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  Πόλεμος και ειρήνη
  
Οι εορτασμοί της λήξης του α’ παγκοσμίου πολέ-

μου (1914/18), καθώς και αυτοί οι τωρινοί(Μάιος 
2015) της λήξης του β’ παγκοσμίου πολέμου που 
οργανώνονται σχεδόν παντού στην Ευρώπη μας 
υπενθυμίζουν ότι σήμερα όλος ο κόσμος είναι ενά-
ντια στον πόλεμο. Από τον κρατικό λειτουργό μέ-
χρι τον πολίτη, από τον επιχειρηματία μέχρι τον φι-
λόσοφο, από τον ερευνητή μέχρι τον εργάτη, όλοι 
χωρίς εξαίρεση δηλώνουν κατηγορηματικά αντί-
θετοι στην επανάληψη της μεγάλης σφαγής. Τά-
σονται υπέρ της ειρήνης, και στο όνομα αυτής της 
ίδιας ειρήνης αποδέχονται, με διαφορετικούς βαθ-
μούς ευθύνης, να συνεργαστούν ή να αποδεχθούν 
συγκεκριμένους πολέμους. Για να αποκατασταθεί η 
σταθερότητα σε μια περιοχή που σπαράσεται από 
τον εμφύλιο πόλεμο, για να συνδράμουν ένα συγκε-
κριμένο πληθυσμό που απειλείται με γενοκτονία, 
για να αντικατασταθούν συγκεκριμένα βάναυσα 
καθεστώτα: ο δρόμος του πολέμου είναι σπαρμένος 
με καλές προθέσεις. Στο όνομα αναγνωρισμένων 
αξιών από πλευράς σχεδόν ολόκληρης της ανθρω-
πότητας, της  “δικαιοσύνης” και της “ειρήνης”, δια-
πράττονται ασταμάτητα οι χειρότερες σφαγές. 

Σήμερα βρισκόμαστε πολύ μακριά από την επο-
χή όπου τα κράτη επέδιδαν αμφότερα μια επίσημη 

κύρηξη του πολέμου,διαμέσου των αντίστοιχων 
πρεσβειών τους, λίγο πριν τη στιγμή της έναρξης 
των πολεμικών εχθροπραξιών. Με τη συνδρομή 
μιας νομικής φόρμουλας – καρπού της φιλελεύθε-
ρης σκέψης – σαν αυτής της επίσημης κύρηξης του 
πολέμου, τα κράτη κατασκεύαζαν νομικό άλλοθι 
προκειμένου να νομιμοποιήσουν αυτό που θεωρού-
νταν απαγορευμενο ‘’σε καιρό ειρήνης”, δηλαδή τη 
δολοφονία, την επίθεση και τον βιασμό. Για να κα-
ταστήσουν τον πόλεμο συμβατό με τις ιδέες ενός 
φιλελεύθερου καθεστώτος τα κράτη ήταν αναγκα-
σμένα να εφεύρουν μια συγκεκριμένη νομική φόρ-
μουλα  ώστε να δικαιολογηθεί η παύση του συντάγ-
ματος και της νομιμότητας. Στη παρούσα φάση δεν 
βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση οπου η νο-
μιμότητα καταργείται προσωρινά ή που ο πόλεμος 
τελείωσε, αλλά αντίθετα  σε μία κατάσταση  στην 
οποία ο πόλεμος έχει εισέλθει κανονικά μέσα στην 
ιδια την νομιμότητα. Ο πόλεμος βαδίζει ολοτα-
χώς μπροστά ακάθεκτος, φυσικά επενδυμένος με 
διαφορετικούς όρους που καταδεικνείουν χωρίς 
αμφιβολία τις διαφορετικού βαθμού εντάσεις του 
κρατικού τρόμου, αλλά που αντιστοιχούν πάντοτε 
σε μια ταυτόσιμη λογική στρατιωτικού χαρακτήρα: 
ανθρωπιστικές παρεμβάσεις (κατάληψη εδαφών), 
αεροπορικές επιχειρήσεις (βομβαρδισμοί), σύλ-
ληψη τρομοκρατών (απαγωγές), ή εξάλειψη απει-
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λών(συνοπτικές εκτελέσεις).   
  Σαν αναρχικούς, ολα αυτά φυσικά δεν μπορούν 

να μας εκπλήξουν κατα κανένα απολύτως τρόπο. Ο 
πόλεμος και η ειρήνη υπήρξαν ανέκαθεν δυό διαφο-
ρετικές λέξεις που επικάλυπταν  την συνέχεια της 
εκμετάλλευσης και της κυριαρχίας. Τη σφαγή, το 
αίμα και τη βία ! Η στρατιωτικοποίηση, η πειθαρ-
χία και η υπακοή  βρίσκονται ακριβώς μέσα στην 
ίδια την καρδιά  κάθε μορφής κρατικής εξουσίας. Η 
μοναδική ερώτηση που ίσως εξακολουθεί να παρα-
μένει είναι: Τι ακριβώς απέγινε η ειρήνη; 

  Παρότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγονται 
με ένα συνεχώς εντονότερο και παρατετταμένο 
ρυθμό από πλευράς των δημοκρατικών χωρών, δεν 
τυγχάνουν πλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
της παραμικρής αμφισβήτησης. Και φυσικά από 
την πλευρά μας αμφιβάλουμε έντονα ότι το γεγο-
νός αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο πληθυσμός 
κατάπιε στην πλειοψηφία του τις ολοένα και πιό γε-
λοίες δικαιολογίες των κυβερνήσεων.

  Οχι, ένα διαφορετικό συμπέρασμα επιβάλεται 
από πλευράς μας: ο πόλεμος και η ειρήνη δεν βιώ-
νονται πλέον σαν ξεχωριστές χρονικές στιγμές.

  Ορισμένοι θα μπορούσαν  μας κατηγορήσουν 
γιά ένα δύσπεπτο μαξιμαλισμό, όμως δεν μπορού-
με να αποδεχτούμε τη θέση η οποία διαχωρίζει το 
χώρο και το χρόνο, μεταξύ περιόδων πολέμου και 
περιόδων ειρήνης. Ειναι εξάλου αυτό ακριβώς το 
γεγονός το οποίο βρίσκεται στη βάση του αναρ-
χικού αντιμιλιταρισμού : ενάντια στο πόλεμο, ενά-
ντια στην ειρήνη, γιά την κοινωνική επανάσταση. 

  Ο πρώτος λόγος για τον οποίο δεν ισχύουν πλέ-
ον παρόμοιοι διαχωρισμοί είναι ότι ο πόλεμος προ-
ετοιμάζεται συνεχώς, διότι χρειάζεται εξοπλισμούς, 
εκπαίδευση, προμήθειες, σχεδιασμούς, ψυχολογική 
προετοιμασία του πληθυσμού.... Η προετοιμασία 
για τον πόλεμο ειναι ήδη ο πόλεμος, και επειδή 
κάθε κράτος προετοιμάζεται ασταμάτητα  για πό-
λεμο, δεν υφίστανται στην πραγματικότητα ούτε ο 
πόλεμος ούτε η ειρήνη.

  Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν θα ήταν ούτε λο-
γικό αλλά ούτε και συνεπές να καταγγέλεται αφε-
νός η διασύνδεση μεταξύ της οικονομίας και του 
πολέμου, το βιομηχανικό/στρατιωτικό σύμπλεγμα, 
χωρίς να θεωρείται ταυτόχρονα, αφετέρου, η ίδια η 
οικονομία και το ίδιο το κράτος σαν πολεμικές μη-
χανές. Και βέβαια λαμβάνοντας υπόψη μας επίσης 
τις τρομερές στατιστικές, δεν είναι σίγουρο ότι η 
“κανονική” λειτουργία του καπιταλισμού και της 
εξουσίας  παράγει λιγότερα θύματα από ένα πόλε-
μο, όπως αυτός ορίζεται με την συνηθισμένη έννοια.  
Το κράτος και το κεφάλαιο θεμελιώνονται πάνω 
στο αίμα και τη σφαγή. Ολα αυτά τα οποία παράγο-
νται θεμελιώνονται πάνω στο αίμα και στη σφαγή. 
Κάθε πρωτοβουλία, κάθε κρατικό μέτρο, προυπο-
θέτει το αίμα, μέχρι την αποκαλούμενη “διασκέ-
δαση”, όπως αποδεικνύει το τελευταίο παράδειγμα 

με όρους κοινωνικής σφαγής που διαπράχθηκε για 
και κατά τη διάρκεια  του παγκοσμίου κυπέλου στη 
Βραζιλία. Η ειρήνη των αγορών δεν είναι τίποτε το 
διαφορετικό από τον πόλεμο των εκμεταλλευτών 
ενάντια στους εκμεταλλευόμενους, με όλα τα μέσα 
που μπορούμε να φανταστούμε.

  Ο τρίτος λόγος είναι ότι αν αποδεχτούμε ότι ένα 
κράτος μπορεί να καθορίσει τη διαφορά μεταξύ πο-
λέμου και ειρήνης, θα σήμαινε ότι αναγνωρίζουμε 
με κάποιο τρόπο ότι υπάρχουν αποδεκτοί πόλεμοι 
αλλά και δικαιολογημένες στρατιωτικές επεμβάσεις. 
Η “ειρήνη” διατηρείται διαμέσου του φόβου που η 
εξουσία επιτυγχάνει να διασπείρει, ο πόλεμος γίνεται 
αποδεκτός εξαιτίας του φόβου για ένα ακόμη μεγα-
λύτερο μακελειό. Κάθε στιγμή λοιπόν είναι ακριβώς 
η κρατική τρομοκρατία που βρίσκεται επί το έργο.

  Γιά ποιό λόγο λοιπόν επιμένουμε πάνω στο πό-
λεμο, αν αυτός παρουσιάστηκε και αποτελεί όντως 
ένα συμπαγές σύμπλεγμα μαζί με τις υπόλοιπες 
απόψεις της κυριαρχίας; Γιατί να υποθέσουμε σή-
μερα μια προσεχή και επιπλέον ενδυνάμωση της 
στρατιωτικοποίησης μέσα στη συνολική πολιτική 
διαχείρησης του κεφάλαιου ;

  Αναδιάρθρωση, εξεγέρσεις και πόλεμος

  Η αναδιάρθρωση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 
σε εξέλιξη, σε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και 
πολιτισμικό επίπεδο αποκαλύπτει σήμερα ολοένα 
περισσότερο τα σημάδια του γεγονότος ότι ένα 
καινούριο σχέδιο κυριαρχίας βρίσκεται σε διαδικα-
σία γέννησης. Αυτό το σχέδιο εγκαθίσταται αυτή 
τη στιγμή σιγά,σιγά σε ακολουθία του γεγονότος 
της επισημοποίησης της πράξης θανάτου του σο-
σιαλδημοκρατικού σχεδίου και της αποτυχίας αυ-
τού του τελευταίου κατά τη διάρκεια μιας περίπου 
δεκαετίας να επαναθεμελιώσει κοινωνικά , κυρίως 
υπό τη μορφή της “ συμμετοχής των πολιτών” (βλέ-
πε συμμετοχική δημοκρατία), την λεγόμενη “κοι-
νωνία των πολιτών”. Η ανάλυση των πτυχών αυτού 
του καινούριου σχέδιου επιβάλλεται από πλευράς 
μας σε εύθετο χρόνο, διότι θα επιτρέψει εξίσου να 
κατανοήσουμε καλύτερα τις αλλαγές πάνω σε αυτό 
το πεδίο της επαναστατικής σύγκρουσης. Μιά πα-
ρόμοια ανάλυση δεν μπορεί να αρκεστεί να ρίξει 
μιά απλή ματιά πάνω στην κατάσταση, να κάνει μια 
απλή θεωρητική επεξεργασία, διότι θά πρέπει ταυ-
τόχρονα να τροφοδοτηθεί από τις καινούριες αγω-
νιστικές εμπειρίες όσο και μειοψηφικές και περιο-
ρισμένες κι αν είναι αυτές οι τελευταίες , καθώς και 
από όλες τις απόπειρες να επαναθεμελιωθεί ένας 
επαναστατικός σχεδιασμος. 

  Κάθε διαδικασία αναδιάρθρωσης προυποθέτει 
μια σχετική αστάθεια. Μοιάζει σαν να ανοίγουμε 
το καπό της μηχανής ενός αυτοκινήτου. Ξαφνικά 
εμφανίζεται η μηχανή,απτή, βίαιη και βρώμικη. Οι 
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μηχανικοί του κεφάλαιου είναι φυσικά υποχρεωμέ-
νοι να ανοίξουν το καπό, αν σκέφτονται να αλλά-
ξουν ορισμένα ανταλλακτικά  ή και ολόκληρο τον 
κινητήρα. Το σχέδιο τους έγκειται σε ένα καινούριο 
τρόπο να μεγιστοποιήσουν τη δύναμη της βενζί-
νης, της εκμετάλλευσης, και να εξασφαλίσουν ότι 
τα διάφορα κολάρα και οι σωλήνες θα αντέξουν την 
πίεση, θα την ελέγξουν.

  Ηταν μήπως προβλέψιμες οι εξεγέρσεις αυτών 
των τελευταίων ετών ; Ισως κάποιος θα μπορούσε 
να υποθέσει ότι οι λαικές εξεγέρσεις στην Τυνησία 
θα είχαν το αποτέλεσμα να εξελιχθουν σε γιγάντιες 
φωτιές που θα άγγιζαν δεκάδες χώρες, από την Αι-
γυπτο μέχρι τη Συρία και από τη Βοσνία μέχρι την 
Ουκρανία ; Δεν το νομίζουμε. Ακόμη και ο πιό αισι-
όδοξος επαναστάτης, οπωσδήποτε πάντοτε δέσμι-
ος της πραγματικότητας, δεν θα μπορούσε να το δι-
ανοηθεί το 2011. Δεν θα μπορούσε να το φανταστεί 
ούτε καν μετά την εξέγερση του 2008 στην Ελλάδα. 
Ορισμένοι θερμοκέφαλοι ίσως να προσπάθησαν να 
μεταβάλλουν τις προαισθήσεις τους σε λέξεις, αλλά 
τελικά, η εξεγερσιακή μετάδοση διαδόθηκε πιό γρή-
γορα από τις ίδιες τις προθέσεις των επαναστατών. 
Γίναμε όμως στην παρούσα κατάσταση και από εδώ 
και στο εξής λίγο περισσότερο ικανοί να αναγνωρί-
ζουμε τις εξεγερσιακές εστίες, να τις αναγνωρίζου-
με και να διαθέτουμε φυσικά και ένα σχέδιο, έστω 
και ελάχιστο, για να συνεισφέρουμε στην επέκτασή 
τους, πρωτού το θέαμα να καταφέρει να ξανακλεί-
σει την αυλαία και το πάθος για την ελευθερία να 
ξαναβουτηχθεί μέσα σε ένα ποτάμι αίματος;

  Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι αυτοί οι λαικοί 
ξεσηκωμοί παρενέβησαν μέσα σε ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο, ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης πολυάριθμων 
απόψεων της κυριαρχίας και το γεγονός αυτό σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Υπήρξαν ένα προοίμιο όλου αυτού, 
που πιθανά, θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Η ανα-
γέννηση της επιθυμίας της ελευθερίας. Η εμφάνιση 
επαναστατικών και αυτοοργανωμένων πρακτικών. 
Η ολοένα εντονώτερα αιματηρή και αντιδραστι-
κή παρέμβαση των εθνικιστικών και θρησκευτικών 
δυνάμεων στο εσωτερικό των εξεγέρσεων. Ο εμφύ-
λιος πόλεμος και η  βιομηχανικής κλίμακας σφαγή 
των εξεγερμένων. Η αιματηρή αυτοεπιβεβαίωση των 
κρατών σε σχέση  με την ανωτερότητα του αδιαμφι-
σβήτητου χαρακτήρα τους. Η επιτάχυνση της καπι-
ταλιστικής εκμετάλλευσης. Μια πληθώρα στοιχείων 
που είδαμε να αναδύονται κατά τη διάρκεια αλλά και 
μετά το τέλος των εξεγέρσεων. 

  Οι πρόσφατες στρατιωτικές επεμβάσεις στη Λι-
βύη (νατοικοί βομβαρδισμοί), στην Αίγυπτο (κατά-
ληψη της εξουσίας από το στρατό, έπειτα από αυτή 
των αδελφών μουσουλμάνων, ώστε να συντριβεί η 
επανάσταση), στη Συρία (η απτόητη αντίδραση του 
καθεστώτος Ασαντ, οι στρατιωτικές παρεμβάσεις 
άλλων χωρών, οι βομβαρδισμοί της συμμαχίας, όλα 
αυτά κατευθυμένα να μεταλλάξουν την εμβρυακή 

επανάσταση σε ένα εμφύλιο πόλεμο και σε “πόλε-
μο καθ’ εξουσιοδότηση”), στην Ουκρανία (η λαική 
εξέγερση θάφτηκε διαμέσου μιας σύγκρουσης με-
ταξύ κρατών) και στη λωρίδα της Γάζας (“για να κο-
πεί το χορτάρι που άρχισε να ξαναφυτρώνει”, όπως 
έλεγε ένας ισραηλινός βουλευτής, που θα μπορού-
σαμε να ερμηνεύσουμε όχι μονάχα σε σχέση με τη 
δύναμη της Χαμάς, αλλά και σε σχέση με την ίδια 
τη δυναμική της εξέγερσης στα παλαιστινιακά εδά-
φη), όλα αυτά τα γεγονότα εμφυσήθηκαν και είναι 
χωρίς καμμιά αμφιβολία  συνδεδεμένα με σοβαρά 
γεωπολιτικά συμφέροντα , όμως θέλουμε επίσης 
να επισημάνουμε από πλευράς μας αυτό που λίγα 
άτομα λένε ξεκάθαρα σήμερα: αυτές οι στρατιω-
τικές επεμβάσεις, εν τοις πράγμασι και πέρα του 
συνόλου των σύνθετων και αντιφατικών “λόγων” 
τους, έχουν σαν στόχο τους να ρίξουν τις λαικές 
εξεγέρσεις και τους ξεσηκωμούς μέσα σε ένα ποτά-
μι αίματος, ώστε να ενθαρρυνθεί η μεταβολή τους  
σε εθνικούς (δες εθνικιστικούς) και σεχταριστικούς 
(δες θρησκευτικούς) πολέμους. Με άλλα λόγια , ο 
στόχος είναι η συντριβή της επαναστατικής κοινω-
νικής ώθησης  και του φαντασιακού που κατάφερε  
να εισχωρήσει μέσα στις καρδιές πολυάριθμων εξε-
γερμένων και εκμεταλλευόμενων ανθρώπων κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων αυτών χρόνων. Βέβαια, 
απ΄την άλλη, αυτό το φαντασιακό δεν είναι απόλυ-
τα διάφανο, ούτε απόλυτα ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται 
σίγουρα γιά τον ανατέλλοντα ήλιο του αναρχικού 
μέλλοντος  που καταφέρνει να διαπεράσει επιτέ-
λους τα σύννεφα του ψεύδους και της ιδεολογίας. 
Είναι ένα φαντασιακό που διαπερνιέται από χιλιά-
δες αντιφάσεις, ανάμεσα στην ελευθερία και την 
αντίδραση, ανάμεσα στην ανατροπή και την πολιτι-
κή, όμως παρόλα αυτά κατάφερε να αναδυθεί στην 
επιφάνεια , η επιθυμία της ζωής φύσηξε τα πανιά 
της εξέγερσης των καταπιεσμένων οι οποίοι βρή-
καν το θάρρος να εξεγερθούν ενάντια στο υπάρχον.

  Οι σκεπτικιστές επαναστάτες και οι δημοκράτες 
βρέθηκαν μέσα στο ίδιο μήκος κύματος και κατέ-
ταξαν αυτές τις εξεγέρσεις σαν “κραυγές υπέρ της 
δημοκρατίας”. Οι μεν για να εξηγήσουν ή να δικαι-
ολογήσουν την ανικανότητα τους να ενσαρκώσουν 
μια επαναστατική αλληλεγγύη και να δράσουν 
υπέρ της επέκτασης των εξεγέρσεων διαμέσου της 
επεξεργασίας  ενος εξεγερσιακού σχεδίου. Οι δε για 
να εισάγουν την εξέγερση μέσα στην κρατική ατζέ-
ντα και κατ’ αυτό τον τρόπο να τοποθετήσουν τη 
συνέχιση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης έξω 
από κάθε δυνατότητα κριτικής.

  Σήμερα παρατηρώντας τα γεγονότα, είναι μάλ-
λον η καταστολή που έχει πάρει το πάνω χέρι παρά η 
δημοκρατική αφομοιωτική λογική. Ποιός συνεχίζει 
ακόμη να μιλά για την “δημοκρατική επανάσταση 
στην Αιγυπτο” ή για την “δημοκρατική επανάσταση 
ενάντια στο καθεστώς του Γκαντάφι” ;  Μπορούμε 
λοιπόν να συμπεράνουμε ότι ήταν τουλάχιστο αβά-
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σιμο, για να μην πούμε ειρωνικό, να διατυπωθεί η 
εκτίμηση ότι αυτές οι εξεγέρσεις θα έπαιρναν τον 
ίδιο δρόμο με αυτόν που πήραν οι περισσότεροι 
αγώνες που διεξήχθησαν σε ευρωπαικό έδαφος  την 
τελευταία δεκαετία : αφομοίωση και ενσωμάτωση 
μέσα στο θέαμα. Σήμερα, σε όλες αυτές τις χώρες 
της νότιας πλευράς της Μεσογείου, αλλά και στις 
υπόλοιπες, επί ευρωπαικού εδάφους, αντί για την 
φιγούρα του ικανού δημοκράτη πολιτικού, έχουμε 
τη φοβερή εικόνα  της καταστροφής της βόμβας 
που ρίχτηκε από ένα καταδιωκτικό αερωθούμενο, 
τη σεχταριστική σφαγή και τον μαζικό εγκλεισμό 
που δίνονται (από πλευράς του κεφάλαιου) σαν 
απαντήσεις στις επαναστατικές επιθυμίες.

  Το πάθος αυτών των εξεγέρσεων δεν έχει πε-
θάνει, όχι ακόμη. Συνεχίζει να τροφοδοτεί μάχες, 
άλλοτε αισιόδοξες και άλλοτε τραγικές, μέσα σε 
ένα πλαίσιο όπου, βέβαια, η κυριαρχία αναζητά 
να βρει βάσεις  για μια καινούρια ισορροπία, σχε-
διάζοντας τις συνταταγμένες  του καινούριου της 
σχεδίου ώστε να επιμηκύνει την καταπίεση και την 
εκμετάλλευση. Να παραμείνουμε σε θέση άμυνας 
σήμερα, σημαίνει να προσυπογράψουμε το θάνατο 
αυτών των εξεγέρσεων.

  Ακόμη χειρότερα, σημαίνει να συνεισφέρουμε 
για πολλοστή φορά στον ενταφιασμό των απε-
λευθερωτικών επιθυμιών. Εμπρός από την όξυνση 
της καταστολής , δεν θα έπρεπε να επιδειχτούμε σε 
ένα αγώνα δρόμου σύναψης συμμαχιών με εξουσι-
αστικές πολιτικές δυνάμεις , αλλά αντίθετα σε μια 
διαδρομή ανάπτυξης εξεγερσιακών σχεδίων. Είναι 
διαμέσου της εξέγερσης και των εξεγερσιακών δρά-
σεων που θεωρούμε ότι θα καταστεί εφικτό να δια-
κόψουμε αυτό τον ιλιγγιώδη κατήφορο  που βαδίζει 
ολοένα ταχύτερα  προς την αιματηρή επιβεβαίωση  
της αναγκαιότητας της εξουσίας.  Είναι αλήθεια ότι 
ο χρόνος πιέζει, είναι ήδη αργά, πολύ αργά. Ομως 
ας επιχειρήσουμε για ακόμη μια φορά να εξετάσου-
με, καταρχή, άλλες απόψεις  της πραγματικότητας 
μέσα και ενάντια στις οποίες αυτό το εξεγερσιακό 
σχέδιο θα πρέπει να διανοίξει ένα δρόμο.

  

  Το σχέδιο καταστολής: 
  Σφαγή, στρατιωτικοποίηση και εγκλεισμός

  Οι “επαναστατικές εφορμήσεις” της δεκαετίας 
του ‘70 βρίσκονται σήμερα αρκετά μακρυά μας. Οι 
επιχειρημένες μεταβολές από πλευράς της κυριαρ-
χίας προκειμένου να τις αφοπλίσει, επιπλέον της 
μαζικής καταστολής, χαρακτηρίστηκαν σε γενικές 
γραμμές μέσα από την ανάδειξη δύο τάσεων: η μια 
προς τον εσωκλεισμό και η άλλη προς τον αποκλει-
σμό. Αυτή η διαδικασία χάραξε καινούριες γραμμές 
διαχωρισμού μέσα στους κόλπους της κοινωνίας. 
Σήμερα, είναι δυνατό να διαπιστωθεί σε ποιό βαθ-
μό αυτή ακριβώς η διαδικασία δεν βρίσκεται πλέ-

ον στην αρχική της κατάσταση: έχει πραγματωθεί 
σαν τρόπος διαχείρησης. Η κατάσταση που επιφυ-
λάσσεται στους αποκλεισμένους είναι ένα μέλλον 
γενικής αποσάρθρωσης, εγκλεισμού και άγριας εκ-
μετάλλευσης ανάλογο του τόπου στον οποίο βρί-
σκονται πάνω στον πλανήτη, και σύμφωνα με τα 
κριτήρια της παραγωγής και της αναπαραγωγής. 
Αν από τη μια πλευρά οι τεχνολογίες επέτρεψαν 
στην εξουσία να εξασφαλίσει ένα ολοκληρωτικό 
έλεγχο πάνω στο σύνολο της κοινωνίας, από την 
άλλη πλευρά ο αριθμός των ενόπλων συγκρούσεων 
σήμερα, σε γενικές γραμμές  υπό μορφή εμφυλίου 
πολέμου με την παρέμβαση εξωτερικών δυνάμεων, 
δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε πιό μεγάλος.

  Τρόποι διαχείρησης που στο παρελθόν επιφυ-
λάσονταν σε καταστάσεις στρατιωτικής κατοχής, 
όπως το γενικευμένο φακέλωμα, η διοικητική κρά-
τηση, η συγκεντρωτική λογική, ο έλεγχος των με-
τακινήσεων, εφαρμόζονται σήμερα σε ολοένα και 
περισσότερους τομείς της κοινωνικής ζωής. Αυτός 
ακριβώς ο τρόπος διαχείρησης προκύπτει από την 
συναρμογή  όλων των τεχνικών ελέγχου και διακυ-
βέρνησης στην προοπτική μιας αντιεξεγερσιακής 
στρατηγικής στρατιωτικού χαρακτήρα. Για παρά-
δειγμα, τα μαθήματα από τον πειραματισμό πάνω 
σε ενα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης ανοι-
κτού ουρανού όπως αυτό της λωρίδας της Γάζας, 
χρησιμεύουν τόσο όσο αφορά τις επιχειρήσεις αι-
ματηρής αποκατάστασης της ειρήνης στις φαβέλες 
του Ρίο ντε τζανέιρο, όσο και στη χάραξη των κα-
τευθυντήριων γραμμών της ολοκληρωτικής πολε-
οδομίας στις ευρωπαικές μητροπόλεις. Η στρατιω-
τικοποίηση των συνόρων της ευρωπαικής ένωσης, 
στα οποία πεθαίνουν κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα, 
έχει σαν άμεσο επακόλουθο την στρατιωτικοποίηση 
ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού οδικών αξόνων 
στο εσωτερικό της Ενωσης. Τα χρησιμοποιούμενα 
μοντέλα αποκατάστασης των ζημιών σε περιοχές 
που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές βασίζο-
νται άμεσα  πάνω στις εμπειρίες  των καταστάσεων 
στρατιωτικής κατοχής.

  Η εξουσία είναι φυσικά απόλυτα ενσυνείδητη 
του γεγονότος ότι ο μαζικός αποκλεισμός  επιφέρει 
επίσης κινδύνους κοινωνικών εκρήξεων. Διαμέσου 
μιας διαδικασίας καταστροφής του γλωσσικού κώ-
δικα, με την έννοια της καταστροφής οποιουδήποτε 
φαντασιακού διαφορετικού από αυτό που απεικονί-
ζει την πραγματικότητα του κεφάλαιου, σκέφτεται 
ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει τον τρόπο ώστε οι 
πιθανές εξεγέρσεις  να παραμείνουν περιορισμένες 
σε επίπεδο απλών εκρήξεων, πολύ πιθανά αρκετά 
καταστροφικών, αποστερημένων παρόλα αυτά από 
συγκεκριμένη επαναστατική ώθηση. Μέσα σε αυτό 
ακριβώς το πλαίσιο, βλέπουμε λοιπόν τη γενίκευση 
της λογικής της στρατιωτικής παρέμβασης ενάντια 
σε κάθε μορφή εξέγερσης. Θα ήταν παρόλα αυτά 
αφελές να ερμηνευθεί η επιτάχυνση των διαδικασι-
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ών ασφάλειας, η αύξηση του αριθμού των ερευνών 
σχετικά με τα αντιεξεγερσιακά στοιχεία, η επαυξη-
μένη ωμή βία  για τη διατήρηση της τάξης, η σκλή-
ρυνση του νομικού πλαισίου, σαν δείγματα του δή-
θεν φόβου που αισθάνεται η εξουσία. Δεν λέμε ότι 
η εξουσία δεν είχε ποτέ αμφιβολίες αναμεμειγμένες 
μαζί με την αυθάδεια που διακατέχει τους ισχυρούς, 
μας φαίνεται όμως ότι όλα τα παραπάνω  κατευθύ-
νονται αντίθετα  στον εκφοβισμό των αποκλεισμέ-
νων. Η διασπορά του φόβου , αποτελεί όπως γνω-
ρίζουμε πολύ καλά, ενα κατάλληλο τρόπο ώστε να 
εξασφαλιστεί η τυφλή συγκατάθεση ή η ηθελημένη 
υποταγή του υπό συζήτηση υποκειμένου.Και ο φό-
βος αποτελεί επίσης ένα αδιαμφισβήτητο στοιχείο 
του πολέμου. Τα πάντα μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν σήμερα σαν απειλή, τα πάντα είναι καλά ώστε 
να επιτευχθεί η διασπορά το φόβου σε κοινωνικό 
επίπεδο. Τρομοκρατία, οικολογική καταστροφή, 
έλειψη ηλεκτρικού ρεύματος, οικονομική κρίση..... 
όλα τους εναλλασόμενα στο εσωτερικό μιας ολοέ-
να στρατιωτικοποιημένης διαχείρησης της κοινωνι-
κής “ειρήνης”, δηλαδή, του πολέμου ενάντια στους 
εκμεταλλευόμενους και τους αποκλεισμένους. 

  Αν βλέπουμε ξεκάθαρα ότι εμφανίζονται δεσμοί 
μεταξύ της αναδιάρθρωσης από τη μια πλευρά, των 
εξεγέρσεων, του πολέμου και του αποκλεισμού από 
την άλλη, χωρίς να ξεχνάμε το φόβο και τη στρα-
τιωτικοποίηση του χώρου, άλλες απόψεις της κυ-
ριαρχίας βρίσκονται επίσης σε διαδικασία αναδιάρ-
θρωσης αυτή τη στιγμή.

  Η επέκταση του φυσικού και του πνευματικού 
ελέγχου, αγκαλιάζοντας σήμερα σχεδόν το σύνολο 
της κοινωνίας και του κοινωνικού χώρου, δεν είχε 
σαν αποτέλεσμα – αντίθετα με τις ουμανιστικές 
προθέσεις που ίσως η εξουσία καταφέρνει να κάνει 
να αντικατοπτριστούν ακόμη σε κοινωνικό επίπε-
δο – μια μείωση του αριθμού των κατασταλτικών 
δομών, αλλά αντίθετα τον πολλαπλασιασμό τους.  
Η εξουσία δεν έκλεισε τις φυλακές αφού γενίκευ-
σε τον έλεγχο, αντίθετα εξάπλωσε τη λογική του 
εγκλεισμού  σε ολοένα και περισσότερους κοινω-
νικούς τομείς, καθιστώντας το σύνορο μεταξύ του 
“μέσα” και του “εξω” ολοένα πιο ρευστό, σε τέτοιο 
βαθμό που αυταπόδεικτα πλέον μπορεί απλά να 
παρατηρηθεί σήμερα, παντού και σε ολόκληρη την 
Ευρώπη ,ότι, βρίσκονται σε διαδικασία κατασκευ-
ής δεκάδες καινούριες φυλακές και εκατοντάδες 
κέντρα κράτησης μεταναστών.Οι ειδικές συνθήκες 
κράτησης, η φυλακή στο εσωτερικό της φυλακής, 
πολλαπλασιάζονται σαν αναγκαία επακόλουθα  
μιας διαχείρησης του φυλακισμένου πληθυσμού  
ολοένα και πιό σημαντικής στην πολιτική ατζέ-
ντα των κρατων. Το νομικό πλαίσιο ενάντια στην 
“εγκληματικότητα” και την “τρομοκρατία” ενισχύ-
εται κατα τον ίδιο τρόπο.

  Η υπόθεση μιας πλουραλιστικής εξουσίας ολο-
ένα πιο ανοικτής και ανεκτικής, εγγυούμενης κατ’ 

αυτό τον τρόπο την καλή και απρόσκοπτη λειτουρ-
γία του κεφάλαιου, φαίνεται να απομακρύνεται ορι-
στικά και αμετάκλητα σε κέρδος μιας διαφορετικής 
υπόθεσης, αυτής της αυξανόμενης στρατιωτικοποί-
ησης πάνω σε όλα τα επίπεδα.

  Η βιομηχανία της καταστολής

  Ο πόλεμος και οι σφαγές βρίσκονται στο κέντρο 
της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και της κρατι-
κής καταπίεσης. Αυτή η δήλωση δεν έχει σα στόχο 
να προκαλέσει μια κάποια συμπάθεια  ή συστρά-
τευση στην κατεύθυνση ενός καλοδεχούμενου όσο 
και αφελούς ανθρωπισμού, αλλά αντίθετα, να κατα-
δείξει μια ακριβή απόσταση από όλους αυτούς που 
ανησυχούν ιδιαίτερα και ακατάπαυστα για τις “αντι-
κειμενικές συνθήκες” έτσι ώστε να δικαιολογήσουν 
μπροστά από το δικαστήριο της ιστορίας την πιθανή 
(μη) επαναστατική τους παρέμβαση. Η κυριαρχία 
παράγει ακατάπαυστα “αντικειμενικές συνθήκες” 
έτσι ώστε να αποτρέψει τη δράση, για να μην κάνει 
κάποιος ποτέ τίποτε, για να αποδεχτεί τελικά αυτή 
την ίδια, προιόν της “κοινωνικης ειρήνης”.

Η κυριαρχία μυστικοποιεί το γεγονός ότι το βα-
σίλειο της θεμελιώνεται πάνω στη σφαγή και τον 
τρόμο. Το να καταστεί εμφανής αυτή η μυστικοποί-
ηση στο φως του ήλιου δεν αποτελεί ένα ρητορικό 
παιχνίδι, αποτελεί αντίθετα το πρώτο και σοβαρό-
τερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί ώστε να 
καταστεί εφικτό να βάλουμε τις βάσεις μιας επανα-
στατικής παρέμβασης κάθε στιγμή.

  Αυτό ακριβώς το εμπόδιο είναι επίσης βαθειά 
ηθικού χαρακτήρα. Αποτελείται από ένα βουνό ει-
ρηνιστικών στοιχείων, παραληρημάτων τρόμου που 
επιδεικνύεται μπροστά στη βία και στο αίμα. Το 
σκαρφάλωμα αυτού του βουνού δεν αποτελεί εύκο-
λη αποστολή. Διότι κατά βάθος, για να μπορέσου-
με να περάσουμε στην επίθεση, πρέπει ταυτόχρονα 
να καταφέρουμε να διαρρήξουμε τις μικρές καρδιές 
μας που έχουν προσαρμοστεί σε αιώνες ηθικής (της 
κυριαρχίας) και να ξεβιδώσουμε τα αφοπλισμένα 
χέρια μας από παρόμοιου είδους προσαρμογή. Χω-
ρίς αυτές τις προυποθέσεις κανένα απολύτως επα-
ναστατικό αναρχικό σχέδιο δεν θα γίνει εφικτό.

  Ομως ας πάμε τώρα στο πρώτο θέμα αυτού του 
ζητήματος : την βιομηχανία της καταστολής. Ειναι 
ένα ζήτημα το οποίο μελετήθηκε πολλές φορές  και 
άλλες τόσες φορές παρακάμφθηκε με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο. Αν δεν υλοποιούνταν διαμέσου ανθρώ-
πων και δομών  η καταστολή δεν θα ήταν παρά μια 
ματαιόδοξη ιδέα χωρίς πραγματική υπόσταση. Και 
πράγματι, άπαξ αρχίσουμε να μιλάμε περί παραγω-
γής οπλισμών, περί συστημάτων άμυνας και ασφά-
λειας, περί εποπτείας και ελέγχου, βλέπουμε άμεσα 
να εμφανίζονται μπροστά στα μάτια μας εκατοντά-
δες βιομηχανίες, εργοστάσια και εργαστήρια, όπως 
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παρόμοια χιλιάδες μηχανικούς, ειδικούς, ερευνητές 
όπως επίσης και απλούς εργάτες, όλοι τους και όλες 
τους απασχολούμενοι μέσα στη παραγωγή εργαλεί-
ων θανάτου και ελέγχου. Οι πόλεμοι και η στρατι-
ωτικοποίηση παράγονται ακριβώς εδώ. Προετοιμά-
ζονται και σχεδιάζονται εδώ. Και είναι άρα επίσης 
εδώ  που όποιος θέλει να δράσει μπορεί να βάλει στο 
στόχο του  τη πολεμική παραγωγή.

  Από την άλλη πλευρά, εφόσον η γραμμή του 
διαχωρισμού μεταξύ των “στρατιωτικών” και των 
“πολιτικών” εφαρμογών απ’ εδώ και στο εξής έγινε 
απόλυτα ρευστή, για να μην πούμε ανύπαρκτη, η 
παραγωγή θανάτου περιλαμβάνει ολοένα και περι-
σότερο άμεσα  τεράστιους τομείς της οικονομίας. 
Πέρα από τους παραγωγούς εξοπλισμών που είναι 
πολύ γνωστοί και γιγαντιαίων διαστάσεων, εκατο-
ντάδες άλλες βιομηχανίες, συχνά ανώνυμες και δι-
ακριτικές, προμηθεύουν όλα τα απαραίτητα υλικά 
στους πρώτους, και άπαξ όλα αυτά τα υλικά συναρ-
μολογηθούν αποτελούν τρομερές τελειοποιημένες 
βόμβες. Η ίδια ακριβώς κατάσταση ισχύει όσο αφο-
ρά τα εργαστήρια και την έρευνα. Για να δώσουμε 
ένα μονάχα παράδειγμα: η συγκεντροποιητική λο-
γική των εφαπτόμενων κύκλων, δηλαδή η διατήρη-
ση της τάξης ανά ζώνες ελέγχου, η διαίρεση σε ζώ-
νες ελέγχου (που βλέπουμε σε εφαρμογή  σε κάθε 
περίπτωση στρατιωτικής κατοχής  ενός εδάφους, 
αλλά επίσης και μέσα στην ολοκληρωτική πολεο-
δομία των μητροπόλεων), επιβάλλει ένα αυξανό-
μενο έλεγχο και μια διαρκή επόπτευση των ορίων 
αυτών των ζωνών και των εισόδων τους. Υπάρχει 
μια ολόκληρη εφαρμοσμένη “επιστήμη”, σε αυξανό-
μενη ραγδαία άνοδο κατα τα τελευταία αυτά χρό-
νια, σε σχέση με αυτό που θα μπορούσαμε να χα-
ρακτηρίσουμε σαν προβληματική του “check point”. 
Η τεχνολογική έρευνα ώστε να επανδρωθούν αυτά 
τα “check points”, πραγματικά ή εικονικά, είναι με-
ταξύ των πιο εξελιγμένων, επειδή πρόκειται για την 
πραγματοποίηση ενός ολικού και άμεσου ελέγχου. 
Οι τεχνολογικές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν για 
τα ισραηλινά “check points” επανδρώνουν επίσης 
τις εισόδους των αεροδρομίων, των διαφόρων θε-
σμών, των δημοσίων μεταφορών, των χημικών βιο-
μηχανιών κ.λ.π.

  Πέρα όμως από την επωνομαζόμενη και καθαυτή 
έρευνα και παραγωγή μπορούμε επίσης  να εξετά-
σουμε την παραγωγή “ανθρώπων”, την εκπαίδευση 
δολοφόνων και βασανιστών. Αν η κλασσική δια-
δικασία της κατασκευής του τέλειου στρατιώτη εί-
ναι πολύ καλά γνωστή (εκπαίδευση, εμφύσηση της 
τυφλής πειθαρχίας και κατόπι κατάδυση στη μάχη, 
με την πρώτη δολοφονία  να ανοίγει την πόρτα στο 
φόνο κατ’ εξακολούθηση και υπό διαταγές), μπορού-
με να διαπιστώσουμε σήμερα, πως ακριβώς αυτή η 
κατάδυση, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με δια-
χωρισμένο τρόπο από την ίδια την πραγματικότητα. 
Ο πιλότος ενός καταδιωκτικού/βομβαρδιστικού αε-

ρωθούμενου δεν βλέπει πλέον το στόχο του,  αλλά 
αντίθετα βλέπει μονάχα γεωγραφικές συντεταγμέ-
νες μέσω δορυφόρου. Ο πιλότος ενός Drone (τηλε-
κατευθυνόμενη ιπτάμενη μηχανή) που δολοφονεί 
στη Μέση ανατολή, εκτελεί την εργασία του από τις 
9.00 ως τις 17.00 μ.μ., μέσα από ένα σύμπλεγμα τρο-
χόσπιτων που εδρεύουν κάπου στις Ηνωμένες πολι-
τείες, χειριζόμενος ένα μοχλό που μοιάζει πολύ  με 
αυτόν ενός playstation. Οι συνοριοφύλακες που επι-
τηρούν τα νερά της Μεσογείου, παρατηρούν μέσω 
δορυφόρου τον πνιγμό εκατοντάδων ανθρώπων  
που το σκάφος τους βυθίζεται. Οσο περισσότερο 
αυξάνεται η συναισθηματική και η φυσική απόσταση 
μεταξύ του θύτη και του θύματος, μια απόσταση η 
οποία καλύπτεται  είτε μέσω μιας ανώτερης εξουσίας 
είτε μέσω ενός τεχνολογικού εργαλείου, τόσο περισ-
σότερο ο θύτης μπορεί να εκτελέσει την εργασία του 
με “αποτελεσματικό” τρόπο.

  Η μεγάλη πλειοψηφία των ερευνητών που ανα-
πτύσουν τα πιό φοβερά εργαλεία θανάτου, οι μηχα-
νικοί χάρις στους οποίους λειτουργούν οι βιομηχα-
νίες εξοπλισμών, είναι από όλες τις απόψεις συνηθι-
σμένοι άνθρωποι. Δεν είναι αιμοσταγή τέρατα και 
είναι επίσης πολύ πιθανό ότι θα  οπισθοχωρούσαν, 
νοιώθοντας φρίκη, μπροστά από το θάνατο μιάς 
αγελάδας. Είναι πιθανό επίσης να εμφορούνται και 
από αριστερές ιδέες. Αν ευχόμασταν να κατασκευά-
σουμε την καθησυχαστική εικόνα του αιμοσταγούς 
και αντιδραστικού εχθρού με στόχο να μπορέσου-
με να του επιτεθούμε με αυτό τον τρόπο καλύτερα 
και χωρίς ενδοιασμούς, όχι μονάχα θα διαπράτταμε 
ένα λάθος, αλλά επιπλέον θα βρισκόμασταν απο-
λύτως αφοπλισμένοι απέναντυ από τη βιομηχανία 
της καταστολής . Χρειαζόμαστε σίγουρα ένα αρ-
κετά διαφορετικό πράγμα από την παραγωγή μιας 
εικόνας του εχθρού υπό τη μορφή του “διαβόλου”, 
χρειαζόμαστε  την ηθική εκείνου που μάχεται για 
την ελευθερία του, μια ηθική του εξεγερμένου που 
δεν εφάπτεται  με κανένα απολύτως τρόπο με την 
ηθική του ειρηνισμού. Χρειαζόμαστε εμβαθυμένες 
αναλύσεις και ακριβείς πληροφορίες.  

  Περίγραμμα ενος αναρχικού σχεδιασμού 
  ενάντια στον πόλεμο και ενάντια στην καταστολή

  Οι αναρχικοί είναι ενάντια στον πόλεμο, ενάντια 
σε όλους τους πολέμους. Ομως είμαστε επίσης ενά-
ντια στην ειρήνη. Είμαστε ενάντια στην ειρήνη των 
αγορών, ενάντια στην ειρήνη της εξουσίας, ενά-
ντια στην ειρήνη της υποταγής και της σκλαβιάς. 
Είμαστε υπερ της κοινωνικής επανάστασης, υπερ 
της βίαιης και βαθειάς ανατροπής των υπαρχουσών 
κοινωνικών σχέσεων βασισμένων πάνω στην εκμε-
τάλλευση και την εξουσία.

  Ομως αυτοί οι βράχοι του αναρχικού ιδανικού 
δεν βαστάνε πάντοτε γερά εν μέσω των τυφώνων. 
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Δεν ήταν καθόλου σπάνιο, για παράδειγμα, να 
ακούμε συντρόφους να λένε ότι η παρέμβαση του 
ΝΑΤΟ στη Λιβύη δεν αποτελούσε το καλύτερο 
πράγμα που θα έπρεπε να καταγγείλουμε. Κατά τον 
ίδιο τρόπο σήμερα, ελάχιστες φωνές ακούγονται 
ενάντια στη στρατιωτική παρέμβαση της διεθνούς 
συμμαχίας στη Συρία. Δεν είναι καθόλου σπάνιο 
φαινόμενο κατά τα άλλα, να δούμε αναρχικούς να 
υποκύπτουν στην αρχή του τακτικισμού: “ο εχθρός 
του εχθρού μου είναι φίλος μου”. Είναι ακόμη χρή-
σιμο να υπενθυμίσουμε ότι ο εχθρός του σημερινού 
εχθρού μου ήταν χθες και δικος μου εχθρός και ότι 
θα θεωρηθώ πολύ πιθανά σαν κοινός εχθρός και 
από τους δύο αύριο....

  Αυτοί ακριβώς οι περίφημοι βράχοι τείνουν να 
διαβρωθούν  επίσης στο φως της δράσης  στην πε-
ρίπτωση που η τελευταία  δεν υποστηρίζεται από 
ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ο ενθουσιασμός 
απέναντι στην προφασιζόμενη “αποτελεσματικό-
τητα” του εξουσιαστικού μοντέλου του αντάρτικου 
ώθησε για παράδειγμα αρκετούς συντρόφους  να 
παραιτηθούν +φυσικά πάντοτε προσωρινά+από 
συγκεκριμένες βάσεις του αναρχισμού, ή να απορ-
ρίψουν  την πρόταση της εξεγερσιακής αφορμα-
λιστικής οργάνωσης, θεωρούμενης σαν “λιγότερο 
αποτελεσματικής” για να προωθήσει ή να παρέμβει 
μέσα στις κοινωνικές συγκρούσεις. Παρόλα αυτά, 
είναι ακριβώς αυτή η τελευταία που θα μπορούσε 
τώρα να αποδειχθεί σαν ο καλύτερος τρόπος κατα-
πολέμησης της κατασταλτικής αναδιάρθρωσης που 
βρίσκεται σε εξέλιξη, της σφαγής των εξεγερμένων 
και του θαψίματος μιας επαναστατικής προοπτικής.

Ενάντια στον πόλεμο αλλά όχι αφοπλισμένοι
  Χωρίς αμφιβολία, όπως κάποιος το έκφρασε με 

λακωνικό τρόπο, “γίναμε αδύναμοι”. Και πρόσθε-
σε, “όλοι χωρίς καμία εξαίρεση”. Αν αυτή η κριτική 
αφορούσε τις θεωρητικές ικανότητες των αναρχι-
κών, εστιάζονταν ακόμη περισσότερο  στις επιχει-
ρησιακές τους ικανότητες. Μια αδυναμία που γίνε-
ται τόσο περισότερο απτή όταν έχουμε το τέρας της 
σφαγής και του πολέμου μπροστά μας. 

  Δεν χρησιμεύει παρόλα αυτά σε τίποτε να ουρ-
λιάζουμε μαζί με τους λύκους, αξίζει καλύτερα να 
συνειδητοποιήσουμε αυτή την αδυναμία και να 
προσπαθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Χωρίς να 
τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι μπορούμε να κάνουμε 
γρήγορα μεγάλα βήματα, χωρίς να αρχίσουμε να κα-
τρακυλάμε προς τη λατρεία της “δύναμης”, η οποία 
συχνά ωθεί σε μια στρατιωτικοποίηση της σύγκρου-
σης, πρέπει να φανταστούμε εκ νέου ένα δρόμο, μια 
διαδρομή. Ορισμένα πράγματα δεν μαθαίνονται 
τυχαία ! Και αν η άμεση πιεστική ανάγκη μπορεί να 
δώσει μια ελάχιστη ώθηση, είναι οπωσδήποτε προτι-
μότερο  να έχουμε προετοιμαστεί από πριν.

  Διότι πρόκειται επίσης και για ένα διανοητικό 
ζήτημα. Στην πραγματικότητα, είμαστε ικανοί να 

κάνουμε όλα όσα θέλουμε, ή σχεδόν, και το πραγμα-
τικό ζήτημα είναι να γνωρίζουμε αν είμαστε έτοιμοι 
να κάνουμε τις απαραίτητες και αναγκαίες προσπά-
θειες. Για να αποκτήσουμε τεχνικές γνώσεις, πρέπει 
να μελετήσουμε σοβαρά την απαιτούμενη ύλη. Για 
να αναπτύξουμε συγκεκριμένες ικανότητες, πρέπει 
να διαθέσουμε χρόνο και εξάσκηση, Είναι με αυτόν 
ακριβώς τον τρόπο που αυτές οι γνώσεις  θα είναι 
δυνατό να χρησιμοποιηθούν κατόπι μέσα σε ένα 
σχέδιο, οπλίζοντας τη δημιουργικότητα και ενδυ-
ναμώνοντας τις ιδέες.

  Πρέπει κατά συνέπεια να δουλέψουμε προς αυτή 
την κατεύθυνση αν δεν θέλουμε να εξαρτούμαστε 
από άλλα ρεύματα, να είμαστε εκτεθιμένοι μονάχα 
σε καπρίτσια και στις περιστασιακές δυνατότητες, ή 
διαφορετικά να παραιτηθούμε απλά από τις παρεμ-
βάσεις εξαιτίας έλλειψης ικανοτήτων  και μέσων. 
Αυτό είναι πραγματικά το χειρότερο πράγμα που 
θα μπορούσε να συμβεί σε ένα σύντροφο.   

Η διεθνιστική δράση
   Απέναντυ στον πόλεμο και στη σφαγή των εξε-

γερμένων, η αναρχική πρόταση δεν μπορεί παρα να 
είναι αυτή της διεθνιστικής δράσης . Πρώτα από 
όλα, αυτή προυποθέτει την άρνηση πρόσδεσης στο 
ένα ή στο άλλο στρατόπεδο, θεωρούμενο σαν το 
“λιγότερο χειρότερο”, την άρνηση της επιβράβευ-
σης  των μιλιταριστικών επεμβάσεων  των μεγάλων 
δυνάμεων  ενάντια ή υπέρ του ενός ή του άλλου 
στρατοπέδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διεθνι-
στική δράση , έγγειται κυρίως στην υπεράσπιση 
της εξέγερσης και της κοινωνικής επανάστασης, 
απέναντι στην αντίδραση.  Τρέχει κατά μήκος των 
δύο θεμελιωδών αξόνων, αυτού της υπεράσπισης 
των επαναστατικών και αντιεξουσιαστικών τάσεων 
μέσα στους κόλπους της ίδιας της εξέγερσης , και 
εκείνου της επίθεσης ενάντια στην κατασταλτική 
και στρατιωτική μηχανή εδώ. 

  Αν δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εκ προοιμί-
ου την δυνατότητα άμεσης παρέμβασης μέσα στην 
ίδια την καρδια της εξέγερσης αλλού, θεωρούμε ότι 
η διεθνιστική δράση μπορεί επίσης να εννοηθεί σαν 
διαχυμένη και αποκεντρωμένη.

  Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1936, 
πολλοί αναρχικοί έφυγαν για να πολεμήσουν στο 
πλευρό των ισπανών συντρόφων τους. Αν ήταν 
χωρίς αμφιβολία δυνατό να ισχυροποιηθεί η επα-
νάσταση πηγαίνοντας επιτόπου, άλλοι σύντροφοι 
πλαισίωσαν και προσπάθησαν να ενδυναμώσουν 
την επανάσταση επεκτείνοντας τη σύγκρουση προς 
άλλες κατευθύνσεις. Είτε αυτές έλαβαν τη μορφή 
απεργιών μέσα στα λιμάνια που πέρναγαν τα πλοία 
φορτωμένα με όπλα για να εξοπλίσουν τους φασί-
στες στην Ισπανία, συγκεκριμένων επιθέσεων ενά-
ντια στα συμφέροντα της διεθνούς αντίδρασης , 
ή επίσης υπό μορφή της εντατικοποίησης και της 
επιτάχυνσης εξεγερσιακών σχεδίων με στόχο να ξε-



σπάσουν εχθροπραξίες αλλού.
  Αν η πρώτη περίπτωση, δηλαδή η άμέση παρέμ-

βαση στην καρδιά της εξέγερσης, χρειάζεται μια 
δυναμική που θα έπρεπε σήμερα να αναδομήσουμε 
τις βάσεις και τις συνθήκες, η δεύτερη περίπτωση, 
δηλαδή η εξεγερσιακή επέκταση των εχθροπραξιών 
και το σαμποτάζ των συμφερόντων της αντίδρα-
σης, βρίσκεται περισσότερο στην κατεύθυνση των 
ήδη υπαρχουσών πρωτοβουλιών και δράσεων, σε 
διαφορετικούς βαθμούς, διανοίγοντας ένα εξεγερι-
ακό χώρο που να ξεπερνά τα σύνορα. 

  Απέναντυ στην αναδιάρθρωση της καταστολής 
και στο στρατιωτικό και ασφαλισιακό  τους επι-
κοδόμημα, μας φαίνεται δυνατό και επιθυμητό να 
επαναπροσδιορίσουμε τους άξονες ενός αναρχικού 
εξεγεριακού σχεδιασμού. Διότι ο πόλεμος και οι 
αναδιαρθρώσεις αποτελούν επίσης στιγμές, παρό-
λες τις αποδείξεις της συντριπτικής δύναμης της 
εξουσίας, όπου η ανοσιοποιητική άμυνα του συστή-
ματος  αδυνατίζει σε κάποιο της σημείο και απο-
καλύπτει ορισμένες από τις ανοικτές του πληγές, 
ή αλλιώς τα αδύνατα του σημεία. Κατά συνέπεια 
αποτελούν επίσης κατάλληλες στιγμές για να κατα-
βληθεί προσπάθεια  ώστε να δημιουργηθεί ρήγμα ή 
και συνεισφορά στο ξέσπασμα της εξέγερσης.

  Αν αυτός ο σχεδιασμός  μπορεί να εξερευνή-
σει το δρόμο ενός εξεγερσιακού αγώνα ενάντια σε 
μια  καινούρια κατασταλτική δομή, μπορεί,αλλού, 
στον ίδιο τόπο και τον ίδιο χρόνο, να προετοιμά-
σει το έδαφος για την επίθεση ενάντια στην κατα-
σταλτική και τη στρατιωτική προσπάθεια, ενάντια 
στην πολεμική βιομηχανία και στη βιομηχανία της 
καταστολής. Αυτή η προσπάθεια απαιτεί μιά δου-
λειά έρευνας και πληροφόρησης, προσδιορίζοντας 
τους τόπους και τους ανθρώπους  της παραγωγής 
του θανάτου, τις διασυνδέσεις, τα κανάλια της 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις διαδρομές 
των προμηθειών ενέργειας και των διοικητικών 
αλυσίδων, προμηθεύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 
άξονες παρέμβασης και διαθέτοντας  αναγκαίες 
γνώσεις για την επίθεση.

  Οι στόχοι της εξεγερσιακής καταστροφής μιας 
κατασταλτικής πραγμάτωσης της εξουσίας  και η 
αποσταθεροποίηση, διαμέσου της διάδοσης επι-
θετικών ενεργειών , της κατασταλτικής της παρα-
γωγής και κατά συνέπεια της κοινωνικής ειρήνης, 
μπορούν σε αυτούς τους ασταθείς καιρούς να απο-
τελέσουν γέφυρες προσανατολισμού για την ανά-
πτυξη και την εμβάθυνση ενός καινούριου αναρχι-
κού σχεδιασμού.    

   

  

Eνάντια στον πόλεμο 

αλλά όχι άοπλοι
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