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ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Φέτος συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την λήξη του Α’ Π.Π.. Με αυτή την αφορμή κάθε λογής 

εξουσιαστές –πρωθυπουργοί, υπουργοί, διακρατικοί σχηματισμοί- επιδόθηκαν σε μια σειρά εκδηλώσεων 

μνήμης θριαμβολογώντας για την εγκαθίδρυση της ειρήνης. Πίσω όμως από αυτές τις επετειακές εκ-

δηλώσεις καταδίκης του Παγκοσμίου Πολέμου ως ανθρωποσφαγής και της επιβεβαίωσης της 

πανανθρώπινης αξίας της ειρήνης κρύβεται η πραγματικότητα της ειρήνης του καπιταλισμού, του κράτους 

και της εξουσίας που δεν είναι παρά η συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα. Μια «ειρήνη» που μετρά 

εκατομμύρια ανθρώπινα θύματα από εργατικά «ατυχήματα», από κρατικές δολοφονίες, από την προσφυγιά, 

την φτώχεια και την εξαθλίωση. Και όπως έχει ιστορικά αποδειχθεί αυτού του είδους η ειρήνη αποτελεί 

μοναχά ένα πρελούδιο για το ξέσπασμα του επόμενου πολέμου. 

Πέρα όμως, από αυτό τον πόλεμο χαμηλής έντασης που οι κυρίαρχοι ονομάζουν ειρήνη, το ενδεχόμενο 

ξεσπάσματος μίας γενικευμένης ένοπλης ρήξης αιωρείται σαν απειλή, γι’ αυτό και σήμερα το ζήτημα των 

διακρατικών εθνικών πολέμων φαντάζει πιο επίκαιρο από ποτέ. Οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί παγκοσμίως 

και ιδιαιτέρως στην περιοχή της ανατολικής μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, από τον εμφύλιο πόλεμο 

στη Συρία μέχρι την ένταση μεταξύ ελληνικού και τουρκικού κράτους για την εκμετάλλευση των «θαλάσσιων 

οικοπέδων» του Αιγαίου καθιστούν τον πόλεμο μια μόνιμη ρεαλιστική απειλή που μοιάζει αναπόφευκτη. 

Και θα είναι αναπόφευκτη όσο η ανθρωπότητα θα είναι διαιρεμένη σε τάξεις και θα βασίζεται στην 

καταπίεση και εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.  

Ως συλλογικότητα, μας ενδιαφέρει πάντοτε η διάσωση και ανάδειξη της ιστορίας του αναρχικού 

κινήματος, της διαχρονικότητας των προταγμάτων του και της αδιάλειπτης συμβολής των αναρχικών στον 

αγώνα των ανθρώπων για ελευθερία. Επίσης, θεωρούμε πως η γνώση της κινηματικής μας ιστορίας αποτελεί 

πολύτιμο εφόδιο για την κατανόηση του παρόντος και πυξίδα για το μέλλον. Ωστόσο, ιδιαίτερα στα πλαίσια 

της σύγχρονης  κοινωνικο / πολιτικής συγκυρίας θεωρούμε πως η μελέτη του βιβλίου «ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ 

ΣΤΟΝ Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ»  αλλά και η συζήτηση πάνω στις αιχμές που αυτό θέτει αποκτά μια 

χρησιμότητα επιτακτική. Η ανυποχώρητη και συνεπής στις αναρχικές αξίες, στάση που κράτησε η 

συντριπτική πλειοψηφία των συντρόφων μας του τότε, οι αγώνες που έδωσαν ενάντια στο πόλεμο κάτω από 

αντίξοες συνθήκες -παρά το όποιο κόστος- αποτελούν αναντίρρητα πηγή δύναμης και πίστης στο αναρχικό 

ιδανικό στον αντίποδα των κελευσμάτων του δήθεν ‘πολιτικού ρεαλισμού’, που ειδικά σε εμπόλεμες 

καταστάσεις βρίσκει έδαφος και είναι βέβαιο ότι θα ξαναβρεί πολλούς θιασώτες. 

Εξάλλου, οι αδυναμίες και οι αντιφάσεις ενός ελάχιστου αριθμού από αυτούς τους συντρόφους, οι οποίοι 

διολισθαίνοντας πολιτικά και ηθικά πήραν θέση υπέρ του πολέμου, μπορούν να μας ωθήσουν να 

αναστοχαστούμε πάνω στην καταστροφική δύναμη των προκαταλήψεων και την τύφλωση που αυτές 

προκαλούν και τις οποίες δεν μπόρεσε να αποφύγει ούτε ένας αναρχικός του διαμετρήματος του Κροπότκιν. 

Ευελπιστούμε πως η κριτική ανάγνωση της στάσης του αναρχικού κινήματος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

θα συνδράμει στο να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος ώστε να κρατήσουμε ζωντανό -ακόμα και σε 

περίπτωση ενός πολέμου- το όραμα της απελευθερωμένης αναρχικής κοινωνίας. 

 

 

 



ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΕΝΝΟΥΝ 

Ο πόλεμος αποτελεί πάγια στρατηγική και τακτική επιλογή των κυρίαρχων προκειμένου να 

παγιώσουν και να διαιωνίσουν τις εκμεταλλευτικές συνθήκες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι ένοπλες συρράξεις 

που μαίνονται σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο αποδεικνύουν ότι και στη  σύγχρονη συγκυρία ο 

πόλεμος  αιωρείται σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι της ανθρωπότητας, ιδιαίτερα υπό το 

δεδομένο της χρήσης σύγχρονων οπλικών συστημάτων μαζικής καταστροφής. Ωστόσο, στους πολέμους που 

διεξάγουν οι κυρίαρχοι προς υπεράσπιση των ταξικών τους συμφερόντων, οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι ίδιοι 

–ασχέτως αποτελέσματος της τελικής έκβασης του πολέμου  σε επίπεδο νίκης ή ήττας εθνικών κρατών-, ενώ 

την ήττα και τις καταστροφικές του συνέπειες τις επωμίζονται πρωτίστως οι εκμεταλλευόμενοι των 

εμπλεκόμενων κρατών εκατέρωθεν των συνόρων και εν γένει οι εκμεταλλευόμενοι ανά τον κόσμο.  

Η απειλή και μόνο ενός πολέμου ή θερμού επεισοδίου ως φυσική απόρροια των διακρατικών 

ανταγωνισμών προκαλεί κατακόρυφη αύξηση των κερδών της πολεμικής βιομηχανίας, ενός παρασιτικού 

οικονομικού οργανισμού που κερδοφορεί από την πώληση οπλικών συστημάτων, ενίοτε και στις δύο 

εμπόλεμες πλευρές ταυτοχρόνως. Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών προϋπολογισμών 

δαπανάται για την αγορά εξοπλισμών που οφείλουν διαρκώς να αναβαθμίζονται. Έτσι, διαιωνίζεται ο φαύλος 

κύκλος του κέρδους του κεφαλαίου και των κρατιστών που πλουτίζουν από τη δυστυχία που προκαλούν τα 

απότοκά του.  

Ο πόλεμος κατά συνέπεια αποτελεί την έσχατη αλλά ιστορικά τεκμηριωμένα πάγια επιλογή των 

κυρίαρχων για την επέκταση και απόκτηση νέων σφαιρών επιρροής. Επιπρόσθετα, η ροή του χρήματος που 

επενδύεται στην πολεμική βιομηχανία προσφέρει μέγιστες δυνατότητες κέρδους στα πλαίσια των 

ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών και κρατικών διαγκωνισμών για το πολυεθνικό κεφάλαιο. Άλλωστε, ο 

επεκτατισμός (όσο επιτρέπουν η δυναμική και ο συσχετισμός δυνάμεων) και οι ενδοκαπιταλιστικοί 

ανταγωνισμοί είναι δομικά στοιχεία της κρατικής και καπιταλιστικής διάρθρωσης και λειτουργίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΘΝΟΣ / ΚΡΑΤΟΣ 

Η αρραγής σχέση κράτους / καπιταλισμού και πολέμου 

δομείται πάνω στο ιδεολόγημα του έθνους και στις 

εθνικές αφηγήσεις, καθώς  οι σύγχρονες μορφές 

κρατικής οργάνωσης στηρίζονται και δομούνται πάνω σε 

αυτά τα φαντασιακά. Το πολιτικό έθνος όντας 

κατασκευή του κράτους δεν είναι το αίτιο αλλά το 

αποτέλεσμα της συγκρότησής του. Το κράτος 

δημιούργησε το έθνος ακριβώς ως βάση συγκρότησης 

και παγίωσής του στα πλαίσια του διαταξικού (πολιτικού 

και πολιτειακού) τρόπου οργάνωσης της σύγχρονης 

αστικής δημοκρατίας και όχι το αντίστροφο. Απώτερος σκοπός της στρατηγικής επιλογής  κατασκευής του 

έθνους είναι η απόκρυψη των ταξικών διαιρέσεων εντός της κοινωνίας και η συσστράτευση καταπιεστών και 

καταπιεσμένων, εκμεταλλευτών και εκμεταλλευόμενων κάτω από την επίπλαστη ενότητα του έθνους. Τελικός 

και επιδιωκόμενος –για τους εξουσιαστές- στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η εκμηδένιση της ταξικής 

συνείδησης και πάλης των «από τα κάτω» προς όφελος των κυρίαρχων.  

Σε αντίθεση με τις φυλές ή ομάδες πολιτισμικής συγγένειας που προϋπήρχαν (οι οποίες στηρίζονταν 

σε κοινές πολιτισμικές καταβολές, ομοιομορφία στον τρόπο ζωής και κοινότητα ηθών - εθίμων) η έννοια του 

πολιτικού έθνους αποτελεί φαντασιακό που επιστρατεύτηκε στις αρχές του 18ου αι. κατά την εθνογενετική 

διαδικασία (που συνέπεσε ιστορικά με τις απαρχές της διαμόρφωσης του καπιταλιστικού μοντέλου 

οικονομίας), προκειμένου να συγκροτηθούν βάσει αυτού τα σύγχρονα έθνη - κράτη. Κατά την ιστορική αυτή 

μετάβαση και διαδικασία άτομα και κοινωνικά σύνολα ομαδοποιούνται βίαια βάσει γλωσσολογικών, 

πολιτισμικών και θρησκευτικών χαρακτηριστικών, τα οποία όπου δεν υπάρχουν, δημιουργούνται αυθαίρετα 

και επιβάλλονται. Με αυτόν τον τρόπο, ευνοείται και παγιώνεται η συγκεντροποίηση της εξουσίας στην 

πολιτική και οικονομική ελίτ. 

Κάθε έθνος / κράτος επιδιώκει εθνική ανεξαρτησία, αυτονομία, επέκταση και συγκέντρωση ισχύος, 

επομένως ο πόλεμος είναι σύμφυτο χαρακτηριστικό του αλλά και εχέγγυο της ύπαρξης, παγίωσης και 

επικράτησής του έναντι των άλλων εθνών / κρατών. Το έθνος / κράτος συντηρείται και υπάρχει ακριβώς 

λόγω των εθνικών ανταγωνισμών, συγκροτείται στη βάση της ασαφούς εθνικής καταγωγής και διαρθρώνεται 

διαταξικά. Η διαταξική συγκρότηση των σύγχρονων εθνών / κρατών προϋποθέτει κατά συνέπεια την 

εδραίωση και την αποδοχή  της κοινωνικής ειρήνης και διαταξικής συνεργασίας. Η κοινωνική αυτή συνθήκη 

κατ’ ουσίαν αποτελεί συνθήκη συμπόρευσης, υπό τον ιστό του έθνους, των εκμεταλλευόμενων με τους 

εκμεταλλευτές τους. Έτσι, με τη μεθόδευση του εθνικού ιδεολογήματος και το έντεχνα υποδαυλιζόμενο 

εθνικό μίσος αποπροσανατολίζονται οι εκμεταλλευόμενοι από την αναγνώριση και συνειδητοποίηση των 

πραγματικών υπαίτιων για  τις συνθήκες οικονομικής εκμετάλλευσης και πολιτικής καταπίεσης.  

Παράλληλα, η δημιουργία ενός επίπλαστου εξωτερικού εχθρού που εμφανίζεται εντέχνως να απειλεί 

διαρκώς την εθνική υπόσταση και την εδαφική κυριαρχία του κράτους, αποτελεί παράγοντα 

αποπροσανατολισμού και εκτόνωσης της κοινωνικής δυσαρέσκειας και οργής για τις συνθήκες εξαθλίωσης 

που βιώνουν οι εκμεταλλευόμενοι ανά τον κόσμο. Συνακόλουθα, στα πλαίσια του εθνικού 

αυτοπροσδιορισμού και μεγαλοϊδεατισμού υποδαυλίζονται ρητορικές μίσους, φονταμενταλισμού, 

συντηρητικά ένστικτα, μισαλλοδοξία, ρατσισμός και εθνικισμός. Το όποιο ‘διαφορετικό’ (αλλοεθνείς, 

αλλόθρησκοι, μειονότητες, lgbtq άτομα, κ.α) δαιμονοποιείται και η στοχοποίησή του λειτουργεί ως βαλβίδα 



εκτόνωσης και εκτροχιασμού της δυσφορίας για τις υφιστάμενες εκμεταλλευτικές συνθήκες, αναπαράγοντας 

επίπλαστες  διακρίσεις και λογικές κανιβαλισμού ενδοταξικά τόσο εντός όσο και εκτός του έθνους / 

κράτους. 

Τέλος, ενδεικτικό είναι ότι ακόμα και η γλώσσα γίνεται πεδίο παρέμβασης και εργαλειακής χρήσης 

από την εξουσία καθώς οι λέξεις δεν αντικατοπτρίζουν απλώς τον διεξαγόμενο ταξικό/κοινωνικό πόλεμο 

αλλά συμμετέχουν σε αυτόν. Λέξεις με μεγάλο σημασιολογικό και εννοιολογικό βάρος διαστρεβλώνονται 

και θεωρούνται ταυτολογία του έθνους (π.χ. Ελευθερία). Έτσι, απονοηματοδοτούνται και αποσυνδέονται 

από το πραγματικό τους περιεχόμενο και τους προσδίδεται το περιεχόμενο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα 

των κυρίαρχων. 

 

 

ΣΤΡΑΤΟΣ & ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟΣ 

Βασικός μηχανισμός διασφάλισης της ισχύος των πολιτικά και οικονομικά κυρίαρχων αποτελεί ο 

θεσμός του στρατού. Η πολεμική μηχανή του στρατού υπάρχει μόνο για την υπεράσπιση των συμφερόντων 

των αφεντικών, καθώς αποτελεί γραμμή άμυνας και επίθεσης κράτους και κεφαλαίου. Ο επεκτατισμός 

(εδαφικός, οικονομικός, θρησκευτικός) που είναι δομικό στοιχείο του κράτους και του καπιταλισμού 

διασφαλίζεται πρωτίστως με τη στρατιωτική ισχύ καθιστώντας έτσι τον στρατό κομβικό παράγοντα της 

λειτουργίας τους άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτήν. 

Παράλληλα, ο στρατός (από κοινού με την αστυνομία) αποτελούν κατασταλτικούς μηχανισμούς / 

θεσμούς που κατέχουν το μονοπώλιο της βίας στα πλαίσια της νομιμότητας. Ειδικότερα ο στρατός, 

χρησιμοποιείται για να προσφέρει επίπλαστο αίσθημα ασφάλειας από τον εξωτερικό εχθρό αλλά και για να 

καταστέλλει τον εσωτερικό εχθρό· οποιονδήποτε αμφισβητεί την καθεστηκυία τάξη και τα συμφέροντα των 

κυρίαρχων. Παράλληλα, αποτελεί τον βασικό πυλώνα προώθησης και εδραίωσης του μιλιταρισμού 

(στρατοκρατίας) και των  “αξιών” του (ιεραρχία, υπακοή στους ανωτέρους, τυφλή πειθάρχηση, σεξισμός). Η 

στρατιωτική θητεία συνθλίβει την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και οποιοδήποτε χαρακτηριστικό 

διαφοροποιεί τον άνθρωπο ως προσωπικότητα στην κατεύθυνση της μετατροπής του σε άβουλο και πειθήνιο 

εκτελεστή διαταγών, έτοιμο να θυσιάσει ακόμα και τη ζωή του στο όνομα των σαθρών ιδανικών του έθνους.  

Παρόλα αυτά, κάθε στρατιωτικού τύπου οργάνωση δεν είναι κατ’ ανάγκη μιλιταριστική ή ταυτόσημη 

με τον θεσμικό εθνικό ή φονταμενταλιστικό στρατό, καθώς υπάρχει πληθώρα ιστορικών παραδειγμάτων 

τέτοιων οργανώσεων με κοινωνικοαπελευθερωτική στόχευση και αντιιεραρχική δομή όπως οι αναρχικές 

πολιτοφυλακές στην Ισπανία του 36, οι εξεγερμένοι της Κρονστάνδης και ο Μαχνοβίτικος στρατός. 

 

 

 



ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Μακροπρόθεσμος στόχος μας ως αναρχικοί / ές, είναι η ειρηνική και αρμονική κοινωνική  

συμβίωση στα πλαίσια αυτοδιευθυνόμενων κοινοτήτων. Όμως η συνθήκη αυτή ατομικής και κοινωνικής 

απελευθέρωσης, όπου οι ίδιοι / ες θα αποφασίζουμε για ό, τι αφορά στις ζωές μας και στην κοινότητά μας 

βάσει ελεύθερων συμφωνιών δεν μπορεί να επέλθει όσο υπάρχει κράτος και κεφάλαιο. Όσο υπάρχει 

οικονομική εκμετάλλευση και πολιτική καταπίεση.   

Παρότι ο πόλεμος, όπως και η βία καθαυτή, δεν αποτελεί αυτοσκοπό ή αυτοπραγμάτωση για εμάς, 

δεν τρέφουμε αυταπάτες. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι έχοντες τα προνόμια και την εξουσία -όσοι δηλαδή 

ευθύνονται για τις συνθήκες ανισότητας και αδικίας και έχουν συμφέρον από τη διαιώνιση τους- δεν θα τα 

παραδώσουν αμαχητί. Γι’ αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ειρήνη με τα πολιτικά και οικονομικά 

αφεντικά, με τους καπιταλιστές και τους κρατιστές κάθε εθνικής ή πολιτικής απόχρωσης. Μονόδρομο 

αποτελεί ο κοινωνικός / ταξικός πόλεμος,  η κοινωνική επανάσταση. 

Όσο υπάρχουν εκμεταλλευτικές συνθήκες δεν μπορούμε να είμαστε πασιφιστές / φιλειρηνιστές γιατί 

δεν μπορούμε να κωφεύουμε και να εθελοτυφλούμε μπροστά στη βία των δυναστών μας. Κατανοούμε ότι 

πολλοί αποστρέφονται την βία, τον πόλεμο και τα δεινά που αυτά προκαλούν και επιθυμούν την εδραίωση 

της παγκόσμιας ειρήνης. Η πραγματική ειρήνη, όμως, αυτή για την οποία και μόνο αξίζει να αγωνιστούμε 

δεν έχει καμία σχέση με την υπάρχουσα κοινωνική διαταξική ειρήνη, μια «ειρήνη» αιματοβαμμένη που 

κοστίζει αναρίθμητα θύματα του καθημερινού πολέμου που διεξάγουν κράτος και αφεντικά εναντίον των 

καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων. 

Ο  δικός μας πόλεμος είναι κοινωνικός και ταξικός στην 

κατεύθυνση της κοινωνικής επανάστασης. Δηλώνουμε απερίφραστα 

πως δεν μας χωρίζει καμία εθνική ταυτότητα, σημαία και πατρίδα από 

όσους βρίσκονται στην βάση της κοινωνικής πυραμίδας τόσο εντός 

όσο και εκτός συνόρων. Αντίθετα, έχουμε κοινό συμφέρον από την 

εξάλειψη των όπου γης εξουσιαστών, καταπιεστών και εκμεταλλευτών. 

Δεν πολεμάμε για κανένα αφεντικό, κράτος, έθνος, ούτε θρησκεία, 

πολεμάμε εναντίον τους. Δεν συμμετέχουμε σε κανένα 

εθνικοαπελευθερωτικό μέτωπο, στρατό ή μόρφωμα επειδή ο 

μοναδικός πόλεμος τον οποίο αναγνωρίζουμε είναι ο πόλεμος μεταξύ 

των τάξεων. Ενάντια σε λογικές και ρητορικές που θεωρούν ότι σε 

περίπτωση πολέμου η συμμετοχή στον εθνικό πόλεμο και στρατό είναι 

προϋπόθεση του κοινωνικού αγώνα απαντάμε ότι με αλλοτριωμένα και 

εξουσιαστικά μέσα πότε δεν ήρθε η λευτεριά.  

Δεν είμαστε διατεθειμένοι/ες να δεχτούμε ή να κάνουμε καμία παρέκκλιση από τα προτάγματα και 

τις στοχεύσεις μας που είναι κοινωνικοαπελευθερωτικές. Η θέση αυτή δεν απορρέει όπως ισχυρίζονται οι 

πολιτικοί μας αντίπαλοι από κάποια δογματική προσκόλληση στην ιδεολογική μας καθαρότητα, αλλά 

επειδή ως αναρχικοί/ες αντιλαμβανόμαστε τα μέσα και τους σκοπούς ως άρρηκτα συνδεδεμένα. Για μας δεν 

νοείται οποιασδήποτε μορφής διαχωρισμός μέσων και σκοπών, γιατί οι σκοποί εμπεριέχονται στα 

εφαρμοσμένα μέσα στον αντίποδα της «εύσχημης» διαφοροποίησης των τελευταίων για λόγους «τακτικής 

συγκυρίας» και συσχετισμού δυνάμεων. 



Στον αντίποδα λογικών ιεράρχησης του εθνικού έναντι του κοινωνικού/ταξικού, στον αντίποδα 

ιδεολογημάτων που θεωρούν την εθνική απελευθέρωση προϋπόθεση της κοινωνικής/ταξικής, εμείς 

αντιλαμβανόμαστε ότι είτε σε συνθήκες εθνικού πολέμου είτε μη, η ταξική επίθεση που εξαπολύεται εναντίον 

μας είναι αδυσώπητη και αδιάλειπτη  και ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από την επικράτηση της μίας 

ή της άλλης κλίκας εξουσιαστών. 

 Ο δικός μας πόλεμος είτε σε συνθήκες πολέμου είτε μη,   είναι  απαρέγκλιτα κοινωνικός/ταξικός. 

Είναι ο πόλεμος ενάντια σε κάθε κράτος και σε οποιαδήποτε πολιτικά και οικονομικά αφεντικά, ντόπια και 

ξένα. Αρνούμαστε να συμμετέχουμε σε οποιασδήποτε μορφής εθνικά μέτωπα, επειδή δεν μας ενώνει τίποτα 

με τους καταπιεστές μας στην όποια πλευρά των συνόρων και δεν μας χωρίζει τίποτα με όσους βρίσκονται 

στην ίδια θέση με εμάς, έχουν συνείδηση της θέσης τους και του ταξικού τους συμφέροντος και δεν 

ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα των κυρίαρχων. 

Θα συνεχίσουμε από οποιοδήποτε μέρος και σε κάθε περίπτωση τον κοινωνικό / ταξικό πόλεμο 

θεωρώντας πατρίδα μας τη γη και σημαία μας την ελευθερία, οργανώνοντας την άμυνα και την επίθεσή μας, 

με τα δικά μας μέσα, δομές και οργάνωση με μόνη στόχευση τη δημιουργία ενός κόσμου ισότητας, 

αλληλεγγύης, ελευθερίας… την ακρατική, αταξική και ανεξούσια κοινωνία, την ΑΝΑΡΧΙΑ ! 
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