά και ολοκληρωτικά 
καθεστώτα, όπως αυτό της Αιγύπτου και του Ισραήλ, όπως μας δείχνει και η 
συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ-Αιγύπτου-Κύπρου34 για την εκμετάλλευση των 
Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ), ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει και 
στηρίζει όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και των ισχυρών κρατών 
της Δύσης, παρέχοντας στρατιωτικές βάσεις35 , στρατό και ό,τι άλλο του ζητηθεί. 
Μέσω αυτής της πολιτικής, το ελληνικό κράτος επιδιώκει να αναβαθμίσει και 
να ισχυροποιήσει τη θέση του σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Φυσικά, 
η αριστερή ρητορική περί ειρήνης και φιλίας των λαών δεν λείπει από τις 
κυβερνητικές ανακοινώσεις.
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 Το ίδιο μοτίβο διαμορφώνεται 
και στο εσωτερικό του ελληνικού 
κράτους, καθώς η εναλλαγή στη 
πολιτική διαχείριση δεν έφερε τις 
προσδοκώμενες από τους πληβείους 
αλλαγές και οι ελπίδες έδωσαν τη 
θέση τους στη απογοήτευση και την 
παραίτηση. Οι αριστεροί διαχειριστές 
του συστήματος, χειρίζοντας με 
μαεστρία τις προσδοκίες των από τα 
κάτω (μέσα από υποσχέσεις, στημένα 
δημοψηφίσματα και καταστολή 
όπου δεν έπιανε η ρητορεία τους), 
κατάφεραν να περάσουν αναίμακτα 
ένα 3ο μνημόνιο. Στην ουσία και παρά 
τις «σκληρές» διαπραγματεύσεις, 
αναγνώρισαν και δέχτηκαν (και πώς θα 
γινόταν διαφορετικά μένοντας η Ελλάδα 
εντός Ε.Ε.;) το χρέος και υποτάχθηκαν 
πλήρως στις επιταγές της Τρόικα ή 
των Θεσμών ή του Κουαρτέτου.  Στην 
ουσία συνάψανε μια ακόμα δανειακή 
σύμβαση, για να ξεπληρώσουν το 
μέχρι πρότινος «επαχθές» χρέος 
και να ανακεφαλαιοποιήσουν τις 
τράπεζες, υπό τους πιο δυσμενείς 
και σκληρούς όρους. Όροι, οι οποίοι 

προβλέπουν ξεπούλημα όλης της 
δημόσιας περιουσίας (από τη γη και 
το νερό μέχρι τις επιχειρήσεις), πλήρη 
έλεγχο από το ΔΝΤ, την ΕΕ και την 
ΕΚΤ, αναδιάρθρωση της κρατικής 
διοίκησης στα πρότυπα των βόρειο 
ευρωπαϊκών χωρών και στο πλαίσιο 
της επιτελούμενης καπιταλιστικής 
αναδιάρθρωσης, καθώς και μια 
σειρά προαπαιτούμενα, ανάλογα 
με την αξιολόγηση της Τρόικα πριν 
την καταβολή της κάθε δόσης. Έτσι, 
νομοθετούνται και εφαρμόζονται 
συνεχώς νέα αντικοινωνικά μέτρα 
τα οποία περιλαμβάνουν μειώσεις 
στις συντάξεις, αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης, απελευθέρωση των 
κατασχέσεων, εξαντλητικά ωράρια 
εργασίας, μείωση του βασικού 
μισθού, επαναφορά διακοσμητικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, 
ξεπούλημα της δημόσια περιουσίας 
μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ 
και άλλων κρατικών επιχειρήσεων36 
, απελευθέρωση των απολύσεων, 
περιστολή του δικαιώματος στην 
απεργία, με ταυτόχρονη νομιμοποίηση
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του lock-out και η λίστα συνεχώς 
εμπλουτίζεται στο όνομα της 
εθνικής ανάγκης και ανάκαμψης. 
Διαμορφώνεται έτσι για τους από τα 
κάτω μια πραγματικότητα, την οποία 
χαρακτηρίζουν η επισφάλεια και η 
ανεργία, η επίταση των συνθηκών της 
φτώχειας και της ανισότητας, η αύξηση 
της καταπίεσης και του ελέγχου, η 
περιθωριοποίηση, η εξαθλίωση και ο 
αποκλεισμός για όλο και μεγαλύτερα 
κοινωνικά κομμάτια.
 Μέσα σε αυτή τη συνθήκη 
άρχισαν να γίνονται ορατά, τα 
τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα 
των πολεμικών συγκρούσεων, που 
επίκεντρο έχουν τη γεωγραφική 
περιοχή της Συρίας. Η ευρώπη και 
κατ’ επέκταση το ελληνικό κράτος 
-καθώς αποτελεί το ανατολικό σύνορο 
της γηραιάς ηπείρου- καλέστηκε 
να αντιμετωπίσει τα εκατομμύρια 
των ξεριζωμένων που προκάλεσαν 
οι πολεμικές επιχειρήσεις, οι 
ενδοκαπιταλιστικοί ανταγωνισμοί 
και η λεηλασία της καπιταλιστικής 
περιφέρειας. Απέναντι σε αυτή την 

κατάσταση, που δημιούργησαν με 
την θέση τους και την πολιτική τους 
όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, το ελληνικό 
κράτος από την μια μεριά μιλάει για 
ανάγκη σεβασμού των προσφύγων και 
μεταναστών, για ανάγκη προστασίας 
και περίθαλψής τους, ενώ την ίδια 
στιγμή προσυπογράφει και συμμετέχει 
στην στρατιωτική αντιμετώπισή τους 
μέσω του ΝΑΤΟ37  και της FRON-
TEX, και εφαρμόζει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για συλλήψεις και 
επαναπροωθήσεις. Ταυτόχρονα, 
διατηρεί το φράχτη στον Έβρο, 
εντείνει την καταστολή, τη διαλογή 
και τις απελάσεις και δημιουργεί 
διαρκώς νέους χώρους εγκλεισμού38, 
δηλαδή στρατόπεδα συγκέντρωσης39. 
Εφαρμόζει μια πολιτική απομόνωσης 
των μεταναστών, επιβάλλοντάς τους 
ένα μόνιμο καθεστώς εξαίρεσης, 
ώστε να εξουδετερώσει τις πιθανές 
αντιστάσεις τους και να μην επιτρέψει 
την επαφή τους με άλλα κοινωνικά 
κομμάτια. Ο εγκλεισμός τους σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, των 
οποίων οι τοποθεσίες επιλέγονται έτσι 
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ώστε να είναι απομονωμένες, πολύ 
μακριά από το κέντρο της πόλης ή 
ακόμη και από σημεία πρόσβασης 
ή προσέγγισης, αποκλείει τους 
μετανάστες και τους πρόσφυγες από 
τα κεντρικά σημεία του αστικού ιστού 
και τους καθιστά κοινωνικά αόρατους, 
ώστε να μην μπορούν να διεκδικήσουν 
συλλογικά και δημόσια το άνοιγμα των 
συνόρων και την ελεύθερη μετακίνησή 
τους στους τόπους που αυτοί 
επιθυμούν. Ταυτόχρονα, οι δίοδοι 
προς την κεντρική Ευρώπη έχουν 
κλείσει με συνέπεια τον εγκλωβισμό 
τους και την μετατροπή του ελλαδικού 
χώρου σε ένα τεράστιο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης.

 Εμπόδιο σε αυτούς τους 
σχεδιασμούς ήταν και συνεχίζει να είναι 
το κίνημα αλληλεγγύης και τα πολιτικά 
κομμάτια που συμμετέχουν σε αυτό 
και το στηρίζουν. Έτσι, προκειμένου 
το ελληνικό κράτος να επιτύχει τους 
στόχους του και να διαχειριστεί, όπως 
ήθελε τους μετανάστες και πρόσφυγες, 
χωρίς «προβλήματα» έπρεπε να 

εξουδετερώσει τους αλληλέγγυους 
και να διαλύσει τις αυτοοργανωμένες 
δομές που χτίστηκαν από το καλοκαίρι 
του 2015, όταν αυξήθηκαν κατακόρυφα 
οι προσφυγικές και μεταναστευτικές 
ροές.

 Η εξουσία στοχοποιεί και 
επιχειρεί να καταστείλει40  την 
αδιαμεσολάβητη αλληλεγγύη, η 
οποία καταδεικνύει τον πραγματικά 
υπεύθυνο για την βαρβαρότητα που 
βιώνουν πρόσφυγες και μετανάστες, 
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που σπάει σύνορα, φράχτες και 
επίπλαστους διαχωρισμούς και δεν 
χωράει στις φιλανθρωπικές μπίζνες 
των ΜΚΟ. Με αυτό τον τρόπο επιχειρεί 
να κόψει κάθε δεσμό μεταξύ των 
προσφύγων-μεταναστών και των 
ντόπιων και να εμποδίσει να αναπτυ-

χθούν κοινοί αγώνες. Από τη μια 
μεριά τα ΜΜΕ δαιμονοποιούν και 
συκοφαντούν όσους στέκονται, 
μέσα από αυτοοργανωμένες δομές 
και διαδικασίες, στο πλευρό των 
εκατομμυρίων ξεριζωμένων και από 

την άλλη το κράτος ποινικοποιεί την 
αλληλεγγύη και καταστέλλει όσους 
αγωνίζονται. Ταυτόχρονα, στηρίζει τις 
μπίζνες των ΜΚΟ, αποκομίζοντας με 
αυτό τον τρόπο οικονομικά οφέλη, 
εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο 
πάνω στους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες και συγχρόνως ενισχύει το 
ανθρωπιστικό του προσωπείο.

 Μέσα σε αυτό το πολιτικό 
οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό 
που διαμορφώνεται έχουμε και 
την προσπάθεια επανεμφάνισης 
και πριμοδότησης των φασιστών 
της Χρυσής Αυγής, καθώς και 
άλλων παρακρατικών εφεδρειών 
του συστήματος, με επιθέσεις σε 
πρόσφυγες και μετανάστες, σε δομές 
αλληλεγγύης για μετανάστες και σε 
χώρους αντίστασης και αγώνα. Το 
κράτος συνεργάζεται, πριμοδοτεί 
και καθοδηγεί τις παρακρατικές 
συμμορίες οι οποίες έχουν προβεί σε 
μια σειρά επιθέσεων ακολουθώντας 
πιστά την κρατική στρατηγική και 
συνεργαζόμενες με τις κατασταλτικές
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δυνάμεις. Αυτό καταδεικνύουν με τον 
πιο εμφατικό τρόπο μια σειρά από 
γεγονότα όπως η κρατική επιχείρηση 
εκκένωσης των καταλήψεων στέγης 
προσφύγων και μεταναστών στην 
Θεσσαλονίκη (Ορφανοτροφείο, 
Λεωφόρου Νίκης &  Καρόλου Ντηλ και 
κοινότητα Hurriya)- για την προστασία 
της περιουσίας της Εκκλησίας και 
του Δήμου- στις 27 Ιουλίου 2016 
και η εμπρηστική επίθεση στην 
Κατάληψη Στέγης Προσφύγων και 
Μεταναστριών/στών Νοταρά 26 τα 
ξημερώματα της 24ης Αυγούστου 
2016. Οι εμπρηστικές επιθέσεις την 
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 στο 
αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Περιστερίου 
και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 
στην κατάληψη Λέλας Καραγιάννη. 
Η συντονισμένη επίθεση κράτους 
(ΜΑΤ)-παρακράτους (φασίστες) με 
δακρυγόνα, πέτρες και κρότου λάμψης 
εναντίον της κατειλημμένης γειτονιάς 
των προσφυγικών στις 31 Οκτωβρίου 
2016 κατά την διάρκεια της δίκης 
της Χρυσής Αυγής. Η συντονισμένη 
επίθεση από ένστολους και φασίστες, 

με δακρυγόνα, κροτίδες και βεγγαλικά 
στις 17 Νοεμβρίου 2016, και τις 
μετέπειτα ημέρες, εναντίον του 
στρατοπέδου συγκέντρωσης στην 
Σούδα της Χίου, με τραυματίες, 
συλλήψεις αλληλέγγυων, ξύλο, 
καμμένες σκηνές και την αποβολή μιας 
εγκύου γυναίκας. Καταλαβαίνουμε, 
λοιπόν, ότι το κράτος και οι φασιστικές 
συμμορίες πέρα από βαθείς δεσμούς 
έχουν και συνέχεια. Από τους 
ψεκασμένους φασίστες-απατεώνες 
των “Ελλήνων Συνέλευσις”, μέχρι 
τους ναζί της Χρυσής Αυγής και 
των υπόλοιπων παρακρατικών 
μηχανισμών, το πολιτικό νήμα είναι 
κοινό. Έρχονται να διεκδικήσουν ξανά 
το χώρο τους, με σκοπό να διαχύσουν 
το ρατσιστικό και εθνικιστικό τους 
δηλητήριο και να εξυπηρετήσουν τα 
αφεντικά τους. Υποδεικνύοντας τους 
πιο αδύναμους ως υπεύθυνους για 
τα δεινά των από τα κάτω, επιχειρούν 
να διοχετεύσουν την κοινωνική 
δυσαρέσκεια και οργή σε κατεύθυνση 
ακίνδυνη για το καθεστώς.
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Το στοίχημα για όλους τους καταπιεσμένους και εκμεταλλευόμενους, 
είναι η σύνδεση και η συμπόρευση όλων μας στο δρόμο του αγώνα 

ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, 
για τη συνολική ανατροπή του κράτους και του κεφαλαίου

 Γίνεται αντιληπτό από τον καθένα πως η διαιώνιση του καπιταλισμού 
και του κρατικού μοντέλου διαχείρισης σημαίνει τη φυσική και ψυχική μας 
εξόντωση, μέσω της επιβολής συνθηκών μακροχρόνιας ανεργίας, απόλυτης 
φτώχειας, ανέχειας, εξαθλίωσης και τη διεύρυνση ακόμα περισσότερο της 
ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται μεγάλα 
κομμάτια του πληθυσμού στην απομόνωση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την 
περιθωριοποίηση, μια συνθήκη η οποία λειτουργεί ενισχυτικά στους σχεδιασμούς 
της κυριαρχίας, καθώς δημιουργεί ευνοϊκότερους όρους για την επίθεση και την 
καθυπόταξη της κοινωνίας.
 
 Απέναντι στην αντικοινωνική και απάνθρωπη φύση του καπιταλιστικού 
συστήματος, οι καταπιεσμένοι και εκμεταλλευόμενοι πρέπει να αντιληφθούμε, 
ότι όσο δύσκολη και αμετάβλητη κι αν φαντάζει η κατάσταση, είναι στο χέρι 
μας να την αλλάξουμε. Πρέπει να βάλουμε στην άκρη την απογοήτευση, να 
πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, να κάνουμε πέρα κάθε αίσθημα παραίτησης 
και να σταθούμε στα πόδια μας και ο ένας δίπλα στον άλλο. Όλοι εμείς 
αποτελούμε την πλειοψηφία της κοινωνίας και από εμάς εξαρτάται το αν θα 
συναινέσουμε στον κοινωνικό οδοστρωτήρα του καπιταλισμού. Η σύνδεση των 
επιμέρους αγώνων, το ξεπέρασμα των διαχωρισμών και η συμπόρευση 
όλων των από τα κάτω. Η οργάνωση σε πολιτικές και κοινωνικές συλλογικότητες 
-αντιϊεραρχικές, ριζοσπαστικές και αντικρατικές- και σε σωματεία βάσης σε 
όλους τους εργασιακούς χώρους, στα σχολεία και τις σχολές, σε κάθε κοινωνικό 
χώρο, είναι επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ.
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 Να οργανωθούμε για να διεξάγουμε πολιτικούς, κοινωνικούς και 
ταξικούς αγώνες ανυποχώρητους, ακηδεμόνευτους και αντιθεσμικούς, οι 
οποίοι αποτελούν τον μοναδικό δρόμο που μπορεί να εξασφαλίσει φως 
στην άκρη του τούνελ.

 Πρέπει να ξαναθέσουμε στο τραπέζι έννοιες όπως η απαλλοτρίωση 
του πλούτου από τα χέρια των αφεντικών, η κοινωνικοποίηση των μέσων 
παραγωγής, η κατάργηση της ιδιοκτησίας και της μισθωτής εργασίας, 
ο έλεγχος των πάντων από εμάς για εμάς. Είναι εδώ ο χρόνος και ο τόπος 
που οφείλουμε να δημιουργούμε ρωγμές και να αμφισβητούμε έμπρακτα το 
«μονόδρομο» του καπιταλιστικού συστήματος. Να θέσουμε το πρόταγμα της 
συνολικής ανατροπής του κράτους και του καπιταλισμού και το όραμα 
για μια αταξική κοινωνία ενάντια σε κάθε λογική ενσωμάτωσης και 
αφομοίωσης. 

 Οι κοινωνικές και ταξικές αντιστάσεις, οι αυτοοργανωμένες δομές, οι 
συνελεύσεις γειτονιάς, οι καταλήψεις εργασιακών χώρων και η αυτοδιαχείρισή 
τους, οι καταλήψεις στέγης, τα πολιτικά στέκια, τα σωματεία βάσης, οι 
αντιιεραρχικές συλλογικότητες αποτελούν αναχώματα στους αντικοινωνικούς 
σχεδιασμούς κράτους και κεφαλαίου, αλλά ταυτόχρονα προεικονίζουν τον 
κόσμο που οραματιζόμαστε. Έναν κόσμο οργανωμένο σε κομμούνες, που θα 
βασίζεται στις αξίες της ελευθερίας, της αντιιεραρχίας, της δικαιοσύνης, της 
ισότητας και της αλληλεγγύης και ο οποίος θα λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή 
«από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του, στον καθένα σύμφωνα 
με τις ανάγκες του».
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Σημείωμα για τις πηγές 
 Για τη συγγραφή της παρούσας μπροσούρας χρησιμοποιήσαμε πληθώρα 
πηγών στην προσπάθειά μας να αναζητήσουμε πληροφορίες, να κατανοήσουμε τις 
πολύπλοκες και πολύπλευρες εξελίξεις και να σχηματίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα της ρευστής παγκόσμιας κατάστασης. Θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό αυτές 
τις πηγές να τις παραθέσουμε ώστε να γίνεται αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο 
συλλέξαμε πληροφορίες και από ποια μέσα. Πολλές από τις πηγές προέρχονται είτε 
από κινηματικά και αυτοοργανωμένα μέσα ενημέρωσης, είτε από κινηματικό υλικό. 
Παραθέτουμε όμως και αρκετές πηγές από καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης, από τα 
οποία χρειάστηκε, επίσης, να αντλήσουμε και να διασταυρώσουμε πληροφορίες. Η 
λογική με την οποία παραθέτουμε τις πηγές αυτές δεν είναι η συμφωνία με το μέσο ή 
την πολιτική θέση που εκφράζει. Θεωρήσαμε, όμως, χρήσιμο το υλικό ώστε να μπορεί 
ο αναγνώστης και η αναγνώστρια να ανατρέξει για την εύρεση πληροφοριών και την 
περαιτέρω εμβάθυνση σε κάποια θεματική.

1.Πέντε μύθοι για την Ουκρανία (Άπατρις #26) https://eldiarxeio.squat.gr/ar-
chives/3936 
2.Nato countries begin largest war game in eastern Europe since cold war https://
www.theguardian.com/world/2016/jun/06/nato-launches-largest-war-game-in-east-
ern-europe-since-cold-war-anaconda-2016 
3.Lies, slaughter, capital: The 2011 NATO intervention in Libya, part one https://lib-
com.org/blog/2011-nato-bombings-libya-part-one-bombings-18122013 
4.Το συγκεκριμένο απόσπασμα της μπροσούρας αποτελεί περίληψη από την 
εισήγηση της πρωτοβουλίας φυλακισμένων αναρχικών, που παρουσιάστηκε κατά 
την διάρκεια εκδήλωσης για την Συρία στην ΆΣΟΕΕ (1-2/12/2016). http://www.pro-
vo.gr/syria_analysis_from_imprisoned_anarchists_in_greece/ 
5. Russian airbase in Syria: RT checks out everyday life at Latakia airfield https://
www.rt.com/news/317528-latakia-russian-khmeimim-airbase/ 
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6. Russia to build permanent Syrian naval base, eyes other outposts http://www.reu-
ters.com/article/us-mideast-crisis-syria-russia-tartus-idUSKCN12A0W6?il=0 
7.”Στροφή στη Μέση Άνατολή” του Πεκίνου: Η Κίνα ενώνεται με τη Ρωσία στη Συρία. 
Διαμορφώνεται νέα «Άντι-Τρομοκρατική Συμμαχία” κατά της Ουάσιγκτον; http://
frixos-words.blogspot.gr/2016/09/blog-post_28.html 
8.Gabriel Kolko, Another Century of War? New York, The New Press, 2002.
9.O ρόλος της Σαουδικής Άραβίας στην άνοδο των τζιχαντιστών. http://tvxs.gr/news/
kosmos/o-rolos-tis-saoydikis-arabias-stin-anodo-ton-tzixantiston 
10. α. ΗΠΆ: Σύνοδος Kορυφής του διεθνούς συνασπισμού κατά της τρομοκρατίας 
στη Νέα Υόρκη http://www.902.gr/eidisi/kosmos/76193/ipa-synodos-koryfis-toy-di-
ethnoys-synaspismoy-kata-tis-tromokratias-sti-nea και
β. Η Ελλάδα στην συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους. http://tvxs.gr/news/kos-
mos/i-ellada-stin-symmaxia-kata-toy-islamikoy-kratoys 
11. α. Η Σαουδική Άραβία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Άραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, 
το Κατάρ, το Ομάν, η Άίγυπτος, το Ιράκ, η Ιορδανία, ο Λίβανος. β. «Ισλαμικός 
συνασπισμός» 34 χωρών υποτίθεται κατά του «Ισλαμικού Κράτους». http://www.
rizospastis.gr/story.do?id=8709120 
12. Iraq, The New Caliphate, IS and the Wider Imperialist Manoeuvres. http://www.
leftcom.org/en/articles/2014-10-15/iraq-the-new-caliphate-is-and-the-wider-imperi-
alist-manoeuvres 
13. α. ISIS-Ελληνες εφοπλιστές – Τουρκία στο κυνήγι του κέρδους από λαθρεμπόριου 
πετρελαίου. http://diktiospartakos.blogspot.gr/2014/12/isis_20.html β. Ρωσία:Ετσι 
γίνεται το λαθρεμπόριο πετρελαίου μεταξύ Τουρκίας και ISIS. http://www.iefi-
merida.gr/news/238750/rosiaetsi-ginetai-lathremporio-petrelaioy-metaxy-toyrk-
ias-kai-isis-eikones 
γ. Εγγραφα του Wikileaks συνδέουν την οικογένεια Ερντογάν με το πετρέλαιο 
του ISIS. https://www.thepressproject.gr/article/103869/APOKLEISTIKO-Eggra-
fa-tou-Wikileaks-sundeoun-tin-oikogeneia-Erntogan-me-to-petrelaio-tou-ISIS 
14. Ο παράξενος θάνατος του τουρκικού κοσμικού κράτους. http://www.tovima.gr/
opinions/article/?aid=818793 
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15.α. Ο νεοοθωμανισμός Ερντογάν και ο ρόλος «Μεγάλου Άδελφού». http://www.
kathimerini.gr/883310/opinion/epikairothta/politikh/o-neoo8wmanismos-ernto-
gan-kai-o-rolos-megaloy-adelfoy β. Turkey’s New Maps Are Reclaiming the Ottoman 
Empire. https://foreignpolicy.com/2016/10/23/turkeys-religious-nationalists-want-ot-
toman-borders-iraq-erdogan/ 
16. Erdoğan’s overtures to Russia part of wider diplomatic bridge-building. https://
www.theguardian.com/world/2016/jun/28/erdogan-russia-turkey-foreign-policy 
17. Israel, Turkey deepen energy ties as relations resume after 6-yr rupture. http://
www.reuters.com/article/us-turkey-israel-energy-idUSKCN12D126 
18. Βλέπε σελίδα 17 της έκδοσης.
19. Βλέπε σελίδα  19 της έκδοσης.
20.Άπό την Chiapas στη Rojava:οι θάλασσες μας χωρίζουν, η αυτονομία μας δένει. 
https://athens.indymedia.org/post/1545302/ 
21.Κοινή εβδομάδα Δράσεων 6-13 Φλεβάρη 2016 για την Άλληλεγγύη στην 
Άντίσταση και Άυτοοργάνωση των Κουρδικών περιοχών. http://vogliamotutto.espiv-
blogs.net/2016/02/07/ 
22.α.  Σχηματίστηκε διεθνιστικό τάγμα στη Ροζάβα. https://athens.indymedia.org/
post/1545373/ και β. Άνταπόκριση από την Επανάσταση στη Ροτζάβα. https://apa-
tris.info/antapokrisi-apo-tin-epanastasi-sti-rotzava/ 
23. Fortress Europe: The Billion Dollar Machine That Keeps Migrants at Bay. https://
news.vice.com/article/fortress-europe-the-billion-dollar-machine-that-keeps-mi-
grants-at-bay 
24.α. Austria is Building Another Wall. http://www.thewesternchauvinist.com/austria-
is-building-another-wall/
β. Fortress Europe builds barriers to stem the refugee flow.
γ. Hungary builds SECOND wall as PM warns thousands may come if Turkey migrant 
deal collapses. http://www.express.co.uk/news/world/704237/Migrant-crisis-Hunga-
ry-building-SECOND-wall-Viktor-Orban-warns-fresh-influx?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter
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25.Greece: Refugee “Hotspots” Unsafe, Unsanitary. https://www.hrw.org/
news/2016/05/19/greece-refugee-hotspots-unsafe-unsanitary 
26.The hotspot in Leros is a badly run prison. https://refugeetrail.wordpress.
com/2016/03/01/the-hotspot-in-leros-is-a-badly-run-prison/ 
27.α. This is not a refugee “hotspot”. It’s a prison! http://chronikler.com/europe/euro-
pean-union/refugee-hotspot/ 
β. Italian police torture, abuse refugees in ‘hotspot’ camps amid EU pressure – Am-
nesty. https://www.rt.com/news/365218-italy-police-abuse-refugees/ και γ. The 
Hotspot Approach: The answer to Europe’s migrant crisis? http://www.euronews.
com/2015/09/21/the-hotspot-approach-the-answer-to-europe-s-migrant-crisis 
28.Υπό δρακόντεια μέτρα η πρώτη επαναπροώθηση μεταναστών στην Τουρκία. 
http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/upo-drakonteia-metra-i-prwti-epanaprowthi-
si-metanastwn-stin-tourkia 
29.The human cost of fortress Europe – human rights violations against migrants 
and refugees at Europe’s borders. http://www.amnesty.eu/content/assets/Reports/
EUR_050012014__Fortress_Europe_complete_web_EN.pdf 
30.Κομισιόν: Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από τη συμφωνία Ε.Ε. – Άφγανιστάν. http://
www.naftemporiki.gr/story/1157446/komision-i-ellada-tha-epofelithei-apo-ti-sumfo-
nia-ee-afganistan 
31.Γαλλία: Προς ένα κράτος μόνιμης έκτακτης ανάγκης. http://tvxs.gr/news/eyro-
pi-eop/gallia-pros-ena-kratos-monimis-ektaktis-anagkis
32. Βλέπε σελίδα  25 της έκδοσης.
33. Fortress Europe: PEGIDA to be joined by 14 anti-Islam allies for mass February 
protests. https://www.rt.com/news/330075-pegida-coalition-mass-protest/ 
34. Τι προβλέπει η τριμερής συμφωνία Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ. http://
tvxs.gr/news/ellada/ti-problepei-i-trimeris-symfonia-elladas%E2%80%93ky-
proy%E2%80%93israil 
35.α. Σοβαρή αναβάθμιση των πολεμικών βάσεων Άραξου και Άκτίου στους 
Νατοϊκούς βομβαρδισμούς σε Λιβύη και Συρία. https://athens.indymedia.org/
post/1562359/ 
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από την συγκέντρωση αλληλεγγύης σε μετανάστες και 

πρσοφύγες στις 30-6-16 ....

...στο στρατόπεδο συγκέντρωση στο Σχιστό.



35.β. Καμμένος: Η Σούδα θα έχει ρόλο στις επιχειρήσεις του ΝΆΤΟ – «Ναι» θα έριχνα 
την κυβέρνηση για την Εκκλησία https://newpost.gr/politiki/571221/kammenos-h-
bash-ths-soydas-tha-exei-rolo-stis-epixeirhseis-toy-nato-ndash-nai-tha-erixna-thn-ky-
bernhsh-gia-thn-ekklhsia 
36.Άυτές είναι οι 19 ιδιωτικοποιήσεις που ξεκινούν άμεσα - ΕΥΔΆΠ, ΕΛΤΆ, ΔΕΗ και 
ΕΛΠΕ στον κατάλογο. http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/dhmosio/108410/aft-
es-einai-oi-19-idiotikopoiiseis-pou-ksekinoyn-amesa-evdap-elta-dei-kai-elpe-ston-kat-
alogo 
37.Το ΝΆΤΟ «αναλαμβάνει» και τους... πρόσφυγες. https://www.efsyn.gr/arthro/na-
to-analamvanei-kai-toys-prosfyges 
38.α. Greece: Refugee “Hotspots” Unsafe, Unsanitary. https://www.hrw.org/
news/2016/05/19/greece-refugee-hotspots-unsafe-unsanitary και β. Το hotspot στη 
Λέρο είναι μία κακοδιαχειριζόμενη φυλακή. https://kollectnews.org/2016/03/03/
hot-spot-leros/ 
39.This is not a refugee “hotspot”. It’s a prison! http://chronikler.com/europe/europe-
an-union/refugee-hotspot/ 
40.α. Χίος: Εφοδος της αστυνομίας σε χώρο αλληλέγγυων -Βρέθηκε χασίς, 
έγινε μια σύλληψη. http://www.iefimerida.gr/news/262903/hios-efodos-tis-as-
tynomias-se-horo-allileggyon-vrethike-hasis-egine-mia-syllipsi β. Στο σκαμνί η 
αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες. https://www.efsyn.gr/arthro/sto-skamni-i-all-
ileggyi-pros-toys-prosfyges και γ. Λέσβος: Εκκένωση του NoBorders Social Center.  
https://athens.indymedia.org/post/1562198/ 
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“Στο νου μας έχουμε κάθε στιγμή τις σύντομες νίκες, 

αλλά και τα πλήγματα που δεχτήκαμε, μνήμες από τους 

αγώνες που δόθηκαν και πάντα πώς αυτοί παίρνουν 

σάρκα και οστά στο σήμερα.”

ΠΟΛΕΜΟ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Vogliamo tutto e per tutti  
Γενάρης 2017
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