
Μια α�λή σκέψη για αυτούς �ου δεν συγκλονίζονται με τα στοιχεία και �ιστεύουν ότι οι 
άνθρω�οι αυτοί έχουν ε�ιλογή να βρίσκονται στην Ελλάδα, η στη Γερμανία, ας σκεφτεί �ως 
είναι να ρισκάρεις για να �εθάνεις στον �άτο το αιγαίου, να σε στοιβάζουν για μήνες σε 
άθλια κελιά, να σε βασανίζουν και να σε �ροσβάλλουν ε�ειδή είσαι διαφορετικός, να 
εξα�ατάσαι α�ό ανθρώ�ους �ου θέλουν να σου �άρουν τα λεφτά δίνοντας ψεύτικες 
υ�οσχέσεις �άνω στην άγνοια σου.. και όλα αυτά, μακριά α�ό το μέρος �ου μεγάλωσες, 
αγά�ησες και θεωρείς σ�ίτι σου. Ελάχιστοι είναι οι άνθρω�οι �ου στην τελική θα σου �ουν 

ότι δεν θα ήθελαν να ζήσουν εξ' αρχής στον τό�ο τους.
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Αυτές οι χώρες α�οτελούν μία ενότητα (Μαγρέμ� είναι η δύση στα αραβικά). Ενδεικτικά στην Τυνησία έχουμε �εριστατικά 
ό�ου ομοφυλόφιλοι συλλαμβάνονται, φυλακίζονται και βασανίζονται συστηματικά. Στο Μαρόκο η δικαιοσύνη δεν είναι 
ανεξάρτητη. Υ�άρχουν �ολλές εκθέσεις μαροκινών και διεθνών οργανισμών ανθρω�ίνων δικαιωμάτων �ου δείχνουν 
ότι οι νόμοι δεν γίνονται σεβαστοί. Η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε έκθεση για την συνέχιση των βασανιστηρίων. Στη 
Λιβύη, Ο νέος �ρωθυ�ουργός, Fayyez Sarraj και το συμβούλιο �ου όρισαν οι ιμ�εριαλιστικές δυνάμεις για την 
ομαλο�οίηση της κατάστασης είναι μια κυβέρνηση �ου δεν ελέγχει τί�οτα. Δυτικοί κομάντος καλούνται για να διεξάγουν 
έναν καινούριο ''αντιτρομοκρατικό �όλεμο", με αντί�αλο τον ISIS. Στην Αίγυ�το, �ριν μόλις μερικούς μήνες, οι μ�άτσοι 
βασάνισαν και “καθάρισαν” έναν ιταλό νεαρό �ου κάνοντας το διδακτορικό του “έχωσε την μύτη του” σε μυστικά της 
χούντας του Σίσι. Μια χούντα �ου σκοτώνει τόσο εύκολα έναν ιταλό �ανε�ιστημιακό α�ό καλή οικογένεια, φανταστείτε 
�ως αντιμετω�ίζει φτωχούς αιγύ�τιους ''χώνουν τη μύτη τους'' στα ''μυστικά'' της, η δρουν ενάντια στο συμφέρον της. 

Χώρες του Μαγρέμπ και της Β. Αφρικής
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Το Σουδάν ανεξαρτητο�οιήθηκε α�ό την Αίγυ�το και το Ην. Βασίλειο το 
1956. Εκεί μαίνεται ένας α�ό το μακροβιότερους εμφυλίους �ολέμους, 
ο ο�οίος ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950. Α�ό τότε μέχρι σήμερα ο 
�όλεμος αυτός έχει στοιχίσει τη ζωή �ερισσότερων α�ό 2 εκατομμυρίων 
ανθρώ�ων. Το Σουδάν έχει ανοιχτά μέτω�α τόσο στα ανατολικά όσο 
και στα δυτικά του. Τραγική κατάσταση ε�ικρατεί στην �εριοχή του 
Νταρφούρ ό�ου εκτιμάται ότι υ�άρχουν 1,2 εκατομμύρια εκτο�ισμένοι 
άνθρω�οι, ενώ �ερί�ου 2 εκατομμύρια άνθρω�οι χρειάζονται 
ε�ειγόντως τρόφιμα.(4) Τον Οκτώβριο του 2015 ο ΟΗΕ ανακοίνωσε 
ότι 30.000 άνθρω�οι στο Ν. Σουδάν κινδυνεύουν να �εθάνουν α�ό 
την �είνα, ενώ ένα μήνα αργότερα η UNICEF κατήγγειλε ότι στο 
Σουδάν 16.000 �αιδιά έχουν εξαναγκαστεί να ενταχθούν στο στρατό ή 
σε �ολεμικές οργανώσεις.

Σουδάν

Το Ιράν α�ό την 1η Α�ριλίου 1979 κυβερνάται ως 
ισλαμική δημοκρατία. Η ε�ανάσταση ενάντια στο 
βασιλιά Σάχη και ενάντια στο ξε�ούλημα της 
�ετρελαϊκής βιομηχανίας στους Δυτικούς, κατέληξε σε 
εφιάλτη.  Ό�οιος αμφισβητήσει το θεοκρατικό 
καθεστώς τιμωρείται με φυλάκιση, βασανιστήρια, 
ακόμα και θάνατο. Ό�οιος έχει δουλειά στο Ιράν με 
κά�οιο τρό�ο σχετίζεται με το ισλαμικό καθεστώς. 
Μεγάλοι αριθμοί �ολιτικών �ροσφύγων φεύγουν 
α�ό το Ιράν, ανάμεσα τους κομμουνιστές, 
σοσιαλιστές, ομοφυλόφιλοι, Κούρδοι οι ο�οίοι 
δέχονται εθνική κατα�ίεση και άλλοι �ου 
αναγκάζονται να φύγουν λόγω της αυστηρότητας του 
καθεστώτος. Ενώ η ομοφυλοφιλία θεωρείται αμαρτία, 
η ε�ιθυμία αλλαγής φύλου θεωρείται ασθένεια �ου 
έχει θερα�εία. Για αυτό και στο Ιράν γίνονται 
�ερισσότερες εγχειρήσεις αλλαγής φύλου α�' 
ο�ουδή�οτε αλλού (�λην της Ταϊλάνδης), οι ο�οίες 
ε�ιδοτούνται α�ό το κράτος �ου θέλει να λέει ότι δεν 

υ�άρχουν ομοφυλόφιλοι εντός της χώρας.

Ιράν



WESTERN
SHARAH

LIBYAALGERIA EGYPT

MAURITANIA

MOROCCO
TUNISIA

NIGERIA

SUDAN

SOMALIA

ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΟΝΟ
ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ 
ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ!

;

Μια α�λή σκέψη για αυτούς �ου δεν συγκλονίζονται με τα στοιχεία και �ιστεύουν ότι οι 
άνθρω�οι αυτοί έχουν ε�ιλογή να βρίσκονται στην Ελλάδα, η στη Γερμανία, ας σκεφτεί �ως 
είναι να ρισκάρεις για να �εθάνεις στον �άτο το αιγαίου, να σε στοιβάζουν για μήνες σε 
άθλια κελιά, να σε βασανίζουν και να σε �ροσβάλλουν ε�ειδή είσαι διαφορετικός, να 
εξα�ατάσαι α�ό ανθρώ�ους �ου θέλουν να σου �άρουν τα λεφτά δίνοντας ψεύτικες 
υ�οσχέσεις �άνω στην άγνοια σου.. και όλα αυτά, μακριά α�ό το μέρος �ου μεγάλωσες, 
αγά�ησες και θεωρείς σ�ίτι σου. Ελάχιστοι είναι οι άνθρω�οι �ου στην τελική θα σου �ουν 

ότι δεν θα ήθελαν να ζήσουν εξ' αρχής στον τό�ο τους.

https://anoixtotrito.espivblogs.net/

PAKISTAN
IRAN

Το Πακιστάν, ένα κράτος �ου δημιουργήθηκε το 1947, κηρύσσοντας ανεξαρτησία α�ό την Ινδία. Δημιουργήθηκε ως κατεξοχήν 
μουσουλμανική χώρα, αρχικά ως ενιαίο κράτος με το Μ�αγκλαντές (�ρώην ανατολικό Πακιστάν) α�ό το ο�οίο διασ�άστηκε το 
1971. Είναι μια χώρα �ου α�ό την ίδρυση της ως σήμερα έχει συνεχώς ασταθή �ολιτική κατάσταση, με συνεχή �ραξικο�ήματα 
και ανατρο�ές της κυβέρνησης. Η �εριοχή του Κασμίρ διεκδικείται α�ό το Πακιστάν και την Ινδία, με α�οτέλεσμα οι δύο χώρες 
να έχουν εμ�λακεί αρκετές φορές σε ένο�λες συγκρούσεις. Στα βορειοδυτικά σύνορα του Πακιστάν η κατάσταση �ου ε�ικρατεί, 
δεν διαφέρει �ολύ α�ό την κατάσταση στο Αφγανιστάν.  Για τις ΗΠΑ η ενίσχυση του Πακιστάν και των Δικτατόρων �ου το 
κυβερνούν έναντι της  �εριφερειακής υ�ερδύναμης της Ινδίας α�οτελεί σχεδόν μόνιμη �ολιτική. Ε�ίσης δυνάμεις των ΗΠΑ 
βρίσκονται μόνιμα στην �εριοχή τις τελευταίες δεκαετίες για να «βοηθάνε» τον �ακιστανικό στρατό να �ολεμά τους Ταλιμ�άν και 
άλλες ισλαμικές �ολεμικές οργανώσεις. Τα τελευταία χρόνια όμως οι δυνάμεις των ΗΠΑ �ου ε�ιδίδονται σε συνεχείς 
βομβαρδισμούς έχουν σκοτώσει �ολλούς �ερισσότερους άμαχους Πακιστανούς, �αρά Ταλιμ�άν. 1,2 εκατομμύρια άνθρω�οι 
έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την �εριοχή λόγω των συγκρούσεων ωστόσο ούτε οι υ�όλοι�ες �εριοχές της χώρας είναι 
ασφαλείς. Το Πακιστάν θεωρείται η 5η �ιο ε�ικίνδυνη χώρα στον κόσμο λόγω των συνεχών τρομοκρατικών ε�ιθέσεων - οι 
ισλαμιστές δεν διστάζουν να κάνουν βομβιστικές ε�ιθέσεις σε σχολεία και άλλους �αρόμοιους στόχους. Ε�ίσης, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός για τα δικαιώματα του ανθρώ�ου αναφέρει ότι στο Πακιστάν κατα�ατούνται κατά κόρον τα δικαιώματα των 
γυναικών και των �αιδιών, �ου �ολλές φορές ζουν σε καθεστώς δουλείας.  Σε αυτά �ροστίθενται ε�ίσης η για θρησκευτικούς 
λόγους βία, η αυθαίρετη σύλληψη, κράτηση, βασανισμοί, μέχρι και φόνοι α�ό την αστυνομία, ξυλοδαρμοί δικαστών, 
εξωδικαστικές εκτελέσεις και �ολλά άλλα

Πακιστάν
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Στη Σομαλία α�ό το 1991 δεν υ�άρχει κεντρική διακυβέρνηση και μαίνεται ένας εμφύλιος �όλεμος �ου 
έχει στοιχίσει τις ζωές 1 εκατ. ανθρώ�ων. Η ξηρασία �ου α�ό �αλιά υ�ήρξε τεράστιο �ρόβλημα, φαντάζει 
ως μικρό τώρα μ�ροστά στην Al - Shabaab και την εξοντωτική �ολιτική της. Θεμελιακά χαρακτηριστικά της 
χώρας α�οτελούν ε�ίσης, η στρατιωτικο�οίηση μεγάλου κομματιού της κοινωνίας με θανατηφόρα ό�λα, ο 
συγκρουσιακός ανταγωνισμός των φυλών, η δημιουργία οικονομιών �ολέμου (συμμορίες, οργανωμένες 
ληστείες, �λιάτσικο κτλ) και η ενίσχυση του θρησκευτικού φονταμενταλισμού.(5) Τα ο�οία έρχονται να 
�ροστεθούν στον μαζικό υ�οσιτισμό �ου μαστίζει �ολλές �εριοχές. Η κατάσταση στη χώρα είναι τόσο 
ε�ικίνδυνη �ου ο ΟΗΕ αρνείται να στείλει «ειρηνευτικά στρατεύματα». Συγκεκριμένα αξιωματούχος του 
ΟΗΕ δήλωνε τον Ιούλιο �ως η α�οστολή «ειρηνευτικών στρατευμάτων του ΟΗΕ» στη Σομαλία θα ήταν 
μια «ε�ιχείρηση υψηλού ρίσκου» και γι' αυτό δεν θα �ραγματο�οιηθεί.  Δί�λα σε όλα αυτά να 
υ�ενθυμίσουμε τον βομβαρδισμό α�ό τις ΗΠΑ ήδη α�ό το 1993, ό�ως και τη συνεχιζόμενη βοήθεια των 
ΗΠΑ �ρος την κυβέρνηση της γειτονικής Ουγκάντας στις ε�αναλαμβανόμενες �ολεμικές ε�ιχειρήσεις στο 
εσωτερικό της Σομαλίας για την «αντιμετώ�ιση των Τζιχαντιστών», �ου α�λώς εντείνουν το σκηνικό και την 
οικονομία του �ολέμου.

Σομαλία
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Το κράτος της Νιγηρίας συστάθηκε το 1960 μετά την ανεξαρτητο�οίησή της α�ό το Ηνωμένο Βασίλειο. Το κυριότερο �ρόβλημα �ου 
υ�ονόμευε την συνοχή του νέου κράτους ήταν η εθνοτική της �ολυμορφία: Μουσουλμάνοι η �λειοψηφία του �ληθυσμού �ου ζούσε στα 
βόρεια και χριστιανοί στα νοτιοανατολικά, κυρίως στην �εριοχή της Μ�ιάφρα, οι ο�οίοι ανήκαν στη φυλή των Ίγκμ�ο. (6) Η χώρα των 175 
εκ. κατοίκων, η ο�οία θεωρείται ως η οικονομική ελ�ίδα της Αφρικής, έχει βυθιστεί �λέον στη βία, στην εγκληματικότητα και στo φόβο – 
έχοντας κυριολεκτικά «καταληφθεί» α�ό τρομοκρατικές ομάδες, η δύναμη των ο�οίων αυξάνεται συνεχώς. (7) Οι δυνάμεις ασφαλείας 
ψάχνουν ε�ιμελώς για εκρηκτικά, για αυτόματα �υροβόλα, καθώς ε�ίσης για κάθε είδους άλλα ό�λα – τα ο�οία χρησιμο�οιεί η ισλαμική 
οργάνωση της Νιγηρίας με την ονομασία «Boko Haram», στα �λαίσια της λυσσαλέας μάχης της με στόχο την ίδρυση μίας μουσουλμανικής 
άγιας �όλης στα βόρεια της χώρας. Πολλές �εριοχές της χώρας, μεταξύ των ο�οίων ο �άμ�τωχος μουσουλμανικός βοράς, έχουν �λέον 
ξεφύγει α�ό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια άνθρω�οι έχουν εκτο�ιστεί στη βορειοανατολική Νιγηρία α�ό τον 
Μάιο του 2013, όταν οι �ολιτείες Adamawa, Borno και Yobe κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. (8) Εδώ ε�ίσης ο ρόλος της 
Δύσης και ιδίως μεγάλων �ετρελαϊκών κολοσσών ό�ως η ΒP, Shell στην ληστρική εκμετάλλευση του φυσικού �λούτου, στην �εριβαλλοντική 
καταστροφή, στη διαφθορά των κυβερνήσεων, στην ενίσχυση �αραστρατιωτικών, στις δολοφονίες συνδικαλιστών,  στην ενίσχυση φυλετικών 
συγκρούσεων είναι γνωστός και συμ�ληρώνει το σκηνικό της διάλυσης. (9)

Νιγηρία
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