
Η ανάδυση των αναρχικών ιδεών στην Τουρκία 
 
Η µπροσούρα αυτή περιλαµβάνει: 1) το κείµενο της Mine Ege «ANARCHISM IN 
TURKEY», που εκδόθηκε ως ξεχωριστή µπροσούρα από τις εκδόσεις 
«KARAMBOL», στο Λονδίνο, τον Οκτώβρη του 1994 σε µετάφραση Δηµήτρη Τρ., 
στη Μελβούρνη τον Μάη του 1996, 2) συνέντευξη µε το «ΑΤΕS ΗΙRZIΖΙ», τον 
Δεκέµβρη του 1995, στην Κωνσταντινούπολη, 3) συνέντευξη µε µέλος του 
Αντιπολεµικού Συνδέσµου Σµύρνης, τον Δεκέµβρη του 1995 στη Σµύρνη, 4) το 
κείµενο «ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ», που δηµοσιεύτηκε το 
Δεκέµβρη του 1985 στο πρώτο τεύχος της αναρχικής εφηµερίδας «ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ», σε µετάφραση από την γαλλική αναρχική εφηµερίδα 
«LE ΜΟΝDΕ LIBERTAIRE», τεύχος 585, 5) εκδοτικό σηµείωµα του «ΑΤΕS 
ΗΙRZIΖΙ»,  από το πρώτο του τεύχος, Δεκέµβρης 1992, που δηµοσιεύτηκε στο 
αντιεξουσιαστικό περιοδικό «ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ», τεύχος 1(14), 
Μάρτης 1993 και 6) το κείµενο «Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ», του «ΑΤΕS ΗΙRZIΖΙ» τεύχος 5, Γενάρης 1994, που δηµοσιεύτηκε στο ίδιο 
περιοδικό, τεύχος 4(17), Απρίλης 1994. Η µπροσούρα αυτή εκδόθηκε από τις 
Αναρχικές Εκδόσεις «ΌΥΤΕ ΘΕΟΣ-ΟΥΤΕ ΑΦΕΝΤΗΣ», στη Μελβούρνη, το 
Νοέµβρη του 1996. Επιτρέπεται η χωρίς όρους αναπαραγωγή µέρους ή όλου του 
ντοκουµέντου αυτού. 
 

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
Από τον τίτλο αυτό ένα δεν θα πρέπει να υποτεθεί: Ότι είµαστε διατεθειµένοι να σας 
παραθέσουµε µια µικρή περιγραφή ενός µεγάλου κινήµατος. Η ιστορία του 
αναρχικού κινήµατος στην Τουρκία είναι πολύ µικρή. Άλλωστε και ο τίτλος αυτής 
της µπροσούρας δεν προδιαθέτει για κάτι τέτοιο. 
Το αναρχικό κίνηµα ήρθε στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας περίπου 10 χρόνια πριν. 
Η έκδοση του «ΚΑRΑ» («Μαύρο»), ενός µηνιαίου περιοδικού, ήταν το σηµείο 
εκκίνησης των αναρχικών ιδεών, το 1986. Πριν από την έκδοση αυτή δεν υπήρξε 
αναρχική περιοδική ή άλλη έκδοση ή κάποιος αναρχικός κύκλος που να προσπάθησε 
να εκφραστεί. Φυσικά, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρξαν αναρχικοί στα 
γεωπολιτικά όρια της. Τουρκίας πριν.  Αλλά θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι, πριν την 
έκδοση του ΚΑRΑ» οι αναρχικοί κύκλοι που µπορεί να υπήρξαν, ή έστω κάποιοι 
µεµονωµένοι, ποτέ δεν προσπάθησαν να εξελιχθούν σ’ ένα πολιτικό κίνηµα. 

Αν και το οργανωµένο κίνηµα της εργατικής τάξης και το επαναστατικό κίνηµα 
γενικότερα έχουν εµφανιστεί πριν πάνω από 70 χρόνια στη χώρα αυτή, οι αναρχικοί 
ποτέ δεν αποτέλεσαν έναν πολιτικό παράγοντα. Κι αυτό είναι κάτι που χρειάζεται 
µιαν απάντηση. Γιατί το επαναστατικό κίνηµα µε τις δυτικές ρίζες εµφανίστηκε 
πρώτα στην Τουρκία και όχι οι αναρχικές ιδέες; Εκτός απ’ αυτό θα πρέπει να 
ερευνήσουµε και να αναλύσουµε τους λόγους αυτού του γεγονότος. 

Η ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ 
 
Τα επαναστατικά κινήµατα στην Τουρκία έχουν κυριαρχηθεί από τους µαρξιστές. Η 
αιτία για την κυριαρχία αυτή των µαρξιστών πρέπει να αναζητηθεί στην ιδία την 



ιστορία της Τουρκίας. Η Τουρκική Δηµοκρατία και η προγονή της, Οθωµανική 
Αυτοκρατορία, κυριαρχούνταν από ένα ζωτικό πρόβληµα. Ήταν το πρόβληµα του 
εκσυγχρονισµού και της εκδυτικοποίησης. Η αναντίρρητη εξουσία και επίδραση του 
δυτικού ιµπεριαλισµού και οι αδυναµίες του οθωµανικού κράτους - κι αργότερα της 
Τουρκικής Δηµοκρατίας - έθεσε το ζήτηµα του εκσυγχρονισµού και της 
εκδυτικοποίησης µπροστά στην κυρίαρχη αστική τάξη και στη διανόηση της χώρας. 
Μ’ άλλα λόγια, το ζήτηµα είναι ότι η Τουρκία στην κατεύθυνση να αποτελέσει µια 
δυναµική κι ανεξάρτητη χώρα πρέπει ν’ αποµακρυνθεί απ’ τις παραδόσεις της, να 
βιοµηχανοποιηθεί και να καταστεί µια δυτικοποιηµένη κοινωνία.  Αυτό ήταν και 
είναι το σχέδιο, πάνω στο οποίο κατευθύνουν όλες οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας 
την πολιτική τους, εκτός, βέβαια, από τις ακραίες ισλαµιστικές οµάδες, που πάντα 
τάσσονταν ενάντια σε κάθε είδος σπασίµατος των παραδόσεων αυτών. 
Εκτός απ’ αυτό, ο θετικισµός ήταν πάντα η φιλοσοφία που διαπερνούσε τα πάντα 
πίσω απ’ αυτό το σχέδιο. Όπως είναι γνωστό, ο θετικισµός ξεκίνησε από τη Δύση, 
σαν µια ιδεολογία υποτιθέµενης προόδου και ανάπτυξης, στα µέσα του 19ου αιώνα. 
Και ο µαρξισµός µεροληπτεί κάτω από την επίδραση αυτής της ιδεολογίας. Οι 
Τούρκοι µαρξιστές ποτέ δεν προσπάθησαν να διαχωριστούν από την ιδεολογία αυτή 
κι αυτό µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ‘70. Έτσι, λοιπόν, επηρέασαν µε το 
θετικισµό την πλειοψηφία της διανόησης της χώρας. 
Οι αναρχικές ιδέες γεννήθηκαν σ’ ένα µέρος του δυτικού και συγχρόνου κόσµου και 
αποτελούν µια άρνηση όλων αυτών των ιδεολογιών, µια άρνηση της σύγχρονης 
δυτικής κυριαρχίας.  Αυτός είναι ο ένας λόγος για τη µη ενωρίτερη ανάπτυξη τους 
στην τούρκικη κοινωνία. Ο άλλος λόγος είναι το γεγονός ότι η διανόηση και η 
πολιτική χρειάζονταν ένα δυνατό κράτος να εφαρµόσουν τα σχέδια τους περί 
εκσυγχρονισµού κι εκδυτικοποίησης. Κι εύκολα µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι 
αναρχικές ιδέες δεν είναι η απάντηση στις ανάγκες τους. 

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘80 
 
Το γεγονός ότι ο» αναρχικές ιδέες εµφανίστηκαν τόσο αργά στην Τουρκία, ίσως 
µπορεί να βρει µια µερική εξήγηση στο ότι η ιδεολογία του εκσυγχρονισµού και της 
εκδυτικοποίησης βρέθηκε στο αποκορύφωµα της κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
‘80.  Αλλά, επίσης, θα πρέπει να κοιτάξουµε το πρόβληµα στην ιστορική του 
διάσταση. 

Όπως είπαµε πριν, ο µαρξισµός ήταν η κυρίαρχη ιδεολογία ανάµεσα στα 
επαναστατικά κινήµατα της χώρας. Στη δεκαετία του ‘80 ο µαρξισµός αποσυντέθηκε 
παγκόσµια, αλλά και στην Τουρκία, επειδή το στρατιωτικό καθεστώς υπέστη µια 
πολιτική ήττα. Νωρίτερα-όλα τα µαρξιστογενή επαναστατικά κινήµατα συντρίφτηκαν 
ανελέητα απ’ το στρατιωτικό καθεστώς. 
Έτσι, αρκετοί µαρξιστές βρέθηκαν σε δίληµµα. Δηλαδή, ή ν’ ακολουθήσουν το 
βασικό στόχο, που ήταν η δηµιουργία µιας ακρατικής, αταξικής κοινωνίας, ή να 
ακολουθήσουν τη real politic του µαρξισµού, που βρισκόταν στην κατεύθυνση της 
ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων και της ταυτόχρονης συντήρησης του 
κράτους για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.  Το δίληµµα αυτό έκανε αρκετούς 
µαρξιστές ν’ αρνηθούν τη real politic του µαρξισµού και να ζητήσουν άλλους 
τρόπους έκφρασης. Έτσι, αρκετοί απ’ αυτούς πέρασαν στις αναρχικές ιδέες. 

Απ’ την άλλη πλευρά, στο χρόνιο σκοτάδι του στρατιωτικού καθεστώτος, η αριστερή 
διανόηση άρχισε ν’ αναζητά τον µαρξιστικό κολεκτιβισµό και τη λενινιστική αρχή 



οργάνωσης, εξετάζοντας, ταυτόχρονα, τις αντιφάσεις µεταξύ κοινωνίας και ατόµου. 
Οι έρευνες αυτές έστρεψαν µέρος της διανόησης αυτής στον αναρχικό ατοµικισµό. 
Μερικοί άρχισαν να µιλούν για το «υπεύθυνο άτοµο». Έτσι έγιναν αναρχικοί. 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΚΑRΑ» 
 

Αυτές οι οµάδες, τα άτοµα και οι αναλύσεις τους αντιπροσωπεύτηκαν σε µια µηνιαία 
έκδοση που ονοµάστηκε «ΥΕΝΙ OLGU» («Νέο Φαινόµενο»). Η πολιτική της 
έκδοσης αυτής ήταν να δηµιουργήσει µια πλατφόρµα για τη νεολαία στα χρόνια της 
στρατιωτικής δικτατορίας. Αν και η διάρκεια της ήταν µικρή, η «ΥΕΝΙ OLGU» 
πέτυχε στις προσπάθειές της. Η πλατφόρµα που υιοθετήθηκε βοήθησε να αποδειχθεί 
σε κάθε έναν από τους αρκετούς τότε κλειστούς επαναστατικούς κύκλους ότι 
υπήρχαν κι άλλοι που σκέφτονταν για τα ίδια προβλήµατα. 
Μ’ αυτή τη βάση επικοινωνίας οι κύκλοι αυτοί άρχισαν ν’ αναπτύσσουν και να 
ανταλλάσσουν ιδέες κι απόψεις. Η επικοινωνία αυτή µπορεί να διέλυσε κάποιους 
κύκλους, αλλά σύντοµα νέοι γεννήθηκαν µε µια θαυµαστή ποικιλία. Άρχισαν, για 
παράδειγµα, να τίθενται ζητήµατα οικολογίας, φεµινισµού, αντιµιλιταρισµού κ.ά. 
Μερικοί από τους κύκλους αυτούς άρχισαν να ενδιαφέρονται άµεσα για τις αναρχικές 
ιδέες, αλλά και να τις εκφράζουν. 
Το µηνιαίο περιοδικό «ΑΚΙΝΤΙΥΑ ΚΑRSI» («Νέα Αντιπολίτευση»), γεννήθηκε κατ’ 
αυτό τον τρόπο. Αν και κανείς δεν µπορεί να το ονοµάσει αναρχικό περιοδικό, εν 
τούτοις ήταν µια καθαρά αντιεξουσιαστική έκδοση. 

Μετά την έκδοση του «ΑΚΙΝΤΙΥΑ ΚΑRSI», ιδρύθηκαν από πρώην σοσιαλιστές     
που     είχαν     προσχωρήσει     στις αντιεξουσιαστικές/αναρχικές ιδέες, οι Εκδόσεις 
«SΟΚΑΚ» («Δρόµος»). Η σπουδαιότητα της ίδρυσης των εκδόσεων αυτών ανάγεται 
στο γεγονός ότι δηµοσιεύθηκε το πρώτο βιβλίο αναρχικής προοπτικής στην Τουρκία, 
που ήταν το βιβλίο της Ίντα Μετ «Κροστάνδη 1921», που είναι µια κριτική ενάντια 
στο Στάλιν και στη πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. 
Το 1986 µερικά νέα µέλη των Εκδόσεων «SOΚΑΚ» άρχισαν να εκδίδουν το µηνιαίο 
περιοδικό «ΚΑRΑ» («Μαύρο»). Υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον για το πρώτο του τεύχος 
και από το κοινό και από κάποιους κύκλους της αριστεράς. Στο «ΚΑRΑ» η κοινωνία 
υποβαλλόταν σε κριτική για την κατανόηση που παρείχε στην κρατική πρακτική, 
υπήρχαν άρθρα για την εκπαίδευση και για την ανευθυνότητα του ατόµου κι αυτά 
αποτέλεσαν αντικείµενα κριτικής. Η στάση αυτή του «ΚΑRΑ» δηµιούργησε κάποιο 
ενδιαφέρον σε µερικούς µαρξιστικούς κύκλους, που δεν έβλεπαν τις αναρχικές ιδέες 
ως κάτι το αρνητικό, αλλά, αντίθετα, ως ένα φάσµα ευγενών πολιτικών ιδεών και όχι, 
πάντως, σαν πρακτική παρέµβασης στην καθηµερινή πραγµατικότητα. Ακόµα µερικά 
µέλη των κύκλων αυτών ήσαν συµπαθούντες προς µια αναρχική κοινωνία. Αυτοί 
όλοι χαιρέτισαν την ανάδυση των αναρχικών ιδεών στην Τουρκία, αλλά σαν κάτι το 
µη πρακτικό. Και, φυσικά, αυτός ο κόσµος ήταν ο πρώτος αγγελιοφόρος των 
αναρχικών µηνυµάτων που έκαναν να µεταπηδήσουν πολλοί από τον µαρξισµό στις 
αναρχικές ιδέες. 

Οι προοπτικές του «ΚΑRΑ» επηρέασαν και τους περισσότερο ενηµερωµένους 
µαρξιστές, αλλά και νεολαιίστικους κύκλους, στην τούρκικη πολιτική αρένα. 

Η περισσότερο φανερή διαφορά του «ΚΑRΑ» από τ’ αριστερά περιοδικά, ήταν ότι 
αυτό δεν δόξαζε την εργατική τάξη και δεν εµπλεκόταν στα ζητήµατα της 
καθηµερινής πολιτικής. 



Αντίθετα, επιτιθόταν µε ριζοσπαστικό τρόπο, ενάντια στους θεσµούς και στις γενικές 
απόψεις της κοινωνίας. Είχε στόχο να ελκύσει την προσοχή δια µέσου αυτών των 
ριζοσπαστικών κριτικών και αναλύσεων, κάτι που ήταν απαραίτητο να γίνει άλλωστε. 
Για µερικούς µπορεί να ήταν λάθος. Πάντως, αυτό το νεαρό κίνηµα που βρισκόταν 
στις απαρχές του, χρειαζόταν περισσότερο να εξηγήσει τους λόγους της ύπαρξης του 
µέσω αυτής της αµεσότητας κι έτσι δεν µπορούσε να προχωρήσει σε ανάλυση της 
καθηµερινής πολιτικής της Τουρκίας. Γι’ αυτό εξήγησε κι ανέλυσε µόνο κάποιες 
γενικές ιδέες αυτής της καθηµερινότητας. Για παράδειγµα δεν στάθηκε ικανό να 
υιοθετήσει µια όσο το δυνατόν αυθεντική απάντηση στο πρώτιστο πολιτικό 
πρόβληµα της Τουρκίας, που είναι το Κουρδικό Ζήτηµα. 
Το «ΚΑRΑ» τόνισε δυο πράγµατα: Την σπουδαιότητα και την ανάγκη των ατοµικών 
υπευθυνοτήτων και την ανεξαρτησία του ατόµου απ’ την κοινωνία, ενώ ήταν 
αδύνατον να εκφράσει απόψεις πάνω στο ζήτηµα της οργάνωσης των ατοµικοτήτων 
αυτών σ’ ένα γενικότερο κίνηµα. Δεν ήταν ικανό να προσφέρει ένα εναλλακτικό 
µοντέλο οργάνωσης απέναντι στους πρώην µαρξιστές, που υπέφεραν κάτω από το 
λενινιστικό µοντέλο πολιτικής οργάνωσης στην Τουρκία. 

Το «ΚΑRΑ» σταµάτησε την έκδοση του το Νοέµβρη του 1987, µετά το 12ο τεύχος 
του. Την εποχή αυτή επικρατούσε µπέρδεµα και όχι καλή οργάνωση µεταξύ των 
αναρχικών, που οι περισσότεροι ήσαν φοιτητές και σπουδαστές.  Μετά το «ΚΑRΑ» 
εµφανίστηκαν τέσσερις αυτόνοµες οµάδες από τους εναποµείναντες. Μια απ’ αυτές 
άρχισε να εκδίδει το περιοδικό «ΕEFENDISIZ» («Χωρίς Αφέντη»), ως συνέχεια του 
«ΚΑRΑ». Το νέο αυτό περιοδικό συνέχισε τις προσπάθειες του πρώτου, µέχρι το 
σταµάτηµα της έκδοσης του, το 1989.  Οι άλλες οµάδες προσπάθησαν να 
καταπιαστούν µε πράγµατα, σύµφωνα µε τις ικανότητες τους και µια απ’ αυτές 
δηµιούργησε ένα σχέδιο µε το όνοµα «ATOLYEA» , ενώ αργότερα άρχισε να εκδίδει 
στη Σµύρνη, το περιοδικό «ΑΜΑRGΙ» («Ελευθερία», αρχαία σουµεριακή λέξη). 

Σαν συµπέρασµα µπορούµε να πούµε ότι η διαδικασία ανάδυσης των «ΚΑRΑ» και 
«ΕEFENDISIZ» ήταν και η ανάδυση των αναρχικών ιδεών στην Τουρκία. 

«ΑΜΑRGI», «ΑΤΕS ΗΙRSIZI», ΒΙRΕΥ ΥΑΥΙΝLARI ΚΑΙ «ΑΡOLITIKA» 
 
Ανάµεσα στα 1989 και 1991 οι αναρχικοί στην Τουρκία δεν εκφράζονταν µε έντυπα, 
αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι οι αναρχικές ιδέες έχασαν το ενδιαφέρον από την πλευρά 
κάποιου κόσµου. Αντίθετα, το ενδιαφέρον αυτό αυξήθηκε σε σηµείο που ένας µη 
αναρχικός εκδοτικός οίκος άρχισε να εκδίδει βιβλία που είχαν σχέση µε τις αναρχικές 
ιδέες. Για παράδειγµα, ο εκδοτικός οίκος «Μέτις» τύπωσε το βιβλίο του Πωλ Αβριχ 
«Φυσιογνωµίες αναρχικών   και   αναρχοσυνδικαλιστών   στη   Σοβιετική 
Επανάσταση».                                       
Το ενδιαφέρον για τις αναρχικές ιδέες και το µεσουράνηµα των προηγούµενων 5 
χρόνων, έφεραν τη δηµιουργία νέων αναρχικών οµάδων. Η πρώτη απ’ αυτές ήταν η 
οµάδα που άρχισε να εκδίδει το «AMARGI», µε την συνδροµή του Αντιπολεµικού 
Συνδέσµου Σµύρνης. Το περιοδικό αυτό άρχισε να εκδίδεται το 1992. 

Ένα χρόνο αργότερα µια άλλη αναρχική οµάδα άρχισε να εκδίδει το «ΑΤΕS ΗΙRSIZI 
(‘Ό Κλέφτης της Φωτιάς») στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, ένας άλλος αναρχικός 
κύκλος δηµιούργησε τον αναρχικό εκδοτικό οίκο Birey Yayinlari. 
Πάντως, αυτά τα δύο αναρχικά περιοδικά, το «ΑΜARGI» και το «ΑΤΕS ΗΙRSIZI», 
είχαν από την αρχή διαφορετικές προοπτικές.  Το πρώτο έδωσε περισσότερη έµφαση 
στα ζητήµατα της ειρήνης, στο δίληµµα της αντίθεσης της ατοµικής κοινωνίας και 



του ειρηνισµού, ενώ το δεύτερο έθεσε ευθύς εξαρχής το ζήτηµα της κοινωνικής 
επανάστασης, το Κουρδικό εθνικό ζήτηµα και το πρόβληµα της οργάνωσης των 
αναρχικών. Επιπλέον, το «ΑΤΕS ΗΙRSIZI» έθεσε το πρόβληµα της αναρχικής 
οργάνωσης σε σχέση µε την ήδη υπάρχουσα εµπειρία και τα λάθη που έχουν γίνει 
στο ζήτηµα αυτό. Ακόµα το «ΑΤΕS ΗΙRSIZI» ήταν ενάντια στον ειρηνισµό, σε 
αντίθεση µε το «ΑΜΑRGI». 

Το καλοκαίρι του 1994 το «ΑΜΑRGI» πρότεινε στους άλλους αναρχικούς κύκλους 
να ιδρυθεί µια κολλεκτίβα που να εκδώσει ένα νέο µηνιαίο περιοδικό στη χώρα, στη 
βάση, όµως, ότι οι επιµέρους διαφορές θα έπρεπε να διατηρηθούν. Επίσης, η πρόταση 
αυτή συζητήθηκε και µε την Αναρχική Οµάδα της Άγκυρας κι επετεύχθη ένα είδος 
συµφωνίας. Σύµφωνα µ’ αυτή το νέο έντυπο θα έπρεπε οπωσδήποτε να ενδιαφερόταν 
για την καθηµερινή πολιτική. Αλλά το «ΑΜARGI» εγκατέλειψε το σχέδιο µετά την 
συµφωνία, γι’ αυτό και η νέα αυτή έκδοση προετοιµάστηκε µε τη συνεργασία της 
οµάδας της Άγκυρας και του «ΑΤΕS ΗΙRSIZI». 

Το νέο περιοδικό που προέκυψε ονοµάστηκε «ΑΡΟLIΤΙΚΑ».  Δυστυχώς, αν και το 
σχέδιο προέβλεπε την καθηµερινή του έκδοση, εξελίχθηκε σ’ ένα θεωρητικό 
περιοδικό, όπου κυρίαρχα θέµατα ήταν η κατεύθυνση της πάλης και η µορφή της 
οργάνωσης. 

Τέλος, αναρχικοί, για πρώτη φορά, συµµετείχαν στην Πρωτοµαγιάτικη εκδήλωση, µε 
µαύρες σηµαίες, το 1993 (κάτι που επαναλήφθηκε και το 1994 και µετέπειτα), στην 
Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και σε άλλες πόλεις. Η πρώτη παρουσία τους, 
όµως, δηµιούργησε ρεγάλο ενδιαφέρον για τα Μ.Μ.Ε. που έκαναν ειδικά ρεπορτάζ 
για τους αναρχικούς και ανακοίνωσαν ότι «επιτέλους, έχουµε και τους δικούς µας 
αναρχικούς» (!). 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 
Η Τουρκία είναι µια χώρα, όπου αν και οι λαϊκές δυνάµεις έχουν κατασταλεί  
αλύπητα   και   σκόπιµα  έχουν   κρατηθεί παροπλισµένες από την αστική τάξη, κυρία 
στη δεκαετία του ‘80, εν τούτοις από στιγµή σε στιγµή µπορεί να αναδυθεί ένα 
µεγαλειώδες λαϊκό κίνηµα. 
Πρώτα απ’ όλα µπορούµε ήδη να µιλήσουµε για την ύπαρξη ενός αυθόρµητου και 
δυναµικού εργατικού κινήµατος. Μόλις τέσσερα χρόνια πριν µια δυναµική 
διαδήλωση ανθρακωρύχων από τον Ζουγκουλντάκ στην Άγκυρα, δηµιούργησε 
µεγάλο πανικό στην αστική τάξη. Ακόµα, από τη στιγµή που τα αιτήµατα αυτής της 
δραστηριότητας είναι περιορισµένα στην οικονοµική σφαίρα και µόνο, η αστική τάξη 
είναι ικανή να ελέγχει στο τέλος όλες αυτές τις δραστηριότητες. 
Από την άλλη πλευρά, το Κουρδικό Ζήτηµα είναι ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας 
στην πολιτική και καθηµερινή ζωή της Τουρκίας. Αν και δεν έχει την ανάλογη 
προσοχή από τα Μ.Μ.Ε., ο εµφύλιος πόλεµος στη νοτιοανατολική Τουρκία, όπου ζει 
ο κουρδικός λαός, µαίνεται. 
Να γιατί εάν κάποιος θέλει να κάνει επαναστατική πολιτική στην Τουρκία δεν µπορεί 
να αγνοήσει το Κουρδικό Ζήτηµα. 
Πάντως, το Κουρδικό καθοδηγείται από µια εθνικιστικo-σταλινική ηγεσία. Ο 
κουρδικός λαός εµφανίζεται ότι είναι προορισµένος ν’ αλλάξει το στάτους κβο της 
Τουρκίας προς όφελός του. Όλη η καταστολή και ο βρώµικος πόλεµος του τουρκικού 
κράτους ενάντια στον κουρδικό λαό δεν οδηγεί την αστική τάξη πουθενά, γιατί οι 



Κούρδοι αντιστέκονται σθεναρά.  Επί πλέον υπάρχει ένας άλλος πολιτικός 
παράγοντας, που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Είναι το ριζοσπαστικό 
ισλαµιστικό κίνηµα. Το στρατιωτικό καθεστώς που στη δεκαετία του ‘80 είχε 
σκόπιµα προωθήσει το ριζοσπαστικό ισλαµισµό στην πολιτική σκηνή, είχε σκοπό να 
εξαφανίσει κάθε άλλη µορφή πολιτικής οργάνωσης και να δηµιουργήσει ένα νέο τύπο 
πατριωτισµού. Αν και το κίνηµα αυτό κι οι αρχηγοί του βρίσκονται στην υπηρεσία 
της αστικής τάξης, ο λαός διαλέγει το κίνηµα αυτό για να δείξει ότι είναι ενάντια στο 
σκληρό καπιταλισµό που υπάρχει στην Τουρκία σήµερα. Όπως γίνεται παντού στον 
κόσµο, όταν η επαναστατική φωτιά ξεφουσκώνει, ο λαός συχνά διαλέγει τον αντίθετο 
δρόµο ενάντια στο σύστηµα Με βάση την άποψη αυτή πρέπει να προσπαθήσουµε να 
κατανοήσουµε τον ριζοσπαστικό ισλαµισµό σαν ένα περίπλοκο ζήτηµα, που είναι 
εµπόδιο για την επανάσταση, αλλά και σηµάδι της λαϊκής δυσαρέσκειας. 

Οι αριστερές οµάδες έχουν πια ηττηθεί στην Τουρκία. Οι σοσιαλδηµοκράτες που 
είναι στον κυβερνητικό συνασπισµό (Σ.τ.µ.: Το κείµενο γράφτηκε αρκετά πριν την 
άνοδο του Ερµπακάν στην εξουσία), βρίσκονται πολύ µακριά από το να οργανώσουν 
µια αποτελεσµατική δράση. Γι’ αυτό και ο λαός φαίνεται ότι όεν περιµένει τίποτα απ 
αυτούς πια. Παράλληλα, η επιρροή τους είναι χαµηλότερη παρά ποτέ. Η µαρξιστική 
αριστερά βρίσκεται κι αυτή σε φθίνουσα πορεία, όπως σε όλο τον κόσµο. Μερικοί 
ρεφορµιστές µαρξιστές προσπάθησαν να αναζωογονήσουν το ενδιαφέρον του 
κόσµου, αλλά δεν βρήκαν την υποστήριξη που ανέµεναν. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Ο Λαός είναι δυσαρεστηµένος από το καθεστώς και ψάχνει για κάτι εναλλακτικό. Η 
αστική τάξη είχε πετύχει στο να ανακόψει την πορεία της νεολαίας και της διανόησης 
µε το στρατιωτικό πραξικόπηµα του 1980. Αλλά ο λαός δείχνει τη δυσαρέσκεια του, 
µε τη συµµετοχή σε µαχητικές κινητοποιήσεις, µε την κουρδική εξέγερση και την 
υποστήριξη του ριζοσπαστικού ισλαµισµού. 

Εντούτοις η ιδέα της κοινωνικής επανάστασης δεν έχε» γίνει ακόµα δηµοφιλής στον 
δυσαρεστηµένο λαό. Όλες οι αριστερές οµάδες κι οργανώσεις χάνουν σταδιακά την 
υποστήριξη και την αξιοπιστία τους. 
Μπροστά στην κατάσταση αυτή χρειάζεται µια νέα επαναστατική σκέψη που να 
καταστήσει την ιδέα της επανάστασης και πάλι δηµοφιλή. Μόνο µια νέου τύπου 
αναρχική  επαναστατική  προσέγγιση   θα  ελκύσει  τις επαναστατικές δυνατότητες 
του δυσαρεστηµένου λαού. 
Η τουρκική κοινωνία ζει σε µεγάλη διαφθορά, που έχει προκληθεί από το 
καπιταλιστικό σύστηµα. Όλοι οι ηθικοί, πολιτικοί και οικονοµικοί δεσµοί της χώρας 
βρίσκονται υπό καθεστώς διαφθοράς. 

Εδώ το αναρχικό κίνηµα θα πρέπει να υψώσει τη σηµαία του µίσους του λαού 
ενάντια στη διαφθορά αυτή. Και για να το πετύχουν αυτό οι αναρχικοί θα πρέπει να 
απαλλαχθούν από τον ατοµικισµό, την περιθωριοποίηση και την ανευθυνότητα.  θα 
πρέπει να οργανωθούν σαν ένα νέο πολιτικό κίνηµα. Μόνο τότε οι αναρχικοί θα είναι 
ικανοί να κινητοποιήσουν τον λαό και να θέσουν σε κίνηση τα διδακτικά και 
δηµιουργικά του ένστικτα.  Το κύριο πρόβληµα του αναρχικού κινήµατος στην 
Τουρκία, λοιπόν, σήµερα, είναι να γίνει επαναστατικό και να επέµβει άµεσα στη ζωή 
του λαού. Να µην µείνει φοιτητικό κίνηµα και ν’ απλωθεί παντού στο λαό. Να 
δηµιουργήσει την προοπτική ενός επαναστατικού κινήµατος ενάντια στη συνολική 
διαφθορά. 



 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ «ΑΤΕS ΗΙRSIΖΙ» 
 

Η ακόλουθη συνέντευξη έγινε µ’ ένα σύντροφο από το «ΑΤΕS ΗIRSIΖΙ», τον 
Δεκέµβρη του 1995, στην Κωνσταντινούπολη. 

Μπορείς να µας πεις για το «ΑΤΕS ΗIRSIΖΙ» και πώς αυτό άρχισε; 
Οι περισσότεροι φίλοι µας απ’ το εξωτερικό ζητούν να τους πούµε την ιστορία του 
αναρχικού κινήµατος στην Τουρκία. Δεν υπάρχει µια τέτοια ιστορία, παρά µόνο 
ελάχιστοι µεµονωµένοι αναρχικοί. Το «ΑΤΕS ΗIRSIΖΙ» σαν οµάδα, σχηµατίστηκε 
στα τέλη του 1992 από µερικούς πρώην σοσιαλιστές που είχαν προβλήµατα µε το 
µαρξισµό κατά την διάρκεια της κατάρρευσης των «σοσιαλιστικών» κρατών. Οι 
περισσότεροι είχαν σοσιαλιστική ή µαρξιστικο-λενινιστική προϊστορία. 
Μερικοί από µας είµαστε Τούρκοι και µερικοί Κούρδοι και προερχόµαστε τόσο από 
την τούρκικη αριστερά, όσο και από το χώρο του εθνικοαπελευθερωτικού  κινήµατος 
του Κουρδιστάν. Ειδικά µετά το φασιστικό πραξικόπηµα στην Τουρκία το 1980, 
αρκετοί επαναστάτες στη χώρα αυτή φυλακίστηκαν κι εµείς είµαστε κάποιοι απ’ 
αυτούς. Ενώ ήµασταν στις φυλακές, άρχισε µια θεωρητική αναζήτηση και 
συνειδητοποιήσαµε ότι υπήρχαν βαθιές αντιθέσεις και µειονεκτήµατα στη 
µαρξιστικολενινιστική θεωρία. Η αναζήτηση αυτή κατέληξε στις αναρχικές ιδέες. Ως 
πρώτο βήµα σκεφτήκαµε ότι θα ήταν σηµαντικό να έχουµε µια αναρχική έκδοση, να 
εκφραστούµε µέσα απ’ αυτή και να πλησιάσουµε κι άλλο κόσµο. Το αποτέλεσµα 
αυτής της δραστηριότητας ήταν το «ΑΤΕS ΗΙRSIΖI» στα τέλη του 1992. 
Πώς γεννήθηκε ένα όνοµα σαν κι αυτό; Τι σηµαίνει; 
Για χρόνια έχουµε υποφέρει από πολύ βαριά πολιτικά ονόµατα ή τίτλους στις 
εφηµερίδες µας, όπως «Δύναµη», «Νίκη», «Επαναστατικό προλεταριάτο» κλπ. 
Σκεφτήκαµε ότι ο κόσµος στην Τουρκία έχει µπουχτίσει από τέτοια ονόµατα κι έτσι 
αυτός ήταν ένας απ’ τους λόγους που δεν θελήσαµε να δώσουµε ένα πολιτικό όνοµα. 

Αtes Hirsizi σηµαίνει κλέφτες της φωτιάς. Δεν ξέραµε πολλά για τον Προµηθέα. 
Σκεφτήκαµε ότι ήταν κάτι το ροµαντικό. Μερικές απ’ τις ιδέες µας, όµως, έχουν να 
κάνουν µε τη φωτιά, επειδή νοµίζουµε ότι η επανάσταση είναι κάτι, περισσότερο ή 
λιγότερο, σα µια φωτιά που αρχίζει από µια γωνιά του κόσµου και θα τον κάψει όλο. 
Αυτή η φωτιά, βέβαια, δεν µπορεί ν’ αρχίσει από µας, γιατί έχει ήδη αρχίσει πριν από 
µας. Έτσι θα είναι καλύτερα να κλέψουµε τη φωτιά από κάπου και να τη βάλουµε σ’ 
ένα άλλο µέρος. 
Εκτός από το περιοδικό έχετε εκδώσει και µερικά βιβλία στα τουρκικά. 
Μπορείτε να µας πείτε γι’ αυτό; 
Οι αναρχικές ιδέες είναι κάτι νέο στην Τουρκία. Πριν το 1980 υπήρχε ένα τεράστιο 
σοσιαλιστικό αριστερό κίνηµα. Πάντως, οι αναρχικές ιδέες δεν υπήρχαν. Η ιστορία 
και οι βασικές αρχές των αναρχικών ιδεών δεν ήταν γνωστές. Ένα περιοδικό δεν είναι 
αρκετό να δώσει όλες αυτές τις πληροφορίες. Πρώτον, γιατί θα γινόταν βαρετό και, 
δεύτερον, γιατί οι πληροφορίες που θα είχε θα ήταν σύντοµες και θα χανόταν έτσι ο 
χαρακτήρας τους. Έτσι σκεφτήκαµε ότι θα ήταν σηµαντικό να δηµιουργήσουµε έναν 
εκδοτικό οίκο. Κι έτσι, βασιζόµενοι στην ιδέα αυτή, φτιάξαµε τις εκδόσεις «ΧΑΟΣ». 

Πάνω σ’ αυτό έχουµε ακόµα κάποιες ιδέες. Αρκετός κόσµος, ακόµα και αναρχικοί, 
έχει αρνητική άποψη για το χάος. Αλλά δεν συµφωνούµε. Αντιλαµβανόµαστε το χάος 



µε τη θετική του έννοια. Χάος είναι η φυσική ισορροπία του κόσµου και του 
σύµπαντος. 

Κυρίως θέλουµε να δηµοσιεύσουµε ιστορικά βιβλία για το αναρχικό κίνηµα, όπως 
για το αναρχικό κίνηµα της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της επανάστασης, την Ισπανική 
Επανάσταση και άλλα επαναστατικά κινήµατα, τις συνθήκες που γεννήθηκαν και τις 
αρχές τους. 

Για να µπορέσουµε να κάνουµε πράξη αυτά τα σχέδια, έχουµε ήδη αρχίσει να 
δηµοσιεύουµε µερικά µεγάλα βιβλία για τις αναρχικές ιδέες. Έχουµε ήδη δηµοσιεύσει 
δυο µπροσούρες στα τούρκικα, το «Τι είναι αναρχισµός», που δίνει µια σύντοµη ιδέα, 
µέσα σε 48 σελίδες και το «Ο αναρχισµός είναι ο σκοπός για την επανάσταση», που 
είναι µια κριτική στο µαρξισµό και όπου προτείνουµε τις αναρχικές ιδέες σαν ένα 
τρόπο επαναστατικής πάλης. Τον Οκτώβρη του 1995 δηµοσιεύσαµε ένα βιβλίο µε 
τίτλο «Τουρκία: Προς µια νέα γέννηση», που είναι µια αναρχική ανάλυση για την 
παρούσα κατάσταση στην Τουρκία. Μέχρι τώρα έχουµε µεταφράσει δυο άλλα 
σπουδαία βιβλία. Το ένα είναι του Αµπέλ Παζ «Ντουρούττι. Ο ένοπλος λαός», (Σ.τ. 
µ.: έχει ήδη κυκλοφορήσει) καθώς και το «Μανιφέστο του Unabomer), για τον 
ισπανικό εµφύλιο πόλεµο και το άλλο είναι το «Αναρχισµός» του Τζωρτζ Γούντκοκ. 
Προετοιµάζουµε ένα ακόµα µεγάλο βιβλίο, το «Ζώντας τη ζωή µου» της Έµµα 
Γκόλντµαν, που µεταφράζεται ήδη από κάποιους φίλους στην Αγγλία. Το επόµενο 
καλοκαίρι θα έχουµε 3 ή 4 βιβλία που µπορούµε να τα προωθήσουµε στην Τουρκία. 
Με τα βιβλία αυτά νοµίζουµε ότι µπορούµε να εισαγάγουµε τις αναρχικές ιδέες στη 
χώρα. 

Εκτός απ’ τις εκδόσεις ποια είναι η άλλη σας πρακτική ως «ATES HIRSIZI»; 
Μέχρι στιγµής δεν είµαστε σε θέση να οργανώσουµε τις δικές µας δραστηριότητες. 
Βρισκόµαστε µόνο στη θέση να παρακολουθούµε άλλες δραστηριότητες των 
σοσιαλιστών, των Κούρδων ή άλλων. Για παράδειγµα τις διαδηλώσεις για τη 1η Μάη, 
τις επιθέσεις ενάντια στους Αλεβίτες ή στους Κούρδους, εδώ στην 
Κωνσταντινούπολη ή αλλού. Ακόµα υπάρχουν και µερικοί φίλοι  στα  πανεπιστήµια.   
Προσπαθούµε   να αποκαταστήσουµε επαφές µε κόσµο από διάφορους κύκλους, γιατί 
το πρόβληµά µας είναι ότι πρώτα πρέπει να συστηθούµε ως αναρχικοί. Μετά πρέπει 
να βρούµε έναν τρόπο οργάνωσης.  Κάνουµε πολλές τέτοιες εσωτερικές συζητήσεις 
γι’ αυτά τα ζητήµατα. Μετά την αποκατάσταση των επαφών µας σχεδιάζουµε   να   
οργανώσουµε   τις   αναρχικές   µας δραστηριότητες σε όλη τη χώρα. 
Δεν έχουµε ακούσει πολλά για την ιστορία των αναρχικών ιδεών στην Τουρκία. 
Υπάρχει µια τέτοια ιστορία; 
Φυσικά υπάρχει µια προϊστορία. Αλλά όταν λέµε τη λέξη ιστορία ο κόσµος περιµένει 
πάρα πολλά. Η ιστορία µας µπορεί να πάει πίσω στο 1986, όταν κάποιοι φίλοι - 
κάποιοι αναρχικοί - συνενώθηκαν και άρχισαν να εκδίδουν το αναρχικό περιοδικό 
«ΚΑRΑ». Αυτή είναι η πρώτη εµφάνιση των αναρχικών ιδεών στο πολιτικό σκηνικό 
της Τουρκίας. Πριν απ’ αυτό υπήρχε κάποιος «εναλλακτικός» κόσµος που είχε 
προβλήµατα µε τους µαρξιστές, αλλά δεν εκφραζόταν ως αναρχικός. Ξέρουµε, 
ακόµα, ότι πριν το 1980, το 1979 µάλιστα, σε µερικά πανεπιστήµια κάποιος κόσµος 
φώναζε το σύνθηµα «Κάτω η εξουσία». Δεν ξέρουµε ποιοι ήταν και τι έκαναν. Αλλά 
είναι βέβαιο ότι δεν υπήρχε αναρχικό κίνηµα ή κάποιο είδος αναρχικής οργάνωσης 
στην Τουρκία πριν το 1980. Έτσι παίρνουµε το 1986 ως αρχή και είµαστε σχεδόν στο 
1996. Δέκα χρόνια. 



Το «ΚΑRΑ» άρχισε µε την εισαγωγή των αναρχικών ιδεών ανάµεσα στον τούρκικο 
λαό και κυκλοφόρησε 12 τεύχη. Ήταν µηνιαίο. Αρκετά βασικά ζητήµατα 
εµφανίστηκαν στο «ΚΑRΑ». Όπως το ζήτηµα της οργάνωσης. Κάποιοι πίστευαν ότι 
έπρεπε να οργανωθούν οπωσδήποτε και άλλοι ότι ήταν πολύ νωρίς για οργάνωση. 
Τότε το περιοδικό σταµάτησε την έκδοσή του. Έτσι κάποιοι που προέρχονταν από το 
«ΚΑRΑ» άρχισαν ν’ ασχολούνται µ’ ένα νέο περιοδικό, το «EFENDISIZ», που κι 
αυτό ήταν προϊόν του αιτήµατος για οργάνωση ανάµεσα στην εργατική τάξη, τους 
σπουδαστές και φοιτητές, τους γυναικείους κύκλους και αλλού. Το περιοδικό αυτό 
δεν πέτυχε στο στόχο του κι αυτό γιατί δεν υπήρχε συµµετοχή και µετά από ένα 
διάστηµα κάποιοι συντελεστές του απογοητεύθηκαν ή έχασαν τα πιστεύω τους. 
Τελικά, το περιοδικό σταµάτησε µετά το 6ο τεύχος του. 
Την περίοδο 1989-90 ήταν που η δική µας οµάδα µπήκε στο χώρο των αναρχικών 
ιδεών. Δεν ξέραµε τίποτα γι’ αυτές. Ένας φίλος µας, που ήταν φυλακή, πάντα 
ακολουθούσε τα δύο προηγούµενα περιοδικά κα» όταν απελευθερώθηκε το 1989, 
πήγε στο «EFENDISIZ» να βρει κόσµο, αλλά δεν µπόρεσε κι έτσι χάσαµε την επαφή 
µε κάποιους από τους συντελεστές του περιοδικού αυτού. Αργότερα, το 1990-91 
καταφέραµε να βρούµε κάποιους φίλους από τις οµάδες αυτές, αλλά είχαµε διαφορές 
και µόνο ένας συµφώνησε να συµµετάσχει στο «ΑΤΕS ΗΙRSIΖΙ». Ανάµεσα στα 
1989-1992 υπήρξε ένα άλλο περιοδικό που λεγόταν «ΑΜΑRGI», στη Σµύρνη. Έτσι 
τα αναρχικά περιοδικά άρχισαν ξανά να εµφανίζονται στην Τουρκία.  

Είπατε πριν ότι κάποιοι από σας ήταν στη φυλακή. Έχουµε ακούσει αρκετά για 
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τουρκία. Μπορείτε να µας 
πείτε για τις συνθήκες στις τούρκικες φυλακές σήµερα; 
Είναι ένα θέµα που σηκώνει πολλή συζήτηση και δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα 
εάν συγκρίνουµε την κατάσταση αυτή µ’ αυτήν πριν από 20 χρόνια. Δεν είναι 
µυστικό ότι γίνονται συστηµατικά βασανιστήρια στην Τουρκία, στις φυλακές και στα 
αστυνοµικά τµήµατα, όταν γίνονται συλλήψεις. Όχι µόνο οι πολιτικοί κρατούµενοι, 
αλλά και οι παραβάτες του ποινικού δικαίου, οι κλέφτες, οι πόρνες, ο κάθε ένας, 
βασανίζεται βαριά στην Τουρκία. Στις φυλακές ανάµεσα στα χρόνια 1980 και 1984 
γίνονταν πολύ σκληρά και συστηµατικά βασανιστήρια, όπως πολύ λίγη τροφή, άθλιες 
συνθήκες, καθόλου δικαιώµατα, έλλειψη εφηµερίδων, επισκεπτηρίου και 
αλληλογραφίας. Αλλά οι επαναστάτες απάντησαν µε µαζικές απεργίες πείνας, όπου 
περισσότερα από 30-40 άτοµα πέθαναν. Μετά απ’ αυτά οι συνθήκες άλλαξαν λίγο, 
αλλά το πρόβληµα παραµένει. Μπορείς να κάνεις µια απεργία πείνας και να κερδίσεις 
κάποια πράγµατα. Αλλά ποτέ δεν σταθεροποιούνται και µπορεί να σταµατήσουν να 
ισχύουν µε µια νέα κυβέρνηση. Αυτό σηµαίνει ότι όταν είσαι στη φυλακή πρέπει να 
αντιστέκεσαι συνέχεια. Να γιατί η απεργία πείνας και η αντίσταση στη φυλακή είναι 
µέρη της καθηµερινής µας ζωής. Εάν συγκρίνουµε την κατάσταση αυτή µ’ αυτήν 
πριν από 15 χρόνια, δεν µπορούµε να πούµε ότι σήµερα είναι καλύτερα, επειδή τώρα 
η Τουρκία ενώθηκε τελωνειακά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κράτος έχει άλλο αέρα 
εξουσίας και µπορεί να συνεχίσει περισσότερο  και συστηµατικότερα απ’ ότι πριν. 
Καταλαβαίνουµε ότι υπάρχει µεγάλος αριθµός πολιτικών κρατουµένων. Ποιος 
είναι αυτός ο αριθµός; 
Ο ακριβής αριθµός δεν µπορεί να εξακριβωθεί ποτέ, γιατί κάθε βδοµάδα υπάρχει νέο 
κύµα καταστολής και 20-30 άτοµα συλλαµβάνονται. «Προς το παρόν, ο αριθµός των 
πολιτικών κρατουµένων (µαζί µε τους 200 περίπου φυλακισµένους δηµοσιογράφους) 
είναι 15.000. Ο συνολικός αριθµός των κρατουµένων σε όλη τη χώρα είναι περίπου 
50.000. Οι 10.000 είναι Κούρδοι, κυρίως του Ρ.Κ.Κ. 



Τι πιστεύετε για το Κουρδικό Ζήτηµα; 
Είναι ένα πολύ συζητήσιµο και αµφιλεγόµενο ζήτηµα, επειδή κι εµείς    
προερχόµαστε    από    τις    γραµµές    του εθνικοαπελευθερωτικού κουρδικού 
κινήµατος. Όταν ενωθήκαµε µε τους άλλους αγωνιστές στο Κουρδιστάν, δεν το 
κάναµε για να παλέψουµε για τη δηµιουργία ενός νέου κράτους και νέων αφεντικών. 
Βασικά θέλαµε ελευθερία και ισότητα για όλους, όχι µόνο για τους Κούρδους, αλλά 
για όλο τον κόσµο. Εκείνη την εποχή ο µαρξισµός-λενινισµός ήταν που µας οδήγησε 
να κάνουµε ό,τι κάναµε, επειδή στα χωριά, στα βουνά µας µόνο το Μαρξ και το 
Λένιν ανακαλύψαµε. Όταν, όµως, ανακαλύψαµε τις αναρχικές ιδέες, θα µπορούσε να 
υπάρξει αναρχικό κίνηµα στο Κουρδιστάν. 
Τέλος πάντων, σήµερα βρισκόµαστε σε µια κατάσταση που δεν πιστεύουµε σ’ ένα 
έθνος. Το έθνος είναι κάτι το τεχνητό που φτιάχτηκε από την άρχουσα τάξη. Γι’ αυτό 
αρνούµαστε όλα τα κράτη, συµπεριλαµβανοµένου κι αυτού για το οποίο οι Κούρδοι 
µάχονται σήµερα. Και, φυσικά, το λέµε ανοιχτά αυτό στους Κούρδους. 

Ποια είναι η θέση των γυναικών στην τουρκική κοινωνία; 
Νοµίζω ότι έχετε συνειδητοποιήσει, γυρνώντας στους δρόµους κατά τη διάρκεια της 
µικρής σας παραµονής εδώ. Είναι η χειρότερη απ’ οπουδήποτε στον κόσµο. Εάν 
συγκρίνουµε την κατάσταση µε άλλες χώρες της Μ. Ανατολής, µπορεί να έχουµε 
γυναίκες µε ξεσκέπαστο πρόσωπο στους δρόµους, αλλά µετά τα αποτελέσµατα των 
νέων εκλογών η κατάσταση θ’ αλλάξει (Σ.τ.µ. οι ισλαµιστές στις εκλογές του 
Δεκέµβρη του 1995 κέρδισαν τις περισσότερες έδρες στη βουλή). Πρώτα απ’ όλα οι 
γυναίκες είναι κλεισµένες στο σπίτι, µακριά απ’ την κοινωνική ζωή. Ο µόνος 
αναγνωρισµένος τύπος σχέσης άντρα και γυναίκας είναι ο γάµος. Έτσι η οικογένεια 
ως θεσµός επικρατεί.  Πάντως, υπάρχουν προσπάθειες για να σπάσει αυτός ο κύκλος.  
Στις γραµµές των σοσιαλιστών, τουλάχιστον, αναγνωρίζεται το πρόβληµα, αν και δεν 
έχουν προτάσεις να κάνουν για το ζήτηµα. Έπειτα υπάρχουν κάποιες µεµονωµένες 
µορφωµένες φεµινίστριες (ακαδηµαϊκοί), που έχουν θέσε ι το ζήτηµα αρκετές φορές. 
Έχουµε σαν οµάδα και γι’ αυτό κάποια σχέδια.  Σχεδιάζουµε να επιτεθούµε σ’ αυτό 
τον τόσο θεµελιώδη θεσµό της τούρκικης κοινωνίας, που είναι η οικογένεια και ο 
γάµος.  Μερικές φορές δηµοσιεύουµε κείµενα στις τοπικές διαλέκτους και καλούµε 
τα νέα κορίτσια να µην παντρεύονται, επειδή αυτό είναι ηλίθιο και θα χάσουν την 
ταυτότητα τους κι επίσης να µην πιστεύουν σε όλα αυτά. Η κατάσταση δεν έχει γίνει 
αντικείµενο κριτικής από κανέναν στην Τουρκία. Οι σοσιαλιστές πάντα θέλουν 
αρκετά δικαιώµατα για τις γυναίκες, αλλά ποτέ δεν επιτίθενται στο θεσµό του γάµου. 
Νοµίζουµε ότι θα πρέπει να ταρακουνήσουµε λίγο τα πράγµατα. 
Μας είπες προηγούµενα για ένα αναρχικό περιοδικό για οµοφυλόφιλους και 
λεσβίες στην Τουρκία. 
Στην Κωνσταντινούπολη, Σµύρνη, Άγκυρα και στις άλλες µεγάλες πάλεις της 
Τουρκίας υπάρχουν αρκετοί οµοφυλόφιλοι και λεσβίες φίλοι. Αλλά αυτή είναι µια 
τόσο συντηρητική κοινωνία και δεν είναι ικανοί να εκφραστούν. Ανάµεσα στις 
γραµµές των σοσιαλιστών δεν είναι καλοδεχούµενοι τόσο πολύ, επειδή µερικοί 
αριστεροί πιστεύουν ότι αυτή τους η επιλογή είναι αρρώστια. Να γιατί αυτοί 
αισθάνονται περισσότερο κοντά στους αναρχικούς κι έχουµε επαφές µαζί τους. 
Μερικοί απ’ αυτούς είναι αναρχικοί. Έτσι άρχισε και η έκδοση κάποιων περιοδικών. 
Το πρώτο είναι το «ΚΑOS GL», που εκδίδεται στην Άγκυρα. Εµείς το διανέµουµε 
εδώ στην Κωνσταντινούπολη.  Ακόµα µαθαίνουµε διάφορα απ’ αυτούς. 



Πρέπει να δεχθούµε ότι µείναµε κατάπληκτοι όταν ήµασταν έξω και είδαµε 
αρκετούς άντρες να φιλούν, να είναι φιλικοί, να κρατούν το χέρι του άλλου. Δεν 
βλέπεις κάτι τέτοιο στη Δύση... 
Είναι µια τούρκικη και κουρδική παράδοση. Το να αγγίξεις το φίλο/φίλη σου είναι 
σπουδαίο. Πάντα αγγίζεις το φίλο σου, αλλά όχι όταν είναι κορίτσι, φυσικά, ακόµα κι 
αν είναι αδερφή σου ή συγγενής σου. Δεν µπορείς ακόµα και να την κοιτάξεις. Αλλά 
ανάµεσα στους άντρες πάντα υπάρχει το άγγιγµα από τον ένα στον άλλον. Είναι ένας 
τρόπος ν’ αποδείξεις την ειλικρίνειά σου. Δεν έχει τίποτα να κάνει µε οµοφυλόφιλους 
ή λεσβίες. 
Αλλά οι οµοφυλόφιλοι κι οι λεσβίες έχουν τα δικά τους στέκια στις µεγάλες πόλεις. 
Για παράδειγµα, στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει ένας δρόµος που κατοικείται 
αποκλειστικά από οµοφυλόφιλους και λεσβίες, όπου µπορούν να αισθανθούν 
περισσότερο άνετα όταν περπατούν έξω. Δυστυχώς, είναι ένα µόνο µέρος και µόνο 
εκεί µπορούν να ζήσουν, όχι αλλού. Ασκείται   µια   τεράστια   καταστολή   ενάντια   
στους οµοφυλόφιλους και τις λεσβίες. Μερικές φορές βιάζονται ή δολοφονούνται. 
Τελικά πώς βλέπεις το µέλλον των αναρχικών ιδεών στην Τουρκία; 
Θα είναι διαφορετικό απ’ οπουδήποτε. Πιστεύω ότι θα επηρεάσει το µέλλον του 
αναρχικού κινήµατος διεθνώς, γιατί οι αναρχικές ιδέες στην Τουρκία έχουν 
διαφορετική υφή και η κατάσταση εδώ όλο και χειροτερεύει. Αυτό µας ωθεί στο να 
προετοιµαζόµαστε όλο και περισσότερο. Τεχνικά, θα συνεχίσουµε τις εκδόσεις µας. 

Επίσης, ένα άλλο θεωρητικό περιοδικό το «ΑΡΟLITIKA», που ήδη έχει εκδώσει 3 
τεύχη (από την Άγκυρα), είναι µέσα στις δραστηριότητές µας. Το σπουδαιότερο 
σχέδιό µας είναι να οργανωθούµε µε το λαό και να πολεµήσουµε ενάντια στο 
τουρκικό κράτος. Ο πόλεµος είναι αναπόφευκτος και πολύ κοντά. Κάθε µέρα που 
περνά µας πλησιάζει. Ο κόσµος ζητάει µια άλλη διέξοδο µέσα από τις αναρχικές ιδέες 
που ταιριάζουν στις καθηµερινές του ελπίδες και προσδοκίες. Ακόµα και στο 
Κουρδιστάν, επειδή το κράτος ποτέ δεν έχει εκεί οργανωθεί. Η κουρδική κοινωνία 
είναι αρκετά ξένη στην ιδέα της δηµιουργίας ενός σύγχρονου κράτους. Πιστεύω ότι 
οι αναρχικές ιδέες έχουν µεγάλο µέλλον στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία. 
Φυσικά εάν δουλέψουµε και δεν είµαστε τεµπέληδες. Οι καρδιές µας είναι πάντα 
µαζί. Θέλουµε ν’ αγκαλιάσουµε όλους τους φίλους απ’ όλες τις ηπείρους. 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ  

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 
 
Η ακόλουθη συνέντευξη πάρθηκε από τον Οσµάν, έναν αντιρρησία συνείδησης, 
µέλος του Αντιπολεµικού Συνδέσµου Σµύρνης και πρώην µέλος της εκδοτικής 
κολλεκτίβας του αναρχικού περιοδικού «ΑΜΑRGI», το Δεκέµβρη του 1995 στη 
Σµύρνη. 

Μπορείς να µας πεις πότε ιδρύθηκε ο Αντιπολεµικός Σύνδεσµος Σµύρνης; 
Ο Αντιπολεµικός Σύνδεσµος Σµύρνης (ISKD) ιδρύθηκε στις 25 Φλεβάρη του 1994 
και ήταν η συνέχεια µιας άλλης οργάνωσης, που είχε ιδρυθεί το Δεκέµβρη του 1992 
και είχε τεθεί εκτός νόµου το Νοέµβρη του 1993. Αποφασίσαµε να φτιάξουµε ένα 
νέο σύνδεσµο και να υλοποιήσουµε το στόχο της δηµιουργίας µιας 
αντιµιλιταριστικής, αντιβίαιης κουλτούρας και αντίστασης καθώς κι ενός πολιτικού 



κινήµατος. Έχουµε αρκετά αντικείµενα δράσης για το σκοπό αυτό. Το ένα είναι η 
αντίρρηση συνείδησης. Επίσης, ασχολούµαστε µε τον πόλεµο στο Κουρδιστάν, µε τη 
σύγκρουση του τούρκικου και του ελληνικού κράτους και την µε καθηµερινή βία 
στην κοινωνία. Σαν µια αντίδραση σ’ αυτή την καθηµερινή βία και την πολιτική βία 
γενικότερα φτιάξαµε έναν οργανισµό µη βίαιης δράσης.   
Σε τι είδους δραστηριότητες επιδιδόσαστε καθηµερινά; 
Πολύ συχνά χρησιµοποιούµε το θέατρο, όπως το «θέατρο των καταπιεσµένων». 
Μαθαίνουµε διάφορες ιδέες και τις χρησιµοποιούµε στην τούρκικη κοινωνία. Ακόµα 
κάνουµε θέατρο δρόµου κι άλλα πράγµατα. Στην Τουρκία είναι δύσκολο να 
οργανώσεις µια δράση στο δρόµο. Ο ίδιος ο ορισµός του αντιρρησία συνείδησης από 
µόνος του είναι µια δραστηριότητα. Μπορείς να επεκταθείς λίγο πάνω στην ιδέα 
σχετικά µε το «θέατρο των καταπιεσµένων»; 

Είναι λίγο διαφορετικό απ’ το θέατρο του δρόµου. Στο θέατρο του δρόµου οι 
«ηθοποιοί» προσπαθούν να συµµετέχει το ακροατήριο στα όσα κάνουν, αλλά στο 
τέλος αυτοί που παίζουν δίνουν και το µήνυµα. Στο θέατρό µας πραγµατικά µπορείς 
να παίξεις µε τον κόσµο. Ένα παράδειγµα, µια ιδέα, είναι το «αόρατο θέατρο». Δεν 
λες στον κόσµο ότι παίζεις, ούτε το δείχνεις. Μόνο φτιάχνεις µια κατάσταση κι ο 
κόσµος νοµίζει ότι είναι πραγµατικότητα. Αντιδρά σα να είναι πραγµατικό. 
Έτσι υπάρχει περισσότερη επαφή. Το κάναµε τη διεθνή µέρα της βίας ενάντια στις 
γυναίκες. Είµασταν σ’ ένα φέρυ µποτ κι ο καθένας είχε ένα ρόλο. Μια γυναίκα της 
οµάδας προσποιήθηκε ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από έναν άντρα πάλι της 
οµάδας. Κάθε ένα µέλος της οµάδας τότε αντέδρασε διαφορετικά. Κάποιοι 
κατηγόρησαν τη γυναίκα αυτή, κάποιοι άλλοι τον άντρα. Το κάναµε για να δούµε 
πώς θα αντιδρούσε ο κόσµος. Λοιπόν, ο καθένας στο φέρυ µποτ ήθελε να ρίξει τον 
άντρα που ενόχλησε τη γυναίκα στη θάλασσα. Εξηγήσαµε µετά ότι ήταν απλά και 
µόνο ένα θέατρο. Λυπήθηκαν, αλλά ήδη ξέραµε ότι η αντίδρασήη τους ήταν 
πραγµατική, γιατί δεν ήξεραν απ’ την αρχή ότι ήταν ένα παιχνίδι. 
Ένα άλλο παράδειγµα είναι το Forym Theatre. Πρώτα παίζεις, µετά παροτρύνεις το 
ακροατήριο να κάνει το ίδιο και φεύγεις. Δεν φεύγουν όλοι της οµάδας, αλλά 
κάποιοι. Αυτοί που µένουν βλέπουν πόσο δύσκολο είναι ν’ αντιδράσεις σε µια 
κατασταλτική κατάσταση. Ένα άλλο παράδειγµα, επίσης, είναι το «ανάγλυφο 
θέατρο». Φτιάχνεις ένα γλυπτό για παράδειγµα που ν’ απεικονίζει µια κατασταλτική 
κατάσταση και καλείς τον κόσµο να το κάνει ότι θέλει. Μπορεί να πάρουν τα 
µπράτσα του και να τα βάλουν σε άλλο µέρος του σώµατος κ.λπ. Ή µπορεί να είναι κι 
οι ίδιοι µέρος του γλυπτού, του αγάλµατος...  
Έχετε αρκετές επαφές µε οµάδες ανπµιλιταριστών απ’ όλο τον κόσµο. Το 1993 
διοργανώσατε την ΙCOΜ (Διεθνή Συνάντηση Αντιρρησιών Συνείδησης), εδώ 
στη Σµύρνη. Μπορείς να περιγράψεις τις σχέσεις σας µε τις άλλες οµάδες από το 
εξωτερικό; 
Αυτές οι επαφές είναι πολύ σπουδαίες για µας. Όχι µόνο για την αλληλεγγύη, επειδή 
νιώθουµε και δεχόµαστε περισσότερο την κρατική καταστολή από άλλους, αλλά 
περισσότερο για να δίνουµε και να παίρνουµε ιδέες. Πιστεύουµε ότι ο µιλιταρισµός 
είναι διεθνής. Η ΙCOΜ ‘93 ήταν ενδιαφέρουσα για µας, αν και δεν είχαµε διεθνή 
πείρα πριν. Ήταν η πρώτη µας δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Κάναµε 
µια συνδιάσκεψη µιας βδοµάδας µε συµµετοχές από 19 χώρες.  Ήταν η θεµελίωση 
των σχέσεων που έχουµε τώρα. Ήταν κάτι το παράνοµο, αλλά το τούρκικο κράτος 



δεν στάθηκε ικανό να προλάβει την κατάσταση, να παρέµβει και να δηµιουργήσει ένα 
σωρό προβλήµατα στους συµµετέχοντες. 

Μπορείς να µας περιγράψεις τις συνθήκες στον τουρκικό στρατό; 
Στα 19 σου χρόνια είσαι υποχρεωµένος να πας στο στρατό, όπου υπηρετείς 18 µήνες. 
Οι συνθήκες είναι πολύ άσχηµες. Ο στρατός στην Τουρκία, όπως παντού, είναι ένας 
θεσµός εκπαίδευσης. Στην Τουρκία είναι κάτι παραπάνω. Ο στόχος είναι, φυσικά, - κι 
εξαιτίας του πολέµου στο Κουρδιστάν - να σε αναπλάσει ολκοκληρωτικά. Να 
αφαιρέσει την προσωπικότητά σου από το σώµα σου και να φτιάξει ένα νέο άνθρωπο. 
Στην τουρκική γλώσσα λένε ότι είσαι µισός άντρας όταν υφίστασαι την περιτοµή, 
όταν είσαι παιδί, κι ολοκληρωµένος άντρας όταν πας στο στρατό. Μόνο µετά το 
στρατό µπορείς να εργαστείς και να παντρευτείς. Πριν πας στο στρατό σου λένε ότι 
είσαι ανώριµος. Πηγαίνεις έξω µε φίλους, πίνεις κ.λπ. Μετά το στρατό πρέπει να τα 
σταµατήσεις όλα αυτά. Πρέπει να φτιάξεις τη ζωή σου. Έτσι ο στρατός εκπληρώνει 
αυτό το ρόλο στην κοινωνία. Τρως ξύλο κάθε µέρα. Εάν δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο 
να κάνεις, σου λένε να καθαρίσεις το χώρο, τα κτίρια, να µαζέψεις όλα τ’ αποτσίγαρα 
από κάτω, επί ώρες και ώρες.  
Πόσοι είναι αυτοί που αρνούνται να υπηρετήσουν στο στρατό; 
Ως τώρα έχουµε 30 αντιρρησίες συνείδησης. Το 1990 είχαµε µόνο δυο, αλλά τότε δεν 
υπήρχε ανάλογη οργάνωση. Από το Δεκέµβρη του 1992, όµως, είχαµε κι άλλους. 
Αλλά έχουµε 400.000 λιποτάκτες στην Τουρκία. Φυσικά, δεν έχουν όλοι αυτοί 
πολιτικά κίνητρα, αλλά νοµίζουµε ότι ο αριθµός των αρνητών µπορεί ν’ αυξηθεί, 
αφού δούµε συγκεκριµένα το πρόβληµα. 

Μέχρι τώρα το κράτος είναι πολύ αργό και καθυστερηµένο στην αντίδρασή του. Δεν 
έχει ξεκάθαρη πολιτική. Από στιγµή σε στιγµή προσπαθούν να σε πάρουν στο 
στρατό, αλλά εάν 
αρνηθείς σε αφήνουν. Δεν θέλουν να δηµιουργήσουν ένα τόσο µεγάλο θέµα και γι’ 
αυτό ο κόσµος δε ξέρει τι µπορεί να συµβεί σ’ έναν αντιρρησία συνείδησης. Έτσι 
µετά την πρώτη περίπτωση φυλάκισης ενός αντιρρησία, θα υπάρξει αυτόµατα 
αύξηση των αρνητών. 
Υπάρχει κάποιο παράδειγµα φυλάκισης κάποιου αρνητή; 
Υπάρχει, αλλά όχι εξαιτίας της άρνησης. Στο τουρκικό σύνταγµα υπάρχει ένα 
ενδιαφέρον άρθρο. Δεν επιτρέπεται να αποξενώνεται ο κόσµος µε την ιδέα του 
στρατού, αλλά από την άλλη κανείς δεν µπορεί ν’ ασκήσει κριτική ενάντιά του. Έτσι, 
όταν κάποιος δηλώσει αντιρρησίας τον φυλακίζουν για τις ιδέες του, αλλά όχι για την 
άρνησή του. Υπήρξαν µερικές σχετικές δίκες και έχουµε ήδη κόσµο στη φυλακή. 
Προσωπικά ήµουνα στη φυλακή για 3 βδοµάδες, αλλά µετά απαλλάχτηκα.  
Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να µην πάει κανείς στο στρατό; 
Εάν µπορείς ν’ αποδείξεις ότι είσαι οµοφυλόφιλος, έχεις µεγάλη πιθανότητα να µην 
πας. Σε υποβάλλουν σ’ εξετάσεις να σε δουν. Ή εάν έχεις ψυχολογικά προβλήµατα σε 
στέλνουν σε στρατιωτικό νοσοκοµείο για µήνες και µήνες, µε άσχηµη περιποίηση. 
Μετά σου λένε εντάξει είσαι άρρωστος. Ξέρω µερικές τέτοιες περιπτώσεις. Ένας 
άλλος τρόπος είναι όταν δεν παρουσιαστείς τη µέρα και ώρα που πρέπει, αλλά θα 
ψάξουν να σε βρουν και θα πας µετά. 

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
 



Η ιστορία του τουρκικού εργατικού κινήµατος είναι οριοθετηµένη από την κρατική 
καταστολή, από στρατιωτικά πραξικοπήµατα και τέλος από λυσσαλέους αγώνες για 
την απόκτηση των στοιχειωδών δικαιωµάτων. 
Α) Οθωµανική Αυτοκρατορία: Τα πρώτα σκιρτήµατα. 
Τα πρώτα κοινωνικά κινήµατα εµφανίστηκαν κατά την περίοδο µεταξύ  1770-1780. 
Επρόκειτο για  καθαρά  αµυντικές διεκδικήσεις του τύπου απαίτηση πληρωµής 
µισθών. Οι λίγες εργατικές οργανώσεις δούλευαν στην παρανοµία. Η πρώτη 
παρόµοια ένωση δηµιουργήθηκε απ’ τους εργάτες της Τοφάνης κι επέζησε για ένα 
χρόνο, πριν διαλυθεί απ’ την κυβέρνηση. 
Από το 1908 και µετά, µε την ανακήρυξη της µοναρχίας, οι απεργίες 
πολλαπλασιάστηκαν κι αυτό συνέβη κύρια στο χώρο των σιδηροδροµικών και 
θαλάσσιων µεταφορών. Ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη και τη Σµύρνη, . οι 
απεργίες απλώθηκαν στην Ανατολία και τα Βαλκάνια, στους τοµείς του καπνού, της 
διατροφής, του κάρβουνου και των ορυχείων. Για πρώτη φορά η εξουσία υποχωρεί 
κα,ι παρέχει ορισµένα δικαιώµατα στους εργάτες. Μετά από λίγο, όµως, ένας νόµος 
απαγορεύει ξανά τις απεργίες και τις εργατικές οργανώσεις. 
Β) Η άνοδος του κεµαλισµου. 
Η ρώσικη επανάσταση του 1917 είχε απήχηση και στην Τουρκία, µετά το γυρισµό, 
µεταξύ άλλων, των αιχµαλώτων πολέµου από τη Σοβιετική Ένωση. Κατά τη διάρκεια 
των χρόνων αυτών δηµιουργήθηκε η Σοσιαλιστική Ένωση καθώς και η Σοσιαλιστική 
Εργατική Ένωση, που έγινε και η πιο σηµαντική οργάνωση στη χωρά κατά την 
απελευθέρωση της το 1923(*).  Στο Σύνταγµα του 1924 δεν αναγνωρίζεται ξανά το 
δικαίωµα της απεργίας, ούτε αυτό της ένωσης για τους εργάτες. Το 1925 όλες οι 
κοµµουνιστικές κι εργατικές οργανώσεις διαλύθηκαν από το Μουσταφά Κεµάλ (**). 

Τον Ιούνιο του 1936 η τούρκικη κυβέρνηση υιοθετεί µια εργατική νοµοθεσία 
δανεισµένη από τη φασιστική Ιταλία, µε σκοπό να «προστατευθεί η ασφάλεια και η 
υπόσταση του κράτους από τις ανατρεπτικές ενέργειες του κοµµουνισµού και του 
αναρχισµού». 

Στο εξής τ’ αφεντικά θα είχαν το νόµιµο δικαίωµα να απαιτούν 13ωρη εργασία απ’ 
τους εργάτες τους. Άλλωστε από το 1930 ο Κεµάλ είχε ονοµαστεί «αιώνιος αφέντης» 
και το µονοκοµµατικό του σύστηµα ήταν απόλυτα ενσωµατωµένο στο κράτος. Πέραν 
αυτού, η τούρκικη κυβέρνηση διατηρούσε άρρηκτες σχέσεις µε την Ιταλία και 
Γερµανία. 

Γ) Αποβιβάζεται ο «θείος Σαµ» 
Αµέσως µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, ο αµερικάνικος ιµπεριαλισµός πατάει πόδι 
στην Τουρκία. Από τότε ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί από κοντά κάθε πολιτική 
εξέλιξη στη γύρω περιοχή. Το 1952, κάτω από τις συµβουλές της CIA, ιδρύθηκε το 
συνδικάτο ΤΟΥΡΚ - ΙΣ. Όντας το µόνο νόµιµο συνδικάτο είχε ως ρόλο και σκοπό το 
φίµωµα κάθε εργατικής διεκδίκησης και την προώθηση της αντί κοµµουνιστικής 
προπαγάνδας. Όπως ήταν φυσικό, το συνδικάτο αυτό ποτέ δε διατύπωσε κάποια 
διεκδίκηση για απόκτηση συλλογικών συµβάσεων ή του δικαιώµατος της απεργίας. 

Το πραξικόπηµα του 1960 στάθηκε το σηµείο εκκίνησης για πολλές παράνοµες 
ενέργειες του τούρκικου λαού για την απόκτηση κοινωνικών δικαιωµάτων. Κάτω από 
τη Λαϊκή πίεση το Σύνταγµα του 1963 παρέχει το δικαίωµα της απεργίας καθώς και 
συλλογικές συµβάσεις. Αναγνωρίζει,  όµως ταυτόχρονα και το δικαίωµα των 
αφεντικών για λοκ άουτ. 



Κατά το τέλος της δεκαετίας του ‘60, µπροστά στην άνοδο των λαϊκών κινηµάτων, το 
φασιστικό τούρκικο κόµµα αναλαµβάνει δράση. Ένοπλες οµάδες αυτού του 
κόµµατος και κάτω απ’ την προστασία   της   αστυνοµίας,    καταλαµβάνουν    τις 
πανεπιστηµιακές σχολές και δολοφονούν αυτούς που τους εναντιώνονται. 

Ορισµένοι κλάδοι του ΤΟΥΡΚ - ΙΣ διαχωρίζουν τη θέση τους και ιδρύουν τη ΝΤΙΣΚ. 
Η κυβέρνηση, για να καταπολεµήσει την αυξανόµενη απήχηση του συνδικάτου αυτού 
στα λαϊκά στρώµατα, τροποποιεί την εργατική νοµοθεσία µ’ ένα σχέδιο νόµου, στα 
πλαίσια του οποίου θα ήταν αδύνατη η νοµιµοποίηση της ΝΤΙΣΚ. 

Μπροστά στην κρατική αυτή προβοκάτσια η εργατική τάξη ξεσηκώνεται. Στις 15 
Ιούνη 1970 και στις πόλεις Σµύρνη, Σακάρυα και Κωνσταντινούπολη, 70.000 εργάτες 
σταµατούν την παραγωγή. Ειδικότερα στην Κωνσταντινούπολη οι εξεγερµένοι 
βγήκαν στους δρόµους, όπου εκδηλώθηκαν βίαιες ταραχές και το κράτος 
αναγκάστηκε να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Μπροστά στο ξεσηκωµό η 
κυβέρνηση αναγκάστηκε, τελικά, ν’ αποσύρει το σχέδιο νόµου. Η εξέγερση, όµως, δε 
σταµάτησε. Κράτησε δύο ολόκληρα µερόνυχτα και χρειάστηκε να επέµβει ο Κεµάλ 
Τουρκλέρ, τότε πρόεδρος της ΝΤΙΣΚ, απευθύνοντας ένα ραδιοφωνικό διάγγελµα και 
καλώντας τους εργάτες να σταµατήσουν τις ταραχές. Αυτές ακριβώς οι ταραχές 
χαρακτηρίστηκαν ως η πιο µεγάλη πράξη αυθορµητισµού της τούρκικης εργατικής 
τάξης. 
Στις 12 Μάρτη 1971 έχουµε ένα ακόµα πραξικόπηµα. Ακόµα µια φορά τα 
δικαιώµατα των εργατών καταστέλλονται µε τη βία.  Μία απ’ τις πρώτες ενέργειες 
της νέας κυβέρνησης είναι η δηµιουργία αντιτροµοκρατικών οµάδων, που έχουν ως 
αποστολή την καταστολή κάθε πηγής κι εστίας εξέγερσης. Ένας απ’ τους στόχους 
τους ήταν και η τροµοκράτηση των κατοίκων του Κουρδιστάν. 

Στους τελευταίους µήνες του 1974 επανέρχεται η «δηµοκρατία». Η εργατική τάξη 
ρίχνεται ακόµα µια φορά σε αγώνες, στην αρχή καθαρά οικονοµικούς και κατόπιν 
πολιτικούς. Έτσι επιτυγχάνεται η κατάργηση των δικαστηρίων ασφαλείας του 
κράτους, οργάνων που αποτελούσαν καθαρή προέκταση του στρατιωτικού νόµου. Οι 
πρωτοµαγιάτικες εκδηλώσεις του 1975 και του 1976 αποτελούν επίδειξη δύναµης. 
Τον Σεπτέµβρη νέο κύµα απεργιών ξεσπάει. Αυτή ακριβώς την εποχή ο αρχηγός της 
κυβέρνησης δηλώνει: «Οι φασίστες τροµοκράτες είναι έντιµοι πολίτες που βοηθούν 
τις δυνάµεις ασφαλείας στον αντιανατρεπτικό τους αγώνα». Εξάλλου το φασιστικό 
κόµµα διατηρούσε κέντρα εκπαίδευσης σε πολλές µεγάλες πόλεις της χώρας. 
Η συγκέντρωση της 1ης Μάη 1977 δέχεται την επίθεση του στρατού. Αποτέλεσµα 37 
νεκροί, χιλιάδες τραυµατίες, χιλιάδες συλλήψεις. Στο εξής η τροµοκρατική βία του 
κράτους θα γενικευτεί, µε την παρότρυνση της άκρας δεξιάς. 

Δ) Το πραξικόπηµα της 12ης Σεπτέµβρη 1980. 
Κατά τη δεκαετία του ‘70 η Τουρκία ρίχτηκε στην οικονοµική κρίση, µε αποτέλεσµα 
µείωση των µισθών και αύξηση των απολύσεων. Στο κλίµα αυτό οι διαπραγµατεύσεις 
για συλλογικές συµβάσεις αποτυγχάνουν. Τα χρόνια 1980-81 ήταν το τέλος της 
προθεσµίας για την ανανέωση τους. Μ’ ένα ποσοστό πληθωρισµού πάνω από 100%, 
οι εργάτες διεκδικούσαν µια αύξηση µισθών ανάλογη µε την πτώση της αγοραστικής 
του δύναµης. Τα οικονοµικά µέτρα που αποφασίστηκαν το Γενάρη του 1980 κάτω 
από την πίεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, εµπόδιζαν µια τέτοια αύξηση 
των µισθών. Έτσι οι διαπραγµατεύσεις ακόµα µια φορά καταλήγουν σε αδιέξοδο. 
Στην αρχή της χρονιάς το εργοστάσιο «Ταρίς» της Σµύρνης καταλαµβάνεται απ’ τους 
εργάτες. Ο στρατός επεµβαίνει κι ακολουθούν βίαιες ταραχές. Τον Ιούλη 



σηµειώνονται ταραχές στο Κορούµ. Στην πόλη Φάτσα η αστυνοµία καταστέλλει την 
απόπειρα αυτοδιεύθυνσης της πόλης από τα λαϊκά συµβούλια. 

Το Σεπτέµβρη 50.000 χιλιάδες εργάτες απεργούν κι ακόµα 100.000 ετοιµάζονται να 
τους ακολουθήσουν. Η εξουσία ζητάει τη βοήθεια του στρατού. 
Γίνεται το πραξικόπηµα. Κάθε ελευθερία αναστέλλεται. Γύρω στα 150.000 άτοµα 
συλλαµβάνονται και 50 περίπου οργανώσεις κι οµάδες, ρεφορµιστικού ή 
επαναστατικού χαρακτήρα, διαλύονται από το καθεστώς και τα µέλη τους 
κυνηγιούνται άγρια. Οι 52 ηγέτες του συνδικάτου ΝΤΙΣΚ κατηγορούνται και 
καταδικάζονται βάσει των άρθρων 141 και 142 του ποινικού κώδικα, που τιµωρούν 
µε την ποινή του θανάτου κάθε τάση εγκαθίδρυσης της κυριαρχίας µιας τάξης πάνω 
στην άλλη». 
Αστυνοµικά τµήµατα εγκαθίστανται µέσα σε όλα τα εργοστάσια! Για την παραµικρή 
αντίρρηση ο εργάτης συλλαµβάνεται, βασανίζεται και απολύεται! 
Η αρµοδιότητα της διεξαγωγής διαπραγµατεύσεων για τις συλλογικές συµβάσεις 
µεταβιβάζεται στην ανώτατη αρχή. Οι κατακτήσεις των εργατών καταργούνται η µια 
µετά την άλλη. Καταργούνται τα επιδόµατα ανεργίας κα» το χρονικό όριο 
συνταξιοδότησης ανεβαίνει από 5.000 σε 7.000 µέρες εργασίας. 
Το συνδικάτο ΤΟΥΡΚ - ΙΣ δεν χαρακτηρίστηκε ποτέ ως παράνοµο και συνέχισε και 
κατά την περίοδο της δικτατορίας τις επιθέσεις του ενάντια στους εργάτες. 
Το Σύνταγµα του 1984 αποφασίζει ότι τα άτοµα που πέρασαν από πολιτική δίκη δεν 
θα έχουν στο εξής το δικαίωµα να οργανώνονται σε συνδικάτα κι επιπλέον το κράτος 
θα εξασκεί την κηδεµονία του πάνω στα νόµιµα συνδικάτα. Το δικαίωµα της 
απεργίας δεν απαγορεύεται, αλλά οι νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι τέτοιες που 
καθιστούν πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, το χαρακτηρισµό µιας απεργίας ως 
νόµιµης. Ο νόµος της «κατάστασης έκτακτης ανάγκης» υποχρεώνει τους εργάτες ν’ 
αποδίδουν «εθελοντικά» υπερωρίες και σε επιχειρήσεις που θα υποδεικνύει η 
κυβέρνηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης! 
Η κρατική καταστολή είναι καθηµερινή πραγµατικότητα για την τούρκικη εργατική 
τάξη. 
Ο στρατός έπαιξε πάντα καλά το ρόλο του, που δεν είναι άλλος απ’ αυτόν του 
φύλακα των συµφερόντων της αστικής τάξης, του κεφαλαίου, του κράτους και του 
αµερικάνικου ιµπεριαλισµού. Ο στρατός επενέβη αποτελεσµατικά κάθε φορά που η 
εξέγερση των εργατών τράνταξε την εξουσία της οικονοµικά κυρίαρχης τάξης, κάθε 
φορά που η ύπαρξη του κράτους αµφισβητήθηκε και καταδικάστηκε από το λαό. 

(*) Ο πόλεµος της ανεξαρτησίας προωθήθηκε απ’ τους προύχοντες, που είναι η 
ανερχόµενη µπουρζουαζία που θα καταλάβει την εξουσία µετά το 1923. 

(**) Ο Λένιν έδωσε σηµαντική βοήθεια στο κεµαλικό κίνηµα για τον αγώνα του, 
παρά τη δολοφονία του τότε γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και των 
συντρόφων του. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ «ATES HIRSIZI» 
 
Η Τουρκία, η Μέση Ανατολή, η ευρύτερη περιφέρεια µας συνολικά µε τις βαθιές 
αντιθέσεις και τα πολλά κοινωνικά προβλήµατα, βρίσκεται στην κεφαλή των 
συγκρουσιακών πεδίων του κόσµου. Βρισκόµαστε σε µία ασταθή κατάσταση όπου 
πολλές σύνθετες σχέσεις συναντιούνται και συγκρούονται. 



Εδώ, σε µεγαλύτερο βαθµό από οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη, στέκονται δίπλα-
δίπλα η χλιδή ενός ανακτόρου και η αθλιότητα των απόκληρων και γι ' αυτό είναι ένα 
µέρος όπου το κοινωνικό µίσος και η οργή µπορούν να αναδύονται πιο εύκολα αφού 
αντιµετωπίζουµε µια ανοικτή, έκδηλη και έντονη τυραννία. Η Εγγύς και η Μέση 
Ανατολή, όπου η παραδοσιακή ζωή µπορεί και  ελπίζει παρά την εισβολή της 
βιοµηχανίας, είναι περιοχές σηµαντικές για το αναρχικό κίνηµα. 
Είναι το µέρος όπου γεννηθήκαµε και από εδώ στέλνουµε τους πιο θερµούς και 
εγκαρσίους χαιρετισµούς στους επαναστάτες, τους αναρχικούς όλου του κόσµου. 
Θέλοντας να διεξάγουµε τον αναρχικό αγώνα, αγώνα µε παράδοση δύο αιώνων, στο 
χώρο της Μέσης Ανατολής, στοχεύουµε σε µία πολυδιάστατη δραστηριότητα. Αυτή 
απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο πολιτιστικού πλούτου και ένα σκληρό ιδεολογικό, 
φιλοσοφικό, ηθικό και πολιτικό αγώνα. Γι ' αυτό χρειαζόµαστε εφόδια για όλα τα 
επίπεδα αυτού του αγώνα, αφού άλλωστε για µας δεν αποτελεί προϊόν ενός 
πρόσκαιρου ενθουσιασµού ή µία παροδική ασχολία. Ο αγώνας µας για ελεύθερη ζωή 
ξεκινά από το τώρα. Γι’ αυτό χρειαζόµαστε ένα ευρύ φάσµα από ενισχύσεις και µέσα 
για τον αγώνα µας, τη συνεργασία µε εθελοντές του Αγώνα για την Ελευθερία από 
όλο τον κόσµο. Τα κράτη, τα σύνορα. Η γλώσσα, δεν µπορούν να φράξουν το δρόµο 
για τον κοινό αγώνα, για την οικοδόµηση της συλλογικής ζωής. Να αρνηθούµε την 
τεχνητή «συνείδηση» που, επί τόσους αιώνες µας επιβάλλουν. 
Είµαστε µια χούφτα επαναστάτες που χωρίς να ανήκουµε σε κανένα έθνος, έχουµε 
δώσει τις καρδιές µας για να γίνουµε κλέφτες της φωτιάς, ενάντια σε όλες τις 
εξουσίες που έχουν βαθιά ριζωθεί σε µια σκληρή περιοχή όπως η δική µας, όπου 
κυριαρχεί το αίµα και ο θάνατος. 
Οι «κλέφτες της φωτιάς» χρειάζονται εκδόσεις και άλλα µέσα επικοινωνίας για να 
διαδώσουν τους σκοπούς τους, τα αιτήµατά τους και την ιδέα της ελεύθερης ζωής, 
για να προτάξουν το λόγο τους ικανοποιητικά και σε κάθε γλώσσα. 
Το Ates Hirsizi δηµιουργήθηκε σαν απάντηση σε αυτήν την ανάγκη. Το Ates Hirsizi, 
όµως, είναι επίσης και ένα µέσο για να ακούγεται η φωνή όλων των µαχητών της 
ελευθερίας. 
ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ, ΑΝΊΊΕΞΟΥΣΙΑΣ7ΈΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΈΝΟΙ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 
υποστηρίξτε µας. 
Στείλτε µας υλικό και ενωθείτε µαζί µας στον κοινό αγώνα. Ανταλλάξτε µαζί µας 
ιστορικά στοιχεία ειδήσεις και πληροφορίες. Στείλτε µας πολιτικά. φιλοσοφικά, 
θεωρητικά άρθρα, ιστορίες, ποιήµατα, συνεντεύξεις, φωτογραφίες, σκίτσα. 
Παρακολουθείστε το Ates Hirsizi και µεταφράστε τα πιο σηµαντικά άρθρα στη 
γλώσσα σας. 
 
ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 
ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. 
 

Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
Δεν είναι µόνο το κράτος και οι αντιπρόσωποι του Τύπου, που παρατάσσονται µε 
αυτό, αλλά επίσης ένα τεράστιο κοµµάτι του δεξιού και αριστερού τύπου πιστεύει ότι 
υπάρχει ελευθεροτυπία ή θα επιτευχθεί κάποια στιγµή. Στην πραγµατικότητα, τίποτα 
δεν µπορεί να ειπωθεί για το κράτος και τον κυβερνητικό Τύπο. Το κράτος και ο 
υποτελής του Τύπος προσπαθούν κύρια να πείσουν τον κόσµο για την ύπαρξη της 
ελευθεροτυπίας. Αλλά είναι δύσκολο να κατανοήσουµε το πώς οι ανταγωνιστικοί 



κύκλοι, οι οποίοι είναι άµεσα εκτεθειµένοι στην καταπίεση, είναι επίσης πεπεισµένοι 
από την αυταπάτη της ελευθερίας του τύπου. Δεν χρειάζεται να γίνονται και να 
λέγονται πράγµατα σχετικά µε το πνεύµα των υπαρχόντων κανόνων, αποδεικνύοντας 
ότι η διπροσωπία της αστικής τάξης µετατρέπεται σε ανωφελή προσπάθεια κάθε 
φορά.  Μέσα σε τέτοια αβεβαιότητα η επαναστατική λογική χάνεται.. 
Το ζήτηµα δεν είναι αν «υπάρχει ή όχι ελευθερία του Τύπου» αλλά αν «µπορεί να 
υπάρξει ή όχι». Αυτό είναι το επίπεδο που θα έπρεπε να συζητηθεί αυτό το ζήτηµα, 
θα υπάρχει ελευθερία του τύπου, όταν ο σοσιαλιστικός Τύπος δεν θα πιέζεται 
καθόλου, αλλά θα υποστηρίζεται από διάφορα ταµεία, όπως συµβαίνει στην Ευρώπη: 
Αν η «Aydinlik» και η «Ozgur Gundem» (οι δύο ριζοσπαστικές σριστερίζουσες 
καθηµερινές εφηµερίδες) δεν εµποδίζονται, αλλά απεναντίας υποστηρίζονται, θα 
σήµαινε αυτό ελευθερία του Τύπου; 

Ο Τύπος διαθέτει ένα βασικό χαρακτηριστικό των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, το 
οποίο µε το λειτουργικό του χαρακτήρα συγκεντρώνει τις ειδήσεις και τη γνώση και 
περιορίζει την ελευθερία. Όταν αυτό το αντιδηµοκρατικό χαρακτηριστικό του Τύπου 
συναντά την καθοδηγητική του λειτουργία, τότε µεταβάλλεται σε µια άθικτη 
αυθεντία γνώσης υπεράνω της αποφασιστικότητας εκατοµµυρίων ανθρώπων. 
Παρά τα υπερβολικά χυδαία ψέµατά τους και τις αντεπαναστατικές τους επιθέσεις, αν 
πολλοί ιδεολόγοι αστοί είναι απαλλαγµένοι από όλες τις κοινωνικές αντιδράσεις χάρη 
στην «ταυτότητα µέλους», του ιερού δελτίου που κατέχουν, τότε αυτή είναι µια 
φανερή εκµετάλλευση των µαζών, που εξαγνίζεται από την εξουσία τους. 
Ο τύπος χρησιµεύει ως µέσο πολιτικής ηγεµονίας των τάξεων που είναι 
τοποθετηµένες στην εξουσία. Επιπλέον τα καπιταλιστικά µέσα ενηµέρωσης τα οποία 
εξολοθρεύουν την ελευθερία και αποβλακώνουν τις µάζες µε τους εντατικούς 
βοµβαρδισµούς ψεµάτων, η ελευθερία του τύπου δεν θα είναι υπό συζήτηση ούτε 
κατά τη διάρκεια του σοσιαλισµού. Από τη στιγµή που όλοι συµφωνούµε ότι η 
ελευθερία του Τύπου είναι µόνο ένα λαµπερό ψέµα στην καπιταλιστική τάξη τότε 
ποιος ο λόγος να έχουµε την ελπίδα για τη σοσιαλιστική τάξη. Ξέχωρα από τα πρώην 
σοσιαλιστικά κράτη και την έννοια του Τύπου, από τους γενικούς γραµµατείς του 
κοµµουνιστικού κόµµατος, ίσως είναι καλύτερα να θυµηθούµε την περίοδο του Λένιν 
και την εξόντωση που επιβλήθηκε στους σοσιαλιστές επαναστάτες, 
αναρχοσυνδικαλιστές, µενσεβίκους, αναρχικούς και στην αντίδραση των εργατών.           

Αυτό που εννοούµε είναι ότι, ο Τύπος είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για την 
κυριαρχία της εξουσίας. Καταλήγοντας στην ελευθερία του Τύπου θεωρούµε ότι 
είναι µόνο ένα από τα αναπόφευκτα ψέµατα που όλες οι εξουσίες πρέπει να 
χρησιµοποιήσουν κατά καιρούς. Από τη στιγµή που ο Τύπος είναι απόλυτα η ίδια η 
ανηθικότητα, δεν είναι αναγκαίο να λάβουµε µέρος σε ένα παιχνίδι «γάτας-
ποντικιού», πειθόµενοι από µια απάτη σαν αυτή της «ηθικής του Τύπου». Δεν θα 
έπρεπε να χρειαζόµαστε κέντρα παραγωγής ειδήσεων, τα οποία έχουν ιδρύσει 
οργανικές σχέσεις µε τη βιοµηχανία και τα οποία εξουσιάζουν τα µυαλά των µαζών. 
Αν η επανάσταση δεν καταργήσει όλους τους θεσµούς των µέσων µαζικής 
επικοινωνίας, που εκτοπίζουν τη διαπροσωπική επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων 
µε ένα βοµβαρδισµό συγκεντρωµένων ειδήσεων, τότε ακόµη και η ίδια η επανάσταση 
θα υποχρεωθεί να χρησιµοποιήσει το ψέµα της «ελευθερίας του Τύπου».  
Στην Τουρκία τώρα αντιµετωπίζουµε τις βαρύτερες καταπιέσεις των τελευταίων 
χρόνων, που κατευθύνονται στις ιδέες. Πριν λίγα χρόνια, τα ιδεολογικά εγκλήµατα 
θεωρούνταν πολιτικά και αντιµετωπίζονταν ξεχωριστά από τα τροµοκρατικά. Πριν 
τρία χρόνια, το άρθρο του Ποινικού Δίκαιου, που όριζε ότι οι ιδέες ήταν εγκλήµατα, 



καταργήθηκε από ένα ειδικό νόµο µέσα σε πανηγυρισµούς, κοκτέηλς και πολλά 
«ζήτω». Φυσικά, η ελευθερία ιδεών δεν ακολούθησε αυτό το γεγονός. Αντί γι’ αυτό 
ετέθησαν σε λειτουργία πειράµατα λογοκρισίας που χρησιµοποιήθηκαν από τους 
Οθωµανούς µεταξύ του 1786 και του 1908. Λειτούργησε ένας αντιτροµοκρατικός 
νόµος και µετά από αυτόν, τα εγκλήµατα που διαπράττονταν δια µέσου του Τύπου, 
τιµωρούνταν τώρα µε άρθρα βαρύτερα από πριν και ως εγκλήµατα που θεωρούνταν 
«τροµοκρατικά». Αυτή τη στιγµή, πάνω από πενήντα συγγραφείς και δηµοσιογράφοι 
είναι στη φυλακή ως «τροµοκράτες» λόγω των γραµµένων ιδεών τους! Σα να µην 
ήταν αρκετά όλα αυτά. ο αντιτροµοκρατικός νόµος, του οποίου µερικά άρθρα έχουν 
αλλαχθεί καθώς απαιτήθηκε από το Εθνικό Συµβούλιο Ασφαλείας, υπολογίζεται να 
εµφανιστεί ξανά στην ηµερήσια διάταξη της βουλής το Φεβρουάριο. Αυτή η πρόταση 
επιφέρει κάποιες νέες αλλαγές στον υπάρχων αντιτροµοκρατικό νόµο. Η πιο 
σηµαντική αλλαγή είναι εκείνη, η οποία επιτρέπει ένα προ-έλεγχο ίου γραπτού τύπου. 
Κατά τη νέα αυτή αλλαγή, η οποία υπολογίζεται να γίνει νόµος, οι αντιπρόσωποι των 
εκδοτικών οίκων θα υποχρεωθούν να δίνουν δυο αντίγραφα του έντυπου υλικού στις 
τοπικές αρχές, πριν αυτό το υλικό κυκλοφορήσει. Σε αυτή την περίπτωση τα «µη -
ενδεδειγµένα» από εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία, αφίσες και όλα τα παρόµοια υλικά 
θα λογοκρίνονται στους εκδοτικούς οίκους και η κυκλοφορία τους θα εµποδίζεται.  
χωρίς απόφαση δικαστηρίου για να µαζευτούν, όπως στο παρελθόν. Τέτοιος είναι ο 
λαµπρός νέος νόµος για τον Τύπο στην Τουρκία! 

Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχουν παράνοµες εκδόσεις σε µια τέτοια 
διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι βαριές καταπιέσεις κατευθύνονται στις 
ιδέες. Ακόµη και λίγα χρόνια µετά το στρατιωτικό πραξικόπηµα στις 12 Σεπτεµβρίου 
1980, πολλές παράνοµες εκδόσεις συνεχίζονταν. 

Αν η νέα πρόταση γίνει νόµος στη βουλή το Φεβρουάριο, θα ανοίξει η πόρτα για τις 
παράνοµες εκδόσεις! Γιατί αν ο Τύπος δεν παραταχθεί µε το κράτος, η νοµιµότητά 
του δεν τον προστατεύει από το να γίνει «τροµοκρατικός» έτσι κι αλλιώς! 
 
* (Οπισθόφυλλο): Το αναρχικό κίνηµα στην Τουρκία, µπορεί να βρίσκεται ακόµα 
στα σπάργανα αφού έχει µόνο σχεδόν δέκα χρόνια ζωής, αλλά κρύβει µέσα του µια 
τέτοια δυναµική που όταν απελευθερωθεί θα συµπαρασύρει όχι µόνο την ίδια τη 
χώρα αυτή στο πέρασµά της, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. 
Φτάνει οι αναρχικοί να εργασθούν στην κατεύθυνση της απαλλαγής του κόσµου από 
τη θρησκευτική και κρατική µάστιγα. Η µπροσούρα αυτή είναι µια πρώτη, 
πιστεύουµε, προσπάθεια που προτείνεται στο ελληνικό κοινό και φιλοδοξεί να 
ξεδιαλύνει, αν και περιορισµένου όγκου, κάποιες από τις αµφιβολίες των 
αναγνωστών σχετικά µε το αναρχικό κίνηµα στην Τουρκία. Στην κατεύθυνση της 
οικοδόµησης της φιλίας, συνεργασίας και αµοιβαίας συνύπαρξης των δύο λαών, 
ελληνικού και τουρκικού, ενάντια στα κράτη, στον εθνικισµό και σοβινισµό που 
καλλιεργούν οι δύο άρχουσες κλίκες.  
 


