Για μια αφορμαλιστική οργάνωση – Κάλεσμα για δράσεις αλληλεγγύης
Αρχικά θέλουμε να χαιρετίσουμε τους συντρόφους από Ρέθυμνο που στο κείμενό τους με τίτλο
“Πρόταση για σχηματισμό ενός Εξεγερτικού Συνδέσμου Θεωρίας και Πράξης" προτείνανε ως όνομα της
αφορμαλιστικής δομής, που δυναμικά έχει ξεκινήσει να διογκώνεται τον τελευταίο καιρό, το
“Εξεγερτικός Σύνδεσμος Θεωρίας και Πράξης”, όνομα το οποίο αποδεχόμαστε με μεγάλο
ενθουσιασμό και αγάπη.
Θέλοντας τώρα να εγκαινιάσουμε μια αφορμαλιστική σύμπραξη με ,δημόσιες και μη, ομάδες και
ατομικότητες και με αφορμή την δίκη για την απόπειρα απόδρασης των μελών της Συνομωσίας
Πυρήνων της Φωτιάς, στην οποία δικάζονται και οι συγγενείς των συντρόφων μας. Μια
εκδικητική, κατασταλτική, διαδικασία την οποία προσπαθεί να εγκαθιδρύσει το κράτος το τελευταίο
διάστημα στην προσπάθειά του να τσακίσει το σθένος των αμετανόητων συντρόφων μας.
Καλούμε σε δράσεις αλληλεγγύης για το εν λόγω ζήτημα, συλλογικότητες και ατομικότητες ,
δημόσιες και μη, διεθνώς.
Ενάντια στην σήψη κομματιών του αναρχικού χώρου, που επικρατεί σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας, σήψη η οποία διαχέει την αδράνεια, την αδιαφορία αλλά και την ιδεολογικοποίηση της
φυγομαχίας στους κόλπους του κινήματος, εμείς προτάσσουμε την Αναρχική διαρκή επανάσταση
καθώς και το αυτοξεπέρασμα ή έστω την μετατόπιση των ορίων του εφικτού πάνω σε αυτό το
ζήτημα. Η κοινωνική απεύθυνση εμάς μας βρίσκει σύμφωνους, καθώς την θεωρούμε
αναπόφευκτη, όμως μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους όταν αυτή υπόκειται σε ιδεολογικές
εκπτώσεις απευθυνόμενη σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες βρίθουν κερδοσκοπικών
χαρακτηριστικών ή εθελοτυφλούν σκοπίμως.
Καμία δίωξη στους συγγενείς των Αναρχικών συντρόφων μας, δύναμη στα Αναρχικά αδέρφια
μας ανά τον κόσμο, έγκλειστους και μη.
Αλληλεγγύη και δύναμη στον απεργό πείνας Fabio Dusko, συγκατηγορούμενο στη δίκη του
σχεδίου απόδρασης της ΣΠΦ. Να σταματήσει το ειδικό καθεστώς κράτησής του.
Άμεση μεταφορά όλων των έγκλειστων αναρχικών συντρόφων μας ,που βρίσκονται σε ειδικά
διαμορφωμένες πτέρυγες απομόνωσης, σε πτέρυγες γενικού πληθυσμού όπου θα μπορούν να
είναι μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους τους.
Φωτιά στα μπουντρούμια της δημοκρατίας.
Ζήτω η Αναρχία.
Αναρχική βιβλιοθήκη Τεφλόν

