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Όπως θα θυμάστε, στην αρχή της καραντίνας εί-
χαμε υποσχεθεί ότι οι αυτόνομοι θα εξηγήσουν τα
πάντα. Ε, τα εξηγήσαμε! Στη συζήτηση με τίτλο «Το
Πείραμα». Και συμφωνήσαμε ότι όντως τα εξηγή-
σαμε, πίνοντας μπύρες λίγο μετά, σκαρφαλωμένοι
σε ένα γκρεμό που μόνο πετραλωνίτες γνωρίζουν.

Για να καταλάβατε κι εσείς που δεν ήσασταν στο
γκρεμό με πιάτο την Αθήνα, κοτσάρουμε το κλεί-
σιμο της εισήγησης. Για περισσότερα, όπως η σύγ-
κριση του χώρου διεξαγωγής με το κτίριο Γκίνη, ο
ρόλος του συρματοπλέγματος στην κινεζική χαλυ-
βουργία και τα βασικά συμπεράσματα της συζήτη-
σης, τραβάτε στο autonomeantifa.gr.

Που λέτε, το κλείσιμο της εισήγησης πήγαινε
κάπως έτσι:

THE TRUTH IS OUT THERE:
ΤΙ ΜΠΟΥΡΔΑ Ε;

Αξίζει νομίζουμε για το τέλος να αναρωτηθούμε:
γιατί τα σχέδια των αφεντικών μας ήταν τόσο επιτυ-
χημένα; Πώς μας έκαναν ό,τι μας έκαναν; Πώς θα συ-
νεχίσουν στο μέλλον; Και βέβαια, τι θα κάνουμε εμείς;

Θα αφήσουμε τα πρώτα ερωτήματα για τη συζή-
τηση, των επόμενων ωρών και των επόμενων ετών. 

Θα απαντήσουμε λιγάκι ξεκούδουνα στο ερώτημα
«τι να κάνουμε»,  με κάτι που μάθαμε κατά τη διάρ-
κεια της καραντίνας.

Λοιπόν:

Όταν το κράτος και οι ρουφιάνοι του ανήγγειλαν
τον υποχρεωτικό μας εγκλεισμό, υποδεχθήκαμε το
γεγονός με μια αφίσα που ήταν κάπως έτσι.

Η φράση «Οι αυτόνομοι εξηγούν τα πάντα», μας
ήρθε σχεδόν από διαίσθηση σε μια στιγμή κινδύνου. 

Πολλοί δεν το κατάλαβαν, αλλά ήταν μια φράση
σαρκαστική.

Μπήκαμε στην καραντίνα κοροϊδεύοντας μια βαθιά
πεποίθηση των κοινωνιών μας, ένα από τα αυτο-

νόητα των τεχνοσακατεμένων του διαδικτύου, που
νιώθμαε ότι στις μέρες που θα έρθουν θα γίνεται
όλο και περισσότερο κυρίαρχο.

Λέμε για την πεποίθηση σύμφωνα με την οποία το
άτομο, περιηγούμενο σε όλες τις αλήθειες, σε όλες
τις εκδοχές του κόσμου, σε ολόκληρο το ηλεκτρο-
νικό καρναβάλι των «γεγονότων» και των απόψεων,
δεν μπορεί παρά τελικά να ανακαλύψει την Αλήθεια
με το Άλφα κεφαλαίο. Και τότε τα πάντα θα εξηγη-
θούν. Και όλα τα προβλήματα του προβληματισμέ-
νου ατόμου θα λυθούν.

Αυτή η τόσο διαδεδομένη ιδέα, είναι στην πραγμα-
τικότητα εξόχως παράδοξη. Διόλου τυχαία βρισκό-
ταν πίσω από το σλόγκαν μιας παλιάς αμερικανικής,
προ διαδικτύου, τηλεοπτικής σειράς, που λεγόταν
X files: «The truth is out there», έλεγαν τα X Files.

Ε, ξέρετε τι αδέρφια; Δεν είναι έτσι!

Οι αλήθειες, όσο παραμένουν ατομικές αλήθειες,
αδυνατούν να οδηγήσουν σε αυτόνομες πράξεις.

Οι αλήθειες, όσο παραμένουν ατομικές αλήθειες,
ένα μόνο έχουν να προσμένουν: 

Την τελική οργάνωσή τους από το κράτος. 

Τη μετατροπή των φορέων τους σε κράτος.

Απεναντίας, εμείς, δεν αναζητήσαμε την αλήθεια
«εκεί έξω»:

Ξεκινήσαμε από συγκεκριμένες συλλογικές απόψεις
και φτιάξαμε και μερικές επιπλέον στην πορεία.

Κινηθήκαμε μέσα στην καραντίνα. Ξεπεράσαμε
τους φόβους μας. Βρήκαμε και άλλους σαν κι εμάς.

Αναγκάσαμε όλους τους ρουφιάνους του κράτους
να ασχολούνται μαζί μας, αν και όχι αποκλειστικά,
γιατί είχαν κι άλλες δουλειές.

Με λίγα λόγια, αρνηθήκαμε να συμμορφωθούμε.

Αυτό το κατόρθωμα, η άρνηση της συμμόρφωσης,

δεν έχει να κάνει με εξυπνάδα, αναλυτική ικανότητα
και «αλήθεια».

Πολύ περισσότερο έχει να κάνει με συγκεκριμένους
τρόπους οργάνωσης, που είναι και τρόποι ζωής.

Είμαστε οργανωμένοι σε αυτόνομες αντιφασιστικές
ομάδες.

Φροντίζουμε οι γνώμες και οι πράξεις μας να είναι
συλλογικές.

Βρισκόμαστε αναμεταξύ μας μέρα με τη μέρα κι
εβδομάδα την εβδομάδα.

Η συνύπαρξη και η εμπιστοσύνη δεν μας δίνονται
στο χέρι από καλώδια και διασυνδεδεμένες μηχανές.

Δεν επιτυγχάνονται αυτομάτως επειδή «όλοι αναρ-
χικοί είμαστε». 

Εργαζόμαστε σκληρά για πετύχουμε τη συνύπαρξη
και την εμπιστοσύνη. Εδώ και δεκαέξι χρόνια.

Αυτή η σκληρή εργασία με στόχο τη συνύπαρξη, η
καθημερινή προσπάθεια πολιτικής οργάνωσης,
είναι αυτό που έχουμε να προτείνουμε για το μέλ-
λον. Βρίσκουμε πως πρόκειται για μονόδρομο.

Στο μέλλον, μέλλον κρίσης και ζόφου, θα χρειαστεί
να κάνουμε τον κόπο για να ανεχθούμε ο ένας τον
άλλο.

Θα χρειαστεί να σκεφτούμε πέρα από το άτομό μας.

Θα χρειαστεί να δείξουμε εμπιστοσύνη.

Θα χρειαστεί να οργανωθούμε.

Αυτά και σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.

-Τέλος της εισήγησης-

Όπως τα είπαμε και στην αρχή δηλαδή: σε τούτη τη
συζήτηση εξηγήθηκαν τα πάντα!

Ακολουθούν φωτό από τη διεξαγωγή και προετοι-
μασία, γιατί φοβόμασταν μήπως αν δεν έχει φωτό,
δεν το πιστεύετε ότι έγινε εκδήλωση.
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