
Καμπάνια αλληλεγγύης στους απελευθερωμένους 
χώρους και στ’ αναρχικά συντρόφια στον κόσμο όλο

Καλούμε σε διεθνή εκστρατεία άμεσων δράσεων σε αλληλεγγύη προς τους 
απελευθερωμένους χώρους απ’ τις 2 ως τις 12 Φλεβάρη 2013.

Δε θέλουμε όμως να σταματήσουμε ύστερα από μια δυο ενέργειες, γιατί μιλάμε για κάτι πολύ 
περισσότερο από μιαν αντίδραση στην καταστολή. Απευθύνουμε κάλεσμα προς όλους τους 
αναρχικούς και αντεξουσιαστές, προς όλες τις αναρχικές και αντεξουσιάστριες να ξεχυθούμε 
στη μάχη τώρα ανά τον κόσμο.

Ακόμα κι αν η πρόσφατη επέλαση του ελληνικού κράτους εναντίον του αναρχικού/
αντεξουσιαστικού φάσματος υπήρξε τ’ αρχικό μας έναυσμα για να συντάξουμε αυτά τα 
λόγια, πολυάριθμα παραδείγματα σ’ όλο τον κόσμο μάς δείχνουν ότι οι αστυνομικές και 
δημοτικές αρχές, από κοινού με κολοσσιαίες εταιρείες, συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους, 
επιτίθενται σε δομές αλληλεγγύης και κατευνάζουν ολόκληρες κοινωνίες επιβάλλοντας μιαν 
ειρήνευση σε διακρατικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, 
σε ορισμένα μέρη του κόσμου όπου άνθρωποι υποφέρουν απ’ τη συστηματική εξαθλίωση 
κι από εκτεταμένα σχέδια αστικής ανάπλασης κι εξευγενισμού, ολοένα και εξαπολύονται 
επιθέσεις του κράτους/Κεφαλαίου ενάντια σε ριζοσπαστικά κινήματα, συμπεριλαμβανομένης 
της καταστολής απτών μορφών αντίστασης, όπως είναι οι καταλήψεις γης, τ’ αυτόνομα 
εγχειρήματα, οι καταλήψεις γραφείων εταιρειών ή οι απεργιακές δράσεις. Θεωρούμε λοιπόν 
σημαντικό να συνδέσουμε κι εμείς τους αγώνες μας διεθνώς, και ν’ αντεπιτεθούμε στο εδώ 
και τώρα. Το δικό σας έναυσμα θα μπορούσε να ’ναι η ανάγκη ν’ απαντήσετε έμπρακτα σε 
επιθέσεις που δέχονται κατειλημμένοι χώροι εκεί όπου βρίσκεστε εσείς. Αναλάβετε δράση 
στο δρόμο κι αφήστε τη φαντασία σας να τρέξει αχαλίνωτη για να εξαπλωθεί το μήνυμα της 
ενεργούς αντίστασης.

Συντρόφια μας εξακολουθούν να βρίσκονται στις φυλακές του κόσμου. Πολλές απ’ τις 
αυτοοργανωμένες εστίες μας έχουν υποστεί επιδρομές ή εκκενώσεις, οι ίδιες μας οι 
υποδομές τελούν υπό πολιορκία, ενώ τα δικά μας μέσα αντιπληροφόρησης λογοκρίνονται ή 
παρεμποδίζονται. Κάθε φορά που εκφράζουμε τις ιδέες μας δημοσίως, ένστολοι ρόμποκοπ 
καραδοκούν παντού. Μηχανήματα επιτήρησης παρακολουθούν και την παραμικρή μας 
κίνηση, την ίδια ώρα που το κράτος μπορεί να υπολογίζει σ’ έναν ένοπλο φασιστικό 
συρφετό… Μα η υπαρξιακή μάχη την οποία δίνουμε είναι κάτι που υπερβαίνει την 
προάσπιση στέρεων υλικών δομών.

Ήρθε επομένως η ώρα να πούμε αρκετά με τη μόνιμη ηττοπάθεια. Ο κοινωνικός πόλεμος 
μαίνεται ανεξάρτητα από εξώσεις ή προσαγωγές. Δεν υπάρχουν σύνορα μες στις δικές μας 
τις καρδιές. Για κάθε ένα εγχείρημα που μας καταστρέφουν, θα πρέπει να ξεπηδάνε δυο 
καινούργια ανά την υδρόγειο. Για κάθε ένα φυλακισμένο συντρόφι, οι δράσεις μας θα πρέπει 
να μιλάνε από μόνες τους.

Ξυπνάτε, σαλτάρετε, πάρτε τα αγρίως – Πόλεμο στον πόλεμο των κυριάρχων!

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΑΥΡΟ ΦΛΕΒΑΡΗ

fightnow.noblogs.org

Καμπάνια αλληλεγγύης στους απελευθερωμένους 
χώρους και στ’ αναρχικά συντρόφια στον κόσμο όλο

Καλούμε σε διεθνή εκστρατεία άμεσων δράσεων σε αλληλεγγύη προς τους 
απελευθερωμένους χώρους απ’ τις 2 ως τις 12 Φλεβάρη 2013.

Δε θέλουμε όμως να σταματήσουμε ύστερα από μια δυο ενέργειες, γιατί μιλάμε για κάτι πολύ 
περισσότερο από μιαν αντίδραση στην καταστολή. Απευθύνουμε κάλεσμα προς όλους τους 
αναρχικούς και αντεξουσιαστές, προς όλες τις αναρχικές και αντεξουσιάστριες να ξεχυθούμε 
στη μάχη τώρα ανά τον κόσμο.

Ακόμα κι αν η πρόσφατη επέλαση του ελληνικού κράτους εναντίον του αναρχικού/
αντεξουσιαστικού φάσματος υπήρξε τ’ αρχικό μας έναυσμα για να συντάξουμε αυτά τα 
λόγια, πολυάριθμα παραδείγματα σ’ όλο τον κόσμο μάς δείχνουν ότι οι αστυνομικές και 
δημοτικές αρχές, από κοινού με κολοσσιαίες εταιρείες, συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους, 
επιτίθενται σε δομές αλληλεγγύης και κατευνάζουν ολόκληρες κοινωνίες επιβάλλοντας μιαν 
ειρήνευση σε διακρατικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, 
σε ορισμένα μέρη του κόσμου όπου άνθρωποι υποφέρουν απ’ τη συστηματική εξαθλίωση 
κι από εκτεταμένα σχέδια αστικής ανάπλασης κι εξευγενισμού, ολοένα και εξαπολύονται 
επιθέσεις του κράτους/Κεφαλαίου ενάντια σε ριζοσπαστικά κινήματα, συμπεριλαμβανομένης 
της καταστολής απτών μορφών αντίστασης, όπως είναι οι καταλήψεις γης, τ’ αυτόνομα 
εγχειρήματα, οι καταλήψεις γραφείων εταιρειών ή οι απεργιακές δράσεις. Θεωρούμε λοιπόν 
σημαντικό να συνδέσουμε κι εμείς τους αγώνες μας διεθνώς, και ν’ αντεπιτεθούμε στο εδώ 
και τώρα. Το δικό σας έναυσμα θα μπορούσε να ’ναι η ανάγκη ν’ απαντήσετε έμπρακτα σε 
επιθέσεις που δέχονται κατειλημμένοι χώροι εκεί όπου βρίσκεστε εσείς. Αναλάβετε δράση 
στο δρόμο κι αφήστε τη φαντασία σας να τρέξει αχαλίνωτη για να εξαπλωθεί το μήνυμα της 
ενεργούς αντίστασης.

Συντρόφια μας εξακολουθούν να βρίσκονται στις φυλακές του κόσμου. Πολλές απ’ τις 
αυτοοργανωμένες εστίες μας έχουν υποστεί επιδρομές ή εκκενώσεις, οι ίδιες μας οι 
υποδομές τελούν υπό πολιορκία, ενώ τα δικά μας μέσα αντιπληροφόρησης λογοκρίνονται ή 
παρεμποδίζονται. Κάθε φορά που εκφράζουμε τις ιδέες μας δημοσίως, ένστολοι ρόμποκοπ 
καραδοκούν παντού. Μηχανήματα επιτήρησης παρακολουθούν και την παραμικρή μας 
κίνηση, την ίδια ώρα που το κράτος μπορεί να υπολογίζει σ’ έναν ένοπλο φασιστικό 
συρφετό… Μα η υπαρξιακή μάχη την οποία δίνουμε είναι κάτι που υπερβαίνει την 
προάσπιση στέρεων υλικών δομών.

Ήρθε επομένως η ώρα να πούμε αρκετά με τη μόνιμη ηττοπάθεια. Ο κοινωνικός πόλεμος 
μαίνεται ανεξάρτητα από εξώσεις ή προσαγωγές. Δεν υπάρχουν σύνορα μες στις δικές μας 
τις καρδιές. Για κάθε ένα εγχείρημα που μας καταστρέφουν, θα πρέπει να ξεπηδάνε δυο 
καινούργια ανά την υδρόγειο. Για κάθε ένα φυλακισμένο συντρόφι, οι δράσεις μας θα πρέπει 
να μιλάνε από μόνες τους.

Ξυπνάτε, σαλτάρετε, πάρτε τα αγρίως – Πόλεμο στον πόλεμο των κυριάρχων!

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΑΥΡΟ ΦΛΕΒΑΡΗ

fightnow.noblogs.org


