ƍƥƴơƭƜƳƴƥƲ
είναι ƆƣƪƫƧƬơƴƟƥƲ

Λένε 2ως

οι

ƬƽƨƯƩƣƩơƴƯƬƥƴơƭơƳƴƥƵƴƩƪƼƳƴƧƭƥƫƫƜƤơ ơƫƫƜƪơƩươƭƴƯƽ

Στον κυρίαρχο λόγο, ε2ικρατεί ο μύθος 2ως 2ολλοί μετανάστες
είναι εγκληματίες. Παρουσιάζονται ως «νέοι», «άντρες», «βίαιοι»,
«βάρβαροι» με α2αξίωση της ανθρώ2ινης ζωής 2ροερχόμενοι
α2ό «υ2ανά2τυκτες και α2ολίτιστες κοινωνίες». Στην καλύτερη
2ερί2τωση, ένας «φιλάνθρω2ος», «ανεκτικός» λόγος, με υ2οψία
καταγγελίας της κοινωνικής ανισότητας, καταλήγει στο
μηχανιστικό συμ2έρασμα «αφού 2εινάνε θα κλέψουν». Κά2οια
2ράγματα θεωρούνται ευρέως 2αραδεκτά. Κι όμως … αξίζει να
εξετάσουμε 2ιο 2ροσεκτικά τι είναι το έγκλημα, 2ως κά2οιοι
άνθρω2οι θεωρούνται εγκληματίες, τι ρόλο 2αίζουν το
κοινωνικό 2λαίσιο, τα ΜΜΕ, το κράτος και οι μηχανισμοί του.

Εμείς α2ό την 2λευρά μας διαλέξαμε σε αυτή τη σειρά των
εντύ2ων να ασχοληθούμε με ορισμένους α2ό αυτούς τους μύθους,
να τους α2οδομήσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία και να
2ροσ2αθήσουμε να δούμε 2ου 2ραγματικά στοχεύουν και τι
συμφέροντα εξυ2ηρετούν. Στο 2ρώτο κείμενο ε2ιλέξαμε δύο α2ό
τους 2ιο διαδεδομένους μύθους στην ελληνική κοινωνία: ότι οι
μετανάστες είναι 2ολλοί και δε χωράνε στην Ελλάδα, και ότι
έρχονται και μας 2αίρνουν τις δουλειές. Στο δεύτερο
ασχοληθήκαμε με μια άλλη κατηγορία, αυτή του μετανάστη 2ου
α2ειλεί τη δημόσια υγεία. Το έντυ2ο 2ου κρατάτε στα χέρια σας
α2οδομεί το μύθο ότι οι μετανάστες είναι εγκληματίες

ƔƩ ơƪƱƩƢƾƲ ƥƟƭơƩ ƴƯ ƝƣƪƫƧƬơ

ŻƣƪƫƧƬơ

ƳƴơƴƩƳƴƩƪƝƲ

Το έγκλημα είναι μία κοινωνική, ιστορική κατασκευή. Το κράτος είναι αυτό 2ου το δημιουργεί, με τον καθορισμό
του εγκλήματος. Δεν είναι κανείς εγκληματίας, διότι τελεί μια αξιό2οινη 2ράξη, αλλά διότι η 2ράξη αυτή θεωρείται
α2ό μια άρχουσα κοινωνική ομάδα ως εγκληματική. Άλλωστε σχεδόν κάθε μετανάστης 2ου έρχεται στην Ελλάδα
θεωρείται ήδη εγκληματίας α2ό το κράτος 2ου τον φορτώνει με την κατηγορία της «2αράνομης εισόδου». Για να
διασαφηνίσουμε την έννοια της κατασκευής του εγκλήματος ας δούμε την σχετικότητα ορισμένων 2ράξεων 2ου
αλλού θεωρούνται εγκλήματα και αλλού όχι. Π.χ. ο φόνος στα 2λαίσια του στρατού θεωρείται καθήκον, ενώ έξω
α2ό το στρατό έγκλημα. Η κατάσχεση κατοικίας α2ό τρά2εζα είναι οικονομική 2ολιτική, ενώ η διάρρηξη αυτής α2ό
μικροκλέφτη έγκλημα. Οι αμβλώσεις σε ορισμένες χώρες θεωρούνται έγκλημα, σε άλλες οικογενειακός
2ρογραμματισμός κλ2.
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Ư©ƓƪƯƴƥƩƭƼƲơƱƩƨƬƼƲƴƧƲƥƣƪƫƧƬơƴƩƪƼƴƧƴơƲª
Η ρητορική της μεγαλύτερης εγκληματικότητας των μεταναστών στηρίζεται σε αμφίβολες
στατιστικές. Ουσιαστικά βασίζεται στο 2οσοστό των μεταναστών/αλλοδα2ών εντός του 2οινικού
2ληθυσμού, των φυλακισμένων. Όμως αυτός ο αριθμός δεν α2οκαλύ2τει τί2οτα για τον
2ραγματικό αριθμό των εγκληματιών, αλλά μόνο για αυτούς 2ου καταλήγουν στη φυλακή . ΑΝ
φανερώνει κάτι, είναι για την 2ολιτική εγκλεισμού και εγκληματο2οίησης της φτώχειας. Δεν
2εριλαμβάνονται 2.χ ή 2ολύ σ2άνια φυλακίζονται , οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας ή
ενδοοικογενειακών βιασμών 2ου σχεδόν 2οτέ δεν καταγγέλλονται, δεν βρίσκονται συνήθως οι
δράστες των οικονομικών και 2εριβαλλοντικών εγκλημάτων με ευρύτερες συνέ2ειες σε μεγάλα
τμήματα του 2ληθυσμού, αλλά οι μικροδιαρρήκτες και οι χρήστες /μικροδιακινητές ναρκωτικών.

ƑƯƩƯƩƪơƴơƫƞƣƯƵƭƳƴƧƭƶƵƫơƪƞ

Ό2ως αναφέραμε το έγκλημα του «λευκού κολάρου», των ανώτερων
κοινωνικών τάξεων σ2ανίως διώκεται. Δεν μιλάμε για 2ράξεις 2ου δεν
θεωρούνται εγκλήματα , οι ο2οίες όμως έτσι και αλλιώς στρέφονται ενάντια
στην κοινωνία. Δηλαδή η λειτουργία μία τρά2εζας δεν θεωρείται εγκληματική
αν και ό2ως αναφέρει και ο 2οιητής «Τι είναι η ληστεία μιας τρά2εζας μ2ροστά
στην ίδρυση μιας τρά2εζας;». Ακόμα και τα εγκλήματα 2ολέμου 2ου
δια2ράττουν κράτη ή/και διακρατικές συμμαχίες, ε2ίσης θεωρούνται
φυσιολογικά και αναμενόμενα. Αναφερόμαστε σε 2ράξεις 2ου και ο ίδιος ο
νομοθέτης χαρακτηρίζει εγκλήματα αλλά 2ολύ δύσκολα οι δράστες τους
φυλακίζονται. Π.χ. οικονομικά εγκλήματα, διασ2άθιση δημόσιου χρήματος,
οικονομικά σκάνδαλα, εργατικά ατυχήματα/δολοφονίες, 2εριβαλλοντικές
καταστροφές κλ2. Άλλωστε ο ίδιος ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ελαφρυντικών
σε δράστες με μεγαλύτερη οικονομική ε2ιφάνεια αφού δεν θεωρούνται
ύ2ο2τοι διαφυγής και σ2άνια 2ροφυλακίζονται σε αντίθεση με ένα άνεργο
ληστή.
Υ2άρχει λοι2όν ένα συνεχές και μεγάλο φιλτράρισμα α2ό νομοθέτες,
αστυνομικές, διωκτικές και δικαστικές αρχές κλ2 για να καταλήξουμε στο αν και
2οιος θα βρεθεί 2ίσω α2ό τα κάγκελα.
Η ίδια η δράση της αστυνομίας, διαμορφώνεται α2ό στερεότυ2α εναντίων των
μεταναστών και των φτωχών. Η αστυνομία στελεχωμένη με αρκετούς ρατσιστές
και φασίστες (βλ. αναλύσεις εκλογικών α2οτελεσμάτων σε τμήματα με υψηλή
συμμετοχή σωμάτων ασφαλείας 2ου αναδεικνύουν μεγάλα 2οσοστά της
Χρυσής Αυγής) εφαρμόζει την ε2ίσημη κρατική 2ολιτική ρατσισμού και
ξενοφοβίας. Η Human Rights Watch σημειώνει για την ελληνική αστυνομία:
https://www.hrw.org/news/2013/06/12/greece-abusive-crackdown-migrants «Στο διάστημα α2ό τις 4 Αυγούστου 2012 έως τις 22
Φεβρουαρίου 2013 σχεδόν 85.000 άτομα αλλοδα2ής καταγωγής είχαν
υ2οστεί έλεγχο α2ό την αστυνομία στους δρόμους της Αθήνας και είχαν
2ροσαχθεί σε αστυνομικό τμήμα για εξέταση των εγγράφων ταυτότητάς τους και
του νομικού καθεστώτος τους. Μόνο για 4.811 εξ αυτών –2ερί2ου 6%–
δια2ιστώθηκε ότι διέμεναν 2αράνομα στην Ελλάδα. Σε μια χώρα 2ου είναι ήδη
διαβόητη για το δυσλειτουργικό σύστημα ασύλου της, τις α2άνθρω2ες και
εξευτελιστικές συνθήκες κράτησης μεταναστών και τις καταχρηστικές 2ρακτικές
των Αρχών ε2ιβολής του νόμου, η εντατικο2οίηση των αστυνομικών
ε2ιχειρήσεων «σκού2α» κατά των 2αράτυ2ων μεταναστών στο κέντρο της
Αθήνας 2ροκάλεσαν άμεσες ανησυχίες. Στις 8 Αυγούστου 2012 –όταν είχαν
ήδη συγκεντρωθεί 6.000 άτομα–, η Human Rights Watch εξέδωσε δελτίο
Τύ2ου
https://www.hrw.org/news/2012/08/08/greece-halt-mass-migrant-round-ups, με το ο2οίο 2ροέτρε2ε τις Αρχές να α2οφεύγουν τις
διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, την αυθαίρετη κράτηση και
την α2άνθρω2η και τα2εινωτική μεταχείριση».
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ƐƱƼƫƯƲƴƹƭƍƍƆ

Η κυρίαρχη λογική των ΜΜΕ, δημιουργεί «ηθικό 2ανικό» και «κύματα εγκληματικότητας».
Ε2ινοεί α2ό το μηδέν ή διογκώνει 2ραγματικά 2εριστατικά, 2ου εμφανίζουν μετανάστες ως
τέρατα βίας. 2χ. το 2εριστατικό θανάτου νεαρού Πακιστανού μετανάστη στη Βάρη Αττικής, τον
Μάρτιο 2016, α2οδόθηκε α2ό αρκετά ΜΜΕ σε σεξουαλική κακο2οίηση συμ2ατριωτών του,
μέχρι 2ου και η ίδια Αστυνομία αναγκάστηκε να το διαψεύσει. Ε2ίσης, οι βίαιες ε2ιθέσεις
Αράβων σε γυναίκες σε Γερμανικές 2όλεις την 2ρωτοχρονιά του 2016 2ου ως μεμονωμένα
(και αυτά ελεγχόμενα) γεγονότα σαφώς καταδικάζονται, συνολικά 2εριγράφηκαν ως
γενικευμένη ε2ίθεση «σεξουαλικά 2εινασμένων» ισλαμιστών στην 2ολιτισμένη Ευρώ2η. Το
α2οτέλεσμα 2άντως είναι να αυξάνονται οι φοβικές διαθέσεις ενάντια στους μετανάστες και
να δυναμώνουν οι φωνές 2ου ζητάνε αστυνόμευση 2αντού.
Παράδειγμα κατασκευασμένων ψευδών: http://tvxs.gr/news/blogarontas/ola-ta-hoaxes-gia-prosfyges-poy-kykloforisan-aytes-tis-meres-se-ena-arthro
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Από
τους
πρώτους
«νόµους»
της
εγκληµατολογίας του 19ου αιώνα που
«ανακαλύφθηκε»,
ήταν αυτός του
«Θερµικού Νόµου», ο οποίος πολύ
γρήγορα όµως καταρρίφθηκε, τουλάχιστον
ως αντιεπιστηµονικός. Σύµφωνα µε αυτόν,
τις πιο θερµές περιόδους του έτους τα
εγκλήµατα
πολλαπλασιάζονται,
ή
αντίστοιχα σε χώρες µε θερµότερο κλίµα,
τα εγκλήµατα βίας, τουλάχιστον, είναι
περισσότερα. Με λίγα λόγια σε κάποιους
υποανάπτυκτους το αίµα τους «βράζει»
και υποτιµούν περισσότερο την ανθρώπινη
ζωή. Δυστυχώς αυτός ο νόµος ανακάµπτει
σε δηµόσιο λόγο, ΜΜΕ ακόµα και
έρευνες. Βέβαια δεν αποκαλύπτει κάτι
για τους βίαιους Νότιους, αλλά µάλλον
για τον αποικιακό λόγο των Βόρειων που
προσπαθούν να ξεπλύνουν τα µεγαλύτερα
και βιαιότερα εγκλήµατα που έχει
διαπράξει η καπιταλιστική Δύση κατά
της ανθρωπότητας.
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ƈƤơƩƬƯƭƯưƯƟƧƳƧƴƧƲƥƱƣơƴƩƪƞƲƴƜƮƧƲ

ƋơƩƧ©ƶƩƫƜƭƨƱƹưƧªƱƧƴƯƱƩƪƞ

Η δαιμονο2οίηση της εργατικής τάξης δεν είναι καινούριο φαινόμενο, αλλά ουσιαστικά εμφανίζεται μαζί με τη
δημιουργία της και φυσικά μαζί με την έκκληση αντιμετώ2ισης του κινδύνου. Παρουσιάζει, τουλάχιστον, τμήματά
της ως υ2άνθρω2ους και ζώα 2ου α2ογυμνώνονται α2ό ο2οιαδή2οτε στοιχειώδη δικαιώματα και δεν αρμόζουν
έστω και τυ2ικά ανθρώ2ινης μεταχείρισης, 2όσο μάλλον της τυ2ικά νόμιμης και νομικής δικαιοσύνης. Ιδίως αυτά τα
τμήματα της εργατικής τάξης 2ου είναι τα 2ιο ευάλωτα ή/και τα 2ιο αντιστεκόμενα. Π.χ. οι «ε2ικίνδυνες τάξεις» της
Βικτωριανής Αγγλίας του 19ου αιώνα 2ου δεν θεωρούνταν κίνδυνος μόνο για το κα2ιταλιστικό σύστημα αλλά και
για την 2εριουσία και τη ζωή του κάθε μεμονωμένου ευυ2όλη2του τζέντλεμαν. Η δαιμονο2οίηση της αγγλικής
εργατικής νεολαίας του ’80 (punks) ή ’00 (Chavs). Η αναφορά σε μεθύστακες, αργόσχολους, έκλυτων ηθών, είτε
σε ανησυχητικά θρησκευόμενους μουσουλμάνους. Το κυνηγητό στους ρεμ2έτες του Πειραιά του 1930, ή τους
Ιρλανδούς «μονίμως μεθυσμένους» μετανάστες στην Αγγλία του 19ου αιώνα. Η καταδίκη των «Νέγρων» μονίμως
τεμ2έληδων και χασικλήδων 2ου 2αίζουν όλη τη μέρα μουσική στον αμερικανικό Νότο στις αρχές του 20ου. Οι
φτωχοί κάτοικοι της Ν. Ορλεάνης χτυ2ημένοι α2ό τον τυφώνα Κατρίνα και την αδιαφορία του κράτους, 2ου στην
2ροσ2άθειά τους να ε2ιβιώσουν αντιμετω2ίζονται α2ό το στρατό ως 2λιατσικολόγοι και εκτελούνται. Η καταστολή
στους εξεγερμένους νεολαίους μετανάστες 3ης γενιάς των 2ροαστίων του Παρισιού του 2005, στους νεολαίους
των Εξαρχείων ή στους μουσουλμάνους των Βρυξελλών. Η 2ολιτική είναι σταθερή και σχεδόν ταυτόσημη με τον
κα2ιταλισμό: «Εκεί έξω είναι κάτι 2ου μας α2ειλεί». Μ2ορεί να μην ξέρουμε τι είναι και τι α2ειλεί α2ό εμάς, αλλά
2ρέ2ει να αντιμετω2ιστεί.

Ακόμα και η «φιλάνθρω2η» ρητορική 2ου αναγνωρίζει «2ρόβλημα
κοινωνικής ανισότητας» και καταλήγει στο συμ2έρασμα 2ως «ο
φτωχός όταν 2εινάει θα κλέψει», και αναφέρεται στους μετανάστες,
λειτουργεί ουσιαστικά 2αρα2λανητικά. Ε2ειδή δεν αναφέρεται
στο φιλτράρισμα κατά των φτωχών και στην εγκληματο2οίηση
της φτώχειας αλλά μηχανιστικά α2λουστεύει φαινόμενα. Αν
2εινάει κά2οιος μ2ορεί να 2εθάνει της 2είνας, να
εξεγερθεί, να κανιβαλίσει τον δι2λανό του, να το ρίξει
στον διαλογισμό και στη θρησκεία όσο βέβαια και να
«κλέψει». Πάντως η 2είνα, ή αν θέλετε η κρίση, η
λιτότητα ακόμα και ο 2όλεμος κλ2 δεν σημαίνει
αυτόματα και αύξηση της εγκληματικότητας α2ό
τους «2εινασμένους». Οι 2αράγοντες
εγκληματογέννεσης είναι ά2ειροι και
2ολυσύνδετοι.
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ƔƯƝƣƪƫƧƬơ

ƹƲƱƵƨƬƩƳƴƞƲƴƧƲơƣƯƱƜƲƥƱƣơƳƟơƲ
«Το έγκλημα α2οσύρει α2ό την αγορά εργασίας τμήμα του 2εριττού 2ληθυσμού». Η 2αρουσίαση των μεταναστών
ως εγκληματίες και η αντίστοιχη αντιμετώ2ισή τους, διαχειρίζεται ένα τμήμα του 2ληθυσμού 2ου 2ερισσεύει και το
ο2οίο 2ρέ2ει να α2ομακρυνθεί για να γίνει 2ιο «λειτουργικό» το υ2όλοι2ο. Ιδίως σε 2εριόδους «κρίσης», η
ε2ιλογή υ2οτίμησης/2ειθάρχησης/καταστροφής της εργατικής τάξης ε2ιβάλλει ένα τμήμα της να εγκληματο2οιηθεί
και να εγκλειστεί καθώς αντιμετω2ίζεται ως α2οδιο2ομ2αίος τράγος/εξιλαστήριο θύμα 2ου εγκαλείται για όλα τα
δεινά αυτής της κοινωνίας. Ο 2εριορισμός του εμφανίζεται ως α2άντηση σε κάθε είδους 2αθογενειών. Ο τρόμος
2ου βιώνει δεν λειτουργεί κατασταλτικά μόνο για το ίδιο, αλλά και 2αραδειγματικά και στα υ2όλοι2α τμήματα
ώστε να α2οδεχόμαστε το ε2ισφαλές της δικής μας θέσης και την 2ιθανότητα κατά2τωσης μας στη δική του
κατάσταση. Αισθανόμαστε μάλιστα τυχεροί 2ου είμαστε εκτός αυτής της μοίρας, έστω και 2ροσωρινά, και
εντείνουμε τους διαχωρισμούς για να μην ταυτιστούμε με αυτό. Οδηγούμαστε στην ανοχή 2αραβίασης
στοιχειωδών δικαιωμάτων και στην εκ2αίδευσή μας σε καθεστώτα έκτακτης ανάγκης και εξαίρεσης – εκτός ακόμα
και του αστικού δικαίου- έστω και αν άμεσα ή έμμεσα και δυνητικά βλά2τουν και εμάς. Η οικονομική ανασφάλεια
2ου βιώνει η κοινωνία σχεδόν στο σύνολό της, αντί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση του καθεστώτος, καταλήγει σε
αναζήτηση ασφάλειας στο ε2ί2εδο της καταστολής και
του ελέγχου,
και στην ε2ίκληση
2ερισσότερης αστυνόμευσης
και 2οινικο2οίησης.
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ƹƲƤƩơƟƱƥƳƧƴƧƲƥƱƣơƴƩƪƞƲƴƜƮƧƲ
Η διαχείριση μέσω της εγκληματο2οίησης τμημάτων της εργατικής τάξης, εντείνει
ε2ίσης τους διαχωρισμούς εντός της. Δημιουργείται ένα 2ιο αναβαθμισμένο τμήμα
της 2ου υιοθετεί και υ2ερασ2ίζεται την αστική εργασιακή ηθική και υ2ερασ2ίζεται
τις αξίες της 2εριουσίας/ιδιοκτησίας και υ2οτίθεται 2ως δεν κινδυνεύει άμεσα α2ό
την καταστολή. Α2έναντι σε αυτό κατασκευάζεται ένα άλλο τμήμα 2ου
καθημερινά αμφισβητεί και εναντιώνεται στις αξίες της εργασίας/ιδιοκτησίας/
«αξιοκρατίας», γεγονός 2ου το 2ληρώνει και με εγκλεισμό. Συνε2ώς α2ό τη μία
έχουμε τους νοικοκυραίους εργαζόμενους, αξιο2ρε2είς μητέρες, ενάρετους κλ2.
και α2’ την άλλη «αμφίβολης ηθικής» α2είθαρχους/ες, 2ερι2λανώμενους
μετανάστες, αλήτες , ανήσυχους 2αρανομούντες και άλλους. Ό2οτε,
όμως αυτά τα δύο τμήματα έχουν συναντηθεί το μόνο
σίγουρο είναι 2ως η εξουσία «των α2ό
2άνω» έχει α2οδυναμωθεί.
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Η εμφάνιση ΚΑΙ βίαιων συμ2εριφορών στα στρατό2εδα
συγκέντρωσης των μεταναστών (ε2ιθέσεις φυσικής βίας, ληστείες,
βιασμοί, εμ2όριο ναρκωτικών κλ2.) λειτουργούν ως βούτυρο στο ψωμί
των ΜΜΕ και λοι2ών ρατσιστών 2ου τα διογκώνουν έως και τα
κατασκευάζουν α2ό το μηδέν (βλ. 2αράγραφο για τον «τον ρόλο των
ΜΜΕ) . Δεν αρνούμαστε όμως α2όλυτα την ύ2αρξη αυτών των
συμβάντων. Αυτό 2ου δεν κατανοούμε είναι: 2ως και γιατί
«εκ2λήσσονται» ορισμένοι α2ό αυτά τα συμβάντα, αφού εδώ και
αιώνες, ο κα2ιταλισμός έχει α2οδείξει 2ως η βία και το «έγκλημα»
α2οτελούν θεμελιώδεις λειτουργίες της κα2ιταλιστικής οικονομίας
εντός των φυλακών. Αυτό το α2οδεικνύουν φυλακές 2αντός τύ2ου:
α2ό τον Κορυδαλλό ως τα γκέτο της Δύσης, α2ό τη Λωρίδα της Γάζας
και τις φαβέλες του Ρίο ως την κόλαση του Καλαί. Μαζί με
συμ2εριφορές αλληλεγγύης και στήριξης, εμφανίζονται και
συμ2εριφορές κανιβαλισμού, ρουφιανιάς, βίας και εξα2άτησης σε
κάθε φυλακή. Εκτός και αν ορισμένοι ισχυρίζονται 2ως οι «δομές
φιλοξενίας» σε Ελληνικό κλ2 δεν α2οτελούν φυλακές/γκέτο …
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Η μηχανή της μαφίας ε2ιτελεί ουσιαστικές λειτουργίες της αγοράς. Είναι βασικός κλάδος του
κα2ιταλιστικού τρό2ου 2αραγωγής 2ου συνδέεται και με 2ολλούς άλλους:
Πριν α2ό μερικά χρόνια η Τρά2εζα HSBC αναγκάστηκε να 2αραδεχτεί ότι ξέ2λυνε 881
εκατομμύρια δολάρια α2ό καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας και του Μεξικού.
[Πηγή: http://www.reuters.com/article/us-hsbc-probe-idUSBRE8BA05M20121211]

Το τρα2εζικό σύστημα στο έτος της μεγάλης κρίσης του 2008 ουσιαστικά διασώθηκε α2ό το
ρευστό του οργανωμένου εγκλήματος με 352 δις. δολάρια, ό2ως αναφέρει και ο
ε2ικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών στην Υ2ηρεσία Ναρκωτικών και Εγκλήματος [http://www.globalresearch.ca/drug-money-saved-banks-in-global-crisis-claims-un-advisor/16562]

Άλλωστε είναι δεδομένο 2ως μετά την «α2ελευθέρωση του Αφγανιστάν» α2ό το ΝΑΤΟ
και την κατα2ολέμηση των Ταλιμ2άν η 2αραγωγή ο2ίου εκτοξεύθηκε κάτω α2ό τις ευλογίες
της CIA
[http://www.telesurtv.net/english/news/US-to-Blame-for-Spike-in-Opium-Production-in-Afghanistan-20150416-0028.html]

Ε2ίσης δεδομένο είναι 2ως το εμ2όριο ό2λων, βασική ε2ιχείρηση της μαφίας, α2οτελεί
2αρακλάδι του ε2ίσημου εμ2ορίου των μεγάλων εμ2όρων 2ου 2αραμένουν οι
οργανωμένες κρατικές δυνάμεις (ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία κλ2)
Το traffickingκαι η σωματεμ2ορία 2ου διεξάγει το οργανωμένο έγκλημα βασικά στοχεύει
μετανάστες, είτε στην 2ορνική αγορά είτε στην αγορά εργασίας, και αυτό α2οτελεί ακόμα
μεγαλύτερη 2ροδοσία α2ό τους μετανάστες «γενίτσαρους» 2ου στελεχώνουν αυτές τις
ε2ιχειρήσεις, αφού τα ίδια τα αδέλφια τους και οι αδελφές τους είναι τα θύματά τους.
Τέλος και η τέταρτη αγορά 2ου α2ασχολεί τη μαφία, αυτή του 2αράνομου εμ2ορίου έργων
τέχνης και αρχαιολογικών θησαυρών έχει φυσικά σαν 2ελάτες φραγκάτους και
ευυ2όλη2τους συλλέκτες του ε2ιχειρηματικού κόσμου.
Και βέβαια να μην ξεχνάμε 2ως αυτή η μαφία εξυ2ηρετεί και εξυ2ηρετείται ΚΑΙ α2ό
2ολιτικούς στόχους Ναζιστών 2ου ρίχνουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο (2ροστασία α2ό
Χρυσή Αυγή)
[http://www.iefimerida.gr/news/179210/oi-hrimatodotes-tis-hrysis-aygis-ekviasmoi-xeplyma-hrimaton-trafficking].

Ε2ίσης 2ως βασικός κορμός της μαφίας στην κοινωνία μας 2αραμένουν, 2έρα α2ό κάθε
υ2οψίας, Ελληνικότατες ε2ιχειρήσεις 2ου τελικά μάλιστα δεν καταδικάζονται α2ό την
δικαιοσύνη (αθώωση καραμ2ινάτης υ2όθεσης trafficking και 2ορνείας α2ό γνωστή
εταιρεία Φούρνων)[http://www.huffingtonpost.gr/2015/03/28/koinonia-fournoi-trafficking_n_6962286.html]
Λαθρεμ2όριο καυσίμων α2ό εφο2λιστές [http://www.eglimatikotita.gr/2016/08/blog-post_212.html],
ακόμα και ολόκληρα 2λοία με ναρκωτικά : υ2όθεση Νoor 1, με εμ2λοκή
μεγαλοε2ιχειρηματιών [http://www.tovima.gr/society/article/?aid=608708].
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Είναι γεγονός 2ως η «κρίση» οδηγεί σε αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η κρίση
ε2ιφέρει την διάλυση του κράτους 2ρόνοιας των δεκαετιών της «ανά2τυξης». Αυτό συνε2άγεται
ότι καλύ2τεται αυτό το κενό με δομές άλλου τύ2ου. Έτσι βλέ2ουμε σε 2ολλές κοινωνίες α2ό την
Ανατ. Ευρώ2η και την Μέση Ανατολή έως τη Δύση και τη Λατ. Αμερική να έρχεται το
οργανωμένο έγκλημα και να 2ροσφέρει αντίστοιχες δομές: α2ό εργασία, συντάξεις,
ιατροφαρμακευτική 2ερίθαλψη έως και εκ2αίδευση. Αυτό το οργανωμένο έγκλημα
στελεχώνεται στις 2ιο χαμηλόμισθες θέσεις ΚΑΙ α2ό μετανάστες.
Ό2ως 2αντού υ2άρχει συγκέντρωση των μέσων 2αραγωγής , 2αρόμοια συμβαίνει και στη
βιομηχανία του εγκλήματος. Ήδη α2ό τη δεκαετία του ’30 οι μικρο2αράνομοι δεν μ2ορούν να
ε2ιβιώσουν εκτός των δομών του οργανωμένου εγκλήματος. Έτσι λοι2όν στρατολογούνται α2ό
αυτό και ουσιαστικά λειτουργούν ως «γενίτσαροι» εναντίον της τάξης τους.
Όμως το να εστιάζουμε στους 2ιο χαμηλόμισθους και να μην έχουμε μια 2ιο συνολική ο2τική,
οδηγεί σε ε2ικίνδυνους δρόμους ξενοφοβίας και ε2ίκλησης μεγαλύτερης αστυνόμευσης 2ου
ουσιαστικά α2οτελούν μέρος του 2ροβλήματος. Κι αυτό γιατί η ξενοφοβία και ο ρατσισμός
οδηγούν στον α2οκλεισμό και άρα 2ιο 2ιθανό στην στρατολόγηση α2ό τη μαφία. Η καταφυγή
στην αστυνομία είναι ανα2οτελεσματική αφού και αυτή συνοδοι2ορεί με το οργανωμένο
έγκλημα (ά2ειρα τα 2εριστατικά συνεργασίας αστυνομικών με τη μαφία 2ου έχουν
δημοσιο2οιηθεί, και α2οτελούν μόνο ένα μικρό αριθμό της 2ραγματικότητας).
Αυτό δεν σημαίνει ότι 2ροσφέρουμε άλλοθι σε κανέναν «γενίτσαρο», αλλά δεν θα δεχθούμε
και τον 2όλεμο ενάντια στο έγκλημα να διεξαχθεί 2άνω στις 2λάτες μας. Έτσι και αλλιώς αυτοί
οι χαμηλόμισθοι κατορθώνουν στην καλύτερη 2ερί2τωση να λαμβάνουν λίγο μεγαλύτερο
μισθό α2ό τους υ2όλοι2ους εργαζομένους στην ε2ίσημη οικονομία, να θέτουν σε συνεχή
κίνδυνο τη ζωή τους και την ελευθερία τους, αφού συχνά καταλήγουν στη φυλακή, αντί των
μεγάλων αφεντικών τους, ή νεκροί , και στην καλύτερη σακατεμένοι α2ό ανταγωνιστές.
Δηλαδή ο 2ιτσιρικάς 2ρόσφυγας α2ό το Αφγανιστάν 2ου δούλεψε χρόνια σε συνεργείο
αυτοκινήτων στην Τεχεράνη κάτω α2ό εξαντλητικές συνθήκες και τον έθισαν στα ναρκωτικά,
ερχόμενος στην Αθήνα καλοδέχεται το γεγονός να α2οτελεί αναλώσιμο στρατιώτη ενός
δικτύου 2ου διακινεί ουσίες και να έχει και δύο φράγκα στην τσέ2η του. Συνεχίζει να είναι
γενίτσαρος, αλλά δεν μ2ορεί 2αρά να αντιμετω2ίζεται ως ένα μικρό γρανάζι στη μηχανή.
Η ελεγχόμενη ε2ίθεση εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος 2ου διεξάγεται α2ό τους
κρατικά οργανωμένους εγκληματίες και τα Κράτη-Μαφίες τελικά στοχο2οιεί συνολικά τους
φτωχούς είτε στον ανε2τυγμένο βορά των ΗΠΑ είτε στις φαβέλες της Βραζιλίας http://www.drugpolicy.org/race-and-drug-war
,
http://idpc.net/alerts/2016/03/how-brazil-s-drug-war-became-a-crusade-against-people-of-color . Δηλαδή ακόμα και αν χτυ2άνε
ορισμένα και συγκεκριμένα τμήματα της βιομηχανίας του οργανωμένου εγκλήματος, δεν
μ2ορούν να το αντιμετω2ίσουν 2ραγματικά και συνολικά, αφού ουσιαστικά συνεργάζονται και
α2οτελούν όψεις του ίδιου νομίσματος. Σίγουρα 2άντως ε2ιτίθενται στα χαμηλότερα στελέχη του
και συνολικά στη τάξη 2ου ανήκουν αυτά 2εριθωριο2οιώντας αρχικά τα «ακραία» κομμάτια της
(μετανάστες, Ρομά, έγχρωμοι στις ΗΠΑ, α2είθαρχοι νεολαίοι κλ2.), αλλά ε2ηρεάζοντας τη ζωή
όλων μας. Σε αυτό το 2λαίσιο 2ρέ2ει να ενταχθεί και η αντιμετώ2ιση της α2ειλής και της «ηθικής
κατά2τωσης», κάτι 2ου εφαρμόζεται α2ό 2αλαιά. Π.χ. ακόμα και η 2ολιτική της
2οτοα2αγόρευσης στις ΗΠΑ είχε ως σκο2ό βέβαια το μεγαλύτερο ντρεσάρισμα και 2ειθαρχία
της εργατικής τάξης για μεγαλύτερα 2αραγωγικά α2οτελέσματα, αλλά ό2ως αναφέραμε και 2ιο
2άνω και τότε αλλά και σήμερα με τον ε2ίκαιρο 2όλεμο των ναρκωτικών θυματο2οιεί φτωχούς
είτε στον ανα2τυγμένο βορρά είτε α2οκλεισμένους αγρότες στο Νότο.

ƈƪƱơƴƩƪƞƳƴƱơƴƧƣƩƪƞ

Οι αναλύσεις και η 2ολιτική 2ολλών κρατικών και διεθνών
κα2ιταλιστικών οργανισμών ολοένα και 2ερισσότερο
αναδεικνύουν την ύ2αρξη και την 2ροσ2άθεια αντιμετώ2ισης
του δι2λού τρί2τυχου: Οργανωμένο έγκλημα/Τρομοκρατία
/Παράνομη
Μετανάστευση
και
Ναρκωτικά/Εμ2όριο
Ό2λων/Παράνομη Διακίνηση Ανθρώ2ων. Γνωρίζουμε όμως
2ολύ καλά 2ως στοχο2οιούν το 2ολυεθνικό 2ρολεταριάτο και μόνο αυτό.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 2ως το2οθετούν την Μετανάστευση μαζί με το οργανωμένο
έγκλημα και την τρομοκρατία. Την «2αράνομη διακίνηση ανθρώ2ων» την συνδέουν
με τα ναρκωτικά και το εμ2όριο ό2λων. Όμως είναι 2αράνομη 2άντα αφού τα σύνορα
είναι κλειστά α2ό τα ίδια τα κράτη. Παρανομο2οιούν τους μετανάστες αφού δεν τους
δίνουν «χαρτιά» και ίδια/ίσα δικαιώματα με τους ντό2ιους και τους στέλνουν στα δίκτυα
των δουλεμ2όρων. Τους σ2ρώχνουν στη μαφία 2ου γιγαντώνουν και συνεργάζονται
και στη συνέχεια στο όνομα της αντιμετώ2ισής της, συνεχίζουν τα χτυ2ήματα εναντίον
των μεταναστών και των 2ιο ευάλωτων ή/και αντιστεκόμενων τμημάτων των «α2ό
κάτω». Στόχος η μεγαλύτερη διαίρεση και α2οδυνάμωσή μας. Στη συνέχεια ε2ίσης για
να γιγαντώσουν το δράκο, κατασκευάζουν το 2ροφίλ του 2ρόσφυγα με λίγο και α2ό
2αρανοϊκό τρομοκράτη του ISIS ή 2.χ. της Χεζμ2ολάχ αδιακρίτως, ώστε να
συμ2ληρωθεί συνολικά το 2λαίσιό του: εγκληματίας, βιαστής, μαφιόζος, βίαιος
2αρανοϊκός, ναρκέμ2ορας, τρομοκράτης, άρρωστος, βρώμικος, φανατικός,
αντιδημοκρατικός, μεσαιωνικός, 2αράσιτο, τζαμ2ατζής και 2ροσθέσετε ότι άλλο
θέλετε….
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«Ο φιλόσοφος 2αράγει ιδέες, ο 2οιητής 2οιήματα, ο 2άστορας κηρύγματα και ούτω καθεξής. Ο εγκληματίας
2αράγει εγκλήματα. Αν 2ροσέξουμε καλύτερα 2ώς σχετίζεται αυτός ο τελευταίος κλάδος 2αραγωγής με το
κοινωνικό σύνολο, θα α2αλλαγούμε α2ό 2ολλές 2ροκαταλήψεις. Ο εγκληματίας δεν 2αράγει μόνον
εγκλήματα, αλλά και το 2οινικό δίκαιο, και τον καθηγητή 2ου διδάσκει 2οινικό δίκαιο και, συνάμα, το
ανα2όφευκτο σύγγραμμα με το ο2οίο ο ίδιος καθηγητής ρίχνει στην γενική αγορά τις 2αραδόσεις του εν είδει
“εμ2ορεύματος”.»
Πέραν τούτου, ο καθηγητής 2αράγει ολόκληρη την αστυνομία και την 2οινική δικονομία, κλητήρες, δικαστές
δημίους, ενόρκους και λοι2ά. Όλοι αυτοί οι ετερόκλητοι ε2αγγελματικοί κλάδοι, 2ου α2οτελούν ισάριθμες
κατηγορίες του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας, ανα2τύσσουν διάφορες ικανότητες του ανθρώ2ινου
º·¯Ç¶«¾¹¼jÀ¾³¦Á·¹¿··§¯¼«·¦´¯¼ «µµ¦´«³·§¹¿¼¾»Æº¹¿¼³«¾±·³´«·¹º¹©±½¨¾¹¿¼ «¬«½«·³½¾¨»³«´«³
μόνο, έγιναν αφορμή για τις ευφυέστερες μηχανικές εφευρέσεις, ενώ 2λήθος τίμιοι χειρώνακτες
α2ασχολούνται στην 2αραγωγή των σχετικών εργαλείων.»
Ο εγκληματίας δεν 2αράγει μόνον συγγράμματα 2οινικού δικαίου, ούτε α2λώς τους 2οινικούς κώδικες και
τους νομοθέτες. Παράγει και τέχνη, ωραία λογοτεχνία, μυθιστορήματα, ακόμη και τραγωδίες, ό2ως
α2οδεικνύουν όχι μόνον η Ενοχή του Μύλνερ και οι Ληστές του Σίλλερ, αλλά και αυτός ο Οιδί2ους και ο
Ριχάρδος ο Τρίτος. Ο εγκληματίας σ2άζει την μονοτονία και την καθημερινή ασφάλεια της αστικής ζωής. Έτσι,
την 2ροστατεύει α2ό την τελμάτωση και 2ροκαλεί την ανήσυχη ένταση και την κινητικότητα, χωρίς τις ο2οίες
θα αμβλυνόταν ακόμη και η ορμή του ανταγωνισμού. Δίνει κίνητρο στις 2αραγωγικές δυνάμεις.» Το έγκλημα
α2οσύρει α2ό την αγορά εργασίας τμήμα του 2εριττού 2ληθυσμού, ο2ότε μειώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ
των εργατών, εμ2οδίζοντας, έως έναν βαθμό, την 2τώση του μισθού κάτω α2ό το ελάχιστο όριο, ενώ
2αράλληλα ο αγώνας εναντίον του εγκλήματος α2ορροφά ένα άλλο τμήμα του ίδιου 2ληθυσμού.
. Οι κλειδαριές θα είχαν α2οκτήσει την σημερινή τους αρτιότητα, αν δεν υ2ήρχαν κλέφτες; Η νομισματοκο2ία
θα έφθανε στην τωρινή της τελειότητα, αν δεν υ2ήρχαν 2αραχαράκτες; Το μικροσκό2ιο, θα έβρισκε 2οτέ
τρό2ο να 2εράσει στην συνήθη εμ2ορική σφαίρα, αν δεν γινόταν α2άτη στο εμ2όριο; Τέλος, η εφαρμοσμένη
χημεία δεν οφείλει στην νοθεία των εμ2ορευμάτων και στην 2ροσ2άθεια ανακάλυψής της όσα ακριβώς
οφείλει και στον τίμιο 2αραγωγικό ζήλο; Το έγκλημα ε2ινοεί διαρκώς νέα ε2ιθετικά μέσα για να
2ροσβάλλει την ιδιοκτησία και έτσι γεννά και νέα αμυντικά μέσα, ο2ότε ε2ιδρά 2αραγωγικά στην
ανακάλυψη νέων μηχανών –ό2ως ακριβώς και οι α2εργίες.
»Ας αφήσουμε όμως την σφαίρα του ιδιωτικού εγκλήματος. Χωρίς εθνικό έγκλημα, θα μ2ορούσε να υ2άρξει
2αγκόσμια αγορά; Θα υ2ήρχαν έθνη;

Βροντάδου και Βαθειαδάκη γωνία
http://anoixtotrito.espivblogs.net/

όχι δεν είναι το Άουσβιτς του 1942, είναι η Ευρώ2η του 2016

