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αηαλύηης είναι μία τημική ένφζη ποσ 

διενεργεί ζε μία τημική ανηίδραζη και 

επιηατύνει ηην διεργαζία ενώ η ίδια 

παραμένει αναλλοίφηη. 
 

Ο θαηαιύηεο είλαη κία ζπιινγηθόηεηα αλαξρηθώλ πνπ 

αληηιακβάλεηαη ηελ ύπαξμε ηεο σο θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο 

κέζα ζηελ νπνία δξα θαη αληηδξά. Έηζη, ζεσξνύκε ηελ 

θνηλσλία ηελ ρεκηθή αληίδξαζε θαη εκάο κία έλσζε κέζα 

ζηηο πνιιέο πνπ ππάξρνπλ θαη είηε αληηκάρνληαη είηε 

αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. 
 

Αληηιακβαλόκαζηε όιεο ηηο αληηθάζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο 

δσέο καο θαη επηζπκνύκε λα ππξνδνηήζνπκε ηηο 

ηξέρνπζεο εμειίμεηο, ώζηε λα άξνπκε ηηο αληηθάζεηο 

απηέο. 
 

Έηζη νξκάκε ζπλερώο πάλσ ζηα ηείρε πνπ πςώλνληαη θαη 

αο πιεγσλόκαζηε. 
 

Είκαζηε άλεξγνη/ εο, θνηηεηέο/ ηξηεο θαη εξγαδόκελνη/ εο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύκαζηε ζηελ πόιε ηεο Λάξηζαο. 

Γλσξηζηήθακε ζην δξόκν, αλαπηύμακε ζπληξνθηθέο 

ζρέζεηο κέζα από θνηλσληθνύο αγώλεο θαη αλνηρηέο 

πξσηνβνπιίεο. 
 

Νηώζακε ηελ αλάγθε λα αλαιάβνπκε ηηο επζύλεο καο 

πξώηα από όια απέλαληη ζηνπο εαπηνύο καο θαη κεηέπεηηα 

ζε όζα επηζπκνύκε λα πξαγκαηώζνπκε. Ο αλαξρηθόο 

ρώξνο ηεο Λάξηζα δελ ζα πξέπεη λα θαζξεθηίδεηαη κόλν 

κέζα από κία ζπιινγηθόηεηα θαη νύηε λα πεξηνξίδεηαη ζε 

κία κόλν νκάδα. Θεσξνύκε ζεκαληηθή ηελ δεκηνπξγία θαη  

ύπαξμε αλαξρηθώλ/ αληηεμνπζηαζηηθώλ ζπιινγηθνηήησλ 

θαη ηελ ζύλδεζε θαη δηθηύσζε κεηαμύ ηνπο. 
 

Σηελ ζεκεξηλή ζπλζήθε βιέπνπκε κόλν έλαλ δηαρσξηζκό 

κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ, απηόλ πνπ ηνπο ρσξίδεη ζε 

εθκεηαιιεπηέο θαη εθκεηαιιεπόκελνπο. Εκείο αλήθνπκε ζε 

απηό ην θνκκάηη πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ζην ππάξρνλ θαη 

επηζπκεί ηελ θαηάξξεπζε ηεο «θαλνληθόηεηαο». Σε απηόλ 

ηνλ θνηλσληθό-ηαμηθό πόιεκν ζηεθόκαζηε δίπια ζε θάζε 

άλζξσπν πνπ ζεθώλεη ην θεθάιη ηνπ γηα αμηνπξέπεηα θαη 

 

ειεπζεξία. Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηδηώθνπκε λα θέξνπκε 

ην κέιινλ πνπ νξακαηηδόκαζηε ζην παξόλ. 
 

Η πεξηβόεηε θξίζε δελ νθείιεηαη απιά ζε ιάζνο 

ρεηξηζκνύο θαη πνιηηηθέο, νύηε είλαη κπόξα πνπ ζα πεξάζεη. 

Είλαη ν θαπηηαιηζκόο πνπ ηελ ρξεηάδεηαη γηα λα επηβηώζεη. 
 

Με ην νηθνλνκηθό ζύζηεκα λα θιπδσλίδεηαη, ε αζηηθή 

δεκνθξαηία γηα λα ην πξνζηαηέςεη κεηαηξέπεηαη ζε 

νινθιεξσηηθό θαζεζηώο θαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο έρνπλ 

πάξεη ήδε ζέζε. Η ύπαξμε ηνπ θαπηηαιηζκνύ απνηειεί κία 

δηαξθή επίζεζε ελαληίνλ ηεο πξννπηηθήο λα 

πξνζδηνξίζνπκε εκείο ηελ ίδηα καο ηελ δσή. Η 

αλαγθαηόηεηα ηνπ αγώλα θαη ηεο δηεθδίθεζεο δελ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ. Δελ 

παιεύνπκε γηα έλαλ εμαλζξσπηζκέλν θαπηηαιηζκό. Εκείο 

πξνζπαζνύκε λα απνηειέζνπκε έλα ξήγκα ζην ππάξρνλ 

ζύζηεκα. Σαλ ην θσο πνπ εμαπιώλεηαη ζε κία ζθνηεηλή 

λύρηα, ξαδηνπνκπόο πνπ κεηαδίδεη ηελ εμέγεξζε. Πνηέ δελ 

ζα θιείζεη εληειώο αθόκα θαη αλ πλίγεηαη βίαηα. 
 

Δερόκελνη ηελ βαξβαξόηεηα θαη ηνλ θνηλσληθό θαληβαιηζκό 

βηώλνπκε κία πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζπλζέηεη έλα δνθεξό 

θόζκν. Σηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο γηα πξόζθπγεο θαη 

κεηαλάζηεο, ζάλαηνη θαη πληγκνί ζηνλ Έβξν θαη ζην 

Αηγαίν. Αηειείσηεο ώξεο δνπιεηάο πνπ ηζαθίδνπλ ζώκα θαη 

πλεύκα, απηνθηνλίεο ιόγσ ρξεώλ ζηηο ηξάπεδεο. Μεηώζεηο 

κηζζώλ, θαηαξγήζεηο εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ, απαμίσζε 

ζε ηνκείο πγείαο θαη παηδείαο. Πνηληθνπνίεζε ηδεώλ θαη 

θπιαθέο πςίζηεο αζθαιείαο, επηζηξαηεύζεηο απεξγώλ θαη 

θαηαζηνιή θάζε κνξθήο αληίζηαζεο. Παγίσζε λέσλ 

κνξθώλ εμνπζηαζηηθώλ πξαθηηθώλ, εδξαίσζε ηνπ θόβνπ 

θαη άλνδνο ηνπ θαζηζκνύ. Καηαζηξνθή ηεο θύζεο, 

μεπνύιεκα ηεο γεο θαη όια απηά ελώ θάπνηνη ζπλερίδνπλ 

λα πινπηίδνπλ ζηηο πιάηεο καο. 
 

Καη θάησ από ην ππλσηηθό βιέκκα ηνπ ηειεπαξνπζηαζηή, 

ην καραίξη ηνπ θαζίζηα, ην γεκάην δήιν γθινπ ηνπ 

κπάηζνπ, ε εμνπζία ηζρπξνπνηείηαη. Έλα παηρλίδη γλσζηό 

πνπ επαλαιακβάλεηαη ρξόληα ηώξα ζηελ ηζηνξία... Γηαηί 

πέξα από ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

δνύκε ππάξρεη θαη κία βαζύηαηε αμηαθή θξίζε. 

 

Αμίεο όπσο ε ζύγρξνλε εζηθή ηνπ σραδεξθηζκνύ, ηνπ 

παηώ επί πησκάησλ θαη ηεο εζεινηπθιίαο, θπξηαξρνύλ. 
 

Απέλαληη ζε όια απηά ινηπόλ, επηιέγνπκε λα βγνύκε από 

ην αηνκηθό καο θαβνύθη, λα γθξεκίζνπκε ηα ηείρε ηεο 

απνμέλσζεο, αλνίγνληαο δξόκνπο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη 

δσήο. 
 

Η αληίζηαζε μεθηλάεη από ηελ άξλεζε ηεο επηθύξσζεο ηνπ 

εηζηηήξηνπ, ηεο πιεξσκήο ηνπ ξεύκαηνο, ηνπ δάλεηνπ ζηελ 

ηξάπεδα, ηεο ππνηαγήο ζε θάζε αθεληηθό. Τελ 

ακθηζβήηεζε ησλ λόκσλ, ησλ ζξεζθεηώλ, ηεο 

παηξηαξρίαο, ησλ έκθπισλ δηαρσξηζκώλ, ησλ ηαμηθώλ 

αληζνηήησλ. 
 

Είκαζηε ελάληηα ζε θάζε ινγηθή αλάζεζεο (πνιηηηθνύο, 

παπάδεο, εξγαηνπαηέξεο), απνξξίπηνληαο απηήλ ηελ ζρέζε 

εμάξηεζεο πνπ θαινππώλεη ηηο δσέο καο θαη ππνηάζζεη ηηο 

ζπλεηδήζεηο καο. Αξλνύκελνη ηελ ηεξαξρία, νη ηδέεο καο 

απηέο ππνζηεξίδνληαη ζηελ πξάμε κε ηηο νξηδόληηεο δνκέο. 

Μέζα από απηήλ ηελ άξλεζε γηα παζεηηθόηεηα έξρεηαη ε 

δεκηνπξγία, μεθηλά ν απηνθαζνξηζκόο ησλ δσώλ καο, 

δξαπεηεύεη από ηελ αδξάλεηα ε θαληαζία καο, μππλάλε ηα 

όλεηξά καο. 
 

Ιρλειαηώληαο ην κνλνπάηη πνπ ζα καο νδεγήζεη κέζα από 

αδηακεζνιάβεηεο θαη αληηηεξαρηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ 

δεκηνπξγία θαη ζηήξημε δνκώλ, πξνηάζζνπκε ηελ 

απηννξγάλσζε ζε όια ηα επίπεδα ηεο δσήο καο· από ηελ 

απηνδηαρείξηζε ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ηελ ύπαξμε 

ιατθώλ ζπλειεύζεσλ ζηηο γεηηνληέο, ηηο θαηαιήςεηο ζηέγεο, 

ηελ δεκηνπξγία απηνδηαρεηξηδόκελσλ ρώξσλ έθθξαζεο έσο 

ηνλ αγώλα θάησ ζηνλ δξόκν. 
 

Έναν αγώνα ποσ για εμάς δεν είναι μια νεανική 

ηρέλα, αλλά ηο πάθος για ηην ελεσθερία, ποσ θα 

καίει ζσνετώς ζηις καρδιές μας. 
 

Όπφς ηόηε, έηζι ηώρα και για πάνηα επιλέγοσμε να 

ανηιζηαθούμε και να παλέυοσμε για ηην αναρτία. 
 

 
 

αναρτική ζσλλογικόηηηα 


