
 

Απ νεκαθαοίρξσμε κάςι. Η μεςαμάρςεσρη δεμ είμαι ξύςε ςξσοιρμόπ, 

ξύςε ποξρπάθεια διάβοχρηπ ςηπ «εσοχπαψκήπ ρσμξυήπ» από ςξ 

Ιρλάμ, ξύςε αμαζήςηρη εσκαιοιώμ για ρπξσδέπ και καοιέοα. Είμαι 

ταιμόμεμξ ρύμτσςξ ςξσ καπιςαλιρμξύ και ςχμ θοηρκειώμ. 

Τηπ εκμεςάλλεσρηπ ςχμ τςχυώμ υχοώμ, ςχμ πξλέμχμ 

εθμικώμ και εμτσλίχμ. Αμθοχπξι από ςξ Μαοόκξ, ςη 

Σσοία, ςξ Μπαγκλαμςέπ, ςημ Σξμαλία και αλλξύ τεύγξσμ 

από ςα ρπίςια ςξσπ, νξδεύξσμ ςημ όπξια πεοιξσρία 

ςξσπ, οιρκάοξσμ ςη ζχή ςξσπ και σπξμέμξσμ ςη κοαςική 

πξλιςική, ςημ εκμεςάλλεσρη και ςξ οαςριρμό επειδή 

είμαι αμαγκαρμέμξι μα ςξ κάμξσμ. Σςξ διάβα ςξσπ θα 

βοξύμε τοάκςεπ όπχπ ασςόπ ςξσ Έβοξσ γιαςί ςα 

εσοχπαψκά κοάςη και τσρικά η Ελλάδα πλέξμ έυξσμ 

ξυσοχθεί ρςξμ ευθοό πξσ λέγεςαι μεςαμάρςηπ. Έςρι θα 

αμαγκαρςξύμ, για άλλη μια τξοά, μα πληοώρξσμ ςα 

δξσλεμπξοικά κσκλώμαςα πξσ όλα ςα κοάςη τσρικά και ςξ 

ελλημικό ςα πξλεμάμε αλλά ταίμεςαι μα είμαι ρε αγαρςή 

ρσμεογαρία μαζί ςξσπ και μα πμιγξύμ μέρα ρςα κύμαςα 

μόμξι ςξσπ ή με ςη βξήθεια ςξσ λιμεμικξύ ρςξ Φαομακξμήρι 

παλιόςεοα, κξμςά ρςη Λέρβξ πλέξμ. Ασςό είμαι ςξ ποώςξ 

βήμα ςηπ λεγόμεμηπ μεςαμαρςεσςικήπ πξλιςικήπ η ξπξία 

νεςσλίγεςαι πλήοχπ όςαμ και αμ τςάρξσμ ρςη ρςεοιά. Εμ  

ρσμευεία ποαγμαςξπξιείςαι διαυχοιρμόπ ποξρτύγχμ και 

μεςαμαρςώμ γιαςί αμ τεύγειπ από ςξμ πόλεμξ ρςημ Υεμέμη ή ςιπ 

άθλιεπ ρσμθήκεπ ρςημ Αλγεοία θα ποέπει μα ξμξμάζεραι 

«λαθοξμεςαμάρςηπ» και μα επαμαποξχθείραι. Ο παοαπάμχ 

φεσδξδιαυχοιρμόπ απξςελεί εογαλείξ απξδξςικόςεοηπ 

διαυείοιρηπ ςχμ μεςαμαρςεσςικώμ οξώμ από ςξ κοάςξπ πξσ 

ασςξμάςχπ μειώμει ςξμ αοιθμό ασςώμ πξσ δικαιξύμςαι ςα ελάυιρςα 

δικαιώμαςα (ίρχπ ελεύθεοη διέλεσρη, ίρχπ κάπξια έγγοατα) και 

απξκλείει ςξσπ σπόλξιπξσπ. Παοάλληλα ασςόπ ξ απξκλειρμόπ για ςξ 

πξιξπ ανίζει και πξιξπ όυι αμθοώπιμη μεςαυείοιρη και αλληλεγγύη 

αμαπαοάγεςαι μέρχ ΜΜΕ και ΜΚΟ (ξι κοαςικξδίαιςξι τξοείπ αλληλεγγύηπ) 

ρςημ ίδια ςημ κξιμχμία αλλά και από έμα κξμμάςι ςξσ κιμήμαςξπ πξσ 

ηθελημέμα ή μη εμμέμει ρςξμ διαυχοιρμό ποξρτσγικξύ-μεςαμαρςεσςικξύ. 

 

Η μεςαμαρςεσςική πξλιςική λξιπόμ πεοιλαμβάμει ξσοέπ ρε κέμςοα καςαγοατήπ, 

κέμςοα ςασςξπξίηρηπ, «hot spot» και αμξιυςά κέμςοα «τιλξνεμίαπ» (αμξιυςά 

ρςοαςόπεδα κοάςηρηπ) ή διαμξμή ρςξ δοόμξ μέυοι ςημ ρσμέυιρη ςξσ ςανιδιξύ, ςημ 

παοξυή άδειαπ παοαμξμήπ ή ςημ βίαιη επιρςοξτή.  Τα ρύμξοα ςχμ Εσοχπαψκώμ 

κοαςώμ είμαι άλλξςε κλειρςά και άλλξςε μεοικώπ κλειρςά (επιςοέπεςαι η διέλεσρη 

μόμξ ςχμ ποξρτύγχμ) μια πξλιςική πξσ ιδεξλξγικά μξμιμξπξιήθηκε πλήοχπ από ςιπ 

επιθέρειπ ρςη Γαλλία, ςξ ISIS και ςη γεμικόςεοη αμςιμξσρξσλμαμική ποξπαγάμδα. Σςξσπ 

τοάκςεπ αμςικαςξπςοίζξμςαι πλήοχπ ξι εκάρςξςε αμάγκεπ ςξσ κεταλαίξσ για τςημό 

εογαςικό δσμαμικό πξσ εμ ςέλει απξςελξύμ ςιπ κύοιεπ αιςίεπ μαζί με ςημ πξρόρςχρη πξσ 

πξλλξί μεςαμάρςεπ απξκλείξμςαι ρςημ Ελλάδα. Ειδικά για ςξσπ ποόρτσγεπ και λόγχ ςηπ 

βιαιόςηςαπ εμόπ πξλέμξσ ρςξμ ξπξίξ σπξςίθεςαι ξι δσςικξί είμαι επικοιςικξί εναμαγκάζεςαι μα 

κάμει εκπςώρειπ για μα κοαςήρει ςα ποξρυήμαςα ςξσ αμθοχπιρςικξύ ποξρχπείξσ (υχοίπ μα 

ςξσπ βξηθάει μα ειρέλθξσμ ρσμςεςαγμέμα) παοόςι εμςέλει ακξλξσθεί παοόμξια ςακςική όςαμ 

θεχοεί όςι δεμ «υχοάμε άλλξι». Τελικά όπξιξπ/α παοαμείμει ρςημ Ελλάδα πεοιμέμξμςαπ άρσλξ, 

υαοςιά ή απλά απξτεύγξμςαπ μα απελαθεί βιώμει μία ρσμθήκη εναίοερηπ, μια αρςαθή καςάρςαρη 

μεςανύ μξμιμόςηςαπ και παοαμξμίαπ καςά ςημ ξπξία η εογαριακή εκμεςάλλεσρη είμαι ξ καμόμαπ (η 

Μαμχλάδα είμαι ςξ πιξ υαοακςηοιρςικό παοάδειγμα) και η καςαπίερη πξλύμξοτη (ςοάτικιμγκ, ματίεπ) 

με ςημ αρςσμξμία και ςημ απέλαρη μα παίζξσμ οσθμιρςικό οόλξ. Η απξσρία υαοςιώμ είμαι ςξ εογαλείξ 

για ςη δημιξσογία πειθαουημέμξσ εογαςικξύ δσμαμικξύ ρε καθερςώπ παοαμξμίαπ πξσ δεμ μπξοεί μα 

διεκδικήρει ςίπξςα παοά μόμξ ςημ επιβίχρη ςξσ. Για εμάπ η ελλημική μεςαμαρςεσςική κοαςική πξλιςική δεμ 

είμαι ελλιπήπ όπχπ λέγαμ υοόμια ςώοα ΜΜΕ και πξλιςικξί αλλά δξμικό κξμμάςι εμόπ ρύγυοξμξσ 

ξλξκληοχςιρμξύ, εμόπ μόμιμξσ καθερςώςξπ έκςακςηπ αμάγκηπ πξσ διαυειοίζεςαι κξμμάςια ςξσ πληθσρμξύ 

πξσ θεχοξύμςαι όςι είμαι επιβλαβή χπ καςώςεοα με ςη ρσμευή επιβξλή βίαπ και εγκλειρμξύ. 
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ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
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ΔΙΚΑΣΗΡΙΑ 

 

Έμα ςέςξιξ υαοακςηοιρςικό παοάδειγμα βοίρκεςαι ρςη γειςξμιά μαπ. Ομξμάζεςαι κέμςοξ κοάςηρηπ Ελλημικξύ 

και εδώ και κάπξιξ διάρςημα είμαι έγκλειρςεπ ρε ασςό γσμαίκεπ μεςαμάρςοιεπ με ληγμέμα ή καθόλξσ 

έγγοατα πξσ ζξσμ ρε ασςό ςξ θερμικό καθερςώπ ημιπαοαμξμίαπ. Ο Σύοιζα μέρα ρςη 

«τιλξμεςαμαρςεσςική» ποξεκλξγική οηςξοεία ςξσ σπξρυέθηκε μείχρη ςξσ αμώςαςξσ ξοίξσ κοάςηρηπ από 

ςξσπ 18 ρςξσπ 6 μήμεπ αλλά ςελικά ποάςςει αμά πεοίπςχρη με ςοίμημεπ παοαςάρειπ. Τα ποώημ 

κοαςηςήοια μσμ κέμςοα κοάςηρηπ είμαι ιδιόςσπεπ τσλακέπ για μεςαμάρςεπ, ατξύ ξι όοξι εγκλειρμξύ και 

ξι ρσμθήκεπ διαβίχρηπ είμαι παοόμξιεπ. Ο αοιθμόπ και η ρύμθερη ςχμ κοαςξσμέμχμ δεμ είμαι 

ρςαθεοόπ. Αλλεπ ατήμξμςαι ελεύθεοεπ μέυοι μα ςιπ ναμαπιάρξσμ με ςημ ίδια καςηγξοία (έλλειφη 

εγγοάτχμ) και άλλεπ απελαύμξμςαι βίαια. Μία από ςιπ κοαςξύμεμεπ, η Sanaa Taleb έυει μπει ρςξμ 

έμαςξ μήμα κοάςηρηπ. Αγχμίζεςαι μήμεπ ςώοα για αμθοώπιμεπ ρσμθήκεπ κοάςηρηπ και ςημ 

ελεσθεοία ςηπ παοά ςιπ διώνειπ, ςιπ απειλέπ και ςημ βία πξσ σπόκειςαι υοηριμξπξιώμςαπ κάθε 

διαθέριμξ μέρξ: αιςήρειπ απξτσλάκιρηπ, καςαγγελίεπ αλλά και ςξ ίδιξ ςηπ ρώμα ατξύ 

ρσμμεςείυε ρςη ποξγοαμμαςιρμέμη απξυή ρσρριςίξσ από ςιπ 31/10 και δεμ ρσμαίμερε ρςη 

ποξρπάθεια ςηπ βίαιηπ απέλαρηπ ςηπ κάπξιεπ μέοεπ μεςά εμώ ρσμμεςείυε και ρςημ διήμεοη 

απεογία πείμαπ όλχμ ςχμ κοαςξσμέμχμ ρςιπ 14/12. Η Taleb βιώμει όλη ςημ εκδικηςικόςηςα 

ςξσ ελλημικξύ κοάςξσπ και ςηπ αοιρςεοήπ διαυείοιρηπ ςξσ πξσ εταομόζει έμα 

αμαβαθμιρμέμξ μξμικό ξπλξρςάριξ πξσ δεμ ατήμει πεοιθώοια ρςξσπ μεςαμάρςεπ μα 

διεκδικήρξσμ ςημ ελεύθεοη παοαμξμή ςξσπ ρςη υώοα. Ατξύ σιξθέςηρε και κιμημαςικά 

μέρα από κξιμξύ με ςιπ ρσγκοαςξύμεμεπ ςηπ η κοάςηρη ςηπ παοαςάθηκε, ξι αιςήρειπ 

ςηπ απξοοίτθηκαμ υχοίπ αιςιξλξγία και πλέξμ ξδηγείςαι ρε απέλαρη γιαςί ύφχρε ςη 

τχμή ςηπ ρε εμάμςια ρε έμα καθερςώπ πξσ ςη θέλει αόοαςη και πειθήμια, ρε μία 

ρσμθήκη πξσ δεμ διαμξείςαι ξι εογάςοιεπ μεςαμάρςοιεπ μα αμςιδοξύμ ρςημ αδικία 

αλλά μόμξ μα δέυξμςαι πξρόςηςεπ βίαπ, καςαπίερηπ, εγκλειρμξύ και 

κοαςικξδίαιςηπ τιλαμθοχπίαπ. Τελικά η Taleb ξδηγείςαι ρε δίκη επειδή 

αμςιρςάθηκε ρςη βίαιη απέλαρη ςηπ.  Όλξ ασςό ςα διάρςημα η ρσμέλεσρη ςχμ 

«Αλληλέγγσχμ κοαςξσμέμχμ ρςα μόςια» και αοκεςξί αλληλέγγσεπ και 

αλληλέγγσξι από ςη γύοχ πεοιξυή, ςημ Αθήμα και άλλεπ πόλειπ βοίρκξμςαι 

δίπλα ρςημ Taleb και ρςιπ σπόλξιπεπ μεςαμάρςοιεπ ρςξμ αγώμα ςξσπ για 

βελςίχρη ςχμ ρσμθηκώμ μέυοι ςημ καςάογηρη ςχμ κέμςοχμ κοάςηρηπ.  

 

Είμαι απαοαίςηςξ όλξι και όλεπ μα δείνξσμε έμποακςη ςανική αλληλεγγύη 

ρςημ αγχμιζόμεμη μεςαμάρςοια Sanaa Taleb γιαςί ξ αγώμαπ για ςημ 

ελεσθεοία ςηπ είμαι και αγώμαπ όλχμ ςχμ μεςαμαρςώμ/ρςοιώμ 

εμάμςια ρςημ εκμεςάλλεσρη και ςημ καςαπίερη και απξςελεί έμα μικοό 

παοάδειγμα για ςξσπ μελλξμςικξύπ κξιμξύπ αγώμεπ μςόπιχμ και 

μεςαμαρςώμ. Είμαι απαοαίςηςξ ασςόπ ξ αγώμαπ μα ρσμδεθεί με ςξ 

εσούςεοξ μεςαμαρςεσςικό ζήςημα, ςη διαυείοιρη ςξσ από ςξ 

κοάςξπ και ςξσπ κξιμχμικξύπ και ςανικξύπ αγώμεπ εμάμςια ρςξμ 

μέξ ρύγυοξμξ ξλξκληοχςιρμό. Είμαι απαοαίςηςξ μα ρςαθξύμε 

μαζί με ςξσπ μεςαμάρςεπ και ςξσπ ποόρτσγεπ 

εμδσμαμώμξμςαπ ςξσπ αγώμεπ ςξσπ όυι μέρχ τιλαμθοχπίαπ 

από θέρη ιρυύξπ αλλά ιρόςιμα μέρα από ασςξξογαμχμέμεπ 

δξμέπ πξσ είμαι αμςαγχμιρςικέπ ρςιπ ποξρςαγέπ ςχμ 

κοαςώμ και ςξσ κεταλαίξσ. Εμάμςια ρε κοάςη, πξλέμξσπ, 

θοηρκείεπ, ρύμξοα, ρςοαςόπεδα ρσγκέμςοχρηπ και 

κοαςικέπ πξλιςικέπ σπξςίμηρηπ. 
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