ΣΧΕΔΙΟ “ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΕΜΕΣΙΣ”
I. Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ.
Σπάμε τη σιωπή. Η ζωή μας μοιάζει με κατεψυγμένο προιόν έτοιμο προς πώληση.
Ζούμε μέσα σε τσιμεντένιες μητροπόλεις του πολιτισμού σας, εκτελούμε πειθήνια τις
εντολές των διευθυντών, των αφεντικών, των ανωτέρων, σαν προγραμματισμένα
ρομπότ, αναπνέουμε το μολυσμένο αέρα των βιομηχανιών σας, κινούμαστε και
πεθαίνουμε στους αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας των εμπορευμάτων σας,
πιστεύουμε στα ψεύτικα είδωλα του χρήματος, επιθυμούμε σύμφωνα με τις προσταγές
των διαφημίσεων, ερωτευόμαστε μέσα από οθόνες, επικοινωνούμε μέσα από
πληκτρολόγια , φυλακίζουμε τον εαυτό μας μέσα σε τοίχους από βιτρίνες
πολυκαταστημάτων, σειριακούς αριθμούς και barcodes. Μέχρι εδώ... Δραπετεύουμε από
τη φυλακή σας. Γνωρίζουμε πως όλοι σήμερα μιλάνε για την κατάρα της οικονομικής
κρίσης. Οι ιεροκύρηκες της πολιτικής προσπαθούν να διορθώσουν τους αριθμούς, να
βελτιώσουν τις στατιστικές, να βρουν κοινωνικές συνταγές θεραπείας και υποσχέσεις
σωτηρίας...
Κανείς όμως δε λέει πως η οικονομία, δηλαδή η κυριαρχία του χρήματος στις
κοινωνικές σχέσεις είναι “επίτευγμα” του πολιτισμού που μας ταίσατε και μας διδάξατε
τόσα χρόνια.
Την ίδια στιγμή κανείς δεν ασχολείται με τη δολοφονία της φύσης, το βασανισμό και
τη θανάτωση των ζώων και γενικά την εξόντωση του ίδιου του ανθρώπου από τον
ολοκληρωτισμό της επιστήμης της τεχνολογίας, των εργαστηριακών πειραμάτων, της
πυρηνικής ενέργειας, των ραδιενεργών “ατυχημάτων”, των μεταλλαγμένων προιόντων,
του κανιβαλισμού της μαζικής κρεατοπαραγωγής, της μόλυνης των ωκεανών, των
χημικών όπλων, των γενετικών επεμβάσεων, της καταστροφής των δασών...
Δε θα μιλήσουμε, όμως, παραπάνω για αυτά τώρα. Δημιουργούμε μόνο την
πρόκληση. Σύντομα θα τοποθετηθούμε δημόσια για να ανοίξει ένας διάλογος με
πράξεις.
Προς το παρόν, χρησιμοποιήσαμε τα εργαλεία του εχθρού εναντίον του. Ταίσαμε,
λοιπόν, τον πολιτισμό με το δηλητήριο που παράγει.
II. ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ.
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΗΣ COCA-COLA ΚΑΙ
ΤΗΣ NESTLE.
Μέσα στους στόχους μας είναι να πλήξουμε τη τυφλή εμπιστοσύνη των
καταναλωτών στα προιόντα που οι πολυεθνικές προωθούν στο τραπέζι μας για να
τραφούμε. Προκαλούμε οικονομική ζημιά σε αυτές τις πολυεθνικές που θα δούνε
στοίβες προιόντων τους να επιστρέφουν για απόσυρση.
Μετά την επιθυμία για δράση, έρχεται λοιπόν, η στιγμή του στρατηγικού
σχεδιασμού.
Αρχικά σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε σε μία ενέργεια άμεσης δράσης εναντίον των
εργοστασίων στης Ελλάδα, όπου συσκευάζονται, φυλάσσονται και διακινούνατι
προιόντα αυτών των πολυεθνικών. Όμως, η τοποθέτηση εμπρηστικών ή εκρηκτικών
μηχανισμών δε θα έφερνε το μέγεθος του αποτελέσματος που θα επιθυμούσαμε.
Προβληματισμένοι από αυτό, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε μια πρακτική που δεν
έχει ξαναεφαρμοστεί ποτέ στον ελλαδικό χώρο. Η δράση μας είναι πολύμορφη και
οικειοποιούμαστε όλα τα μέσα και τις τεχνικές σαμποτάζ στο πλαίσιο του αγώνα μας
για την ολική απελευθέρωση. Έτσι, σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε σε ένα πρωτότυπο
σαμποτάζ που θα είχε σα πρακτικό αποτέλεσμα ένα εκβιαστικό μποικοτάζ προιόντων
από όλους τους καταναλωτές.
Θα μολύνουμε με υδροχλωρικό οξύ τα προιόντα αυτών των εταιρειών και θα τα
επανατοποθετήσουμε σαν καινούργια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ. Έτσι,
προειδοποιούμε τους καταναλωτές να αποφύγουν πλήρως αυτά τα προιόντα. Με

αυτό τον τρόπο προκαλούμε ένα μποικοτάζ, που δε ζητιανεύει την “ευαισθητοποιημένη
οικολογική συνείδηση” των καταναλωτών, αλλά στηρίζεται στην αποφασιστικότητα της
άμεσης δράσης. Στόχος μας δεν είναι σε καμία περίπτωση να βλάψουμε κανένα τον
οποίο θα καταναλώσει αυτά τα μαζικής παραγωγής προιόντα, για αυτό
αποστέλουμε αυτή τη προκύρηξη πριν προχωρήσουμε στην επανατοποθέτηση των
προιόντων στα ράφια.
Συγκεκριμένα στέλνουμε από ένα φάκελο σε δύο Μ.Μ.Ε. Το ένα μέσο είναι η
ιστοσελίδα ZOUGLA.GR και το άλλο μέσο είναι η εφημερίδα ESSPRESO. Ο
λόγος του επιλέγουμε καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης είναι η ίδια η φύση της
ενέργειας και όχι η οποιαδήποτε είδους συμπάθεια προς τα συγκεκριμένα μέσα.
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως τα Μ.Μ.Ε. είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος που
πολεμάμε.
Επειδή δεν έιναι στόχος μας να προκληθεί κακό σε οποιοδήποτε ανύποπτο
άτομο που θα κατανάλωνε τα συγκεκριμένα προιόντα φέρνουμε προ των ευθυνών
τους αυτά τα 2 Μ.Μ.Ε. για την άμεση δημοσίευση του βίντεο και ολόκληρης, χωρίς
καμία λογοκρισία, της ανάληψης ευθύνης. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποτελούν
τους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς της δηλητηρίασης και του πιθανού
θανάτου, οποιουδήποτε ανυποψίαστου ατόμου που θα πέσει θύμα των οικονομικών
τους συμφωνιών για να ικανοποιήσουν τις πολυεθνικές – γίγαντες πελάτες τους
(χορηγίες, διαφημίσεις). Φυσικά, κάτι τέτοιο δε θα ξεχαστεί και θα πράξουμε
αναλόγως απέναντι στους υπεύθυνους αυτών των μέσων προσωπικά.
Στο φάκελο που σας στέλνουμε περιέχονται 1 USB STICK και 1 μπουκάλι
αναψυκτικού. Μέσα στο USB υπάρχει αυτή η προκύρηξη, καθώς και ένα video. Το
video δείχνει επακριβώς τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για να σαμποτάρουμε τα
προιόντα. Το μπουκάλι με το αναψυκτικό στέλνεται για την πιστότητα των λόγων
μας. Είναι πανομοιότυπο με αυτά που θα τοποθετήσουμε στα ράφια των καταστημάτων
και περιέχει ακριβώς την ίδια ποσότητα υδροχλωρικού οξέος που θα εισάγουμε και στα
υπόλοιπα. Όλα θα είναι σφραγισμένα σαν καινούργια, με την ασφάλειά τους, όπως όλα
τα κανονικά προιόντα της COCA-COLA και του NESTEA. Το μπουκάλι, δώστε το για
ανάλυση σε χημείο για περαιτέρω πιστότητα της προειδοποίησης. Στο video που σας
στέλνουμε, έχουμε ψηφιακά σβήσει τους κωδικούς σειράς που βρίσκονατι πάνω στα
καπάκια των NESTEA, όπως επίσης και τα στοιχεία που θα βοηθούσαν τις εταιρείες να
καταλάβουν ποιές παρτίδες τους μολύναμε. Έτσι, δε θα μπορέσουν να περιορίσουν τη
ζημιά αποσύρωντας μόνο συγκεκριμένες παρτίδες, αλλά αντίθετα θα πρέπει να
αποσυρθούν όλες για την περίοδο που θα διαρκέσει η δράση μας. Εμείς 4 ημέρες μετά
από την αποστολή των φακέλων θα ξεκινήσουμε την επανατοποθέτηση. Η ενέργειά
μας αυτή θα διαρκέσει 10 μέρες ακριβώς. Η επιλόγη της περιόδου των εορτών δεν
είναι τυχαία. Αντίθετα, είναι οι μέρες που τα κέρδη αυτών των πολυεθνικών
πολλαπλασιάζονται. Οπότε, για 10 ημέρες θα τοποθετήσουμε σύνολο 63 πλαστικά
μπουκάλια COCA-COLA LIGHT των 500 ml και 42 πλαστικά μπουκάλια NESTEA των
500 ml, όλων των γεύσεων. Η ενέργειά μας θα λάβει χώρα στις μητροπόλεις της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης.
Η επανατοποθέτηση θα γίνει σε όλων των ειδών τα καταστήματα που πουλάνε τα
συγκεκριμένα προιόντα. Όλα αυτά τα μπουκάλια που θα επανατοποθετηθούν περιέχουν
περίπου 100 ml διαλύματος υδροχλωρικού οξέος. Επιλέξαμε το υδροχλωρικό οξύ, γιατί
σε αυτή την αναλογία, διαπιστώσαμε, έπειτα από πειραματισμούς ότι δεν επηρεάζει
καθόλου το χρώμα της COCA-COLA και του NESTEA, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα
καθαριστικά όπως η χλωρίνη κ.τ.λ.
Όπως δείχνουμε και στο video, χρησιμοποιήσαμε ένα αιχμηρό μεταλλικό
αντικείμενο για να αφαιρέσουμε τα καπάκια, διατηρώντας την ασφάλειά τους ανέπαφη.
Έπειτα, εξάγαμε περίπου 100 ml του προιόντος και εισάγαμε 100 ml υδροχλωρικού
οξέος. Τέλος, επανατοποθετήσαμε τα καπάκια, με προσοχή, ώστε να διαηρηθεί η

ασφάλεια. Έτσι, είχαμε μπουκάλια COCA-COLA και NESTEA μολυσμένα, χωρίς
κανένα ίχνος παραβίασης. Το λέμε πάλι για να είμαστε ξεκάθαροι. Στόχος μας είναι η
πλήρης απόσυρση των συγκεκριμένων προιόντων από τις εταιρείες για το
διάστημα που κρατάει η ενέργειά μας. Καλούμε κάθε άτομο να αποφύγει πλήρως
αυτά τα προιόντα, ώστε να μη προκύψει κίνδυνος για την υγεία του. Στόχος μας
είναι το οικονομικό σαμποτάζ και όχι η δηλητηρίαση οποιούδηποτε ανυποψίαστου
ατόμου.
Τώρα που γίναμε ξεκάθαροι όσον αφορά τη δράση μας, θέλουμε λίγο χώρο για να
αναφερθούμε στο γιατί επιλέξαμε αυτές τις δύο πολυεθνικές.
Είναι γεγονός πως ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Αυτά που συνοπτικά θα αναφέρουμε δεν
είναι κάποια απόρητα μυστικά ή μερικές κρυφές γνώσεις. Είναι γεγονότα που ο καθένας πλέον
μπορεί να διαπιστώσει με μια σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο, που δε λείπουν οι πληροφορίες
και η απόκτησή τους. Αυτό που λείπει είναι η διάθεση να αναρωτηθούμε τί συμβαίνει γύρω μας,
πώς ζούμε, τί τρώμε και πίνουμε, τί χρηματοδοτούμε με τις αγορές μας. Είναι γεγονός πως ζούμε
στην εποχή της δικτατορίας των πολυεθνικών. Η διείσδυσή τους σε κάθε πτυχή της ζωής μας είναι
ξεκάθαρη. Όσες διαφορετικές επωνυμίες και να πλασσάρουν είναι γεγονός πως τα οικονομικά
συμφέροντα μερικών δεκάδων πολυεθνικών κινούν τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, 10 εταιρείες
ελέγχουν σε τεράστιο ποσοστό την παγκόσμια αγορά τροφίμων. Πίσω από χιλιάδες διαφορετικές
ετικέτες, “κρύβονται” κάποιοι πολυεθνικοί κολοσσοί, που όχι μόνο ελέγχουν τις επιθυμίες μας,
αλλά συχνά τις δημιουργούν και τις καθοδηγούν ανάλογα με την στρατηγική τους. Μπορεί όλα
αυτά, χωρίς την ακίνδυνη αισθητική ευαισθητοποιημένων ντοκιμαντέρ με κοντινά πλάνα στα
πρόσωπα παιδιών που πεθαίνουν από την πείνα και δίχως δραματική μουσική για υπόκρουση, να
ακούγονται ξύλινα αλλά είναι η αλήθεια.
Πιο αναλυτικά...
iv. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ.
Η COCA-COLA είναι ένα προιόν που φτιάχτηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στην
Αμερική. Είναι, από οικονομικής πλευράς, η πιο πολύτιμη μάρκα προιόντος παγκοσμίως.
Είναι η εταιρεία που κατάφερε να καθιερώσει για εμπορικούς λόγους το στερέοτυπο του
Άη-Βασίλη με την κόκκινη ενδυμασία, έτσι δηλαδή όπως την έχουν παγκοσμίως στο μυαλό
τους όλοι οι άνθρωποι πλέον. Η ιστορία της είναι τόσο βρώμικη, όπως και κάθε
πολυεθνικής. Συνεργάστηκε άψογα με τη ναζιστική Γερμανία και το Χίτλερ, χτίζοντας
εργοστάσια εκεί, πριν την έναρξη του Β' παγκοσμίου πολέμου.
Εξίσου αρμονικά συνεργάστηκε και με το απαρχάιντ στη Νότια Αφρική για πολλά
χρόνια, αδιαφορώντας προφανώς, έστω και για τα προσχήματα, για το τί συνέβαινε εκεί.
Έχει εκατοντάδες εργοστάσια σε όλο το κόσμο και φημίζεται ιδιαίτερα για την απάνθρωπη
συμπεριφορά της ως εργοδότης δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων. Είναι υπεύθυνη για
δολοφονίες μαχητικών συνδικαλιστών στην Κολομβία και στη Γουατεμάλα. Στην Κίνα
συνεργάζεται με το καθεστώς και εκμεταλεύεται τους φυλακισμένους για να αποκομίζει
κέρδη από την καταναγκαστική εργασία που τους υποχρεώνοει να κάνουν μέσα στη
φυλακή. Επίσης, στη χώρα αυτή είναι μία από τις 12 εταιρείες που μολύνουν περισσότερο
το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα. Στο Μεξικό, μόλυνε τεράστιες εκτάσεις με
απόβλητα καθώς και τις πηγές νερού που χρησιμοποιούν ιθαγενείς πληθυσμοί. Στο Ελ
Σαλβαδόρ εκμεταλεύεται την εργασία περίπου 10.000 παιδιών, τα οποία δουλεύουν στη
συγκομιδή φυτών για τη παραγωγή ζάχαρης που χρησιμοποιείται στα προιόντα της. Στην
Ινδία, τα δεκάδες εργοστάσιά της μολύνουν τεράστια αποθέματα νερού που καταναλώνει ο
ντόπιος πληθυσμός, όπως επίσης γίνεται και στη Κένυα, την ίδια στιγμή που 1,4
δισεκατομύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές καθαρού νερού. Οι πολυεθνικές,
όπως η COCA-COLA και η NESTLE, έχουν καθαρό κέρδος από το εμπόριο εμφιαλωμένου
νερού ύψους 60 δισ. Παγκοσμίως. Η COCA-COLA χρησιμοποιούσε γενετικώς
τροποποιημένους οργανισμούς για την παραγωγή των συστατικών της που έχουν τα
προιόντα της. Έχουν υπάρξει εκατοντάδες περιπτώσεις που τα προιόντα της COCA-COLA
περιέχουν, από τα εργοστάσια, δηλητήρια στα συστατικά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι και στην

Ελλάδα, πριν από λίγο καιρό, αποσύρθηκαν 100.000 συσκευασίες COCA-COLA, επειδή
περιείχαν ζιζανιοκτόνο σε μεγάλες ποσότητες. Άλλη μια είδηση που πέρασε στα ψιλά,
παρόλο που είχε επέμβει και εισαγγελέας σε αυτή την υπόθεση. Όμως, και μια άλλη
παρτίδα COCA-COLA που είχε συσκευαστεί στο εργοστάσιο της Κρήτης, αποσύρθηκε
γιατί μέσα στα μπουκάλια βρέθηκαν ξένα σώματα.
Προφανώς μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές του κόσμου, η οποία τροφοδοτεί όλα τα
Μ.Μ.Ε. μέσω διαφημίσεων και χορηγιών φροντίζει, έστω αυτές οι αποσύρσεις να περνάνε
στα κρυφά, για να μην πληγεί η εικόνα των προιόντων της. Δεν είμαστε αφελείς ώστε να
νομίζουμε ότι η επιγραμματική αναφορά κάποιων από τα χιλιάδες αιματοβαμμένα γεγονότα
που είναι συνυφασμένα με την ιστορία της COCA-COLA, θα αποτυπώσει το σύνολο της
βρωμιάς αυτής της πολυεθνικής. Απλά δίνουμε μια αφορμή για σκέψη, ώστε να αναρωτηθεί
ο καθένας τί κρύβεται πίσω από το πιο διάσημο πλαστικό μπουκάλι στον κόσμο. Πόση
εκμετάλευση φύσης και ανθρώπων χωράει εκεί μέσα...
Η NESTLE είναι μία πολυεθνική εταιρεία με έδρα της την Ελβετία που ξεκίνησε την
λειτουργία της στις αρχές του 20ου αιώνα. Απασχολεί περίπου 330.000 εργαζομένους και
είναι η πιο επικερδής εταιρεία παγκοσμίως. Έχει 450 εργοστάσια σε 80 χώρες. Της ανήκουν
χιλιάδες μικρότερες εταιρείες, που έχει εξαγοράσει τον τελευταίο αιώνα.Είναι ο κύριος
μέτοχος της εταιρείας L'OREAL. Δηλαδή, της μεγαλύτερης φίρμας καλλυντικών
παγκοσμίως και αναμεμειγμένης σε χιλιάδες περιπτώσεις βασανισμού και θανάτωσης ζώων
πάνω σε πειράματα “αισθητικού καλλωπισμού”. Η NESTLE έχει βρεθεί στο στόχαστρο
διαφόρων οργανώσεων που την κατηγορούν για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχει
κάνει εταιρεία τροφίμων. Θεωρείται υπεύθυνη, ότι εξαιτίας των κινήσεων και των
εμπορικών χειρισμών της, 1.5 εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο σε χώρες του
τρίτου κόσμου. Σε κάποιον μπορεί να ακούγεται υπερβολικό αυτό. Θα το εξηγήσουμε
συνοπτικά και παράλληλα παραπέμπουμε σε δεκάδες άρθρα στο internet που μπορεί ο
καθένας να αναζητήσει στοιχεία. Αυτοί οι θάνατοι παιδιών προκαλούνται από τη
συστηματική αποτροπή της χρήσης μητρικού γάλακτος από τις μητέρες βρεφών.
Μέσω τεράστιων χρηματικών ποσών, που παρουσίαζονται σαν χορηγίες και δωρεές, η
NESTLE, “πείθει” γιατρούς να προωθούν τα δικά της υποκατάστατα μητρικού γάλακτος.
Αυτή η τακτική, που εφαρμόζεται σε διάφορες “υποανάπτυκτες” χώρες, έχει σαν
αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να προτιμούν τα προιόντα της NESTLE, θεωρώντάς τα πιο
ασφαλή από το μητρικό γάλα. Σε αυτές τις χώρες, όμως, οι πηγές νερού είναι συχνά
μολυσμένες. Έτσι, τα προιόντα της NESTLE διαλύονται σε νερό ακατάλληλο για βρέφη,
προκαλώνατς τελικά το θάνατο σε πολλά από αυτά. Μια στρατηγική, που στο βωμό του
κέρδους, εκμεταλευόμεη την ημιμάθεια και την εξαθλίωση ανθρώπων, γίνεται ο ηθικός
αυτουργός για εκατομμύρια θανάτους παιδιών.
Η NESTLE, πέρα από αυτά, είναι η εταιρεία που επίσημα χρησιμοποιεί σε όλες τις
Η.Π.Α. γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στα προιόντα της. Εκμεταλεύεται 300.000
παιδιά παγκοσμίως που απασχολούνται σε φυτείες κακάο. Είναι πίσω από αναρίθμητα
διατροφικά σκάνδαλα, όπως η τελευταία περίπτωση με το μολυσμένο κρέας αλόγου στα
προιόντα της. Επίσης, είναι αναμεμειγμένη στο σκάνδαλο με τη μελαμίνη στα παιδικά
γάλατα στην Κίνα το 2008, όπως και στη περίπτωση με το θανατηφόρο βακτήριο E.COLI
στην Αμερική το 2009. Έχει εμπλοκή και αυτή όπως και άλλες μεγάλες πολυεθνικές (PEPSI
κ.α.) στη χρήση του ΗΕΚ 293. Έτσι ονομάζονται τα ανθρώπινα εμβρυακά νεφρικά κύτταρα.
Δηλαδή, η εταιρεία βιοτεχνολογίας SENOMYX, η εταιρεία που συνεργάζεται με τη
NESTLE, χρησιμοποιεί επιλεκτικά κύτταρα από αγέννητα έμβρυα που έχουν προέλθει
μέσω της διαδικασίας της έκτρωσης για να δημιουργήσουν απομονωμένους υποδοχείς
γεύσης και να εμπλουτίσουν τα συνθετικά και άγευστα προιόντα τους. Προωθούν, δηλαδή,
τη χρήση και την κατανάλωση ανθρώπινων κυττάρων, παρμένων από τα νεφρά αγγένητων
εμβρύων για εμπλουτιστές γεύσης.
Από εκεί και πέρα, ένας από τους κυριότερους λόγους που επιλέξαμε τη NESTLE είναι
τα αναρίθμητα πειράματα στα ζώα, που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα για το NESTEA.

Χρησιμοποιούν πειραματόζωα ώστε να είναι εργαστηριακά αποδεδειγμένες οι ευεργετικές
ιδιότητες του τσαγιού. Έτσι, πραγματοποιούν δεκάδες πειράματα σε ζώα που στο τέλος τα
θανατώνουν. Σε ένα από αυτά, κάνουν ενέσεις στα πειραματόζωα με τοξικά χημικά ώστε να
τους διαλύσουν τα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη και να τους προκαλέσουν διαβήτη
τεχντητά. Έπειτα, τα αναγκάζουν να τραφούν με συστατικά τσαγιού, ώστε να καταγράψουν
τις επιδράσεις πριν τα θανατώσουν.
Σε ένα άλλο πείραμα, προκαλούν στα πειραματόζωα εγκεφαλικές βλάβες. Έπειτα, τα
αναγκάζουν να τραφούν με συστατικά πράσινου τσαγιού για να καταγράψουν και εκεί τα
αποτελέσματα. Για τη διευκόλυνση των επιστημόνων, προκαλούν ερεθίσματα στα
πειραματόζωα με ηλεκτροσόκ, ενώ τα έχουν τοποθετήσει σε σκοτεινά κλουβιά.
Με δεκάδες τρόπους δολοφονούν και βασανίζουν και όλο αυτό γιατί όλα αυτά τα
πειράματα γίνονται γαι να μπορούν έπειτα να υποστηρίζουν ότι το NESTEA κάνει καλό
στην υγεία όσων το καταναλώνουν. Υποφέρουν τόσες ψυχές για να πειστεί ο καταναλωτής
ότι το προιόν έχει ευεργετικές ιδιότητες. Αρρωστημένα μυαλά που βαφτίζονται
επιστήμονες, κρύβονται πίσω από τα πειράματα αυτά. Το μόνο που τους αξίζει είναι μια
σφαίρα ανάμεσα στα μάτια.
Αλλά, όπως είπαμε, δεν έχουμε το ρόλο του απλού καταγραφέα της νοσηρότητας
επιστημονικών μυαλών και της στρατηγικής αυτών των πολυεθνικών. Στόχος μας είναι το
σαμποτάζ και η καταστροφή με κάθε μέσο, για την ολική απελευθέρωση. Σπάμε τα
στερεότυπα. Το να ασχολείσαι έμπρακτα και να επιτίθεσαι ενάντια στις εταιρείες που
λεηλατούν τη φύση και το περιβάλλον και εξοντώνουν ζώα στα εργαστήριά τους, δεν είναι
απλά μια μόδα. Δεν είμαστε “ευαισθητοποιημένα” άτομα που αρνούμαστε τη βία, σαν τους
χίππιδες και τους ειρηνιστές οικολόγους. Αντιπαθούμε τέτοια παθητικά άτομα. Η βία είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και η καταστροφή δεν είναι απλά μία επαναστατική
πράξη. Η εξέγερση μέσω της καταστροφής είναι η αύξηση της απόλαυσης στη ζωή μας.
Είμαστε κομμάτι ενός νέου αναρχικού ρεύματος σκέψης και δράσης.
Χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας για να δημιουργήσουμε τους εφιάλτες της
πολιτισμένης δολοφονικής κοινωνίας. Δεν αποζητάμε τη λαική αποδοχή για τις πράξεις μας.
Βέβαια, ποτέ ο στόχος μας δεν θα είναι άκριτα στο σύνολό της η κοινωνία, αλλά αυτό το
έχουν ξεκαθαρίσει στα κείμενά τους δεκάδες πυρήνες μας σε όλο το κόσμο, καθώς και οι
σύντροφοι πυρήνων της FAI και της Σ.Π.Φ. που βρίσκονται αιχμάλωτοι σε όλο το κόσμο.
iv. ΣΧΕΔΙΟ “ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΕΜΕΣΙΣ”
Με αυτήν την ενέργεια σηματοδοτούμε την έναρξη του επόμενου project συντονισμού
άτυπων ομάδων συγγένειας και πυρήνων της FAI με το όνομα “ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΕΜΕΣΙΣ”.
Καλούμε συντρόφους και πυρήνες άμεσης δράσης σε όλο το κόσμο να συνωμοτήσουν και
να συντονιστούν με σκοπό την εκδίκηση και τη δολιοφθορά ενάντια σε εταιρείες και
πρόσωπα, που με τις ενέργειές τους λεηλατούν το περιβάλλον, την άγρια ζωή και τη φύση.
Κάθε μέσο είναι καλοδεχούμενο.
Για εμάς η καλύτερη τακτική είναι να χτυπηθούν με μπογιές, με φωτιά, με βόμβες, τα
εργοστάσια, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα επιστημονικά εργαστήρια
γενετικής. Να σαμποτάρουμε την ομαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων, που χτίζουν τη
δικτατορία των πολυεθνικών εταιρειών – δολοφόνων και να ξοδέψουμε σφαίρες σε αυτούς
που τις διοικούν.
Με το σχέδιο “ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΕΜΕΣΙΣ” εγκαινιάζουμε την αφετηρία ενός διαλόγου της
πράξης, πάνω στην προοπτική της Νέας Αναρχίας και της αντιπολιτισμικής τάσης.
Ξαναβάζουμε κριτικά στο τραπέζι τις ιδεολογικές αγκυλώσεις περί σεβασμού της
ανθρώπινης ζωής (ακόμα και των εχθρών), που διακατέχουν ορισμένους πυρήνες της ALF
διεθνώς, με σκοπό να τις καταργήσουμε. Γιατί για εμάς οι επιθέσεις μας δε πρέπει να
περιορίζονται μόνο στη καταστροφή κτιριακών υποδομών. Αυτοί που δολοφονούν ζώα με
φόλες, πρέπει να εκτελεστούν με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να τους ταίσουμε με τις φόλες
τους. Συνολικά, λοιπόν, είναι σημαντικό να μη παραλείψουμε να στοχοποιούμε τη φυσική
υπόσταση των θεσμών (διευθυντών, επιστημόνων, νομικών συμβούλων, κ.λ.π.). Έτσι, το

σχέδιο “ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΕΜΕΣΙΣ” είναι μία στιγμή σύνδεσης μεταξύ παράλληλων διαδρομών
αγώνα. Είναι το σημείο συνάντησης των αναρχομηδενιστών με τους αντιπολιτισμικούς
οικοαναρχικούς.
Μακριά από ρομαντικές ιδέες και ικεσίες για οικολογικά δικαιώματα, το νέο αναρχικό
αντάρτικο είναι η τέχνη του εφικτού.
Γιατί πόλεμος ενάντια στη λεηλασία της φύσης, δε σημαίνει παθητικό μποικοτάζ με
εναλλακτικό καταναλωτισμό, ούτε vegeterian διατροφή για λόγους υγείας ή υποκριτικής
ευαισθησίας απέναντι στις σφαγές των ζώων. Σημαίνει επίθεση και καταστροφή όλων των
εταιρειών που καταστρέφουν τη γη, τον άνθρωπο, τα ζώα, τη φύση.
Η οικολογικη συνείδηση είναι ένα μασκαρεμένο ψέμα, όταν είναι διαχωρισμένη από το
νέο αναρχικό αντάρτικο πόλης.
Η FAI (Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία), ανοίγει μια νέα προοπτική προσκαλώντας τους
συντρόφους της αντιπολιτισμικής τάσης και τους πυρήνες άμεσης δράσης ELF και ALF σε
μία γενικευμένη διεθνή εκδίκηση και επίθεση, ενάντια στους δολοφόνους της ζωής μας.
Μέσω της διεθνής συνεργασίας και του συντονισμού της FAI, κινούμαστε αόρατα στις
τεχνοβιομηχανικές μητροπόλεις και γινόμαστε πιο επικίνδυνοι...
Κάθε επίθεση που θα αποτελεί μέρος του σχεδίου “ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΕΜΕΣΙΣ”, θα είναι μια
ακόμη συνεισφορά στην κουβέντα που ανοίγουμε. Μια κουβέντα για τη δημιουργία της
αναρχικής αντιπολιτισμικής τάσης στους κύκλους της FAI και της Μαύρης Διεθνούς των
αναρχικών της πράξης.
Αυτή είναι μόνο η αρχή...
Μέχρι την απελευθέρωση όλων μας...
Αφιερώνουμε αυτή μας την ενέργεια σε όλους τους πυρήνες της FAI και της Συνωμοσίας
Πυρήνων της Φωτιάς διεθνώς.
Η κίνησή μας έγινε και στα πλαίσια του διεθνούς καλέσματος αλληλεγγύης για τους
συντρόφους Monica Caballero και Francisco Solar. Οι σύντροφοι βρίσκονται αιχμάλωτοι
στην Ισπανία, κατηγορούμενοι γαι τοποθετήσεις εκρηκτικών μηχανισμών.
Στέλνουμε την αλληλεγγύη μας στους συντρόφους Marco Camenish και Gabriel Pombo
Da Silva καθώς και στους αναρχικούς κρατούμενους της Νότιας Αμερικής.
Αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Mario Gonzalez, αιχμάλωτο στις φυλακές του
Μεξικού.
Και τέλος, στην Ελλάδα χαιρετίζουμε τα 10 φυλακισμένα μέλη της Συνωμοσίας
Πυρήνων της Φωτιάς, τον σύντροφο Αντρέα Τσαβδαρίδη, ο οποίος είναι μέλος της FAI,
καθώς και το σύντροφοΣπύρο Μάνδυλα, που διώκεται για την ίδια υπόθεση.
Σύντροφοι, δεν είστε μόνοι σας. Ο ήλιος θα συνεχίσει να ανατέλει.
Τίποτα δε τελειώσε, τα πάντα τώρα αρχίζουν...
Ζήτω η Νέα Αναρχία
Μέχρι την ολική απελευθέρωση
FAI/IRF Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία/Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο
Πυρήνας Nicola και Alfredo

