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5 Μάη. Χιλιάδες ανθρώπων κατακλύζουν τους δρόµους, ζούµε µια
συγκλονιστική ιστορική εµπειρία. Μέσα σε αυτό το κλίµα έρχεται η είδηση που µας
κόβει τα πόδια. Τρεις νεκροί εργαζόµενοι. Ο ενθουσιασµός αίφνης µετατρέπεται
σε οδύνη και οργή. ∆ύσκολα µπορούµε να συγκροτήσουµε πολιτικό λόγο απέναντι
στα γεγονότα, ωστόσο πιστεύουµε πως αξίζει να προσπαθήσουµε προς αυτή την
κατεύθυνση.
Ο τραγικός θάνατος από ασφυξία τριών ανθρώπων, είναι µια ακόµη
πληροφορία που το καθεστώς και οι µηχανισµοί προπαγάνδας του προσπαθούν να
διαχειριστούν προσδοκώντας φυσικά τα µέγιστα οφέλη. Στο υπόλοιπο της
ανακοίνωσης, δεν θα µας διακατέχει κάποια τάση απάντησης ή απολογίας στις
συκοφαντίες όπως ίσως φανεί. Για εµάς είναι ολοφάνερο πως γίνεται προσπάθεια
επίθεσης σε ολόκληρο τον αναρχικό αντιεξουσιαστικό ριζοσπαστικό χώρο και στις
ιδέες και τις αξίες για τις οποίες παλεύει ως τέτοιος, προσάπτοντάς του τον θάνατο
των τριών αυτών ανθρώπων.
Αν ένα πράγµα είναι γνωστό είναι το γεγονός πως το κράτος και οι
µηχανισµοί του, µπορούν να διαχειριστούν όσους θανάτους κι αν αφήσουν στο
διάβα τους.
Από τα κάτεργα εργασίας µε τα εκατοντάδες «ατυχήµατα» το χρόνο, ως τα σύνορα
και τις ωµές δολοφονίες µεταναστών. Από τους εκπολιτιστικούς πολέµους στο
Αφγανιστάν, ως τα µπουρδέλα - φυλακές της επαρχίας και τις υπερκερδοφόρες
επιχειρήσεις εµπορίας λευκής σαρκός. Και η λίστα δεν έχει τέλος. Έχει µόνο
συνέχεια.
Και µιλάµε µόνο για άµεσους (αν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτόν
τον όρο) θανάτους που το σύστηµα διαχειρίζεται άνετα. Γιατί το σύστηµα της ωµής
εκµετάλλευσης ανθρώπων παράγει βία καθηµερινά. Βία που διοχετεύεται ως
άµεση ή έµµεση τροµοκράτηση των κοινωνιών, που κατακερµατισµένες καθώς
είναι, και χωρίς ουσιαστική γνώση και πραγµατική ενηµέρωση, δεν είναι στις
περισσότερες περιπτώσεις σε θέση να αντιληφθούν, πόσο µάλλον να απαντήσουν.
∆εν είναι τυχαίο πως πλέον οι πιο διάσηµες απειλές πάνω απ’ τα κεφάλια µας είναι:
«Απεργία ίσον Ανεργία»
«∆ιεκδίκηση αξιοπρέπειας ίσον Πείνα»
«Αντίσταση ίσον Φυλάκιση και βασανισµοί»

Ένας µη µετρήσιµος καθηµερινός θάνατος είναι αυτός της
εξαθλίωσης που παράγεται από το τροµοκράτος της αγοράς και των
αφεντικών, που τα σηµάδια του σιγά σιγά µόνο βλέπουµε, από τις αυτοκτονίες
ανθρώπων λόγω χρεών, µέχρι την ανεξέλεγκτη έως και τυφλή πλέον
µητροπολιτική βία που αναπαράγεται από τους καταπιεσµένους προς όλες τις
κατευθύνσεις.
Αυτό είναι το αποτέλεσµα που διαβλέπει και προσπαθεί να προσαρµόσει το
σύστηµα στα µέτρα του. ∆εν προσπαθούµε να δικαιολογήσουµε την διάχυτη βία
από πλευράς των καταπιεσµένων, προσπαθούµε µόνο να αιτιολογήσουµε τη βία
αυτή.
Το καθεστώς προσδοκά στον αποπροσανατολισµό και κατ’ επέκταση στην
ευκολότερη διαχείριση των αποτελεσµάτων της κρίσης σε όλα τα επίπεδα που
συνεχώς το ίδιο παράγει, ως βασικό µηχανισµό αφαίµαξης και καθυπόταξης. Το
σύστηµα για να αποφύγει την κατάρρευσή του, επιδιώκει και αποβλέπει στην προς
όφελός του διαχείριση του θανάτου των κοινωνικών σχέσεων, κοµβική και
κορυφαία προϋπόθεση ύπαρξής του.

Ζούµε την προσπάθεια διαχείρισης
ενός ακόµη θανάτου.
Το πώς γίνεται αυτή η διαχείριση στην συγκεκριµένη συγκυρία είναι κάτι
που πλέον το βιώνουµε στο πετσί µας.
-Με την ωµή τροµοκράτηση και παράλληλο βοµβαρδισµό
παραπληροφόρησης.
-Με την παραποίηση και αποσιώπηση της κρατικής επίθεσης προς την
κοινωνία.
-Με την προσπάθεια κατακερµατισµού της κοινωνίας και των
αγωνιζόµενων κοµµατιών της, κάτω από την ενορχηστρωµένη
στοχοποίηση και κατασυκοφάντηση των πιο επιθετικών πολιτικών
συνιστωσών της.
Οι φαινοµενικά «φανατικοί υπερασπιστές της ανθρώπινης ζωής και της
δηµοκρατίας» προσπαθούν µε κάθε τρόπο και στην συγκεκριµένη συγκυρία
πατώντας σε πτώµατα, να ανακόψουν µια ξεκάθαρη τάση µεγάλων κοµµατιών της
κοινωνίας προς ριζοσπαστικές πρακτικές αγώνα και δεν εννοούµε µόνο την
«φωτιά» (βλ. πρόσφατη κατάληψη της Ε.Ρ.Τ. από εκπαιδευτικούς, και την βίαιη
καταστολή της).

Προσπαθώντας να στρέψουν τα βλέµµατα των «ειρηνικών διαδηλωτών»
προς έναν «εσωτερικό εχθρό» των ίδιων των διαδηλώσεων αυτή τη φορά,
καταφέρνουν ένα πράγµα. Φανερώνουν το πόσο πολύ το σύστηµα και οι
υποστηριχτές του τρέµουν στην ιδέα της αµφισβήτησης τους. Αµφισβήτηση που
παίρνει σάρκα και οστά ως µαζική σύγκρουση µε όρους ανατροπής.
Πλέον η επιλογή της αντιβίας, (και πάλι δεν εννοούµε µόνο την
«φωτιά») έχει διαχυθεί.
Και οι κρατούντες το γνωρίζουν καλά. Φτιάχνουν έτσι, για µια ακόµη φορά,
ένα κλίµα που έχει πλέον, (πέρα από το να παραδειγµατίσει όσους και όσες
σκέφτονται να διεκδικήσουν µε συγκρουσιακούς όρους), πέρα ως πέρα
ολοφάνερους στόχους. Να φοβίσει, να τροµοκρατήσει και να απονοηµατοδοτήσει
κάτι που όπως όλα δείχνουν, φοβούνται και τρέµουν οι ίδιοι που φτιάχνουν το
κλίµα αυτό.
Οι «φανατικοί υπερασπιστές της ανθρώπινης ζωής και της δηµοκρατίας»,
οι «πολιτισµένοι» ανθρωποφάγοι των δελτίων «ειδήσεων» και των
«ενηµερωτικών» εκποµπών δεν διστάζουν µπροστά σε τίποτα. Τα φερέφωνα του
καθεστώτος θα είναι οι τελευταίοι που θα ζητήσουν συγγνώµη για τα εγκλήµατα
τους. Το γεγονός ότι η µια γυναίκα ήταν έγκυος γι’ αυτούς ήταν µόνο ευκαιρία για
περισσότερο αίµα. Το ότι δεν δίνουν δεκάρα για την ανθρώπινη ζωή ήταν είναι και
θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό όλων των πρόθυµων υποστηριχτών αυτού του
άθλιου συστήµατος. ∆εν εκπλησσόµαστε. Aυτά τα λέµε από πάντα.

Όµως
Αδυνατούµε να ξέρουµε το ποιοι, γιατί δεν ήµασταν εκεί. Μπορούµε όµως
να ερµηνεύσουµε εν µέρη το πώς και το γιατί. Στο δρόµο κατεβαίνουν κοµµάτια
ετερόκλητα που όχι µόνο κρύβουν πολλές εσωτερικές αντιθέσεις αλλά και
αγεφύρωτα χάσµατα. Αυτό που ξέρουµε είναι πως η επιλογή της βίας όχι ως µέσο,
αλλά ως συνθήκη ύπαρξης, αυτοεκπλήρωσης, επιβεβαίωσης µέσα από την εικόνα
της, δεν έχει τίποτα να προσφέρει σε αυτό που λέµε ανταγωνισµό µε πολιτικούς
όρους. Αντίθετα είναι µέχρι και εχθρική. Όταν λειτουργεί κάποιος µε θεαµατικούς
όρους, καθιστά την δράση αυτοσκοπό. Η αντιβία είναι πολιτικό εργαλείο ανάµεσα
σε πολλά άλλα, και όχι εργαλείο επιβίωσης στο δρόµο ή συνήθεια. Έτσι το τρίπτυχο
µέσο - φορέας µέσου - συγκυρία, δεν διαχωρίζεται. Ελέγχεται συνεχώς από τα
υποκείµενα, και οι επιλογές τους που µεταφράζονται σε πολιτική ευθύνη, του
δίνουν ουσία, όνοµα και χώρο. Είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να
προωθήσουµε την υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης και µέσα σε αυτό το

πλαίσιο οφείλουµε να κινηθούµε, στο βαθµό που µπορούµε να αποτρέψουµε και
να αποµονώσουµε αυτές τις λογικές που γκρεµίζουν εν µια νυκτί ό,τι χρόνια τώρα
οι αγωνιζόµενοι άνθρωποι κτίζουν.
Σύµφωνα µε την προηγούµενη ανάλυσή µας, ως αναρχικές /οι, δεν
µπορούµε να έχουµε σχέση µε την παράνοια που προωθεί η εξουσία. ∆εν βλέπουµε
βιτρίνες, βλέπουµε τους ανθρώπους και τις σχέσεις τους. Παλεύουµε έτσι ώστε οι
βιτρίνες να σπαστούν επιτέλους από τους µέσα. Και αυτό δεν γίνεται απ’ τη µια
µέρα στην άλλη ή µπορεί να γίνει µέσα σε µια στιγµή. Το βλέµµα των
αγωνιζόµενων ανθρώπων δεν µπορεί να σταµατά µπροστά στην ασπίδα ή στη
βιτρίνα.

Ως αναρχικοί/ες, παλεύουµε για την απελευθέρωση του
ανθρώπου απ’ ότι τον καταπιέζει. Για την αλληλεγγύη και την
αξιοπρέπεια. Για την ανθρώπινη ζωή.
Κανένας άθλιος δεν θα καταφέρει να αλλάξει τη πορεία του
αναρχικού – αντιεξουσιαστικού κινήµατος, πόσο µάλλον την
ιστορία του.
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και το ξέρουν, και το ξέρει ο καθένας και η καθεµία
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