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 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΤΑ ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΑ ΜΑΣ…

Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο, κάτω από κάθε 
συνθήκη που βιώνουμε, να εκδώσουμε ένα έντυπο σαν αυτό. 
Για την ανάγκη μας όμως για δράση και διάχυση του λόγου μας 
πήραμε χαρτί και πιάσαμε μολύβι.

Λοιπόν:

Το έντυπο αυτό απευθύνεται σε όσους έχουν τη διάθεση να το 
αντιμετωπίσουν ως ένα ακόμη κομμάτι των αγώνων μας και να 
το αντιληφθούν ως το μέσο που επιλέξαμε για να εκθέσουμε 
τις απόψεις μας πάνω σε ζητήματα και να τις θέσουμε σε μια 
κατάσταση συζήτησης και διαλόγου, η οποία, με τη σειρά της, θα 
συμβάλλει κι αυτή –έστω και στο ελάχιστο- στη διαρκή εξέλιξη της 
αναρχικής δράσης.

Το έντυπο αυτό απευθύνεται σε όσους δε θα το δουν απλά ως μία 
ακόμη προσθήκη στο “αναρχικό χαρτομάνι”, αλλά θα αναγνώσουν  
το περιεχόμενό του ως λόγια συντρόφων τους και θα τους 
προσδώσουν αντίστοιχη σημασία.

Το έντυπο αυτό απευθύνεται σε εκείνους που αναζητούν διαρκώς 
συντρόφους, που αναζητούν διαρκώς μέσα σε κείμενα τα 
κομμάτια εκείνα στα οποία θα δουν τον εαυτό τους, σε εκείνους 
που θα εντοπίσουν μέσα σε κείμενα την απόκλιση από τις δικές 
τους θεωρήσεις, μακριά όμως από προδιαθέσεις για μετατροπή 
κάθε και όποιου χάσματος σε ολική ρήξη.

Το έντυπο αυτό, τέλος, ας εκληφθεί ως ένα σινιάλο προς όλους 
εκείνους  που με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο συμβάλλουν στη 
σύγκρουση με την κυριαρχία που λαμβάνει χώρα στους δρόμους, 
τις πλατείες και τα στενά των μητροπόλεων.

 Η σκέψη μας είναι δίπλα τους.



4

-2-
Μια μικρή εισαγωγή για μια κουβέντα που πρέπει να γίνει 

συλλογικά μα συνωμοτικά, 
από τώρα μα χωρίς βιασύνες…

Το κείμενο που θ’ ακολουθήσει έπεσε για πρώτη φορά στα χέρια μας μέσω του 
περιοδικού 325 την περίοδο που ζήσαμε στην παρανομία Από τη φυλακή πλέον 
με την πολύτιμη βοήθεια των απ’ έξω αρχίσαμε να το μεταφράζουμε. Ευτυχώς, 
ανακαλύψαμε από σπόντα  ότι το συγκεκριμένο κείμενο μαζί με τα άλλα κείμενα 
που συνέθεταν το βιβλίο INCOGNITO, έχουν μεταφραστεί κι εκδοθεί το 2004 
(!) από τις εκδόσεις διάδοση με τον τίτλο «ιστορίες φυγοδικίας». Οι ιστορίες 
του βιβλίου αυτού μιλάν για το βίωμα, τις δυσκολίες, τη γλύκα, τα αδιέξοδα 
της επιλογής της άρνησης παράδοσης στον εχθρό, ή γενικότερα την επιλογή 
της ζωής με ψεύτικα στοιχεία. Μια επιλογή διαρκούς κίνησης και μερικές φορές 
διαρκούς και εναλλασσόμενου κυνηγιού… 
Είτε λοιπόν, λόγω ενός εντάλματος σύλληψης, είτε λόγω συνειδητής -από τα 
πριν- επιλογής, από όσους προτιμούν να αφιερωθούν στην επίθεση ενάντια στην 
εξουσιαστική κοινωνία και να μην αφήσουν «ανοιχτές πόρτες» εισόδου στα 
μάτια και τα χέρια του εχθρού, υπήρξαν, υπάρχουν και κυρίως ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ 
άνθρωποι που θα επιλέξουν να αφήσουν τα συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα, 
τα μέρη που γούσταραν να συχνάζουν, το ευρύ συντροφικό περιβάλλον τους, 
τον δημόσιο αγώνα, τον έρωτα τους, τις στιγμές χαλάρωσης μιας «φυσιολογικής 
ζωής». 
Από την άλλη, η επιλογή αυτή, αποτελεί μια ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής 
του ατόμου, ανοίγοντας νέες πιθανότητες βιωμένων εμπειριών, προσφέροντας 
πολλές ευκαιρίες σ’ αυτούς που επιλέγουν να δράσουν επιθετικά. Αλλάζοντας 
παράλληλα την αντίληψη και την οπτική που έχει κάποιος για τον εαυτό του, 
τους γύρω του και το περιβάλλον του. Ο νέος αυτός τρόπος κίνησης απαιτεί 
μια συνεχή εγρήγορση, αποτελεί μια διαρκή διαδικασία ανακάλυψης και 
εξερεύνησης των αδύναμων σημείων και των τρωτών σημείων του πλέγματος 
ελέγχου που έχει εγκαταστήσει ο εχθρός στις ζωές μας, αλλά και της ίδιας της 
δομής του συνολικά. Ανακτάται έτσι, μια μεγαλύτερη ευελιξία στο πως, στο 
που και στο πότε θα κινηθούμε επιθετικά απέναντι του, αλλά και στο πως θα 
ξεφύγουμε από την πανοπτική φυλακή των πόλεων του. 
Ωστόσο για την περίπτωση του εντάλματος, το κόστος που καλείται κάποιος 
να πληρώσει αν πάρει την επιλογή της φυγής μπορεί να έρθει σαν τούβλο στο 
κεφάλι, άμα φυσικά δεν υπάρχουν οι σχέσεις και οι υποδομές εκείνες που θα 
τον βοηθήσουν να σταθεί στα πόδια του, να συνηθίσει τον νέο τρόπο ζωής, να 
συνεχίσει να έχει επαφές με συντρόφους του, να μην αποκοπεί από τα γεγονότα 
που εξελίσσονται δίπλα του αλλά συγχρόνως τόσο μακριά του. 
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Από το ζήτημα των μεταφορών, ως το ζήτημα των χρημάτων κι από το ζήτημα 
της ανεύρεσης και έκδοσης πλαστών στοιχείων έως την έλλειψη επικοινωνίας, 
σχέσεων, σχεδιασμών, υπάρχουν πολλά που πρέπει να συζητηθούν, πολλά που 
πρέπει να γίνουν. 
Κι όλα αυτά με το «bonus» της εμμονικής ενασχόλησης με την ασφάλεια που 
πρέπει να δίνεται από το άτομο που φυγοδικεί αλλά και από όσους/ όσες μπορεί 
να διατηρούν σχέσεις μαζί του…
 
Οι καιροί μας είναι οπωσδήποτε πολεμικά οξυμένοι. Η ανάσα του πολέμου 
αυτού αγγίζει προφανώς και την δικιά μας πλευρά. Για όσους δεν θα γυρίσουν 
(ή δεν γύρισαν ήδη)  στα σπίτια τους, στα καφενεία, στη φοιτητική ζωή, στην 
κανονικότητα τίθεται το ζήτημα της οργάνωσης πιο επιτακτικό από ποτέ. 
Οργάνωση σε όλα τα επίπεδα για τους εαυτούς μας αλλά και για τους ανθρώπους 
που αγαπάμε, για τους συνοδοιπόρους μας στον κοινό αγώνα. 
Ας διαβάσουμε, ας στήσουμε υποδομές, ας ψαχτούμε σε κάθε επίπεδο 
(τεχνολογικά, υλικά, ψυχολογικά, σε επίπεδο σχέσεων, σε επίπεδο προετοιμασίας 
ατομικά και συλλογικά, σε κινήσεις αντιπαρακολούθησης), ας ετοιμάσουμε τους 
εαυτούς μας για όλα τα ενδεχόμενα για να μην μείνουμε με το στόμα ανοιχτό 
όταν ο εχθρός κινηθεί εναντίον μας. Ας αγκαλιάσουμε όσους ζουν ως κυνηγοί και 
κυνηγημένοι, ας έχουμε τα μάτια μας 14…

Άλλωστε οι καιροί το απαιτούν και οι συνειδήσεις το επιτάσσουν. 

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΝΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 

Link για
Το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΥΓΟΔΙΚΙΑΣ»: 
http://diadosibooks.gr/books/istories-web.pdf
Στ’ αγγλικά:
http://digitalelephant.blogspot.com/2010/08/
incognito.html
Το εξαιρετικά ενδιαφέρον site 325:  
http://325.nostate.net/

http://diadosibooks.gr/books/istories-web.pdf
http://325.nostate.net/
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Φυγή μέσα στην κοινωνική φυλακή. 

Το κατασταλτικό σύστημα εξελίσσεται κι όπως κάθε τομέας της μεγάλης αγοράς, 
που αποτελεί τη σημερινή κοινωνία, πειραματίζεται πάνω σε νέες μεθόδους για 
να ελέγχει τα άτομα και να τα καθυποτάσσει σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Πέρα από το κτίριο εγκλεισμού καθ’ εαυτό, προστέθηκαν νέα μέτρα ελέγχου 
που μειώνουν τον υπερπληθυσμό των φυλακών και επιτρέπουν σ’ αυτούς που 
διαχειρίζονται τις τύχες μας να εξοικονομούν ένα σωρό χρήματα, όπως για 
παράδειγμα ο κατ’ οίκον περιορισμός που αποτελεί μια καλή επένδυση. Ο 
κρατούμενος διαχειρίζεται την κράτηση του κι επιπλέον φαντάζει σα μια 
δημοκρατική καταστολή. Και τι να πούμε για τα ηλεκτρονικά βραχιόλια που 
εφαρμόζονται στον αστράγαλο όπως στα πειραματόζωα των εργαστηρίων; Αυτά 
τα ηλεκτρονικά βραχιόλια ενοικιάζονται από εξειδικευμένες επιχειρήσεις οι 
οποίες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Αλλά γιατί να μην τα ονομάσουμε 
περικάρπια; Ίσως γιατί ακούγεται άσχημα μέσα σ’ ένα δικαστήριο: «Σε 
καταδικάζω σε ηλεκτρονικό περικάρπιο».
Οι φυλακές της σημερινής κοινωνίας βρίσκονται παντού κι αγγίζουν όλες 
τις πτυχές της ύπαρξής μας. Δεν είναι άραγε, φυλακές τα εργοστάσια και 
τα γραφεία, όπου πουλάς το χρόνο σου και δέχεσαι σαν αντάλλαγμα το να 
συνεχίζεις να παράγεις και να υποφέρεις; Τα α σχολεία και τα πανεπιστήμια 
όπου αντί να διαμορφώνονται άνθρωποι, διαμορφώνονται εκμεταλλευτές ή 
κατ’ επιλογήν εκμεταλλευόμενοι; Ή μήπως τα νοσοκομεία όπου πηγαίνεις για 
να πεθάνεις από καρκίνο μετά από μια ασήμαντη και αγχωμένη ζωή, και 
θεραπευτικές κοινότητες όπου πειραματίζονται τρόπους επανένταξης στον 
παραγωγικό κύκλο; Και τι είναι όλα αυτά τα καταθλιπτικά τσιμεντένια κουτιά 
που τα ονόμασαν κατοικίες και μέσα στα οποία καταριέσαι τη ζωή σου; 
Οι συνοικίες στις οποίες προβλέπεται ώρα εξόδου, τα σούπερ μάρκετ όπου 
αγοράζονται οι αηδίες που παράγονται και οι δρόμοι που μας συνθλίβουν σαν 
να είμαστε μύγες;
Κρατούμενοι δεν είναι άραγε κι εκείνοι που είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν 
για έναν εξευτελιστικό μισθό; Δεν είναι μήπως δεσμοφύλακες του εαυτού τους, 
οι ηλίθιοι των προγραμμάτων στυλ “Big Brother” και όλοι εκείνοι που παθητικά 
παρακολουθούν αυτήν την ακατάσχετη μονοτονία; Κρατούμενοι ενός κόσμου στον 
οποίο η μόνη ελευθερία εκφράζεται στο ποσό ενός τραπεζικού λογαριασμού. Η 
κυριαρχία, οργανώνοντας ένα όλο και πιο αποτελεσματικό δίκτυο ελέγχου και 
χρησιμοποιώντας όλο και πιο προηγμένα εργαλεία, κατάφερε να εισχωρήσει σε 
κάθε τι το ενδόμυχο και να μετατρέψει σε φυλακές όλους αυτούς τους χώρους 
στους οποίους οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να ζουν.
Κάθε χρόνο, μόνο στην Ιταλία, πάνω από πενήντα χιλιάδες άτομα περνάνε 
από τις φυλακές –αυτές με τα κάγκελα και τους δεσμοφύλακες. Εκεί που τα 
βασανιστήρια γίνονται σε καθημερινή βάση και οι ξυλοδαρμοί είναι κάτι το 
φυσιολογικό. Κάτι ξέρουν οι κρατούμενοι που βρίσκονται υπό το καθεστώς 
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41 bis στην Ιταλία ή στο F.I.E.S. στην Ισπανία. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
κρατουμένων διέπραξε αδικήματα ενάντια στην ιδιοκτησία ή σχετικά με τη 
διακίνηση ναρκωτικών. Ένα μεγάλο μέρος τους είναι μετανάστες που κατάγονται 
από μέρη στα οποία η δυτική αποικιοκρατία άφησε πίσω της, μόνο εξαθλίωση. 
«Οι νόμοι έχουν φτιαχτεί από τους πλούσιους για την εκμετάλλευση εκείνων 
που η βάρβαρη αναγκαιότητα δεν τους επιτρέπει να τους τηρούν» (Μ.Μπρεχτ). 
Ποτέ δεν θα σεβαστώ μια κοινωνία που υποκλίνεται στο κέρδος και τον πόλεμο 
και κλείνει σε μια φυλακή όσους δεν προσαρμόζονται. Όταν έμαθα ότι θέλανε 
να με κλείσουν σ’ ένα κλουβί δεν είχα κανένα ενδοιασμό. Μπροστά στην 
βεβαιότητα του εγκλεισμού προτίμησα τη φυγή. Μια ενστικτώδης επιλογή. Μια 
επιλογή που συνεπάγεται την ποινή της απομάκρυνσης από τη πραγματικότητα 
στην οποία ζούσα αλλά και την ευχαρίστηση του να μην πέσεις στα χέρια του 
ιεροεξεταστή. Η ζωή του φυγά είναι αυτή ενός incognito κρατουμένου μέσα σ’ 
αυτό το μεγάλο σωφρονιστικό κατάστημα που είναι η κοινωνία. Δεν  ξέρω αν 
η φυγή είναι καλύτερη από την επίσημη φυλακή ή χειρότερη από την κοινωνική 
φυλακή: Δε δοκίμασα ποτέ τα κελιά αλλά ως αντιστάθμισμα, γνωρίζω καλά 
την αλλοτρίωση και τη μετριότητα που μπορεί να αντιστοιχεί σε μια ζωή μέσα 
στην εκμετάλλευση. Διαφορετικές όψεις του ίδιου προβλήματος: Δεν είμαστε 
ελεύθεροι. Δε θα είμαστε ελεύθεροι  όσο υπάρχει εκμετάλλευση, φυλακές και 
κάθε μορφής εξουσία και ιδιοκτησία που αποτελούν τις βασικές αιτίες της 
κοινωνικής ανισότητας. Χωρίς να θέλω να εξιδανικεύσω την παρανομία σαν 
την καταλληλότερη μέθοδο για την εξέγερση δε μπορώ να μη λάβω υπ’ όψη τις 
θετικές της πλευρές. Όταν η εναλλακτική λύση που σου προσφέρεται είναι ένα 
κελί, τότε αξίζει τον κόπο να δοκιμάσεις αυτή τη περιπέτεια αν όχι για τίποτ’ 
άλλο, τουλάχιστον για ν’ αντιληφθείς τις δυνατότητες που σου προσφέρει. Για τη 
σημασία που τέτοιες εμπειρίες μπορούν να έχουν σε μια επαναστατική προοπτική 
ή πιο απλά σαν ζήτημα αρχών. Λέω μπορεί να έχουν, γιατί ο χαρακτήρας και 
οι εντάσεις του κάθε ατόμου παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση. 
Αν είναι να γίνεις κρατούμενος του φόβου και του ίδιου σου του εαυτού τότε 
καλύτερα να περιμένεις στο σπίτι σου τα γεγονότα να σε πλακώσουν.
Σ’ αυτό το ταξίδι μου στα όρια της κοινωνίας κρύβομαι-χωρίς πάντα να τα 
καταφέρνω- όσο το δυνατόν λιγότερο και προσπαθώ να διατηρώ τον ατομικισμό 
και τη ταυτότητα μου ακόμα κι όταν κρύβω το παρελθόν μου. Δε με φοβίζει αν 
δεν ξέρω που θα απλώσω τον υπνόσακό μου το επόμενο βράδυ. Είχα πάντα ένα 
νομαδικό πνεύμα και το ταξίδι αποτέλεσε λίγο πολύ το σχολείο μου.To ταξίδι 
που κάνω τώρα είναι αναμφίβολα το πιο ενδιαφέρον και το πιο πραγματικό. 
Μου δίδαξε να βρίσκω την ισορροπία μου ακόμα κι όταν βρίσκομαι εν κινήσει. 
Με δίδαξε, μέσω αρκετών δυσκολιών, να παραμείνω ένα άτομο που αγωνίζεται 
και να μην καταντήσω μια σκιά του εαυτού μου. Η επιλογή της φυγής ισοδυναμεί 
με την απόλυτη εγκατάλειψη της δημόσιας ζωής, των  φιλικών και συγγενικών 
σχέσεων. Μια συνεχής ένταση γι’ αυτά που λες και γι’ αυτά που κάνεις. Μια 
επιλογή που πρέπει να είναι προσεχτικά υπολογισμένη και που συνεπάγεται 
όλες τις αντιφάσεις του κόσμου. Αν όμως τη βιώσεις με συνείδηση και χωρίς 
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να πέφτεις σε παραλογισμούς, κρατάει ξύπνιες τις αισθήσεις και καλλιεργεί 
την ικανότητα προσαρμογής σε όλες τις καταστάσεις. Αρχίζεις να κοιτάζεις το 
έδαφος με διαφορετικό μάτι. Όταν παίρνεις στα χέρια σου ένα τυπογραφικό 
χαρτί ανακαλύπτεις ένα καινούριο κόσμο. Η γεωγραφία μετατρέπεται σε 
μια επιστήμη που σε ωθεί να βλέπεις το έδαφος σαν κάτι το παγκόσμιο, 
να σκέφτεσαι πέρα απ’ τα σύνορα, να κοιτάζεις πέρα απ’ τα αναγκαστικά 
περάσματα και να ανακαλύπτεις παλιά μονοπάτια. Μια επιλογή που, επιδρά 
καταλυτικά πάνω στις προσωπικές σου σχέσεις και τελικά αλλάζει την ίδια την 
καθημερινότητά σου, συχνά με δυσάρεστο τρόπο. Για παράδειγμα, όταν συναντάς 
ένα γνωστό σου πρόσωπο αυτόματα τον βάζεις σε προβλήματα. Όταν του ζητάς 
μια χάρη έχεις την εντύπωση ότι τον στήνεις με την πλάτη στον τοίχο. Απ’ την 
άλλη όμως, εκείνες οι βαθιές σχέσεις που μένουν στο χρόνο και στις οποίες η 
συνενοχή είναι αυθόρμητη, γίνονται συγκεκριμένες και παθιασμένες. 

Δεν είναι εύκολο πράγμα να ξεκινάς νέες φιλίες χωρίς να ανοίξεις τα χαρτιά 
σου. Είναι κάτι που κρίνεται από την ικανότητα σου και από την ανάγκη για 
επικοινωνία. Δεν είναι απλό να ζεις στην παρανομία. Ο τρόπος που μιλάς, οι 
περίεργες συμπεριφορές και τα ψέματα που αναγκάζεσαι να πεις επί μακρόν 
καταλήγουν να υφαίνουν πάνω σου τόσο πολύ το μυστήριο που δεν ερμηνεύεται 
πάντα θετικά. Όλοι έχουμε και από έναν ακριβό φίλο τον οποίο εμπιστευόμαστε 
τυφλά και μ’ αυτόν ακριβώς τον τρόπο όλοι μαθαίνουν τα πάντα. Η εχεμύθεια 
γίνεται μια όλο και πιο δυσεύρετη αρετή.

Κατά τη γνώμη μου η πιο σίγουρη μέθοδος, παραμένει αυτή του να βρίσκεσαι 
συνέχεια εν κινήσει και να μην επιτρέπεις στον εχθρό να σε εντοπίσει. Πρέπει 
ν’ αποφεύγονται τα τηλεφωνήματα στα σπίτια συγγενών και φίλων όπως 
επίσης και η αλληλογραφία καθώς και οι επισκέψεις σε γνωστά στέκια και 
σπίτια. Πράγματι, οι έλεγχοι των διωκτών επικεντρώνονται σε αυτά τα άτομα, 
αφού γνωρίζουν ότι είναι ανθρώπινο να θέλεις ν’ ακούσεις τη φωνή ενός 
αγαπημένου σου προσώπου και να του πεις ότι όλα πάνε καλά. Αν γνωρίζεις ότι 
σε κάθε τρένο μακρινών αποστάσεων υπάρχουν τουλάχιστον δύο αστυνομικοί 
και ότι οι μεγάλοι σταθμοί έχουν ένα αστυνομικό τμήμα θα σε βοηθήσει να 
αποφύγεις ενοχλητικές συναντήσεις. Όπως επίσης, χρήσιμο είναι να ξέρεις 
ότι μια ατημέλητη ή εξεζητημένη εμφάνιση τραβάει τα βλέμματα. Η απόλυτη 
στρατιωτικοποίηση του εδάφους μάς αναγκάζει να εντοπίζουμε τους διαδρόμους 
στους οποίους θα κινηθούμε, ν ’ανακαλύψουμε τα αδύναμα σημεία του δικτύου 
απ’ τα οποία να περνάμε απαρατήρητοι, να καταλάβουμε ποιες είναι οι 
καλύτερες ώρες της ημέρες και πού να περνάμε τις νύχτες μας. Δεν είναι ωραίο 
να νιώθεις περικυκλωμένος με την ψυχή στο στόμα και ακόμα χειρότερο είναι 
να αντιλαμβάνεσαι ότι η δίωξη αγγίζει κυρίως τα κοντινά σου πρόσωπα. 

Όμως η παρανομία, ακόμα κι όταν βιώνεται με αξιοπρέπεια, είναι η μία όψη του 
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νομίσματος. Την άλλη, τη σκέψη για τους συντρόφους που είναι μέσα, μεταξύ 
εξευτελισμών και απανθρωπιάς δε θα μπορέσω ποτέ να την ξεχάσω.

Η παρανομία είναι μια μονομαχία. Μια ευκαιρία να δοκιμάσεις τις ιδέες σου και 
που σε ωθεί να ζεις τη ζωή σου γεμάτη συγκινήσεις. Μια επικίνδυνη ζωή, μερικές 
φορές θλιμμένη, όπως άλλωστε και η ζωή του καθένα μας.
Η φυγοδικία είναι ένα στοίχημα, μέρα με τη μέρα, που αφορά το παρόν γιατί το 
μέλλον είναι ένα μαύρο σύννεφο από θλιβερές ημερομηνίες σημειωμένες στην 
ατζέντα σου. Στην αρχή τα όνειρα στοιχειώνονται από μπάτσους και από φυγές. 
Με τον καιρό, αρχίζεις να ονειρεύεσαι περιπετειώδεις επισκέψεις σε φίλους 
και φευγαλέες εμφανίσεις στα μπαρ. Γενικά πρέπει να πω ότι τα όνειρα μου 
άλλαξαν και μετουσιώθηκαν σε πραγματικότητα με τρόπο αηδιαστικό. Συχνά 
αναρωτιέμαι αν είναι λογικό να συνεχίζω να φεύγω, αν έχει ακόμα νόημα, αλλά 
ξέρω ότι τίποτα δε θα με σπρώξει να περάσω με τη θέληση μου την πόρτα μιας 
φυλακής. Θα συνεχίσω να την κοπανάω, όπως είναι στη φύση μου άλλωστε. 
Όπως και θα συνεχίσω να καταριέμαι αυτούς που με κυνηγούν.

Μια επιλογή που αλλάζει ριζικά τον τρόπο που ζεις, τον τρόπο που βλέπεις 
τη ζωή, την αξία των πραγμάτων και των συναισθημάτων. Γίνεσαι λίγο 
χοντρόπετσος και οι μοναδικές στιγμές που εκφράζεσαι ελεύθερα είναι οι 
ελάχιστες ευκαιρίες που έχεις για να συναντήσεις φιλικά πρόσωπα όπου ο 
χρόνος είναι πολύ λίγος για να συζητήσεις τι άλλαξε και τι συμβαίνει. Πρέπει 
να αρκείσαι σε μια πραγματικότητα ιδωμένη με τα μάτια των άλλων. Οι σκέψεις 
που έκανα όλο αυτό το διάστημα με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι θα είχα πολύ 
περισσότερες δυνατότητες αν υπήρχε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και μια συλλογική 
συζήτηση για το δίκτυο της παρανομίας. Κατά τη γνώμη μου μια εμπειρία που 
θέλει να λέγεται επαναστατική θα έπρεπε να έχει σαν πρωταρχικό σκοπό την 
δημιουργία χώρων συζήτησης και την προσφορά συγκεκριμένων δυνατοτήτων 
επιβίωσης σ’ εκείνους που αναγκάζονται να κρύβονται. Πιστεύω ότι η ζωή των 
φυγάδων θα ήταν πιο εύκολη αν υπήρχαν σημεία αναφοράς τα οποία είναι 
αναγκαία για τη διατήρηση επαφών και για την κάλυψη των πρωταρχικών 
αναγκών: πληροφόρηση, οι δικαστικές εξελίξεις, ένα ταμείο αλληλεγγύης. 
Δε σκοπεύω στην πρόταση δημιουργίας μιας τυπικής δομής με σταθερές και 
μακροπρόθεσμες ευθύνες. Σκέφτομαι περισσότερο ένα συντονιστικό όργανο 
ατόμων και ομάδων που σκοπεύουν να εκδηλώσουν την αλληλεγγύη τους ή 
το κάνουν ήδη, σε αυτούς που διώκονται από το κράτος. Πιστεύω ότι ένα 
συντονιστικό αυτού του είδους θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ανοίξουμε 
περάσματα στους τοίχους που η κοινωνία χτίζει γύρω μας. Ένα συντονιστικό 
που θα λαμβάνει υπ’ όψιν του την ύπαρξη των συγγενών και των φίλων των 
διωκομένων, που βρίσκονται κι αυτοί στο στόχαστρο της καταστολής, και σε 
περίπτωση που δείξουν ενδιαφέρον, τότε να οργανώνονται συζητήσεις που θα 
μπορούσαν να τους βοηθήσουν για μια βαθύτερη κατανόηση των κατασταλτικών 
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-3-
Ποτ πουρί σκέψεων πάνω στον πόλεμο και την στρατηγική από διάφορους 

τυπάδες που μόνο κοντινοί δεν υπήρξαν, αλλά έχουν κάτι να δώσουν…

1) «Όλος ο πόλεμος στηρίζεται στην εξαπάτηση. Επομένως, όταν 
είμαστε σε θέση να επιτεθούμε πρέπει να φαινόμαστε αδύναμοι. Όταν 
χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις μας (όταν αναπτύσσουμε δραστηριότητα) 
πρέπει να φαινόμαστε ότι αδρανούμε. Όταν βρισκόμαστε κοντά, πρέπει να 
κάνουμε τον εχθρό να πιστεύει ότι είμαστε μακριά. Όταν είμαστε μακριά 
πρέπει να τον κάνουμε να πιστεύει ότι είμαστε κοντά.»

2) «Εάν ο εχθρός αναπαύεται μην τον αφήνετε σε ησυχία. Εάν οι δυνάμεις 
του είναι ενωμένες προσπαθήστε να τις διαχωρίσετε. Επιτεθείτε εναντίον 
του εχθρού, όπου δεν είναι προετοιμασμένος. Εμφανιστείτε, όπου δεν σας 
περιμένουν.»

3) «Θα νικήσει εκείνος που ενώ ο ίδιος είναι προετοιμασμένος, περιμένει για 
να πιάσει τον εχθρό απροετοίμαστο.»

4) «Ω, θεία τέχνη της πανουργίας και της μυστικότητας! Με σένα μαθαίνουμε 
να είμαστε αόρατοι, με σένα να μην μας ακούνε. Κι έτσι μπορούμε να 
παίρνουμε την τύχη του εχθρού στα χέρια μας.»

μηχανισμών. Την ίδια στιγμή, να τους δίνεται η ευκαιρία να συζητούν με 
άλλους που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις ή ακόμα και να βρουν τον “δικό 
τους τρόπο” για να οργανώσουν την αλληλεγγύη τους. Η ποινικοποίηση των 
ατόμων μπορεί να εξαρτηθεί, όχι μόνο από την αστυνομική καταστολή αλλά 
και από τον τρόπο που τα ίδια τα άτομα την αντιμετωπίζουν. Αν “κρύβεσαι” 
υπερβολικά, αν διακόψεις όλες τις επαφές σου, αν δεν περιοριστείς στην 
φυσική σου απουσία, αλλά βάσει ενός δεδομένου σχεδίου ξεκοπείς εντελώς 
από την πραγματικότητα στην οποία ζούσες, τότε οδεύεις με γοργό ρυθμό 
προς την απομόνωσή σου. Λίγο πολύ παίζεις το παιχνίδι όλων εκείνων που 
θα ήθελαν να σε βγάλουν απ’ τη μέση. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό για 
όποιον είναι αναγκασμένος να φύγει, να συνεχίζει να ζει με μια αξιοπρεπή 
ζωή, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στις συλλογικές 
συζητήσεις και να συνεχίζει να δρα. Όπως πάντα έκανε.
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5) «Το να αρχίζεις με κομπασμούς, αλλά μετά να τρομάζεις από τη δύναμη 
του εχθρού, αυτό δείχνει μεγάλη έλλειψη πληροφοριών. Αυτός που δεν 
σκέπτεται από πριν αλλά υποτιμάει τον αντίπαλο του, είναι σίγουρο ότι θα 
συλληφθεί απ’ αυτόν.»

6) «Αυτός που επιθυμεί να πολεμήσει πρέπει πρώτα να υπολογίσει το 
κόστος.»

7) «Δεν χρειάζεται πίστη, ούτε αφοσίωση, αλλά απλώς να γίνει κανείς 
απελπισμένος στον δρόμο. Η πίστη κι η αφοσίωση από μόνες τους 
βρίσκονται μέσα στην απελπισία.»

8) «Όταν πολεμάμε τον εχθρό, ακόμα κι αν φαίνεται ότι μπορούμε να 
νικήσουμε επιφανειακά, χάρη στα οφέλη του δρόμου, αν το πνεύμα του 
δεν συντριβεί, μπορεί να έχει νικηθεί επιφανειακώς αλλά το πνεύμα του να 
είναι ακατάβλητο. Με αυτή την αρχή, της διείσδυσης σε βάθος, μπορούμε 
να μεταστρέψουμε σε βάθος το πνεύμα του αντιπάλου, αποκαρδιώνοντας 
τον με το ν’ αλλάζουμε γρήγορα το δικό μας πνεύμα.»

9) «Αν επιχειρήσετε μια τεχνική που την ξαναδοκιμάσετε ανεπιτυχώς 
και αποτύχετε πάλι, πρέπει ν΄ αλλάξετε την μέθοδο επίθεσης που 
χρησιμοποιείτε.»

10) «Η ηθική ένταση της απομονωμένης δράσης κάνει αυτή την απλή μορφή 
πολέμου να διεξάγεται με πολλή ακρίβεια από τον εξατομικευμένο 
στρατιώτη και απαιτεί απ’ αυτόν ξεχωριστή πρωτοβουλία, αντοχή κι 
ενθουσιασμό. Το ιδανικό μας ήταν να μετατρέψουμε την μάχη σε μια σειρά 
μεμονωμένων μαχών.»

11) «Η αξία μας βασιζόταν αποκλειστικά στην ποιότητα μας κι όχι στην 
ποσότητα. Έπρεπε να είμαστε μόνιμα ψύχραιμοι γιατί η διέγερση από τη 
δίψα για αίμα θα έβλαπτε την πολεμική τέχνη των μαχητών μας. Κι η νίκη 
μας εξαρτιόταν από την σωστή χρήση της ταχύτητας, της απόκρυψης και 
της ακρίβειας του πυρός μας.»

12) «Με λίγες λέξεις: με δεδομένη την κινητικότητα, την ασφάλεια (με την 
μορφή της άρνησης να δίνεις στόχο στον εχθρό) , τον χρόνο και την θεωρία 
(την ιδέα να μετατρέπεις τον κάθε παράγοντα σε φιλικό) η νίκη θα έρθει για 
τους επαναστατημένους γιατί οι αλγεβρικοί παράγοντες, είναι στο τέλος, 
αποφασιστικοί. Η όποια τελειότητα στα μέσα ή το πνεύμα εναντίον τους 
είναι καταδικασμένη.»
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13) «Δεν υπάρχει αναγκαιότητα να λέμε αυτό που έχουμε την πρόθεση να 
κάνουμε, την ίδια στιγμή που το κάνουμε.»

14) «Η τέχνη του πολέμου έγκειται στο να κερδίζουμε χρόνο όταν έχουμε 
κατώτερες δυνάμεις.»

15) «Όλες οι μικρές επιθετικές επιχειρήσεις, που μπορεί να εκτελέσει ένας 
στρατός αμυνόμενος, προετοιμάζουν εκείνες που θα λάβουν χώρα με την 
άφιξη των ενισχύσεων.»

16) «Απαγορέψτε τις διαπραγματεύσεις. Είναι μέσα που οι εχθροί μας πάντα 
χρησιμοποιούσαν εναντίον μας.»

17) «Όταν γνωρίζουμε το σκοπό προς τον οποίο πρέπει να πορευτούμε, με 
λίγη σκέψη, τα μέσα έρχονται γρήγορα.»

18) «Στον πόλεμο, βλέπουμε τα βάσανά μας και δεν βλέπουμε εκείνα του 
εχθρού: πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη.»

19) «Δεν πρέπει να διασπείρουμε τις επιθέσεις μας: αντίθετα πρέπει να τις 
συγκεντρώνουμε. Όταν γίνει το ρήγμα ο εχθρός χάνει την ισορροπία 
του, η αντίσταση γίνεται πια ανώφελη και το παιχνίδι κερδίζεται. Για 
να ζήσουμε πρέπει να σκορπίσουμε, μα για να πολεμήσουμε πρέπει να 
ενωθούμε.»

-4-
ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ

(Το κείμενο αυτό ευελπιστεί να συμβάλει σε έναν διάλογο που δεν συμβαίνει 
πάντα με τους καλύτερους όρους, σχετικά με την πολυμορφία, το προλεταριάτο, 

τον ατομικισμό, την παρέμβαση στους κοινωνικούς αγώνες, χωρίς να βάζει μια 
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συγκεκριμένη σειρά, στο πως τα προσεγγίζει, χωρίς να χαρακτηρίζεται 
από μια ιδιαίτερη συνοχή. Μπορεί να ειδωθεί απλά ως μια μίξη σκέψεων 
πάνω σε διαφορετικές θεματικές του αγώνα που απλά αποτυπώθηκαν 

μαζί. Σαν νοητή συνέχεια του θα υπάρξουν –ελπίζουμε- σύντομα δύο 
ακόμα κείμενα. 

 Το πρώτο σχετικά με την δικιά μας οπτική απέναντι στην καπιταλιστική ύφεση, 
τις αυταπάτες που από μόνη της κατέρριψε, τις νέες συνθήκες που γέννησε, 

την ευελιξία της δικιάς μας δράσης μέσα σε ένα –σε μεγάλο βαθμό πλέον- 
γόνιμο πεδίο αλλά και τα λάθη που μπορούν να γίνουν από τους επαναστάτες. 

Βασιζόμενα στην αντιδιαλεκτική ανάλυση των γεγονότων που μπορεί να 
οδηγήσει τόσο σε μια αδιαφορία για όλα όσα γίνονται έξω, σε μια συνέχιση μιας 
αυτοαναφορικής απομάκρυνσης από τα πεδία σύνθεσης του αγώνα, όσο και   σε 
μια προχειροδουλειά εκτροπής τους με 10 ή 15 πέτρες.. Ακόμα χειρότερα σε μια 

υπερθεμάτιση και αναγωγή τους στην μοναδική ευκαιρία μας για να κάνουμε την 
«επανάσταση», σκεπτικό που θα επιφέρει πολλές αποχωρήσεις στο πιθανό τέλος 
μιας τέτοιας αναταραχής με δυσμενείς όρους για το στρατόπεδο της άρνησης, την 
στιγμή που για εμάς το ζητούμενο είναι στην σταδιακή αποχώρηση της σημερινής 

κατάστασης (πράγμα που θα συμβεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο)  να έχουμε 
τις δυνάμεις (που θα αντλήσουμε από  σήμερα) να συνεχίσουμε αμείωτα τον 

συνολικό αγώνα ενάντια στην κοινωνία και στην οικονομία της. 
 Το δεύτερο σχετικά με την αστικοποίηση, τις μητροπόλεις  ως το ανώτερο στάδιο 

της καπιταλιστικής/ πολιτισμικής ανάπτυξης, τον έλεγχο τους πάνω στις ζωές 
μας, την μη ουδετερότητα του αστικού εδάφους και την ανάγκη καταστροφής 

τους από τους επαναστάτες αναρχικούς. Ταυτόχρονα θα αναλυθούν και οι 
δυνατότητες δράσης που μας προσφέρουν αλλά και η επαφή που έχει χαθεί – και 

οφείλει να ξαναβρεθεί- μέσα στους ρυθμούς τους.) 

Βρίσκοντας λέξεις για να ντυθούν τα βαθύτερα νοήματα του αγώνα…

Κάθε λέξη που κυοφορεί κάποιο νόημα είναι φορτισμένη βάσει της ιστορικής 
και κοινωνικής της χρήσης. Τόσο από τις χιλιάδες αποχρώσεις που της έχουν 
δοθεί από όσους την οικειοποιήθηκαν, όσο και από την τελική της κατάταξη σε 
μια άτυπη ιεραρχία της κυρίαρχης γλώσσας. Της ιεραρχημένης και ιεραρχικής 
γλώσσας εκείνης, (αν και η διαβάθμιση μεταλλάσσεται διαρκώς) που έχει 
πιστοποιηθεί και αναπαράγεται από όσους έχουν σκοπό να καταστέλλουν, 
να αφομοιώνουν, να εξαφανίζουν  νοήματα ή να εμφανίζουν αλλοτριωμένες 
«καινοτόμες» επιλογές (πάντα, βάσει των κυρίαρχων προτύπων) στις ζωές, στις 
σχέσεις, στις αξίες των (εναπομεινάντων ζωντανών) ανθρώπινων κοινοτήτων.
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Υπάρχουν λέξεις που όντως χρειάζεται να χρησιμοποιούμε για να 
περιγράψουμε τα αισθήματα και τους αγώνες μας, τις οποίες, χωρίς 
στιγμή να υποκαθιστούμε την αμεσότητα της επικοινωνίας μέσω του 
βιώματος, αξίζει να προσδιορίσουμε με την μεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια 

αποζητώντας τελικά την ευκολότερη μεταφορά τους (άρα και κατανόηση τους) 
σε ανθρώπους  που για τον όποιο βιωματικό, ατομικό, κοινωνικό, γλωσσολογικό, 
ιστορικό λόγο δεν τις χρησιμοποιούν. 

Γιατί πιστεύουμε πως επεξηγώντας την εκ νέου νοηματοδότηση που εμείς 
επιχειρούμε στην πορεία κάποιων λέξεων στην ιστορία του αγώνων, βρίσκουμε 
τελικά έναν ακόμη τρόπο να μιλήσουμε για το πώς αντιλαμβανόμαστε την 
ρευστότητα μιας φαινομενικά παγιωμένης κοινωνικής πραγματικότητας και για 
τον τρόπο που βίαια παρεμβαίνουμε στην εξέλιξη της, υποδαυλίζοντας την 
οριστική της κατάρρευση. 

Εμείς λοιπόν αποδεχόμενοι πλήρως την κληρονομιά που κουβαλάει αυτή η λέξη, 
δηλώνουμε περήφανα ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ. Κι όταν λέμε πως αποδεχόμαστε πλήρως 
την κληρονομιά της, αναφερόμαστε τόσο στα όποια ξεκάθαρα προτάγματα 
και νοήματα που την έχουν συνοδέψει όσο και στις αντιφάσεις της. Έχουμε 
λοιπόν επίγνωση των περισσοτέρων διαφορετικών τάσεων και ερμηνειών 
που εμπερικλειεί, των συγκρούσεων που γεννιούνται στο εσωτερικό της, την 
χρησιμοποίηση της από ανθρώπους που διαχρονικά αγωνίστηκαν και αγωνίζονται 
για την μεταρρύθμιση και όχι για την καταστροφή της παραγωγικής διαδικασίας, 
της επιβολής του ανθρώπου στη φύση, της αστικοποίησης, της εξειδίκευσης της 
γνώσης, των πατριαρχικών σχέσεων κλπ. Αντιλαμβανόμαστε ταυτόχρονα και την 
αρνητική χροιά που της έχει δοθεί στα στόματα όλων αυτών που παπαγαλίζουν 
την γλώσσα της εξουσίας και αποδέχονται την ηθική της, πράγμα που όπως και 
να ‘χει μας άφηνε πάντα, τουλάχιστον αδιάφορους, αν όχι εχθρικούς. Είμαστε 
κομμάτι λοιπόν μιας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΑΡΧΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, που έχει τα δικά 
της όνειρα και τις δικές της αντιφάσεις, αντικατοπτρίζοντας τελικά, τα δικά μας 
όνειρα και αντιφάσεις, που εξαιτίας τους, βρεθήκαμε εξερευνητές του δρόμου 
που οδηγεί στην ελευθερία και στην διαρκή σύγκρουση με την κάθε είδους 
εξουσία.

Επιζητώντας παράλληλα και λόγω όσων προαναφέρθηκαν, τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των επιδιώξεων και των αντιλήψεων μας, γνωρίζοντας επίσης 
την αρνητική χροιά που έχει δοθεί στην λέξη από την κυρίαρχη γλώσσα (βλ. 
κοιτάω την πάρτι μου), δηλώνουμε και ΑΤΟΜΙΚΙΣΤΕΣ. Ξέρουμε πως ένας 
τέτοιος προσδιορισμός, μας βάζει αυτόματα σε ένα λούκι αντιπαράθεσης με 
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άλλες τάσεις της αναρχικής επαναστατικής κοινότητας λόγω ιστορικών αλλά και 
ουσιαστικών/ διαχρονικών ρήξεων (ένα γεγονός που με κάποιους θα θέλαμε 
να ξεπεραστεί – για αυτό άλλωστε γράφουμε αυτό το κείμενο). Αποφεύγουμε 
μια ιδεαλιστική/ θεαματική χρησιμοποίηση της λέξης, μια συνθήκη που μας 
έχει καταπιεί όχι λίγες φορές στο παρελθόν και θέλουμε ταυτόχρονα να την 
παρουσιάσουμε ως ένα εργαλείο ανάλυσης, ερμηνείας και σκέψης για εμάς.

Ένα εργαλείο σκέψης που μας έχει οδηγήσει στην άρνηση της υπάρχουσας αλλά 
και κάθε μαζικής ανθρώπινης κοινωνίας. Η ίδια μας η αντίληψη για την εξουσία 
ως θεσμό αλλά κυρίως ως σχέση στις ζωές των ανθρώπων, είναι αυτή που μας 
οδηγεί σε κριτική απόσταση με άλλες τάσεις του αναρχικού χώρου που όπως 
δηλώνουν αγωνίζονται είτε στο όνομα του κοινωνικού σώματος, είτε μαζί του.

 Η άρνηση μας να δηλώσουμε ή να πράξουμε ως πρωτοπορία ενός γενικευμένου 
συναισθήματος οργής των πολιτών (που όντως υπάρχει και που όντως μπορεί 
να επιταχύνει την ίδια την επαναστατική διαδικασία), η κατάφαση μας απέναντι 
στις δικές μας ατομικές και συλλογικές επιθυμίες, δεν μας περιθωριοποιεί  από 
τον ίδιο τον παλμό των χιλιάδων κοινωνικών/ ατομικών αρνήσεων. Αντίθετα είναι 
η ίδια η πορεία μας στην ζωή ως άτομα, που αποζητά την συλλογικοποίηση, την 
επαφή, την σύνθεση και τον πειραματισμό πάνω σε κοινά βιώματα εξέγερσης. 
Εν τέλει η ίδια μας η θεώρηση για τον αγώνα είναι αυτή που πραγματεύεται 
πιο ρεαλιστικά από οποιαδήποτε άλλη την ουσιαστική συνεύρεση ενός 
κατακερματισμένου και ταυτόχρονα μαζικού αρνητικού δυναμικού. 

Για να μην παρεξηγιόμαστε λοιπόν, ας μας επιτραπεί να διευκρινίσουμε τι 
σημαίνει για εμάς η αναρχία, το άτομο, η συλλογικότητα, ο ατομικισμός κι ο 
αγώνας ενάντια σε κάθε μαζική κοινωνία….

Ατομικισμός, ένα εργαλείο αναλυτικής σκέψης για την κοινωνική 
πραγματικότητα, μια αφετηρία αγώνα εναντίον της…

Ορίζοντας την κοινωνία όχι απλά ως ένα σύνολο ανθρώπων, αλλά ως ένα 
μαζικό σύνολο ανθρώπων που διέπεται από συγκεκριμένες σχέσεις, κανόνες 
συμβίωσης και ρόλους προσπαθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τις αρχικές 
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(χρόνια πριν) τοποθετήσεις που την ήθελαν ως ένα συλλογικό υποκείμενο, 
καταπιεσμένο από μια ξεκομμένη καταπιεστική δύναμη που είναι το 
κράτος, που ζει για να παράγει στο όνομα μιας άλλης πιο μακρινής και πιο 
σκοτεινής, αυτής του κεφαλαίου. 

Αυτό βέβαια δεν μας ήρθε στο κεφάλι επειδή διαβάσαμε το ένα ή το άλλο 
βιβλίο… 

Το να αντιληφθεί κανείς ότι η εξουσία είναι μια σχέση διάχυτη (ακόμα και 
με διαβαθμίσεις) στο κοινωνικό σώμα, το ότι το κράτος στηρίζεται και 
αναπαράγεται πάνω στην αποδοχή που τυγχάνει από τους υπηκόους του 
εξαιτίας της «ασφάλειας» και ευημερίας που τους παρέχει, το ότι την γλώσσα 
των εμπορευμάτων την μιλάμε όλοι μας κάθε φορά που αγοράζουμε ή πουλάμε, 
πόσο μάλλον όταν πουλιόμαστε για να επιβιώσουμε ή για να πλουτίσουμε δεν 
είναι και τόσο δύσκολο στις μέρες που ζήσαμε. Τέλη του 20ου, αρχές του 21ου 
αιώνα, στα σύνορα του δυτικού κόσμου, ενός κόσμου που στηρίζει την ύπαρξη 
του στην ευκαιρία που δίνει στον καθένα να πλουτίσει και να ζήσει τις όποιες 
ανέσεις ο ίδιος πλασάρει μέσω των διαφημιστικών εταιρειών του…

Χωρίς να χάνουμε από τα μάτια μας, την κρατική και καπιταλιστική βία κι 
επιβολή πάνω στις ζωές μας, νοιώσαμε πως για να απελευθερώσουμε τα σώματα 
και τα μυαλά μας από την μηχανή, μια στείρα σύγκρουση με τις δυνάμεις της 
καταπίεσης που δεν θα συνοδεύεται με μια συνολική κριτική απέναντι στον 
σύγχρονο τρόπο ζωής, στις σχέσεις που υπάρχουν, στο δικό μας «λάθος» που 
δέθηκαν οι αλυσίδες στους καρπούς μας, δεν θα ήταν αρκετή. 

Χωρίς λοιπόν να θέτουμε κάποια ανακωχή στις εχθροπραξίες με την 
εμπροσθοφυλακή του εχθρού (αντιθέτως!), αναζητήσαμε την εξουσία και το 
κεφάλαιο στις καθημερινές μας συναναστροφές και κουβέντες με τους γείτονες, 
τους συναδέρφους, τους συμμαθητές, τους συντρόφους μας, ψάξαμε για τον 
μπάτσο μέσα στο κεφάλι μας και την ευθύνη ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ…

Κι αντιληφθήκαμε πως μια πολεμική σχέση με την εξουσία θα μετατρεπόταν 
σε έναν μεταγενέστερο χρόνο, σε μια σχέση αφομοίωσης και ανανέωσης για 
αυτήν, αν δεν αναπτύσσαμε μια παράλληλη πολεμική σχέση με τις χιλιάδες μη 
θεσμισμένες υπόγειες εκδοχές της… 

Ο σεξισμός και η αλλοτρίωση, κατά τα πρότυπα πάντοτε, της ερωτικής 
επιθυμίας, το νόημα και το περιεχόμενο (όχι μόνο η δομή) της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, η ίδια  η φύση της ειδικευμένης και υποχρεωτικής εργασίας, η 
εκμεταλλευτική σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, η διαμεσολάβηση 
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σε κάθε τομέα της συλλογικής ζωής, ο πνιγμός του ατόμου ανάμεσα στις 
συμπληγάδες των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων της κοινωνίας κλπ ήταν 
και είναι ζητήματα που ανακαλύψαμε και αποφασίσαμε να αναδεικνύουμε 
συνεχώς σε έναν πόλεμο που δεν ξεκινούσε την στιγμή μιας επίθεσης και 
τελείωνε την στιγμή μιας πορείας, αλλά που πλέον είχε και έχει διάρκεια όλη μας 
την ζωή. Σε μια μάχη που δίνεται πλέον ενάντια στο σύστημα, στους ρόλους 
και στις ταυτότητες που μας έχει επιβάλλει ή έχουμε αποδεχτεί, ενάντια στους 
ίδιους μας τους εαυτούς, που χωρίς αμφισβήτηση, φέρουν τα χαρακτηριστικά 
του ίδιου τους του εχθρού λόγω της χρόνιας συνύπαρξης στην θαλπωρή της 
αγκαλιάς του. Και καμία έκρηξη, κανένα κείμενο δεν είναι αρκετό να μας 
απελευθερώσει καθολικά παρά μόνο για στιγμές και μάλιστα όταν η διαδικασία 
που τα συνοδεύει αγγίζει, το κατά δύναμη, την τελική μας επιδίωξη για την 
ελευθερία, την ευθύνη, τον σεβασμό, την αλληλεγγύη ανάμεσα στις σχέσεις των 
ανθρώπων.

Αναρχία λοιπόν για εμάς, είναι μια αντίληψη, «ένας τρόπος ζωής και συνεχούς 
αντικρατικής δράσης», μια συνειδησιακή απόφαση για τις ανθρώπινες σχέσεις, 
αλλά ταυτόχρονα και  μια πιθανότητα απορρύθμισης ενός ασφυκτικού 
συστήματος που θα ανοίξει τον δρόμο μέσα από το ξεχαρβάλωμα της ίδιας της 
κοινωνίας στην απελευθέρωση και την χειραφέτηση του αυθεντικά συλλογικού 
ατόμου. Είναι ο τρόπος μας για να απελευθερώσουμε την ζωή και τα πάθη της 
από την εποπτεία, την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα που σήμερα είναι 
εγκλωβισμένη, την ανθρώπινη δημιουργικότητα από τα δεσμά της μισθωτής 
δουλείας, τα μυαλά μας από τις νόρμες του φόβου και του κέρδους.  Δεν ήταν 
και δεν θα γίνει ποτέ ένα σύστημα διαχείρισης των ερείπιων του καπιταλιστικού 
κόσμου, ένα σύστημα συμβάσεων και κανόνων, ένα ισότιμο κι «ελεύθερο» 
σύστημα διαχείρισης της οικονομίας, ένα σύστημα. Αναρχία για εμάς είναι απλά 
μια μέθοδος και μια πιθανότητα. 
Μια πιθανότητα, που πιστεύουμε πως εγκυμονείται από  τον καθένα και την 
καθεμιά που σήμερα σκλάβος των διαφημίσεων, των εμπορευμάτων τους 
και του φόβου που τα προστατεύει χάνει κάθε πραγματική απόλαυση κάθε 
πραγματική επαφή με τον κόσμο και τους γύρω του. 

Το ότι δεν περιμέναμε βέβαια μια μαζική απόκριση στα 
καλέσματα πολέμου που είχαμε εξαγγείλει τόσες και τόσες 
φορές δεν σημαίνει πως πιστεύουμε πως αυτή η υπόθεση είναι 
αποκλειστικά δικιά μας. Το ότι στρεφόμαστε και ενάντια στην 
κοινωνία και όχι μόνο ενάντια στο κράτος δεν σημαίνει ότι 
φαντασιωνόμαστε το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας 
νεκρό. Αντίθετα, βλέπουμε ότι μέσα στην κοινωνία, στην 
μαζικότητα της, στα πρέπει αλλά και στις ανέσεις που 
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προσφέρει, νεκρώνει το σύνολο της ανθρωπότητας, το αίσθημα της κοινότητας, η 
ελευθερία σκέψης και κίνησης του ατόμου. 

Τα γιατί της θέλησης μας για καταστροφή της κοινωνίας, όπως προείπαμε, 
απαντιούνται με μια απλή περιήγηση στο χωροχρόνο της ερήμου που γεννηθήκαμε 
και επιβιώνουμε. Αν κάτι ψάχναμε και ψάχνουμε ακόμα, είναι το πώς. Είμαστε 
σε μια διαρκή αναζήτηση εργαλείων και τρόπων απελευθέρωσης και σ’ έναν 
διαρκή πειραματισμό πάνω στην χρήση τους μα γνωρίζοντας ταυτόχρονα 
πως καμία θεωρία ή πρακτική από μόνη της δεν αρκεί για να αποφέρει την 
αποτελεσματικότητα του αγώνα μας: την καθολική και άνευ όρων απελευθέρωση 
της ζωής. 

Η εξέγερση μας λοιπόν στεριώνει μέσα μας, συγκρούεται με την πηγή που την 
τροφοδότησε και εξαπλώνεται στον κόσμο γύρω μας. Έχοντας αποφασίσει πως 
η ζωή στον καπιταλισμό είναι ανυπόφορη και πως καμιά επιστροφή στην ομαλή 
ζωή που μας προσφέρεται δεν θα επέλθει, κολλάμε στο ότι δεν είναι δυνατή 
και η συνολική αποκοπή μας από αυτήν. Αντιφατικό μα ρεαλιστικό, οπότε ας το 
επεξηγήσουμε λίγο καλύτερα.
Το ότι ατομικά έχουμε επιλέξει τον δρόμο της ρήξης με τους θεσμούς και τις αξίες 
της κοινωνίας και από την στιγμή που αυτό το γεγονός μας κάνει να νοιώθουμε 
ζωντανοί, σημαίνει ότι μπορούμε να φωνάζουμε χωρίς έπαρση μα με ειλικρίνεια 
πως δεν θα υπάρξει: ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ. 
Το ότι είμαστε ακόμα άπειροι ή όχι αρκετά ριψοκίνδυνοι (ή απλά άτυχοι (για όσους 
πιστεύουν στην τύχη) και ανήμποροι (για όσους θεωρούν το παιχνίδι χαμένο και το 
κράτος παντοδύναμο)) για να συγκροτήσουμε μια συλλογική ταυτότητα/ δύναμη 
που θα μπορέσει να παλέψει με τις δυνάμεις της εξουσίας, απελευθερώνοντας 
ουσιαστικά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα σχέσεις και χώρους, μας δείχνει 
ταυτόχρονα πως όσο κι αν αρνιόμαστε  την επιβολή του εχθρού πάνω στην 
ζωή μας, όσο κι αν πολεμάμε και ματώνουμε στον αγώνα εναντίον του, δεν θα 
μπορέσουμε να απελευθερωθούμε με υλικούς όρους από τις αλυσίδες μας, 
τουλάχιστον σε ένα χωροχρονικό συνεχές. 

Γιατί, διαλύοντας τις αυταπάτες μας με θράσος, κατανοούμε πως ο 
απαλλοτριωμένος χρόνος δεν δεσμεύεται ότι δεν θα αλλοτριωθεί με την σειρά 
του μέσα σε κάποια άλλη εξαναγκαστική σχέση ή συνθήκη (για τα υλικά, χρήματα 
ή προϊόντα δεν γίνεται καν λόγος), ένα σαμποτάζ ή μια δυναμική ενέργεια 
δεν συνοδεύεται από μια ολική καταστροφή του θεσμού που ο στόχος της, 
αντιπροσωπεύει. Μια πορεία αλληλεγγύης σε φυλακισμένους αδερφούς μας, 
δεν σημαίνει και την υλική μεταφορά τους δίπλα μας, όσο κι αν τους έχουμε στο 
μυαλό μας. 
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Κι αυτά που γράφουμε τώρα, προφανώς δεν αναπαράγουν την 
ματαιότητα του αναρχικού αγώνα που ευαγγελίζεται η κρατική 
προπαγάνδα. Αντιθέτως. 

Έχοντας συνείδηση της κοινωνικής ρευστότητας και ταυτόχρονα των 
μικρών επιρροών που μπορούμε να έχουμε σε αυτήν, έχοντας επίγνωση των 
αποτελεσμάτων (ήδη υπάρχοντων αλλά και ποθητών) της κάθε μας κίνησης  
ενάντια στην μηχανή, είμαστε σε θέση να οργανώσουμε με μεγαλύτερη 
ευκρίνεια τις επόμενες στρατηγικές μας επιθέσεις. Βάζοντας σαν στόχο, πιο 
ρεαλιστικά από κάθε άλλη φορά, μέσα σε ένα κλίμα που χαρακτηρίζεται από 
όξυνση του κοινωνικού ανταγωνισμού, παραμένοντας εύφορο στην ποιοτική 
σπορά συνολικών αρνήσεων από μέρους μας (και χωρίς να αποκλείεται η 
ατομική μας αυτοπραγμάτωση μέσω του αγώνα): 

την εξάπλωση και διάχυση επαναστατικών ιδεών και πρακτικών, την 
συνεύρεση των  αρνητών αυτής της κοινωνίας πάνω σε κοινά νοήματα, την 
δημιουργία ολοένα και περισσότερων κοινοτήτων αναρχικού αγώνα, τον 
πολλαπλασιασμό τους, την γέννηση ενός χαοτικού, στην οργάνωση αλλά 
και στον σκοπό, στρατεύματος που θα μπορέσει να γονατίσει όσους μας 
φαντάστηκαν γονατιστούς. Αν κάτι μας μένει να κάνουμε είναι να αντικρίσουμε 
την πραγματικότητα και να συνωμοτήσουμε πάνω στην καταστροφή της τόσο 
με συνειδησιακούς, όσο και με υλικούς μα πάντα με ξεκάθαρα πολεμικούς 
όρους. Να βρούμε το νήμα που συνδέει τους βάνδαλους του Λονδίνου (που 
όχι λίγες φορές φέτος, η φωτιά τους σχημάτισε χαμόγελα στα πρόσωπα μας) 
, τους ταραξίες της Ελλάδας, τους εξεγερσιακούς της Ιταλίας, τους εμπρηστές 
της Γερμανίας, τους βομβιστές της Χιλής, τους αντάρτες του Μεξικό, τους 
αναρχικούς και επαναστάτες όλου του κόσμου και μαζί τους να οργανώσουμε 
καίριες επιθέσεις, που καθεμιά θα αφήνει και ένα καίριο πλήγμα στον εχθρό, που 
κάθε φορά θα υφαίνει με ανεξίτηλο νήμα τις ελεύθερες, υπεύθυνες, αλληλέγγυες  
σχέσεις που ονειρευόμαστε, επεκτείνοντας την κοινότητα του αγώνα. Αν δεν 
συνευρεθούμε ΤΩΡΑ έχοντας πρώτα ανακαλύψει την ατομικότητα μας και 
τις δυνατότητες της, αν δεν συνευρεθούμε ΤΩΡΑ επειδή συνειδητά θα το 
έχουμε επιλέξει κι όχι εξαιτίας κάποιου τυχαίου  γεγονότος, ο ατομικισμός που 
επικαλούμαστε θα μαραθεί συγχεόμενος με τον κατακερματισμό, την ιδιώτευση 
αλλά και την μαζοποίηση που η ίδια η κοινωνία γεννά. Να βρεθούμε ΤΩΡΑ, 
γιατί πολύ καιρό ζούσαμε διαιρεμένοι, να ανακαλύψουμε ΤΩΡΑ το εγώ 
μας γιατί για πολύ καιρό μας αρνιόντουσαν την δυνατότητα του να 
σκεφτούμε μόνοι. Κι αυτό σήμερα, που όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν 
ανοιχτά, φαντάζει εξαιρετικά απλό όσο και αναγκαίο.
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Με ποιους θα πορευθούμε; 
Αν θέλουμε να αποφύγουμε τις γενικότητες χωρίς ταυτόχρονα να γίνουμε και 

προπαγανδιστές κάποιου αλάνθαστου μοντέλου οργάνωσης/ διάχυσης/ όξυνσης 
του αγώνα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε βιωματικά 
αλλά και επιθυμητικά. Να δούμε τις δικές μας αδυναμίες, τις εξωτερικές 

συνθήκες που πυροδότησαν αλλά και πυροδοτήθηκαν από τον αγώνα μας, τα 
όσα μας πήγαν μπροστά ως άτομα και ως κοινότητα αγώνα, τα όσα θέλαμε να 
πετύχουμε και δεν μπορέσαμε. Να δούμε πρώτα και κύρια την οργάνωση του 

δικού μας «στρατοπέδου» και να αιτιολογήσουμε την θέληση μας για εξάπλωση 
του. Πάντα αφοσιωμένοι στον ΣΚΟΠΟ μας, στις ζωές μας, στα θέλω μας. 

Ακούραστα εργαζόμενοι, πάνω στην καταστροφή του κράτους και της κοινωνίας 
του. Ακούραστα εργαζόμενοι, πάνω στην καταστροφή της κοινωνίας και του 

κράτους της. 

Το τέλος των συλλογικών ταυτοτήτων, αρχή του κοινωνικού κανιβαλισμού.

Αν η ανάλυση μας ξεκινά από το άτομο και όχι από την οποιαδήποτε φανταστική 
ή υπαρκτή κοινότητα, είναι γιατί σ’ αυτό το σημείο άφησε η ίδια η ιστορία τον 
άνθρωπο. Η κοινωνική ελίτ ξέρει πολύ καλά που στοχεύει. Στην διάσπαση των 
όποιων υπάρχοντων ομαδοποιήσεων (παραγωγικών τάξεων, τοπικών κοινοτήτων 
κλπ) και στην δημιουργία νέων ταυτοτήτων και ρόλων οι οποίες διαταξικά, 
διαφυλετικά, διαφυλικά θα αλλάζουν με ταχύτητα ανάλογα την χρονική στιγμή 
και τον χώρο που ο κρατικός υπήκοος βρίσκεται, χωρίς ουσιαστικά καμία 
να χαρακτηρίζει συνολικά τον ίδιο τον άνθρωπο. Μέσα από την κατάργηση 
των ήδη υπαρχόντων συλλογικών ταυτοτήτων και την ταυτόχρονη ελεύθερη 
πτώση των ονείρων ζωής και στόχων του ατόμου, στον βούρκο των εμπορικών 
κέντρων, των τεχνολογικών ανέσεων, των διαφημίσεων, της ασφάλειας, του 
ανταγωνισμού, της αυτοπραγμάτωσης μέσω της ανέλιξης στην κοινωνική 
κλίμακα, ο άνθρωπος εξέρχεται από το πεδίο της απόλαυσης της απλότητας της 
ζωής σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και εισέρχεται στην κοινωνική αρένα, με 
τους σύγχρονους μονομάχους να επιβεβαιώνουν την ρήση: ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΟΛΩΝ. Επιβιώνοντας με μια υπολανθάνουσα ερμηνεία της έννοιας της Δύναμης 
αφού έχει προϋπάρξει η δήλωση πίστης και εθελοδουλίας απέναντι στην 
αυτοκρατορία, επιβάλλοντας στους εαυτούς τους έναν τεράστιο επιθυμητικό 
και συνειδησιακό ευνουχισμό, τροφοδοτώντας το σύστημα με ανθρώπινο 
δυναμικό, ιδεολογική εξέλιξη, ατομικές και συγχρόνως μαζικές σιωπηρές 
νομιμοποιήσεις.

Ταυτόχρονα βέβαια, όλοι  αυτοί φοβικοί υπήκοοι και αδίστακτοι μοναχικοί 
μονομάχοι, μπορούν να συνευρίσκονται σιωπώντας ή ζητωκραυγάζοντας ή 
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γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον σε μια εκκλησία, σε ένα γήπεδο, 
σε μια κομματική συγκέντρωση, σε μια συναυλία, σε μια εθνική 
επέτειο (πολεμώντας μάλιστα πλάι- πλάι όποτε και άμα χρειαστεί 
και ζητηθεί από τους κοινούς τους αφέντες απέναντι στον ξένο 
«κατακτητή»), κοιτάζοντας το ίδιο πρόγραμμα της τηλεόρασης, περπατώντας 
δίπλα- δίπλα στην ίδια διαδήλωση με κεριά που καλέστηκε από τα blog, 
surfάροντας από κοινού στο internet όπου για πρώτη φορά θα μάθουν ο ένας 
για τον άλλον, καταναλώνοντας τα ίδια θεάματα και προϊόντα, τρώγοντας το ίδιο 
φαΐ από τα ίδια πολυκαταστήματα, έχοντας την κοινή επιθυμία για περισσότερη 
αστυνόμευση και προφανώς στο χώρο της κοινής τους εκπαίδευσης για εργασία 
(σχολεία, πανεπιστήμια) ή εκμετάλλευσης (εργοστάσια, γραφεία κλπ).
  

Να συναντηθούμε πάνω σε νέες βάσεις.

Όταν μιλάς λοιπόν υπό αυτές τις συνθήκες για την αντεπίθεση του προλεταριάτου 
εξαιτίας της οικονομικής του κατάπτωσης, πέραν του ότι εξορίζεις το ζήτημα 
του αγώνα στο πεδίο της οικονομικής κοινωνιολογίας και της παραγωγικής 
διαδικασίας, αναπαράγεις στην ουσία μια συλλογική ταυτότητα (που ως τέτοια 
θα έπρεπε να κυοφορεί μια κοινή συνείδηση των συμφερόντων της) η οποία 
καλώς ή κακώς έχει χτυπηθεί –ακριβώς επειδή είναι τέτοια- εδώ και κάποιες 
δεκαετίες, μέσω της καλλιέργειας της ελπίδας για ανέλιξη, της προώθησης της 
ρουφιανιάς ως αρετή, μέσω της εμπέδωσης του θεωρήματος της ματαιότητας 
του να αγωνίζεσαι ενάντια στον καπιταλισμό, μέσω της πολυδιάσπασης της 
στο χώρο και στον χρόνο (λιγότεροι εργάτες ανά μονάδα, part-time εργασία 
κλπ), μέσω της ανάδειξης των νέων μορφών εργασίας που πουλάν και 
αγοράζουν υπηρεσίες, διαφημίσεις, πληροφορίες. Από ανθρώπους που ναι 
μεν, εργάζονται για να ζήσουν, και άρα ετυμολογικά ορίζονται ως προλετάριοι, 
αλλά επειδή το κάνουν απομονωμένοι και διαιρεμένοι, σε γραφεία με air-
condition φορώντας γραβάτες που έχουν πιθανώς αγοραστεί με δανεικά, 
είναι αδύνατο να χαρακτηριστούν ως μια συλλογική δύναμη. Το ότι κάποιοι 
άνθρωποι υπόκεινται μια συνθήκη εκβιασμού, δεν σημαίνει λοιπόν, ότι έχουν 
αναπτύξει και μια αρνητική συνείδηση απέναντι στην συνθήκη αυτή, γεγονός που 
γιγαντώνεται από την έλλειψη ενός συλλογικού απελευθερωτικού ονείρου που 
έχει δώσει την θέση του, στα εξατομικευμένα όνειρα του πλουτισμού και των 
ανέσεων. Ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε τα πιο προωθημένα (!) ή και εναπομείναντα 
κομμάτια που (ενδιαφέρονται να) αναπαράγουν μια προλεταριακή συνείδηση 
να ασχολούνται με το ζήτημα του βιοπορισμού –τουλάχιστον σε ενεστώτα 
χρόνο- αφήνοντας το ζήτημα της ίδιας της αλλοτρίωσης που υπάρχει, το ζήτημα 
της έλλειψης επικοινωνίας, αυτοκαθορισμού, ελεύθερων σχέσεων και επιλογών 
για μια μεταγενέστερη εποχή, ίσως τότε που οι συνθήκες θα έχουν ωριμάσει. 
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Προφανώς δεν εχθρευόμαστε ανθρώπους που μιλάν για την ανασύνταξη του 
προλεταριάτου και για τον ταξικό αγώνα, μόνο που για εμάς έχει ιδιαίτερη 
σημασία το να οργανωθούμε γύρω από μια ταυτότητα που κυοφορεί την άρνηση 
της υπάρχουσας κοινωνίας αλλά και την ύπαρξη μιας νέας μορφής οργάνωσης της 
ζωής και όχι γύρω από μια ήδη υπάρχουσα κοινωνική ταυτότητα που δηλώνει τη 
θέση παραγωγής που βρίσκεται κάποιος ή κάποια.

Αλίμονο βέβαια αν η οπτική μας απέναντι στην ρευστή κοινωνική 
πραγματικότητα, αντιλαμβάνεται τα πράγματα παγιωμένα, αρνητικά ή θετικά 
προσκείμενα προς το σκοπό. Παρά τις δουλικές συνθήκες που κυριαρχούν γύρω 
μας και μέσα μας, οι ίδιες οι αναταράξεις του συστήματος, τα ασυνείδητα και 
βίαια ξεσπάσματα εναντίον του, αλλά και οι συνειδητές επιθέσεις που δέχεται 
από το στρατόπεδο των αρνητών του, δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο πως στο 
σώμα της αλλοτρίωσης, τα ωάρια της εξέγερσης περιμένουν να γονιμοποιηθούν. 
Και επειδή τα πράγματα εξελίσσονται, κάτι το οποίο προφανώς και θέλουμε 
μιας και θα ήταν πολύ εύκολο για εμάς απλά να πούμε ένα «αϊ στο διάολο» 
και να ιδιωτεύσουμε «επαναστατικά» ή μη (και ‘μεις προτιμάμε τα δύσκολα), 
οφείλουμε να είμαστε παντού, έτοιμοι να γίνουμε πυροκροτητές εκρήξεων, 
κάθε φορά και πιο στοχευμένων, πιο δυνατών, πιο συνειδητών. Όχι, όχι για τους 
άλλους, αλλά για εμάς, για την δικιά μας απελευθέρωση μέσα από την ελευθερία 
όλο και περισσοτέρων. Συνοπτικά, ο άμεσος στόχος μας δεν είναι άλλος από το 
να ενωθούμε με όλες τις κατακερματισμένες δυνάμεις που σήμερα αγωνίζονται 
για μερικές διεκδικήσεις, πάνω σε μια συνολική επαναστατική βάση και να 
χαριστούμε πολεμικά από τις δυνάμεις που έχουν θέληση για ή συμφέρον από την 
διαιώνιση της καπιταλιστικής/ εξουσιαστικής κοινωνίας.  

Πως;

Αν αναπαράγουμε λοιπόν μια συλλογική ταυτότητα, η οποία οικοδομήθηκε 
στις παρελθούσες συνθήκες των πρώτων σταδίων της εκβιομηχάνισης της 
παραγωγής και της κοινωνίας, αναπαράγουμε στην τελική ένα αδιέξοδο. Το 
αδιέξοδο της στασιμότητας της επαναστατικής σκέψης που μένει παγωμένη 
μπροστά στις περιρρέουσες κοινωνικές συνθήκες που αλλάζουν διαρκώς και 
επαναπροσδιορίζουν ασταμάτητα τον τρόπο που οι κυρίαρχοι θα συνεχίσουν να 
εκμεταλλεύονται την ζωτικότητα των ανθρώπων, τον τρόπο που θα συνεχίσουν να 
καταστέλλουν τις εξελιγμένες αρνήσεις τους –εξελιγμένες ανάλογα με το πλαίσιο 
που εκδηλώνονται-, τον τρόπο που θα συνεχίσουν να τους κρατούν δέσμιους 
των κυρίαρχων επιθυμιών. Εμείς βέβαια που αρνούμαστε να οργανωθούμε 
επαναστατικά γύρω από την ταυτότητα του προλετάριου, δεν σημαίνει ούτε πως 
δεν έχουμε δουλέψει για να ζήσουμε, ούτε πως υποτιμούμε ή δεν προωθούμε 
την οργάνωση ΚΑΙ σε αυτόν τον τομέα της κοινωνικής ζωής. Απλά αναλύοντας τις 
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ίδιες τις συνθήκες που έχουν μετατοπίσει το αλλοτριωμένο και υπόδουλο 
υποκείμενο σε μια μη- σταθερή κοινωνική κλίμακα που μεταβάλλεται 
διαρκώς, μετατοπίζουμε κι εμείς το επαναστατικό μας υποκείμενο στο 
ΑΤΟΜΟ. Όσοι επωφελούνται από την διαιώνιση της τάξης τους πάνω 
σε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους (να η μόνη τάξη που έχει συνείδηση των 
συμφερόντων της και πολεμάει για αυτά) ήθελαν και θέλουν να αντιμετωπίζουν μια 
μάζα διαιρεμένων μεταξύ τους ατόμων. Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη ανάλυση για να 
γίνει κατανοητό το πόσο πιο εύκολα χτυπάς ή χειραγωγείς έναν διαιρεμένο εχθρό. 
Επειδή λοιπόν με το να επικαλούμαστε προσδιοριστικούς όρους κοινοτήτων που 
δεν έχουν συνείδηση ότι υπάρχουν ως τέτοιες απλά αναπαράγουμε την σύγχυση 
στα μυαλά και στα στρατόπεδα του αγώνα μας, ξεκινάμε από την αρχή, ξεκινάμε 
ρεαλιστικά από την πραγματικότητα. Και χτυπάμε στον πυρήνα των συναισθημάτων 
του αποξενωμένου ανθρώπου, εργαζόμενοι στην –σε επαναστατική βάση- 
συλλογικοποίησή του. 

ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ που εκδηλώνεται μέσα στην κοινωνία (και εναντίον της);
Ή κοινωνικός αγώνας για την αναρχία; 

Ξεκινώντας από ένα προηγούμενο συμπέρασμα μας (του ότι δεν θα μπορέσουμε 
να απελευθερωθούμε από τα δεσμά μας σε απόλυτο βαθμό, όσο η ζωή 
παραμένει εγκλωβισμένη στους νόμους, στις αξίες, στις επιταγές της μηχανής) 
αλλά και συνοδεύοντας το από την ανάγκη μας για επαφή, για συλλογικότητα, για 
επικοινωνία, ανακαλύπτουμε πως ο αγώνας μας τα έχει ανάγκη, πως εμείς τα έχουμε 
ανάγκη για να κινηθούμε, για να πολεμήσουμε, για να ζήσουμε μαζί με άλλους 
ανθρώπους που μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες, αρνήσεις και επιθυμίες.

Εκτός λοιπόν από τον πόλεμο μας, οφείλουμε να εμπλουτίζουμε και τις διαδικασίες 
ζύμωσης στους κόλπους του δικού μας στρατοπέδου, παράλληλα με την 
εξάπλωση του. Ερχόμενοι σε ρήξη με τις αφομοιωτικές, ηττοπαθείς, ενοχικές και 
διανοουμενίστικες αρλούμπες περί άμεσης ή περιεκτικής δημοκρατίας, κι ακόμη 
χειρότερα περί ομοφωνίας πάνω στις αποφάσεις, στηρίζουμε την οικοδόμηση 
των κοινοτήτων μας στην ελεύθερη συνεργασία και στην συνδιαμόρφωση, στην 
δυνατότητα ευελιξίας των επιλογών, των συνεχών διασπάσεων και επανενώσεων 
πάνω στις κοινές επιθυμίες. Με τις έννοιες της δέσμευσης, της υπευθυνότητας, 
της συντροφικότητας να επανανοηματοδοτούνται με βαρύτητα κατέχοντας μια 
ιδιαίτερη θέση στις αξιακές προτεραιότητές μας. Όσο για τις εκπτώσεις.... μάλλον 
δεν είμαστε οι κατάλληλοι για να τις κάνουμε.

Όχι από ελιτισμό, ούτε από την κατοχή από μέρους μας κάποιου αλάθητου. Και 
δεν μιλάμε για εκπτώσεις που θα προκύψουν μέσα από έναν συλλογικό, ευθύ, 
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ειλικρινή διάλογο μεταξύ αγωνιστών, γιατί τότε θα 
πάψουν να είναι τέτοιες, μιας και τα υποκείμενα θα 
έχουν αλληλοεπηρεαστεί σε τέτοιο βαθμό και πάνω σε 
έναν τόσο κοινό σκοπό και η αλλαγή αυτή είναι η ίδια 
η εξέλιξη που μας κάνει διαρκώς ακόμα πιο πλούσιους 
από σκέψεις και εμπειρίες, κάθε φορά που ερχόμαστε 
σε επαφή με παράλληλες πραγματικότητες και 
διαφορετικές οπτικές ΑΓΩΝΑ. Μιλάμε για τις εκπτώσεις 
που κάνουμε για να γίνουμε αρεστοί. Στα κινήματα και 
στους ρεφορμιστές προστάτες τους.
Θεωρούμε σημαντικό, τόσο για εμάς, όσο και για 
την ίδια την όξυνση του αγώνα, να βρισκόμαστε με 
ανθρώπους σε πορείες, σε συγκεντρώσεις, σε απεργίες, 
σε περιφρουρήσεις εργοστασίων, σε χώρους επεισοδίων 
έξω από τα γήπεδα, ΠΑΝΤΟΥ. Μόνο που για να γίνει κάτι τέτοιο και από τη 
στιγμή που θέλουμε να του προσδώσουμε μια απελευθερωτική προοπτική 
πρέπει να το κάνουμε ως αυτό ακριβώς που είμαστε: Ως ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ. 
Αν δεν δημιουργείς έναν πόλο, ένα σημείο αναφοράς για ανθρώπους που 
πιθανώς να θέλουν να σε προσεγγίσουν και προεκτείνεις την σύγχυση (καλώς 
και κακώς εννοούμενη) που επικρατεί στον δρόμο, προφανώς και συμβάλεις 
σ’ αυτό το μοδάτο «καταργούμε τις φορτισμένες ταυτότητες που μας κάνουν 
απρόσιτους» και οι άλλοι σε καταπίνουν πιο εύκολα ως έναν νέο ή νέα με 
έξυπνες ή και ακραίες ιδέες. Αλλά τελικά η δράση σου θα τελειώσει μαζί με 
το τέλος του κινήματος και το πιο σημαντικό: από την στιγμή που οι δεσμοί 
που έχτισες με τους άλλους, ξεκίνησαν ελέω «αναρχο»φοβίας στα πλαίσια του 
κινήματος/ γεγονότος αυτού, το στοίχημα  για την μονιμοποίηση του αγώνα 
πάνω στα αναρχικά προτάγματα έχει πια χαθεί. 

Καταλήγουμε λοιπόν πως: η φοβία του κόσμου για την λέξη «αναρχία» πρέπει 
να σπάσει για όσους το ψήνουν και να παραμείνει τέτοια για τους υπόλοιπους. 
Και για να συμβεί αυτό πρέπει η παρουσία μας να είναι διακριτή σε κάθε πτυχή 
της κοινωνικής ζωής: Είμαστε αναρχικοί και αναρχικές, και αυτό πέρα από 
μια προφανή συλλογικοποίηση/ ταυτοποίηση μας πάνω στο κοινό μας μίσος 
απέναντι στην κυριαρχία, δεν αναπαράγει καμία από τις επιβαλλόμενες στους 
ανθρώπους ταυτότητες, τις οποίες πρέπει να αποβάλλουμε από πάνω μας. 
Οπότε αν θέλουμε να παράγουμε κάποια πραγματική πιθανότητα γενικευμένης 
και συνειδητής σύγκρουσης με τον κόσμο της εξουσίας, οφείλουμε να 
σταματήσουμε να είμαστε αναρχικοί στα εσωτερικά μας κείμενα και «παιδιά», 
«αόριστα αγωνιστές», ή «πρωτοβουλίες αγώνα» όταν ανοιγόμαστε στον κόσμο. 
Ο αγώνας μας είναι ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ και εκδηλώνεται στο κοινωνικό σώμα 
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ως τέτοιος. Ο αγώνας μας για να νικήσει οφείλει να μιλάει με 
ευθύτητα, ειλικρίνεια, οξυδέρκεια. Ο αγώνας μας είναι αγώνας για 
την απελευθέρωση του ανθρώπου και της φύσης από την  μαζική 
κι εξουσιαστική κοινωνία κι εκδηλώνεται σε έναν χρόνο: στα 
σπλάχνα της και εναντίον της. 

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ στα μέσα, για όλους αλλά και για τον καθένα

Αυτονόητη, για λόγους δικιάς μας πληρότητας αλλά και 
στρατηγικής, η πολυμορφία των μέσων αγώνα που έχουμε 
επιλέξει και επιλέγουμε για να εκτροχιάσουμε την ομαλή ροή 
των εικόνων, των εμπορευμάτων, των στρατευμάτων του εχθρού 
που διαλύουν τις ζωές μας και για να ζήσουμε ΕΔΩ και ΤΩΡΑ 
απελευθερωτικά βιώματα, επικοινωνιακές και έντονες στιγμές 

μέσα από την επαφή με άλλους αρνητές της κοινωνίας πάνω στην οικοδόμηση 
του «επαναστατικού στρατοπέδου». 

Ένας γαλαξίας αναρχικών δράσεων λαμβάνει μέρος στις μητροπόλεις: πολιτικές 
εκτελέσεις, αφισοκολλήσεις, εμπρησμοί, καταλήψεις, επιθέσεις με μπογιές, 
συγκεντρώσεις αλληλεγγύης, βομβιστικές ενέργειες, πορείες στους δρόμους, 
σαμποτάζ, παράνομοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, απαλλοτριώσεις, έκδοση 
εφημερίδων, εντύπων, βιβλίων στην κατεύθυνση της επικοινωνίας και της 
αυτομόρφωσης…

Αυτός ο κατάλογος όλο και αυξάνει, όλο και αναβαθμίζει τα χαρακτηριστικά του. 
Συχνά βέβαια παρατηρείται και μια παράλληλη αύξηση μιας ηλίθιας πόλωσης 
μεταξύ των ανθρώπων που έχουν δώσει βαρύτητα στη δημόσια δράση και αυτών 
που έχουν δώσει την αντίστοιχη σημασία στην παράνομη.

 Το «οι ενέργειες αυτές κάνουν κακό στο κίνημα (;)» αναφερόμενο στις ενέργειες 
άμεσης δράσης, οι καταδίκες, οι διαχωρισμοί θέσεων από τις αριστερές 
οργανώσεις που φέρουν αναρχικές ταμπέλες (οι ντόπιες CNT της κάθε χώρας) 
είναι στάσεις γραφικών που δεν θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα, μιας και τους 
βλέπουμε να χάνονται πλαί πλάι με το σύστημα που «πολεμάν», μιας και τους 
αναγνωρίζουμε τη δικιά τους χρήσιμη και αφομοιωτική θέση στη λειτουργία του 
«παλιού κόσμου». 

Αναφερόμαστε στην έριδα που μεταλαμπαδεύεται από τους παλιότερους της 
κάθε φάσης, πατώντας πάνω σε προσωπικές κόντρες ή και θεωρητικές/ πρακτικές 
διαφωνίες. Δεν υπάρχει αδιέξοδος αγώνας, είτε εκδηλώνεται με καλυμμένα 
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χαρακτηριστικά τις νύχτες, είτε μοιράζει αυτοπροσώπως κείμενα σε 
μια δημόσια παρέμβαση. Χρειάζεται οι τολμηροί και οι τολμηρές που 
εισβάλλουν στην κοινωνική αρένα με σκοπό όχι να επιβιώσουν αλλά  να 
την καταστρέψουν, να έχουν σε πρώτη φάση κατά νου πως όλα τα μέσα 

που προωθούν τον σκοπό της απελευθέρωσης και που προφανώς συμβαδίζουν 
με τις αξίες του, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ. Κι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, για να 
καταφέρουμε να πορευθούμε με ανθρώπους που για τους δικούς τους λόγους, 
την κάθε περίοδο της ζωής τους, αφιερώνονται περισσότερο ή λιγότερο 
στην κάθε πτυχή του αγώνα. Το μεγάλο στοίχημα όμως, είναι να μπορέσουμε 
ο καθένας ΑΤΟΜΙΚΑ να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που 
εξυπηρετεί τις επιθυμίες του. Πολυμορφία μέσων συνολικά στον αγώνα είναι 
λοιπόν, αυτονόητο, πολυμορφία μέσων που χρησιμοποιούνται ατομικά είναι ένας 
στόχος, που θα ανοίξει νέες πιθανότητες. 

Η πληρότητα που μπορεί να νοιώσει ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί κάθε 
δυνατό τρόπο για να εκδηλώσει τον αγώνα του είναι το πρώτο ζητούμενο, μιας 
και του αφήνει ανοιχτά όλα τα πεδία δράσης και δεν τον κρατά προσκολλημένο 
σε κάποια «ιερή» μορφή πάλης. Ταυτόχρονα, άνθρωποι που μπορούν με την ίδια 
ευκολία να κάνουν «και των δύο ειδών μολύβι να κροταλίσει», βοηθούν στην 
επικοινωνία των αγωνιστών που επιλέγουν διαφορετικές μορφές πάλης. Έτσι, 
μπορεί να υπάρχει αλληλοβοήθεια σε κάθε επίπεδο (οικονομικό, φυγάδευσης, 
έκδοσης «παράνομων» εντύπων», συντονισμού απέναντι στην καταστολή κλπ) 
αλλά το κυριότερο: Οι αγωνιστές αυτοί μπορούν να γίνουν μια γέφυρα που 
εκτός του ότι καλύπτει το χάσμα του δημόσιου και του παράνομου, μπορούν 
να βοηθήσουν ανθρώπους που θέλουν να την «ψάξουν» διαφορετικά. Σίγουρα 
υπάρχουν κλίσεις, προτιμήσεις, χρονικές στιγμές που κρίνεται ότι πρέπει να 
ασχοληθεί κανείς με ένα συγκεκριμένο θέμα/ πρακτική, αλλά σίγουρα υπάρχουν 
φετίχ, φόβοι, αναβολές δράσης (κι όλα αυτά με πολιτικό μανδύα, πάντοτε) που 
πρέπει να ψοφήσουν το γρηγορότερο δυνατό. Για να σπάσουμε την εξειδίκευση, 
για να πειραματιστούμε μόνοι μας πάνω στην δράση χωρίς να αναπαράγουμε 
βιώματα και θέσεις άλλων, για να γίνουμε τα πάντα…

Όταν λοιπόν το επιθυμητικά καλύτερο, συναντά το αντίστοιχο στρατηγικά, το να 
προωθούμε την πολυμορφία μέσων αγώνα για τον καθένα είναι κάτι παραπάνω 
από ένας από τους στόχους του αγώνα μας, αλλά ο ίδιος ο τρόπος που θέλουμε 
να ζήσουμε τις ζωές μας. Έντονα, με κάθε δυνατό τρόπo, για πάρτι μας, για την 
ελευθερία και την επανάσταση όλο και περισσοτέρων ατόμων…
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Ένα ενδιαφέρον ποίημα που μεταφράσαμε.

Οι προσκλήσεις έχουν γίνει. Για να χορέψουμε μαζί.
Ερχόμενοι από διάφορα μέρη, όπως πάντα. 
Προσκλήσεις σ’ αυτούς που ποτέ δεν σταμάτησαν και δεν εύχονται να 
σταματήσουν μπροστά στις επιθέσεις εναντίον των ανταρτών που δεν γνωρίζουν 
καμιά εξουσία. 
Προσκλήσεις για μια νέα προσπάθεια, για μια νέα καταιγίδα στους ουρανούς. 
Προσκλήσεις που έφτασαν σε διαφορετικά μέρη κι έχουν απαντηθεί. 
Επιθυμούμε κι εμείς να χορέψουμε. 
Με σένα. Κι εσένα. Κι εσένα επίσης. Όσο μπορούμε. Όσο μας βαστάει η ανάσα 
μας. 
Για όσο επιθυμούμε να χορέψουμε μαζί. 
Επειδή ποτέ δεν μας ανησύχησε το να χορεύουμε μόνοι, μα ΘΕΛΟΥΜΕ να 
χορέψουμε μαζί σας, κι εσάς να χορέψετε μαζί μας, Σύντροφοι. 
Σ’ αυτόν τον χορό που ξεκινήσαμε όταν νοιώσαμε πως η ελευθερία μας είναι 
αδύνατη σ’ αυτό το πλαίσιο. 
Όσο δεν καταστρέφουμε το υπάρχον, ανοίγοντας άπειρες δυνατότητες. 
Γιατί την αναρχία… δεν την βλέπουμε σαν ένα μελλοντικό στόχο, αλλά σαν κάτι που 
θέλουμε να ζήσουμε εδώ και τώρα. Επειδή δεν την βλέπουμε σαν μια νέα κοινωνία, 
σαν ένα νέο κράτος, σαν μια μεγάλη ένωση, σαν μια νέα εξισορρόπηση…
Η αναρχία δεν είναι τάξη…
Την βλέπουμε σαν στιγμές που ζούμε και στιγμές που θέλουμε να ζήσουμε, ξανά 
και ξανά. 
Σαν ελεύθερα άτομα. Ο ένας με τον άλλον, με όσους θέλουμε και όσους μας 
θέλουν. 

Επειδή οι πιο όμορφοι χοροί είναι εκείνοι που μας οδηγούν στο χάος, των 
ανθρώπων, των υπερβολικών πράξεων, των συναισθημάτων. 

Οι καλύτεροι χορευτές του κόσμους χορεύουν χωρίς κανόνες. Ακολουθούν την 
μουσική των καρδιών τους. 

Η ΑΝΑΡΧΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΗ. 

Κι έτσι χορεύουμε: και ναι, στα ερείπια της κοινωνίας. 
Κάθε φορά που μπορούμε. 
Όσο έχουμε δύναμη μέσα μας. 
Επειδή η επίθεση δεν ήταν ποτέ ιδιοτροπία, αλλά αναγκαιότητα. 
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Η καταστροφή δεν ήταν ποτέ κάτι το δευτερεύον αλλά το αναπόφευκτο βήμα 
για να χορέψουμε στο άγνωστο. 
Για σύντομες στιγμές. 
Μέσα στην ένταση. 
Για αυτούς που δηλώνουν ότι χτίζουν εναλλακτικές  σ’ αυτόν τον σάπιο κόσμο… 
Καλή τύχη!
Εμείς θα είμαστε αλλού, προσπαθώντας να καταστρέψουμε.
Τα πάντα ακόμα και τις εναλλακτικές σας.
Και μετά… Βλέπουμε. Ο καθένας από εμάς θα αποφασίσει. 
Συνεχίζουμε να ψάχνουμε συντρόφους, σ’ αυτήν τη θαυμαστή ανταρσία για την 
ελευθερία καθενός από εμάς. 
Τίποτα δεν είναι δεδομένο κι αυτό μας κάνει να κινούμαστε. 
Είναι η βεβαιότητα όσων δεν θέλουμε, που μας κάνει να προχωράμε ένα βήμα, 
ακόμα κι αν η άφιξη είναι αβέβαιη. 

Ο στόχος δεν είναι μακριά, υπάρχει ήδη στο τρόπο που προσπαθούμε να τον 
φτάσουμε. 
Ως ελεύθερα άτομα. 
Οι προσκλήσεις έγιναν. Τις δεχόμαστε κι απλώνουμε τα χέρια μας: 

Πότε θα ξεκινήσουμε αυτόν το χορό; 

Κάποιοι χορευτές από Λισσαβώνα
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Περί αυτοκριτικής.

Βρισκόμαστε  θελημένα συμμέτοχοι σε μία συνθήκη, εντός της οποίας 
πραγματώνεται ένας πόλεμος. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για την αντιπαραθετική 
και αδιάκοπη σε διάρκεια, την ανυποχώρητη και πολύμορφη στα μέσα, την 
διάχυτη και αμφίδρομα εκφρασμένη σχέση σύγκρουσης που εκτυλίσσεται 
ενδοκοινωνικά. Αυτή προωθούμε, αυτήν οξύνουμε. Έχουμε ήδη επιλέξει 
να σταθούμε στο μέτωπο αυτό που δεν μας θέλει αμέτοχους απέναντι στο 
κυρίαρχο πλέγμα αντιλήψεων αλλά συνειδητά εχθρικούς και αδυσώπητους με 
τους φανατικούς υποστηρικτές, εφαρμοστές και συντηρητές της υπάρχουσας 
κοινωνικής κατάστασης .
Η αναμέτρηση αυτή, ενισχυμένη παράλληλα και από τις δύο αυτές αντιμαχόμενες 
πλευρές, απαιτεί σίγουρα την ολοκληρωτική ισχυροποίηση των δύο αυτών 
τμημάτων, με την όποια υλική και μη, εξέλιξη και αναβάθμισή τους σε κάθε 
επίπεδο, αλλά επίσης και την ενεργοποίηση στεγανών, δηλαδή μεθόδων και 
ρυθμίσεων που θα λειτουργούν ως άμυνες για το κάθε στρατόπεδο αντίστοιχα.
Όσο όμως το παραπάνω ζήτημα έχει κατά καιρούς μελετηθεί, ερμηνευτεί, 
υπεραναλυθεί και εν τέλει κριτικά αφομοιωθεί από πολλές θεωρητικές οπτικές 
για το υπάρχον σύστημα και τους κάθε υφής μηχανισμούς του (τακτικές 
αυτοπροφύλαξης με σκοπό την επικράτηση της κοινωνικής ισορροπίας, 
υλικοτεχνικές αναβαθμίσεις που δρουν οχυρωτικά κλπ) άλλο τόσο θα πρέπει 
να αναπτυχθεί και εν συνεχεία να εφαρμοστεί και στο «εδώ» μέτωπο η παροχή 
τρόπων που θα συμβάλλουν στην αυτοπροστασία του τελευταίου.
Αν λοιπόν ανατρέξουμε χρονικά και μιλώντας για τον επαναστατικό αγώνα, με 
πιο ιδιαίτερη προσοχή στο τελευταίο διάστημα που ο αγώνας αυτός παίρνει 
μορφή με μεγάλη ισχύ (ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται ποιοτικά και ποσοτικά) σε 
στιγμές που αυτός εντατικοποιείται και κλιμακώνεται, θα παρατηρήσουμε, πως 
περιοδικά παρουσιάζονται στιγμές μειωμένης έντασης έως και μακροχρόνιας 
παύσης εντός του πεδίου όπου αυτός διεξάγεται. Και αυτό προφανώς γίνεται όλο 
και πιο διακριτό έπειτα από επιθετικού και κατασταλτικού χαρακτήρα κινήσεις 
από πλευράς εχθρού, που αναμφισβήτητα αποτελούν καίρια και ζημιογόνα για την 
αναρχική κοινότητα πλήγματα.
Παραδειγματικά, και για να κατανοήσουμε καλύτερα την παραπάνω προσέγγιση, 
αρχίζοντας από τις πρώτες συλλήψεις αγωνιστών του 2009 και ολοκληρώνοντας 
στο σήμερα, με τους αιχμαλώτους πολεμιστές να αυξάνονται ολοένα και 
περισσότερο, γίνεται αρκετά εμφανής ένας σταδιακός, με μαθηματική ακρίβεια, 
κατευνασμός των επαναστατικών ενεργειών (και περισσότερο σε αυτές που 
διέπονται από το στοιχείο της παρανομίας) πράγμα που ίσως δεν οφείλεται 
μόνο στην υλική εξόντωση και στην πρακτική απενεργοποίηση ατόμων και 
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ομάδων αλλά σε ένα διάχυτο κλίμα φόβου που κυοφορείται στους κόλπους του 
επαναστατικού μετώπου. Όσον αφορά το παραπάνω παράδειγμα θα ήταν καλό 
να διευκρινίσουμε πως η εστίαση μας και μόνο γύρω από τις άμεσες δράσεις δεν 
προωθεί σε καμία περίπτωση την μονόπλευρη εφαρμογή του επαναστατικού 
απελευθερωτικού αγώνα. Αντιθέτως, θέλει να παρουσιάσει αυτό το κομμάτι ως 
κάτι που αντιλαμβανόμαστε πως έχει, εγχώρια, «μείνει πίσω» σε σύγκριση με την 
δημόσια δράση των αναρχικών στην πόλη. Άλλωστε, η μονόπλευρη διεξαγωγή 
του αγώνα και η επικέντρωσή του παραδείγματος χάρη μόνο στην ένοπλη πάλη, 
μπορεί να θεωρηθεί επιζήμιο καθώς δεν αποκτά στιβαρότητα και προοπτική και 
είναι εύκολο να γκρεμιστεί.
Σαν συνέχεια, η εξάπλωση και η επικράτηση ενός τέτοιου κλίματος φόβου 
παρενεργεί και λειτουργεί μολυσματικά στους κύκλους των αναρχικών, οδηγώντας 
πολλές φορές μάλιστα, είτε στην παραίτηση και τη σταδιακή επιστροφή στην 
κανονικότητα, είτε στην περιορισμένη εφαρμογή δράσεων, με την εκτέλεση των 
οποίων δεν διατρέχεται κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος.
Τώρα, μιλώντας αυτοκριτικά, η καταγραφή του παραπάνω ζητήματος παραθέτει 
ως προβληματική την λογική που (στην παρούσα φάση εκκολάπτεται στους 
κύκλους μας) θέλει τον εχθρό να διαμορφώνει το τρέχον ενδοκοινωνικό κλίμα.
Να ξεκαθαρίσουμε και να τονίσουμε όμως, και εφόσον θεωρούμε τους 
εαυτούς μας επαναστατικά υποκείμενα, πως κατέχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης 
με την αναπαραγωγή της παραπάνω αντίληψης, όπως και με το αναμάσημα 
παρόμοιων θέσεων που εν τέλει συντηρούν και διαιωνίζουν αυτή τη σαπίλα και 
την ηττοπαθή κατάσταση που επικρατεί και χαρακτηρίζει τους τελευταίους 
καιρούς το εσωτερικό μας. Πρέπει να αντιληφθούμε πως η εξάπλωση τέτοιων 
αντιλήψεων που εκφράζεται σε παθητικούς τόνους -όπως και καθετί που καθιστά 
το επαναστατικό μέτωπο αδύναμο-, ή μπορεί να σταθεί εμπόδιο για την ατομική 
και συλλογική εξέλιξη, ή μπορεί να χαρακτηριστεί και νίκη/βήμα για τον εχθρό. 
Προκαλώντας μία ακόμα ρωγμή στο επαναστατικό οχυρό.
Έχοντας λοιπόν σκοπό την καταπολέμηση ζητημάτων που λειτουργούν 
καταστρεπτικά στο εσωτερικό της επαναστατικής/ανατρεπτικής κοινότητας και 
παρότι είναι δύσκολο να αντιπροτείνουμε κάτι γύρω από τις πεσιμιστικού τύπου 
εκτιμήσεις (παρά μόνο την άμεση επίλυση και εξάλειψή τους) απαιτείται και σε 
πιο γενικά πλαίσια, μια απολογιστική σκοπιά. Για να ξεπεραστούν τα εκ των έσω 
προβλήματα, χρειάζεται μία συλλογική και συγχρόνως κατά μονάς προετοιμασία 
που θα επιφέρει αποφασιστικότητα και οργανωμένο πλάνο.
Θέλουμε να τονίσουμε πως οφείλουμε άμεσα, παράλληλα με την επιθετική 
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(σαφώς και θεωρητική) υπόσταση του αγώνα μας, να εφεύρουμε και εν συνεχεία να 
ενεργοποιήσουμε μεθόδους αυτοάμυνας, που είτε αφορούν την αναζήτηση νέων 
μορφών επικοινωνίας της αναρχικής θεώρησης, είτε την πρακτική προστασία μας με 
κάθε είδους τακτική, μέσο, πρόταση.
Πρέπει να γνωρίζουμε πως ο πόλεμος που πραγματώνουμε πρέπει να συνοδεύεται 
εκτός από την συνολική, ατομική και συλλογική, ετοιμότητα, από σίγουρες, και με 
συνέπεια, επιλογές ζωής.

-7-

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ

Ι) ΓΙΑ ΑΡΧΗ

Σήμερα, ζούμε σε μια περίοδο κατά την οποία, στις κοινωνικές συνθήκες που μας 
περιβάλλουν, η συστημική κρίση, αυτή καθαυτή, στην οποία υπόκειται ο εγχώριος 
(αλλά και ο διεθνής κατ’ επέκταση) καπιταλισμός έχει αντικατασταθεί, ως κύριο 
κοινωνικό κλίμα, από την ανατρεπτική κίνηση κοινωνικών μερίδων που στοχεύουν 
στο ίδιο το συστημικό πλαίσιό τους. Η ξεκάθαρη πλέον περίοδος καμπής στην 
οποία έχει εισέλθει η κυριαρχία, σίγουρα, δίνει εκμεταλλεύσιμες για το επαναστατικό 
στρατόπεδο ευκαιρίες, προκειμένου να πλήξει το αντίστοιχο εχθρικό. Και οι 
ευκαιρίες αυτές ανοίγονται από τις κοινωνικές εκρήξεις που λαμβάνουν χώρα στο 
εσωτερικό της αυτοκρατορίας και, ως ένα σημείο τουλάχιστον, αποσυνθέτουν 
κάποιες εκ των δομών που τη σχηματοποιούν.
Στην ανθρώπινη ιστορία όμως, καμία κοινωνική αναταραχή και καμία ανατρεπτική 
κινητοποίηση κοινωνικών ομάδων δεν υπήρξε σταθερή στην πορεία της, ούτε 
απειρική στη διάρκειά της. Ακόμη και η πιο λυσσαλέα εξέγερση κάπου θα βάλει 
μια τελεία. Κι αυτό το  «κάπου», σίγουρα, δεν είναι η παντελής απελευθέρωση του 
ανθρώπου.
Επειδή λοιπόν, ο εναρμονισμός μας, και κατ’  επέκταση, η συνθηκολόγησή μας 
με το, κατά τ’ άλλα, ανατρεπτικό κοινωνικό κλίμα, συγκαλύπτει τον κίνδυνο 
να καταπνιγούμε σε παθητικές ή αμυντικές (προς την εξουσία) λογικές, αντί 
να ριζοσπαστικοποιηθούν οι προαναφερθείσες κοινωνικές μερίδες, να συμβεί 
το αντίστροφο σ’  εμάς και τελικά η δράση μας να καταστεί ατελέσφορη και 
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αδιέξοδη, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε αυτό στους εαυτούς μας: Η αναρχική 
και επαναστατική δράση είναι συνεχής και διαρκώς πρέπει να εμπεριέχει 
προοπτική. Πράγμα όμως, που δεν θα ίσχυε ούτε στην περίπτωση που θα την 
περιχαρακώναμε εκτός του κοινωνικού περιβάλλοντος.

ΙΙ) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ, λοιπόν, από το γεγονός ότι η επαναστατική δράση δεν είναι 
μια στατική συνθήκη, αλλά εξελίσσεται και μεταβάλλεται σε δύο επίπεδα: σε 
αντιστοιχία με την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά και σε αντιστοιχία με 
τις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα εντός του κοινωνικού πεδίου (σε ίδιο χρόνο, 
αλλά σε διαφορετικά σημεία).

• Με το, μεν, πρώτο να διαφαίνεται αν παρατηρήσουμε την εξέλιξη της 
επαναστατικής  δράσης μέσα στην πάροδο του χρόνου σε περιόδους 
ραγδαίας κοινωνικής εξέλιξης (σε μικρό χρονικό διάστημα, στον ίδιο 
γεωγραφικό χώρο. Στην Ελλάδα για παράδειγμα, αρκούν 20 χρόνια, από 
το ’90 κι έπειτα, για να επιβεβαιωθεί το παραπάνω, με την δράση των 
αντίστοιχων κινημάτων, ομάδων, οργανώσεων, τότε και τώρα).

• Και το δε, δεύτερο, με μια ανάλογη διαδικασία, απλά αν 
αντικαταστήσουμε την παρεμβολή χρονικών διαστημάτων με αυτή 
γεωγραφικών αποστάσεων : Τα σημεία τομής και οι αποκλίσεις στην 
επαναστατική δράση από την μία στην άλλη άκρη του πλανήτη.

ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ στο ότι ο ενδοκοινωνικός επαναστατικός πόλεμος δεν είναι 
μια απλή αντιπαράθεση δύο –ή περισσότερων- αντιμαχόμενων στρατοπέδων. 
Σε μια εικονική αναπαράσταση θα μπορούσε να είναι μια αδιάκοπη 
παρτίδα σκακιού με πιόνια όλων των χρωμάτων, με μια ασυνεχής, διαρκώς 
μεταβαλλόμενη σκακιέρα και θεατές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να 
μετάσχουν. Έτσι, λοιπόν, αν δεν ήταν εντελώς ατελέσφορο,  τουλάχιστον θα 
οδηγούσε σε αδιέξοδα μονοπάτια απλώς η παρατήρηση (ή και η σχολαστική 
μελέτη) των κινήσεων κάθε υπαρκτού ή εν δυνάμει εχθρού. Αν εντοπίσουμε 
όμως, παράλληλα (σε μια επίσης διαρκή διαδικασία) τα –σύγχρονα- κοινωνικά 
χαρακτηριστικά που μας περιβάλλουν και εν τέλει-εν μέρει μας επηρεάζουν, 
και αντιληφθούμε τις δυνατότητές μας μέσα σε αυτά, θα επιτύχουμε την 
ποθητή αγωνιστική ΣΥΝΕΧΕΙΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.
Εδώ, λοιπόν, είναι και το σημείο στο οποίο επιθυμούμε να εκθέσουμε τις 
απόψεις μας πάνω στα ζητήματα της συνέχειας αλλά και της προοπτικής 
του απελευθερωτικού αγώνα (ως δυο άρρητα συνδεδεμένες μεταξύ 
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τους έννοιες), αποδεχόμενοι πάντα την επανάσταση ως ένα σύνολο 
διαδικασιών που δεν μπορούν να επιδεχτούν κανένα παραδεγμένο 
πρότυπο πάνω στη θεώρηση, τις πρακτικές, τις γενικότερες κινήσεις.
Ας προσπαθήσουμε ,όμως, αρχικά, να κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρο 
αυτό που εμείς θεωρούμε ως κύριο χαρακτηριστικό του αγώνα μας, τη 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ, τονίζοντας ότι μόνο κατά το ήμισυ θα την αντιλαμβανόμασταν 
(και κατά συνέπεια θα την επιτυγχάναμε) αν την αντιμετωπίζαμε αμιγώς 
λεξιλογικά-ως προσδιορισμό κίνησης στο χρόνο. Πέρα, λοιπόν, απ’ αυτό, 
αντιλαμβανόμαστε τη «συνέχεια» ως μία διεργασία που λαμβάνει χώρα και 
σε ένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ συντρόφων. Η ανταλλαγή, δηλαδή , 
απόψεων, πρακτικών, θεωρήσεων και σκεπτικών (στην τελική ακόμα και 
η σύνταξη σκέψεων σε αυτό το κείμενο σε συνδυασμό με την μετέπειτα 
ανάγνωσή του) νοηματοδοτούν  την αγωνιστική συνέχεια. Αυτή η σχέση 
μεταξύ μας στο ΕΔΩ και στο ΤΩΡΑ, καθώς και η ανέκαθεν ιστορική 
δέσμευση παλαιότερων γενιών επαναστατών με νεότερες , δεν μπορεί,  
βέβαια, παρά να είναι άρρηκτα συνδεμένη με την εξέλιξή της οριζόντια 
(ως σχέση δηλαδή) αλλά και κάθετα (στο περιεχόμενό της).
Η εισαγωγή νέων σκεπτικών, πρακτικών και στρατηγικών αλλά και η 
εξέλιξη των ήδη υπαρχουσών, παράλληλα με τη διαρκή αναζήτηση 
συντρόφων, σε συνάρτηση πάντα με τις  κοινωνικές συνθήκες (ως πεδίο 
ανάπτυξης των στρατηγικών μας, ως πεδίο εφαρμογής της δράσης μας), 
ολοκληρώνουν την απαιτούμενη για την επίτευξη των διαρκώς  τιθέμενων 
στόχων μας, επαναστατική προοπτική. Και η προοπτική στους αγώνες μας 
είναι η δυνατότητα διαρκούς διάνοιξης νέων δρόμων για να πορευτούμε, 
και αυτό σίγουρα περιλαμβάνει τη δημιουργία όλο και περισσότερων νέων 
δυνατοτήτων αγώνα μέσα σε κάθε σημείο των εξουσιαστικών πλεγμάτων 
που δομούν τη σύγχρονη κοινωνία (από τους δρόμους και τις πλατείες της 
χώρας, στους χώρους εργασίας και στις φυλακές της).   Κι ο αγώνας μας 
είναι εναντίον της. 

ΙΙΙ.ΤΟΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ.

«Καλή ή κακή, ωραία ή άσκημη, δεν τη διαλέξαμε.
 Ας δεχτούμε παλικαρίσια την ανάγκη… 
Μα δεν ξέρουμε με βεβαιότητα αν θα νικήσουμε ,δεν  ξέρουμε με 
βεβαιότητα αν θα νικηθούμε . Ότι κι αν είναι εμείς πολεμούμε χωρίς 
βεβαιότητα, κι η αρετή μας, μη όντας σίγουροι για την αμοιβή, αποχτάει 
βαθύτατη ευγένεια. Μην καταδέχεσαι να ρωτάς:  “Θα νικηθούμε; θα 
νικήσουμε;”                    
 ΠΟΛΕΜΑ!»
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Οφείλουμε να διατηρήσουμε την αυτονομία του αγώνα μας, ως αναρχικοί, 
και να αντιληφθούμε ότι πραγματώνουμε ένα διαφορετικό από αυτόν τον 
τοπικιστικό των κατοίκων της Κερατέας, τον ειρηνικό των «αγανακτισμένων», 
τον διεκδικητικό των αντικυβερνητικών απεργών κτλ. Στον αγώνα μας, 
όμως, οφείλουμε και να διαδίδουμε και να διαχέουμε τη δράση μας και τις 
θεωρήσεις μας.
Επ’ αυτού, κάθε προαναφερθείσα κοινωνική αναταραχή δίνει και τις 
αντίστοιχες δυνατότητες. Εμείς πρέπει να εντοπίσουμε τα σημεία τομής με 
τα κομμάτια που μετέχουν σε αυτές και να τα μετατρέψουμε σε θεμέλια 
επικοινωνίας (σε θεωρία και πράξη), προκειμένου να αμβλυνθούν ή να 
οξυνθούν οι όποιες αποκλίσεις  (χωρίς σε καμία περίπτωση να ενταχθούμε 
σε μια κατάσταση πολιτικών εκπτώσεων).Καταληκτικά, το γεγονός της 
αυτονομίας του αγώνα μας δεν τον διαχωρίζει ούτε απ’ τις κοινωνικές 
συνθήκες του σήμερα, ούτε από το παρελθόν του, ούτε  απ’ το μέλλον του.                                                                                                                                      
Το να γνωρίζεις το παρελθόν σου και να δρας σε κάθε 
δυνατό κοινωνικό πεδίο θα σου προσδώσει προοπτική.                                                                                                                   
Κι αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε. Γιατί ο απελευθερωτικός-επαναστατικός 
πόλεμος δεν κηρύχθηκε σήμερα, ούτε τώρα θα τελειώσει.

-8-
Όσα δεν πρόλαβαν να λεχθούν.

Οι δικογραφίες και τα διαβιβαστικά είναι η αδιάκριτη ματιά του εχθρού πάνω 
στις ζωές μας, η στρατιωτική εισβολή του σε αυτές, η νομική γλώσσα που, 
μάταια, προσπαθεί να μεταφράσει τη διάλεκτο της άρνησης. Η επίσημη 
επεξήγηση της τιμωρίας όσων τόλμησαν…

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείς να διαβάσεις μια δικογραφία. 

Αναζητώντας τις έτσι κι αλλιώς γελοίες καταθέσεις των μπάτσων για να κινηθείς 
πάνω σε αυτές στο δικαστήριο, βουλιάζοντας στο βούρκο των νόμων, των 
άρθρων και των παραγράφων μήπως και βγάλεις άκρη, υπολογίζοντας τις 
πιθανότητες εύρεσης «παραθύρων» και τα χρόνια φυλάκισης…
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Το ΄χουμε κάνει κι αυτό. Είναι φορές όμως που το μάτι καρφώθηκε στα τραγικά 
(σε ζητήματα τακτικής και μόνο) λάθη που ακόμη κοστίζουν και που δεν πρέπει 
να επαναληφθούν, στους ανθρώπους που χάσαμε και είναι με τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο μακριά μας, στις λευκές σελίδες της απολογίας μας, στα χαρτιά 
τους που δεν υπογράφτηκαν ούτε κατά διάνοια, στα σημεία σαν αυτό που θα 
δημοσιεύσουμε. 

Σήμερα, που τα σώματα μας τυλίγονται από τσιμέντο και ατσάλι, αρκεί ένα μονάχα 
λεπτό και μια, συγκεκριμένης υφής, ανάγνωση της δικογραφίας για να κλέψουμε 
φωτιά από τη φωτιά που κάποτε έκαιγε μέσα μας και να κρατήσουμε το μυαλό μας 
ζωντανό.
 
Για να μη ξεχάσουμε… 
Το ποιοι ήμασταν και το ποιοι θέλαμε να γίνουμε. 
Για να μην ξεχάσουμε… 
το μεγάλο μας ΟΝΕΙΡΟ και να το αφήσουμε να χαϊδέψει βίαια τις σημερινές μας 
συμβάσεις. Μήπως και παραμείνουμε αναλλοίωτοι.
Για να μην ξεχάσουμε…

Αναζητούμε νοητά τις χαμένες στον χρόνο κοινότητες δράσης.
Και μοιραζόμαστε ξανά τον κόσμο μας, με όσους ακόμα θυμούνται, με όσες 
δεν τυλίγουν την αδράνεια και το φόβο με «πολιτικά» περιτυλίγματα. Με όσους 
και όσες κάποτε, βράδια και μέρες ανταμώσαμε από κοινού την ευτυχία του να 
καταστρώνεις σχέδια νίκης, με όσους και όσες κάποτε, κάνοντας τα πάντα να 
φαντάζουν πραγματοποιήσιμα, ψιθυρίζαμε γελώντας: ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ… Με όσους 
και όσες κάπου, έστω και για μια στιγμή, χαμένοι στα σοκάκια των διαφυγών, 
πιάνοντας τα χέρια μας, αφήσαμε το φόβο να πάει στο διάολο. Με αυτούς που 
ερωτεύτηκαν παράφορα τη «φάση» και την έκαναν κομμάτι του εαυτού τους 
και με αυτές που φτύνουν το lifestyle του χώρου κατάμουτρα, αλλά γουστάρουν 
αναρχία και στήνουν υποδομές αγώνα. 
Με τα μαχίμια όλης της Ελλάδας, μα κυρίως με αυτά της Σαλονίκης, που το κρατάν 
ακόμα ζωντανό, στην πόλη του εναλλακτισμού, της φοιτητικής ζωής, των πάρτι. 

Όσο για εμάς, οι καρδιές μας χτυπούν και οι ανάσες μας εναλλάσσονται στους 
ρυθμούς, που ο αγώνας σας ακολουθεί.

Όσο για εμάς, μέχρι να δούμε τη σελήνη να ανατέλλει, ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΠΕΙΣ:
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«…εμπρός για το χάος!
Στόχος μας; Η απορρύθμιση ενός τόσο πολύπλοκου συστήματος.
Σκοπός μας; Η ανομία ως κοινωνική συνθήκη.
Απεργίες, πορείες, μπάχαλα, εξεγέρσεις, αντάρτικες επιθέσεις, επισπεύδουν 
την ολοκλήρωση του σχεδίου, αρκεί να συνοδεύονται από λέξεις: ανεξέλεγκτα, 
αναφομοίωτα, ακηδεμόνευτα.
Στην χωροχρονική εξάπλωση της ανομίας ως συνθήκης ζωής, ανοίγονται εκατό νέες 
πιθανότητες στις σχέσεις και στις σκέψεις μας. Ανοίγεται η πιθανότητα να γίνει η 
ανομία μια συνειδητή επιλογή.
Αυτές τις πιθανότητες κυνηγάμε να αναδείξουμε και εμείς, αλλά και τις δυνατότης 
επαναπροσδιορισμού των ανθρώπινων θέλω, τις δυνατότητες αυτοπραγμάτωσης μέσω 
της επαναστατικής δράσης για τον καθένα που θα το επιλέξει.
Στην δύση των υπάρχοντων συμφωνιών, κανόνων και νόμων που συγκρατούν 
συμπαγή την κοινωνική δομή, θα ανατείλει ο αντάρτης ήλιος της απελευθέρωσης.
Στην έρημο ενός σκλάβου κόσμου, θα ανθίσει (ή καλύτερα ανθίζει ήδη) η σπορά μιας 
καινούργιας αντίληψης για την ζωή.
Μια ζωή βαθιά συνειδητή που θα δώσει την ευκαιρία σε όσους την βιώσουν, να 
μάθουν εκ νέου, να επικοινωνούν, να μάχονται, να οργανώνονται, να ζουν και 
μάλιστα μαζί με αυτούς που γουστάρουν να μοιράζονται τους κοινούς τους σκοπούς, 
τα κοινά τους βιώματα, τα κοινά τους μίση. 

Στις στιγμές αποσύνθεσης του εξουσιαστικού σκυροδέματος, οι άνθρωποι-πολεμιστές 
(θα) μπορούν να δημιουργήσουν νέες συμφωνίες, που θα έχουν την έννοια της 
επιβολής, αλλά θα είναι προϊόν επιλογής. Τότε θα μπορέσουμε και ήδη μπορούμε, 
ζώντας το κατά δύναμη πολεμικά και αντιεξουσιαστικά να ξαναχτίσουμε τις έννοιες 
της υπευθυνότητας, της κατανόησης, της αναδιαμόρφωσης, της δύναμης, της 
αλληλεγγύης.

Το έγκλημα
Ο ορισμός της έννοιας του εγκλήματος είναι ασαφής, ποικίλλει ανάλογα με τον 
εκφραστή του αλλά και την εποχή που διατυπώνεται, ενώ μπορεί να προσεγγιστεί υπό 
το πρίσμα, τόσο του νόμου, όσο και της κοινωνιολογίας.
Η σύγχυση ορισμών και απόψεων θα οξυνθεί όταν περάσουμε στην κατηγοριοποίηση  
του.
Σίγουρα δεν είμαστε οι κατάλληλοι  (κανείς δεν είναι άλλωστε) να ορίσουμε το 
έγκλημα και τους τρόπους εκδήλωσής του.
Μα σίγουρα αξίζει να συμπυκνώσουμε τα όσα έχουμε διαβάσει με τα όσα έχουμε 
ζήσει, διαμορφώνοντας και μεταφέροντας μια δικιά μας οπτική πάνω στο  
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συγκεκριμένο ζήτημα, για να συνοδεύσουμε τις πράξεις με τις σκέψεις μας, τις 
επιθέσεις μας με τις θεωρήσεις μας, ακόμα κι αν αυτές δεν αποτελούν κάτι στατικό 
αλλά αντίθετα κάτι διαρκώς εξελισσόμενο.
Οι αιτίες γέννησης ενός εγκλήματος ποικίλουν. Μπορούν όμως να συνδεθούν στην 
αφετηρία τους, που δεν είναι άλλη από την ιεραρχικά δομημένη κοινωνία και την 
αλλότρια και (αυτό)εγκλωβισμένη σε αυτήν ζωή των ανθρώπων. Κάθε έγκλημα (και 
δεν χρειάζεται να βάζουμε εισαγωγικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδεχόμαστε 
τους ήδη υπάρχοντες ορισμούς) ξεκινάει από την ίδια την κοινωνία, συνεχίζει μια 
αυτόνομη πορεία, ανάλογα με τις συνθήκες, την ιδιοσυγκρασία του φορέα κλπ, και 
εκδηλώνεται μάλιστα σπλάχνα της και ενάντια της, ή αν όχι ενάντιά στην ηρεμία και 
την τάξη που αυτή αποζητά και επιβάλει.
Οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα που η ίδια γεννά, το “όνειρο” που διαφημίζει μα δεν 
μπορεί να προσφέρει, η διάχυτη υλική και διανοητική φτώχεια ή συνολικότερα η ίδια 
η αποκτήνωση του ανθρώπου που γίνεται κομμάτι της, χάνοντας έτσι κομμάτια του 
εαυτού του, οδηγούν στο έγκλημα ή και στην τρέλα, στην απόγνωση αλλά και στην 
συνειδητή άρνηση της, το κοινωνικό σώμα διατηρείται λοιπόν, ενιαίο και συμπαγές 
χάριν στους νόμους. Ο μοριακός του κατακερματισμός που συνεπάγεται με ποικιλία 
και αντίθεση μεταξύ των συμφερόντων των επιμέρους ομάδων και ατόμων, είναι 
φυσιολογικό να γεννά καθημερινά την ίδια την παράβαση, την ίδια την σύγκρουση, 
την φυγόκεντρη εκείνη δύναμη της εκτροπής απέναντι στην κοινωνική συνοχή. Που 
τις περισσότερες φορές ξεσπά τυφλά, ασυνείδητα, αδιέξοδα.
Και πώς να γίνει αυτό βέβαια;
Και το έγκλημα, φέρει προφανώς, χαρακτηριστικά του δημιουργού του.
Η παραβατικότητα ως μέσο πλουτισμού.
Ο αποκλεισμός κάποιου από το παιχνίδι της ανέλιξης και του πλουτισμού προφανώς 
θα γεννήσει το παραθυράκι του εγκλήματος για όσους δεν απέμεινε κάποιο “νόμιμο” 
μέσο για να γευτούν όσα δεν μπορούν να αγγίξουν. Εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, 
ληστείες, δουλεμπόριο…
Όσοι ευθύνονται για την διάχυση μηνυμάτων “ευτυχίας” μέσω του καταναλωτισμού 
αλλά και των εικόνων αφθονίας, ανέσεων και ατομικής ολοκλήρωσης μέσω 
αυτών, ας πρόσεχαν και ας σταματήσουν να γκρινιάζουν για την αύξηση της 
εγκληματικότητας. Πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι που δεν μπορούν να προσφέρουν ούτε 
τα στοιχειώδη της επιβίωσης, στους κοινωνικά κατώτερους.
Διότι…
Η υιοθέτηση των αξιών και στόχων αυτού του κόσμου μπορεί να γίνει από 
κάποιον που γουστάρει τα γρήγορα αμάξια(;) συντίθεται μια ολόκληρη κατηγορία,( 
που προφανώς δεν τσουβαλιάζει τα υποκείμενα που την απαρτίζουν) . Aυτή της 
παράβασης με σκοπό το χρήμα.
Η παραβατικότητα ως σύμπτωμα μιας άρρωστης ζωής
Δίπλα βέβαια από την εξύψωση του καπιταλιστικού ονείρου, διακρίνεται η σκληρή 
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πραγματικότητα της άλλης όψης του ίδιου νομίσματος, του καπιταλιστικού εφιάλτη.
Περιθώριο, αποξένωση, μοναξιά, απελπισία, τρέλα. Τα ένστικτα που ποτέ δεν 
εξαλείφθηκαν, είναι εδώ και μάλιστα μεταλλαγμένα, ακριβώς όπως οι ζωές μας.
Βιασμοί, δολοφονίες, αυτοκαταστροφικές τάσεις, χρήση ναρκωτικών, ασυνείδητα και 
τυφλά ξεσπάσματα βίας(οικογενειακή, στα σχολεία σε μοριακό επίπεδο, με σπάσιμο 
στάσεων και φαναριών σε συλλογικό επίπεδο και στις φρέσκες δικές μας μνήμες).
Μια συσσωρευμένη αρρώστια κατακτά τα σώματα και τα μυαλά των παραιτημένων. 
Η κυρίαρχη κενότητα, πληρώνει το τίμημα της ίδιας της τής ύπαρξης, κατατρώγοντας 
κανιβαλιστικά τις σάρκες όσων την υιοθέτησαν.
Η παραβατικότητα ως προϊόν σύγκρουσης γραπτών και άγραπτων νόμων
Μια ιδιότυπη περίπτωση παράβασης των νόμων και εκδήλωσης παρατατικών 
συμπεριφορών είναι αυτή κάποιον κοινοτήτων, που λόγω της σχετικής απομόνωσης 
τους, κατάφεραν να κρατήσουν συνεκτικές σχέσεις στο εσωτερικό τους. 
Διαμορφώθηκαν έτσι, και διατηρούνται ακόμα, ιδιότυποι κώδικες που πολλές φορές 
δεν συμπλέουν με αυτούς του κράτους.
Από το αίσθημα της αυτοδικίας και τους κώδικες τιμής βασισμένους πάνω στην 
εναπομείνασα ανθρώπινη σχέση που δεν έχει αλλοιωθεί από την επέλαση του 
καπιταλισμού, μέχρι βέβαια, την ακόμα χειρότερη τιμωρία εγκληματιών ή και 
κάλυψη τους αν είναι κομμάτι της κοινότητας, κι αυτήν την φορά όχι λόγω κάποιου 
αισθήματος αλληλεγγύης, αλλά ενός βαθύτατου συντηρητισμού.
Οι αποσιωμένοι βιασμοί μεταναστριών που έχουν εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια, οι 
κακοποιήσεις γυναικών και παιδιών, μάλλον δεν εννοούνται, τουλάχιστον από  εμάς, 
πίσω από την λέξη “ομερτά”.
 Η παραβατικότητα ως συνειδητή επιλογή ζωής
Οι παραβάτες του νόμου δεν συγκροτούν κάποια κοινότητα. Τα κίνητρα είναι για εμάς 
αυτά που ξεχωρίζουν ένα έγκλημα από ένα άλλο.
Και επειδή καιρό τώρα τα μέσα, ή οι  ιστορίες περιπέτειας και οι φήμες δεν μας 
αγγίζουν, ούτε η παραβατικότητα από μόνη της μας λέει κάτι, έχουμε μάθει να 
ξεχωρίζουμε την μια ληστεία από την άλλη, τον έναν εμπρησμό ή τον έναν φόνο από 
έναν άλλον.
Κι αυτό γιατί στην κάθε πράξη, βίαιη ή μη, το πρόσημο δίνεται από τον φορέα τους 
και τον σκοπό του, η βία από μόνη της είναι τόσο μακριά μας, όσο και η μη βία.
Υπάρχει όμως μια ειδική κατηγορία παραβατικών και κάπου ανάμεσά τους 
κινούμαστε κι εμείς.Αυτοί που παραβαίνουν τους νόμους σήμερα με σκοπό να τους 
καταστρέψουν ολοκληρωτικά αύριο. Άτομα που έχουν οπλιστεί από την συνείδησή 
τους, επειδή αρνήθηκαν την κοινωνία και όχι επειδή εκείνη τους αρνήθηκε.
Το επαναστατικό έγκλημα, το έγκλημα της ελευθερίας, δεν είναι ένα ακόμα σύμπτωμα 
της καθίζησης της κοινωνίας, αλλά οριστική αιτία πνιγμού της.
Αιχμάλωτοι πολέμου.
Στην περίπτωση της φυλάκισης ενός επαναστάτη, δεν επιχειρείται μόνο ο 
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σωφρονισμός.Η απομόνωση του από τις κοινωνικές διεργασίες, η παύση της δράσης 
του και ο εκτοπισμός του από  το πεδίο του επαναστατικού πολέμου είναι το κύριο 
ζητούμενο, παράλληλα με τον εκφοβισμό των υπολοίπων που έχουν ήδη περάσει στην 
επίθεση ή είναι έτοιμοι να πράξουν
Κι όμως. Είναι στο χέρι του ίδιου του φυλακισμένου να δει την φυλακή ως ένα 
ακόμη πεδίο της δράσης του, ακόμα κι τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει είναι 
μειωμένα.
Το να βρίσκεσαι στην μειονεκτική θέση του εγκλεισμού, δεν συνεπάγεται και του 
συνειδησιακού σου ευνουχισμού. Η αλληλεπίδραση σου με τους έξω, οι αγώνες σου 
μέσα στη φυλακή, η παραγωγή κριτικού λόγου για τα όσα συμβαίνουν και στις δυο 
πλευρές των τειχών είναι η ρωγμή και το ουσιαστικό ξεπέρασμα του καθεστώτος 
απομόνωσης που σου έχει οριστεί να ζήσεις ως απάντηση στον αγώνα σου ενάντια 
στο σύστημα.
Γι’ αυτό λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία το ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσει 
κάποιος που αγωνίζεται όταν έρθουν τα «δύσκολα» και μιλάμε τόσο για την στάση 
απέναντι στον εχθρό, όσο και γι’ αυτήν απέναντι στους συντρόφους του. Γιατί η ίδια η 
στάση του μπορεί να μετατραπεί το καλύτερο όπλο στα χέρια του.
Και ξεπερνώντας το αν αναλαμβάνει κάποιος την πολιτική ευθύνη των όσων 
κατηγορείται (αυτό ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες –η επανάσταση δεν χρειάζεται 
ούτε μάρτυρες μα ούτε και δηλωσίες-) πρέπει να μιλήσουμε ξανά και ξανά για το 
ζήτημα της αναγνώρισης των διαδικασιών τιμωρίας, του εχθρού. Η περηφάνια πρέπει 
να συνδυαστεί με την περιφρόνηση και η εξυπνάδα με την ξεκάθαρη πολεμική θέση 
απέναντι στο σύστημα, ακόμα στις χειρότερες των περιπτώσεων.
Η ακύρωση της δικαστικής διαδικασίας του σωφρονισμού έρχεται μέσα από την μη 
αναγνώριση της από τον ίδιο τον διωκόμενο. Δεν μπορούμε να κριτικάρουμε την κάθε 
περίπτωση συγκεκριμένα, τουλάχιστον όχι όσο εμείς ακόμα έξω, χωρίς να έχουμε 
ζήσει παρόμοιες καταστάσεις.
Μπορούμε απλά να πούμε πως έχουμε βαρεθεί να ακούμε τους αναρχικούς μέσα κι 
έξω, που ασχολούνται 24 ώρες το 24ωρο με το ποια κατηγορία πέφτει και το ποια όχι, 
έχουμε αηδιάσει με όσους έχουν αποκηρύξει ιδέες και πρακτικές, έχουμε ξενερώσει 
με όσους δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο νομικό σκέλος μιας υπόθεσης, αφήνοντας 
πίσω το πολιτικό.
Και προφανώς δεν μιλάμε για μια απαξίωση των «νόμιμων» μέσων για την 
απελευθέρωση ενός φυλακισμένου, απλά αυτό είναι κάτι που δεν αφορά το σύνολο 
των επαναστατών και τις διεργασίες τους, απλά αναρωτιόμαστε, τι θα γινόταν αν όλος 
αυτός ο κόσμος ασχολιόταν με το πώς θα βγάλουμε τους δικούς μας, πάση θυσία, και 
μάλιστα με πιο «δικούς» μας τρόπους.
Όπως και να έχει κι επειδή, κάνεις, όπως κι εμείς, δεν οικοδομήσαμε μόνοι μας τις 
επιλογές και την ζωή  μας, αλλά επηρεαστήκαμε και επηρεάσαμε μπορούμε να πούμε 
πως οι περήφανες στάσεις ανθρώπων που είτε δεν αναγνώρισαν την διαδικασία 
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εξόντωσής τους, είτε μίλησαν με θράσος για τα όσα έπραξαν ακόμα και μέσα από 
το δικαστήριο βλέποντας το ως ένα ακόμα πεδίο διάχυσης των επαναστατικών 
διαδικασιών και των κοινωνικών διεργασιών.
Το δικό τους πείσμα, η δικιά τους δύναμη είναι αυτή που αποτέλεσε για εμάς μια 
ακόμα πηγή έμπνευσης.
Γιατί ρε γαμώτο κι αυτό ας το καταλάβουν καλά όσοι δεν σταματάν να παπαγαλίζουν 
νομικά παράθυρα και χαμηλούς τόνους αναπαράγοντας την ήττα με τον χειρότερο 
τρόπο, όταν ζεις όμορφα, δηλαδή όταν ζεις στον αγώνα, δεν έχεις κάτι να κρύψεις, δεν 
έχεις κάτι να ντραπείς, δεν έχεις κάτι να φοβηθείς. Και προφανώς δεν μιλάμε για τις 
αρχές. Αλλά για τους συντρόφους που συνεχίζουν.
Αντίθετα. Έχεις ένα σωρό που θες να μοιραστείς. Αγωνίες και λάθη, ένταση και γλύκα. 
Αυτός είναι ο θησαυρός μας, αυτό που πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε στους επόμενους 
για να κρατηθεί το στοίχημα που έχουμε βάλει, το επαναστατικό στοίχημα, ζωντανό.
Γιατί αν οι εκρήξεις και οι κρότοι κρατάν την κοινωνία σε εμπόλεμη κατάσταση, η 
μη καταδίκη τους ή η υπεράσπιση τους πάνω στην στραβή δίνει το κουράγιο για τη 
συνέχεια αλλά και το έναυσμα για όσους τώρα ξεκινάν αυτό το όμορφο ταξίδι της 
ανταρσίας.
Η ήττα κάποιου, δεν έρχεται όταν βρίσκεται στα χέρια του εχθρού. Αλλά όταν σφυρίξει 
αδιάφορα ή καταδικάσει πρακτικές αγώνα, το σκεπτικό που βρίσκεται από πίσω τους 
και μάλιστα μπροστά από τους μπάτσους ή τους δικαστές.
Και ξανατονίζουμε. Η επανάσταση δεν έχει ανάγκη από μάρτυρες. Δεν είμαστε 
χριστιανοί. Κανείς δεν πρέπει να πάρει πάνω του ότι έχει και δεν έχει κάνει, απλά 
και μόνο  να μείνει αλύγιστος. Ωστόσο αποζητούμε, από εμάς αλλά και από τους 
συντρόφους μας, να έχουμε την δύναμη να παραμείνουμε  αναλλοίωτοι, όταν βρεθούμε 
στα χέρια του εχθρού, να είμαστε περήφανοι, όπως είμαστε και πριν την στραβή.
Να έχουμε ξεκάθαρο ότι η επιλογή του να μετέχουμε στον κοινωνικό πόλεμο, 
διαλέγοντας το στρατόπεδο της επανάστασης, έχει ένα κόστος. Κόστος που όμως έχει 
ζυγιαστεί βάσει συνείδησης από τα πριν.
Και το ταξίδι που ακολουθεί την πυξίδα της συνολικής άρνησης της ηθικής αυτού 
του κόσμου, σταματά μόνο, όταν γίνουν αποδεκτοί από εμάς τους ίδιους οι νόμοι της 
κοινωνίας, αλλά και η τιμωρία απέναντί μας.
Για να τελειώνουμε με την κατάθεση της δικής μας οπτικής πάνω στο ζήτημα της 
στάσης ενός φυλακισμένου. Η άρνηση (προερχόμενη μάλιστα από τον φόβο, ενός 
κομματιού του εαυτού σου, είναι ποινή χειρότερη από τα 10 ή 20 χρόνια που μπορεί 
κάποιος μπάσταρδος δικαστής να σε καταδικάσει.
Είναι μια ποινή που όρισες ο ίδιος για τον εαυτό σου, αρνούμενος τα όσα αγάπησες 
και τα όσα μίσησες, μια ποινή που θα σε συνοδεύει για πάντα έως την στιγμή που 
οι παππούδες μας έχουν περιγράψει ως στιγμή του απολογισμού. Την στιγμή που θα 
αναρωτηθείς το πώς έζησες και το τι έκανες.[…]
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.
[..]Μη μασάτε σύντροφοι, το αμήχανο χαμόγελο της αντάμωσης, είτε σε κάποιο 
κολαστήριο, είτε την στιγμή του γκρεμίσματος του, δεν θ’ αργήσει να έρθει, για να 
ζωγραφιστεί στα χείλη, όσων αμετανόητα, μέσα κι έξω, εδώ αλλά και παντού, χθες 
σήμερα και αύριο, δεν σταμάτησαν στιγμή να σχεδιάζουν νέες επιθέσεις, στα χείλη 
όσων αμετανόητα, δεν μπόρεσαν να κρύψουν ποτέ, τον μεγάλο τους έρωτα. Την 
επανάσταση.
Κουράγιο και η μέρα μας θα έρθει…
Αυτή λοιπόν η πρώτη μας παρουσία, ήταν μια απάντηση στο κάλεσμα που έκανε 
η οργάνωση Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς για το δικαστήριο που έρχεται, μια 
απάντηση στην δικιά μας θέληση για οργανωμένη αντάρτικη δράση, μια υπόσχεση 
για την συμμετοχή μας στο παγκόσμιο άτυπο δίκτυο που κάνει την εμφάνισή του.
Δεσμευόμαστε για την συνέχεια και συνέπειά μας, πάντα στο πλευρό των απανταχού 
εξεγερμένων και επαναστατών, πάντα στον αγώνα… [...]»

-9-

Σκέψεις πάνω στον αγώνα.

1

Το σύνολο των αντιλήψεων που έχουμε διαμορφώσει, όντας αναρχικοί, μας 
φέρνει σε διαρκή σύγκρουση με τον εξουσιαστικό πολιτισμό σε όλες του τις 
εκφάνσεις.
Μέσα σε αυτόν ασφυκτιούμε, επειδή όχι μόνο αδυνατεί να καλύψει τις 
επιθυμίες και τις ανάγκες μας, αλλά ακόμα χειρότερα τις καταπιέζει και τις 
περιορίζει. Εργαζόμαστε λοιπόν, πάνω στο σχέδιο της ιδεολογικής και υλικής 
αποδόμησης των θεσμών, των αξιών και των σχέσεων που τον συγκροτούν και 
συνθλίβουν τις ζωές μας.
Ταυτόχρονα, αναζητούμε τη χαμένη στο χρόνο ικανότητα, να ορίζουμε οι 
ίδιοι τις ζωές μας ατομικά και συλλογικά, εξερευνώντας τις δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης και σύναψης ελεύθερων σχέσεων, απαλλαγμένων από το 
εξουσιαστικό καρκίνωμα.
Ο αγώνας μας, ο τρόπος που ζούμε, το «γιατί» πολεμάμε, δε θα μπορούσαν να 
έχουν αναφορά σε οποιοδήποτε ιδεολόγημα, αλλότριο σε εμάς ούτε βέβαια 
σε ένα αόριστο «άδικο» που χαρακτηρίζει την κοινωνική κατάσταση που μας 
περιβάλλει. Ότι είμαστε είναι απόρροια των ίδιων μας των επιθυμιών.
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Οι απόψεις και τα όνειρά μας για τη ζωή, μα κυρίως η ΘΕΛΗΣΗ μας να τα 
ζήσουμε είναι οι μοναδικοί πυροκροτητές μας…

2

Στα υποστυλώματα του οικοδομήματος που επιθυμούμε να κατεδαφίσουμε, 
συναντάμε την ηθική, ως έννοια και ως ουσία.
Παρόλο που είναι δύσκολο να την προσδιορίσει κάποιος επακριβώς, εμείς θα την 
χαρακτηρίζαμε ως ένα σύνολο άτυπων, σχετικών κανόνων συμπεριφοράς, που 
αναπτύσσεται σε ένα σύνολο ανθρώπων, ανατροφοδοτούμενο συνεχώς τόσο από 
την ηγεσία του, όσο και από την βάση αυτού του ανθρώπινου συνόλου.
Πάντως όπως και να την ορίσει κάποιος, εμπεριέχει μια διάσταση 
ετεροκαθορισμού και αυτοπεριορισμού.
Διαχωρίζει/αποκόπτει την συμπεριφορά και την ζωή μας από τις βαθύτερες μας 
επιθυμίες, αποτρέποντας την έκφραση τους ή ακόμα και επηρεάζοντάς τες, ώστε 
να συμβαδίζουν με το ευρύτερα αποδεκτό πλαίσιο συμπεριφοράς.
Από την άλλη, μιας και η κοινωνία δεν είναι ένα συμπαγές σχήμα, η κυρίαρχη ηθική 
δεν είναι πάγια, αλλά μπορεί να διαφέρει, έστω και σε μικρό βαθμό, ανάλογα τον 
χρόνο, τον τόπο, ακόμα και την κοινωνική ομάδα που θα αναζητηθεί.
Συμβάλλει ωστόσο, σε ένα μεγάλο βαθμό, στην αναπαραγωγή και την διαιώνιση 
του εξουσιαστικού πολιτισμού, εμποδίζοντας πολλούς ανθρώπους από το να 
είναι σε θέση να τεκμηριώσουν την αμφισβήτησή τους απέναντι σ’ αυτήν την 
πραγματικότητα και οδηγώντας την αμφισβήτηση άλλων μακριά από το να είναι 
καθολικά αρνητική απέναντί της.
Εμείς βέβαια, που θέλουμε να λέμε ότι την απορρίπτουμε, ξέρουμε πως έχοντας 
μεγαλώσει μέσα στην εξουσιαστική κοινωνία, φέρουμε κομμάτι της ηθικής της 
μέσα μας.

Όχι λίγες φορές έχουμε πέσει στην παγίδα να επικαλεστούμε ορισμούς και 
παράγωγα της κυρίαρχης ηθικής, σε μια προσπάθεια να αντικειμενοποιήσουμε 
τα κίνητρα των πράξεών μας, ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι είναι ευρύτερα 
αποδεκτά. Παρουσιάζουμε τον αγώνα ως κάτι έξω από εμάς, ως κάτι που είναι 
«σωστό» και «δίκαιο», αποκόπτοντας τον τελικά από τις επιθυμίες μας.
Από την άλλη, στην πορεία του αγώνα μας, που συναντιέται με αυτές άλλων 
ανθρώπων, που υπήρξαν πριν από εμάς, που υπάρχουν μαζί μας και θα υπάρξουν 
μετά από εμάς, αναπτύσσουμε νέες αξίες. Οι οποίες αντιπαρατίθενται στην 
ηθική αυτού του πολιτισμού και στις υπάρχουσες αξίες του. Θέλοντας να 
εξωτερικεύσουμε τις σκέψεις μας, να επικοινωνήσουμε τις αρνήσεις μας, μα πάνω 
από όλα να τις πραγματώνουμε, κινούμαστε σε μια αντίληψη που θεωρεί την 
σκέψη και την πράξη αλληλένδετες. Γι’ αυτό θεωρούμε πως οι τρόποι αγώνα και 
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τα μέσα που χρησιμοποιούμε πρέπει να συμβαδίζουν με τις αξίες μας. Πρέπει 
ξεκάθαρα να εκφράζουν την αντίληψη και τους σκοπούς του αγώνα μας.

3

Η σύγκρουση με την εξουσιαστική μηχανή σημαίνει και την ταυτόχρονη 
σύγκρουση με τους εκπροσώπους της, ανεξαρτήτου «χρωματισμού». Όχι μόνο 
δεν επιδιώκουμε την χρήση ήδη υπάρχοντων διαύλων επικοινωνίας με αυτούς, 
πόσο μάλλον την διάνοιξη νέων, αλλά αποσκοπούμε στην καταστροφή τους, και 
μιλάμε προφανώς για την πλειοψηφία των οργανώσεων της αριστεράς οι οποίες 
αρέσκονται στο να ενσαρκώνουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ του 
κράτους και των όποιων ομάδων ή ατόμων που διαμαρτύρονται ή αγωνίζονται για 
έναν συγκεκριμένο σκοπό.
Αυτό συμβαίνει με την πίεση που ακούν είτε διαμέσω πολιτικών προσώπων, είτε 
μέσω ΜΜΕ στην πολιτική σκηνή και στα κέντρα εξουσίας και λήψης αποφάσεων.
Η συμμετοχή τους (πατρονάρισμα θα πούμε εμείς), λοιπόν, στους διεκδικητικούς 
αγώνες  που εκδηλώνονται, προϋποθέτει την διαπραγματευτική τους δεινότητα 
και εξαργυρώνεται είτε με ψήφους, είτε με την (πολυπόθητη για κάθε ανασφαλή)
πολιτική αναγνώρισή τους, τόσο από τους «από τα κάτω», όσο και από τους «από 
τα πάνω». Κάτι τέτοιο, δυστυχώς συμβαίνει και με κάποιες από τις υποθέσεις 
αγωνιστών που βρέθηκαν στο μάτι της καταστολής.
Θα έπρεπε βέβαια να ήταν αυτονόητο ότι τέτοιες οργανώσεις αξίζουν (στην 
καλύτερη) την περιφρόνησή μας. Ασχολούμαστε μαζί τους επειδή μας έχει κάνει 
εντύπωση η ύπαρξη σχέσεων υπόγειων και μη, με κομμάτια του αναρχικού χώρου.
Εντύπωση γιατί βλέποντας τον τρόπο που λειτουργούν αυτές οι οργανώσεις, 
διαβλέποντας τις προθέσεις που τις κάνουν να ασχολούνται με διάφορους 
αγώνες, αλλά κυρίως προσεγγίζοντας τα πολιτικά χαρακτηριστικά τους, μας 
γίνεται εύκολα αντιληπτό πως δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτό που εμείς 
πρεσβεύουμε, τόσο στον σκοπό, όσο και στον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα. 
Εμείς αποζητούμε  την καταστροφή του εξουσιαστικού και καπιταλιστικού 
τρόπου οργάνωσης της ζωής, ενώ οι οργανώσεις αυτές προσδοκούν την 
εξυγίανσή του, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της «κοινωνικής του λειτουργίας» 
αναδεικνύοντας τις αυθαιρεσίες που προκύπτουν στο εσωτερικό του, αιτούμενες 
την ευθυγράμμιση της λειτουργίας του…
Πάντα βέβαια στα πλαίσια που θέλουν τη δημοκρατία το τέλειο πολίτευμα, που 
απλά χρειάζεται βελτιώσεις. Ο ρόλος του δεν είναι παρά αφομοιωτικός για τις 
όποιες πρώιμες αμφισβητήσεις που οδηγούνται στην αδράνεια και κατασταλτικός 
για την όποια διεκδίκηση που χωρίς την ύπαρξή τους, θα μπορούσε να 
είχε μετατραπεί σε μια συνολική άρνηση της καπιταλιστικής κοινωνίας. Και 
πριν ξαναμιλήσουμε για πόλεμο ενάντια στο σύστημα, ίσως να πρέπει να 
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επαναπροσδιορίσουμε το τι είναι αυτό το «σύστημα».
(Για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις: Υπάρχουν ομάδες της εξωκοινοβουλευτικής 
αριστεράς αλλά και ανένταχτα άτομα του ευρύτερου αντικαπιταλιστικού χώρου, 
για τα οποία θρέφουμε σεβασμό και εκτίμηση, με τα οποία έχουμε στήσει μαζί 
οδοφράγματα, των οποίων η συνέπεια μας έχει κερδίσει. Ακόμα και αν υπάρχουν 
χαώδεις διαφορές στον τρόπο επεξεργασίας κι ανάλυσης των συνθηκών, ακόμα 
κι αν δεν μοιραζόμαστε κοινούς σκοπούς κι όνειρα, οι Κοντραίοι, οι ΕΕΚτζήδες, 
οι ΟΚΔΙΤΕΣ καθώς και αρκετές δεκάδες ανθρώπων που έχουν ως πρόταγμα 
τον κομμουνισμό προφανώς και δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τους 
Συριζαίους και τις παραφυάδες του.)

4

Για τα προβλήματα και τα ζητήματα, λοιπόν, που θα προκύψουν για όποιον 
αποφασίσει να αγωνιστεί ενάντια στη μηχανή, υπάρχουν «έτοιμες λύσεις» με 
τη μορφή διάφορων φορέων και «ειδικευμένων», όπως τα μμε, οι διάφορες 
αριστερές οργανώσεις κτλ.
Εμείς που σαν σκοπό έχουμε την καταστροφή του εξουσιαστικού πολιτισμού, 
αρνούμαστε να τα χρησιμοποιούμε, όχι μόνο γιατί η χρήση τους αποτυγχάνει να 
τον απειλήσει, αλλά, ακόμα χειρότερα, τον ενδυναμώνει και τον ισχυροποιεί.
Το πώς θα δράσουμε, το πως θα διαχυθεί ο λόγος μας , το πώς θα επιτεθούμε, 
το πώς θα κάνουμε ότι χρειάζεται για την όξυνση του κοινωνικού εμφυλίου 
πολέμου, είναι ερωτήματα που θα απαντήσουμε εμείς οι ίδιοι μέσα από την 
εξέλιξη του ίδιου του αγώνα. Για την ενδυνάμωση του οποίου, αλλά και για όλους 
τους λόγους του κόσμου, οφείλουμε να αναπτύσσουμε «δικές μας» δομές και 
υποδομές οργανωμένης αναρχικής δράσης. 

Ομάδες αντιπληροφόρησης και αυτομόρφωσης, εκδοτικές και μεταφραστικές 
ομάδες, που διαδίδουν τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα, μέσα από μια 
επαναστατική/ κριτική ματιά. Που συμβάλλουν στη διάχυση του λόγου και των 
πράξεων των επαναστατών σε κάθε γωνιά της γης.
Ομάδες παροχής ιατρικής βοήθειας, που έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν 
τους τραυματίες των συγκρούσεων με τις δυνάμεις καταστολής.
Ομάδες περιφρούρησης που θα μπορούν να αντιπαρατίθενται αλλά και να 
επιτίθενται ουσιαστικά στις δυνάμεις καταστολής  των πορειών.
Ομάδες απαλλοτρίωσης προϊόντων και χρημάτων, που χρειάζονται για την 
απελευθέρωση του χρόνου μας από τα κάτεργα της μισθωτής εργασίας, αλλά και 
για τις ανάγκες του ίδιου του αγώνα.
Ομάδες επίθεσης, που σκοπό έχουν να πλήξουν ηθικά και υλικά τις δυνάμεις και 
τα σύμβολα του εχθρού.
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Ομάδες στήριξης αιχμάλωτων επαναστατών.

Πέρα από το νομικό επίπεδο, το οποίο σήμερα, λόγω έλλειψης τέτοιων δομών 
είναι αναγκαίο.  Αλλά σ’ επίπεδο δρόμου, όπου οι φυλακισμένοι επαναστάτες, θα 
μπορούν να συνθέτουν το λόγο τους (με τη βοήθεια συντρόφων) με τους αγώνες 
που εκδηλώνονται έξω από τα τείχη. Σε επίπεδο δρόμου, στο μόνο μέρος που 
μπορούν να τεθούν οι δικοί μας όροι για την απελευθέρωση τους.

 Τόσες και άλλες τόσες υποδομές πρέπει να γεννηθούν, συντεθειμένες πάνω στα 
πλαίσια του συνολικού αναρχικού/ επαναστατικού αγώνα. Στόχος του οποίου 
είναι η ολοκληρωτική καταστροφή του καπιταλισμού και κάθε εξουσιαστικού 
συστήματος.
Στόχος του οποίου οφείλει να γίνει η δυνατότητα αυτοκαθορισμού, η αυτονόμηση 
και ο απογαλακτισμός του από τους «καλοπροαίρετους» και μη, ιστορικούς 
συγγενείς του, απ’ τη στιγμή (πάει καιρός τώρα) που αυτοί συγγένεψαν με τη 
δημοκρατία. 

Για να εξασφαλίσουμε πως δεν θα χαθούμε ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ, στις συμπληγάδες της 
αφομοίωσης και του ετεροκαθορισμού.

5

Οι σκέψεις αυτές δεν εκθέτουν οποιασδήποτε μορφής καθαρότητα. Πιο πολύ 
απ’ οτιδήποτε άλλο, κινούνται στην κατεύθυνση μιας αυτοκριτικής αναζήτησης 
ενός αγώνα που αρνείται τις διαπραγματεύσεις, τις αυτονόητες “φιλίες”, την ηθική 
αυτού του κόσμου, τον ετεροκαθορισμό, την αφομοίωση και την νετσαγιεφική 
εκδοχή του που μας θέλει να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα, ακόμα και αν 
δεν συνάδουν με τον σκοπό μας, ακόμα κι αν είναι μέσα αναπαραγωγής του 
συστήματος.
Προφυλάσσοντας την δράση και το λόγο μας από την διαμεσολαβημένη 
αναπαραγωγή τους, εφευρίσκοντας δικούς μας τρόπους για να επικοινωνήσουμε 
με άλλους και να συγκρουστούμε με την μηχανή, ανακτούμε την αυτονομία μας, 
και μιλάμε για την επανάσταση ρεαλιστικά. Κι ύστερα όλα είναι ξεκάθαρα, άρα και 
πιθανά.
Οι σκέψεις αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειας να επικοινωνήσουμε τις 
αντιφάσεις μας, ώστε να τις ξεπεράσουμε, ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί, 
μέσα στον αγώνα για την καταστροφή του εξουσιαστικού πολιτισμού.
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Και να που καταλήγω,εδώ ,
στην λαμπρή εκείνη ώρα,

που θα κείτομαι στην βρεγμένη άσφαλτο,
και ιδρωμένος από την αστείρευτη ένταση

που θα μου ποτίζει τα κόκαλα
θα προσπαθώ να διακρίνω σιωπηλός
μέσα απ’ τη βροχή και τον καπνό

το Χαοτικό μοτίβο των άστρων.
Την ώρα εκείνη που θα ‘μαι σίγουρος
πως δεν χαραμίστηκα για κανέναν 

μπάσταρδο,
και θα ξέρω πως δεν θα’ χει μείνει 

τίποτα ίδιο
παρά μόνο το βουητό των 
σειρήνων του κέντρου.

Την ώρα εκείνη που δεν θα ’χω 
κρατήσει

τίποτα για τον εαυτό μου,
μόνο κάτι,

την κρυφή μου πανουργία
και μία περόνη να φέρνει 

γύρες
στα πληγιασμένα μου 

δάχτυλα.
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Αυτό το έντυπο δεν θα γραφόταν ποτέ αν δεν 
είχαμε κλέψει δύναμη:

Από τους χιλιάδες ενεργά συμμετέχοντες 
στις συγκρούσεις των απεργιών, αλλά και από 
τους ακόμα περισσότερους που τις στήριξαν, 
ανάβοντας φωτιές για τα δακρυγόνα, βοηθώντας 
τους τραυματίες, κόβοντας τον δρόμο στους 
μπάτσους που προσπαθούσαν να κυκλώσουν 
τους εξεγερμένους. Από τους αναρχικούς, τους 
αξιοπρεπείς αριστερούς και τους νεολαίους, 
που με την εμπειρία τους παρέδωσαν μαθήματα 
σύγκρουσης και εξέθεσαν τους υπεράριθμους 
τραμπούκους του κκε που περιφρούρησαν 
με επιτυχία αλλά και με απώλειες την βουλή 
(προφανώς και δεν μιλάμε μόνο για αριθμητικές/
στρατιωτικού τύπου απώλειες). Από όλους όσους 
αγωνίζονται, παρά τις διαφορές που πιθανώς να 
ενυπάρχουν μεταξύ μας, για την καταστροφή της 
καπιταλιστικής κοινωνίας.

Αυτό το έντυπο δεν θα γραφόταν ποτέ αν δεν 
είχαμε κλέψει ζεστασιά: 

Από τις φωτιές που βάζουν και από την θεώρηση 
που παράγουν οι “Αποκλίνουσες συμπεριφορές 
για την διάδοση επαναστατικού τερορισμού”, 
δίνοντας ουσία στις έννοιες της εξέλιξης και της 
επαναστατικής διαλεκτικής προσέγγισης των 
υπάρχοντων συνθηκών.

Να μην ξεχνάμε τους Βασίλη Παλαιοκώστα, 
Γρηγόρη Τσιρώνη, Μάριο Σεϊσίδη αλλά και 
όλους αυτούς που συνειδητά επιλέγουν να 
ακολουθήσουν τα δύσβατα μονοπάτια της 
φυγοδικίας στην Ελλάδα μα και σε όλο τον 
κόσμο.
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