ΗΜΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΙΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΑΧΕΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ

Σιμερα 1θ Δεκζμβρθ καταλαμβάνουμε το εγκαταλελειμμζνο για χρόνια κτιριο τθσ οδοφ
Ειρινθσ Ακθναίασ 5 ζτςι ϊςτε να το μετατρζψουμε ςε ζναν ηωντανό και ενεργό πολιτικό
χϊρο, ςτοχεφοντασ αρχικά ςτθ δθμιουργία ενόσ αυτοοργανωμζνου γυμναςτθρίου. Στόχοσ
μασ είναι θ λειτουργία τόςο του χϊρου του γυμναςτθρίου όςο και τθσ ίδιασ τθσ κατάλθψθσ
με όρουσ ιςότιμουσ και αντιεμπορικοφσ, εμπλουτίηοντασ τισ ιδθ υπάρχουςεσ δομζσ του
κινιματοσ. Η επιλογι μασ να προχωριςουμε ςτθν κίνθςθ αυτι εντόσ τθσ περιοχισ των
Εξαρχείων δεν είναι τυχαία.
Τα Εξάρχεια ιταν ανζκακεν μια περιοχι με ιδιαίτερο ιςτορικό και πολιτικό βάροσ όπου
ζχουν δοκεί πολφπλευροι αγϊνεσ. Επιδιϊκουμε τθ διατιρθςθ των κινθματικϊν
κεκτθμζνων, κακϊσ και τθ ςυςπείρωςθ με ομάδεσ, ςυλλογικότθτεσ και άτομα με τουσ
οποίουσ μασ ςυνδζει κοινόσ αξιακόσ κϊδικασ και θ ανάγκθ αναβάκμιςθσ τθσ δράςθσ μασ.
Σκοπόσ μασ δεν είναι θ δθμιουργία ενόσ ακλθτικοφ ςυλλόγου οφτε και νιϊςαμε τθν
ανάγκθ ωσ ακλθτζσ να ςτεγαςτοφμε κάπου προκειμζνου να κάνουμε προπονιςεισ. Ο
κατειλθμμζνοσ χϊροσ όπου κα ςτθκεί το γυμναςτιριο κα λειτουργεί ωσ χϊροσ εκγφμναςθσ
και εκπαίδευςθσ ςτισ πολεμικζσ τζχνεσ , ζτςι ϊςτε να μπορεί ο κακζνασ και θ κακεμία από
μασ να υπεραςπίηεται τθν προςωπικι και πολιτικι του ελευκερία ανά πάςα ςτιγμι, τόςο ςε
ατομικό όςο και ςε ςυλλογικό επίπεδο. Τα κίνθτρά μασ είναι πολιτικά. Είμαςτε
Αναρχικοί/εσ – Αντιεξουςιαςτζσ/ριεσ και ατομικότθτεσ από το ευρφτερο ανατρεπτικό
κίνθμα με κοινά οράματα και ςτόχουσ για τθ ςτιριξθ και τθ δθμιουργικι οικοδόμθςι του
μζςω τθσ πολυμορφίασ των δράςεων.
Θεωροφμε ότι θ διάχυςθ των ιδεϊν μασ και θ ζμπρακτθ αμφιςβιτθςθ τθσ κακεςτθκυίασ
τάξθσ (κράτοσ, Μ.Μ.Ε, Μ.Κ.Ο, κόμματα και γενικά κεςμικοί φορείσ) πραγματϊνεται με
ποικίλουσ τρόπουσ και γι’ αυτό προτάςςουμε τθν ετερογζνεια μεκόδων και πρακτικϊν. Οι
κοινότθτεσ των καταλθψιϊν, οι πολιτικζσ ομάδεσ και τα αυτοδιαχειριηόμενα ςτζκια, οι
αντιφαςιςτικζσ ομάδεσ και οι εκδόςεισ, οι δομζσ αλλθλεγγφθσ και αντιπλθροφόρθςθσ, οι
δομζσ άμυνασ και επίκεςθσ διαμορφϊνουν ζνα κίνθμα πολυταςικό και οριηόντιο.
Στθν καπιταλιςτικι εποχι, θ βία και θ καταπίεςθ που πθγάηουν από τουσ κεςμοφσ, τουσ
μθχανιςμοφσ και τισ δομζσ τθσ εξουςίασ αποτελοφν κακθμερινι ςυνκικθ που επθρεάηει
κάκε ςκεπτόμενο άνκρωπο και διαπερνά κάκετα το κοινωνικό πεδίο. Η ςτάςθ μασ είναι
ξεκάκαρα και αμετάκλθτα εχκρικι απζναντι ςτουσ κρατικοφσ – καταςταλτικοφσ
μθχανιςμοφσ, ςτα αφεντικά και τα τςιράκια τουσ, τουσ μπράβουσ και τουσ κάκε λογισ
νταβατηιδεσ, τουσ φαςίςτεσ, τουσ ανκρωποφφλακεσ και ςε κάκε μθχανιςμό προςταςίασ
του κράτουσ και του κεφαλαίου. Σε αυτό το ηοφερό περιβάλλον, όλεσ οι κοινωνικζσ
δραςτθριότθτεσ ςυντονίηονται με τουσ ρυκμοφσ τθσ ανκρϊπινθσ ματαιοδοξίασ και του
κζρδουσ, αλλοτριϊνοντασ κάκε αλθκινι ςχζςθ.

Σε μια εποχι λοιπόν όπου το ςφμπλεγμα κράτουσ – κεφαλαίου κυοφορεί μια γενικευμζνθ
ςυνκικθ υποταγισ, θ οποία και υιοκετείται από το μεγαλφτερο κομμάτι τθσ κοινωνίασ, θ
κατάλθψθ ενόσ χϊρου -είτε κρατικοφ είτε ιδιωτικοφ- αποτελεί από μόνθ τθσ μια δυναμικι
απάντθςθ που ζρχεται να ςυμπλθρϊςει τισ υπόλοιπεσ τακτικζσ του κινιματοσ.
Φυςικά θ πολιτικι μασ δράςθ δεν κα μποροφςε να περιοριςτεί ςτθ ςτείρα αντιπαράκεςθ
με τουσ μπάτςουσ ι τουσ φαςίςτεσ. Ενϊ ο εχκρόσ ελίςςεται και αναπροςαρμόηεται
ςυνεχϊσ, οι άμεςεσ δράςεισ οφείλουν να ςυμβαδίηουν με τθν κριτικι ςκζψθ και τθ νθφάλια
αποκρυπτογράφθςθ τθσ πραγματικότθτασ. Δεν κατζχουμε τθν απόλυτθ αλικεια, οφτε και
το επιδιϊκουμε, ψάχνουμε όμωσ τρόπουσ να ενϊςουμε τθ κεωρία με τθν πράξθ.
Για μασ θ βία αποτελεί -ανάμεςα ςε άλλα- ζνα εργαλείο αγϊνα και όχι αυτοςκοπό. Η
οικειοποίθςι τθσ ζχει ωσ ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκάςτοτε
αντιπαράκεςθσ. Άλλωςτε ο δρόμοσ -και το περιβάλλον τθσ μθτρόπολθσ εν γζνειαποτελοφςε ανζκακεν το κυρίαρχο πεδίο δράςθσ των εξεγερμζνων και ωσ εκ τοφτου
οφείλουμε να τον υπεραςπιςτοφμε.Ζθτοφμενο λοιπόν είναι θ καλλιζργεια τθσ μαχθτικισ
κουλτοφρασ ενάντια ςτθν πολυεπίπεδθ εξουςία και θ αντιμετϊπιςθ του φόβου μζςα από
ποικίλεσ ςυλλογικζσ δράςεισ και εκδθλϊςεισ (π.χ. ςυντροφικοί αγϊνεσ, ανοιχτά ςεμινάρια
κ.α.)
Εχκρευόμαςτε κάκε μορφι εξουςίασ και δεν ανεχόμαςτε ςυμπεριφορζσ που
προςβάλλουν είτε εμάσ τουσ ίδιουσ, είτε τον διπλανό μασ. Ταςςόμαςτε ενάντια ςτθν
κουλτοφρα τθσ ματςίλασ και τθσ επιβολισ δια τθσ δφναμθσ εντόσ και εκτόσ του
γυμναςτθρίου. Δεν αποδεχόμαςτε τουσ κοινωνικά καταςκευαςμζνουσ ρόλουσ και τισ
φαςιςτικζσ, ρατςιςτικζσ, ςεξιςτικζσ και εν γζνει διαχωριςτικζσ και κυρίαρχεσ λογικζσ που
χωρίηουν τουσ ανκρϊπουσ ςε υποκατθγορίεσ, οφτε φυςικά τουσ φορείσ αυτϊν των
αντιλιψεων είτε αυτζσ εκφράηονται εντόσ τθσ δομισ είτε εκτόσ. Τζλοσ το γυμναςτιριο δεν
διατίκεται για άτομα που κα λειτουργιςουν εργαλειακά και παραςιτικά ωσ προσ αυτό,
ςτοχεφοντασ ςτθν αναπαραγωγι απολίτικθσ μθτροπολιτικισ βίασ.
Στον κανιβαλίςτικο κόςμο τθσ εξουςίασ, δθλθτθριαςμζνο με τισ αξίεσ τθσ κοινωνικισ
αςφάλειασ και τθσ κοινωνικισ ανζλιξθσ προτάςςουμε τισ ςυντροφικζσ ςχζςεισ και τουσ
δεςμοφσ αλλθλεγγφθσ, οργανϊνοντασ τθν αντεπίκεςι μασ κόντρα ςτθ γενικευμζνθ ςιψθ
που μασ περιβάλλει.
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