
ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΛΟΝ 
 
Ξεκινήσαμε ως μια μικρή ομάδα Αναρχικών. Θελήσαμε να φτιάξουμε έναν χώρο 
συνάθροισης και σύμπραξης για εμάς και τους νέους συντρόφους μας. Ως στόχο του χώρου 
αυτού θέσαμε την ανάγκη μας για την προπαγάνδιση των Αναρχικών ιδεών μας. 
Αγκαλιάσαμε την πολυμορφία γιατί δεν πιστεύουμε πως διαθέτουμε την 
μοναδική αλήθεια. 
 
Προασπιζόμαστε την Αναρχία απέναντι και ενάντια σε κάθε φασιστική-ναζιστική-
ρατσιστική-σεξιστική-φονταμενταλιστική λογική και πρακτική γιατί πολύ απλά τέτοιες 
λογικές και πρακτικές στέκονται εμπόδιο στην ολική καταστροφή της εξουσίας και της 
υποτέλειας που επιβάλει. Αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας ως ατομικότητες που τα 
προτάγματά μας δομούνται πάνω στις βάσεις της Αναρχίας. Η εθελοδουλεία που 
αναπαράγεται μέσα σε αυτήν την κοινωνία μας αρρωσταίνει και ως αναζητητές της 
ελευθερίας θα σταθούμε ενάντια σε ότι αναπαράγει την εξουσία και την υποτέλεια μεταξύ 
των ανθρώπων. 
 
Η κοινωνία δεν είναι άμοιρη ευθυνών. Αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας ως 
υποκείμενα τα οποία διαπερνούνται μέσα απ τις ίδιες εξουσιαστικές σχέσεις τις οποίες 
αξιακά θέλουμε να καταργήσουμε. Έτσι λοιπόν κατανοώντας την εξουσία σαν μια διάχυτη 
κοινωνική σχέση παλεύουμε για την καταστροφή αυτού του εξουσιαστικού οικοδομήματος 
το οποίο στηρίζεται τόσο στην καταπίεση των εξουσιαστών αλλά και στην σιωπηλή 
αποδοχή αυτής της συνθήκης από τους από τα κάτω. 
 
«Μην πεις πως είμαστε λίγοι, πες απλά πως είμαστε εδώ» είχαν πει παλιότερα κάποιοι 
σύντροφοι. Είμαστε εδώ, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα των πράξεών μας, κάποιοι από 
εμάς έχουν κάποιες στοχεύσεις, έχουν μια δομή στο κεφάλι τους έτοιμη να συνθλίψει την 
κυριαρχία, κάποιοι άλλοι πάλι όχι. Δεν έχει σημασία, μας ενώνει η διαδρομή, γιατί οι 
στόχοι μπαίνουν σε αυτήν και καθορίζονται από εμάς. 
 

Με αφορμή τον Μαύρο Δεκέμβρη, μια αφορμαλιστική Αναρχική 
δομή… 

 
Πολλά ακούστηκαν και συνεχίζουν να ακούγονται ως «κριτικές» ενάντια στον Μαύρο 
Δεκέμβρη, ελάχιστα άξιζαν την οποιαδήποτε απάντηση. Ξεκινώντας να 
διευκρινίσουμε πως στα μάτια μας η πραγμάτωση ενός τέτοιου καλέσματος 
αποτελεί ένα πολύ καλό πείραμα για την εγκαθίδρυση μιας αφορμαλιστικής 
Αναρχικής οργάνωσης, μιας οργάνωσης η οποία θα επιτρέπει στις διάφορες 
συλλογικότητες αλλά και ατομικότητες να (συμ)πράξουν μέσα σε ένα 
διευρυμένο Αναρχικό πλαίσιο το οποίο θα το χαρακτηρίζουν η αυτονομία, η 
πολυμορφία των μέσων πάλης και ο συντονισμός. 
Για αυτούς που πρόφτασαν να μιλήσουν για μια πρόσχαρη εορτή, αφήνουμε τα σινιάλα 
των συντρόφων μας να τους απαντήσουν, οι οποίοι διεθνώς συνεχίζουν να επιτίθενται στις 
κρατικές δομές διαιωνίζοντας έτσι το αφορμαλιστικό αυτό κάλεσμα πέρα από τον 
Δεκέμβρη. 
 
Προχωρώντας όμως σχετικά με τα πλαίσια και τις στοχεύσεις του καλέσματος, όπως εμείς 
το αντιλαμβανόμαστε:  
Όπως προαναφέραμε προασπιζόμαστε την Αναρχία και τα προτάγματά μας δομούνται 
ανάλογα. Δεν αναμένουμε καμία κοινωνική ωρίμανση. 
Ούτως η άλλως η ιστορία μας έχει διδάξει πως όποτε ο κόσμος της αναρχίας 
“συμπορεύτηκε” με διάφορους αριστερούς/κομμουνιστές καιροσκόπους, στη συνέχεια 



πλήρωσε ακριβά το τίμημα αυτής της “συμμαχίας”, πολλές φορές ακόμα και με θάνατο. 
Δεν περιμένουμε καμία νομιμοποίηση από την υπάρχουσα κοινωνία, ούτε 
τρέφουμε ψευδαισθήσεις για “δικτατορία του προλεταριάτου” και λοιπές 
ξαναζεσταμένες μαρξιστικές θεωρήσεις, που οδηγούν στην αλλοτρίωση και την 
στασιμότητα των πολιτικών χαρακτηριστικών του αναρχικού κινήματος. Το μόνο 
που μας ενδιαφέρει είναι η ολική απελευθέρωση και η κατάργηση της εξουσίας από 
άνθρωπο σε άνθρωπο και όχι μόνο, παρόλο που σαν παιδιά αυτού του πολιτισμού 
κυοφορούμε τις δικές μας εσωτερικές αντιφάσεις. 
 
Το στοίχημα που μένει να απαντηθεί είναι το αν ως Αναρχικοί καταφέρουμε να 
χτίσουμε ένα ισχυρό κίνημα, ξεκολλώντας μια και καλή από τις αντιφάσεις που 
βαραίνουν τον «χώρο» χρόνια τώρα, αντιφάσεις οι οποίες καταλήγουν να 
ανακυκλώνονται μέσα σε αυτοαναφορικές και ρεφορμιστικές διαδικασίες 
πολιτικής αναπαραγωγής. 
 Δε θεωρούμε συντρόφους μας όσους εσωτερικεύουν την ηττοπάθεια στους κόλπους του 
κινήματος προμοτάροντας έναν μετριοπαθή τρόπο ζωής που θα ζήλευαν ακόμα και οι 
θιασώτες της μικροαστικής ηθικής . Απεναντίας αναζητούμε νέους συντρόφους, ακόμα και 
από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, που θα μας ενώνει το κοινό πάθος για την 
απορρύθμιση του υπάρχοντος και την διάχυση του επαναστατικού Αναρχικού λόγου 
και πράξης. 
 

Ως Αναρχική κατάληψη καλούμε τις Αναρχικές καταλήψεις – 
συλλογικότητες – ατομικότητες ανά τον κόσμο να συμβάλουν στην 
δημιουργία μιας Αφορμαλιστικής Αναρχικής Οργανωτικής Διεθνούς, 
στην οποία θα συμπράττουμε και θα εξελισσόμαστε μέσα από τις 
προκηρύξεις και τα κείμενά μας.  
 
Το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο διασύνδεσης 
αναμεταξύ μας.  
Οι στοχεύσεις μας μπορούν να προτείνονται από τα Αναρχικά αδέρφια ανά τον 
κόσμο, εντός και εκτός των τειχών , και να συμβάλουν με όλα τα μέσα στο εδώ 
και στο τώρα! 
 

Ως το τέλος, ζήτω η Αναρχία! 
 
 

 


