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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΧΑΡΗ ΧΑΣΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗ

Καταρχϊσ πρϋπει να ξεκαθαρύςω ότι θεωρώ αυτό το δικαςτόριο ϋνα ακόμη θϋατρο
πολϋμου και την παρούςα πολιτικό δόλωςη - γιατύ περύ πολιτικόσ δόλωςησ πρόκειται
και όχι απολογύασ- μια ακόμη εχθροπραξύα από την πλευρϊ των επαναςτατικών
δυνϊμεων. Έχω όδη αναλϊβει την πολιτικό ευθύνη για την ςυμμετοχό μου ςτην Ε.Ο.
υνωμοςύα Πυρόνων τησ Υωτιϊσ. Ωσ περόφανο λοιπόν μϋλοσ τησ ΠΥ αλλϊ και ωσ
επαναςτϊτησ και αναρχικόσ αντιλαμβϊνομαι το βόμα τησ «απολογύασ» μου ωσ βόμα
για τη διϊδοςη του επαναςτατικού λόγου και την ανϊπτυξη των πολιτικών μου
θϋςεων όςον αφορϊ ςτον επαναςτατικό πόλεμο.

Θϋλω αρχικϊ να αναφερθώ ςτον ύδιο θεςμό τησ δικαιοςύνησ. Από τα φεουδαρχικϊ
καθεςτώτα, όπου εκφραςτόσ τησ όταν ο απόλυτοσ μονϊρχησ, που ςυγκϋντρωνε τόςο
τη δικαςτικό όςο και την πολιτικό και εκτελεςτικό εξουςύα μϋχρι και τα ςύγχρονα
καπιταλιςτικϊ δυτικϊ κρϊτη, που υιοθετώντασ τη διϊκριςη των εξουςιών του
Μοντεςκιϋ, διαχωρύζουν και ανεξαρτητοποιούν τισ 3 αυτϋσ εκφϊνςεισ τησ κυριαρχύασ,
ο θεςμόσ τησ δικαιοςύνησ ωσ θεματοφύλακασ και τηρητόσ των νόμων αποτελεύ ϋναν
από τουσ βαςικότερουσ πυλώνεσ τησ κυριαρχύασ καθώσ και ϋναν ακόμη θεςμό
ϊκρατησ εκμετϊλλευςησ και καταπύεςησ.

Εύναι ξεκϊθαρο ότι η δικαιοςύνη όταν και παραμϋνει ταξικό. Αρκεύ να δει κανεύσ πώσ
τα φυςικϊ πρόςωπα που απαρτύζουν το θεςμό, αντιμετωπύζουν τουσ
μικροεγκληματύεσ, τα πρεζόνια, τουσ απόβλητουσ αυτόσ τησ κοινωνύασ, τουσ οπούουσ
εξοντώνουν καταδικϊζοντϊσ τουσ ςε βαριϋσ ποινϋσ με την ύδια ευκολύα που τρώνε το
πρωινό τουσ, την ύδια ςτιγμό που ο κϊθε διαπλεκόμενοσ πολιτικόσ, δικαςτόσ ό
επιχειρηματύασ με διπλϊςιο κύροσ και ειδικό βϊροσ, όχι μόνο γλιτώνει αλώβητοσ αλλϊ
με περιςςό αλαζονεύα καταγγϋλλει τισ όποιεσ φαινομενικϋσ και πλαςματικϋσ τελικϊ
διώξεισ ωσ προςπϊθεια ςπύλωςησ του ονόματόσ του. Σην ύδια ςτιγμό λοιπόν που όλοι
οι παραπϊνω ζουν και ευημερούν χαύροντασ ιδιαύτερησ εκτύμηςησ, 12.500 κρατούμενοι
ςτοιβϊζονται ςε ςυνθόκεσ που δεν θα ϊντεχαν ούτε ζώα. Κρατούμενοι που ωσ επύ το
πλεύςτον βρύςκονται ςτη φυλακό λόγω εξϊρςεων ενδοταξικόσ βύασ. Μια ενδοταξικό
βύα που παρϊγεται αφενόσ λόγω τησ οικονομικόσ ανιςότητασ, που ολοϋνα και
διογκούμενη, μαςτύζει ϋνα μεγϊλο μερύδιο του πληθυςμού και αφετϋρου ωσ
αποτϋλεςμα του θεςμού τησ ιδιοκτηςύασ, που αποτελεύ ϋναν από τουσ ιςχυρότερουσ
θεμϋλιουσ λύθουσ τησ καπιταλιςτικόσ κυριαρχύασ. Ο θεςμόσ τησ ιδιοκτηςύασ, η δομό και
τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του οδηγούν ςτη διϊχυςη ενόσ πολύπλοκου πλϋγματοσ
εκμεταλλευτικών ςυμπεριφορών και αξιών ςε ολόκληρο τον κοινωνικό ιςτό, καθώσ
και ςε μύα μορφό μικροεξουςύασ, που ςυναντϊται ςτην πλειοψηφύα των
καταπιεζόμενων κοινωνικών κομματιών και ςτην οπούα οφεύλεται η αναπαραγωγό
από τα κϊτω των κυρύαρχων μοντϋλων ςυμπεριφορϊσ. Έτςι, απότοκο αυτού του
θεςμού εύναι και το αναμενόμενο αύςθημα αναςφϊλειασ, που ςυνοδεύει την
καταναλωτικό φρενύτιδα – ωσ κύριο χαρακτηριςτικό του ςύγχρονου καπιταλιςτικού
δυτικού κόςμου- και εύναι παρϊγωγο τησ διαρκούσ ςυςςώρευςησ των δανειςμϋνων ωσ

επύ το πλεύςτον υλικών αγαθών από τη μικροαςτικό τϊξη. Οι οικονομικϋσ ανιςότητεσ
εκδηλώνονται τελικϊ με μια ενδοταξικό παραβατικότητα, που τρϋμουν οι ιδιοκτότεσ
ζητώντασ παραπϊνω αςτυνόμευςη, ςυςτόματα ελϋγχου και εν γϋνει προςταςύα. το
διαρκϋσ αυτό αύτημα για αςφϊλεια, που αφενόσ ςυμβϊλλει ςτη ςυντηρητικοπούηςη
του κοινωνικού ιςτού, και αφετϋρου παρϊγει μια αςτυνομοκρατούμενη κοινωνύα
ελϋγχου και επιτόρηςησ, βρύςκει λόγο ύπαρξησ και ο θεςμόσ τησ δικαιοςύνησ.

Ο αυτόκλητοσ φρουρόσ την ϋννομησ τϊξησ, η ςύγχρονη θεϊ θϋμιδα, μια κουρελιαςμϋνη
και ελεεινό μορφό αναλαμβϊνει το «ιερό» καθόκον τησ επιβολόσ τησ τιμωρύασ ςτουσ
παραβϊτεσ του νόμου, ςτα υποκεύμενα ενόσ κατακερματιςμϋνου κοινωνικού ιςτού.
Για να ξεκαθαρύςω ςτο ςημεύο αυτό και την δικό μου θϋςη, δεν ϋχω τύποτα κοινό με
την μικροπαραβατικότητα και το ενδοταξικό ϋγκλημα. Ίςα ύςα που οι πρακτικϋσ αυτϋσ
βρύςκονται ϋτη φωτόσ μακριϊ από τον αξιακό μου κώδικα. Και αυτό φυςικϊ όχι από
ςεβαςμό ςτο θεςμό τησ ιδιοκτηςύασ, τον οπούο εξαρχόσ εχθρεύομαι, αλλϊ γιατύ
αντιλαμβϊνομαι τη ςτόχευςη ωσ βαςικό δομικό χαρακτηριςτικό κϊθε πρϊξησ. Όταν
καταπιεςμϋνοι αντύ να ςτραφούν ενϊντια ςτην πηγό που παρϊγει την ανιςότητα εν
γϋνει, το ύδιο το καπιταλιςτικό ςύςτημα, βρύςκουν ϊλλοθι ςτην εκμετϊλλευςη που
υφύςτανται και ςτην απομόνωςη, ςτην οπούα εύναι καταδικαςμϋνοι, χτυπώντασ,
ληςτεύοντασ και γενικότερα πρϊττοντασ εχθρικϊ ενϊντια ςε ομούουσ τουσ, κατϊ τη
γνώμη μου εθελοτυφλούν και ςτρουθοκαμηλύζουν μη δυνϊμενοι να αντιληφθούν το
πραγματικό μϋγεθοσ του προβλόματοσ, τουσ πραγματικούσ φταύχτεσ του
καπιταλιςτικού εγκλόματοσ.

Η δικαιοςύνη ωσ θεςμόσ, όμωσ, δεν λειτουργεύ μόνο ςτο βαθμό που αναπαρϊγει τισ
εκμεταλλευτικϋσ ςχϋςεισ απομονώνοντασ και περιθωριοποιώντασ περαιτϋρω τα όδη
αποκλειςμϋνα κοινωνικϊ κομμϊτια. Ο πλϋον απεχθόσ και εχθρικόσ τησ ρόλοσ
εντοπύζεται ςτην καταςτολό και εγκληματοπούηςη των επαναςτατικών-κοινωνικών
διεργαςιών και αγώνων. Από τισ αγχόνεσ τησ προεπαναςτατικόσ Ρωςύασ, τισ
καταδύκεσ ριζοςπαςτών απεργών την εποχό τησ ακμόσ των εργατικών κινημϊτων
ςτην Αμερικό, τα πολυϊριθμα χρόνια απομόνωςησ ςτα λευκϊ κελιϊ και ανόλιαγα
μπουντρούμια ςτο Περού, την Αργεντινό και αλλού, μϋχρι τουσ κουκουλονόμουσ, τουσ
τρομονόμουσ, την ϊδεια δημοςύευςησ των ςτοιχεύων και φωτογραφιών ςυντρόφων
που διώκονται για διϊφορεσ υποθϋςεισ, τα αθρόα εντϊλματα ςύλληψησ και την
ποινικοπούηςη των φιλικών και ςυντροφικών ςχϋςεων ςε πολιτικϋσ υποθϋςεισ,
ιδιαύτερα τα δύο τελευταύα χρόνια, αλλϊ και τισ εξοντωτικϋσ και πολύχρονεσ
καταδύκεσ ανταρτών τησ RAF, των Επαναςτατικών Πυρόνων και τησ 2 Ιούνη ςτη
Γερμανύα, των Ερυθρών Σαξιαρχιών ςτην Ιταλύα, τησ Action Direct ςτη Γαλλύα, του
MIL και τησ ΕΣΑ ςτην Ιςπανύα, του IRA ςτην Ιρλανδύα αλλϊ και τησ 17Ν ςτην Ελλϊδα,
τα παραδεύγματα, ό καλύτερα τα βιώματα, αναρύθμητα όςον αφορϊ ςτον τρόπο που η
αςτικό δικαιοςύνη αντιμετωπύζει τουσ πολιτικούσ αντιπϊλουσ τησ εκϊςτοτε
καθεςτηκυύασ τϊξησ. Ο θεςμόσ τησ δικαιοςύνησ εξαντλεύ κϊθε νομικό όριο και κϊθε
προςεγγιςτικό δυνατότητα, όταν βρύςκεται αντιμϋτωποσ με τουσ αρνητϋσ του
ςυςτόματοσ, του οπούου εύναι αναπόςπαςτο και ουςιώδεσ κομμϊτι και το οπούο
εκπροςωπεύ, ωσ ϋνασ από τουσ βαςικούσ του πυλώνεσ.

Η λεπτό γραμμό τησ ιςτορικόσ μνόμησ τϋμνει, ενόψει του πρώτου δικαςτηρύου για την
υπόθεςη τησ Ε.Ο. υνωμοςύα Πυρόνων τησ Υωτιϊσ, τη δικό μου πορεύα ςτον
επαναςτατικό χωροχρόνο, καθώσ το παρελθόν ςυναντϊ το παρόν μϋςα ςε μια
δικαςτικό αύθουςα. Έχω λοιπόν από τη μεριϊ μου να δηλώςω, ότι ςτϋκομαι ξεκϊθαρα
απϋναντι ςε ό,τι αντιπροςωπεύει το δικαςτόριο αυτό και ο θεςμόσ που υπηρετεύ
καθώσ και ότι θα πολεμϊω μια ζωό με όλεσ μου τισ δυνϊμεισ για την καταςτροφό του
και για την αποδόμηςη των κυρύαρχων μοντϋλων και ςχϋςεων ςυμπεριφορϊσ που
αναπαρϊγει. Ωσ επαναςτϊτησ και αναρχικόσ δε μϊχομαι για μια καλύτερη ό
αδιϊφθορη δικαιοςύνη, ούτε φυςικϊ για ευνοώκότερη μεταχεύριςη. Όςα ϋχω όδη
αναφϋρει μόνο ςκοπό ϋχουν να αναδεύξουν για ϊλλη μια φορϊ το ρόλο του
επαύςχυντου αυτού θεςμού ωσ κομμϊτι του παγκόςμιου εγκλόματοσ, που ονομϊζεται
καπιταλιςμόσ. Και θα μιλόςουν ύςωσ καλύτερα για αυτϊ τα λόγια των ςυντρόφων και
ςυμπολεμιςτών μου:

«Πολεμϊμε τη δικαιοςύνη ςασ όχι γιατύ εύναι απλϊ ϊδικη, αλλϊ γιατύ ο αξιακόσ κώδικασ
του ςυςτόματοσ που εκφρϊζει εύναι εχθρικόσ με το δικό μασ. Και δε μπορεύ να υπϊρξει
κανϋνα αντικειμενικό δικαςτόριο και κανεύσ δικαςτόσ για να κρύνει αυτό τη
ςύγκρουςη. Εύναι οι δικϋσ ςασ αξύεσ ενϊντια ςτισ δικϋσ μασ. Οι επαγγελματύεσ του
δικαύου δεν ϋχουν καμύα θϋςη ςτη δικό μασ αντύληψη και κοςμοθεωρύα. Και αν μασ
ρωτόςει κϊποιοσ «και τότε τι θϋλετε;», θα του απαντόςουμε ότι επιδιώκουμε να
κολλόςουμε τουσ διευθυντϋσ αυτού του ςυςτόματοσ ςτον τούχο, χωρύσ όμωσ να τουσ
αντικαταςτόςουμε για να εγκαθιδρύςουμε μια αγνότερη ϋννοια δικαιοςύνησ
(αντικειμενικϊ δικαςτόρια, δύκαιουσ νόμουσ, λογικϋσ ποινϋσ), αλλϊ μόνο για να
αναλϊβουμε ϋνα αδιϊλλακτο «καθόκον» ξεκαθαρύςματοσ λογαριαςμών ωσ μύα ϋντιμη
πρϊξη αυτοδικύασ».
υνωμοςύα Πυρόνων τησ Υωτιϊσ

Εύναι ξεκϊθαρο λοιπόν, ότι ϋνασ θεςμόσ, που ταυτύζει τον από τα πϊνω
θεςμοθετούμενο νόμο με το δύκαιο ωσ καθολικό, οικουμενικό αξύα, εύναι για τισ
επαναςτατικϋσ δυνϊμεισ a priori εχθρικόσ και αξύζει να καταςτραφεύ ολοςχερώσ. Σο
δύκαιο αυτό καθεαυτό απορρϋει από ϋνα ςυγκεκριμϋνο αξιακό κώδικα, από μια
δεδομϋνη ηθικό και ϊρα δε μπορεύ να εύναι αντικειμενικό. Αντύθετα, η
υποκειμενικότητα των αξιών εύναι που οδηγεύ ςε μύα εκ των πραγμϊτων
υποκειμενικότητα τησ δικαιοςύνησ. Οι δικαςτικϋσ αύθουςεσ, οι δικαςτϋσ, οι ειςαγγελεύσ
και όλοι όςοι υπηρετούν τη δικαιοςύνη ωσ θεςμό εκπροςωπούν και αντιπροςωπεύουν
το ςύγχρονο κώδικα αξιών, εύναι δηλαδό απότοκα τησ ύδιασ κυρύαρχησ ηθικόσ. Και
απϋναντι ςτην κυρύαρχη αυτό ηθικό, που εγκλωβύζει το δύκαιο ςε μια αϋναη πϊλη
ανϊμεςα ςτο καλό και ςτο κακό ωσ αντικειμενικϊ αξιώματα, που δεν αντιλαμβϊνεται
τη ςυνεχώσ εναλλαςςόμενη και επαναπροςδιοριζόμενη ϋννοια τησ δικαιοςύνησ και
που τϋλοσ, αναθϋτει ςε μύα κϊςτα ανθρώπων όπωσ οι δικαςτϋσ και οι ειςαγγελεύσ,
ςτουσ οπούουσ προςδύδει μια ςχεδόν θεώκό υπόςταςη, την διαχεύριςη των από τα
πϊνω επιβαλλόμενων νομοθετημϊτων, εγώ αντιπροτϊςω την επαναςτατικό
αυτοδικύα, ωσ μύα ϋντιμη και αδιαμεςολϊβητη πρακτικό, που ςυναντϊ ςτο πρόςωπο
του νόμου την ανθρώπινη του υπόςταςη και δεν αναγνωρύζει ςε κανϋναν το δικαύωμα
να επιβϊλλει τη θϋληςη του ςτη ζωό μου.

Οι δικαςτικϋσ αύθουςεσ τελικϊ λειτουργούν ςτο πλαύςιο μιασ de jure εκδύκαςησ των κατϊ τη ςυςτημικό λογικό- εγκληματικών υποθϋςεων. Για εμϋνα όμωσ οι πραγματικού
εγκληματύεσ ςόμερα εύναι οι ύδιοι οι θιαςώτεσ του αςτικοδημοκρατικού καθεςτώτοσ
και το πραγματικό παγκόςμιο ϋγκλημα δεν εύναι ϊλλο από το καπιταλιςτικό ςύςτημα
καθεαυτό.

Σο καπιταλιςτικό ςύςτημα εύναι βαςιςμϋνο ςτην εκμετϊλλευςη και την καταπύεςη
ανθρώπου από ϊνθρωπο, ϋχοντασ ωσ αυτοςκοπό την αϋναη παραγωγό κϋρδουσ και
τον πλουτιςμό μιασ ολιγομελούσ κϊςτασ ανθρώπων ςε βϊροσ τησ ςυντριπτικόσ
πλειονότητασ του πληθυςμού παγκοςμύωσ. Ο καπιταλιςμόσ ϋχει εκπροςωπηθεύ τόςο
από ολοκληρωτικϊ, φαςιςτικϊ καθεςτώτα όςο και από το αςτικοδημοκρατικό
μοντϋλο που ςυναντϊμε και ςόμερα ςτο ςύνολο του δυτικού κόςμου. Η αςτικό
δημοκρατύα ωσ η αντιπροςωπευτικό ϋκφραςη του καπιταλιςμού, εύναι το πολιτικό
ςύςτημα που φορώντασ ϋνα φιλελεύθερο προςωπεύο ςτηρύζει και εδραιώνει την
ευρεύα κυριαρχύα του. Εύναι ϋνα ςύςτημα που βαςύζεται ςτην υπόςχεςη τησ
εκπλόρωςησ τησ θϋληςησ του λαού ωσ απαραβύαςτη ςυνθόκη. Μια ψευδόσ φυςικϊ
ςυνθόκη που μεταφρϊζεται ςτην προςϋλευςη των μαζών μια φορϊ κϊθε τετραετύα
ςτισ κϊλπεσ, όπου επιλϋγουν ποιο κϊθαρμα θα ταιριϊζει καλύτερα ςτο ρόλο του
διαμεςολαβητό, του ηγϋτη και του περύ πϊντων ειδικού και του παραδύδουν τα ηνύα
τησ ζωόσ τουσ με αντϊλλαγμα μια εξαγοραςμϋνη ςυνεύδηςη, ό ςτην καλύτερη
περύπτωςη, και κϊποιο μικρορουςφϋτι. Ένα ςύςτημα που ϋχει τισ βϊςεισ του ςτην
αγαςτό ςυνεργαςύα επιχειρηματιών, εργολϊβων, εφοπλιςτών, δικαςτικών και
δημοςιογρϊφων και ςτισ διαπλεκόμενεσ ςχϋςεισ τουσ με τον πολιτικό κόςμο. Ούτωσ ό
ϊλλωσ οι επαγγελματικού αυτού κλϊδοι εύναι που τροφοδοτούν με ϋμψυχο δυναμικό
την πολιτικό ηγεςύα. Εύναι ξεκϊθαρο λοιπόν ότι το ύδιο το πολιτικό ςύςτημα εύναι ϋτςι
δομημϋνο ώςτε να προαςπύζει τα ςυμφϋροντα τησ μεγαλοαςτικόσ τϊξησ και κατ’
επϋκταςη εύναι κομμϋνο και ραμμϋνο ςτα μϋτρα του καπιταλιςτικού καθεςτώτοσ. Η
αςτικό δημοκρατύα δεν εύναι η θϋληςη του λαού. Εύναι η τεχνικό και η επιςτόμη τησ
εξουςύασ να μη γύνεται αντιληπτό ωσ καταπύεςη. Σα ςυμφϋροντα τησ ϊρχουςασ τϊξησ
εξακολουθούν να κυβερνούν χωρύσ την απροκϊλυπτη βαναυςότητα των
απολυταρχικών καθεςτώτων. Σην ώρα όμωσ που την ωμό βύα αντικαθιςτϊ η αιςχρό
προπαγϊνδα των media, την ώρα που η αλλοτρύωςη καταπύνει κϊθε αντύδραςη, την
ώρα που η ςιωπηλό ςυναύνεςη καλύπτει το κενό που αφόνει ο φόβοσ τησ καταςτολόσ,
η δημοκρατύα διεκδικεύ το δικό τησ μερύδιο ςτη ςυγκαλυμμϋνη και εκλεπτυςμϋνη μεν,
το ύδιο αιςχρό δε, βαναυςότητα.

Παρϊλληλα, η αςτικό δημοκρατύα ϋχει την ιδιομορφύα τησ διϊχυςησ των
εκμεταλλευτικών, εξουςιαςτικών ςχϋςεων ςε ολόκληρο τον κοινωνικό ιςτό.
Δημιουργεύται ϋτςι μια κοινωνύα που αποτυπώνει την κυρύαρχη ηθικό και τα δομικϊ
ςτοιχεύα του καπιταλιςτικού καθεςτώτοσ. Ο εύκολοσ πλουτιςμόσ, η επιθυμύα – αν όχι
μανύα – για κοινωνικό ανϋλιξη, η ανϊδειξη αλλοτριωμϋνων και ξεπεςμϋνων
ςυμπεριφορών ςε πρότυπεσ και ιδανικϋσ, η καταναλωτικό μανύα, το βόλεμα, ο
ατομιςμόσ και η ιδιοτϋλεια αποτελούν όλα παρϊγωγα μιασ κοινωνύασ βαςιςμϋνησ ςτο
θϋαμα και ςτην καπιταλιςτικό ευδαιμονικό ψευδαύςθηςη. Όλεσ αυτϋσ οι
ςυμπεριφορϋσ, καθώσ και πολλϋσ ακόμη, αναπαραγόμενεσ από τη μεγϊλη μϊζα των

υποτελών παρϊγουν ϋνα πολύπλοκο πλϋγμα εξουςιαςτικών ςχϋςεων που εγγυώνται
τη ςταθερότητα του καπιταλιςμού.

Η ϊνοδοσ τησ μεςαύασ τϊξησ και η εδραύωςη τησ ωσ κύριοσ εκφραςτόσ του κοινωνικού
ςυνόλου, αποτϋλεςε τον προϊγγελο αυτόσ ακριβώσ τησ κοινωνικόσ αποβλϊκωςησ και
τησ ραςτώνησ του θεϊματοσ. Η μαζικό ειςροό μεταναςτών από τισ αρχϋσ του ’90 (με
την κατϊρρευςη του ανατολικού μπλοκ και των ςοςιαλιςτικών καθεςτώτων) και
ϋπειτα δημιούργηςε μια νϋα κοινωνικό τϊξη, που αντικατϋςτηςε τουσ γηγενεύσ
εργαζόμενουσ ωσ μύα νϋα παραγωγικό βϊςη. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι το
μεταναςτευτικό αυτό ρεύμα οφεύλεται ςε μεγϊλο βαθμό, ςτην καταλόςτευςη των
πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών τησ Μ. Ανατολόσ, τησ Αφρικόσ ό τησ
Λατινικόσ Αμερικόσ. Μια παγκοςμιοποιημϋνη οικονομύα ϋχει την ανϊγκη ενόσ
ςύγχρονου παγκοςμιοποιημϋνου προλεταριϊτου. Η εκμετϊλλευςη που υφύςτανται οι
λεγόμενεσ υποανϊπτυκτεσ χώρεσ με το φτηνό εργατικό δυναμικό, τισ ϊθλιεσ ςυνθόκεσ
διαβύωςησ και τον υπϋρμετρο φυςικό πλούτο, εγγυώνται την ευημερύα και ανϊπτυξη
του δυτικού καπιταλιςτικού κόςμου. Μια ευημερύα που, όταν δεν μπορεύ να
διαςφαλιςτεύ με τα «νόμιμα» μϋςα, το κϊνει μϋςω των ιμπεριαλιςτικών πολϋμων, που
με τη ςειρϊ τουσ οδηγούν ςε ακόμη μεγαλύτερη εξαθλύωςη τουσ ντόπιουσ πληθυςμούσ
, που απελπιςμϋνοι ξεκινούν ϋνα χωρύσ τύχη ταξύδι προσ τισ δυτικϋσ μητροπόλεισ, όπου
ειςρϋουν κατϊ εκατοντϊδεσ.

Η πϊντα πρόθυμη μικροαςτικό τϊξη δρϊττει την ευκαιρύα, που τησ προςφϋρει η
ύπαρξη αυτόσ τησ νϋασ παραγωγικόσ βϊςησ, που ςε ςυνδυαςμό με τισ ελαχύςτου
πραγματικού αντικρύςματοσ οικονομικϋσ απολαβϋσ -αποτϋλεςμα ενόσ κατ’ επύφαςη
κοινωνικού κρϊτουσ- τη βοηθούν να αναβαθμιςτεύ ςε μύα τϊξη μικροώδιοκτητών και
εργοδοτών μικρόσ κλύμακασ. Αυτό η μορφό μικροεξουςύασ, ςε ςυνδυαςμό με το
εφόμερο βόλεμα και την καταναλωτικό ονεύρωξη, που ςυνόδευςε τον ϊκρατο
δανειςμό, όταν το ϋναυςμα για τη δημιουργύα μιασ ϊχρωμησ, ϊοςμησ και πλόρωσ
υποταγμϋνησ κοινωνικόσ ομϊδασ. Σο ςυνειδηςιακό ξεπούλημα μιασ μεγϊλησ μερύδασ
του πληθυςμού, ο αςπαςμόσ του ειδώλου του Μϊμμωνα, η ιδεολογικοπούηςη τησ
απραξύασ και φυςικϊ η εξιδανικευμϋνη προβολό του ςύγχρονου ρομποτοποιημϋνου,
προβατοποιημϋνου τρόπου ζωόσ χωρύσ ύχνοσ ατομικόσ ευθύνησ, πρωτοβουλύασ ό
θϋληςησ αντικατοπτρύςτηκαν ςε χιλιϊδεσ παθητικούσ θεατϋσ, που ϋχοντασ απολϋςει
κϊθε ύχνοσ αξιοπρϋπειασ, βρϋθηκαν να ςυντηρούν και παρϊλληλα να ενιςχύουν την
καπιταλιςτικό μηχανό.

Σα τελευταύα όμωσ χρόνια διανύουμε ϊλλη μια κρύςιμη καμπό ςτην ιςτορύα του
καπιταλιςμού. Η μεγαλύτερη χρηματοπιςτωτικό κρύςη που ϋχει περϊςει η παγκόςμια
οικονομύα, όντασ κατ’ ουςύα μύα κρύςη υπερςυςςώρευςησ κεφαλαύου και
υπερδιόγκωςησ του χρηματοπιςτωτικού τομϋα, καθιςτϊ το βϊροσ του δεύτερου
δυςβϊςταχτο για την κρατικό μηχανό. Απειλούμενα, λοιπόν, με κατϊρρευςη τα
οικονομικϊ ςυμφϋροντα, ςτρϋφονται εκ νϋου προσ τη βϊςη τησ παραγωγόσ, τη μεγϊλη
μϊζα των μιςθωτών απομυζώντασ τη μεςαύα και κατώτερη τϊξη προκειμϋνου να
διαςώςουν τα κϋρδη τουσ και να επιβιώςουν. Με αυτό τον τρόπο διευρύνονται
περαιτϋρω οι κοινωνικϋσ ανιςότητεσ, αφού η μεςαύα τϊξη, δημιούργημα του 20ου

αιώνα, χϊνει τα προνόμια εκεύνα –οικονομικόσ κυρύωσ φύςεωσ- που ωσ γενεςιουργόσ
τησ αιτύα την καθιςτούςαν αποτελεςματικό ανϊχωμα ανϊμεςα ςτισ κυρύαρχεσ και τισ
κατώτερεσ τϊξεισ. Οι μεταβολϋσ που υφύςταται ο κοινωνικόσ ιςτόσ ςε επύπεδο δομόσ
αλλϊ και υλικών όρων ζωόσ εξαιτύασ τησ οικονομικόσ κρύςησ και των διαρκώσ
εντεινόμενων ςυνθηκών καταπύεςησ, που τη ςυνοδεύουν, εύναι ριζικϋσ. Η παρουςύα
ςτην Ελλϊδα του ΔΝΣ, ενόσ οργανιςμού του οπούου το όνομα εύναι ςυνυφαςμϋνο με τη
χρεοκοπύα και την καταδυνϊςτευςη των προβληματικών οικονομιών παγκοςμύωσ, με
χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα την Αργεντινό ό τισ πιο πρόςφατεσ Ουγγαρύα ό Ιρλανδύα,
ςηματοδοτεύ την ϋναρξη μιασ νϋασ εποχόσ όςον αφορϊ ςτην οριοθϋτηςη του
καπιταλιςτικού μοντϋλου. την Ελλϊδα ςυγκεκριμϋνα, ςτο όνομα τησ αειθαλούσ
ανϊπτυξησ του κεφαλαύου και με ςκοπό την ςωτηρύα των ςυμφερόντων των
τραπεζών και των επιχειρηματικών ομύλων, καταργούνται μια ςειρϊ προνόμια, που
χρηςύμευςαν ςτο παρελθόν ωσ αντύτιμο τησ απραξύασ, ςε ευρεύα κλύμακα. Η νϋα
πραγματικότητα που ςχηματύζεται εύναι μια πλόρωσ εξαθλιωμϋνη ςυνθόκη ςτα
πρότυπα των χωρών τησ καπιταλιςτικόσ περιφϋρειασ. Η φαινομενικό ευημερύα των
τελευταύων 20 χρόνων καταρρϋει απογυμνώνοντασ την αθλιότητα του
καπιταλιςτικού καθεςτώτοσ αλλϊ και την κενότητα του φανταςιακού τησ
πλειοψηφύασ του πληθυςμού, που ξεπουλόθηκε ςυνειδηςιακϊ ϋναντι ενόσ ελαχύςτου
υλικού αντικρύςματοσ και του ονεύρου τησ κοινωνικόσ καταξύωςησ.

Περνώντασ, όμωσ, ςτο πώσ θεωρώ ότι οι επαναςτατικϋσ δυνϊμεισ πρϋπει να
διαχειριςτούν μια τϋτοια κατϊςταςη, όπωσ αυτό που περιϋγραψα, πρϋπει πρώτα να
ξεκαθαρύςω οριςμϋνα ςημεύα ωσ προσ τη δικό μου πολιτικό θϋςη και αντύληψη
ςχετικϊ με την κοινωνικό πραγματικότητα όπωσ αυτό διαδραματύζεται. Η υνωμοςύα
Πυρόνων τησ Υωτιϊσ από την πρώτη ςτιγμό τησ δρϊςησ τησ ϋχει δεύξει ότι
αντιλαμβϊνεται την καταπύεςη όχι μόνο ωσ μια ςυνθόκη παραγόμενη από την
κυριαρχύα, αλλϊ παρϊλληλα και ωσ αναπαραγόμενεσ από τα κϊτω ςυμπεριφορϋσ που
διαχϋονται ςε ολόκληρο τον κοινωνικό ιςτό. Γιατύ για την επιβύωςη του καπιταλιςμού
δεν εύναι απαραύτητη μόνο η επιβολό των όρων εκμετϊλλευςησ από τουσ κυρύαρχουσ
αλλϊ και η αποδοχό τουσ από τουσ ύδιουσ τουσ καταπιεζόμενουσ. Για την αποδοχό
όμωσ των εξαθλιωτικών όρων ςκλαβιϊσ του ςόμερα απαιτεύται ϋνα αλλοτριωμϋνο και
παθητικό κοινωνικό ςύνολο. Για αυτό και ωσ οργϊνωςη προωθούμε την
επαναςτατικό ςυνεύδηςη ωσ το όπλο ενϊντια ςτην καπιταλιςτικό εξουςύα και
παρϊλληλα ωσ την κινητόριο δύναμη τησ ανατροπόσ. Αντιλαμβϊνεται κανεύσ, ότι η
καπιταλιςτικό ανϊπτυξη ωσ αποτϋλεςμα τησ οικονομικόσ κρύςησ μπορεύ να ϋχει μεν
υλικό αντύκριςμα όςον αφορϊ ςτισ ςυνθόκεσ επιβύωςησ μιασ μεγϊλησ πληθυςμιακόσ
ομϊδασ αλλϊ δεν εύναι καθεαυτό υπεύθυνη για την αθλιότητα τησ ζωόσ μασ. Η
καταπύεςη εύναι ϋμφυτη ςτισ καπιταλιςτικϋσ δομϋσ και το κρατικό μοντϋλο
διακυβϋρνηςησ ανεξαρτότωσ των ειδικών ςυνθηκών. Ακόμη και ςτουσ καιρούσ τησ
φαινομενικόσ ευημερύασ και τησ νεοφιλελεύθερησ ςυναύνεςησ δεν εύναι η ύδια η ουςύα
τησ εκμετϊλλευςησ που μεταβϊλλεται, αλλϊ μόνο οι όροι επιβολόσ τησ. Γιατύ όπωσ εύχε
πει ο Γκυ Ντεμπόρ « το ζότημα δεν εύναι αν ζούμε λιγότερο ό περιςςότερο φτωχϊ,
αλλϊ το ότι ζούμε με ϋνα τρόπο που δε μασ περιϋχει». ε αυτό το επύπεδο λοιπόν δε με
αφορϊ ϊμεςα κατϊ πόςο οι ςυνθόκεσ εύναι «ώριμεσ» ό κατϊ πόςο η κοινωνικό
ςυναύνεςη αντικαθύςταται από την παθητικό αδιαφορύα όςον αφορϊ ςτην
επαναςτατικό δρϊςη και πρακτικό.

Σο βϋβαιο εύναι πϊντωσ, ότι οι ςυνθόκεσ πολιτικόσ αςτϊθειασ και η πόλωςη ςε
πολιτικό επύπεδο εύναι απόλυτα επιθυμητϋσ, καθώσ αναγκϊζουν τη μεγϊλη μϊζα των
αμϋτοχων και μονύμωσ αδιϊφορων, να πϊρουν θϋςη. Δεν εύναι τυχαύο εξϊλλου, που ο
πλϋον απαραύτητοσ όροσ για την επύτευξη τησ λεγόμενησ κοινωνικόσ ειρόνησ, εύναι η
πολιτικό ςταθερότητα που εγγυϊται με τη ςειρϊ τησ, την ομαλό λειτουργύα του
ςυςτόματοσ.

Ο ρόλοσ των επαναςτατικών δυνϊμεων μϋςα ςε αυτϊ τα πλαύςια, εύναι η
ριζοςπαςτικοπούηςη των εξεγερμϋνων μειοψηφιών, η οργϊνωςη τουσ ςε ϋνα αραγϋσ
επαναςτατικό μϋτωπο, η ςτηλύτευςη των αλλοτριωμϋνων ςυμπεριφορών, τησ
υποταγόσ καθώσ και τησ αδιαφορύασ, τα παρϊλληλα πλόγματα του εςωτερικού
εχθρού, η διϊχυςη τησ εξεγερτικόσ βύασ, και τελικϊ η πόλωςη με καθαρό
κατευθυντόρια την ανατροπό. Για να εύναι φυςικϊ ρεαλιςτικό ϋνα τϋτοιο ενδεχόμενο,
να υπϊρξει δηλαδό η ςυλλογικοπούηςη των ςυνειδόςεων προσ μια κοινό κατεύθυνςη,
πρϋπει πρώτα και κύρια να υπϊρχει ατομικό ςυνεύδηςη ςτα υποκεύμενα που μετϋχουν
ςε μια τϋτοια διαδικαςύα. Για αυτό το λόγο αποτελεύ κυρύαρχο ζότημα η ατομικό
ευθύνη του καθενόσ και καθεμύασ, ςτο επύπεδο τησ αντιληψιμότητασ του ρόλου του,
μϋςα ςτο καπιταλιςτικό ςυνεχϋσ, καθώσ και τησ διϊθεςησ και παρϊλληλα ανϊγκησ για
ςύγκρουςη με το υπϊρχον με ςκοπό την πλόρη αποκαθόλωςό του.

Σο όπλο μασ ςε ϋνα τϋτοιο εγχεύρημα δεν εύναι ϊλλο από την πολύμορφη δρϊςη, με την
πολιτικό προπαγϊνδα, τισ πορεύεσ, τισ εκδηλώςεισ, τισ ςυζητόςεισ, τισ καταλόψεισ, τα
ςαμποτϊζ, τισ απαλλοτριώςεισ, αλλϊ και τον ϋνοπλο αγώνα. Η αυτοοργϊνωςη, η
αντιιεραρχύα, ο αδιαμεςολϊβητοσ τρόποσ δρϊςησ μακριϊ από κομματικϋσ ταυτότητεσ
και πολιτικαντιςμούσ, οι οριζόντιεσ δομϋσ, οι ςυλλογικϋσ αποφϊςεισ, η ιςότητα, η
αλληλεγγύη, ο ανατρεπτικόσ τρόποσ ςκϋψησ και φυςικϊ η επαναςτατικό ηθικό,
χαρακτηριςτικϊ που οριςμϋνα από αυτϊ ςυγκεντρώνει ςόμερα ο αναρχικόσαντιεξουςιαςτικόσ χώροσ.

Μϋςα ςε αυτό το χώρο, εγώ προςωπικϊ, δημιούργηςα την πολιτικό μου ταυτότητα,
ανϋπτυξα την επαναςτατικό μου ςυνεύδηςη, ςυνϊντηςα ςυντρόφουσ,
ςυλλογικοπούηςα τισ αρνόςεισ μου, ωρύμαςα πολιτικϊ, ςυμμετεύχα ςε αγώνεσ με
διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ και ςτοχεύςεισ, και τελικϊ όταν ο αναρχικόσ χώροσ που
ςτιγματύζοντασ την πορεύα μου ωσ επαναςτϊτη με οδόγηςε να πϊρω αποφϊςεισ για
τισ οπούεσ εύμαι περόφανοσ και τισ οπούεσ τιμώ μϋχρι ςόμερα. Πιο αναλυτικϊ για να
κϊνω μια μικρό αναδρομό ςτην ιςτορύα μου ωσ κομμϊτι των επαναςτατικών
δυνϊμεων, ςυμμετϋχω ςτον αναρχικό χώρο από τα τϋλη του 2005. Ο πολιτικόσ αυτόσ
χώροσ ςυγκεντρώνει ϊτομα και ςυλλογικότητεσ, με ποικύλεσ αντιλόψεισ, διαφορετικϋσ
αφετηρύεσ αγώνα και ετεροκαθοριςμϋνα χαρακτηριςτικϊ. Παρόλα αυτϊ
ςυςπειρώνεται γύρω από την αντιεξουςιαςτικό, αντιιεραρχικό αντύληψη, τισ
αυτοοργανωμϋνεσ δομϋσ και φυςικϊ το ςτόχο τησ, την αναρχικό επανϊςταςη.

Γνωρύζοντασ λοιπόν ανθρώπουσ, ςχηματύζοντασ ςταδιακϊ πολιτικό ταυτότητα αρχικϊ
ωσ μαθητόσ και μετϋπειτα ωσ φοιτητόσ, ςυμμετεύχα ςε όλων των ειδών τισ πολιτικϋσ
δραςτηριότητεσ. Σα μαθητικϊ του ’05, τισ πορεύεσ του Ευρωπαώκού Κοινωνικού
Υόρουμ, τα πανεκπαιδευτικϊ ςυλλαλητόρια του ’06-’07 και οι δυναμικϋσ ςυγκρούςεισ,
οι καταλόψεισ ςχολών, οι κινόςεισ αλληλεγγύησ ςε πολιτικούσ κρατούμενουσ (πορεύεσ,
εκδηλώςεισ κ.α.), η ςυμμετοχό μου ςτο αυτοδιαχειριζόμενο ςτϋκι του Πολυτεχνεύου με
ποικιλόμορφη δρϊςη ςτα πλαύςια τησ ςχολόσ αλλϊ και ϋξω από αυτό και φυςικϊ η
εξϋγερςη του ’08 ςηματοδότηςαν ωσ γεγονότα, ανϊμεςα ςε πολλϊ ϊλλα που
ενδεχομϋνωσ ξεχνϊω, την πορεύα μου ςτον αναρχικό χώρο. Όλεσ αυτϋσ οι εμπειρύεσ
αγώνα καθώσ και οι ςυντροφικϋσ ςχϋςεισ που ανϋπτυξα με ανθρώπουσ μϋςα από
αυτϋσ, οι δυςκολύεσ και οι επιτυχύεσ, οι νύκεσ και οι όττεσ, οι απώλειεσ και τα
ςυμπερϊςματα, οι ςυμπεριφορϋσ και οι ρόξεισ, η υιοθϋτηςη αξιών και οι πολιτικϋσ
ςυμμαχύεσ, ςχημϊτιςαν ωσ ϋνα διαρκϋσ και ςυνολικό βύωμα την επαναςτατικό μου
ταυτότητα και θεμελύωςαν τισ πολιτικϋσ μου πεποιθόςεισ.

Καθώσ λοιπόν διαμορφώνεται, με το πϋρασ του χρόνου και την απόκτηςη πολύτιμησ
εμπειρύασ, η επαναςτατικό μου υπόςταςη και αντιλαμβϊνομαι το εύροσ και το
χαρακτόρα των επιλογών που ανούγονται μπροςτϊ μου, φτϊνω να πϊρω τελικϊ την
απόφαςη να αφιερώςω τισ δυνϊμεισ και τισ δυνατότητεσ μου ςτο αντϊρτικο πόλησ και
ςτη υνωμοςύα Πυρόνων τησ Υωτιϊσ. Απόφαςη για την οπούα εύμαι περόφανοσ και
φυςικϊ δε μετανιώνω. Εύναι καθοριςτικό για τη ζωό μου η ςτιγμό που επιλϋγω το
αντϊρτικο πόλησ ωσ την ϋκφραςη του πολιτικού αγώνα, που προωθεύ την
επαναςτατικό προοπτικό όπωσ την αντιλαμβϊνομαι, αναβαθμύζει την κριτικό μου
ςκϋψη, επιτρϋπει την εξϋλιξη τησ δραςτηριότητϊσ μου και λειτουργεύ ωσ παρϊγοντασ
ολοκλόρωςησ για το ϊτομό μου, τόςο ςε πολιτικό όςο και ςε υπαρξιακό επύπεδο.
Πριν όμωσ μιλόςω για το αντϊρτικο πόλησ καθεαυτό, θα όθελα να πω δύο λόγια για
την επαναςτατικό βύα ωσ αναπόςπαςτο κομμϊτι του ςυνολικού αγώνα. Ωσ αναρχικόσ
και επαναςτϊτησ δεν αναγνωρύζω κανϋνα επύπλαςτο διαχωριςμό μεταξύ νόμιμησ και
παρϊνομησ δρϊςησ. Ούτε φυςικϊ ενςτερνύζομαι την κυρύαρχη προπαγϊνδα που
αποζητϊ εναγωνύωσ να καλουπώςει κϊθε αγωνιςτικό εξεγερτικό ϋκφραςη, ςτα
πλαύςια τησ αςτικόσ δημοκρατύασ. Η προϊςπιςη εξϊλλου του «λϋγειν» ςε ςυνϊρτηςη
με τη καταδύκη του «πρϊττειν» δεν εύναι τύποτα ϊλλο παρϊ η κυρύαρχη προπαγϊνδα
που παύρνει ςϊρκα και οςτϊ οδηγώντασ ςτην αφϊνεια, την απραξύα και τελικϊ την
ανυπαρξύα κϊθε μορφό αντύδραςησ. Μην αναγνωρύζοντασ φυςικϊ, την πολιτικό και
ηθικό νομιμοπούηςη του ςυςτόματοσ δεν αποδϋχομαι ότι μπορεύ καθ΄ οποιονδόποτε
τρόπο να περιορύςει τη δρϊςη μου. Σα όρια τελικϊ του αγώνα δεν ορύζονται από τα
πϊνω, παρϊ πλαιςιώνονται και καθορύζονται από την ύδια την επαναςτατικό μασ
ηθικό καθώσ και το ςτόχο τησ ολικόσ ανατροπόσ.

Η επαναςτατικό βύα εύναι δύκαιη και απαραύτητη. Δύκαιη ςύμφωνα με τισ δικϋσ μου
αρχϋσ και αξιακό κώδικα, και απαραύτητη για τον απλούςτατο λόγο ότι οι κατϋχοντεσ
την εξουςύα ποτϋ δεν την παρϋδωςαν – και ποτϋ δεν θα το κϊνουν – οικιοθελώσ και
αναύμακτα. «Η βύα εύναι μαμό κϊθε παλιϊσ κοινωνύασ, που κυοφορεύ μια καινούρια»
ϋγραφε ο Μαρξ. Και η επανϊςταςη εύναι μια βύαιη διαδικαςύα ανατροπόσ του
υπϊρχοντοσ. Εφόςον οι επαναςτϊτεσ εχθρεύονται το ςύςτημα ςυνολικϊ και ςε όλεσ
του τισ εκφϊνςεισ εύναι αδιανόητο να κινούνται ςτα πλαύςια μιασ ειρηνικόσ

μεταρρύθμιςησ του. Αν ρύξουμε μια γρόγορη ματιϊ ςτην παγκόςμια ιςτορύα των
ανατρεπτικών κινημϊτων, θα αντιληφθούμε ότι κϊθε μεγϊλη και ουςιαςτικό αλλαγό
ϋχει επϋλθει μόνο μϋςω βύαιων διαδικαςιών και αγώνων. Έτςι λοιπόν όχι μόνο
αποδϋχομαι, αλλϊ και προκρύνω κϊθε ςυλλογικό ό ατομικό ϋκφραςη τησ
επαναςτατικόσ βύασ – εφόςον με καλύπτει ηθικϊ – ωσ μύα διαδικαςύα προώθηςησ του
επαναςτατικού ςκοπού.

Μιλϊω για προώθηςη του επαναςτατικού ςκοπού, καθώσ η επαναςτατικό
δραςτηριότητα ςυμβϊλει ςτην επαναςτατικό διαδικαςύα ςπϊζοντασ το μονοπώλιο τησ
κρατικόσ βύασ, ριζοςπαςτικοποιώντασ ςυνειδόςεισ και αντιδρϊςεισ και φυςικϊ
καταφϋροντασ πλόγματα ςτο εχθρό. Η επαναςτατικό βύα καταφϋρει πλόγματα ςτον
εχθρό εύτε με τη μορφό μαζικών ςυγκρούςεων, εύτε με τη μορφό αντϊρτικων
χτυπημϊτων, που ϋχουν ϋνα πολύ απτό και υλικό αντύκριςμα, που δεν εύναι διόλου
ευκαταφρόνητο ό χωρύσ αξύα. Ένα υλικό αντύκριςμα που δεν κινεύται μόνο ςτο
επύπεδο ενόσ ςτεύρου ςυμβολιςμού, αλλϊ μιλϊει και για απώλειεσ ςε υλικό ό ϋμψυχο
δυναμικό που ϋχουν αξύα καθ’ εαυτϋσ. Μύα κατεςτραμμϋνη τρϊπεζα εύναι μια τρϊπεζα
που δεν λειτουργεύ, ϋνα καμϋνο περιπολικό εύναι μια περιπολύα λιγότερη, ϋνα
δικαςτόριο που ϋχει υποςτεύ βομβιςτικό επύθεςη εύναι ϋνα αχρηςτεμϋνο δικαςτόριο,
μια ξυλοφορτωμϋνη διμοιρύα εύναι μια διμοιρύα που δεν θα επιτελϋςει το θεϊρεςτο
ϋργο τησ την επόμενη μϋρα κ.ο.κ. Ένα ριζοςπαςτικό εξεγερτικό κύνημα οφεύλει να
μιλόςει τη γλώςςα τησ επύθεςησ, τησ διαρκούσ κινητικότητασ και τησ ςυνεχούσ
εξελικτικότητασ. Και η γλώςςα τησ επύθεςησ και του επαναςτατικού πολϋμου μετρϊει
απώλειεσ. Αυτό βϋβαια δεν ςημαύνει ότι δεν αναγνωρύζω την αξύα του ςυμβολιςμού
μιασ ενϋργειασ. Αντύθετα αντιλαμβϊνομαι τον ςπουδαύο ρόλο τησ διαλεκτικόσ αυτόσ
τακτικόσ, που όμωσ, πρϋπει να ςυμπορεύεται με την αποτελεςματικότητα και τισ
επιπτώςεισ ενόσ πλόγματοσ.

Ένα ακόμη αποτϋλεςμα των βύαιων επαναςτατικών διαδικαςιών εύναι η
ριζοςπαςτικοπούηςη που επϋρχεται ωσ αποτϋλεςμα τησ οικειοπούηςησ των πρακτικών
αυτών από όλο και περιςςότερο κόςμο. Και αυτό ακριβώσ η οικειοπούηςη ϋκανε ςε
μαζικό επύπεδο την εμφϊνιςό τησ ςτην εξϋγερςη του Δεκϋμβρη του ’08, όταν χιλιϊδεσ
ετερόκλητα ϊτομα, προερχόμενα από κοινωνικϋσ ομϊδεσ με διαφορετικϊ
χαρακτηριςτικϊ και προϋλευςη ςυναντόθηκαν ςτο δρόμο με ϋντονη την εξεγερτικό
και βύαιη προοπτικό. Η ριζοςπαςτικοπούηςη του ευρύτερου επαναςτατικού χώρου
μετϊ το Δεκϋμβρη όταν εμφανόσ τόςο ςτην αναβαθμιζόμενη και εντατικοποιημϋνη
δρϊςη των αντϊρτικών ςχηματιςμών, όςο και ςτη ςυνολικότερη διαχεόμενη
ςυγκρουςιακό διϊθεςη. Γύνεται λοιπόν εμφανόσ ο ουςιώδησ ρόλοσ των βύαιων
διαδικαςιών ςτην αναβϊθμιςη των ανατρεπτικών αγώνων και ςτην ανϊδειξό τουσ ωσ
αναδυόμενη απειλό για την κυριαρχύα. Οι πρϊξεισ πολϋμου ςτο περιβϊλλον τησ
μητρόπολησ, καταδεικνύουν τον εχθρικό ρόλο του καθεςτώτοσ, παρϊγουν την
απαραύτητη πόλωςη με ςτόχο την ευρύτερη επαναςτατικό προοπτικό, αναδεικνύουν
την τρωτότητα των ςυςτημικών κϋντρων εξουςύασ και την δυνατότητα επύτευξησ
αποτελεςματικών επιθϋςεων κατϊ του ςυςτόματοσ και τελικϊ παρϊγουν μια διαρκώσ
εντεινόμενη κατϊςταςη πολιτικόσ πύεςησ και αναταραχόσ που λειτουργεύ ωσ
παρϊγοντασ αποςταθεροπούηςησ του καθεςτώτοσ. Μια αποςταθεροπούηςη που

λειτουργεύ με τη ςειρϊ τησ ωσ καθοριςτικό εργαλεύο προσ όφελοσ του επαναςτατικού
ςκοπού.

Η επαναςτατικό βύα ςπϊει, τϋλοσ, το μονοπώλιο τησ κρατικόσ βύασ και καταςτολόσ. Η
νομιμοπούηςη τησ ϊνωθεν παραγόμενησ βύασ ςε ςυνδυαςμό με την προςπϊθεια
απαξύωςησ, πολλώ δε μϊλλον καταδύκησ, τησ εξεγερτικόσ βύασ που αςκούν οι
καταπιεςμϋνοι ςτουσ δυνϊςτεσ τουσ, εύναι ϋνα από τα ιςχυρότερα προπαγανδιςτικϊ
ςυςτημικϊ όπλα. Σο αςτικοδημοκρατικό κρϊτοσ ωσ πολιτικόσ εκπρόςωποσ του
καπιταλιςμού θεμελιώνει την εξουςύα του πϊνω ςτην εκμετϊλλευςη, την καταπύεςη
και κατ’ επϋκταςη τη βύα, εύτε αυτό εύναι εμφανόσ και ϊμεςη, εύτε παραμϋνει
ςυγκεκαλυμμϋνη αλλϊ το ύδιο αμεύλικτη. τον «Προμηθϋα Δεςμώτη» την περύφημη
τραγωδύα του Αιςχύλου, το Κρϊτοσ και η Βύα παρουςιϊζονται ωσ αδελφϋσ θεότητεσ
που αλυςόδεςαν τον εξεγερμϋνο κατϊ τησ παντοκρατορύασ του Δύα, Σιτϊνα Προμηθϋα
ςτουσ βρϊχουσ του Καύκαςου. Από το μόνυμα του ςπουδαύου αυτού ϋργου μασ
χωρύζουν ςχεδόν 2500 χρόνια, κι όμωσ παραμϋνει ακόμα επύκαιρο. Η βύα και ο φόβοσ
τησ καταςτολόσ από τη μύα και η προπαγϊνδα και η δημιουργύα ςυναύνεςησ από την
ϊλλη αποτελούν το ουςιαςτικότερο εξουςιαςτικό δύπολο του ςύγχρονου καθεςτώτοσ.
Και πωσ θα μπορούςε ϊλλωςτε να μη βαςύζεται ςτη βύαιη επιβολό ϋνα πολιτικό
ςύςτημα, που εν ονόματι του κϋρδουσ καταλύει κϊθε ϋννοια αξιοπρϋπειασ και
ανθρώπινησ ουςύασ, που εξοντώνει και δολοφονεύ ςε δρόμουσ, τμόματα, φυλακϋσ,
εργαςιακούσ χώρουσ, θαλϊςςια ό χερςαύα ςύνορα, που ςτοιβϊζει ανθρώπουσ ςε
ςύγχρονα ςτρατόπεδα ςυγκϋντρωςησ, που μετϋχει ενεργϊ ό ςτηρύζει τουσ
ιμπεριαλιςτικούσ πολϋμουσ και τισ επεμβϊςεισ με βιολογικϊ όπλα ςε χώρεσ τησ
καπιταλιςτικόσ περιφϋρειασ, που ςτο όνομα τησ αςφϊλειασ οικοδομεύ μια
αςτυνομοκρατούμενη κοινωνύα ελϋγχου και επιτόρηςησ, που ωσ αξύεσ προωθεύ τον
ατομιςμό, την απϊθεια, τον παρτακιςμό, την αδιαφορύα, τη λατρεύα του χρόματοσ, τη
ρουφιανιϊ και την μικροπρϋπεια.

Η κυρύαρχη ϋκφραςη τησ βύασ εύναι πϊντα ηθικϊ νομιμοποιημϋνη. Αντύθετα, όταν τα
θύματα τησ ςυνεχούσ και ανελϋητησ αυτόσ διαδικαςύασ ςταματούν να
αντιλαμβϊνονται τον εαυτό τουσ ωσ τϋτοια και εξεγεύρονται γυρεύοντασ τον ρόλο του
θύτη, ονομϊζονται εγκληματύεσ, περιθωριακού, παρϊφρονεσ, κουκουλοφόροι,
τρομοκρϊτεσ. Η ϋννοια «τρομοκρατύα» εύναι ιδιαιτϋρωσ φορτιςμϋνη ςόμερα. Και πωσ
θα μπορούςε να εύναι αλλιώσ αφού «ο πόλεμοσ κατϊ τησ τρομοκρατύασ» δεν εύναι
τύποτα ϊλλο παρϊ ϋνα ιδεολογικό όπλο που εξυπηρετεύ την παγκόςμια κυριαρχύα και
την ανϊγκη τησ για ροπό προσ τη φαςιςτοπούηςη και το ςυντηρητιςμό.

Όμωσ τι ςημαύνει τελικϊ ο όροσ τρομοκρϊτησ; Η Λουύζ Ριτςαρντςον ςτο βιβλύο τησ «τι
θϋλουν οι τρομοκρϊτεσ» ορύζει τον όρο ωσ εξόσ: « τρομοκρατύα εύναι απλώσ η
εςκεμμϋνη και βύαιη ςτοχοπούηςη αμϊχων για πολιτικούσ ςκοπούσ». Αν δεχθούμε τον
οριςμό τησ ακαδημαώκού τησ οπούασ οι μελϋτεσ χρηςιμοποιούνται από τισ
αμερικϊνικεσ μυςτικϋσ υπηρεςύεσ αλλϊ και το υπουργεύο Αμύνησ, τρομοκρϊτησ εύναι
μόνο κϊποιοσ που οικειοθελώσ ςτοχεύει να βλϊψει ϊμαχο πληθυςμό προσ όφελοσ ενόσ
πολιτικού ςτόχου. Πότε η ΠΥ ό οποιαδόποτε ϊλλη επαναςτατικό οργϊνωςη
ςτοχοπούηςε ϊμαχο πληθυςμό; Η απϊντηςη εύναι φυςικϊ ποτϋ! Η ςτόχευςη εύναι

δομικό ςτοιχεύο του αντϊρτικου πόλησ και τησ επαναςτατικόσ βύασ ςυνολικότερα. Ο
μόνοσ λόγοσ που χρηςιμοποιεύται ο όροσ με τη ςυγκεκριμϋνη φόρτιςη που ενϋχει ς’
αυτόν την περύπτωςη, εύναι η προςπϊθεια καταςυκοφϊντηςησ και
απονοηματοδότηςησ του πολιτικού μασ αγώνα και η προςπϊθεια παρουςύαςησ των
υποκειμϋνων που μετϋχουν ό ςτηρύζουν αυτϋσ τισ πρακτικϋσ ωσ παρϊφρονεσ,
αιμοδιψεύσ εγκληματύεσ που βϊλουν κατϊ πϊντων.

Αν τώρα εξετϊςουμε ετυμολογικϊ τον όρο τρομοκρατύα, θα δούμε ότι προϋρχεται από
τη δύναμη - κρϊτοσ – του φόβου –τρόμοσ. Θα πρϋπει να ςυμπερϊνουμε λοιπόν ότι
τρομοκρϊτησ εύναι εκεύνοσ που διαχειρύζεται τη δύναμη του φόβου, πϊντα για
πολιτικούσ ςκοπούσ. Και το καύριο ερώτημα εύναι: ποιόσ εύναι ο αποδϋκτησ του
μηνύματοσ του τρόμου; Γιατύ αν αυτόσ εύναι μια μεγϊλη πληθυςμιακό ομϊδα, όπωσ
ρητϊ αναφϋρει ο ποινικόσ κώδικασ, ςύμφωνα με τον οπούο δικϊζομαι, τότε
τρομοκρϊτησ εύναι το πολιτικοοικονομικό κατεςτημϋνο, εξαιτύασ τησ βύασ που αςκεύ
ςτο ςύνολο των καταπιεςμϋνων και που εύναι ςύμφυτη με την ύπαρξό του. Αν όμωσ
αποδϋκτησ του τρόμου εύναι η πολιτικό και οικονομικό ελύτ και τα κϋντρα εξουςύασ,
τότε δεν θα αποποιηθώ αλλϊ θα φορϋςω περόφανοσ το «κοςτούμι» του τρομοκρϊτη.

Γιατύ η διϊχυςη του φόβου, του φόβου τησ εξϋγερςησ, του φόβου τησ ριζοςπαςτικόσ
δρϊςησ, του φόβου του αντϊρτικου πόλησ ςε κϊθε πρόςωπο που μετϋχει ςυνειδητϊ
και ςτηρύζει ϋμπρακτα τουσ εξουςιαςτικούσ θεςμούσ, η διϊχυςη τελικϊ του τρόμου
ςτο ςτρατόπεδο του εχθρού, εύναι μια ςυνθόκη που δεν εύναι μόνο επιθυμητό αλλϊ
κατϊ τη γνώμη μου και αναγκαύα προσ όφελοσ τησ επανϊςταςησ. Ο Ροβεςπιϋροσ το
1794 όριςε τον τρόμο ωσ δικαιοςύνη, ϊμεςη, βϋβαια και αμεύλικτη. Και ο τρόμοσ που
παρϊγεται από τη δρϊςη των επαναςτατικών δυνϊμεων και ςτρϋφεται ενϊντια ςτην
καθεςτηκυύα τϊξη, δεν εύναι παρϊ ϋνα απότοκο τησ επιθετικόσ μασ πολιτικόσ. Εύναι η
δικαιοςύνη τησ επανϊςταςησ.

Η πεμπτουςύα αυτόσ τησ επιθετικόσ πολιτικόσ εύναι το αντϊρτικο πόλησ και ο ϋνοπλοσ
αγώνασ ωσ μια ιδιαύτερη ϋκφραςη τησ επαναςτατικόσ βύασ, τησ οπούασ τα
χαρακτηριςτικϊ ανϋλυςα νωρύτερα. Εύναι η οργανωμϋνη και ενορχηςτρωμϋνη επύθεςη
ενϊντια ςτο ςύγχρονο πολιτικοοικονομικό κατεςτημϋνο. Εύναι αφενόσ – και
πρωτύςτωσ - μια πολιτικό επιλογό ρόξησ και αφετϋρου μια διαδικαςύα
αυτοπραγμϊτωςησ και αυτοεξϋλιξησ για τον ύδιο τον επαναςτϊτη. Η πολιτικό επιλογό
ρόξησ ςυνύςταται ςτην ϋμπρακτη εναντύωςη ςτο καθεςτώσ με τη μορφό τησ
ριζοςπαςτικόσ πρακτικόσ ωσ μετουςύωςησ του επαναςτατικού μασ λόγου. Η ςυνϋπεια,
η οργϊνωςη, τα καύρια πλόγματα κατϊ των κϋντρων εξουςύασ, που χαρακτηρύζονται
από αποτελεςματικότητα και ςαφόνεια, η διϊδοςη του αναρχικού λόγου και του νϋου
νιχιλιςμού ωσ επιςτϋγαςμα τησ κριτικόσ των όπλων – όπου όπλο δεν νοούνται εξ
ανϊγκησ ςφαύρεσ ό πιςτόλια, αλλϊ οποιοδόποτε μϋςο ταιριϊζει κατϊ τα υποκεύμενα
που το διαχειρύζονται, καλύτερα ςτην περύπτωςη -, καθώσ και η διϊχυςη και
προώθηςη των επαναςτατικών πρακτικών αποτελούν τα δομικϊ εκεύνα ςτοιχεύα που
ςυνθϋτουν το αντϊρτικο πόλησ. Ωσ διαδικαςύα αυτοπραγμϊτωςησ από την ϊλλη, το
αντϊρτικο πόλησ αποτελεύ μια περόφανη επιλογό και ςτϊςη ζωόσ που προτϊςςει την
ολικό και ϋμπρακτη ρόξη με το υπϊρχον, μια επιλογό που μιλϊει τη γλώςςα τησ

επανϊςταςησ ςε χρόνο ενεςτώτα. Αποτελεύ ϋνα ουςιώδεσ εξελικτικό βόμα, αφού
διαρρηγνύει την απόντοσ νοόματοσ καθημερινότητα, και προςφϋρει ςτον επαναςτϊτη
την ευκαιρύα μιασ διαρκούσ και ςυνεπούσ επαναςτατικόσ δραςτηριοπούηςησ.

Σο αντϊρτικο πόλησ και ο ϋνοπλοσ αγώνασ γενικότερα εύναι μια πρακτικό, που
ιςτορικϊ ϋχει εδραιωθεύ και αναγνωριςτεύ ωσ μϋςο αγώνα από ανατρεπτικϊ κινόματα
με ποικύλα χαρακτηριςτικϊ, διαφορετικϋσ ιδεολογικοπολιτικϋσ προςεγγύςεισ και
αφετηρύεσ αγώνα. Αποτελεύ μια ϋκφραςη που γεννιϋται και αναπτύςςεται ωσ κομμϊτι
των πολύμορφων επαναςτατικών κινημϊτων. Κινόματα που εύκολα αντιλαμβϊνεται
κϊποιοσ, ότι αλληλεπιδρώντασ με τισ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ τησ εκϊςτοτε εποχόσ εύναι
γϋννημα θρϋμμα των κοινωνικοπολιτικών διεργαςιών που ςυντελούνται ςε
ςυγκεκριμϋνεσ ιςτορικϋσ ςυγκυρύεσ.

Έτςι εύναι φυςικό, ότι και οι ϋνοπλεσ οργανώςεισ ανϊ τον κόςμο και την ιςτορύα ϋχουν
διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ και πολιτικϋσ αντιλόψεισ, που εξαρτώνται από τουσ
παρϊγοντεσ που προανϋφερα, καθώσ και από την καθοριςτικό ςυμβολό του
υποκειμενικού παρϊγοντα, τησ ουςύασ δηλαδό των ανθρώπων που τισ ςτελεχώνουν.
Σο ύδιο ιςχύει και για τη ΠΥ. Ένασ από τουσ λόγουσ που ανϋλαβα την πολιτικό
ευθύνη για τη ςυμμετοχό μου ςτην οργϊνωςη, εύναι γιατύ με ενδιαφϋρει να
υπεραςπιςτώ την ιςτορύα τησ και τισ επιλογϋσ τησ, να μην επιτρϋψω να ςϋρνεται το
όνομϊ τησ ςτο βούρκο από τουσ θιαςώτεσ του ςυςτόματοσ που αποζητούν εναγωνύωσ
να απονοηματοδοτόςουν τον αγώνα τησ, και φυςικϊ να ςυνεχύςω να διαδύδω τον
ιδιαύτερο λόγο τησ, τισ ιδϋεσ και αντιλόψεισ τησ.

Η ΠΥ αποτελεύ μια αναρχικό αντϊρτικη ομϊδα που μϋςω των οργανωμϋνων δομών
επύθεςησ προωθεύ τον επαναςτατικό ςκοπό. Εύμαςτε κομμϊτι του επαναςτατικού
ςχεδύου, που δομεύται ςτο παρόν και ϋχει τα μϊτια ςτραμμϋνα ςτο μϋλλον, ςτο ςτόχο
τησ επανϊςταςησ. Ένα ςτόχο που εμεύσ βϊζουμε μπροςτϊ ςτο ςόμερα με τη μορφό τησ
ϊμεςησ δρϊςησ και τησ διαρκώσ δραςτηριοπούηςησ. Η ΠΥ χτυπούςε και χτυπϊει τισ
κυρύαρχεσ δομϋσ του καπιταλιςμού και τησ αςτικόσ δημοκρατύασ. Οι επιθϋςεισ τησ
ςτρϋφονται ενϊντια ςτα ςυμπλϋγματα εξουςύασ και τουσ θεςμούσ που ςτηρύζουν το
ςύςτημα. Η ςτόχευςη αποτελεύ για μασ μια βαςικό και αναγκαύα ςυνθόκη όςον αφορϊ
ςτισ δραςτηριότητϋσ μασ. Μασ ενδιαφϋρει να καταφϋρουμε πλόγματα ςτον εχθρό και
να αναδεικνύουμε την τρωτότητα μϋςα από διαρκεύσ πρϊξεισ πολϋμου. Σο κϊνουμε
οργανωμϋνα και με ςυνϋπεια, ςυνϋπεια που καθορύζεται από την παραγωγό του
επαναςτατικού μασ λόγου ωσ επιςτϋγαςμα και ςυμπόρευςη των πρϊξεων μασ.

«Φωρύσ πρϊξη, η λϋξη εύναι ϋνα τύποτα. Φρειϊζεται την αρμονύα τησ γροθιϊσ ςτο
τραπϋζι, του όχου τησ ϋκρηξησ, του πυροβολιςμού, για αυτό τη μαγικό κουζύνα που την
κρύςιμη ςτιγμό, ςυγκεντρώνει όλο το δυναμικό τησ ανυποταξύασ μασ». Jean –Marc
Rouillan. Η πρϊξη εύναι η ιερότερη μορφό του λόγου, ο οπούοσ με τη ςειρϊ του
αποςαφηνύζει και καθορύζει τισ πολιτικϋσ επιλογϋσ των δρώντων υποκειμϋνων. Οι
δικϋσ μασ πολιτικϋσ επιλογϋσ εχθρεύονται αυτόν τον κόςμο ςτο ςύνολο του. Κϊθε

ϋκφραςη τησ κυριαρχύασ, κϊθε ςχϋςη δομημϋνη ςτην εκμετϊλλευςη εύναι για εμϊσ
εχθρικό. Και ανεξϊρτητα από τον αν διαφαύνεται ό όχι μια κϊποια αόρατη πιθανότητα
μιασ ευρεύασ και μαζικόσ ςύγκρουςησ, εμεύσ επιλϋγουμε τη λογικό τησ ϊμεςησ και
ςυνεχούσ δραςτηριοπούηςησ με ςτόχο την ικανοπούηςη και πραγμϊτωςη του
ατομικού μασ Εγώ και τησ τελικόσ ςυλλογικοπούηςησ του μϋςου τησ επαναςτατικόσ
διαδικαςύασ. Μιασ διαδικαςύασ που θα ςυντρύψει την κοινωνύα όπωσ τη γνωρύζουμε.

Με αυτό το ςκεπτικό η υνωμοςύα ξεκύνηςε να χτυπϊει χρηςιμοποιώντασ
εμπρηςτικούσ μηχανιςμούσ ςε αντιπροςωπεύεσ αυτοκινότων, τρϊπεζεσ, αςφαλιςτικϋσ
εταιρεύεσ, οικονομικϋσ και κρατικϋσ υπηρεςύεσ, πολιτικούσ, υπουργεύα, κομματικούσ
μηχανιςμούσ, εκκληςύεσ, ςτρατόπεδα, φυλακϋσ, μπϊτςουσ, ςυςτόματα ελϋγχου και
επιτόρηςησ, δημοςιογρϊφουσ και φαςιςτικϋσ ςυμμορύεσ. Οι θεματικϋσ που
αναπτύςςονται μϋςω των προκηρύξεων τησ οργϊνωςησ, καλύπτουν μια ευρεύα και
ποικιλόμορφη θεματολογύα. Σην οικονομικό διϊςταςη του καπιταλιςμού και το ρόλο
των οικονομικών κϋντρων εξουςύασ, τα φυςικϊ πρόςωπα που απαρτύζουν τη
δημοκρατικό ελύτ, καθώσ και το ρόλο των μηχανιςμών, ςτουσ οπούουσ μετϋχουν το
ςτρατιωτικό-αςτυνομικό ςύμπλεγμα, με την επύθεςη ςτο ΡΟΤΥ και ςε ςτρατιωτικούσ
ςτόχουσ ςτισ 29/10/08 και ςτισ 2-3-4//11/08 αντύςτοιχα, το ρόλο των
δημοςιογρϊφων και των media και την προπαγϊνδα ωσ μϋςω επύτευξησ τησ
ςυναύνεςησ καθώσ και ωσ αλλοτριωτικό διαδικαςύα, το ρόλο των μπϊτςων, καθώσ και
των ςυςτημϊτων ελϋγχου και επιτόρηςησ, την καταςτολό ωσ διαδικαςύα παραγωγόσ
φοβικών ςυνδρόμων και τη δημιουργύα μιασ αςτυνομοκρατούμενησ κοινωνύασ, τη
θρηςκεύα και το ρόλο τησ ωσ μηχανιςμό υποταγόσ και απαξύωςησ τησ ζωόσ, καθώσ και
τη διεθνιςτικό αλληλεγγύη με τα χτυπόματα ςτο Γαλλικό πρακτορεύο ειδόςεων ςτισ
3/12/08 για τουσ ςυντρόφουσ που πραγματοπούηςαν ςαμποτϊζ ςε ςιδηροδρομικϋσ
γραμμϋσ και ςτο Προξενεύο τησ Φιλόσ ςτισ 22/7/09 για το ςύντροφο Mauricio Morales
Duorte που ςκοτώθηκε όταν η βόμβα που μετϋφερε για να τοποθϋτηςη ςε
ςτρατόπεδο τησ αςτυνομύασ εξερρϊγει ςτα χϋρια του. τη ςυνϋχεια η υνωμοςύα
μαζεύοντασ εμπειρύεσ και αποκτώντασ βιώματα καθώσ και εξαιτύασ τησ ανϊπτυξησ τησ
πολιτικόσ τησ θϋςησ και τησ θεμελύωςησ των ςτοχεύςεών τησ, αποφϊςιςε να εξελιχθεύ
και να αναβαθμύςει τη δρϊςη τησ. Έτςι πραγματοπούηςε τα χτυπόματα ςτην οικύα του
φαςύςτα πρώην υπουργού Δημόςιασ Σϊξησ και ςτρατιωτικού επύ Φούντασ Παναγιώτη
Φηνοφώτη ςτισ 11/07/09, ςτο υπουργεύο Μακεδονύασ-Θρϊκησ ςτισ 2/09/09 και ςτην
επύθεςη ςτην οικύα Γερϊςιμου Αρςϋνη- Λούκασ Κατςϋλη, ο πρώτοσ μϊςτιγα μιασ
ολόκληρησ γενιϊσ που καταριόταν το όνομϊ του και η δεύτερη ϊξια εκπρόςωποσ του
καπιταλιςμού με αναβαθμιςμϋνο ρόλο ςτη ςημερινό κυβϋρνηςη.

Η πολιτικό μασ αντύληψη όμωσ ωσ ΠΥ εύναι ότι η κυριαρχύα δεν απορρϋει
μονοδιϊςτατα από τα κϋντρα εξουςύασ αλλϊ αντύθετα διαχϋεται ςε όλεσ τισ κοινωνικϋσ
δομϋσ, και καθορύζει ςύςςωμεσ τισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ και ςυμπεριφορϋσ. Γι αυτό
μϋςω των προκηρύξεων μασ ςτηλιτεύουμε τισ ςχϋςεισ αυτϋσ καθώσ και τα
χαρακτηριςτικϊ που το κοινωνικό ςύνολο υιοθετεύ, πρόθυμο να ςκύψει το κεφϊλι
πειθόνια ςτουσ δυνϊςτεσ του με αντϊλλαγμα μια επύπλαςτη καπιταλιςτικό ευημερύα,
που δεν εύναι παρϊ ψύχουλα ςτο τραπϋζι των οικονομικών ελύτ.

τηλιτεύουμε τισ ςυμπεριφορϋσ αυτϋσ ακριβώσ γιατύ μασ ενδιαφϋρει να αναδεύξουμε
ότι η επιβύωςη ενόσ ςυςτόματοσ που βαςύζεται ςτην εκμετϊλλευςη ϋχει τισ ρύζεσ τησ
όχι μόνο ςτην από τα πϊνω επιβολό ενόσ κυρύαρχου μοντϋλου διακυβϋρνηςησ αλλϊ
και ςτην από τα κϊτω κοινωνικό ςυναύνεςη μϋςω τησ αδιαφορύασ, τησ αδρϊνειασ, του
φόβου και τησ αλλοτρύωςησ. Όταν οι μϊζεσ των καταπιεςμϋνων απεμπολούν κϊθε
ύχνοσ δημιουργικόσ ςυνεύδηςησ, όταν δεν μπορούν αντιληφθούν τη ζωό τουσ ωσ
αποτϋλεςμα και απόρροια των ύδιων τουσ των επιλογών, όταν παραδομϋνοι ςτη
μαςτούρα του θεϊματοσ βαυκαλύζονται ςτην ιδϋα μιασ τηλεοπτικόσ ουτοπύασ, όταν η
ιδιώτευςη, ο ατομιςμόσ, το όνειρο τησ προςωπικόσ ανϋλιξησ και η μικροεξουςύα
γύνονται αυτοςκοπόσ, όταν η αδιαφορύα προβϊλλεται ωσ θϋςη και ςτϊςη ζωόσ, όταν η
διεκδύκηςη περιορύζεται ςε ϋναν ϊνευ αντικρύςματοσ ψευτοτςαμπουκϊ απϋναντι ςτον
πιο αδύναμο, όταν ο φόβοσ εύναι ικανόσ να αποτελϋςει τροχοπϋδη τησ ανατρεπτικόσ
ςκϋψησ και πρακτικόσ, όταν η ενδοταξικό βύα αντικαθιςτϊ τη ςύγκρουςη με το
ςύςτημα εξουςύασ, όταν η επιλογό του εκϊςτοτε δυνϊςτη μϋςω τησ εκλογικόσ
διαδικαςύασ γύνεται αντιληπτό ωσ αγώνασ, όταν τελικϊ η παθητικότητα και η υποταγό
βρύςκουν ϋδαφοσ για να εδραιωθούν, τότε το ϊλλοθι τησ καταπύεςησ εύναι ανύκανο να
προςφϋρει αςφαλϋσ καταφύγιο ςτισ επιλογϋσ και την ενοχό των εκμεταλλευόμενων.
Για αυτό και εμεύσ αρνούμαςτε πια να αντιμετωπύζουμε το κοινωνικό ςύνολο ωσ
μόνιμο θύμα που αξύζει πλόρη ϊφεςη αμαρτιών.

Γι’ αυτό και πρεςβεύουμε τον αναρχικό ατομικιςμό. Γιατύ αναζητούμε ςυντρόφουσ και
ςυμπολεμιςτϋσ που με όπλο τη ςυνεύδηςη πορεύονται προσ τον επαναςτατικό
προοριςμό. Γιατύ γνωρύζουμε ότι η επαναςτατικό ςυνεύδηςη και ηθικό εύναι αναγκαύα
ςυνθόκη που μπορεύ να παρϊγει μια υγιό, αναρχικό, επαναςτατικό διαδικαςύα όπωσ
την αντιλαμβανόμαςτε. Γιατύ θεωρούμε την επανϊςταςη ωσ ζότημα πρώτα ατομικό
και μετϊ ςυλλογικό. Και αυτό γιατύ πιςτεύουμε ότι ο καθϋνασ ϋχει ευθύνη για τισ
επιλογϋσ και τη ςτϊςη ζωόσ του. Γιατύ δεν δεχόμαςτε ότι υπϊρχουν κϊποιοι που εύναι
ικανού να πρϊξουν επαναςτατικϊ ενώ ϊλλοι όχι. Γιατύ δεν αντιλαμβανόμαςτε τον
εαυτό μασ ωσ πρωτοπορύα του αγώνα, την οπούα κϊποιεσ ϊβουλεσ μϊζεσ οφεύλουν να
ακολουθόςουν, αλλϊ αντύθετα ωσ υποκεύμενα που μετϋχουν ςτισ διεργαςύεσ του
αγώνα και που ςυλλογικοποιώντασ και κϊνοντασ πρϊξη τισ αρνόςεισ τουσ ςτο ςόμερα
αποςκοπούν ςτην αναζότηςη των μειοψηφιών εκεύνων που με τη ςειρϊ τουσ θα
κινηθούν προσ τον επαναςτατικό ςκοπό, με όπλο τουσ το μύςοσ για τον κυρύαρχο
πολιτιςμό, για τισ δομϋσ και τισ λειτουργύεσ τησ κοινωνύασ όπωσ τη γνωρύζουμε.
Επαναςτατημϋνεσ ατομικότητεσ που θα πορευτούν ςαν ϋνα ςώμα προσ την
καταςτροφό του υπϊρχοντοσ, ςυνϊπτοντασ υγιεύσ ςυντροφικούσ δεςμούσ και
προωθώντασ τισ αξύεσ και τισ αρχϋσ τησ ιςότητασ, τησ αλληλεγγύησ, τησ αυτοθϋςμιςησ,
τησ αυτονομύασ, τησ αυτοοργϊνωςησ και τησ ελευθερύασ.

Αυτό την αντύληψη προτϊςςει η ΠΥ. Σον καθημερινό ανηλεό πόλεμο ςε κϊθε μορφό
εξουςύασ. Σην ϋμπρακτη και ολικό ρόξη μακριϊ από ςυντεχνιακϋσ και
αποπροςανατολιςτικϋσ αιτηματικϋσ διεκδικόςεισ. Αρνούμαςτε να ςυμβιβαςτούμε με
τουσ υλικούσ όρουσ ζωόσ του ςόμερα. Δεν αντιλαμβανόμαςτε τισ ζωϋσ μασ απλϊ ωσ
οικονομικϊ μεγϋθη ούτε τισ μετρϊμε με αριθμούσ και γι αυτό δε μιλϊμε για χαμηλούσ
μιςθούσ, για ϋλλειψη κοινωνικών προγραμμϊτων ό οικονομικό εξαθλύωςη, αλλϊ
αντύθετα για υπαρξιακό φτώχεια, για ςυναιςθηματικό και ηθικό ξεπεςμό και για

γενικευμϋνη αλλοτρύωςη. Δεν ζητιανεύουμε ευνοώκότερουσ όρουσ ςκλαβιϊσ αλλϊ
απαιτούμε τον απόλυτο λόγο ςτισ ζωϋσ μασ και το κϊνουμε πρϊξη ςτο χθεσ, το ςόμερα,
το πϊντα, επιτιθϋμενοι κϊτω από την αιγύδα μιασ αντϊρτικησ δομόσ ςε ότι επιχειρεύ να
καταςτεύλει, να αλλοτριώςει ό να διαβρώςει τισ επιθυμύεσ, τα όθη, την ακεραιότητα
και το χαρακτόρα μασ. Επιθυμούμε τϋλοσ τη διϊχυςη και προώθηςη αυτού του τρόπου
δρϊςησ ςε όλουσ όςουσ με τιμό, αξιοπρϋπεια και θϊρροσ πραγματεύονται την
επανϊςταςη ωσ ϋνα ςτούχημα διαρκεύασ, ωσ ϋνα αϋναο ταξύδι προσ ϋνα καθαρό
ουρανό.

Έτςι κϊπωσ θϋλω να φτϊςω ςτη ςύλληψό μου ςτισ 23/09/09. Μια επιχεύρηςη τησ
αντιτρομοκρατικόσ ςτο ςπύτι μου ςτο Φαλϊνδρι μεταφρϊζεται ςε 4 ςυλλόψεισ. Εγώ, ο
ξϊδερφόσ μου, η κοπϋλα του και ϋνασ ςύντροφοσ και φύλοσ ςυλλαμβϊνονται ωσ μϋλη
τησ ΠΥ. το ςπύτι μου βρύςκεται ϋνασ υπό καταςκευό εκρηκτικόσ μηχανιςμόσ, ο
οπούοσ ςύμφωνα με τη λογικό του modus operanti ανϊγεται ςε ςτοιχεύο που δϋνει
τουσ ςυλληφθϋντεσ με την οργϊνωςη. Η παντελόσ απουςύα ςτοιχεύων για την εμπλοκό
οποιουδόποτε ϊλλου ανθρώπου εκτόσ από το ϊτομό μου με το μηχανιςμό, πολλώ δε
μϊλλον με την οργϊνωςη, οδηγεύ τουσ μπϊτςουσ ςε ςυνεργαςύα με τα ΜΜΕ ςτην
αναγκαιότητα να δημιουργόςουν το ευφυολόγημα τησ γιϊφκασ, ώςτε να ςτηριχθούν
οι διώξεισ. Σα media ξεκινούν να λαςπολογούν και να πατούν επύ πτωμϊτων μιλώντασ
για εξϊρθρωςη τησ οργϊνωςησ και για μαζικϋσ ςυλλόψεισ μελών τησ. Αναμαςώντασ
τον ιςχυριςμό τησ γιϊφκασ, εκδύδουν εντϊλματα για οποιονδόποτε ϋχει αφόςει το
αποτύπωμα του ςτο ςπύτι ϋςτω κι αν το ϋχει επιςκεφθεύ μόνο μια φορϊ πριν χρόνια.
Έτςι εκτόσ από τισ 3 πρώτεσ προφυλακύςεισ ακολουθούν και περαιτϋρω ςυλλόψεισ.
Άνθρωποι ςϋρνονται ςτουσ ανακριτϋσ με τη ςυνοδεύα των κουκουλοφόρων τησ
αντιτρομοκρατικόσ για ϋνα αποτύπωμα ςε κηροπόγιο, ςε CD ηλεκτρονικού
υπολογιςτό, ςε πλακϊκι μπϊνιου και ϊλλα παρόμοια φαιδρϊ αλλϊ κατϊ τα ϊλλα
αδιϊςειςτα ςτοιχεύα.

Σα πρϊγματα όμωσ εύναι ξεκϊθαρα. Ο μόνοσ που γνώριζε για το μηχανιςμό όμουν εγώ.
Σο κοινωνικό μου περιβϊλλον, οι φύλοι και ςύντροφοι μου, που ερχόντουςαν για να με
επιςκεφθούν ςτα πλαύςια τησ κοινωνικόσ ςυναναςτροφόσ, δε μπορεύ να ϋχουν ευθύνη
για ϋνα αντικεύμενο που όταν επιμελώσ κρυμμϋνο ςπύτι μου και δε βριςκόταν ςε κοινό
θϋα, ούτε φυςικϊ η παρουςύα του εκεύ ςυνηγορεύ ότι όταν μϋλη τησ ΠΥ. Γιϊφκα
εξϊλλου εύναι ϋνασ χώροσ που καλύπτει ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ. Εύναι ϋνα
παρϊνομο ςπύτι, με πλαςτϊ τα ςτοιχεύα του ιδιοκτότη, με ϋνα μεγϊλο αριθμό όπλων ό
εκρηκτικών που χρηςιμοποιεύται ωσ ορμητόριο. ε ϋνα τϋτοιο ςπύτι πρόςβαςη ϋχει
ϋνασ κλειςτόσ κύκλων ανθρώπων, και όχι οποιοςδόποτε τύχει να περϊςει για βόλτα.
Σα χαρακτηριςτικϊ αυτϊ ϋρχονται ςε αντιδιαςτολό με το ςπύτι μου, που εύναι ςτο
όνομα του πατϋρα μου, το επιςκεπτόταν ϋνα ςωρό κόςμοσ εκ των οπούων οριςμϋνοι
δεν ϋχουν καν επαφό με τον αναρχικό χώρο. Μόνοι τουσ εξϊλλου οι διωκτικού
μηχανιςμού ϋχουν καταρρύψει τον ιςχυριςμό τησ γιϊφκασ, αφού μόνο οριςμϋνοι, από
όςουσ ϋχουν αποτυπώματα μϋςα, κατηγορούνται για μϋλη τησ ΠΥ. Η επιλογό γύνεται
φυςικϊ με κριτόριο όχι αντικειμενικϊ ςτοιχεύα αλλϊ το παρελθόν των ανθρώπων ό
την πολιτικό τουσ ςτϊςη και ταυτότητα. Εγώ ϋχω αναλϊβει την πολιτικό ευθύνη για
τη ςυμμετοχό μου ςτην οργϊνωςη ΠΥ. Αυτό πρϋπει να ςημαύνει ότι και οι ϊλλοι
κατηγορούμενοι πρϋπει να ϋχουν ςχϋςη με την οργϊνωςη απλϊ επειδό με γνωρύζουν;

Επύςησ ϋχω ξεκαθαρύςει ότι ο μηχανιςμόσ όταν δικόσ μου και ότι η παρουςύα του ςτο
νόμιμο ςπύτι μου όταν ϋνα προπαραςκευαςτικόσ φύςησ προςωπικό μου ςφϊλμα. Εύναι
λοιπόν μια κοινωνικό επύςκεψη αρκετό για να καταδικϊςει τουσ ςυγκατηγορούμενουσ
μου για κατοχό εκρηκτικών; Όταν επιςκϋπτεται κανεύσ κϊποιο φύλο ό γνωςτό του
ψϊχνει και τισ ντουλϊπεσ του μόπωσ κρύβει κϊτι; Δε νομύζω. Απλϊ εύναι μια βολικό
ςυνθόκη που δικαιολογεύ τισ διώξεισ επαναςτατών αλλϊ και ϊςχετων με τον αγώνα
ανθρώπων, οι οπούοι τςουβαλιϊζονται ςε ϋνα γελούο κατηγορητόριο.

Η υπόθεςη τησ ΠΥ αποτϋλεςε την αρχό για μια ςειρϊ διώξεων και γεγονότων που
ςηματοδότηςαν την κρατικό-καταςταλτικό αντεπύθεςη ενϊντια ςτην ϊνοδο και
ριζοςπαςτικοπούηςη του μαχητικού ρεύματοσ του αναρχικού χώρου τα τελευταύα
χρόνια. Η ολοϋνα και αυξανόμενη ροό επιθϋςεων ενϊντια ςε ςτόχουσ-ςύμβολα τησ
κυριαρχύασ από ομϊδεσ και ςυλλογικότητεσ που ςυνθϋτουν το νϋο αντϊρτικο πόλησ
κϊτω από διαφορετικϋσ αντιλόψεισ και πολιτικϋσ αναλύςεισ, αλλϊ κοινό ςχϋδιο αγώνα,
αναγκϊζει τον καταςταλτικό μηχανιςμό να εξελύξει με τη ςειρϊ του τα μϋςα και τισ
μεθόδουσ του, ώςτε να αποτελϋςει ςημαντικό τροχοπϋδη ςτην ανϊπτυξη των
επαναςτατικών δυνϊμεων. Αν κϊνουμε μια ςύντομη αναδρομό, ιδιαύτερα μετϊ το
Δεκϋμβρη του ’08 και τον εφηςυχαςμό που ακολούθηςε όταν η εξϋγερςη καταλϊγιαςε,
θα δούμε ότι νϋοι ςύντροφοι που ζυμώθηκαν ςε τϋτοιεσ διαδικαςύεσ επϋλεξαν να
ςυνεχύςουν το δρόμο τησ φωτιϊσ, αντύ να αποςυρθούν ςτην ηρεμύα τησ υποταγόσ.
Παρϊλληλα οι όδη υπϊρχουςεσ αντϊρτικϋσ υποδομϋσ, εντεύνουν τη δρϊςη τουσ
δημιουργώντασ ϋνα πολύπλοκο πλϋγμα επιθετικών ομαδοποιόςεων που ανανεώνουν
και παρϊλληλα αναβαθμύζουν το επαναςτατικό ςτούχημα. Η όξυνςη αυτό τησ
επαναςτατικόσ δρϊςησ οδηγεύ πολύ λογικϊ ςε μια παρϊλληλη όξυνςη τησ καταςτολόσ,
αφού ο κρατικόσ μηχανιςμόσ αναγνωρύζει την επικινδυνότητα των επαναςτατικών
πρακτικών ιδιαύτερα ςε μια περύοδο που χαρακτηρύζεται από πολιτικό αςτϊθεια.

Ο επαναςτατικόσ πόλεμοσ ςημαύνει πλόγματα και ςτα δύο ςτρατόπεδα. Έτςι τον
τελευταύο 1,5 χρόνο μια ςειρϊ υποθϋςεων και γεγονότων χαρακτηρύζουν την
καταςταλτικό πολιτικό. Η επικόρυξη των ςυντρόφων .ειςύδη, Μ.ειςύδη και
Γ.Σςιρώνη για 600.000 ευρώ λύγο μετϊ την ςύλληψό μασ, οι μαζικϋσ προληπτικϋσ
προςαγωγϋσ ςε πορεύεσ, οι ϋφοδοι ςε ςτϋκια με γελούεσ προφϊςεισ, οι ςυλλόψεισ και
προφυλακύςεισ αγωνιςτών χωρύσ κανϋνα ςυςτατικό ςτοιχεύο, οι ςυλλόψεισ του Ε.Α.
και το κλύμα τρομοώςτερύασ, οι διώξεισ ςτα πρότυπα τησ δικόσ μασ υπόθεςησ του
ςτενού φιλικού, ςυντροφικού ό ςυγγενικού κύκλου των αγωνιςτών Νύκου Μαζιώτη,
Πόλασ Ρούπα και Κώςτα Γουρνϊ που αναλϊβανε την πολιτικό ευθύνη για τον Ε.Α., η
δολοφονύα του Λϊμπρου Υούντα, μϋλουσ τησ ύδιασ οργϊνωςησ κατϊ τη διϊρκεια μιασ
προπαραςκευαςτικόσ τησ ενϋργειασ, ο πιςώπλατοσ πυροβολιςμόσ και ςτη ςυνϋχεια
ακρωτηριαςμόσ του ποδιού του ύμου ειςύδη και φυςικϊ οι ςυλλόψεισ των
υπολούπων ςυντρόφων και αδερφών από την Ε.Ο. υνωμοςύα Πυρόνων τησ Υωτιϊσ
εύναι μερικϊ από τα χαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα.

Γύνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι οι γενικευμϋνεσ διώξεισ ςτα πλαύςια τησ
υπόθεςόσ μασ, εύναι ϋνα τμόμα του ςυνολικότερου καταςταλτικού ςχεδύου που
ςτοχεύει ευθϋωσ τισ επαναςτατικϋσ δυνϊμεισ και τη δρϊςη τουσ. Η απϊντηςό μασ ςε

ϋνα τϋτοιο ςχϋδιο δεν μπορεύ παρϊ να εύναι η περαιτϋρω όξυνςη τησ δρϊςησ μασ και η
ανταπόδοςη των χτυπημϊτων όςο το δυνατόν με μεγαλύτερη ςφοδρότητα και
αποτελεςματικότητα.

Αυτό λοιπόν εύναι η θϋςη που εκφρϊζει και η ΠΥ. Γι αυτό εξϊλλου το λόγο, τον
τελευταύο αυτό χρόνο ανϋπτυξε την επαναςτατικό προοπτικό, αναβαθμύζοντασ ακόμη
περιςςότερο τη δρϊςη και το λόγο τησ και χτυπώντασ με ςαρωτικούσ εκρηκτικούσ
μηχανιςμούσ διϊφορουσ ςτόχουσ ςτο εςωτερικό τησ μητρόπολησ. Η επύθεςη ςτην
εθνικό αςφαλιςτικό, ςτη Βουλό, ςτην προεκλογικό ςυγκϋντρωςη του πρώην
πρωθυπουργού Κώςτα Καραμανλό, ςτην οικύα του Μύμη Ανδρουλϊκη και τησ
Μαριϋττασ Γιαννϊκου, ςτα γραφεύα τησ Φρυςόσ Αυγόσ, ςτο ςτρατόπεδο
ςυγκϋντρωςησ τησ Πϋτρου Ρϊλλη, ςτισ φυλακϋσ Κορυδαλλού και τα δικαςτόρια
Θεςςαλονύκησ, τα 14 εμπρηςτικϊ δϋματα ςε πρεςβεύεσ και διεθνεύσ οργανιςμούσ, το
δϋμα ςτον τότε υπουργό δικαιοςύνησ Φ. Καςτανύδη, καθώσ και η επύθεςη ςτο
Πρωτοδικεύο Αθηνών, ςτην καρδιϊ τησ μητρόπολησ, όταν η ουςιώδησ εξελικτικό
διαλεκτικό που παρόγαγε η υνωμοςύα όςο εγώ βριςκόμουν ςτη φυλακό. Η
αναβϊθμιςό τησ ςε πρϊξεισ αλλϊ και λόγο αποτελεύ για μϋνα παρϊδειγμα
ακεραιότητασ για κϊθε αντϊρτικη υποδομό που θϋλει να προωθεύ ουςιαςτικϊ τον
επαναςτατικό ςκοπό. Εύναι η ϋμπρακτη ϊρνηςη τησ λογικόσ τησ θυματοπούηςησ, η
ϊρνηςη να ζόςει με το φόβο και την ανηςυχύα, η επικϋντρωςη των δυνϊμεών τησ ςτην
κλιμϊκωςη τησ δρϊςησ τησ και τελικϊ η διαρκόσ όξυνςη και ςυνϋχεια του αντϊρτικού
πόλησ και του επαναςτατικού πολϋμου μακριϊ από υποχωρητικότητεσ και
ςυμβιβαςμούσ.

Αν πιςτεύει κανεύσ, ότι ενώπιον τησ αςτικόσ δικαιοςύνησ θα φοβηθώ ςτο ελϊχιςτο,
γελιϋται. Αν νομύζουν ότι θα τουσ παρακαλϋςω γονυπετόσ για ευνοώκότερη
μεταχεύριςη εύναι γελαςμϋνοι. Ξϋρω καλϊ ότι εκεύνοι που δειλιϊζουν αντικρύζοντασ ςτα
πρόςωπϊ μασ την απόλυτη αμφιςβότηςη του κόςμου τουσ και την απόλυτη
απαξύωςη τησ εξουςύασ που κατϋχουν, εύναι μόνο οι ύδιοι. Γιατύ το πρόςωπό μασ, όπωσ
και το πρόςωπο κϊθε ανυποχώρητου και αξιοπρεπό αγωνιςτό, εύναι το πρόςωπο τησ
επανϊςταςησ. Μιασ επανϊςταςησ που θα αποτελϋςει την αρχό του τϋλουσ για το
τερατούργημα που κρατϊνε ςτη ζωό. Μιασ επανϊςταςησ που θα ςυντρύψει, θα
κατεδαφύςει, θα εξαλεύψει την κοινωνύα ςτην υπϊρχουςα μορφό τησ.

Γι αυτό λοιπόν ξεκαθαρύζω, ότι η ςύλληψό μου και ο εγκλειςμόσ ςτα κελιϊ τησ
δημοκρατύασ δε ςηματοδοτεύ επ’ ουδενύ το τϋλοσ τησ επαναςτατικόσ μου
δραςτηριοπούηςησ. Αντύθετα ςκοπεύω να ςυνεχύςω να κϊνω πρϊξη τισ αρνόςεισ μου
διαδύδοντασ και προωθώντασ τισ θϋςεισ μου και τισ θϋςεισ τησ οργϊνωςησ , για τον
αγώνα, το αντϊρτικο πόλησ και τον επαναςτατικό πόλεμο. Γι αυτό εξϊλλου ανϋλαβα
και την πολιτικό ευθύνη τησ ςυμμετοχόσ μου ςτην οργϊνωςη. Γιατύ η ςυνϋπεια και η
περηφϊνια που χαρακτηρύζει τισ επιλογϋσ μου, μου το επιβϊλλει. Γιατύ με ενδιαφϋρει
να προαςπύςω και να προβϊλω την ιςτορύα και τισ επιλογϋσ τησ οργϊνωςησ δημόςια
και ξεκϊθαρα. Γιατύ δε θϋλω να αφόςω κανϋνα δημοςιογραφικό ςκουλόκι να χτύζει
καριϋρα ςτο όνομα και την υπόληψό τησ, προςπαθώντασ με χυδαύουσ και γλοιώδεισ
ιςχυριςμούσ να ςυκοφαντόςει, να απαξιώςει ηθικϊ και να απονοηματοδοτόςει την

πολιτικό τησ δρϊςη. Γιατύ με ενδιαφϋρει ακόμη η πολιτικό παρακαταθόκη που αφόνει
μια ςύλληψη και μια δύκη ςτη ςυλλογικό ςυνεύδηςη των επαναςτατικών δυνϊμεων.

Πιςτεύω ακρϊδαντα ότι το αντϊρτικο πόλησ και ο ϋνοπλοσ αγώνασ δεν ϋχουν ηττηθεύ
και ούτε πρόκειται να ςυμβεύ αυτό. Η εξϊρθρωςη μιασ οργϊνωςησ, οι ςυλλόψεισ ό
ακόμη και οι θϊνατοι μελών τησ δεν αρκούν για να ςβόςουν τη φλόγα τησ διαρκούσ
εξϋγερςησ, που καύει ςτα μϊτια όςων επιλϋγουν να ταχθούν υπϋρ του επαναςτατικού
πολϋμου. Οι αναλύςεισ που διεκδικούν την όττα του αντϊρτικου μεταφρϊζοντϊσ τη ςε
ςτεύρουσ αριθμούσ ςτερούνται οποιαδόποτε ιςτορικό διαλεκτικό. Όςο οι
παρακαταθόκεσ κϊθε εγχειρόματοσ παραμϋνουν ζωντανϋσ ςτισ μνόμεσ των
επαναςτατικών κινημϊτων και των αγωνιςτών, ο ϋνοπλοσ αγώνασ δεν πρόκειται να
νικηθεύ. Η οργϊνωςη μασ δεν πρόκειται να νικηθεύ! Και όπωσ το ϋθεςε και η ύδια ςτην
προκόρυξη που ακολούθηςε την αποςτολό εμπρηςτικών δεμϊτων ςε πρεςβεύεσ και
διεθνό πολιτικϊ πρόςωπα: «Η υνωμοςύα δεν πρόκειται να ςυλληφθεύ ποτϋ, γιατύ δεν
εύναι απλϊ μια οργϊνωςη, εύναι ϋνα ρεύμα ιδεών και οι ιδϋεσ εύναι πϊντα αςύλληπτεσ..»
όςο ςυνεχύζουμε λοιπόν αδιϊλειπτα και ςταθερϊ να εχθρευόμαςτε το υπϊρχον, όςο το
κϊνουμε πρϊξη μϋςα από τον καθημερινό μασ αγώνα, όςο ςτηρύζουμε τισ επιλογϋσ που
μασ κϊνουν περόφανουσ ανεξαρτότωσ του κόςτουσ, όςο αρνούμαςτε να ςκύψουμε το
κεφϊλι και να υποταχθούμε, όςο ςυνεχύζουμε να πολεμϊμε, το ςτούχημα τησ
επανϊςταςησ παραμϋνει πιο δυνατό από ποτϋ!

Κλεύνοντασ την πολιτικό μου δόλωςη θϋλω να αφιερώςω από καρδιϊσ ϋνα
απόςπαςμα του Σϊςου Λειβαδύτη ςτουσ ςυντρόφουσ και αδελφούσ μου, που μαζύ τουσ
βϊδιςα και θα βαδύζω ςτο δρόμο τησ αξιοπρϋπειασ, τησ ελευθερύασ, τησ επανϊςταςησ.
16. Και την πρώτη νύχτα μπόκε μϋςα ςτο κελύ ϋνασ ϊνθρωποσ που ‘χε χϊςει το
πρόςωπό του, κι ακούμπηςε το φανϊρι που κρατούςε κϊτω ςτο πϊτωμα.
17. Και ο ύςκιοσ του μεγϊλωςε πϊνω ςτον τούχο.
18. Και τον ερώτηςε: που ϋχεισ κρυμμϋνα τα όπλα;
19. Κι εκεύνοσ, κανεύσ δεν ξϋρει αν από ςύμπτωςη, ό ύςωσ για να απαντόςει
20. Έβαλε το χϋρι πϊνω ςτην καρδιϊ του.
21. Και τότε τον χτύπηςε. Ύςτερα μπόκε κι ϊλλοσ ϊνθρωποσ που ‘χε χϊςει το
πρόςωπο του και τον χτύπηςε κι αυτόσ.
22. Και οι ϊνθρωποι που ‘χαν χϊςει το πρόςωπό τουσ, όςαν πολλού.
23. Και ξημϋρωςε. Και βρϊδιαςε.
24. Ημϋρεσ ςαρϊντα.
25. Κι όρθαν ςτιγμϋσ που φοβόθηκε πωσ θα χϊςει το λογικό του.
26. και τον ϋςωςε μια μικρό αρϊχνη ςτη γωνιϊ, που την ϋβλεπε ακούραςτη κι
υπομονετικό να υφαύνει τον ιςτό τησ.

27. και κϊθε μϋρα τησ τον χϊλαγαν με τισ μπότεσ τουσ μπαύνοντασ
28. Κι εκεύνη τον ξανϊρχιζε κϊθε μϋρα. Και τησ τον χϊλαγαν πϊλι. Και ϊρχιζε ξανϊ.
29. Εισ τουσ αιώνασ των αιώνων.

ΣΙΠΟΣΑ ΔΕΝ ΕΦΕΙ ΣΕΛΕΙΩΕΙ.Ο ΠΟΛΕΜΟ
ΤΝΕΦΙΖΕΣΑΙ.
ΖΗΣΩ Η ΤΝΩΜΟΙΑ ΠΤΡΗΝΩΝ ΣΗ ΥΩΣΙΑ
ΖΗΣΩ Η ΑΣΤΠΗ ΑΝΑΡΦΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΔΙΕΘΝΕ ΕΠΑΝΑΣΑΣΙΚΟ ΜΕΣΩΠΟ
ΖΗΣΩ Η ΑΝΑΡΦΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Η μετϊφραςη του κειμϋνου του Novatore προςτϋθηκε ς’ αυτό τη μπροςούρα γιατύ
θεώρηςα ότι αποτελεύ μια ςημαντικό ςυνειςφορϊ ςτην ανϊπτυξη τησ επαναςτατικόσ
– νιχιλιςτικόσ διαλεκτικόσ. Για να αποφύγω τυχόν παρεξηγόςεισ ξεκαθαρύζω ότι η
ϊποψη του Novatore για την αλληλεγγύη δεν ςυνϊδει ούτε με τη δικό μου, ούτε με τησ
υνωμοςύασ ςυνολικότερα, πρϊγμα που ϋχει φανεύ εξϊλλου από κεύμενα που ϋχουμε
εκδώςει ςτο παρελθόν.

Είμαι και εγώ Νιχιλιστής – RenzoNovatore
I
Εύμαι ατομικιςτόσ επειδό εύμαι αναρχικόσ· και εύμαι αναρχικόσ επειδό εύμαι νιχιλιςτόσ.
Αλλϊ αντιλαμβϊνομαι το νιχιλιςμό και με τον δικό μου τρόπο.
Δε με ενδιαφϋρει αν η καταγωγό του εύναι κανδιναβικό ό Ανατολύτικη, ούτε εϊν ϋχει ό
δεν ϋχει ιςτορικό, πολιτικό, πρακτικό παρϊδοςη ό μύα θεωρητικό φιλοςοφικό,
διανοητικό ό πνευματικό. Αυτοαποκαλούμαι νιχιλιςτόσ γιατύ ξϋρω ότι νιχιλιςμόσ
ςημαύνει ϊρνηςη.
Άρνηςη τησ κϊθε κοινωνύασ, τησ κϊθε κουλτούρασ, του κϊθε κανόνα και τησ κϊθε
θρηςκεύασ. Αλλϊ δε λαχταρώ τη Νιρβϊνα περιςςότερο απ’ όςο τον απελπιςμϋνο και
αδύναμο πεςιμιςμό του οπενχϊουερ, που εύναι χειρότεροσ από τη βύαιη αποκόρυξη
τησ ζωόσ καθεαυτόσ. Ο δικόσ μου εύναι ϋνασ ενθουςιώδησ και διονυςιακόσ πεςιμιςμόσ,
ςαν μια φλόγα που πυρπολεύ τη ζωικό μου αφθονύα, που περιφρονεύ κϊθε θεωρητικό,
επιςτημονικό ό ηθικό φυλακό.
Και αν αυτοαποκαλούμαι ατομικιςτόσ αναρχικόσ, εικονοκλϊςτησ και νιχιλιςτόσ, εύναι
ακριβώσ γιατύ πιςτεύω ότι υπϊρχει μύα υψηλότερη και περιςςότερο ολοκληρωμϋνη
ϋκφραςη τησ γεμϊτησ θϋληςη και επιπόλαιησ ατομικότητϊσ μου που, ςαν ποτϊμι που
ξεχειλύζει, επιθυμεύ να επεκταθεύ, παραςϋρνοντασ ορμητικϊ τϋφρουσ και αναχώματα,
μϋχρι να ςυγκρουςτεύ με γρανιτϋνιουσ βρϊχουσ, για να κομματιαςτεύ και να διαλυθεύ
με τη ςειρϊ του. Δεν αποκηρύςςω τη ζωό. Σην εξυμνώ και την τραγουδώ.
II
Όποιοσ αποκηρύςςει τη ζωό επειδό τη νιώθει μονϊχα ςαν πόνο και θλύψη και δε
βρύςκει το ηρωικό κουρϊγιο να αυτοκτονόςει εύναι – κατϊ τη γνώμη μου –μύα
παρϊξενη φιγούρα και ϋνασ καταδικαςμϋνοσ ϊνθρωποσ· ακριβώσ όπωσ εύναι κανεύσ
μύα αξιολύπητη κατώτερη ύπαρξη εϊν πιςτεύει ότι το ιερό δϋντρο τησ ευτυχύασ εύναι
ϋνα ςτρεβλό φυτό πϊνω ςτο οπούο όλοι οι πύθηκοι θα καταφϋρουν να αναρριχηθούν
ςτο κοντινό ό μακρινό μϋλλον, και ότι τότε η ςκιϊ του πόνου θα εξαφανιςτεύ από τα
φωςφορύζοντα πυροτεχνόματα του αληθινού Καλού...

III
Η ζωό – για μϋνα – δεν εύναι ούτε καλό ούτε κακό, ούτε θεωρύα ούτε μύα ιδϋα. Η ζωό
εύναι μύα πραγματικότητα, και η πραγματικότητα τησ ζωόσ εύναι ο πόλεμοσ. Για
κϊποιον που εύναι γεννημϋνοσ πολεμιςτόσ, η ζωό εύναι πηγό χαρϊσ, για τουσ ϊλλουσ
εύναι απλώσ πηγό ταπεύνωςησ και θλύψησ. Δεν απαιτώ πια ανϋμελη χαρϊ από τη ζωό
μου. Δε μπορούςε να μου τη προςφϋρει, και δε θα όξερα τι να την κϊνω τώρα που η
εφηβεύα μου πϋραςε...
Αντ’ αυτού απαιτώ να μου δώςει τη διεςτραμμϋνη χαρϊ τησ μϊχησ που μου προςφϋρει
τουσ περύλυπουσ ςπαςμούσ τησ όττασ και τισ φιλόδονεσ ςυγκινόςεισ τησ νύκησ.
Ηττημϋνοσ ςτη λϊςπη ό νικητόσ ςτον όλιο, τραγουδώ τη ζωό και την αγαπώ!
Δεν υπϊρχει ανϊπαυςη για το εξεγερμϋνο μου πνεύμα παρϊ μόνο ςτον πόλεμο,
ακριβώσ όπωσ δεν υπϊρχει μεγαλύτερη ευτυχύα για το περιπλανώμενο, αιρετικό μυαλό
μου, από την ανεμπόδιςτη διαβεβαύωςη τησ ικανότητϊσ μου ςτη ζωό και ςτην
αγαλλύαςη. Κϊθε μου όττα με εξυπηρετεύ μόνο ωσ ϋνα ςυμφωνικό πρελούδιο για μύα
νϋα νύκη.
IV
Από την ημϋρα που όρθα ςτο φωσ – μϋςω μιασ τυχαύασ ςύμπτωςησ που δε θα
αναλύςω τώρα – κουβαλούςα το δικό μου Καλό και το δικό μου Κακό μαζύ μου.
Αυτό ςημαύνει : τη χαρϊ και τη λύπη μου, ακόμη ςε εμβρυακό κατϊςταςη. Και οι δύο
εξελύχθηκαν μαζύ μου ςτο ρου του χρόνου. Όςο εντονότερα ϋνιωθα τη χαρϊ, τόςο
βαθύτερα αντιλαμβανόμουν τη θλύψη. Δε μπορεύσ να καταπιϋςεισ τη μύα χωρύσ να
κϊνεισ το ύδιο και ςτην ϊλλη.
Σώρα γκρϋμιςα την πόρτα και αποκϊλυψα τουσ γρύφουσ τησ φύγγασ. Η χαρϊ και η
λύπη εύναι απλώσ δύο λικϋρ με τα οπούα η ζωό μεθϊει ανϋμελη. υνεπώσ δεν εύναι
αλόθεια ότι η ζωό εύναι μια βρώμικη και τρομακτικό ϋρημοσ όπου λουλούδια δεν
ανθύζουν πια ούτε κόκκινα φρούτα ωριμϊζουν.
Και ακόμη και η ιςχυρότερη από όλεσ τισ θλύψεισ, αυτό που οδηγεύ ϋνα δυνατό ϊντρα
προσ το ςυνειδητό και τραγικό θρυμματιςμό τησ ύδιασ του τησ ατομικότητασ, εύναι
μόνο η ρωμαλϋα ενςϊρκωςη τησ τϋχνησ και τησ ομορφιϊσ.
Και ξαναγυρνϊ ςτο παγκόςμιο ανθρώπινο ρεύμα με τισ εκτυφλωτικϋσ ακτύνεσ του
εγκλόματοσ που καταςτρϋφει και παραςϋρνει όλη τη κρυςτϊλλινη πραγματικότητα
του οριοθετημϋνου κόςμου των πολλών ϋτςι ώςτε να ανυψωθεύ προσ την απόλυτη,
ιδεατό φλόγα και να διαςκορπιςτεύ ςτην ατϋρμονη φωτιϊ του νϋου.
V
Η επανϊςταςη του ελεύθερου πϊνω ςτη θλύψη εύναι μόνο η ενδόμυχη, παθιαςμϋνη
επιθυμύα για μια πιο ϋντονη και μεγϊλη χαρϊ. Αλλϊ η μεγαλύτερη χαρϊ εμφανύζεται
μπροςτϊ του μονϊχα ςτον καθρϋφτη τησ βαθύτερησ θλύψησ και ενώνεται μαζύ τησ
αργότερα ςε ϋναν αχανό βϊρβαρο εναγκαλιςμό. Και από αυτόν τον αχανό και
καρποφόρο εναγκαλιςμό ξεπηδϊ το υψηλό χαμόγελο του δυνατού, καθώσ, εν μϋςω τησ
ςύγκρουςησ, τραγουδϊ τον πιο βροντερό ύμνο ςτη ζωό.

Ένασ ύμνοσ που υφαύνεται από την ύβρη και την περιφρόνηςη, από τη θϋληςη και το
μεγαλεύο. Ένασ ύμνοσ που δονεύται και πϊλλεται ςτο φωσ του όλιου καθώσ αυτό
φωτύζει τουσ τύμβουσ, ϋνασ ύμνοσ που αναςταύνει το τύποτα και το γεμύζει με όχουσ.

VI
Πϊνω από το υποδουλωμϋνο πνεύμα του ωκρϊτη που ςτωικϊ αποδϋχεται το θϊνατο
και το ελεύθερο πνεύμα του Διογϋνη που κυνικϊ αποδϋχεται τη ζωό, ανυψώνεται το
θριαμβευτικό ουρϊνιο τόξο πϊνω ςτο οπούο ο ιερόςυλοσ ιςοπεδωτόσ των νϋων
φανταςμϊτων, ο ριζικόσ καταςτροφϋασ κϊθε ηθικού κόςμου, χορεύει. Εύναι ο
ελεύθεροσ που ςυνεχύζει να χορεύει ψηλϊ μϋςα ςτο μεγαλοπρεπϋσ φωςφοριςμό του
όλιου.
Και όταν γιγϊντια ςύννεφα μελαγχολικόσ ςκοτεινιϊσ υψώνονται από ελώδη χϊςματα
για να τον εμποδύςουν να δει το φωσ και να μπλοκϊρουν το μονοπϊτι του, εκεύνοσ
ανούγει δρόμο με πιςτολιϋσ από το Browning του ό ςταματϊ την πορεύα τουσ με τη
φλόγα τησ επιβλητικόσ φανταςύασ του, αναγκϊζοντϊσ τα να υποταχτούν ςαν ταπεινού
ςκλϊβοι ςτα πόδια του.
Αλλϊ μόνο εκεύνοσ που γνωρύζει να εξαςκεύ την εικονοκλαςτικό οργό τησ
καταςτροφόσ δύναται να κατϋχει την χαρϊ που γεννϊ η ελευθερύα, αυτό η μοναδικό
ελευθερύα που γονιμοποιεύται από τη θλύψη. Εξυψώνομαι ενϊντια ςτην
πραγματικότητα του εξωτερικού κόςμου για τον θρύαμβο τησ πραγματικότητασ του
εςωτερικού μου κόςμου.
Απορρύπτω την κοινωνύα για το θρύαμβο του εγώ. Απορρύπτω τη ςταθερότητα κϊθε
κανόνα, κϊθε εθύμου, κϊθε ηθικόσ για την επιβεβαύωςη κϊθε ενςτύκτου που βρύθει
θϋληςησ, ολόκληρου του ελεύθερου ςυναιςθηματιςμού, κϊθε πϊθουσ και κϊθε
φανταςύασ. Περιγελώ κϊθε καθόκον και δικαύωμα για να μπορώ να τραγουδώ την
ελεύθερη θϋληςη.
Περιφρονώ το μϋλλον για να υποφϋρω και να ευχαριςτιϋμαι το καλό και το κακό ςτο
παρόν. Απεχθϊνομαι την ανθρωπότητα γιατύ δεν εύναι η δικό μου ανθρωπότητα. Μιςώ
τουσ τύραννουσ και περιφρονώ τουσ ςκλϊβουσ. Δε θϋλω και δε δεύχνω αλληλεγγύη,
γιατύ εύμαι πεπειςμϋνοσ ότι αυτό εύναι μύα νϋα αλυςύδα, και γιατύ ςυμφωνώ με τον
Ίψεν ότι ο πιο μοναχικόσ εύναι και ο ιςχυρότεροσ. Αυτόσ εύναι ο Νιχιλιςμόσ μου. Ζωό,
για μϋνα, δεν εύναι τύποτε παρϊ ϋνα ηρωικό πούημα χαρϊσ και διαςτροφόσ, γραμμϋνο
με τα ματωμϋνα χϋρια τησ θλύψησ και του πόνου ενόσ τραγικού ονεύρου τϋχνησ και
ομορφιϊσ.

