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γηα ηα θύκαηα ηεο ηξηθπκίαο 
" Γε κπνξώ λα πσ όηη ηξέθσ κεγάιε εθηίκεζε ζηελ παξνύζα επνρή. Μα αλ δελ απειπίδνκαη είλαη απιώο γηαηί ε απειπηζηηθή ηεο 

θαηάζηαζε κε γεκίδεη ειπίδα". 

Αλ θαη αθόκε ζηελ Διιάδα, ε επέιαζε ησλ λέσλ ζρέζεσλ (νηθνλνκηθώλ θαη όρη κόλν) πνπ επηβάιιεη ην παγθόζκην θεθάιαην βξίζθεηαη 

ζηελ αξρή, εληνύηνηο είλαη θαλεξή, ζηηο πιάηεο όισλ ησλ κε εθκεηαιιεπηηθώλ ζηξσκάησλ, ε επηηεηλόκελε θξίζε. 

ΧΟΦΑ  ΣΤΗ ΓΟΥΛΔΙΑ ή ΧΟΦΑ ΣΤΗ ΠΔΙΝΑ 

Τόζν ιόγσ ηεο ππνρώξεζεο ησλ επαλαζηαηηθώλ θηλεκάησλ, όζν θαη ιόγσ ησλ λέσλ ηξόπσλ ξύζκηζεο πνπ δεκηνύξγεζε ην 

παγθνζκηνπνηεκέλν θεθάιαην, ην ζθεληθό αιιάδεη πιήξσο. 

Η πξνεγνύκελε κνξθή δηαηήξεζεο ηεο εθκεηαιιεπηηθήο ζπλζήθεο, πνπ είρε πάξεη ην όλνκα θξάηνο πξόλνηαο, αληηθαζίζηαηαη, κέζα ζε 

κηα γεληθεπκέλε παγθόζκηα επίζεζε ησλ εθκεηαιιεπηώλ, από ηελ παγθόζκηα νηθνλνκία ηεο αγνξάο. 

Έηζη ινηπόλ από ηελ θνηλσλία ηεο πιήξνπο απαζρόιεζεο, κε πξνζηαηεπκέλα κηα ζεηξά από δηθαηώκαηα από ηελ αλζξσπνβόξα αγνξά, 

πεξάζακε ζηελ θνηλσλία πνπ ε αληαγσληζηηθόηεηα είλαη ν κόλνο ξπζκηζηήο ηεο επηβίσζεο. Η θνηλσλία ηνπ απνθιεηζκνύ, ηεο καθξνρξόληαο 

αλεξγίαο γηα κεγάια ζηξώκαηα, ηεο εξγαζίαο κε ην θνκκάηη, ηεο εξγαζίαο ρσξίο βαζηθό κηζζό, είλαη εδώ θαη θαηξό απεηιεηηθά παξνύζα. 

Σηηο θνηλσλίεο ηεο νξγαλσκέλεο πιήμεο ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ, ε ζπλαίλεζε εμαζθαιηδόηαλ κέζα από ηε βεβαηόηεηα κηαο 

επαπμεκέλεο θηώρεηαο, κηαο πινύζηαο επηβίσζεο , απηή ε ζπλαίλεζε είλαη πνπ ηώξα πηα κέλεη κεηέσξε. Τξηγκνί θαη εθθσθαληηθνί ζόξπβνη 

ζπλνδεύνπλ, απ' άθξε ζε άθξε απηνύ ηνπ πιαλήηε, ην ζπάζηκν απηήο ηεο ζπλαίλεζεο. 

Η δηάιπζε θάζε κνξθήο ζπιινγηθνπνίεζεο, ε λάξθσζε ηεο ηεινςίαο θαη ε θαηαζηνιή δελ θαηαθέξλνπλ λα ζηακαηήζνπλ ηνπο ζσξνύο 

ησλ θπκάησλ πνπ' ξρνληαη, ηνπο λένπο αγώλεο. 

 

 
 γηα ην έλαην θύκα 

Αγώλεο ακπληηθνί πνπ ζπληξίβνληαη θάησ από ηελ λέα παγθόζκηα ηάμε, αιιά πνπ  θαη κέζα από ηηο ήηηεο ηνπο ηζαθίδνπλ ηηο 

ςεπδαηζζήζεηο ηνπ θιαδηθνύ, ηνπ εζληθνύ θαη ηέινο ηνπ ακπληηθνύ, πνπ ζηγά -ζηγά απνθηνύλ ηε ζπλείδεζε όηη πξέπεη λα ζηξαθνύλ ελάληηα 

ζηελ παγσκέλε θαξδηά απηνύ ηνπ θόζκνπ, ην θξάηνο ην θεθάιαην θαη ηελ θπξηαξρία, γηα λα'ρνπλ έζησ θαη ηελ παξακηθξή πηζαλόηεηα 

επηηπρίαο. 

Αγώλεο, πνπ όζν θη αλ ηνπ θξαηνύλ αθόκα αιπζνδεκέλνπο νη ηδενινγίεο ησλ αθεληηθώλ νη θάζε ινγήο δηαηξεηηθνί -ηζκνί, κε 

πξνεμάξρνληεο γηα ηε πεξίνδν ηνλ εζληθηζκό, ξαηζηζκό, θαζηζκό, ζα ζπάζνπλ ηηο αιπζίδεο ηνπο, ζα μαλαζπλζέζνπλ ην παγθόζκην παλεγύξη 

ηεο απειεπζέξσζεο. 

Κύκαηα αγώλσλ, πνπ νη άλζξσπνη κέζα ζ' απηνύο ζα ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ παγθόζκηα ελόηεηα ηνπο θαη ηνπο παγθόζκηνπο ερζξνύο ηνπο. 

Τν έλαην θύκα, ε ζπκβνιή ησλ αγώλσλ, ε ζπκβνιή ησλ θπκάησλ ηεο θξίζεο θαη ηεο ζπλείδεζεο, ε απειεπζέξσζε ηεο  επηζπκίαο, ηεο 

δεκηνπξγίαο, ηεο ηζηνξίαο. 

     " Όρη ληθνιά ε θνκνύλα δελ πέζαλε" 


 
"Αληίζεηα, εδώ θαη ηώξα, ζα θάςσ απηό ην ραξηί θαηάηαμεο ελάληηα ζην νπνίν ε ζέιεζε κνπ επαλαζηαηεί..... Γελ είκαη 

ζηξαηηώηεο θαη νύηε ζα γίλσ πνηέ. Φπζηθά γλσξίδσ όηη ζα κε πάξνπλ κε ηε βία. Μέρξη όκσο λα κε πάξνπλ δε ζα αιιάμσ 

ηίπνηα ζηελ θαζεκεξηλή κνπ ξνπηίλα... Αιιά ζέισ λα ηνλίζσ όηη ζα παξακείλσ ζηηο επάιμεηο κέρξη ην ηέινο θαη πνηέ δελ ζα 

ππεξεηήζσ ηελ ζηξαηησηηθή ζεηεία." 
Οζκάλ Μνπξάη Οπιθέ. Οιηθόο αξλεηήο ζηξάηεπζεο.  

Ο Οζκάλ Μνπξάη Οπιθέ είλαη έλαο νιηθόο αξλεηήο ζηξάηεπζεο από ην Ιδκίξ πνπ ζπλειήθζεθε, ιόγσ ηεο επηινγήο ηνπ λα κελ 

ππεξεηήζεη θαλέλα ηεξαξρεκέλν κεραληζκό βίαο, ζηηο 7 Οθηώβξε 1996. Μεηά από κηα ληθεθόξα 25εκεξε απεξγία πείλαο πνπ αθνξνύζε ηηο 

ζπλζήθεο θξάηεζεο, εμαθνινπζεί λα θξαηείηαη ζηηο θπιαθέο Μακάθ ηεο Άγθπξαο. Η δίθε ηνπ κε ηελ θαηεγνξία "απνκάθξπλζε ηνπ ιανύ 

από ην ζηξάηεπκα" πξνγξακκαηίζηεθε γηα ηηο 19 ηνπ Ννέκβξε. Η ηύρε ηνπ κεηά από απηό ην πξώην δηθαζηήξην είλαη ζθνηεηλή, κηαο θαη έρεη 

επηιέμεη -έζησ θη αλ είλαη αηρκάισηνο- λα κελ παξαδνζεί ζηνπο κεραληζκνύο βίαο ησλ θαζεζηώησλ.  

Ο Οζκάλ, όπσο όινη καο, είλαη έλα από ηα θαζεκεξηλά ζύκαηα ηνπ θνηλσληθνύ πνιέκνπ πνπ νη θπβεξλήζεηο θαη ηα αθεληηθά δηεμάγνπλ 

θαζεκεξηλά θαη νξγαλσκέλα ζε βάξνο καο. Αξλνύκελνο ηνλ ςπρηθό ζάλαην ηεο θαζεκεξηλήο ππνηαγήο, αξλνύκελνο λα πεζαίλεη θάζε κέξα 

πξνζπαζώληαο λα μεγιηζηξήζεη, γλσξίδνληαο όηη απηό πνπ βηώλεη ζηα ζρνιεία, ζηνπο ζηξαηνύο, ζηα ςπρηαηξεία, ζηε δνπιεηά, ζηελ πόιε, 

ζηνλ "ειεύζεξν" ρξόλν, είλαη έλαο πόιεκνο, επέιεμε λα'λαη καρεηήο ηνπ θαη όρη αζών ζύκα. Δπέιεμε λα πνιεκήζεη ην ζάλαην, 

ζπγθξνπόκελνο κε έλαλ απ' ηνπο θεληξηθνύο εθθξαζηέο ηνπ ζηε ρώξα ηνπ, ην ζηξαηό, νξίδνληαο ηνλ πόιεκν ηνπ σο θνκκάηη ηνπ ζπλνιηθνύ 

πνιέκνπ γηα ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε. 

Δλάληηα ζηηο  εζληθέο ζξεζθείεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο δηεπζπλόκελνπο 

θαη ηνπο ελώλνπλ κε ηνπο δηεπζπληέο ηνπο . 

Δλάληηα ζηνπο ζηξαηνύο  

θαη θάζε ηεξαξρεκέλν κεραληζκό αληηθνηλσληθήο βίαο. 

"Γηα ηελ πιέξηα επηπρία ηεο αλζξώπηλεο αλάγθεο 

όπνπ δε ζα'λαη δπλαηό ν έλαο λα δηαηάδεη θαη νη άιινη λα εθηεινύλ ." 

 

 
...γηα λα γίλεη θάπνηε ην θεξακίδη πάλσ από ην θεθάιη καο, θεξακίδα ζην θεθάιη ησλ αθεληηθώλ..... 

Κάπνηνη άιινη πνιύ πην θνληά επέιεμαλ θαη απηνί κε ηνλ ηξόπν ηνπο λα κελ είλαη ηα αζώα ζύκαηα ηνπ θνηλσληθνύ πνιέκνπ. Η villa 

Βαξβάξα είλαη κία θαηάιεςε ζε έλα παιηό εγθαηειεκέλν ζρνιείν, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ από ηξία ρξόληα από κηα ζπιινγηθνπνίεζε 



αλζξώπσλ, κε ζηόρνπο όρη κόλν λα απαληήζνπλ κέζσ απηήο ηεο κνξθήο ζην πξόβιεκα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο ζηέγεο, αιιά θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα αληηπαξαζέζνπλ έλα ζπλνιηθό αληηθπξηαξρηθό πνιηηηζκό ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ελάληηα ζηνλ πνιηηηζκό ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. 

Οη ηδηνθηήηεο ηεο πόιεο θαη ησλ δσώλ καο έρνπλ όκσο άιια ζρέδηα.. Με ηε κνξθή ηνπ δήκνπ Θεζ/ληθεο θαη ηνπ νξγαληζκνύ 

Πνιηηηζηηθήο Πξσηεύνπζαο επηρεηξνύλ λα θαηαζηείινπλ ηε villa Βαξβάξα. Τν εμώδηθν  κε ην νπνίν επηρεηξνύλ λα εθδηώμνπλ ηνπο 

θαηαιεςίεο έρεη ήδε ιήμεη. 

Δπεηδή ε villa Βαξβάξα ακθηζβεηεί απηό πνπ θαη εκείο ζέινπκε λα αξλεζνύκε, ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε αλζξώπνπο θαηαλαισηέο θαη 

θαηαλαισηέο εκπνξεύκαηα, επεηδή ε άξλεζε ηεο πξνζσπηθήο νηθνγέλεηαο είλαη έλα βήκα γηα ηελ άξλεζε ηεο θξαηηθήο νηθνγέλεηαο, επεηδή 

είλαη πξαγκαηηθά επράξηζην λα δνθηκάδνληαη πξάμεηο πνπ ρηππάλε ηελ θαξδηά ησλ αθεληηθώλ, ηελ ηδηνθηεζία, επεηδή είλαη δεκηνπξγηθό ην 

λα πξνβάιιεηαη ζην ζήκεξα ε δσή κηαο θνηλσλίαο ηζόηεηαο θαη ειεπζεξίαο, επεηδή μέξνπκε πσο ζα θηάζεη κηα ζηηγκή πνπ όινη απηνί νη 

ηπθινπόληηθεο πνπ ζθάβνπλ ζήκεξα ζηα ηπθιά ηα ζεκέιηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, ζα ζπλζέζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ζα βγνπλ ζηελ 

επηθάλεηα, επεηδή καο πξνθαιεί νξγή ε πηζαλόηεηα λα αληηθαηαζηαζεί έλα εγρείξεκα αληίζηαζεο από έλα ζθνππηδόηνπν ηνπ πνιηηηζκνύ 

ηνπο, επεηδή δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα επηηξέςνπκε ζε αλζξώπνπο πνπ ε κόλε επηβεβαίσζε ηεο δσήο ηνπο είλαη νη ηζνζθειηζκέλνη 

ινγαξηαζκνί, λα απνθαζίζνπλ γηα αλζξώπνπο πνπ ε αιήζεηα ηεο δηθήο ηνπο δσήο είλαη ζηνλ αγώλα γηα λα γίλεη ην όλεηξν πξαγκαηηθόηεηα. 

 

 
αιήηεο - ξνπθηάλνη - δεκνζηνγξάθνη 

Πην επηθίλδπλα από ηνπο ραθηέδεο, πην βάλαπζα από ηνπο Μαηάδεο, πην δόιηα από ηνπο αζθαιίηεο, ηα κκε ζηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ 

πεξλάκε, βγάδνπλ ζηελ νπζία όιε ηε ζθαηνδνπιεηά ησλ αθεληηθώλ. Ναξθώλνπλ πιαζάξνληαο ρπδαίεο αμίεο, ζπζθνηίδνπλ εκθαλίδνληαο ην 

αιεζηλό ζα κηα ζηηγκή ηνπ ςεύηηθνπ, απνλεθξώλνπλ ηα γεγνλόηα από ηελ νπζία ηνπο κεηαηξέπνληαο ηα ζε ζέακα, δηαζηξεβιώλνπλ θαη 

ζπθνθαληνύλ νηηδήπνηε δνθηκάδεη λα επηηεζεί ζηα πξνλόκηα ησλ αθεληηθώλ ηνπο, ζπέξλνπλ ηελ αδπλακία, ηε ζύγρηζε, ην ςέκα, ηνλ 

θπληζκό, ηελ ππνηαγή. Δίλαη ην επηζηεκνληθό πξντόλ ρηιηεηηώλ εμέιημεο ηεο ηερληθήο ηεο ππνηαγήο θαη ζαλ ηέηνην πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη. 

 

 
...θάπνπ ζηα βνπλά ηνπ κεμηθάληθνπ λόηνπ... 

Δμεγεξκέλεο θνηλσλίεο ζηα όπια, παίξλνληαο ζηα ρέξηα ηνπο απηό πνπ ηνπο αλήθε από πάληα. Τε γε, ηε δπλαηόηεηα λα απνθαζίδνπλ νη 

ίδηεο γηα ηα πάληα όζα αθνξνύλ ηηο δσέο ηνπο, ηελ ειεπζεξία. Δλάληηα ζ'απηά πνπ ηηο ιεειαηνύζαλ πάληα, ηνπο ηδηνθηήηεο ,ηε δηαρσξηζκέλε 

εμνπζία ,ηνπο θακνπθιαξηζκέλνπο ζαλάηνπο. Φσξίο θαηλνύξηα αθεληηθά, ρσξίο θαηλνύξηεο θαζνδεγήζεηο, έρνληαο ηε δπλαηόηεηα λα 

δηνξζώλνπλ νη ίδηεο ηα ιάζε ηνπο. 

Μηα ειπίδα, έλα ινπινύδη, ε κπξσδηά ηνπ παιιόκελνπ θνξκηνύ ηεο ειεπζεξίαο. 
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