
δεηήμαηα ανηικσριαρτικού αγώνα       

περί αλλελεγγύες ζηε villa Βαρβάρα, διαδικαζιών 

και άλλων ηινών 
 

ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
"Η αιιειεγγχε δελ είλαη θηιαλζξσπία. Δίλαη θνκκάηη ηεο εζηθήο θαη 

ηνπ αγψλα ησλ αλζξψπσλ πνπ αληηπαιεχνπλ ηνλ θφζκν ηεο θπξηαξρίαο". 

΄Έθθξαζε πνπ πνιινί/έο απφ εκάο θαη πνιιέο θνξέο, ρξεζηκνπνηήζακε. 

Θα δνθηκάζνπκε -γηα κηα αθφκε θνξά- λα εμεγήζνπκε, ηη ελλννχκε 

ηνπιάρηζηνλ εκείο. 

Αιιειέγγπνη απέλαληη ζε θάπνην ππνθείκελν (άηνκν ή 

ζπιινγηθφηεηα), κπνξνχλ θαη πξέπεη λα είλαη απηφο/νί, πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ζηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπ θνκκάηηα ηνπ εαπηνχ ηνπο, 

ζπφξνπο ηνπ αληηθπξηαξρηθνχ ιφγνπ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βιαζηήζνπλ. Έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ ππνρξέσζε λα εμαληιήζνπλ 

ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο απέλαληη ζε φπνηνλ/νπο κε ηα ιφγηα θαη 

ηηο πξάμεηο ηνπ, πξνσζεί ηελ ππφζεζε ηεο θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο 

θαη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ, ρσξίο λα ηαπηίδεηαη κέζα 

απφ ηνλ αγψλα ηνπ κε κνξθέο ηεο θπξηαξρίαο, έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε 

ηνπο κεραληζκνχο ηεο. Δηδάιισο πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ, είηε 

θαηαγγέιινληαο είηε αδηαθνξψληαο γηα ηε δξάζε ηνπ κε νινθάλεξν 

ηξφπν. Γε λνκίδνπκε λα ππάξρεη άιιε ζηάζε πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα 

εληαρζεί ζε απηφ πνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί "ηελ εζηθή θαη ηνλ αγψλα" 

απηψλ πνπ παιεχνπλ γηα ηελ αλαηξνπή ηεο θπξηαξρίαο. 

Όπσο φκσο ε αιιειεγγχε δελ κπνξεί λα πξνζθέξεηαη κε 

αληαιιάγκαηα, ζηνλ ίδην βαζκφ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεηαη αθεηδψο θαη 

άθξηηα (γλσξίδνληαο φηη έηζη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί "επηιεθηηθή", απφ 

φινπο εθείλνπο πνπ, ζην φλνκα ηεο φπνηαο αληηθεηκεληθήο ζθνπηκφηεηαο 

ηνπο, ζπεθνπιάξνπλ, ζπλδηθαιίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

"αιιειεγγχε", είηε γηα λα επηπιεχζνπλ κέζα ζηε ζπλνιηθή δηαλνεηηθή 

λσζξφηεηα θαη ζχγρπζε, δηαηεξψληαο ηελ θαη επηηείλνληαο ηελ, είηε γηα 

λα νηθνδνκήζνπλ ηελ νξγάλσζε πνπ -ηππηθά ή άηππα κηθξή ζεκαζία 

έρεη- ζα "θαζνδεγήζεη ηηο επαλαζηαηεκέλεο κάδεο ησλ πξνιεηάξησλ"). 

Γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο. 

Γελ κπνξεί λα ππάξμεη αιιειεγγχε ρσξίο θξηηηθή, ρσξίο δειαδή ηελ 

θαηάζεζε ζην ίδην ην ππνθείκελν αιιά θαη ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα 

ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε, ηεο αληίιεςεο πνπ έρεηο γηα απηφ -ηφζν 

ησλ ιαζψλ φζν θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκθσλείο- ε νπνία θαη ζε 

νδήγεζε λα επηιέμεηο λα ζηαζείο αιιειέγγπνο/α. Καη θακηά ζηηγκή δελ 

είλαη αθαηάιιειε γηα απηφ. Η θξηηηθή θαη ε αιιειεγγχε είλαη νη δχν 

φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Η θξηηηθή θαη ε αιιειεγγχε είλαη ν κφλνο 

ηξφπνο, κε ηνλ νπνίνλ είλαη δπλαηφ λα κεηαηξαπνχλ ηα ξεχκαηα ελάληηα 

ζηελ θπξηαξρία ζε ειεπζεξηαθφ ρείκαξξν. Ο κφλνο ηξφπνο λα 

επηθνηλσλήζνπλ, λα αληηπαξαηεζνχλ θαη λα ζπληεζνχλ απφςεηο θαη 

πξαθηηθέο αθνχ δνθηκαζηνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Δπαλαιακβάλνπκε: αιιειεγγχε ρσξίο θξηηηθή είλαη θηιαλζξσπία 

θαη θακηά δπλαηφηεηα δελ έρεη λα πξνσζήζεη ην θνηλσληθφ δήηεκα θαη 

θξηηηθή ρσξίο αιιειεγγχε είλαη πνιεκηθή (έθθξαζε ηεο ζχγθξνπζεο 

αληαγσληζηηθψλ-αληηζεηηθψλ απφςεσλ θαη πξαθηηθψλ) ή αθαδεκατθή 

θελφηεηα. 

Δπίζεο απηνλφεην γηα καο είλαη φηη ην ππνθείκελν (άηνκν ή 

ζπιινγηθφηεηα) πνπ είλαη απνδέθηεο ηεο αιιειέγγπαο πξαθηηθήο, 

θαζνξίδεη θαη ηα πιαίζηα ηεο αιιειεγγχεο απέλαληη ηνπ, ηα νπνία, ρσξίο 

λα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη αζθπθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλα, ζαθή θαη θαηαλνεηά θαη ζηε ζπλέρεηα βέβαηα απφιπηα 

ζεβαζηά απφ φινπο.  Όπνηνο κηιάεη γηα ηα ππνθείκελα έμσ θαη ελάληηα 

ζηηο ζειήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, έμσ θαη ελάληηα ζε φ,ηη απηά φξηζαλ, δελ 

απνηειεί παξά ηελ έθθξαζε φισλ απηψλ πνπ κηινχλ γηα καο ρσξίο εκάο 

θαη ελάληηα ζε καο. (Αλαθεξφκαζηε απφ ηνπο βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ 

θαη ηνπ Κ.Κ.Δ., πνπ εκθαλίδνληαη θαηά θαηξνχο γηα λα ξεηνπζάξνπλ ην  

κπαηαξηζκέλν πξνθίι ηεο θπξηαξρίαο, κέρξη ηελ πξψελ .Α.Κ.Δ.  θαη 

λπλ "επαλαζηαηηθή αλαηξνπή" πνπ κε ηελ επίδεημε ηνπ αγσληζηηθνχ 

πξνζψπνπ πξνζπαζεί λα νηθνδνκήζεη, ζηε δνχια, ην λέν θφκκα ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο). Μαθξηά απφ καο ηφζν νη "επαίζζεηνη δεκνθξαηηθνί 

πνιίηεο" φζν θαη νη πξψελ ηεξείο ηεο καξμηζηηθήο ιεληληζηηθήο ζξεζθείαο 

θαη λπλ φςηκνη εξαζηέο ηεο κεηξνπνιηηάληθεο - λενιαητζηηθήο εμέγεξζεο. 

Η αιιειεγγχε δελ κπνξεί λα δίλεηαη παξά ηε ζέιεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά πεξίπησζεο. Δάλ ην 

ππνθείκελν ζεσξεί φηη πάλσ ζηε δξάζε ηνπ δνθηκάδνπλ αληηιήςεηο 

άιιεο, φρη απιά δηαθνξεηηθέο αιιά αληαγσληζηηθέο- ερζξηθέο λα 

αλαπηπρζνχλ λα ζπεθνπιάξνπλ κέζσ ηεο αιιειεγγχεο, έρεη ην δηθαίσκα 

λα ηελ αξλεζεί θαη απηέο νη αληηιήςεηο ηελ ππνρξέσζε λα ζησπήζνπλ. 

Οχηε ην ππνθείκελν ηεο αιιειεγγχεο ινηπφλ, είλαη ακέηνρν γηα ηηο 

αληηιήςεηο πνπ κηινχλ γηα απηφ. 

 
...για τη villa Βαπβάπα 

Σν ξηδνζπαζηηθφ λενιατζηηθν θνηλσληθφ ξεχκα πνπ θνκκάηη ηνπ 

εθθξάζηεθε θαη κέζα απφ θάπνηεο απφ ηηο θαηαιήςεηο άδεησλ ζπηηηψλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε villa Βαξβάξα, ζπκπχθλσζε κηα ζεηξά 

εμεγέξζεσλ κέζα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Σελ εμέγεξζε ελάληηα ζηελ 

αιινηξησκέλε θαη αιινηξησηηθή νηθνγέλεηα, κε ηνπο κπξηάδεο 

θαηαλαγθαζκνχο ηεο, θαζψο θαη ηελ επηζπκία γηα ζρέζεηο λένπ ηχπνπ. 

Σελ εμέγεξζε ελάληηα ζηηο κεηξνπφιεηο ηεο απνκφλσζεο, ηηο 

κεηξνπφιεηο ηεο καηαησκέλεο επηθνηλσλίαο. Σελ εμέγεξζε ελάληηα ζηελ 

πψιεζε ζνπ ζαλ πξάγκα-εξγαηηθή δχλακε, σο κφλε δπλαηφηεηα λα 

θαιχςεηο ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ζνπ, φπσο απηή ηεο ζηέγαζεο. Σε 

γεληθεπκέλε αζθπμία πνπ απηή ε θνηλσληθή νξγάλσζε γελλά θαη ηελ 

πξνζπάζεηα λα αληρλεχζεη ηνπο ηξφπνπο γηα λα ηε ζπάζεη, ηελ επηζπκία 

λα κε κεηαηξαπνχκε ζε λεθξνδψληαλνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εμεγέξζεψλ ηνπ  ζπγθξνχζηεθε έκπξαθηα κε ην θαληαζηαθφ θνηλσληθφ 

παηέξα-θξάηνο θαη ηε λνκηκφηεηα πνπ απηφ δεκηνπξγεί, δίλνληαο έηζη  

ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα πξνο πνιινχο απνδέθηεο. 

Η Βαξβάξα, κέζα απφ ηε γηα ηξία ρξφληα χπαξμε ηεο, δηάρπζε ηελ 

πξαθηηθή ηεο θνηλσληθήο αλππαθνήο, ηεο αληίζηαζεο ζην ππάξρoλ θαη 

πξνζπάζεζε λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηνπο ρψξνπο ηεο, λα 

εθθξαζηνχλ φζνη λφκηδαλ φηη έρνπλ θάηη αληίζηνηρν λα πνπλ. 

Mεγάιν θνκκάηη ηνπ θφζκνπ ηεο ήηαλ εθεί, ζην ηειεπηαίν θνξδφλη 

ηεο δηαδήισζεο, ζηηο πεξηθξνπξήζεηο θαηεηιεκκέλσλ ρψξσλ, ζηηο ζεηξέο 

ησλ νπξιηαρηψλ απφγλσζεο-ειπίδαο, ηξπθεξφηεηαο-κίζνπο, ζηηο ζηηγκέο 

πνπ ην βησκέλν παξφλ αξληφηαλ ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ ησλ 

θαηαλαγθαζκψλ. 

 

 

Πέξα απφ ηελ θξηηηθή ζε επηκέξνπο δεηήκαηα θαη ηαθηηθά ιάζε, ε 

νπνία έρεη ήδε γίλεη αιιά δελ είλαη ηνπ παξφληνο, ε θχξηα θξηηηθή ζηε 

villa Βαξβάξα είλαη καδί θαη θξηηηθή ζην "ρψξν" θαη δελ κπνξεί λα 

εηδσζεί δηαθνξεηηθά. 

Γχν είλαη νη θεληξηθέο ηδενινγίεο, ηα θαληάζκαηα πνπ ζηνηρεηψλνπλ 

ηε δξάζε καο, πνπ θαηάθεξαλ λα θαηαζηήζνπλ αδχλακν απηφ ην ξεχκα 

ηεο άξλεζεο ηνπ ππάξρνληνο, πνπ έγηλαλ νη λέεο θπιαθέο ηεο ζθέςεο θαη 

ηεο δξάζεο καο. Ιδενινγίεο πνπ φινη φζνη εμαθνινπζνχκε λα 

αηζζαλφκαζηε αζθπμία κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο πξέπεη λα 

εληνπίζνπκε θαη λα αληηκεησπίζνπκε. Ο "ελαιιαθηηζκφο" θαη ε 

"αληηζηαζηνινγία - αγσληζηηθηζκφο". 

 

 

åναλλακτισμόρ 
Ο δηάρπηνο αληαγσληζκφο κε ηηο ρηιηάδεο φςεηο ηεο θπξηαξρίαο 

έιαβε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ ηνπ κηα ζεηξά απφ κνξθέο. 

Καηαιήςεηο ζπηηηψλ, ζηέθηα, ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, εθδνηηθά 

εγρεηξήκαηα ήηαλ θάπνηεο απφ απηέο. Δγρεηξήκαηα πνπ έδσζαλ ζπρλά κε 

επηηπρία ηηο κάρεο κε κηα ζεηξά απφ κνξθέο ηεο θπξηαξρίαο, πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ρψξνπο ζπλάληεζεο έμσ απφ ηελ ηαπηφηεηα 

"θαηαλαισηήο", πνπ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα γηα κηα θαζεκεξηλφηεηα πνπ 

δε ζα εμαθάληδε νινθιεξσηηθά ην εγψ, πνπ εθηφλσζαλ ζε θάπνην βαζκφ 

ηελ πίεζε ηεο κηζζσηήο ζθιαβηάο ζηε δσή φζσλ ζπκκεηείραλ ζε απηά, 

πνπ απηνδηαπαηδαγψγεζαλ ηνλ θφζκν πνπ ζπκκεηείρε ζε απηά ζηε 

ζπιινγηθή ιεηηνπξγία. 

 

 

"Αληηζηαζείηε 

ζ' απηφλ πνπ ρηίδεη έλα κηθξφ ζπηηάθη 

θαη ιέεη: θαιά είκαη εδψ" 
                                  

Απηά ηα εγρεηξήκαηα κεηαηξάπεθαλ γξήγνξα ζηα θεθάιηα πνιιψλ 

απφ απηνχο πνπ ηα πξαγκάησλαλ ζε νάζεηο - αλαπαπηήξηα, δηαλνεηηθά 

θαη φρη κφλν. Η ειάρηζηα αιινησκέλε-επαλνηθεηνπνηεκέλε 



θαζεκεξηλφηεηα, πνπ απηά ηα εγρεηξήκαηα δεκηνχξγεζαλ, κεηαηξάπεθε 

ζε ηέξκα ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ αλαδεηήζεσλ, ην ζηπι ηνπ αγσληζηή 

λένπ ηχπνπ εμαθάληζε θάζε αλαδήηεζε νπζίαο, θάζε ξηδνζπαζηηθή 

δηάζεζε, έλαο λενρηππηζκφο πνπ λαξθηζζηζηηθά πεξηζηξέθνληαλ γχξσ 

απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ρσξίο λα βιέπεη κέζα ζε απηήλ ηελ επηβίσζε 

θαη αλαπαξαγσγή ησλ αιινηξηψζεσλ, θαηέζηξεςε θάζε ξηδνζπαζηηθή 

πλνή θαη πξνζέζεζε έλα αθφκε βάξνο ζηα πφδηα απηψλ πνπ επηρείξεζαλ 

ηα φπνηα βήκαηα πξoο ηελ αλαηξνπή ηνπ ππάξρνληνο. Η αληίιεςε ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ πνπ παξαπάλσ αλαθέξακε, ήηαλ απηή πνπ ζπληήξεζε - 

γαινχρεζε ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε. 

 

"Δίκαζηε απηφ πνπ επηιέγνπκε λα είκαζηε 

θαη φρη απηφ πνπ ε εμνπζία ζέιεη λα είκαζηε, 

κέζα ζηνπο δηθνχο καο ρψξνπο, κε ηνπο δηθνχο καο φξνπο" 
 

Αθνχ ινηπφλ ηα θαηαθέξακε λα είκαζηε απηφ πνπ επηιέγνπκε, θαη 

λα νξίδνπκε ηνπο ρψξνπο καο  πνηo ην λφεκα ηνπ φπνηνπ αγψλα; 

 

Μηα αληίιεςε πνπ φηαλ εθθξάζηεθε ζεσξεηηθά -πξνζπαζψληαο  λα 

αληρλεχζεη θαη λα πξνηάμεη ηε ζρέζε φισλ απηψλ ησλ εγρεηξεκάησλ κε 

ηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ- ζεψξεζε φηη ε ζπιινγηθφηεηα, ε 

αιιειεγγχε θαη ε ακνηβαία βνήζεηα ζα κπνξέζνπλ ζήκεξα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ζηαδηαθά ην ππάξρνλ. Μηα αρξήκαηε νηθνλνκία ζε 

φια ηα επίπεδα απηφ είλαη πνπ πξέπεη λα θάλνπκε, θαη γηα απηφ, 

ζηεξίδνληαο ηέηνηαο κνξθήο εγρεηξήκαηα, ζα νδεγεζνχκε πξνο ηα εθεί. 

Δπηηέινπο αλαθαιχςακε ηε κνξθή πνπ πξαγκαηψλνληαο ηελ ζα 

μεκπεξδέςνπκε κηα γηα πάληα κε ηελ εθκεηάιιεπζε. 

Μηα αληίιεςε πνπ μερλά φηη φινο ν θνηλσληθφο πινχηνο νξίδεηαη 

απφ ηα αθεληηθά θαη ιεειαηείηαη απφ ηε κηζζσηή ζρέζε,  κηα αληίιεςε 

πνπ δε βάδεη σο αλαγθαίν βήκα γηα ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε ηε 

ζπιινγηθή επαλνηθεηνπνίεζε φισλ ησλ εξγαιείσλ θαηαζθεπήο ηνπ 

θαζεκεξηλνχ ρσξνρξφλνπ πνπ ζήκεξα ηα αθεληηθά ζθεηεξίδνληαη. 

Αληίζηνηρα δε βιέπεη φηη κέζα απφ ηνπο αγψλεο πξέπεη λα δηαρέεηαη ε 

ζπλείδεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ζπλνιηθήο αλαηξνπήο θαη φηη θάζε 

επηκέξνπο δξάζε θξίλεηαη απφ ην αλ πξνσζεί ή φρη απηήλ ηε ζπλείδεζε. 

Μηα αληίιεςε πνπ ζηελ νπζία εγθαηαιείπεη ην πεδίν ηνπ θνηλσληθνχ 

αληαγσληζκνχ, γηα λα ραζεί κέζα ζε θαληαζηψζεηο λεζίδσλ-νάζεσλ (θαη 

λα ζπληξηβεί βέβαηα φηαλ δηαπηζηψζεη φηη γηα παξάδεηγκα, παξαγσγηθέο 

θνιεθηίβεο ρσξίο θνηλσληθή αλαηξνπή δελ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ παξά ζε 

έλα θνβεξά πεξηνξηζκέλν ρψξν πνπ αθφκα θαη ζε απηφλ ε 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο κηζζσηήο ζρέζεο ζα εμαθνινπζεί λα είλαη ππαξθηή, 

κηαο θαη δελ ππάξρεη θακία ινγηθή πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο 

ζηεγαλφο θφζκνο). 

Γηα λα μεθαζαξίδνπκε: ηέηνηεο κνξθέο θαη πξαθηηθέο έρνπλ ηε ζέζε 

ηνπο ζην πεδίν ηνπ αλαηξεπηηθνχ αγψλα, ε ηδενινγηθνπνίεζε ηνπο 

σζηφζν θάζε άιιν παξά ηελ επίιπζε ηνπ θνηλσληθνχ δεηήκαηνο βνεζά. 

 

αντιστασιολογία - αγωνιστικισμόρ 
(ή πψο ην "λα γίλνληαη πξάγκαηα" πνιχ ζπρλά ζεκαίλεη θαχινπο 

θχθινπο). 

Αληίιεςε πνπ ζεσξεί φηη ην δεηνχκελν γηα ηελ θνηλσληθή αλαηξνπή 

είλαη πξάμεηο αληίζηαζεο ζηελ εμνπζία, νη νπνίεο πνιιαπιαζηαδφκελεο 

ζα θαηαθέξνπλ λα ηε ληθήζνπλ. Έηζη απηφ πνπ πξέπεη θαηά θχξην ιφγν  

λα θάλνπκε είλαη λα νξγαλψλνπκε θαη λα είκαζηε αιιειέγγπνη ζε ηέηνηεο 

πξάμεηο αληίζηαζεο. Γηα απηφ άιισζηε θαη ινγηθέο ηέηνηαο κνξθήο 

απαμηψλνπλ θαη θάζε κνξθή θξηηηθήο αιιειεγγχεο, ζεσξψληαο φηη απηή 

δηαζπά ηελ (θαληαζηαθή θαηά ηε γλψκε καο) ελφηεηα ησλ αληηζηάζεσλ. 

Καη αθνχ ην παλ είλαη νη αληηζηάζεηο πνηνο ν ιφγνο λα εξκελεχζνπκε ην 

ππάξρνλ θαη λα αλαδεηήζνπκε ηα κνλνπάηηα γηα ην μεπέξαζκα ηνπ; 

Πνηνο ν ιφγνο λα εθζέζνπκε ηηο εξκελείεο καο θαη ηηο πξνηάζεηο καο 

ζηελ θξηηηθή ησλ άιισλ αληαγσληζηηθψλ ζηελ θπξηαξρία ππνθεηκέλσλ; 

Πνηνο ν ιφγνο λα επηρεηξήζνπκε απφ θνηλνχ λα ζπλζέζνπκε ζθέςε θαη 

δξάζε ζε επαλαζηαηηθφ ιφγν; 

 
απαπαίτητερ επεξηγήσειρ 

Υξεηάδεηαη λα απνζαθελίζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

απνθαζίζακε λα κε ζπκκεηέρνπκε ζηελ πξσηνβνπιία αιιειεγγχεο ζηε 

villa Βαξβάξα, πνπ δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ ιίγν θαηξφ. 

Οη ιφγνη πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε απηή είλαη απνηέιεζκα 

ησλ δηαπηζηψζεσλ πνπ θάλακε απνηηκψληαο ηελ πνξεία ηφζν ηεο δηθηάο 

καο ζπιινγηθφηεηαο, φζν θαη γεληθφηεξα ηνπ "ρψξνπ" ζηε  αινλίθε. Οη 

δηαπηζηψζεηο απηέο φπσο θαη ην ζχλνιν ηεο θξηηηθήο-απηνθξηηηθήο καο 

απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ "πεξί δηαδηθαζηψλ" ην νπνίν ζα 

αθνινπζήζεη ζχληνκα, ε αλάγλσζε ηνπ νπνίνπ ζα βνεζήζεη ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζέζεσλ πνπ ζρεδφλ επηγξακκαηηθά 

παξαηίζνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

1) Η θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ γεγνλφησλ επηινγή ηεο ζπγθξφηεζεο 

ηεο "Πξσηνβνπιίαο Δλάληηα ηελ Κξαηηθή  Καηαζηνιή" ηνλ πεξπζηλφ 

Ννέκβξε δεκηνχξγεζε έλα πνιππιεζέο ζρήκα ην νπνίν εμ' αληηθεηκέλνπ 

αξρηθά θαη ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ ζηε ζπλέρεηα, θακηά ζηηγκή δελ 

θαηάθεξε λα παξάγεη ζέζεηο θαη απφςεηο πνπ λάλαη φλησο ζέζεηο θαη 

απφςεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ αλζξψπσλ πνπ ην απνηεινχζαλ. Κηλνχκελε ε 

πξσηνβνπιία κε κηα ινγηθή πνπ πξνζαλαηνιηδφηαλ απφ ην απνηέιεζκα 

(θαη δελ αλαθεξφκαζηε ηφζν ζηνλ πξψην κήλα ηεο χπαξμεο ηεο πνπ ε 

αλάγθε απειεπζέξσζεο ησλ ζπληξφθσλ ήηαλ επηηαθηηθή, φζν ζηε 

ζπλέρεηα), δελ έδσζε παξά ειάρηζηε ζεκαζία ζηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο απφςεσλ πνπ αθνινπζήζεθαλ, κε απνηέιεζκα λα παξαρζεί 

έλαο ιφγνο θαη κηα πξαθηηθή, πνπ αληαλαθινχζε αλαιχζεηο θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ηηο θαηείραλ κφλν θάπνηεο ζπγθξνηεκέλεο κεηνςεθίεο. 

Αλαπαξάρζεθε δειαδή κηα δηαρσξηζκέλε ζρέζε δηεχζπλζεο - εθηέιεζεο 

παξά ην γεγνλφο φηη φινη φζνη ζπκκεηείραλ ζε απηφ ην ζρήκα (κε 

εμαίξεζε κέιε ηεο πξψελ .Α.Κ.Δ. ) παιεχακε θαη παιεχνπκε γηα ηελ 

εμάιεηςε ηέηνηνπ είδνπο δηαρσξηζκψλ, ηφζν θνηλσληθά φζν θαη κνξηαθά 

ζηηο κεηαμχ καο ζρέζεηο.  

 

 

2) ρέζεηο κε ηελ άθξα αξηζηεξά ηεο θπξηαξρίαο. 

"Αλ  ν αλαξρηθφο ρψξνο κπνξεί θαη θ α λ α ι η δ ά ξ ε η ηηο εθξήμεηο 

νξγήο ελφο ηκήκαηνο ηεο λενιαίαο, κε βάζε ηε δηθή ηνπ πνιηηηθή 

αληίιεςε, είλαη γηαηί είλαη κέζα ζε απηέο ηηο εθξήμεηο, γηαηί καηψλεη θαη 

απηφο καδί κε ηνλ θάζε λενιαίν. Δίλαη γηαηί πξνζθέξεη δηέμνδν πξάμεο 

εθεί πνπ άιινη είλαη κφλν ιφγηα θαη θξηηηθή απφ ηελ ζθνπηά ηεο αζηηθήο 

λνκηκφηεηαο( ζηελ νπζία). Όπνηνο ζέιεη ηελ π ν ι η η η θ  ή   ε γ ε κ ν λ ί 

α (κε ηελ θαιή έλλνηα ηνπ φξνπ), φπνηνο ζέιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επαλαζηαηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε απηνχ ηνπ θνκκαηηνχ ηεο λενιαίαο, 

πξέπεη λα καηψζεη καδί ηνπ, πξέπεη λα ζπλαληεζεί καδί ηνπ φρη ζε 

παξηάθηα θαη καιαθηζκέλεο θνκκαηηθέο θηέζηεο αιιά ζηα νδνθξάγκαηα 

ηνπ αγψλα. 

απφζπαζκα ηνπ "ΟΥΣΩΒΡΗ", φξγαλν ηεο Κ.Δ. ηεο .Α.Κ.Δ, 

αξηζκφο θχιινπ 195, 2 Γεθέκβξε 1995, ζει.12 

(Οη ηνληζκνί κέζσ ησλ αξαηψζεσλ είλαη επηινγή ησλ ζπληαθηψλ ηνπ 

θεηκέλνπ) 

Η επί ηξνράδελ επηινγή ηνπ πεξζηλνχ Ννέκβξε, λα ζπλεξγαζηνχκε 

κέζα ζε επξχηεξα ζρήκαηα κε "άηνκα", έβαιε απφ ην παξάζπξν απηά 

πνπ ζπλεηδεηά εδψ θαη πνιχ θαηξφ είρακε απνθιείζεη απφ ηελ πφξηα 

κέζα ζηνπο ρψξνπο ηεο θνηλσληθήο αλαηξνπήο. 



Γηα λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη, θάζε ζηέιερνο ηεξαξρεκέλεο 

νξγάλσζεο έρεη ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε γηα ην πσο κεηαζρεκαηίδεηαη ε 

θνηλσλία, πνηνο ν ξφινο ηεο επαλαζηαηηθήο νξγάλσζεο-δηεχζπλζεο κέζα 

ζε απηή, πνην ην ππνθείκελν ηεο επαλάζηαζεο (γηα ηηο Μ-Λ νξγαλψζεηο -

θαη φρη κφλν- ε εξγαηηθή ηάμε) θαη ζπκκεηέρεη φπνπ ζπκκεηέρεη γηα λα 

πξνσζήζεη ηελ ζθνπηκφηεηα ηνπ (πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ 

νηθνδφκεζε ηνπ θαζνδεγεηηθνχ νξγάλνπ-θφκκαηνο ηεο επαλάζηαζεο). 

Μηα ζθνπηκφηεηα ξηδηθά ερζξηθή, πνπ ζεσξεί ηελ απηνδηεχζπλζε ησλ 

αγψλσλ θαη ησλ θνηλσληψλ ζαλ "κηθξναζηηθή παξέθθιηζε" θαη πνπ γηα 

απηφ γπξεχεη λα απνθηήζεη ηελ εγεκνλία απηψλ ησλ αγψλσλ ψζηε κε ηε 

ζεηξά ηνπο λα ηνπο δηεπζχλεη, καδί κε ηηο θνηλσλίεο, πξνο ηνλ "νξζφ" 

επαλαζηαηηθφ δξφκν. Μηα ζθνπηκφηεηα πνπ ζεσξεί ζαλ ηελ θεληξηθή 

αληίθαζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ αληίζεζε θεθαιαίνπ-εξγαζίαο, θαη 

θεληξηθφ θνξέα ηεο επαλαζηαηηθήο αλαηξνπήο ηελ εξγαηηθή ηάμε, γηα 

απηφ θαη γπξεχεη λα ππάγεη φια ηα άιια αληηθπξηαξρηθά ππνθείκελα 

ζηελ εμππεξέηεζε απηήο ηεο αληίζεζεο .  Σν λα αθήλνπκε ρψξν κέζα 

ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ δεκηνπξγνχκε ζε απφςεηο θαη πξαθηηθέο 

καξμηζηηθέο, ιεληληζηηθέο ή ζνζηαιδεκνθξαηηθέο είλαη ηνπιάρηζηνλ 

αηφπεκα, πνπ πηζαλφηαηα ζα πιεξψζνπκε (αιιά θαη έρνπκε ήδε 

πιεξψζεη) σο ειεπζεξηαθφ θίλεκα. 

 

Έμσ απφ ηηο ακνηβαίεο επζχλεο φισλ ησλ κειψλ ηεο "πξσηνβνπιίαο 

ελάληηα ζηελ θξαηηθή θαηαζηνιή"  γηα ηελ ιεηηνπξγία απηήο ηεο ζρέζεο 

παηέξα-παηδηψλ, νη αηηίεο γηα απηή ηελ θαηάζηαζε πάλε αξθεηά πην πίζσ. 

Γηα λα εμεγνχκαζηε: νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ιφγνπ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ, είλαη κηα αξγή δηαδηθαζία πνπ απαηηεί θαη 

πξνυπνζέηεη δεζκεχζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη πνπ θαηά ηε γλψκε καο 

είλαη ίζσο ν κφλνο ηξφπνο γηα λα μεθνιιήζνπκε απφ ην ηέικα ηεο 

αληηζηαζηνινγίαο θαη ηεο επαλάιεςεο ησλ αηψλησλ αιεζεηψλ ηνπ 

επαγγειίνπ ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ. Ο ιφγνο πνπ ζα παξαρζεί "απφ 

θνηλνχ" ζε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζάλαη παξά ιφγνο λέαο πξσηνπνξίαο. 

Γελ ακθηζβεηνχκε φηη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο ηνπ θνηλσληθνχ 

πνιέκνπ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία επξχηεξσλ ζρεκάησλ γηα λα 

θαηαζηεί δπλαηή αιιά θαη απνηειεζκαηηθή ε δξάζε ησλ αλαηξεπηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ. ην βαζκφ, φκσο, πνπ δελ ππήξμαλ, νχηε ππάξρνπλ πξνο 

ην παξφλ δηαδηθαζίεο ζχγθιεηζεο απφςεσλ, ζπκπαξαγσγήο ζέζεσλ θαη 

αλίρλεπζεο θνηλψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ δξψλησλ -γηα ηελ αλαηξνπή 

ηεο θπξηαξρίαο- ππνθεηκέλσλ, ηα επξχηεξα ζρήκαηα πνπ ζα 

δεκηνπξγνχληαη πξέπεη λα κελ ππνθαζηζηνχλ ην ιφγν ησλ ππνθεηκέλσλ, 

αιιά λα ζπληνλίδνπλ ηελ απηφλνκε δξάζε ηνπο θαη λα νξγαλψλνπλ ηηο 

φπνηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηεο. 

Πξνθαλψο ζηα επξχηεξα απηά ζπληνληζηηθά ζρήκαηα δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ρσξέζνπλ ζπλεξγαζίεο κε "άηνκα" ή νξγαλψζεηο κε 

αληηιήςεηο μέλεο θαη ερζξηθέο πξνο ηελ ειεπζεξηαθή αληίιεςε γηα ηελ 

αλαηξνπή θαη ηελ νξγάλσζε, δελ κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ ζπλεξγαζίεο κε 

φινπο εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα επαλεληάμνπλ ηηο εμεγέξζεηο ηνπ 

αξλεηηθνχ ζε λέεο θαη παιηέο κνξθέο θπξηαξρίαο. 

Γηα απηνχο ινηπφλ ηνπο ιφγνπο πξνηείλακε θαη εμαθνινπζνχκε λα 

πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία ελφο ζπληνληζηηθνχ αιιειεγγχεο, γηα ηε villa 

Βαξβάξα, ην νπνίν δε ζα παξήγαγε ιφγν αιιά ζα ζπληφληδε πξαθηηθέο 

ππνθεηκέλσλ, θαη απφ ην νπνίν ζα απνκαθξχλνληαλ νη 

ζνζηαιδεκνθξάηεο θαη νη ζηαιηληθνί. 

Σν γεγνλφο φηη ε πξφηαζε καο δελ έγηλε απνδεθηή αιιά θαη δελ 

απνξξίθζεθε κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθεπηηθφ, ίζσο λα νθείιεηαη θαη 

ζηελ δηθηά καο αδπλακία λα θάλνπκε αξθεηά θαζαξή ηελ άπνςε καο 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπληξφθνπο, αιιά ίζσο θαη φρη. 

Όπσο θαη λα' ρεη επαλεξρφκαζηε κε απηφ ην θείκελν ζηνρεχνληαο 

ζην λα κελ ππάξμνπλ απνξίεο ζε θαλέλα ζχληξνθν ζρεηηθά κε ηηο 

επηινγέο καο. 

 

πληξνθηθά          . 

ζπλδηθάην   ζαιηαδφξσλ 

 

Τ.Γ.1. Γελ έρνπκε θεηηρνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο. Ο 

νπνηνζδήπνηε δηάινγνο, ε νπνηαδήπνηε ζχλζεζε ιφγνπ θαη πξαθηηθήο 

πξέπεη λα αθνξά ηα ππνθείκελα ηεο αλαηξεπηηθήο δξάζεο, 

νκαδνπνηεκέλα ή κε. 

Τ.Γ.2.  Δπηγξακκαηηθά θαη γηα λα κελ ππάξρνπλ παξεξκελείεο, 

κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ θεηκέλνπ πεξί δηαδηθαζηψλ, απηά πνπ καο 

ελδηαθέξεη λα ζπκκεηάζρνπκε είλαη: ζρήκαηα ζπληνληζκνχ ηεο δξάζεο 

ησλ αληηθπξηαξρηθψλ ππνθεηκέλσλ, κε ηνλ απηφλνκν πάληα ιφγν ηνπο, 

φηαλ ε ζπγθπξία ην απαηηεί θαη έμσ απφ απηά ηα ζπληνληζηηθά ζρήκαηα -

ρσξίο λα ππνθαζηζηνχλ ηε δξάζε ηνπο- ζρήκαηα επεμεξγαζίαο, ζχλζεζεο 

απφςεσλ θαη αλάπηπμεο ησλ πξαθηηθψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο ηηο 

ζπλζέζεηο. 

Τ.Γ.3.   Κακηά κνξθή νξγάλσζεο ηνπ αλαηξεπηηθνχ αγψλα δελ είλαη 

παλάθεηα, θακηά κνξθή δελ κπνξεί λα απνηξέςεη απφ κφλε ηεο ηελ 

επηβίσζε θαη αλαπαξαγσγή εμνπζηαζηηθψλ απφςεσλ θαη πξαθηηθψλ. Γελ 

ππάξρεη θακηά καγηθή ζπληαγή γηα απηφ. Η αηνκηθή θαη ζπιινγηθή 

αληηεμνπζηαζηηθή ζπλείδεζε, ε αληηεμνπζηαζηηθή επηινγή είλαη έλα 

θαηαξρήλ, πνπ ηίπνηα δελ κπνξεί λα ην ππνθαηαζηήζεη (ρσξίο βέβαηα 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη φιεο νη κνξθέο νξγάλσζεο δίλνπλ ηελ ίδηα 

δπλαηφηεηα γηα απηφλ ηνλ αγψλα). 

Τ.Γ.4.   Γελ ππάξρεη θακηά επηζηήκε πνπ λα θαζνδεγεί ηελ δξάζε 

καο, δελ ππάξρεη θακηά αηψληα αιήζεηα πνπ είκαζηε εξκελεπηέο ηεο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο δξάζεο καο επαλαηξνθνδνηνχλ 

ηελ ζπλέρηζή ηεο πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο επαλαιινηψλεη απηά ηα 

ζπκπεξάζκαηα. ηελ νπζία -φπσο θαη θάζε επηινγή- πξφθεηηαη γηα ηελ 

επηινγή ησλ ιαζψλ πνπ καο αληηζηνηρνχλ θαη καο επαλαδηακνξθψλνπλ. 

Γηα απηφ θαη ε θξηηηθή απφ ζπληξφθνπο θαη ζπληξφθηζζεο ζ' απηέο ηηο 

επηινγέο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ επηζπκεηή. 

Τ.Γ.5.  Η παξνχζα θξηηηθή ζηηο δηαδηθαζίεο αθήλεη αλέγγηρηεο κηα 

ζεηξά απφ αδπλακίεο-ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε- πνπ εθηπιίρζεθαλ κέζα 

ζε ηέηνηα ζρήκαηα, θαη πνπ είλαη ζεκεία πνπ ζα ζπλαληήζνπκε κπξνζηά 

καο θαη ζηα λέα κνξθψκαηα πνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζνχλ.  

Τ.Γ.6.  Γηα λα κελ ππάξρνπλ παξαλνήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ζηάζε 

καο ζε φηη αθνξά ηελ αιιειεγγχε ζηε villa Βαξβάξα, γηα λα 

απνθχγνπκε ηελ επαλάιεςε ησλ ίδησλ ιαζψλ, επηιέμακε λα θηλεζνχκε 

απηφλνκα ζε φηη αθνξά ηελ αιιειεγγχε ελεκεξψλνληαο γηα φιεο καο ηηο 

θηλήζεηο ην ππνθείκελν ηεο αιιειεγγχεο θαη ζπληνληδφκελνη κε απηφ ζε 

φπνηεο θηλήζεηο  αλέπηπζζε. 

 


