
RAM: Ποιοσ είναι ο ςτόχοσ τθσ κατάλθψθσTerraIncognita; Πότε ξεκίνθςε; 

ΤΙ:Συντρόφιςςεσ και ςφντροφοι, καλθςπζρα από τα μακρινά εδάφθ των ευρωπαϊκϊν μθτροπόλεων. 

Γυρνϊντασ 17 χρόνια πίςω θ κατάλθψθ και θ ςυλλογικότθτά μασ βρίςκουν τισ ρίηεσ τουσ ςτον απόθχο του 

κινιματοσ ενάντια ςτθν παγκοςμιοποίθςθ με τθ διαδιλωςθ ενάντια ςτθν ςφνοδο των G7 το καλοκαίρι 

του 2003 και του κινιματοσ υπεράςπιςθσ των 7 ςυλλθφκζντων αγωνιςτϊν από τα γεγονότα τθσ 

αντιςυνόδου. Η νικθφόρα ζκβαςθ του αγϊνα για τθν απελευκζρωςθ των ςυλλθφκζντων βρίςκει το 

αναρχικό κίνθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ ςε μια κρίςιμθ ςτιγμι κορφφωςθσ που αποηθτά τθν εδαφικοποίθςθ 

των αντιςτάςεων και των αναρχικϊν προταγμάτων μζςα από τθ δθμιουργία ςτακερϊν ςθμείων 

αναφοράσ και ζκφραςθσ ριηοςπαςτικϊν αντιλιψεων και επιλογϊν αντιπαράκεςθσ με το κράτοσ και το 

κεφάλαιο. H Terra είναι γζννθμα κρζμμα τθσ αναγκαιότθτασ φπαρξθσ ενόσ ςτακεροφ κζντρου οργάνωςθσ 

και υποςτιριξθσ του πολφμορφου αντικακεςτωτικοφ αγϊνα, μια επιλογι που κζλουμε να πιςτεφουμε 

πωσ υπθρετεί ςτακερά ςτα 17 χρόνια φπαρξθσ μασ. 

RAM: Ποιεσ ιταν οι κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ; Ο ςτόχοσ και οι δραςτθριότθτεσ άλλαξαν με τον 

καιρό; 

TI:Σε αυτά τα 17 χρόνια θ κατάλθψθ ζχει ςτεγάςει δεκάδεσ δραςτθριότθτεσ και δομζσ ενϊ ταυτόχρονα 

αποτζλεςε και αποτελεί ακόμα ενεργό μζροσ αγϊνων και πολιτικϊν δραςτθριοτιτων. Μζςα ςτθν 

κατάλθψθ ζχουν αυτοοργανωκεί ομάδεσ και εργαςτιρια φωτογραφίασ, εικαςτικϊν δραςτθριοτιτων, 

μεταξοτυπίασ, πολιτικοφ αρχείου, βιντεοκικθσ ενϊ το τελευταίο διάςτθμα λειτουργοφςαν οι δομζσ του 

γυμναςτθρίου, θ αυτοοργανωμζνθ τυπογραφικι κολεκτίβα Druck, το βιβλιοπωλείο, το ιατρείο πρϊτων 

βοθκειϊν και θ αυτοοργανωμζνθ εργαλειοκικθ. Σε ότι αφορά το πολιτικό ςκζλοσ πζραν τθσ ςτακερισ 

φπαρξθσ τθσ πολιτικισ ςυλλογικότθτασ, θ κατάλθψθ ζχει ςτεγάςει ι φιλοξενιςει ανά τα χρόνια ομάδεσ 

για τουσ μετανάςτεσ, για τα ζμφυλα ηθτιματα, για τον αντιςπιςιςμό, τθν εργαςιακι καταπίεςθ και τθν 

ταξικι εκμετάλλευςθ, τον αντιφαςιςτικό αγϊνα και άλλα πολλά ηθτιματα. Ωσ εκ τοφτου θ κατάλθψθ 

TerraIncognita αποτελεί ζναν χϊρο που ςυνζβαλλε ςτακερά ςτθν ενίςχυςθ του πολφμορφου αναρχικοφ 

αγϊνα ενάντια ςε κάκε μορφι καταπίεςθσ, ιεραρχίασ και διαχωριςμοφ. 

RAM: Να μασ πείτε λίγα πράγματα για το πολιτικό πλαίςιο ςτθ Θεςςαλονίκθ και πϊσ θ κατάλθψθ 

χωροφςε μζςα ςε αυτό το πολιτικό πλαίςιο. 

TI:Κςωσ ςασ απαντιςουμε με ζνα παράδειγμα του πρόςφατου παρελκόντοσ. Η Θεςςαλονίκθ αποτελεί τθ 

δεφτερθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Ελλάδασ αλλά και ζνα από τα ιςχυρότερα ςθμεία αναφοράσ τθσ 

βαλκανικισ χερςονιςου. Ζχοντασ ζνα βακφ παρελκόν εκνοκεντριςμοφ με βάςθ τθν καταλυτικι επιρροι 

κρθςκευτικισ εξουςίασ μιλάμε για μια πόλθ αρκετά ςυντθρθτικι. Η διακρατικζσ ςυγκροφςεισ του 

ελλθνικοφ κράτουσ με αυτό τθσ μακεδονίασ, μετζτρεψαν τθ Θεςςαλονίκθ ςε αρζνα αντιπαράκεςθσ 

νεοφαςιςτικϊν μορφωμάτων τα οποία καλεςτικαμε να αποκροφςουμε, περιφρουρϊντασ τισ δομζσ και 

επιλογζσ αγϊνα ενάντια ςτο μίςοσ. Κςωσ γνωρίηετε πωσ για πάνω από ζναν χρόνο ο κόςμοσ του αγϊνα 

ιταν ςε διαρκι ςυναγερμό απζναντι ςτισ φαςιςτικζσ ςυμμορίεσ που ξεπιδθςαν από τα εκνικιςτικά 

ςυλλαλθτιρια πραγματοποιϊντασ μια από τισ μεγαλφτερεσ επικζςεισ που ζχει δεχκεί το ελλαδικό 



αναρχικό κίνθμα και οδιγθςε ςτον ολοκλθρωτικό εμπρθςμό μιασ κατάλθψθσ (κατάλθψθ Libertatia) – θ 

οποία 2 χρόνια μετά βρίςκεται ςε διαδικαςία ανοικοδόμθςθσ ςε πείςμα όςων κζλθςαν να καταςτείλουν 

τθ δράςθ τθσ. Η κατάλθψθ μασ όπωσ και κάκε άλλθ κατάλθψθ ςτθν πόλθ αποτελοφςαν διαρκϊσ τα 

κζντρα ανάκρουςθσ και υπεράςπιςθσ τθσ ελευκερίασ ενάντια ςτο φαςιςμό και τθ μιςαλλοδοξία. Πζραν 

όμωσ τοφτου, θ κατάλθψθ λόγω και του γεωγραφικοφ τθσ ςθμείου αποτζλεςε ζνα ςτακερό 

επιχειρθςιακό κζντρο για δεκάδεσ ομάδεσ και μεμονωμζνουσ ςυντρόφουσ όπου κακθμερινά διεξιγαγαν 

ςυναντιςεισ, ςυνελεφςεισ, εκδθλϊςεισ κ.α. 

RAM: Από τθ κζςθ μασ ςτισ ΗΠΑ, φαίνεται ότι ο αναρχιςμόσ ζχει μια ευρεία απιχθςθ ςτθν Ελλάδα, με 

τον γενικό πλθκυςμό να κατανοεί τισ πολιτικζσ του προκζςεισ, και οι αναρχικοί ζχουν προχωριςει ςτθ 

χάραξθ αυτόνομων περιοχϊν. Μπορείτε να μασ εξθγιςετε πϊσ ζχει αλλάξει ο αναρχιςμόσ ςτθν ελλάδα 

μετά τθν εξζγερςθ του 2008 και πϊσ θ ςτρατθγικι τθσ Τerra Incognita χωράει μζςα ςε αυτό το πολιτικό 

πλαίςιο?  

TI: Η Ελλάδα ζχει μια μακρά ιςτορία ςτθν ανάπτυξθ κινθμάτων αντίςταςθσ για πάνω από 100 χρόνια. Το 

ςτρατθγικό ςθμείο του ελλαδικοφ χϊρου που αποτελεί το νοτιότερο ςφνορο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

αλλά και των Βαλκανίων αλλά και το επιχειρθςιακό ςταυροδρόμι τθσ ανατολικισ Μεςογείου αποτελεί 

κεντρικό παράγοντα για τον οποίο αποτζλεςε το επίκεντρο μεγάλων εντάςεων και διαπραγματεφςεων, 

πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν εξελίξεων και αντιπαρακζςεων. Η ιςτορία μασ ζχει δείξει πωσ όπου θ 

αντίςταςθ γεννιζται εκεί που βαςιλεφει θ αδικία, θ εκμετάλλευςθ και θ καταπίεςθ. Γιατί θ αντίςταςθ 

είναι ηωτικι αναγκαιότθτα. Το ςφγχρονο αναρχικό κίνθμα ςτθν Ελλάδα (αλλά και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ 

μεςογείου όπωσ θ Ιταλία και θ Ιςπανία) αποτζλεςε εξελικτικό απότοκο των ιςτορικϊν κινθμάτων 

αντίςταςθσ των καταπιεςμζνων προλεταριακϊν ςτρωμάτων που βρζκθκαν ςτο ςτόχαςτρο 2 παγκόςμιων 

πολζμων αλλά και ενόσ εμφυλίου, των αιματθρϊν εργατικϊν αγϊνων και των κοινωνικϊν εξεγζρςεων. 

Δεν ξζρουμε αν θ κοινωνία κατανοεί πλιρωσ τισ κζςεισ των αναρχικϊν, όμωσ είναι ςίγουρο πωσ 

δεκαετίεσ τϊρα το αναρχικό κίνθμα δθλϊνει με ςυνζπεια, παρϊν ςε κάκε κοινωνικό και ταξικό αγϊνα 

γεγονόσ που οδιγθςε και ςτθν φπαρξθ δεκάδων δομϊν και ςθμείων αναφοράσ που άντεξαν μζςα ςτθ 

φκορά του χρόνου και τθν καταςτολι. 

Η εξζγερςθ του 2008 ζχει παρουςιαςτεί ωσ θ κορφφωςθ του αναρχικοφ κινιματοσ όμωσ θ αλικεια είναι 

πωσ τα γεγονότα που ακολοφκθςαν με αφορμι τθν χρθματοπιςτωτικι ομθρία τθσ κοινωνικισ βάςθσ ςτισ 

μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ των ευρωπαϊκϊν κεςμϊν (ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ) γζννθςαν ςθμαντικά γεγονότα και 

ςτιγμζσ αντίςταςθσ μεγαλφτερθσ διάρκειασ, οι οποίεσ όμωσ δυςτυχϊσ απζδειξαν και τα όρια του 

κινιματοσ. Η αδυναμία οργανωμζνθσ πρόταςθσ εξόδου από τθν καπιταλιςτικι ομθρία με ριηοςπαςτικά 

χαρακτθριςτικά και επαναςτατικι προοπτικι αποτζλεςε καταλυτικό παράγοντα για αυτό που πολλζσ 

φορζσ ερμθνεφουμε ωσ χαμζνθ ευκαιρία. Όμωσ θ αλικεια είναι πωσ από τότε μζχρι ςιμερα το αναρχικό 

κίνθμα ζχει κάνει αρκετά βιματα πολιτικισ ςυγκρότθςθσ και αντίλθψθσ τθσ επικαιρότθτασ και τθσ 

κίνθςθσ του κεφαλαίου και του κρατιςμοφ. Η Terra μζςα ςε αυτά τα χρόνια ζκανε αυτό που κα λζγαμε ωσ 

αυτονόθτο: αποτζλεςε ενεργό μζροσ των κινθμάτων αντίςταςθσ και του αντικρατικοφ αγϊνα 



ςυμβάλλοντασ με τισ μικρζσ και μεγάλεσ μασ δυνάμεισ ςτθν εξελικτικι πορεία τθσ κοινωνικισ και ταξικισ 

ςφγκρουςθσ. 

RAM: Ποιεσ πολιτικζσ ςτρατθγικζσ βλζπετε εςείσ ωσ πιο ςχετικζσ για το μζλλον; 

TI:Τα τελευταία χρόνια ζνα μεγάλο μζροσ του κινιματοσ (και μζςα ςε αυτοφσ και εμείσ) επιλζξαμε να 

πραγματοποιοφμε επϊνυμα ςυνεχείσ δράςεισ ενάντια ςτο κρατικόκαι καπιταλιςτικό ςφμπλεγμα, τουσ 

πολιτικοφσ μαφιόηουσ και όςουσ είναι υπεφκυνοι για τθν εκμετάλλευςθ και καταπίεςθ τθσ κοινωνικισ 

βάςθσ ζτςι ϊςτε να μποροφμε να ακολουκιςουμε μια ςτακερι ςτρατθγικι αντιπαράκεςθσ που αφορά 

τθ ςυνζπεια μζςα από τθν πολυμορφικότθτα του αγϊνα. Αυτό αποτελεί και ζναν βαςικό λόγο που μασ 

ζκεςε ςτο άμεςο ςτόχαςτρο τθσ καταςτολισ. Το ςτοίχθμα για μασ είναι μεγάλο: οφείλουμε να 

αποδείξουμε πωσ το κράτοσ χτυπϊντασ μασ δεν κατάφερε να κάνει τίποτε παραπάνω παρά να εκκενϊςει 

ζναν χϊρο. Για μασ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ θ επιςτροφι ςτθν αρχικι μασ ςτρατθγικι ωσ πολιτικι ομάδα 

και ωσ κατάλθψθ: να δθμιουργοφμε ςτακερά ςθμεία αναφοράσ και ζκφραςθσ του αναρχικοφ αγϊνα και 

να εντείνουμε τθ ςφγκρουςθ με τουσ μθχανιςμοφσ και το πολιτικό προςωπικό που ευκφνεται για τθν 

κρατικι και καπιταλιςτικι βαρβαρότθτα, τθν ταξικι εκμετάλλευςθ και τθν ανιςότθτα.  

Για 17 χρόνια θ κατάλθψθ Terra Incognita ζχει αποτελζςει τθ φωνι και το ςϊμα κάκε αποκλειςμζνου. 

Είμαςτε δίπλα ςτουσ φυλακιςμζνουσ και τουσ παράνομουσ ςυντρόφουσ, ςτισ μετανάςτριεσ, ςτουσ 

αόρατουσ και τουσ αποκλειςμζνουσ. Για 17 χρόνια πολεμάμε κάκε εκφραςτι του κρατικοφ μονοπωλίου 

και του καπιταλιςτικοφ αυταρχιςμοφ, κάκε φαςίςτα, κάκε πολεμοκάπθλο μιλιταριςτι, κάκε ευυπόλθπτο 

ςκουπίδι. Για 17 χρόνια αγωνιηόμαςτε ενάντια ςτθν ταξικι εκμετάλλευςθ, ςτθν λεθλαςία και τθν 

καταςτροφι του φυςικοφ κόςμου, ςτθν καπιταλιςτικι ανάπτυξθ ωσ κομμάτι των αυτόνομων 

πρωτοβουλιϊν αγϊνα. Η ιςτορία που κουβαλάμε δε μασ αφινει κανζνα άλλο περικϊριο από το να 

μείνουμε πιςτοί και πιςτζσ ςτον αγϊνα. 

Υπάρχει όμωσ και κάτι ακόμα. Από τθν πρϊτθ ςτιγμι ζξαρςθσ τθσ πανδθμίασ ςε παγκόςμιο επίπεδο, θ 

κατάλθψθ Terra Incognita μετατράπθκε ςε ςθμείο αναφοράσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ οργανϊνοντασ 

από τισ πρϊτεσ μζρεσ τθ δομι αλλθλοβοικειασ ευπακϊν και αποκλειςμζνων ομάδων όπωσ οι άςτεγοι, 

οι μετανάςτεσ, οι φυλακιςμζνοι, οι τοξικοεξαρτθμζνοι, τα αδζςποτα ηϊα κ.α. Ζνα μεγάλο ςτοίχθμα 

αποτελεί και θ επαναςφςταςθ τθσ δομισ όποτε και αν υπάρξει θ αναγκαιότθτα ςφμφωνα με τθν νζα 

ζξαρςθ αλλά κυρίωσ τθν κρατικι διαχείριςθ τθσ πανδθμίασ που οδθγεί ςε μια πρωτόγνωρθ γενοκτονία 

με ταξικά χαρακτθριςτικά. 

RAM: Πϊσ είναι για εςάσ θ ιδανικι διεκνιςτικι αλλθλεγγφθ; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των αναρχικϊν ςτο 

παγκόςμιο πολιτικό πλαίςιο υποςτθρίηοντασ τοπικοφσ αγϊνεσ; 

TI: Η διεκνιςτικι αλλθλεγγφθ είναι το μεγαλφτερο όπλο που ζχουνε ςτα χζρια τουσ οι καταπιεςμζνοι. 

Είναι το μοναδικό εργαλείο που μποροφμε να αντιτάξουμε μπροςτά ςτθν παντοδυναμία του κοινοφ μασ 

εχκροφ που διψάει ςυνεχϊσ για αίμα. Η διεκνιςτικι αλλθλεγγφθ οφείλει να μθν εξαντλείται ςε 

γραφειοκρατικζσ ανακοινϊςεισ και αναφορζσ (και μόνο) ςε γεγονότα που λαμβάνουν χϊρα ζξω από το 

πεδίο δραςτθριότθτασ μασ. Είναι θ ζμπρακτθ ςφνδεςθ των κινθμάτων και θ ενδυνάμωςθ του αγϊνα 



χτίηοντασ ζνα παγκόςμιο μζτωπο αντίςταςθσ ςτον κρατικό αυταρχιςμό και τθ μονοπωλιακι 

καπιταλιςτικι εκμετάλλευςθ. Με βάςθ αυτό για μασ διεκνιςτικι αλλθλεγγφθ είναι θ γενίκευςθ των κατά 

τόπουσ αντιςτάςεων και θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου μετϊπου ςφγκρουςθσ-αυτό που ερμινευαν για 

παράδειγμα κάποιοι παλαιότεροι ςφντροφοι ωσ η μεταφορά του πολζμου ςτισ δυτικζσ 

μητροπόλεισ(αναφερόμενοι ςτον πόλεμο του Βιετνάμ και τον διεκνιςτικό ρόλο των δυτικϊν 

αντιπολεμικϊν κινθμάτων). Μιλϊντασ πιο ςυγκεκριμζνα, για παράδειγμα θ διεκνιςτικι αλλθλεγγφθ ςτισ 

πολιτοφυλακζσ των Κοφρδων και Κοφρδιςςων ανταρτϊν είναι είτε θ ςυμμετοχι ςτο μζτωπο μαηί τουσ, 

είτε θ μεταφορά του πολζμου ςτο δικό μασ πεδίο ςτοχοποιϊντασ τα ςυμφζροντα του κοινοφ μασ 

εχκροφ-προφανϊσ με κριτικι ςκζψθ και ςεβαςμό ςτο εγχείρθμά τουσ. 

RAM: Μετά τθν εκκζνωςθ ηθτιςατε διεκνισ υποςτιριξθ. Τι μποροφν να κάνει ο κόςμοσ εδϊ για να 

υποςτθρίξει τον αγϊνα ςασ;  

TI:Βριςκόμαςτε ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ καταςτολισ εναντίον μασ που αφορά τθν εκκζνωςθ τθσ κατάλθψθσ 

μασ και τον αφοπλιςμό μασ κακϊσ κατάςχεςαν ζνα τεράςτιο μζροσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, πολιτικοφ 

υλικοφ και αρχείου κακϊσ και το ςφνολο τθσ τυπογραφικισ κολλεκτίβασ. Από εκεί και πζρα με το πζρασ 

των πρϊτων 48 ωρϊν όπου και δεν υπιρχε ςυλλθφκζντασ αλλά και το τζλοσ των ερευνϊν που οδιγθςε 

ςτο ςφράγιςμα και τθν φροφρθςθ τθσ κατάλθψθσ, βριςκόμαςτε ςε κατάςταςθ αναμονισ για 

ενδεχόμενεσ διϊξεισ. Όπωσ αναφζρουμε και ςτθν πολιτικι μασ διλωςθ δεν αντιλαμβανόμαςτε τον 

εαυτό μασ ωσ το επίκεντρο αλλά ζνα μζροσ τθσ γενικευμζνθσ καταςτολισ ενάντια ςτον κόςμο και τισ 

επιλογζσ του ςυνεχοφσ και αδιάλλακτου αντικακεςτωτικοφ αγϊνα. Στόχοσ μασ είναι να αποδείξουμε ςτθν 

πράξθ πωσ ο αγϊνασ μασ είναι κοινόσ και δεν γνωρίηει ςφνορα και φράχτεσ. 

Χτυπϊντασ τθν Terra αντιλαμβανόμαςτε πωσ χτυποφν τθν ίδια τθν επιλογι του αγϊνα ςυνεπϊσ θ 

αλλθλεγγφθ για μασ είναι να μθ δοκεί οφτε χιλιοςτό ςτον εχκρό μασ. Ασ διαχειριςτοφμε αυτι τθ δφςκολθ 

ςτιγμι για να χτίςουμε γζφυρεσ επικοινωνίασ και ςτιριξθσ των αγϊνων που δίνει ο κακζνασ και θ 

κακεμιά από εμάσ. Απευκφνουμε κάλεςμα ςε κάκε ςυντρόφιςςα και ςφντροφο να εξελίξει τθ ςκζψθ του 

και να αναλάβει τισ ευκφνεσ του απζναντι ςτθν καταςτολι. Η ιττα των καταςταλτικϊν μθχανιςμϊν κα 

ζρκει τθ ςτιγμι που κα αποδείξουμε πωσ το χτφπθμα ςε ζναν από εμάσ πλθκαίνει τισ αντιςτάςεισ και τισ 

αιτίεσ πολζμου. Δεν ζχουμε να δϊςουμε κάποια κατεφκυνςθ γιατί ακολουκοφμε μια νοοτροπία που δεν 

ιεραρχεί οφτε διαχωρίηει τθ ςθμαντικότθτα των μζςων και εργαλείων αγϊνα. Από μια ανακοίνωςθ 

αλλθλεγγφθσ και ζνα ςφνκθμα μζςα από τα πεδία των εξεγζρςεων μζχρι μια επίκεςθ αλλθλεγγφθσ, τα 

μθνφματα που λαμβάνουμε μασ γεμίηουν δφναμθ και αποφαςιςτικότθτα για το μζλλον. Εμείσ μποροφμε 

από τα δικά μασ αναχϊματα να ςασ υποςχεκοφμε με βεβαιότθτα ζνα πράγμα: θ Terra κα μείνει 

κατάλθψθ για πάντα. 

Με ςεβαςμό και αλλθλεγγφθ ςτουσ αγϊνεσ που δίνετε 

κατάλθψθ Τerra Incognita 

 

 


