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Οι πλθροφορίεσ που μασ κατακλφηουν ςε ςχζςθ με τα όςα διαδραματίηονται ςτθν περιοχι 

Ροηάβα τθσ υρίασ το τελευταίο διάςτθμα, όπου μάλλον όπωσ ςυνομολογείται από κφκλουσ 

αναλυτϊν εκεί λαμβάνει χϊρα θ τελευταία πράξθ τθσ ςυριακισ τραγωδίασ, επαναφζρουν 

τθν διεκνι κοινότθτα ενϊπιον ενόσ ακόμθ χρονίηοντοσ και διςεπίλυτου διεκνοφσ 

προβλιματοσ. 

Oι φτωχζσ μου γνϊςεισ για το κουρδικό ηιτθμα και τθν ιςτορικι εξζλιξθ των διεκδικιςεων 

για τθν αναγνϊριςθ του κουρδικοφ κράτουσ με γεμίηουν αμθχανία αναφορικά με πτυχζσ 

των υπό εξζλιξθ μαχϊν ςτθν περιοχι του Κομπανί. Μάλιςτα μζχρι πρότινοσ οι 

ςθμαντικότερεσ αναπαραςτάςεισ μου για τθν κουρδικι υπόκεςθ εξαντλοφνταν ςε μια 

πλζον κολι ανάμνθςθ μιασ ςυναυλίασ διαμαρτυρίασ ςτθν πλατεία υντάγματοσ για τθν 

παράδοςθ του κοφρδου θγζτθ ςτισ τουρκικζσ αρχζσ από τθν τότε ελλθνικι κυβζρνθςθ, ςτθν 

ταινία του ΦατίχΑκίν Θ άκρθ του ουρανοφ, όπου με τρυφερότθτα εξιςτορείται θ 

περιπετειϊδθσ ηωι μιασ νεαρισ κοφρδασ από τθν Σουρκία μζχρι τθν Γερμανία αλλά και ςτισ 

διάφορεσ δθμόςιεσ πρωτοβουλίεσ των όχι λίγων κοφρδων τθσ Ακινασ. 

Σο κείμενο του DavidGraeber με τίτλο Γιατί ο κόςμοσ αγνοεί τουσ κοφρδουσ επαναςτάτεσ 

ςτθ υρία;, το οποίο αναδθμοςιεφτθκε ςτο rednotebook ςτισ 8.10 μου φαίνεται επαρκϊσ 

τεκμθριωμζνο για να με κατατοπίςει ςε ό,τι αφορά τισ εξελίξεισ που ζχουν ςυμβάλλει ςτο 

μεταςχθματιςμό του κουρδικοφ κινιματοσ αλλά και του ίδιου του PKK που άλλοτε 

κεωροφνταν ςταλινικό. Ειδικότερα, ο Graeber αναφζρεται ακόμθ και ςε πολιτικό 

ιδεολογικό αναπροςανατολιςμό του ίδιου του φυλακιςμζνου από το 1999 ςε μια τοφρκικθ 

βραχονθςίδα ΑμπντουλάχΟτηαλάν. Όπωσ υποςτθρίηει αυτζσ οι εξελίξεισ αποτυπϊνονται 
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ςτθν αλλαγι των ςτόχων του ίδιου του κινιματοσ, όπου μετά από ζνα μακροχρόνιο αγϊνα 

εναντίον του τουρκικοφ κράτουσ το PKK ζχει προςανατολιςτεί πλζον ςτθ δθμιουργία 

ελεφκερων αυτοδιοικοφμενων κοινοτιτων ςτθ βάςθ των αρχϊν τθσ πολιτικισ και 

κοινωνικισ οικολογίασ αφινοντασ για τθν ϊρα ςτθν άκρθ το αίτθμα τθσ δθμιουργίασ 

κουρδικοφ κράτουσ. φμφωνα με τον Graeber ζνα τζτοιο πείραμα επιχειρείται ςτισ 

επαρχίεσ τθσ Ροηάβα τθν αυτονομία τθσ οποίασ απζναντι ςτο ακραιφνϊσ βίαιο και βαριά 

οπλιςμζνο ςτρατιωτικό ςκζλοσ του ISIS, υπεραςπίηονται οι κοφρδοι και κοφρδεσ αντάρτεσ 

και αντάρτιςςεσ ςτθν περιοχι. Μζςα ς αυτό το πλαίςιο και με πθγι ζμπνευςθσ πτυχζσ τθσ 

ςτρατθγικισ των Ηαπατίςτασ, ςτισ επαρχίεσ τθσ Ροηάβα ςυμβαίνει, παρά τισ όποιεσ 

υπάρχουςεσ δομικζσ αντιφάςεισ, μια ςθμαντικι προςπάκεια πολιτικισ 

ριηοςπαςτικοποίθςθσ των κοινοτιτων και διαμόρφωςθσ των προχποκζςεων για τθν 

πολιτικι ςυμμετοχι των μελϊν τουσ: ειςαγωγι οριηόντιων δομϊν διοίκθςθσ, λαϊκζσ 

ςυνελεφςεισ, ενκάρρυνςθ των ςυνεταιριςτικϊν πρωτοβουλιϊν και κυριότερα απ όλα 

ειςαγωγι κεςμϊν που προκρίνουν τθν ζμφυλθ ιςότθτα και ενκαρρφνουν τθν πολιτικι 

ςυμμετοχι των γυναικϊν. 

Ειδικότερα, ςε ςχζςθ με το τελευταίο κα μποροφςε μάλιςτα να ειπωκεί ότι θ ιςχυρι 

παρουςία τθσ γυναικείασ πολιτοφυλακισ ΤJA Star ι αλλιϊσ Ζνωςθ Ελεφκερων Γυναικϊν και 

θ ζμπρακτθ ςυμβολι τθσ ςτο πεδίο τθσ μάχθσ ζχει ςυνειςφζρει ςτθν απόδοςθ ακόμθ 

μεγαλφτερθσ δθμοςιότθτασ ςτθν υπόκεςθ. Εκατοντάδεσ φωτογραφίεσ νεαρϊν κοριτςιϊν 

μαχθτριϊν τθσ ΤJA διακινοφνται μζςω των μεγαλφτερων ειδθςεογραφικϊν δικτφων. Ακόμθ 

και τθλεοπτικοί ςτακμοί όπωσ το CNN, τα ΜΜΕ του NBC κα. φιλοξενοφν ςτισ επίςθμεσ 

ιςτοςελίδεσ τουσ και ςτα τθλεοπτικά τουσ προγράμματα ιςτορίεσ κοριτςιϊν που 

κατετάγθςαν από τθν πρϊιμθ εφθβεία τουσ ςτο αντάρτικο και ςιμερα είναι επικεφαλισ 

ολόκλθρων μεραρχιϊν. Πρόκειται για τα ίδια δίκτυα που μζχρι και πρότινοσ αναπαριγαγαν 

τον διεκνι χαρακτθριςμό του PKK ωσ τρομοκρατικισ οργάνωςθσ. Βζβαια, αυτζσ είναι 

αναμενόμενεσ εξελίξεισ και ενταγμζνεσ ςε μια γενικευμζνθ πολιτικι ςτρατθγικι των 

κυρίαρχων ΜΜΕ για τθν ενςωμάτωςθ αυτϊν των πολφπλοκων ιςτορικϊν και κοινωνικϊν 

γεγονότων ςε αυτιν τθν γραμμικι και μονόπλευρθ ιςτορία του κόςμου που κζλουν να 

αφθγοφνται. 

Παρά τα όλα όςα όμωσ και χωρίσ αμφιβολία αποτελεί εξαιρετικοφ ενδιαφζροντοσ ηιτθμα 

αυτό τθσ ενεργισ γυναικείασ ςυμμετοχισ ςτον πόλεμο για τθν υπεράςπιςθ των ςκοπϊν του 

εν λόγω κινιματοσ και κατά ςυνζπεια ςτθν πολιτικι δραςτθριότθτα. Οπωςδιποτε, είναι 

πλοφςια θ ιςτορία των απελευκερωτικϊν κινθμάτων με τζτοια παραδείγματα οργανωμζνθσ 

γυναικείασ παρουςίασ: οι MujeresLibras το παράδειγμα των οποίων επικαλείται ο Graber, 

οι αντάρτιςςεσ του ΕΑΜ, οι αντάρτιςςεσ ςτθν επανάςταςθ ςτθ Νικαράγουα κακϊσ και ςτθν 

Κοφβα ι ςτισ Σςιάπασ που αναφζρκθκαν και προθγουμζνωσ και αλλοφ. 

υνικωσ οι καταγραφζσ αυτϊν των ιςτορικϊν εμπειριϊν διζπονται από δφο ςτοιχεία: 

αφενόσ από τον λανκάνοντα αν όχι ρθτά δθλωμζνο καυμαςμό προσ τα επιτεφγματα των 

ςφγχρονων αμαηόνων τθσ ελευκερίασ (εφόςον πρόκειται για απελευκερωτικά κινιματα) κι 

αφετζρου από ζναν αναςτοχαςμό αναφορικά με τισ υλικζσ και μακρόχρονεσ υλικζσ 

ςυνζπειεσ αυτισ τθσ μορφισ πολιτικισ ριηοςπαςτικοποίθςθσ τθσ γυναικείασ ςυμμετοχισ 

ςτο κυρίαρχο ςφςτθμα των κοινωνικϊν ςχζςεων. ε ποιό βακμό θ ενεργι γυναικεία 

παρουςία ςτο δθμόςιο χϊρο ι ακόμθ πιο ςυγκεκριμζνα θ αμφιςβιτθςθ του αυςτθροφ 



ζμφυλου καταμεριςμοφ του πολζμου απειλεί τελικά το κυρίαρχο κακεςτϊσ φφλου; 

Προφανϊσ ςτθν ανάλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ δε χωροφν υπεραπλουςτευτικζσ 

εξθγιςεισ. Είναι βζβαιο πωσ θ ςυμμετοχι αποτελεί προαπαιτοφμενο για τθν χειραφζτθςθ 

των κοινωνικά καταπιεςμζνων κατθγοριϊν ωςτόςο από μόνθ τθσ δεν αποτελεί εχζγγυο τθσ. 

Οι βακιά ριηωμζνεσ πατριαρχικζσ αντιλιψεισ που επιβίωςαν ςτθν Ιςπανία ακόμθ και ςτισ 

περιοχζσ που για καιρό βρίςκονταν υπό των ζλεγχο των Δθμοκρατικϊν ι οι περιπτϊςεισ 

των ανταρτιςςϊν του ΕΑΜ που ςτθν μετεμφυλιακι εξορία τουσ πια βρίςκονταν ςτο 

ςτόχαςτρο τθσ κοινότθτασ ωσ άγαμεσ μθτζρεσ παιδιϊν που είχαν αποκτθκεί τα χρόνια του 

αντάρτικου αποτελοφν δείγματα τθσ αποτυχίασ εγχειρθμάτων που απζβλεπαν ςτον 

βακφτερο κοινωνικό μεταςχθματιςμό. 

Όχι όμωσ, οφτε απαιςιόδοξεσ γενικεφςεισ χωροφν εν προκειμζνω. Δε χωρά αμφιβολία πωσ 

θ κεντρικι ςυμβολι των γυναικϊν ςτα γεγονότα που ςυμβαίνουν ςτο Κομπανί κα αφιςει 

μια ςθμαντικι παρακατακικθ για τισ ίδιεσ και για τουσ άνδρεσ ςυναγωνιςτζσ τουσ 

διαμορφϊνοντασ τισ προχποκζςεισ για μια πιο ιςότιμθ κοινωνία. Ακόμθ όμωσ κι αν κι εκεί 

το μζλλον δείξει αποτυχία, ακόμθ κι ζτςι αυτζσ οι εμπειρίεσ κα ζχουν εγγραφεί ςτθ 

ςυλλογικι μνιμθ ςπζρνοντασ τον ςπόρο των επόμενων ιςτορικϊν διεκδικιςεων τθσ 

χειραφζτθςθσ. Εξάλλου, θ υπόκεςθ τθσ κοινωνικισ αλλαγισ υπθρετείται μζςα από διαρκείσ 

αγϊνεσ. 

 


