
Η ΘΕΑΤΕΣ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΕΝΗΣ ΖΩΗΣ 
Η ΔΡΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

   Ο αναρχικός Νίκος Ρωμανός βρίσκεται αιχμάλωτος από την 1/2/2013 όταν συνελήφθη μαζί με ακόμη 3 
συντρόφους μετά από απαλλοτρίωση καταστήματος τράπεζας και ΕΛ.ΤΑ στο Βελβεντό Κοζάνης. Στις 10/11/2014 
ξεκινά απεργία πείνας διεκδικώντας τις εκπαιδευτικές άδειες που δικαιούται από το Σεπτέμβρη  λόγω της 
εισαγωγής του στο ΤΕΙ Αθηνών.
   Η συγκεκριμένη απεργία πείνας πραγματοποιείται σε ένα χρόνο και τόπο, όπου το κράτος και οι μηχανισμοί του 
τείνουν να καταστείλουν την οποιαδήποτε αντίδραση ενάντια στην ολοένα εντεινόμενη επέλαση του 
ολοκληρωτικού καθεστώτος της καταπίεσης και του ελέγχου. Από την καθημερινή υποβάθμιση της ποιότητας 
ζωής μας μέσω της εργατικής σκλαβιάς και της επιβολής της κανονικότητας που προωθούν, μέχρι τη φυλάκιση 
αγωνιζόμενων ανθρώπων και από το υποτιθέμενο αίσθημα ασφάλειας μέσω καμερών, σεκιουριτάδων και μπάτσων 
που σουλατσάρουν τόσο σε ''επικίνδυνες'' περιοχές κατά ''επικίνδυνων'' περιθωριοποιημένων όσο και σε 
καταλήψεις σχολείων και πανεπιστημίων κατά ''επικίνδυνων'' μειοψηφιών, μέχρι την άγρια καταστολή σε πορείες 
και τον ξυλοδαρμό αγωνιστών και τις εισβολές σε καταλήψεις, στέκια και σπίτια συντρόφων. Κι ενώ 
προετοιμάζεται η λειτουργία των φυλακών υψίστης ασφαλείας για όλους τους επίφοβους για το καθεστώς 
κρατούμενους, τα ΜΜΕ και το κοινό τους αγωνιούν να μάθουν τις τελευταίες εξελίξεις για την Αμφίπολη και για 
το αν θα επικρατήσει τηλεοπτικά κάποιο πολιτικό μόρφωμα που θα φροντίσει για την ''ανάπτυξη'' και τις 
''φοροελαφρύνσεις'' των ζωών μας.
   Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της εντατικοποίησης του ελέγχου και της καταστολής, δε θα μπορούσε να λείπει 
και η ειδική μεταχείριση των φυλακισμένων αγωνιστών, φιλοδοξώντας εκτός των άλλων αυτή να λειτουργήσει και 
παραδειγματικά, ώστε να αποτρέψει όσους ανθρώπους σκέφτονται ή ήδη προσπαθούν να αντισταθούν στην 
επέλαση της εξουσίας στις ζωές μας από το να αγωνιστούν ενάντια στο κράτος και στον καπιταλισμό. Έτσι, το 
κράτος αρνείται στους αιχμαλώτους αγωνιστές ακόμη και όσα αυτοί δικαιούνται σύμφωνα με τους δικούς του 
νόμους, όπως συνέβη με το κόψιμο των εκπαιδευτικών αδειών του Νίκου Ρωμανού και Ηρακλή Κωστάρη. Και οι 2 
βρίσκονται σε απεργία πείνας διεκδικώντας τις άδειες αυτές, ο πρώτος από 10/11 και ο δεύτερος από 28/10. Στις 
17/11 ο αναρχικός Γιάννης Μιχαηλίδης αποφασίζει να συμμετάσχει στην κυλιόμενη απεργία πείνας που ξεκινούν 
οι σύντροφοι που συνελήφθησαν με το Ν. Ρωμανό μετά τη ληστεία στο Βελβεντό.
   Αυτή η επιλογή διεκδίκησης των εκπαιδευτικών αδειών, όπως γίνεται ξεκάθαρο και από τα λόγια του ίδιου του 
Νίκου Ρωμανού, δε στοχεύει στην υπεράσπιση της νομιμότητας. Στοχεύει στη διατάραξη της πολιτικής 
ισορροπίας, στην ''απεύθυνση ενός πολιτικού εκβιασμού'' ώστε να εξασφαλίσει ''κάποιες ανάσες ελευθερίας από 
την ισοπεδωτική συνθήκη του εγκλεισμού''. Και μολονότι δε στεκόμαστε στη νομιμότητα αυτή, αναγνωρίζουμε 
πως η συγκεκριμένη μάχη αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη στον κόσμο του αγώνα, όπως επίσης, 
αναγνωρίζουμε πως λειτουργεί ενισχυτικά ανακόπτωντας την επέλαση του κράτους που θέλει να κερδίζει έδαφος 
από τις καθημερινές υποχωρήσεις και συμβιβασμούς που κάνουμε στις ζωές μας. Αναδεικνύει πως η εξουσία 
υπολογίζει το πολιτικό κόστος που έχει από έναν τέτοιο αγώνα και καταρρίπτει το μύθο που θέλει το κράτος 
παντοδύναμο εξωθώντας το να φανερώσει τις αδυναμίες του. 
   Ο σύντροφος μέσα από τη στάση, το λόγο και τις επιλογές του προωθεί τον αναρχικό αγώνα με κάθε ευκαιρία 
και σε οποιαδήποτε συνθήκη κι αν βρίσκεται. 
Υπερασπιζόμενοι, λοιπόν, τους χώρους και τις δομές μας, αλλά και οικοδομώντας νέες, διαμορφώνοντας συνεχώς 
νέα πεδία, κοινότητες και αφορμές αγώνα, παρεμβαίνοντας στην καθημερινότητα, προωθώντας τον αναρχικό λόγο 
σε μαθητές, σε εργαζόμενους και εργάτες, σε γειτονιές, αρνούμενοι να συνεργαστούμε με τον εχθρό, επιτιθέμενοι 
στο κράτος και τον καπιταλισμό, και πάντα αλληλέγγυοι με τους αναρχικούς αιχμαλώτους, στεκόμαστε δίπλα στον 
αναρχικό Νίκο Ρωμανό.
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