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Συνέντευξη με τις 
Ατομικότητες που Τείνουν προς το Άγριο
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Λίγα λόγια για την έκδοση

Το παρόν έντυπο αποτελεί μια απόπειρα μετάφρασης στα ελληνικά της συνέντευξης που παραχώρησαν οι 
“Ατομικότητες που τείνουν προς το Άγριο (ITS)” και η οποία συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο “May the night 
be set alight! Genesis, development, and rise of the Informal Anarchist Tendency”. Η συνέντευξη αυτή αρχικός 
μεταφράστηκε στα αγγλικά από τον αναρχικό ιστότοπο war on society.
Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται επίσης και η 7η ανακοίνωση-ανάληψη ευθύνης της ITS για την αποστολή 
γράμματος με εκρηκτικό μηχανισμό σε πρόσωπο της επιστημονικής δομής, όπου και αναπτύσσεται το 
σκεπτικό της δράσης της.
Οι “Ατομικότητες που τείνουν προς το Άγριο” είναι μια ομάδα που δραστηριοποιείτε στo έδαφος που έχει 
καταληφθεί από το κράτος του Μεξικού και απ’ το 2011 έχει προχωρήσει σε αποστολές εκρηκτικών δεμάτων 
και σε μια ένοπλη ενέργεια, ενάντια σε πρόσωπα και δομές που συνδράμουν άμεσα στην διατήρηση και 
εξέλιξη του τεχνολογικού και βιομηχανικού συστήματος που εξημερώνει και καταστρέφει συστηματικά το 
σύνολο της άγριας φύσης (συμπεριλαμβανόμενου και του ανθρώπου).
Η μετάφραση της συνέντευξης της ITS στην ελληνική γλώσσα και της παρουσίασης των αντιλήψεων και 
της δράσης της, δεν έγινε με πρόθεση να εκθιαστούν οι “Ατομικότητες που τείνουν προς το Άγριο”, ούτε 
για να προταθεί ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης του βιομηχανικού συστήματος σε επίπεδο 
ανάλυσης και επίθεσης. Παρ’ολα αυτά δεν μπορεί να μην αναγνωριστεί η δυναμική συμβολή της ITS στην 
μάχη ενάντια στον πολιτισμό αλλά και στην συνεισφορά επάνω στην εμβάθυνση και στο ξεδίπλωμα των 
αντιλήψεων και των απόψεων που στρέφονται συνολικά ενάντια στο τεχνητό οικοδόμημα του. Πέρα απο 
συμφωνίες ή διαφοροποίησεις που μπορούν να εκφραστούν απο τον καθένα. Αυτές κάλλιστα μπορούν να 
συζητηθούν απ’ όποιους ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο.
Η ανατύπωση του εντύπου είναι θεμιτή από όποιον ενδιαφέρεται.

..Μια μάχη που έχει ξεκινήσει χιλιάδες χρόνια πριν και συνεχίζει να επιτίθεται σε κάθε έκφανση κρατικής και 
πολιτισμικής δόμησης επάνω στη γη. Χθες, τώρα, αύριο.
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Συνέντευξη με τις Ατομικότητες που Τείνουν προς το Άγριο 

Πριν από λίγες εβδομάδες δημοσιεύτηκε το βιβλίο: “May the night be set alight! Genesis, development, and 
rise of the Informal Anarchist Tendency”, στο οποίο παρουσιάζεται μια συνέντευξη με τις Ατομικότητες που 
Τείνουν προς το Άγριο, από την πλευρά μας θέλουμε (και πάλι) να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε 
όλους εκείνους που έκαναν δυνατή την εξάπλωση των λόγων μας με αυτό το τρόπο. Πρόσφατα, μετά την εκ 
νέου ανάγνωση της συνέντευξης, η ITS αποφάσισε να κάνει κάποιες αλλαγές (έστω και ελάχιστες) στο αρχικό 
κείμενο που στείλαμε στις 28 Απριλίου 2012, και που παρουσιάζουμε στη συνέχεια.

Ατομικότητες που Τείνουν προς το Άγριο, Chicomoztoc, Mexico 
24 Ιανουαρίου, 2014

1 - Πότε οι Ατομικότητες που Τείνουν προς το άγριο   συστήθηκαν, τι ιδέες έχετε ως ομάδα συγγένειας και ποιες 
στρατηγικές έχετε αποφασίσει να ακολουθήσετε για να συνεχίσετε αυτό το ανταγωνιστικό έργο; 

Πριν αρχίσουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτή τη συνέντευξη, η ITS θα ήθελε να διευκρινίσει ότι, ενώ 
δεν συμμεριζόμαστε πολλές από τις ιδέες που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο, βλέπουμε μια ευκαιρία 
να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε τις ιδέες μας με ένα πιο ρεαλιστικό τρόπο, και αυτό είναι που κάνουμε. 
Δεν θέλουμε να τονίσουμε την μαχητικότητα με κανέναν, οι ιδέες μας είναι δικές μας, αλλά τώρα που είναι 
έξω στο φως της δημοσιότητας, είναι απαραίτητο να είναι πλήρως κατανοητές (ή σε σημαντικό τμήμα 
της), καθώς φαίνεται να υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε σχέση με διάφορα θέματα (συμπεριλαμβανομένων 
των επικρίσεων που έχουν δοθεί σε προηγούμενα ανακοινωθέντα μας), που δεν ήταν κατανοητά από τον 
αναγνώστη ή που δεν έγιναν αποδεκτά ή που εικάζονται. 
Αν και δεν είμαστε αναρχικοί, εκτιμούμε αυτό το χώρο που δίνεται από τo το Conspiracion Acrata 
Τώρα που έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, θα ξεκινήσουμε τη συνέντευξη: 
Οι ατομικότητες που τείνουν προς το άγριο   σχηματίστηκαν στις αρχές του 2011, και είχαν ως κίνητρο το 
σκεπτικό που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας αργής διαδικασίας για να γνωρίσουμε, να αμφισβητήσουμε 
και να απορρίψουμε όλα αυτά που περιλαμβάνει ο αριστερισμός και η εξημέρωση, και ως εκ τούτου, 
χρησιμοποιώντας όλα τα παραπάνω, θεωρήσαμε απαραίτητο να πραγματοποιήσουμε την άμεση επίθεση 
εναντίον του τεχνοβιομηχανικού συστήματος. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας ενάντια σε αυτό δεν είναι μόνο 
μια στάση που θέλει να εγκαταλείψει τον Πολιτισμό, γυρίζοντας στη Φύση, ή να ανατρέψει τις αξίες του 
συστήματος, χωρίς επίσης να επιτεθούμε. 
Οι άμεσοι στόχοι μας είναι πολύ σαφής: να τραυματίσουμε ή να σκοτώσουμε τους επιστήμονες και τους 
ερευνητές (με μέσα οποιασδήποτε βίαιης πράξης), οι οποίοι εξασφαλίζουν στο τεχνοβιομηχανικό σύστημα 
να συνεχίζει την πορεία του. Όπως έχουμε δηλώσει σε διάφορες περιπτώσεις, συγκεκριμένα στόχος μας δεν 
είναι η καταστροφή του τεχνοβιομηχανικού συστήματος, είναι η επίθεση με όλα τους απαραίτητα μέσα, 
τιμωρώντας αυτό το σύστημα, το οποίο απειλεί να κλείσει όλους τους δρόμους προς την επίτευξη των 
Ατομικών μας ελευθεριών, εφαρμόζοντας στην πράξη το αμυντικό ένστικτο μας. 
Η θέση μας δεν σταματά στο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η οποία πολλοί δεν αμφισβητούν (όπως ο κίνδυνος 
της χρήσης και επέκτασης του Τεχνολογικού συμπλέγματος), αλλά επί πλέον, χρησιμοποιούμε βία (όπως 
είμαστε άνθρωποι, ξεχωρίζουμε τους εαυτούς μας από τους πιο μακρινούς μας πρωτόγονους και άγριους 
προγόνους) για να επιτεθούμε σ’ αυτό που εκφοβίζει την ανάπτυξη της άγριας ανθρώπινης ελευθερίας και 
τείνει προς την πλαστότητα όλων αυτών που είναι πιθανώς ελεύθερα. Με λίγα λόγια, είμαστε το αντίθετο 
κομμάτι του τεχνολογικού συστήματος, είμαστε η αντίδραση πριν από την δράση, που προκύπτει από τη 
σύμπτωση. Ενώ ορισμένοι αφοσιώνονται στο να χειραγωγήσουν, να καταστρέφουν, και να τεχνοποιούν το 
φυσικό, ανταποκρινόμαστε στην επιθετικότητα τους. 

2 - Στις 8 Αυγούστου 2011, η ITS έγινε πρωτοσέλιδα στους τίτλους των εφημερίδων του Μεξικού με την είδηση 
  της εκρηκτικής επίθεση εναντίον τομέα της έρευνας νανοτεχνολογίας στο Monterrey Tech, πανεπιστημιούπολη 
στη πολιτεία του Μεξικού, στην οποία δύο από τους επιστήμονες της τραυματίστηκαν: ο Armando Herrera 
Corral-στον οποίο το “δέμα-βόμβα” απευθυνόταν -και στον συνάδελφός του, Alejandro Lopez Aceves. Η πράξη 
προκάλεσε σκεπτικισμό στους τομείς της αριστεράς που δεν είδαν τον αγώνα κατά των νέων τεχνολογιών, 
ως έγκυρο και, ως εκ τούτου, δεν το περιλαμβάνουν στον συνηθισμένο κατάλογό των «μετώπων». Ακούσαμε 
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περισσότερους από έναν κατηγορηματικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων αυτού, χαρακτηρίζοντας τες ως 
“τρομοκρατικές” στην τυπική αποδοχή του λεξικού της Εξουσίας. Θα θέλαμε να μάθουμε ποια είναι η γνώμη σας 
για αυτές τις πράξεις, καθώς και τα σχόλια σας γύρω από τις διάφορες τοποθετήσεις που έχουν ως κίνητρο την 
αντι-τεχνολογική δράσης σας. 

Η επίθεση στο Monterey Tech και η ανάληψη της προκάλεσε μεγάλη αναταραχή σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, ως ITS γνωρίζουμε ότι η προαναφερθείσα πράξη χτύπησε σκληρά την αστυνομική, πολιτική, 
κοινωνική, και φυσικά επιστημονική σφαίρα. Η πράξη ήταν τέτοια, και όπως είχαμε ελπίσει, με μεγάλο βαθμό 
συνεπειών. Με αυτό ξέραμε ότι δεν θα έχουμε μόνο μήνες να κάνουμε αυτές τις πράξεις πραγματικότητα, 
αλλά θα πρέπει άρουμε επίσης την κουρτίνα, που αποδεικνύει την ύπαρξη μιας ριζοσπαστικής τάσης που 
μιλάει στη ρίζα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε αυτήν την εποχή, που είναι η πιο εκλεπτυσμένη 
έκφραση της κυριαρχίας: το σύνολο της τεχνολογίας. 

Συνεχίζοντας με το θέμα, ξέρουμε ότι οι πράξεις μας δεν θα γίνουν δεκτές από την κοινωνία, ούτε από τους 
αριστερούς τομείς (αριστερούς, κεντρώους και δεξιούς πολιτικούς). Αλλά όλες αυτές οι εκστρατείες  και 
ονομασίες δεν μας ενοχλούν, δεν χάνουμε την ενέργειά μας στην προσπάθεια να κάνουμε τους εαυτούς μας 
να μοιάζουν με «καλούς ακτιβιστές” σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως έχουν συνηθίσει να βλέπουν, γιατί δεν 
είμαστε. 
Η ετικέτα ως τρομοκράτες, γιατί στην πραγματικότητα, αυτή η αντιμετώπιση δίνεται πάντα σε εκείνα τα 
άτομα ή ομάδες, που βλάπτουν ανθρώπους για κάποιο κίνητρο (όποιο και αν είναι). Αυτός είναι και ο λόγος 
που, πριν αναφέραμε τα κίνητρά μας, δεχτήκαμε τη λέξη και η ITS ονομάστηκε τρομοκρατική ομάδα. 
Είμαστε επικεντρωμένοι στην επίθεση στους επιστήμονες οι οποίοι τελειοποιούν την νανοτεχνολογία 
(αυτό είναι γεγονός), δεδομένου ότι τώρα η επιστήμη έχει προχωρήσει σημαντικά στο Μεξικό (εκτός απ’ τη 
βιοτεχνολογία και τη δια-γονιδιακή γενετική μηχανική) και αυτό είναι ίσως γιατί πολλοί δεν έχουν σκεφτεί 
τι συνεπάγεται η νανοτεχνολογία για τον μέλλον (ή πιο συγκεκριμένα, το Τεχνολογικό σύστημα), σε κάθε 
περίπτωση η ITS έχει ήδη ασχοληθεί με αυτό στο παρελθόν και δεν έχουμε λόγο να το επανεξετάσουμε: αν 
θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για το θέμα αυτό, σας συνιστούμε να διαβάσετε το 1ο-4ο ανακοινωθέν 
(στα οποία επικεντρώνεται κυρίως στο θέμα της νανοτεχνολογίας). 

3 - Ποιος είναι ο στόχος της ITS; Είναι η καταστροφή του τεχνοβιομηχανικού συστήματος; 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ITS δεν πρότεινε ποτέ την καταστροφή του τεχνοβιομηχανικού  συστήματος 
ως συγκεκριμένο στόχο, αν και θα θέλαμε να δηλώναμε ότι ο στόχος μας είναι να καταστραφεί εντελώς 
αυτό το σάπιο σύστημα, θα λέγαμε ψέματα στους εαυτούς μας, και θα έπρεπε να κινηθούμε προς κάτι 
που δεν μπορεί να συμβεί γρήγορα, γι’ αυτό δεν διεκδικούμε αυτό το περιπετειώδη στόχο. Η ITS θέλει να 
δει όλο αυτό το σύστημα να καταστρέφεται και να καταρρέει, θα ήθελε αυτό να είναι το “σύνθημα” που 
υπερασπιζόμαστε, αλλά δεν είναι έτσι. 
Όπως έχουμε πει, η ITS έχει από την αρχή προτείνει την επίθεση ενάντια στο σύστημα ως στόχο, 
προσπαθώντας να κάνει αυτά τα είδη των ιδεών να εξαπλωθούν σε όλο τον κόσμο μέσα από ακραίες 
πράξεις, για την υπεράσπιση της Άγριας Φύσης, όπως έχουμε κάνει. 
Αυτό που έχουμε κάνει με τις πράξεις αυτές δεν είναι για να τεθεί η πρόταση για την Τεχνολογία και τον 
Πολιτισμό στο τραπέζι, δημιουργώντας ένταση, και πιστεύουμε ότι, με τον καιρό, οι επιθέσεις αυτές θα 
πρέπει να τελειοποιηθούν. Ενεργούμε μέσω της δοκιμής και του λάθους, μαθαίνοντας από τα λάθη μας, 
δεδομένου ότι δεν (όπως έχουμε γράψει στο παρελθόν) έχουμε την “μυστική συνταγή”. 

4-Δεν είναι πολύ υπεραπλουστευρικό λοιπόν, ότι ο στόχος σας είναι μόνο η επίθεση και τίποτα περισσότερο από 
αυτό; 

Μπορεί να ακούγεται πολύ απλό να επικεντρωνόμαστε στο τεχνοβιομηχανικό σύστημα, μόνο με τις 
επίθεσεις μας, αλλά αυτό είναι ό, τι υπάρχει προς το παρόν. Αν προτείνουμε να το καταστρέψουμε πέφτουμε 
στην ουτοπία, στη φαντασία. 
Επιτιθόμαστε σ’ αυτό το σύστημα από την ατομικότητά μας, όχι μόνο με επιθέσεις, αλλά και από την 
απόρριψη της τεχνοβιομηχανικής κοινωνίας μαζί με τις αξίες της και προσπαθώντας να εγκαταλείψουμε τον 
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Πολιτισμό, είναι ανώφελο να επιτιθόμαστε στο σύστημα, συνεχίζοντας να έχουμε τις ρίζες μας στις δικές 
τους αξίες (ή το αντίστροφο). 

5 - Το κίνημα που ονομάζεται 15M στο ισπανικό κράτος και που αναπαράγεται σε άλλες πόλεις σε όλο τον κόσμο 
έχει δημιουργήσει την ελπίδα στο πεδίο της αριστεράς που έχουν αρχίσει να το χαρακτηρίζουν ως Ισπανική 
Επανάσταση. Πώς η ITS βλέπει την εξέλιξη αυτού του κινήματος; Τι ελπίζετε να έρθει από αυτό ή σε ποιές 
κριτικές καταλήξατε; 

Το κίνημα 15M είναι ένα κίνημα που προτείνει απλώς τη μεταρρύθμιση του συστήματος, για να βελτιωθεί. 
Τα αιτήματα των θεμάτων που αποτελούν αυτό το κίνημα βασίζονται στην εναλλακτική πολιτική γύρω από 
τη λιτότητα, την έλλειψη απασχόλησης, και μια «καλύτερη» οικονομική στρατηγική (μεταξύ άλλων). Αυτό 
που κάνει αυτό το είδος του κινήματος, είναι οι άνθρωποι να ζητούν από τη κυβέρνηση να λογοδοτεί για τον 
τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα οικονομικά τους, την οικονομική διαχείριση, κλπ., είναι λανθασμένο, 
και αν δεν θέλουν να ξεσπάσει μια ισχυρή κρίση του κράτους (ή σε ακραία περίπτωση εμφυλίος πόλεμος), 
θα πρέπει να εφαρμόσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις προκειμένου το σύστημα να συνεχίσει την πορεία του, 
με λίγα λόγια, το σύστημα χωνεύει αυτούς τους τύπους διαμαρτυρίας ως προτάσεις για την ενίσχυση 
του. Αυτοί οι τύποι ανθρώπων που ονομάζονται αριστεροί (όρος που έχουμε χρησιμοποιηθεί σε διάφορα 
ανακοινωθέντα της ITS και εξηγήσει, καθώς επίσης και στη Βιομηχανική Κοινωνία και το Μέλλον της 
από τη Freedom Club), ο αριστερισμός γίνεται ένας από τους πολλούς πιο ευφυείς λειτουργίες του τεχνο-
βιομηχανικού συστήματος. Χιλιάδες άνθρωποι (ή έστω και λίγοι) λένε ότι πρόκειται να επαναστατήσουν 
εναντίον του, ενώ στην πραγματικότητα βοηθούν μόνο να συνειδητοποιήσει τα λάθη του, για να γίνουν 
καλύτερα, να αναπλασθεί και να αυτοδιαιωνιστεί. 

6 - Συνεχίζοντας με το θέμα του αριστερισμού, στη δημόσια κριτική της συντακτικής ομάδας “Anony-
mous with Caution”, είπαν ότι οι επιθέσεις σας χρησιμεύουν μόνο για να κάνουν το σύστημα πιο ισχυρό, ότι 
πολλά πανεπιστήμια και ιδρύματα έχουν υπερδιπλασιάσει την ασφάλεια γύρω από τους μηχανικούς της 
νανοτεχνολογίας, καθώς και οι ερευνητές που την αναπτύσσουν- Ποια είναι η θέση σας σε σχέση με αυτή την 
κριτική; 

Κοιτάξτε, η κριτική αυτής της συντακτικής ομάδας υπολείπεται αυτού που είμαστε τώρα, μπορείτε να 
διαβάσετε περισσότερα για αυτό το θέμα στο τελευταίο ανακοινωθέν που δημοσιεύθηκε στις 28 Ιανουαρίου 
του τρέχοντος έτους (2012). 
Απαντώντας στην ερώτησή σας, δεν νομίζουμε ότι το σύστημα γίνεται ισχυρότερο με το είδος των δράσεων 
που κάνουμε, και έχουμε δει αποδείξεις γι’ αυτό. 
Αυτό που συνέβη στο Tec, σε ιδρύματα, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια που αναπτύσσουν νανοεπιστήμονες, 
δηλώθηκε μια άμεση προειδοποίηση, κυρίως ως προς το τι φτάνει στο ταχυδρομείο ταχυμεταφορών, καλά, 
γι’ αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. 
Τώρα, το σύστημα γίνεται ισχυρότερο όταν ένα εκρηκτικό εκρήγνυται στα χέρια ενός καθηγητή και αφήνει 
τον συνάδελφό του τραυματισμένο (επίσης); Μόνο σε αυτές τις στιγμές το σύστημα εντείνει την ασφάλεια, 
αλλά δεν την ενισχύει στο σύνολό του, να θυμόμαστε ότι το σύστημα δεν είναι μόνο η νανοτεχνολογία, που 
αποτελείται από άλλα πράγματα, ριζικά εξίσου ή ίσως πιο σημαντικά από ό, τι η νανοκλίμακα της επιστήμης. 
Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα έχει γίνει πιο απρόσβλητο από τις επιθέσεις των ενεργειών 
μας, γιατί, τί περισσότερο απ’ αυτό, έχουμε διαπιστώσει ότι μπορεί να υπερηφανεύεται και να λέει ότι έχει 
ενισχυθεί αλλά στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Αυτό έγινε πολύ σαφές κατά τη διάρκεια της επίθεσης 
στο Polytechnic University στο Pachuca en Hidalgo (8 Δεκεμβρίου 2011), ο μηχανισμός μας (ο οποίος 
έφτασε με κούριερ στην πραγματικότητα) άφησε ένα καθηγητή τραυματία (να πούμε εδώ, όπως είχαμε 
αναφέρει στο ανακοινωθέν της ανάληψης της επίθεσης, ότι υπήρχε ένα λάθος στο όνομα του ερευνητή 
της νανοτεχνολογίας που ήταν δικό μας λάθος, το όνομά του ήταν Villanueva όχι Villafana), η πράξη αυτή 
ήταν απόδειξη ότι το σύστημα δεν είχε ενισχυθεί επειδή ακόμη και με τα πρωτόκολλα ασφάλειας, ένα άλλο 
πρόσωπο πρόσφατα τραυματίστηκε από την ITS. 
Αυτό δεν επιβεβαιώνεται πλέον μόνο από την ITS, αλλά καθώς επίσης και στο παρελθόν, η Freedom Club 
απόδειξε εξίσου αυτό, 23 άτομα τραυματίστηκαν και 3 σκοτώθηκαν πάνω από 20 χρόνια, αυτό δεν είναι ένα 
σημάδι ότι το σύστημα έγινε ανθεκτικό σε αυτά τα είδη των πράξεων. 
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Από κάθε άποψη, να πούμε αυτό που είπε η συντακτική ομάδα στο να μην μεγαλοποιούμε αυτό που προς 
το παρόν έχουμε κάνει, οι επιθέσεις της ITS, ναι, δεν είχαν καταστροφικά αποτελέσματα ισχυρότερα από τις 
υλικές ζημιές, τη παράνοια, μερικούς τραυματίες, και ένα θάνατο, εκτός του γεγονότος ότι εδώ και μερικούς 
μήνες ήμασταν η μόνη δημόσια ομάδα που έφερε αυτά τα είδη των ιδεών στην πράξη. Για το σύστημα 
αυτό δεν είναι αρκετό για να μας θεωρεί μια πραγματική απειλή, γιατί είμαστε απλώς στην αρχή, είμαστε 
προσεκτικοί στο να πούμε ότι τα άτομα ή οι ομάδες στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα λάθη μας, θα 
πραγματοποιήσουν πιο καταστροφικές ενέργειες εναντίον του Τεχνο-βιομηχανικού συστήματος, μ’ αυτό δεν 
λέμε ότι δεν έχουμε πίστη ότι αυτό θα συμβεί, αλλά μόνο ότι είναι λογικό ότι δεν θα είμαστε οι μόνοι. 

7 - Στις 8 Νοεμβρίου 2011, μόλις τρεις μήνες μετά το δέμα βόμβα που εστάλει στους ερευνητές νανοτεχνολογίας 
στο Monterrey Tech, στην οποία ο Herrera Corral και Aceves Lopez τραυματίστηκαν, ένας ερευνητής του 
Ινστιτούτου Βιοτεχνολογίας στο UNAM (Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού), ο Ernesto Mendez 
Salinas δολοφονήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι στη μέση της λεωφόρου Teopanzaolco, στην πόλη Cuernavaca. 
Η ενέργεια αυτή προκάλεσε ποικίλες νέες εικασίες ως προς τον υπεύθυνο αυτής της δράσης, τοποθετώντας 
τα φώτα της δημοσιότητας σχετικά με την ITS και πάλι. Μήπως η ITS αναλαμβάνει την ευθύνη γι΄αυτή την 
επίθεση; Και-στην υποθετική περίπτωση ότι είστε οι δράστες-γιατί δεν αναλαμβάνεται την ευθύνη μέσα από ένα 
δημόσιο ανακοινωθέν, όπως ήταν η συνήθεια σας; Έχετε ίσως αποφασίσει (όπως άλλες ομάδες δράσης ενάντια του 
συστήματος) να απαρνηθείτε αυτούς τους τύπους των ανακοινώσεων και να επικεντρωθείτε στην προπαγάνδα 
της πράξης; 

Όσον αφορά τη δράση αυτή, θέλουμε να δηλώσουμε δημοσίως ότι η ομάδα ITS αναλαμβάνει την ευθύνη για 
την επίθεση. 
Ο “σημαντικός” ερευνητής, Mendez Salinas, δέχτηκε έναν πυροβολισμό στο κεφάλι που τελείωσε τη ζωή 
του, από αυτή την εξτρεμιστική ομάδα, αυτό είναι γεγονός. 
Η αστυνομία της ομοσπονδιακής περιφέρειας Federal District (DF) γνωρίζει πολύ καλά ότι η ITS ήταν 
υπεύθυνη για την πράξη αυτή. Γύρω στα μέσα του Φεβρουαρίου του 2011, στείλαμε επιστολή με την 
ανάληψη ευθύνης στο εσωτερικό απευθύνονται στον διευθυντή του Ινστιτούτου Φυσικής του UNAM, 
Δρ Manuel Torres Labansat. Μέσα υπήρχε μια σφαίρα διαμετρήματος .380, εκτός από ένα σημείωμα το 
οποίο ουσιαστικά έλεγε ότι οι ερευνητές του προαναφερθέντος πανεπιστημίου θα καταλήξουν σαν τον ίδιο 
τον Salinas. Την αποστολή του πακέτου με τη σφαίρα και το σημείωμα της ανάληψης μας στο τελευταίο 
ανακοινωθέν (28, Γενάρη 2012), δεν τα αναφέραμε, για πρακτικούς λόγους. 
Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι οι ενέργειες που πραγματοποιούμε στην πράξη, τις διεκδικούμε με 
συνετό τρόπο, αν η κατάσταση είναι ευνοϊκή, οι αναλήψεις ευθύνης θα συνεχίσουν (όπως έχει γίνει με τις 
προηγούμενες επιθέσεις), αλλά αν υπάρχουν πράγματα που δεν είναι τόσο ευνοϊκά ή ότι μπορούμε να “έχουν 
περισσότερο ζουμί” περιμένουμε, και αυτό είναι που έχουμε κάνει. 
Πρακτικά, κοιτάζοντας την κατάσταση του τρέχοντος έτους (2011), τα πάντα είναι σε ένταση σε σχέση με 
ό, τι έχουμε αρχίσει να κάνουμε, γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι η αστυνομία δεν θα πει στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης ότι είμαστε υπεύθυνοι για την προαναφερθείσα επίθεση. Αυτός είναι ο λόγος που περιμέναμε 
για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Ειλικρινά δεν ξέρουμε πότε αυτή η συνέντευξη θα δημοσιευθεί, αλλά αν υποτεθεί ότι έχει καθυστερήσει 
στη δημοσίευσή της, σκεφτόμαστε την ανάληψη ευθύνης αυτής της πράξης μ΄έναν  πιο λεπτομερή τρόπο, 
όταν έχουμε εκτελέσει κάποια άλλη επίθεση στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, λοιπόν, είναι επίσης σαφές 
ότι αυτό το μικρό μέρος για της ανάληψη ευθύνης για την δολοφονία του Mendez Salinas θα έχει επίσης 
δημοσιοποηθεί πολύ όταν αυτό το βιβλίο κυκλοφορήσει. 

8 - Θέλετε να πείτε κάτι άλλο; 
Ελπίζουμε ότι με αυτή τη συνέντευξη (με ημερομηνία 28 Απριλίου 2012) η θέση μας έχει γίνει λίγο πιο σαφής 
στους αναγνώστες. Και είμαστε ευγνώμονες στην συντακτική ομάδα για αυτή τη συνέντευξη και στην πύλη 
War on Society που λειτούργησε ως ο ενδιάμεσος για να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή αυτή. Αυτά είναι όλα 
για τώρα. 

Ατομικότητες που τείνουν προς το άγριο   (ITS)
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Έβδομο ανακοινωθέν από ατομικότητες που τείνουν προς το άγριο   (ITS) - Μεξικό 
“Όταν το αίμα από τις φλέβες σου επιστρέψει στη θάλασσα  
και η σκόνη των οστών σου επιστρέψει στο χώμα,  
ίσως τότε θυμηθείς ότι η Γη δεν ανήκει σε σένα,  
αλλά εσύ ανήκεις στη Γη”.  
- Ρητό Ιθαγενών 

 Πριν ξεκινήσουμε αυτό το νέο κείμενο που υπογράφεται από την ITS, θέλουμε να εκφράσουμε την 
τεράστια ευγνωμοσύνη μας στην αναρχική ιστοσελίδα “Total Liberacion”, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια 
έχουν διαδώσει τα ανακοινωθέντα μας, παρά τα πολλά δυσάρεστα περιστατικά που εμφανίσθηκαν. Σε ένα 
σημείωμα ενσωματωμένο σε ένα κείμενο της 27ης Νοεμβρίου του 2011 από το “Απελευθερωτικό Μέτωπο 
των Ζώων και της Γης του Μεξικού” με τίτλο “Θεωρίες Συνωμοσίας και οι γελοίοι Σαμποτέρς “[από ισπανικό 
σύνδεσμο1], που παραθέτουμε, είπαν, «θα συνεχίσουμε τη διάδοση των πληροφοριών που έχουν να κάνουν 
με την ITS»  και αυτό είναι αυτό που έκαναν.
 Επίσης ευχαριστούμε όλα τα άτομα και τις ομάδες (από το Μεξικό και τον Καναδά, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, τη Χιλή, την Ισπανία, την Ινδονησία, την Κόστα Ρίκα, Ιταλία, Ρωσία, Γερμανία, κλπ), οι οποίες 
έχουν αναγνωρίσει τη δράση μας και / ή έχουν διαδώσει τα λόγια μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αυτά τα 
δείγματα της αποδοχής θα λαμβάνονται πάντα υπόψη όπως έκανε η ITS στο τέταρτο ανακοινωθέν μας (21 
Σεπτεμβρίου 2011) στη σημείωση E. Αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε τα δείγματα της απόρριψης περνούν 
απαρατήρητα όταν έχουν στέρεες βάσεις που αξίζουν τον κόπο να απαντηθούν. 
 Ο σκοπός αυτού του κειμένου είναι να ξεκαθαρίσει τη στάση μας, συνεχίζοντας το έργο της διάδοσης 
των ιδεών μας, ξεκαθαρίζοντας κάποιες εμφανείς αμφιβολίες και παρερμηνείες, καθώς και να αποδεχτεί τα 
λάθη μας. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να αρχίσουμε μια ατελείωτη συζήτηση που θα καταλάβει μόνο 
χρόνο και ενέργεια, ούτε θέλουμε το κείμενο αυτό να μετατραπεί σε κάτι άλλο από αυτό που είναι. Όποιος 
το διαβάζει θα είναι σε θέση να ερμηνεύσει σωστά (ή λανθασμένα) αυτό που έχει σαν στόχο να διαβάσει. Ο 
έξυπνος αναγνώστης θα ξέρει να το μελετήσει προσεκτικά και, κατά συνέπεια, να κάνει ό, τι φαίνεται σωστό 
για αυτόν. 
 Η ITS δεν πρόκειται να καλύψει τον τρόπο σκέψης κάθε ατόμου ή ομάδας, αλλά αυτών που 
σεβόμαστε, αυτών που ανεχόμαστε είναι κάτι άλλο. Οι ιδέες, τα δόγματα, οι στάσεις (κλπ) που αξίζουν 
κριτική (επειδή είμαστε σε διαφωνία μαζί τους [καθώς καλύπτουν ζητήματα που είναι αριστερά, 
προοδευτικά, παράλογα, θρησκευτικά, κλπ]) θα αναφέρονται με αυτόν τον τρόπο, αυτές που δε θα 
αναφέρονται, προσπερνιούνται ή συμφωνούμε. 
 Όλα τα κείμενα που έχει δημοσιεύσει η ITS δεν είναι ώστε η κοινωνία να «ξυπνήσει και να 
αποφασίσει να επιτεθεί στο σύστημα», δεν είναι για να αλλάξει βίαια αυτό που σκέφτονται οι άλλοι, τίποτα 
τέτοιο δεν επιδιώκεται. Οι γραμμές που γράφουμε είναι για τα έξυπνα, δυνατά άτομα που αποφασίζουν να 
δουν την πραγματικότητα σε όλη της την ωμότητα, για αυτούς τους λίγους που διαμορφώνουν, σκέφτονται 
και κάνουν τη λογική κριτική στην υψηλότερη έκφραση της κυριαρχίας, το τεχνο-βιομηχανικό σύστημα 1. 
Και έτσι αφού τα λόγια μας, οι επικρίσεις μας, οι διευκρινίσεις και οι δηλώσεις μας γίνονται γνωστά όπως 
έχουν εξαπλωθεί μέχρι τώρα, έχουμε αποφασίσει (μέχρι τώρα) να κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο είναι 
να επιτεθούμε και να προσπαθήσουμε να σκοτώσουμε τα πρόσωπα-κλειδιά που κάνουν το ίδιο το σύστημα 
να βελτιώνεται. 
 Αυτός είναι ο μόνος εφικτός τρόπος να βγουν στο φως της δημοσιότητας οι ριζικές κριτικές, 
ασκώντας πίεση, ώστε αυτή η κουβέντα να έρθει στην επιφάνεια. Είμαστε εξτρεμιστές και πράττουμε ως 
τέτοιοι, χωρίς συμπόνια, χωρίς τύψεις, λαμβάνοντας κάθε μέσο για την επίτευξη των στόχων μας. 
 Ό,τι έχει ειπωθεί, έχει ειπωθεί. 

I
 Το διεθνούς φήμης περιοδικό Φύση, το οποίο επικεντρώνεται σε επιστημονικά και τεχνολογικά 
θέματα, έχει δώσει μια παγκόσμια συνέχεια στις επιθέσεις εναντίον των τεχνολόγων και ιδρυμάτων που 
ασχολούνται με τη νανοτεχνολογία, την τεχνολογία πληροφοριών, τη βιοτεχνολογία, τις επιχειρήσεις με 
πυρηνικά κλπ. 
 Μερικές εβδομάδες αφότου η ITS άφησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό στους Herrera και Aceves (τους 
σπασίκλες της Monterrey Tec) το προαναφερθέν περιοδικό δημοσίευσε ένα σύντομο κείμενο με τίτλο 
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“Ξεσηκωθείτε ενάντια στους αντι-τεχνολόγους τρομοκράτες”2  που υπογράφεται από τον αδελφό ενός από 
τα προαναφερθέντα θύματα μας, τον φυσικό Gerardo Herrera Corral. 
 Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου του, ο Gerardo έγραψε: “δεν είναι η τεχνολογία το 
πρόβλημα, αλλά το πώς τη χρησιμοποιούμε”, κάτι που η ITS θεωρεί εντελώς λανθασμένο. 
 Η πολύπλοκη τεχνολογία είναι το πρόβλημα που μας έχει πλήξει σαν είδος από την επέκταση του 
Πολιτισμού. Εδώ είναι απαραίτητο να πούμε ότι υπάρχουν δύο είδη τεχνολογίας, η πολύπλοκη και η απλή 
τεχνολογία. Ένα παράδειγμα της τελευταίας ήταν (ή είναι) τα σκεύη και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν 
από τον πρωτόγονο άνθρωπο κατά τη διάρκεια της παλαιολιθικής και μέρος του νεολιθικής περιόδου, 
τα οποία τον βοήθησαν να επιβιώσει και τα οποία ορισμένες φυλές αναμφίβολα εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν για κυνηγήσουν, να συλλέξουν, να προφυλαχθούν και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. 
 Στην ITS έχουμε τοποθετήσει τους εαυτούς μας ενάντια στη σύγχρονη τεχνολογία, την πολύπλοκη 
τεχνολογία, η οποία οδηγεί στην καταστροφή της άγριας (ανθρώπινης) φύσης. 
 Για να επιστρέψουμε στο κείμενο του Herrera, αν η πολύπλοκη τεχνολογία χρησιμοποιούταν 
για “καλά” πράγματα, ποια αποτελέσματα θα είχε; Τα ίδια όπως πάντα: αποψίλωση των δασών για τη 
δημιουργία πεδίων αιολικής ενέργειας, μεγάλης κλίμακας ρύπανση για την κατασκευή “χορτοφαγικών 
και οικολογικών” προϊόντων, την καταστροφή ολόκληρων οικοσυστημάτων για την κατασκευή των νέων 
“ενεργειακών” φυτών, τη διαστροφή της άγριας φύσης του ανθρώπου και της τεχνοποίησης της μέσω 
πληροφοριών τεχνολογικών και κοινωνικών δικτύων “φιλίας”, τη διαστροφή της φύσης των ζώων με την 
κλωνοποίηση των ειδών που εξαφανίστηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια3 καταστρέφοντας την αυτο-ρύθμιση 
της οικολογικής ισορροπίας, νέες ασθένειες, υποτίθεται νανο-θεραπείες που μεταλλάσσονται σε άλλους πιο 
μολυσματικούς και πιο ανθεκτικούς ιούς κλπ. Ο παραλογισμός ότι η πολύπλοκη τεχνολογία θα μπορούσε 
να υπηρετεί κάτι «καλό» έχει ήδη τελειώσει και έχει ήδη αποδειχθεί ότι πάντα θα τείνει να καταστρέψει την 
Άγρια Φύση, ακόμα και όταν έχει «ντυθεί» σαν φιλανθρωπία. 
 Για να συνεχίσουμε με τα άρθρα από τη φύση: ο συγγραφέας Leigh Phillips του περιοδικού έγραψε 
μια ανάλυση με τίτλο «Οι αναρχικοί επιτίθενται στην επιστήμη»4 το οποίο περιγράφει την επίθεση που 
υπέστη ο Ιταλός Roberto Adinolfi (διευθυντής της Ansaldo Nuclear) στις 7 Μαΐου του 2012 στη Γένοβα 
από μια αναρχική ομάδα. Ο Phillips, με δήθεν στοιχεία από την ευρωπαϊκή αστυνομία, λέει ότι η ιταλική 
ομάδα, καθώς και μία από την Ελβετία, έχει δεσμούς μαζί μας. Εμείς το διαψεύδουμε αυτό. Αν και πρέπει 
να παραδεχτούμε ότι οι πυροβολισμοί στα πόδια του Adinolfi βρήκαν καλό στόχο, οι άνθρωποι που 
πραγματοποίησαν την επίθεση είχαν τους λόγους τους που δεν έδωσαν τέλος στη ζωή του Adinolfi και απλά 
τον άφησαν τραυματισμένο. . . 
 Ένα άλλο λάθος που έκανε ο συγγραφέας αυτού του κειμένου ήταν να μας ονομάσει αναρχικούς 
από το ίδιο δίκτυο με τους Ιταλούς. Όπως έχουμε αναφέρει ξανά (και όπως το μέρος IV αυτού του κειμένου 
θα εξηγήσει), η ITS δεν είναι αναρχική, ούτε ανήκουμε σε κάποιο δίκτυο με αναρχικούς, το έργο μας είναι 
ξεχωριστό και το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να μας συσχετίσει (και μόνο σε λίγες περιπτώσεις) θα ήταν 
οι στόχοι και τα υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται. 
 - Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο ίδιος συγγραφέας αναφέρθηκε σε μας ξανά σε ένα άλλο 
(ακόμα πιο εκτεταμένο) άρθρο με τίτλο “Νανοτεχνολογία: ένοπλη αντίσταση”5. Στο άρθρο γίνεται αναφορά 
στις επιπτώσεις που έχουν φανεί περισσότερο από έναν χρόνο μετά την επίθεση της 8ης Αυγούστου 2011 
στο Atizapan Campu της Monterrey Tec. 
 Ο Phillips πήρε συνέντευξη από τη Silvia Ribeiro, επικεφαλής της πτέρυγας της αριστερής ομάδας 
ETC (Ομάδα Δράσης για την διάβρωση, την τεχνολογία και τη συγκέντρωση) στη Λατινική Αμερική που 
επικρίθηκε στο τέταρτο ανακοινωθέν μας σε σημείωση. Η Μ. Silvia είπε: «Αυτού του είδους οι επιθέσεις είναι 
προς όφελος της ανάπτυξης της νανοτεχνολογίας», μια άποψη που δεν συμμεριζόμαστε. 
 Ήταν φανερό ότι όσο περισσότερο το τεχνο-βιομηχανικό σύστημα μεγάλωνε, αυτού του είδους τα 
παρακλάδια (όπως η νανοτεχνολογία) θα είχαν μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία, και ότι, βλέποντας 
ότι είναι μία από τις επιστήμες του «μέλλοντος», θα την αποδεχόταν, θα τη μελετούσε και θα τη βελτίωνε. 
Είμαστε βέβαιοι ότι, αν δεν είχαμε κάνει αυτό που κάναμε, η νανοτεχνολογία θα συνέχιζε την πορεία της και 
ότι τώρα (όπως σήμερα) θα ήταν μια από τις επιστήμες με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 Η κυρία Silvia πάσχει από αφέλεια για να λέει τέτοια πράγματα, για να λέει ότι επειδή η ITS έχει 
χτυπήσει τους νανοτεχνολόγους, έχει ωφεληθεί η ανάπτυξη της. Ίσως θα πρέπει να ρωτήσει όλους τους 
ερευνητές, οι οποίοι τώρα ζουν με το φόβο του να είναι ο επόμενος στόχος της ITS και εάν εργάζονται 
καλύτερα φοβισμένοι και κρυμμένοι όπως κάνουν τώρα. 
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 Σε σχέση με αυτά τα είδη των ερωτήσεων (σχετικά με το αν το σύστημα ωφελείται από αυτά τα είδη 
των επιθέσεων), η ITS έχει απαντήσει σε μια σύντομη συνέντευξη με ημερομηνία 28 Απριλίου του 2012 στην 
οποία απευθύνθηκε αυτή η ερώτηση (συγκεκριμένα η έκτη ερώτηση). Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτή είναι 
ουσιαστικά η μόνη συνέντευξη που έχουμε δώσει και ήταν για μια ξένη αναρχική έκδοση που μπορείτε να 
διαβάσετε στον ελεύθερο χρόνο σας. 
 - Συγκεκριμένα και για να τελειώσουμε αυτό το σημείο, οι επιστήμονες του Μεξικού, όπως και 
επιστήμονες από άλλες χώρες, θα συνεχίσουν με την έρευνά τους, θα συνεχίσουν να κάνουν μελέτες έτσι 
ώστε το τέχνο-βιομηχανικό σύστημα να γίνεται ισχυρότερο και τα αποτελέσματα της αποτυχίας τους 
είναι πιο προφανή και καταστροφικά-για μας αυτό είναι σαφές. Αλλά αυτό που έχει να γίνει επίσης σαφές 
είναι ότι θα υπάρξουν περισσότερες επιθέσεις σε αυτούς τους επιστήμονες, θα γίνουν κι άλλες επιθέσεις 
στα εργαστήρια και τα ιδρύματα τους, πρέπει να πληρώσουν για αυτό που κάνουν στη Γη, θα πρέπει να 
αποδεχθούν και να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεων τους, και, δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη μιας 
βόμβας στο πρόσωπό τους (αν επιζήσουν), θα πρέπει να πουν «την άξιζα ...»
Απλό. 
Η απάντηση θα είναι γρήγορη, χωρίς συμπόνια. 
Επειδή αν η Τεχνολογία δε σταματήσει, ούτε η ITS θα το κάνει!

II 
 Δεν λέμε καθόλου ότι το σύστημα ωφελείται από τις επιθέσεις μας, έχουμε αποδείξεις και το έχουμε 
διαψεύσει με τις πράξεις μας. Αν και πολλές ένοπλες ομάδες όντως κάνουν το σύστημα να βελτιώνεται και 
το κάνουν ισχυρότερο. 
 Υπάρχουν δύο είδη αριστερών εξτρεμιστών που μπορούμε αμέσως να αναγνωρίσουμε από τις κακές 
τους προθέσεις να χρησιμοποιούν βία ενάντια σε εγκατεστημένα καθεστώτα. 
 Θα τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες:
  Α) Αυτοί που χρησιμοποιούν τον ένοπλο αγώνα, ώστε να ανέβουν στην εξουσία: 
 Αυτές οι ομάδες είναι αυτές που θέλουν να ανέβουν στην εξουσία με ένοπλες ενέργειες, προκειμένου 
να έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα εφαρμογής ενός νέου καθεστώτος «ειρήνης», «αλληλεγγύης», 
«ισότητας», «ανθρωπισμού» (κλπ). Αλλά όλα αυτά τα χρόνια θα γίνονται πιο καταπιεστικά από το 
προηγούμενο καθεστώς. Δεν έχει σημασία για αυτούς, αν κάνουν χειρότερη ζημιά στην επίτευξη της 
εξουσίας. Τα παραδείγματα είναι άφθονα: 
· “Sendero Luminoso”, μια μαρξιστική-μαοϊκή ομάδα που προέρχεται από το Περού 
· Αντάρτες καθοδηγούμενοι από τον Ernesto “Che” Guevara de la Serna. 
· “ETA” κίνημα ανεξαρτησίας των Βάσκων 
· “Combat 18” δεξιά πτέρυγα ανταρτών 
· Το Κίνημα των Ταλιμπάν στις αραβικές χώρες 
· Η μαρξιστική-λενινιστική οργάνωση “Ερυθρές Ταξιαρχίες” στην Ιταλία 
 Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλές οργανώσεις αυτού του είδους που μπορούν να θεωρηθούν 
αριστεροί εξτρεμιστές μαχητές δεδομένου ότι οι μαχητές/ ή οι ηγέτες τους δεν θέλουν την καταστροφή 
ολόκληρου του συστήματος,  προσπαθώντας πάντα να ανέβουν στην εξουσία. Για να αντικαταστήσουν ένα 
πράγμα με ένα άλλο, το οποίο κατατάσσει η ITS ως ρεφορμιστικό. Και αν και οι δράσεις τους έχουν πολύ 
ισχυρές επιπτώσεις και καταστρέφουν μνημεία, κτίρια, απαγάγουν αξιωματούχους, δολοφονούν προέδρους, 
και ούτω καθεξής, αυτές οι επιθέσεις ενισχύουν τη ρίζα του συστήματος στις συζητήσης τους. 
Προχωρώντας στην επόμενη ομάδα: 
 B) Οι ομάδες που χρησιμοποιούν βία, έτσι ώστε η κυβέρνηση με τη σειρά της να ικανοποιήσει τα 
αιτήματα τους: 
Η πάλη αυτών των ομάδων είναι στην πραγματικότητα μια «σοβαρή» κλήση στην προσοχή των αρχών, έτσι 
ώστε να τους προστατεύσει “τα δικαιώματα” τους. Κουρασμένοι στο να μην ακούγονται ή οι νόμιμες οδοί 
τους έχουν εξαντληθεί, χρησιμοποιούν βία, έτσι ώστε τα αιτήματα τους να ικανοποιηθούν. Όπως και στο 
παραπάνω σημείο, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, θα αναφέρουμε τρία μόνο για να μην κάνουν αυτό το 
σημείο μεγάλο: 
· Το κίνημα “Cristero” στην Guanajuanto 
· Η “πολιτοφυλακή δικαιωμάτων των ζώων” στη δεκαετία του ’80 
· Η εξέγερση με επικεφαλής τον υποτιθέμενο “Ned Ludd” στην Αγγλία στις αρχές της βιομηχανικής 
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επανάστασης 
 Η κατώτατη γραμμή είναι ότι οι δύο παραπάνω ομάδες, τόσο η Α όσο και η Β, είναι ρεφορμιστές και 
αριστεροί, επειδή πάντα έχουν την τάση να θέλουν να βελτιώσουν το σύστημα. Τα συνθήματα τους ήταν 
(και είναι) «τέλος στην ανισότητα», “σταματήστε το πόλεμο”, “τέλος στον ιμπεριαλισμό” ,“δικαιώματα” 
για τα ζώα,” “βελτιώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες” ,«διδασκαλία της θρησκείας”στα σχολεία, “καταστροφή 
των μηχανών “ για την επιστροφή στην χειρωνακτική εργασία,” οικονομική ανεξαρτησία, “εφαρμογή του 
κομμουνισμού », «εφαρμογή του εθνικού σοσιαλισμού» κλπ. 

III
 Με κάποια από τα συνθήματα (που αναφέρθηκαν παραπάνω), το σύστημα συμφωνεί να τα 
χρησιμοποιεί εφόσον θεωρεί πως εφαρμόζοντας τα στην καθημερινή ζωή, όλα θα είναι ειρηνικά. Για 
παράδειγμα, δε συμφώνησε να σταματήσει την «παγκοσμιοποίηση» γιατί σε αυτήν εντοπίζει την 
πιθανότητα να έχει μια «ελεύθερη αγορά», δηλαδή ένα τρόπο να υπερεκμεταλλεύεται τη φύση ώστε 
να μπορεί να παίρνει πόρους από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Δε συμφώνησε να σταματήσει τους 
πολέμους γιατί με αυτόν τον τρόπο δοκιμάζουν τις νέες τεχνολογίες ώστε αυτές να προωθηθούν στο 
μέλλον στην αγορά όπως συνέβει με το internet, τα τεθωρακισμένα αυτοκίνητα, τα κινητά, τη ρομποτική 
κ.α.
Προηγουμένως η ιστορία της ανθρωπότητας (που μοιάζει πολύ με τη σημερινή εποχή) πήγαινε κάπως έτσι:
«Ο πόλεμος συντελεί στη σκλαβιά – η σκλαβιά δίνει ώθηση στη γεωργία και αυτή με τη σειρά της 
συνεισφέρει και καθορίζει μια στατική ζωή και την «ειρήνη»» (τα εισαγωγικά από ITS6 ).
 Αλλά για παράδειγμα το σύστημα συμφωνεί πως τα ζώα έχουν δικαιώματα, ώστε ένας πιο 
«ανθρώπινος» πολιτισμός να μπορεί να δώσει χώρο σε νέες σκέψεις στο εσωτερικό της κοινωνίας και 
με αυτό τον τρόπο μηχανεύεται το σύστημα ένα από τα πιο έξυπνα κόλπα του. Επίσης συμφωνεί να 
δώσει ένα τέλος στην «ανισότητα», ώστε η πλειοψηφία να μην τσακώνεται και όποιος κάνει διακρίσεις 
αντιμετωπίζεται ως απάνθρωπος εγκληματίας.
 Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως για την ITS η διάκριση δεν είναι πάντα κάτι κακό· θα δώσουμε ένα 
παράδειγμα για τον αναγνώστη: ας υποθέσουμε ότι είσαι ο επικεφαλής μιας φυλής και αρρωσταίνεις και 
κάποιος πρέπει να πάει άμεσα να φέρει τους καρπούς ενός θάμνου που θα σε γιατρέψουν και πως ο θάμνος 
βρίσκεται μακριά από το μέρος που βρίσκεται η φυλή. Ποιον θα έστελνες αν ήξερες πως το δάσος είναι 
γεμάτο με πεινασμένα άγρια ζώα και μόνο μια ομάδα κυνηγών θα μπορούσε να το διασχίσει φέρνοντας τους 
καρπούς; Δε θα έστελνες τις γυναίκες τροφοσυλλέκτριες ούτε τα μικρά παιδιά, έτσι δεν είναι; Θυμήσου πως 
οι κυνηγοί δε μπορούν να είναι ταυτόχρονα και τροφοσυλλέκτες και πως οι γυναίκες σπανίως κυνηγούν (η 
ασχολούνται με κυνήγι μικρής εμβέλειας) σε οποιαδήποτε φυλή.
 Σε αυτό το παράδειγμα λοιπόν η διάκριση δεν είναι και τόσο άσχημη.
Ας δώσουμε ακόμα ένα παράδειγμα για εκείνους τους politically correct που ίσως νιώθουν προσβεβλημένοι, 
αποκαλώντας μας «macho» (για το προηγούμενο παράδειγμα). Σε ποιον θα ανέθετες καθήκοντα λιθοξόου, 
αν είχες ένα σουρεαλιστή ζωγράφο και έναν έμπορο ριζών;
Προφανώς θα έκανες διάκριση εις βάρος και των δύο αφού κανείς τους δεν είναι κατάλληλος, θα έπρεπε να 
καλέσεις ένα λιθοξόο για να ολοκληρώσει τη δουλειά.
Όπως κατανοεί κάποιος σε αυτό το σημείο, η διάκριση δεν είναι πάντα κάτι κακό, απλά πολλοί έχουν δεχτεί 
αυτό το γεγονός εξαιτίας της προσαρμογής στις ψυχολογικές και πολιτισμικές νόρμες που έχει καθιερώσει ο 
Πολιτισμός, κάτι που εμείς ονομάζουμε υπερκοινωνικοποίηση7. 

IV
 Σε αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε τη στάση μας από τις αναρχικές στάσεις.
Αφού πολλοί συνεχίζουν να αποκαλούν την ITS αναρχική ομάδα, βλέπουμε την ανάγκη να γράψουμε τα 
παρακάτω και ίσως με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουν (ή όχι) πως η ITS είναι κάτι διαφορετικό και να 
σταματήσουν να μας αποκαλούν έτσι. Ξεκαθαρίζουμε ότι δε μας προσβάλλει το γεγονός ότι μας αποκαλούν 
αναρχικούς (σε περίπτωση που κάποιος νομίζει κάτι τέτοιο) απλά τα πράγματα πρέπει να ονομάζονται ως 
αυτό που είναι.
 Θα ξεκινήσουμε γράφοντας κάτι για τους παλιούς αναρχικούς και μόνο τότε θα ασχοληθούμε με 
θέματα που έχουν να κάνουν με τον αναρχομηδενισμό. Θεωρούμε πως, παρ’ όλο που εντός των αναρχικών 
ιδεών υπάρχουν άπειρα ρεύματα, φαίνεται πως η πλειοψηφία έχει ιδεολογικά σχέδια και αρχές που 
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εναντιώνονται στην «εξουσία», την «ιδιοκτησία», τη «διάκριση», το «νόμο», την «τάξη», την «οικογένεια». 
Αυτά τα μοτίβα θα είναι η βάση για την ανάλυση και τη σύγκριση με αυτά που πιστεύουμε εμείς.
 Ότι ακολουθεί δε σκοπεύει με κανένα τρόπο να αμφισβητήσει κανέναν ούτε υπαινίσσεται πως η ITS 
έχει κάποια «μυστική συνταγή», είναι απλά η δημοσιοποίηση μιας γνώμης. Ο καθένας δρα ανάλογα με το τι 
βιώνει, πιστεύει και αισθάνεται.
Έχοντας πει αυτά, ξεκινάμε:
 - Εντός των ακραίων αριστεριστών του δεύτερου μέρους, υπάρχουν και κάποιοι παλιοί αναρχικοί, 
ακόμα και αν δεν ήθελαν (ή δε θέλουν) την εξουσία για να φτιάξουν μια κυβέρνηση. Ήθελαν (ή θέλουν 
ακόμα) μια «κοινωνική επανάσταση», θέλουν να κατορθώσουν να φτιάξουν μια «νέα κοινωνία» βασισμένη 
σε «νέες αξίες» όπως η «αλληλοβοήθεια», η «αλληλεγγύη», τα «ίσα δικαιώματα» και άλλες ουτοπίες. Αυτές 
οι αξίες είναι οι αντιπροσωπευτικές αξίες του συστήματος εκείνες που θέλει με κάθε κόστος να καταφέρει –
και λίγο πολύ έχει καταφέρει- να εμπεδώσει ώστε να μπορεί ο Πολιτισμός να είναι «τέλειος» και επ’ αυτού δε 
μπορεί να υπάρξει διαφωνία.
 Αυτοί οι παλιοί αναρχικοί, οπαδοί ενός «ουτοπικού σοσιαλισμού» όπως εκείνος του Saint-
Simon, ήθελαν να εξαφανίσουν τα κράτη βασισμένοι στις αξίες που το σύστημα επιβάλει ύπουλα, 
χωρίς να καταλάβουν ότι έπαιζαν το παιχνίδι του. Στο σήμερα όποιος μιλάει για τη «χειραφέτηση του 
προλεταριάτου», για «ταξική πάλη», για «κοινωνική επανάσταση» και άλλα συνθήματα ηλικίας δύο αιώνων 
έχει ένα πτώμα στο στόμα του γιατί αυτά τα επιχειρήματα έχουν λήξει και δεν έχει νόημα να προωθούνται 
τώρα γιατί δεν έχουν πλέον καμιά στέρεα εγκυρότητα.
 Οι παλιοί αναρχικοί αντιτάσσονται σε κάθε εξουσία και κάποιοι ήταν πραγματικά πιστοί στις ιδέες 
τους μέχρι το θάνατο (δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό), αλλά το πρόβλημα σχετίζεται με αυτούς που 
ήθελαν να φτιάξουν μια νέα κοινωνία, που ήθελαν να παραμείνει ο Πολιτισμός, να υπάρχει αυτοδιαχείριση 
της παραγωγής, να χρησιμοποιηθεί η Τεχνολογία για κάτι καλό, στόχοι τους οποίους εμείς απορρίπτουμε 
εντελώς, αφού στον Πολιτισμό αξίζει μόνο η καταστροφή· το να προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε την 
κοινωνία με μια άλλη «καινούρια» δεν είναι κάτι βιώσιμο, ίσως είναι δυνατόν το να ζουν οι αναρχικοί σε 
μικρές κοινότητες αλλά σε μια γενική κοινωνική κλίμακα κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο.
 Η ITS πιστεύει πως η κοινωνία δεν πρέπει να αντικατασταθεί με μια άλλη και είναι πεπεισμένη 
πως αυτή πηγαίνει κατευθείαν στο γκρεμό· η (τεχνοβιομηχανική) κοινωνία (όπως και ο Πολιτισμός που 
αναφέραμε παραπάνω) πρέπει να καταστραφεί, να χαοθεί, να απορριφθεί όπως και ολόκληρο το βρωμερό 
σύστημα.
 Σε αυτό το σημείο αναφερόμαστε ξεκάθαρα στους παλιούς αναρχικούς (και σε μερικούς «νέους» 
με παλιές ιδέες), αφού εδώ και λίγο καιρό οι αναρχικές ιδέες έχουν αλλάξει. Ο λεγόμενος νεοαναρχισμός ή 
αναρχικός μηδενισμός έχει εξαπλωθεί τουλάχιστον στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Ωκεανία 
(αν δεν έχει κιόλας κάποια παρουσία και στην Αφρική).
 Από αυτά που έχουμε διαβάσει σχετικά με τους αναρχομηδενιστές, κάποιοι από αυτούς δε θέλουν 
να φτιάξουν μια νέα κοινωνία όπως οι πολιτικοί τους πρόγονοι, θέλουν την καταστροφή της ώστε να 
εκπληρώσουν το σκοπό τους ο οποίος είναι «η εξαφάνιση κάθε δεσμού και εξουσίας» (με τα δικά τους λόγια 
βέβαια).
 Αλλά η ITS θεωρεί πως η εξουσία δεν είναι πάντα κάτι κακό, παρά μόνο όταν περιορίζει την 
Ελευθερία, όταν περιορίζει τις δυνατότητες κάποιου να επιτύχει το σκοπό του. Αλά δεν είναι κάτι κακό, 
όταν μια φιγούρα εξουσίας, σου μαθαίνει να μην διστάζεις, να βρίσκεις τον εαυτό σου μετά από κάποια 
συναισθηματική ή σωματική παρακμή, όταν σου δίνει σοφές συμβουλές και σε καθοδηγεί σε καλό δρόμο.
Πιστεύουμε ότι ένα παράδειγμα μιας τέτοιας αβλαβούς εξουσίας είναι οι γονείς και οι παππούδες του 
πρωτόγονου ανθρώπου8 (σήμερα υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν μια αβλαβή 
εξουσία).
 Σε αυτό το θέμα της εξουσίας, είναι σχετική και θεματική της οικογένειας. Δε θεωρούμε πως η 
οικογένεια αποτελεί πρόβλημα επειδή είναι μια «ιεραρχική δομή» (όπως λένε κάποιοι αναρχικοί)· αντίθετα 
ο άνθρωπος είναι βιολογικά προγραμματισμένος  από τη φύση να γεννιέται σε μια κοινότητα και να ζει με 
την οικογένειά του. Ή μήπως το να ζουν με την οικογένεια τους, έβλαψε τους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες-
νομάδες προγόνους μας; Καθόλου. Για εκατομμύρια χρόνια ο πρωτόγονος άνθρωπος ζούσε ευτυχισμένος με 
την οικογένειά9 του και όταν η φυλή μεγάλωνε υπερβολικά, κάποιες συγγενικές ομάδες θα χωρίζονταν για 
να ξεκινήσουν μια καινούρια ζωή, δημιουργώντας μια καινούρια φυλή. Όταν ο άνθρωπος ζούσε νομαδικά, 
έτρεφε σεβασμό για τον αρχηγό της φυλής ή για τους γονείς και την εξουσία· πως μπορούν τα παιδιά 
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σήμερα να τρέφουν σεβασμό για τους γονείς, οι οποίοι είναι αμελείς, με πατερναλιστική νοοτροπία και 
κακές προθέσεις; Η οικογένεια και η Άγρια Φύση γενικά διαστρεβλώθηκαν όταν έγιναν πολιτισμένα. Ένα 
παράδειγμα είναι αυτό:
 «Τα πλήθη έγιναν πυκνότερα, οι ελίτ πιο επιλεγμένες, οι τεχνικές απαιτούσαν πιο τεχνολογικό 
χαρακτήρα. Οι εκνευρισμοί και οι εντάσεις της ζωής στην πόλη αυξάνονταν σε ένταση. Οι ενδοφυλετικές 
συγκρούσεις έγινα πιο αιματηρές. Υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι, πράγμα που σήμαινε παραπανίσιοι 
άνθρωποι. Καθώς οι ανθρώπινες σχέσεις, χαμένες στην πολυπλοκότητα, έγιναν πιο απρόσωπες η ανθρώπινη 
απανθρωπιά αυξήθηκε, λαμβάνοντας τρομακτικές διαστάσεις»10.
Γι’αυτό το λόγο η ITS πιστεύει πως η εξουσία δεν είναι πάντα κάτι κακό γιατί ο ρυθμός του οικογενειακού 
εκφυλισμού (ξεκινώντας από τους γονείς και φτάνοντας στα παιδιά) εξαρτάται από πολιτισμικούς και 
κοινωνικούς παράγοντες. Η σημερινή οικογένεια είναι υπερκοινωνικοποιημένη, κολλημένη σε άκαμπτες 
ηθικές νόρμες, υπερπροστατευτική με τα παιδιά ή αντίθετα δημιουργεί εκνευρισμούς που καθυστερούν ή 
επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.
 Για μια καλύτερη κατανόηση, αντιγράφουμε αυτές τις γραμμές:
«Η γονική εχθρότητα11 εμφανίζεται με δύο ακραίες μορφές, εκείνη της επιείκιας12 και εκείνη της παράλογης 
απογοήτευσης (στα παιδιά). Φαίνεται επίσης, ότι ακολουθεί συγκεκριμένα κίνητρα. Από τη μια πλευρά το 
να τους φέρεσαι σαν παιδιά ακόμα και όταν είναι ενήλικες, προστατεύοντας τα από λάθη και «κακά» βήματα 
ή αφήνοντας τα με κυνικό τρόπο να αποτύχουν ώστε να δοκιμάσουν την ανεπάρκεια και την κατωτερότητα 
τους και έτσι ο πατερναλιστής βλέπει τις διαστροφές του να πραγματοποιούνται, επιβεβαιώνοντας την 
κακή του προκατάληψη. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η  «μάτσο» πατερναλιστική νοοτροπία κατά την 
οποία ο πατέρας για να κάνει το γιο του «άντρα», τον γελοιοποιεί, ερεθίζει την επιθετικότητά του, θέλει να 
γίνει άντρας πριν την ώρα του και του απαγορεύει να είναι και να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως παιδί. Στην 
πρώτη περίπτωση διαιωνίζει τη νηπιοπρέπεια των παιδιών και στη δεύτερη ακρωτηριάζει την παιδικότητα 
και προσδίδει στο παιδί έναν τεχνητό, επιφανειακό ανδρισμό. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει εχθρικότητα 
στο παιδί, μια παθολογική διαστροφή διαιωνίζεται σε αυτό, η οποία σαν ένας νέος κρίκος, μακραίνει την 
αλυσίδα για πολλές ίσως γενιές.
 Γι’αυτούς τους λόγους η ITS δεν υπεραμύνεται του συνθήματος «ενάντια σε κάθε εξουσία», το οποίο 
εκφράζουν πολλοί αναρχικοί, καθώς αυτό συμπεριλαμβάνει και την αβλαβή εξουσία· η ITS απορρίπτει μόνο 
την εξουσία που ασκεί το Τεχνοβιομηχανικό σύστημα με όλες του τις αξίες και τα πολιτισμένα ψευτοηθικά 
του σχέδια.
 Αντίθετα η Οικογένεια από μόνη της, δεν είναι πρόβλημα, είναι ο Πολιτισμός που έχει υποβαθμίσει 
το φυσικό πυρήνα, που μόλυνε τα δυνατά κλαδιά του γενεαλογικού δέντρου μετατρέποντάς το σε κάτι πολύ 
διαφορετικό από αυτό που ήταν αρχικά.
 Πολλοί αναρχικοί παίρνουν επίσης θέση ενάντια στο νόμο και την τάξη. Αλλά και πάλι, είναι ο νόμος 
και η τάξη πάντα κάτι κακό; Η ITS (πάλι) νομίζει πως όχι.
 Στην Άγρια Φύση όλα έχουν μια τάξη, τα πάντα αυτορρυθμίζονται, υπάρχει ένας κύκλος που 
επαναλαμβάνεται άπειρες φορές ώστε η φυσική ισορροπία να ακολουθεί την πορεία της και να μη χάνεται.
Ένα παράδειγμα: Ένα δέντρο μεγαλώνει, η βροχή του δίνει δύναμη, το φεγγάρι φροντίζει ώστε να υπάρχει 
αρκετή υγρασία στο περιβάλλον και νέα φυτά βλασταίνουν· το δέντρο ρίχνει καρπούς τους οποίους τρώνε 
τα φυτοφάγα ζώα και τα μικρά τους ώστε να μεγαλώσουν, αυτά τα φυτοφάγα ζώα γίνονται το θήραμα 
των σαρκοφάγων κα των παμφάγων (άνθρωπος), το κρέας είναι γι’αυτά και τα μικρά τους, το πλεόνασμα 
καταναλώνεται από τα πτωματοφάγα ζώα και τα μικρά τους και στο τέλος η γη τρέφεται με ότι απομένει. 
Το πουλί πηγαίνει στο δέντρο που αναφέραμε πριν κουβαλώντας ότι χρειάζεται για τη φωλιά του και καθώς 
πετάει ένας σπόρος πέφτει εκεί που η γη είναι γόνιμη και όλα ξεκινούν από την αρχή.
Από την αρχή του χρόνου τα πάντα κυβερνιόνταν από το φυσικό νόμο μέχρι που ήρθε ο Πολιτισμός και 
άλλαξε τα πάντα. Παντού επικράτησε αναταραχή, χάος.
Εκκινώντας από την ιδέα πως τα πάντα στην Άγρια Φύση έχουν μια τάξη και επειδή πιστεύουμε πως 
υπακούμε σε αυτήν την τάξη και το φυσικό νόμο, αυτοί που δεν υπακούν το καταστατικό της φύσης είναι 
αναγκασμένοι να υπακούν στο σύστημα13 και να αρνούνται την ανθρώπινή τους φύση14.
Η ITS απορρίπτει κατηγορηματικά το χάος του Πολιτισμού και υπερασπίζεται την άγρια τάξη της Άγριας 
Φύσης.
 Επίσης διαφέρουμε από τους αναρχικούς στο ζήτημα της ιδιοκτησίας. Δεν πιστεύουμε πως η 
προσωπική και ιδιωτική ιδιοκτησία είναι πάντα κάτι κακό· ο Στίρνερ στο βιβλίο του «Ο Μοναδικός και η 
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Ιδιοκτησία του» το κατέστησε σαφές αυτό.
 Η Ελευθερία μας, είναι ατομική μας περιουσία, το σώμα μας όπως και τα υλικά και μη υλικά 
πράγματα που έχουμε αποκτήσει με πολύ κόπο και δεν είμαστε έτοιμοι να τα μοιραστούμε με κανέναν15.
Υπεραμυνόμαστε των εγωισμό όχι όμως τον εγωκεντρισμό (είναι πολύ διαφορετικά πράγματα) αφού ο 
άνθρωπος από την αρχή έπρεπε να φροντίσει για τον  εαυτό του και για τους άλλους. Ακόμα και ο όρος 
«ατομικότητες», στην ονομασία μας δηλώνει καθαρά αυτό που είμαστε. Η ιδέα του να μοιραζόμαστε τα 
πάντα με όλους όπως ονειρεύονται κάποιοι αναρχικοί (όχι όλοι) μας φαίνεται αφύσικη και λανθασμένη. 
Ίσως συμφωνούμε με τους αναρχομηδενιστές στο ζήτημα του εγωισμού αφού κάποιοι (λίγοι στην 
πραγματικότητα) έχουν ανοιχτά αυτοπροσδιοριστεί ως τέτοιοι και επίσης με τη θέληση τους για την 
καταστροφή και όχι τη μεταρρύθμιση της κοινωνίας αλλά δε γνωρίζουμε πως σκοπεύουν να το κάνουν 
αυτό...ίσως μέσω μιας άμεσης και συμβολικής καταστροφής του «υπάρχοντος καθεστώτος» (όπως 
διαβάζουμε στις προκηρύξεις τους)
 Η ITS έχει υποστηρίξει από την αρχή πως δεν πιστεύει πως η καταστροφή του Τεχνοβιομηχανικού 
συστήματος (ή κατάρρευση του Πολιτισμού) θα πραγματωθεί ή θα επιταχυνθεί από μια ομάδα επαναστατών 
ή κάποιο κίνημα. Η ITS πιστεύει πως αυτή η καταστροφή θα έρθει από τη φύση ή το ίδιο το σύστημα. 
Παρ’όλο που θα προτιμούσαμε να γκρεμίσει η Άγρια Φύση το σύστημα. Ίσως με έναν παγκόσμιο 
κατακλυσμό, ένα μετεωρήτη από το διάστημα, μια νέα εποχή των παγετώνων, μια ηλιακή καταιγίδα κλπ. 
Θα το προτιμούσαμε από την αυτοκαταστροφή του συστήματος επειδή  τότε η πτώση του θα είναι τόσο 
βίαιη και καταστροφική που θα άφηνε τον πλανήτη Γη αλλαγμένο, τελείως μολυσμένο και χωρίς καμιά 
συνταγή για να αναζωογονηθεί (εκτός από το να γίνει αυτό σε μερικά εκατομμύρια χρόνια). Ότι είναι να 
γίνει θα γίνει, για εμάς δεν είναι αργά, έχουμε ακόμα ένστικτα (οργανικές παρορμήσεις ή όπως αλλιώς θέλει 
κάποιος να ονομάσει τις ομοιότητες που έχουμε με τα άγρια ζώα), οι άνθρωποι έχουν ζήσει περισσότερο 
καιρό σε σπηλιές από ότι σε ψηλά κτίρια, δεν έχουν εξαφανίσει ακόμα την αγριότητα μας, δεν έχουμε γίνει 
μηχανές· είμαστε και αντιπροσωπεύουμε ακόμα τη φύση και θα αμυνθούμε ενάντια στον ξένο που έρχεται 
προσπαθώντας να μας μηχανοποιήσει και να μειώσει τη σφαίρα της ελευθερίας μας στο ελάχιστο.
Το σύστημα είναι τόσο ανόητο αν πιστεύει πως θα εξαφανίζει και θα υποτάξει κάθε ίχνος Άγριας Φύσης που 
έχει απομείνει, χωρίς να σκέφτεται ότι δεν είναι μόνο ο πλανήτης που αντιπροσωπεύει την Άγρια Φύση που 
θέλει να κυριαρχήσει. Άλλοι πλανήτες (ίσως) με υποατομική μορφή ζωής, άλλοι γαλαξίες, αστρική σκόνη, 
μαύρες τρύπες, αστεροειδείς, supernovas, ήλιοι, αστέρια, φυσικοί δορυφόροι, σκοτεινή ύλη, συνοπτικά όλο 
το σύμπαν αντιπροσωπεύει επίσης την Άγρια Φύση, σε απεριόριστες διαστάσεις που δεν είναι δυνατόν να 
κατακτηθούν ακόμα και αν κάποιοι φουτουριστές αστρονόμοι πιστεύουν το αντίθετο.
Συνεχίζοντας στα θέματα αναρχικής φύσης, παραδεχόμαστε δημόσια ότι κάναμε λάθος σε προηγούμενες 
προκηρύξεις μας (συγκεκριμένα στην πρώτη, τη δεύτερη και την τέταρτη) όταν αναφέραμε κάποια 
πρόσωπα που δε γνωρίζουμε προσωπικά αλλά που τότε θεωρούσαμε συντρόφους. Εκείνη την εποχή η 
ITS επηρεαζόταν από τα ρεύματα απελευθέρωσης (απελευθέρωσης των ζώων και της γης16 και από τους 
εξεγερσιακούς, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει· δεν αρνούμαστε ότι εκείνα τα ρεύματα ήταν στην αρχή 
αναπόσπαστο κομμάτι της ιδεολογικής μας ανάπτυξης αλλά τα έχουμε αφήσει πίσω και όπως μπορεί 
κάποιος να διαβάσει παραπάνω μετατραπήκαμε σε κάτι διαφορετικό.
 Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
 Δε θα στείλουμε «χαιρετισμούς στήριξης και αλληλεγγύης» σε πρόσωπα που δε σχετίζονται άμεσα με 
το συντροφικό μας κύκλο, είτε έχουν φυλακισθεί ή πεθάνει, δε το βλέπουμε με όρους στρατηγικής με κανένα 
τρόπο.
 Από την άλλη μεριά, οι αναρχικοί της μηδενιστικής και εξεγερσιακής τάσης έχουν μέσω internet, 
γραπτής προπαγάνδας κλπ, ότι δίνουν «άμεση στήριξη» στους συντρόφους τους που έχουν φυλακισθεί, 
τραυματιστεί ή πεθάνει. Έτσι δυνάμωσε το αναρχικό δίκτυο με τα χρόνια. Ακόμα και αν αυτό έχει συνέπειες 
για κάποιους αναρχικούς που έχουν φυλακισθεί ή που διαδίδουν τις προκηρύξεις τους μέσω blogs (όπως 
στην Ιταλία) δε φαίνεται να τους σταματάει τίποτα.  H ITS θεωρεί πως πρόκειται για ειλικρινείς ανθρώπους  
που δε νιώθουν την ανάγκη να οικοδομήσουν μια νέα κοινωνία, αλλά να καταστρέψουν το υπάρχον, 
μια αποστολή που κατά τη γνώμη μας δεν είναι αριστερίστικη. Τα κράτη είναι προβληματισμένα με την 
ανάπτυξη του αναρχικού σαμποτάζ, πράγμα που δείχνει ότι αυτό έχει γίνει απειλή για το οικονομικοπολιτικό 
σύστημα κάποιων χωρών και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναγνωρισθεί.
Για να τελειώσουμε αυτό το θέμα και τις υποκατηγορίες του, ελπίζουμε να έγινε σαφές το ότι παρ’όλο που 
έχουμε κάποιες συμφωνίες με τους αναρχικούς, είμαστε διαφορετικά πράγματα.  
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V
 Ίσως από τις πρώτες μας προκηρύξεις και λόγω του φτωχού λόγου που είχαμε τότε, κάποιοι να είναι 
μπερδεμένοι με τη στάση μας σχετικά με τις ιδέες των «οικο-φασιστών» που είναι διάσημες στην Ευρώπη.
Σε αυτό το σημείο, διαχωρίζουμε επίσης τη στάση μας από αυτά που οι ψευτο-οικολόγοι υπερασπίζονται, 
ώστε να γίνει σαφές ότι δε θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε το ίδιο.
 Ο Pentti Linkola, ένας Φιλανδός φιλόσοφος, είναι ένας από τους κύριους θεωρητικούς που 
προωθούν τον οικο-φασισμό στην χώρα του. Ανάμεσα στις βασικές του προτάσεις υπάρχουν τα εξής:
- Η επιβολή μιας δικτατορίας με επικεφαλής διανοούμενους στα οικολογικά θέματα.
- Αναγκαστικές στειρώσεις.
- Ένα τρόπο ζωής που μοιάζει με εκείνον του Μεσαίωνα
- Υπερασπίζεται την εξαφάνιση των ξένων ζώων, τα οποία σύμφωνα με αυτόν καταστρέφουν το 
περιβάλλον.
- Στην τέλεια κοινωνία του οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την τεχνολογία και προοδεύουν αλλά οι 
ηγέτες κατέχουν όπλα υψηλής τεχνολογίας για την άμυνά τους.
 Παρ’όλο που φαίνεται αστείο, είμαστε αναγκασμένοι να ρωτήσουμε αν αυτές οι ιδέες έχουν 
ομοιότητες με αυτά που η ITS υπερασπίζεται. Προφανώς και όχι.
  Η στάση μας μας τοποθετεί απέναντι στο Τεχνοβιομηχανικό Σύστημα, υπερασπιζόμαστε την Άγρια 
Φύση με κάθε κόστος προσπαθώντας να κατακτήσουμε την ελευθερία μας17, απορρίπτοντας τις αξίες του 
συστήματος της προόδου και του αριστερισμού. Όπως η φύση, η οποί είμαστε ακόμα, υπερασπιζόμαστε τον 
εαυτό μας ενάντια στην επιθετικότητα του Πολιτισμού, αντιστεκόμαστε, αντιμετωπίζουμε, ασκούμε κριτική 
και επιτιθόμαστε στους ερευνητές που προσπαθούν να μας σπρώξουν στην άβυσσο της μηχανοποίησης με 
τις εξελιγμένες επιστήμες τους.
 Δεν επιθυμούμε ένα «εναλλακτικό» ή «πιο πράσινο» καθεστώς, που θα καθοδηγείται από 
διανοούμενους, στρατιωτικούς αξιωματούχους ή πολιτικούς· θέλουμε να καταστραφούν όλα τα καθεστώτα 
που περιλαμβάνει ο Πολιτισμός18.  Και καθώς δε θέλουμε νέα κράτη, δεν πιστεύουμε στην αναγκαστική 
στείρωση  αφού αυτό συνεπάγεται την πίστη στην πολιτική, τα δικαιώματα, τους νόμους του Πολιτισμού 
τον οποίον απορρίπτουμε. Είναι προφανές ότι ο υπερπληθυσμός είναι όντως πρόβλημα για την ελεύθερη 
ανάπτυξη του ανθρώπου, των ζώων και της Γης· είναι αφύσικο να ζεις με εκατοντάδες ξένους γύρο σου. 
Αλλά τουλάχιστον η ITS δεν προτείνει την αναγκαστική στείρωση ή μια γενικευμένη γενοκτονία. Η ITS 
απαντάει μόνο απορρίπτοντας και αρθρώνοντας ριζοσπαστική κριτική στην Τεχνοβιομηχανική Κοινωνία και 
χωρίς να παίζει το παιχνίδι της, αυτό μόνο.
 Δεν πιστεύουμε πως ο τρόπος ζωής του Μεσαίωνα είναι ένας καλός τρόπος να ζει κανείς. Ούτε 
πιστεύουμε πως γενικά οι άνθρωποι θα ήθελαν/μπορούσαν να γυρίσουν σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Ο τρόπος 
ζωής τον οποίον υποστηρίζει η ITS ( και ο τρόπος που ο άνθρωπος είναι βιολογικά προγραμματισμένος 
μέσω της εξέλιξης) είναι εκείνος του κυνηγού-τροφοσυλλέκτη-νομά· σε πολλά μέρη του κόσμου υπάρχουν 
ακόμα άνθρωποι που ζουν έτσι, πράγμα που αποδεικνύει πως μπορούμε ακόμα να ζήσουμε έτσι· δίνουμε 
έμφαση στο γεγονός πως αυτός ο τρόπος ζωής μπορεί να ακολουθηθεί από τους εκείνους τους λίγους που 
έχουν αποφασίσει να σπάσουν κάθε δεσμό τους με τον πολιτισμό· δεν υπονοούμε πως όλοι οι άνθρωποι 
πρέπει να τον υιοθετήσουν.
 Θυμηθείτε πως παλιότερα «...(Εκείνοι οι άνθρωποι που σχημάτισαν τον Πολιτισμό) ήταν οι 
δυσαρεστημένοι, οι αδύναμοι και οι υποτιμημένοι που χωρίστηκαν από τους πιο τυχερούς και δυνατούς 
συντρόφους τους και προσπάθησαν να εγκατασταθούν αρχίζοντας μια καινούρια ζωή19 ».(αποσπάσματα από 
κείμενα της ITS)
 Τώρα, στο σύγχρονο κόσμο, είναι οι λίγες δυνατές και αποφασισμένες ατομικότητες που 
εγκαταλείπουν τον Πολιτισμό και γυρνούν στη Φύση όπου ανήκουμε19.
 Η εξαφάνιση των ειδών είναι σε πολλές περιπτώσεις φυσικό φαινόμενο, δεμένο με την εξέλιξη 
(ακόμα και ο Δαρβίνος το αποκάλεσε «φυσική επιλογή»20).
 Όλα είναι εντάξει μέχρι που έρχεται ο άνθρωπος με τον ανθρωποκεντρισμό του και θέλει να σώσει ή 
να διατηρήσει αυτά τα είδη των οποίων το περιβάλλον και η φυσιολογία έκανε να εξαφανιστούν.
Η φυσική ισορροπία παραβιάζεται και όταν ο ανθρωποκεντρικός άνθρωπος κυνηγάει μαζικά κάποια είδη για 
πρώτες ύλες ή για σπορ δημιουργώντας μια «πολιτισμένη εξαφάνιση» (για να το πούμε έτσι).
Η ITS παίρνει θέση ενάντια στην τεχνητή και παράλογη εξαφάνιση. Στην πραγματικότητα, η Φύση δε 
χρειάζεται τον πολιτισμένο άνθρωπο να αναλάβει την εξαφάνιση ειδών (όπως δηλώνει ο Linkola) και είναι 
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σαφές πως τέτοιες ενέργειες είναι από μόνες τους επίθεση στην Άγρια Φύση21.
 Ο κύριος Pentti Linkola είναι εναντίον των «ξένων» ειδών που φέρνουν ένα οικοσύστημα σε 
«ανισορροπία», αλλά ο Linkola δεν έχει σκεφτεί (ή δει) πως είναι ο Πολιτισμός που αναγκάζει αυτά τα ζώα 
να «εισβάλλουν» σε ξένα περιβάλλοντα λόγω της δημογραφικής αύξησης του Πολιτισμού. Επομένως το 
πραγματικό πρόβλημα δεν είναι τα ξένα ζώα αλλά ο Πολιτισμός.
 Οι θέσεις της ITS και οι θέσεις των οικο-φασιστών είναι εντελώς διαφορετικές και ανταγωνιστικές. 
Ενώ θέλουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό, την οικολογική ζημιά από τη βιομηχανοποίηση και νοιάζονται 
όπως λένε για τη Γη, τα ψευτο-επιχειρήματά τους δεν είναι τίποτα άλλο από αριστερίστικα, αναγωγικά και 
παράλογα ιδεολογήματα. Πολλοί από αυτούς εκθειάζουν το σκανδιναβικό και/η το γερμανικό παγανισμό, 
είναι χορτοφάγοι στο στυλ του Χίτλερ, μελετούν βοτανολογία και βιολογία, ζουν σε δάση και με αγροτικό 
τρόπο αλλά δεν ασκούν ουσιαστική κριτική στο Τεχνοβιομηχανικό Σύστημα και υιοθετούν ανακυκλωμένες 
και άχρηστες ιδεολογίες (όπως ο εθνικοσοσιαλισμός, ο φασισμός, ο μοναρχικός απολυταρχισμός κλπ.). 
Εν συντομία ο «οικο-φασισμός» είναι το αποτέλεσμα μιας περιορισμένης ευφυίας που προσαρμόζεται 
σε διεστραμμένες και παράλογες πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές θεωρίες  και θέλει μόνο να 
ενδυναμώσει το σύστημα.

VI
 Ελπίζουμε πως γίναμε κατανοητοί τουλάχιστον στα περισσότερα σημεία αυτής της έβδομης 
προκήρυξης μας.
Η ITS πιστεύει πως για να διεξαχθεί ένας αποτελεσματικός αγώνας ενάντια στο Τεχνοβιομηχανικό σύστημα, 
τέτοια κείμενα πρέπει να βγαίνουν δημόσια, όπως και οι αναλύσεις και η (αυτο)κριτική που οδηγούν σε 
σκέψη, απόρριψη και σύγκρουση· Χρειάζονται εμπειρίες, βιωμένες εμπειρίες, θα γίνουν λάθη και αποτυχίες 
και επίσης χρειάζεται χρόνος. Αυτό που δε χρειάζεται είναι ακινησία, άχρηστοι διαξιφισμοί, έλλειψη 
ανάλυσης και/ή έλλειψη ριζοσπαστισμού. Όπως είπαμε στο σημείο IV, δεν έχουμε τη «μυστική συνταγή», 
ενεργούμε πειραματιζόμενοι και με περιθώριο λάθους, αποδεχόμαστε τα σφάλματά μας και έτσι συνεχίζουμε.

VII
 Τελειώνοντας αυτό το κείμενο, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την αποστολή γράμματος 
με εκρηκτικό μηχανισμό στον ερευνητή νανοτεχνολογίας Sergio Andres Aguila του Ινστιτούτου 
Βιοτεχνολογίας του UNAM στην πόλη Cuernavaca, Morelos.
Το ITS δηλώνει εμφατικά πως αυτή η δράση δεν ήταν «μια αντίδραση του οργανωμένου εγκλήματος στην 
εφαρμογή της μοναδικής αστυνομικής διαταγής», όπως δήλωσε ο νευρικός κυβερνήτης της πολιτείας, Graco 
Ramirez22.
 Οι επιθέσεις στοχεύουν πιο μεστούς στόχους, οι αρχές και ο τύπος είναι εκείνοι που πάντα 
σχολιάζουν τις επιθέσεις και τις κάνουν να φαίνονται διαφορετικά.
Η ITS δεν ενδιαφέρεται για τη «μοναδική διαταγή» της αστυνομίας, ούτε ενδιαφέρεται για την πολιτική 
(θεωρούμε τους εαυτούς μας απολίτικους) αφού τα κίνητρά μας πάνε πιο πέρα από την πολιτική που έχουμε 
συνηθίσει.
 Αξίζει να αναφερθεί πως το Ινστιτούτο Βιολογίας του UNAM στο Cuernavaca έχει χτυπηθεί ξανά 
στο παρελθόν. Στις 8 Νοεμβρίου, του 2011 ο ερευνητής βιοτεχνολογίας Ernesto Mendez Salinas εκτελέσθηκε 
με μια σφαίρα στο κεφάλι στη λεωφόρο Teopanzaolco· κάποιους μήνες αργότερα η αστυνομία δήλωσε πως 
συνέλαβε τους υπεύθυνους23, κάτι που είναι ψέμα.
 Δεν είναι τυχαίο που το ίδιο ινστιτούτο χτυπήθηκε και τώρα ώστε να γίνει γνωστή η αλήθεια: ο 
βιοτεχνολόγος Mendez Salinas στις 8 Νοεμβρίου (μόλις τρεις μήνες μετά την έκρηξη στην Monterrey Tec) 
έγινε το πρώτο νεκρό θύμα της ITS.
 Έχουμε ξαναπεί, δρούμε χωρίς συμπόνια για την υπεράσπιση της Άγριας Φύσης.  Αυτοί που 
τροποποιούν και καταστρέφουν τη Γη, σκέφτηκαν πως οι πράξεις τους δεν θα έχουν συνέπειες; Ότι δε θα 
πλήρωναν το τίμημα; Αν ναι, κάνουν λάθος.
 Για την ώρα αναλαμβάνουμε την ευθύνη μόνο για αυτές τις δράσεις, η Μεξικάνικη κυβέρνηση και η 
επιστημονική κοινότητα ξέρουν πολύ καλά τις ενέργειες που δεν έχουμε δημοσιοποιήσει και παρ’όλο που 
κρύβουν τις πληροφορίες υπάρχει πάντα χώρος για να διαβαστεί κάτι για τους ανθρώπους που αντιτίθενται 
έμπρακτα στην πρόοδο του Τεχνοβιομηχανικού Συστήματος24 .
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Αυτά έχουμε να πούμε προς το παρών...

Ατομικότητες που τείνουν προς το Άγριο

Σημειώσεις της ITS:  
(1) Με τον όρο “Τεχνο-βιομηχανικό σύστημα” αναφερόμαστε στο συνδυασμό των φυσικών συστατικών, καθώς και τις 
εννοιολογικές αυτές (αξίες) που περιλαμβάνουν την πολύπλοκη τεχνολογία, την επιστήμη, τη βιομηχανία, τον Πολιτισμό 
και την υποκριτικότητα. Το Tεχνο-βιομηχανικό σύστημα είναι ο στόχος που πρέπει να χτυπηθεί, διότι από αυτό (του 
πληθυσμού [της Tεχνο-βιομηχανικής κοινωνίας]) πηγάζει η λειτουργία, η βελτίωση και η διαιώνιση, της μεγαμηχανής 
που ονομάζεται Πολιτισμός.  
(2) Nature, # 476  
(3) Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο Βορειοανατολικά της Ρωσίας έστειλε μια ανακοίνωση 
στην οποία αναφέρεται στην πιθανή απόκτηση κυτταρικού υλικού μαμούθ σε μια επαρχία στη Σιβηρία. Με αυτό το 
υλικό, οι επιστήμονες σκοπεύουν να κλωνοποιήσουν το είδος αυτό που έχει εξαφανιστεί εδώ και αιώνες.  
(4) Nature, # 485  
(5) Nature, # 488  
(6) “Primitive Society” από τον B. Taylor Burnet, European Review, 11 Απρίλη του 1875.  
(7) Με τον όρο «υπερκοινωνικοποίηση” η ITS καταλαβαίνει μια ψυχολογική κατάσταση, όπου η συνεργασία των 
αποδεκτών “ηθικών” αξιών του πολιτισμού και την απόρριψη των ιδεών που δεν είναι αποδεκτές για τον πολιτισμένο 
άνθρωπο μέσα στην κοινωνία. Ένα άτομο που είναι υπερκοινωνικοποιημένο είναι ανίκανο να έχει σκέψεις σε αντίθεση με 
την αποδεκτή “ηθική” χωρίς τύψεις για ό, τι σκέφτεται, βιώνει αυτο-απέχθεια και ενοχή για το γεγονός ότι έχει 
ανάρμοστες σκέψεις. Την ίδια στιγμή, το υπερκοινωνικοποιημένο άτομο κατηγορεί ως ανάρμοστες τις σκέψεις και τις 
πράξεις που αντιβαίνουν στην κοινωνική “ηθική”. Αυτός είναι ο λόγος για την Τεχνο-βιομηχανική κοινωνία, είναι 
καταδικαστέο για κάποιον να κάνει διακρίσεις, επειδή η κοινωνία στο σύνολό της είναι υπερκοινωνικοποιημένη.  
Για την καλύτερη γνώση του θέματος, διαβάστε “Η Βιομηχανική Κοινωνία και το Μέλλον της” του Ted Kaczynski (σας 
συνιστούμε να το διαβάσετε στην αγγλική γλώσσα).  
(8) Όταν η ITS κάνει αναφορά στις λέξεις «πρωτόγονο» και «άγριο», αναφερόμαστε στην έννοια που αυτές οι λέξεις 
έχουν στην κυριολεξία τους. Δηλαδή, τους ανθρώπους που δεν έχουν εξημερωθεί και κατά συνέπεια, δεν αποδέχονται 
τους κανόνες συμπεριφοράς που υπαγορεύεται από τη σύγχρονη κοινωνία και / ή την κύρια κατάσταση των ζώων 
(συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου) και της χλωρίδας που γενικά ζουν με συγχρονισμένο τρόπο, σχηματίζοντας μια 
διαδικασία μη -τεχνητής αυτο-ρύθμισης, που αποτελεί μέρος του συνόλου, το όλο είναι η Άγρια Φύση.  
Αυτός είναι ο λόγος που αποκαλούμε τους εαυτούς μας ατομικότητες που τείνουν προς το άγριο. Επειδή αυτό είναι που 
είμαστε, τα άτομα που συνενώνονται και κατευθύνονται προς μια εναγρίωση (να το ονομάσουμε έτσι), δηλαδή, οι οποίοι 
τείνουν να υιοθετούν ή να επανέρχονται σε μία πρωτόγονη κατάσταση ή σ’ ένα πολύ αρχαίο και απλό τρόπο ζωής.  
Αλλά σε ποιά πρωτογενή κατάσταση, αρχαίο και απλό τρόπο ζωής αναφερόμαστε; Αναφερόμαστε στην περίοδο του 
πρωτόγονου ανθρώπου ο οποίος αναπτύσσεται χωρίς πολύπλοκη τεχνολογία, χωρίς γεωργία, χωρίς sedentarism 
καθιστικό και, κατά συνέπεια, χωρίς Πολιτισμό. Η Παλαιολιθική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας φαίνεται να είναι η 
πιο ταιριαστή για να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση. Συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι η ζωή του πρώτου homo sapiens 
είναι σωστή.  
Προφανώς ο πλανήτης Γη στην εποχή μας είναι πυκνοκατοικημένος και έχει αλλάξει αρκετά κατά τη διάρκεια των 
πολλών περιοδολογήσεων που έχει υποστεί από την παλαιολιθική εποχή μέχρι σήμερα.  
Είναι πολύ διαφορετικό να πούμε ότι αυτός ο τρόπος ζωής φαίνεται κατάλληλος για μας, από ό, τι να πούμε ότι είναι 
εύκολο να επιστρέψουμε για να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αν και είναι προφανές ότι κάποιες κουλτούρες στον κόσμο 
εξακολουθούν να υφίστανται όπως έκαναν οι προγόνους τους, για χιλιάδες χρόνια (για παράδειγμα της Αυστραλίας 
Αβορίγινες, Yanomamis, Mentawais, Danis, Βουσμάνοι, οι Εσκιμώοι, Huaoranis, κάποιοι Raramuris κλπ), υπάρχουν 
κάποιοι ισχυροί περιορισμοί (σωματική, ψυχολογική και ίσως περιβαλλοντολογική) που εμείς, ως σύγχρονα ανθρώπινα 
όντα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε, αν θέλουμε να υιοθετήσουμε εκ νέου αυτόν τον τρόπο συμβίωσης 
με τη φύση παρόλο που κάθε μέρα υπάρχουν λιγότερες άγριες   περιοχές στην Αμερική (για να μιλήσουμε για το δικό 
“μας” έδαφος), όπου μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το κυνηγετικό-τροφοσυλλεκτικό-νομαδικό τρόπο ζωής, δεν 
βλέπουμε μια τέτοια ερώτηση ως εντελώς αδύνατη. Θα ήταν εξαιρετικά αφελές να πούμε ότι είναι εύκολο. Λογικά θα 
πρέπει να έχουμε μια διαδικασία.  
(9) Με αυτό, δεν προσπαθούμε να υπονοήσουμε ότι η ζωή του πρωτόγονου ανθρώπου ήταν εύκολη και ηδονιστική. Όταν 
λέμε ότι “ο πρωτόγονος άνθρωπος ζούσε ευτυχισμένος στην οικογένεια” θέλουμε να κάνουμε κατανοητό ότι σε εκείνη την 
εποχή δεν υπήρχε το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων της οικογένειας που είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας.  
(10) Ο ανθρώπινος ζωολογικός κήπος, Desmond Morris. 1970, Plaza & Janes, Editores SA, σελ. 18.  
Όσον αφορά αυτό το βιβλίο, η ITS θέλει να τονίσει ότι απορρίπτει τις προοδευτικές ιδέες του Morris, αντιγράφουμε ένα 
μικρό κομμάτι μόνο και μόνο επειδή είναι λογικό, όχι επειδή είμαστε σύμφωνοι με ό, τι ο συγγραφέας γράφει.  
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(11) Με τον όρο “γονική εχθρότητα” εννοούμε την ψυχολογική όσο και σωματική βλάβη που οι γονείς διαποτίζουν στα 
παιδιά τους κατά την πρώιμη ηλικία, έκρηξη από απογοητεύσεις, ψυχικές ασθένειες, έλλειψη αυτοεκτίμησης, κατάθλιψη, 
ματαιότητα, ακραία μεγαλομανία κλπ.  
(12) Με τον όρο «επιείκια» αναφερόμαστε στην πράξη που ικανοποιεί ή κακομαθαίνει, το παιδί σε αυτή την περίπτωση.  
(13) “Psychoanalysis of ” Filicide “Juvenile Protest” από τον Dr Jorge Remus Araico και τον Dr Hernando Flroez Arzayus. 
1971, Organizacion Navaro Editorial, SA, σελ. 44-45.  
Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος των φυσικών νόμων, η ιστορία Το Call of the Wild από Jack London συνιστάται 
ιδιαίτερα.  
(14) Μερικοί αναρχικοί (όχι όλοι) φτάνουν στο όριο, λέγοντας ότι οι άνθρωποι ή άλλοι αναρχικοί θα πρέπει να 
“απορρίψουν” τα ένστικτά τους, επειδή, σύμφωνα με αυτούς, είναι κάτι που τους κυριαρχεί ή τους διαχειρίζεται. Κάτι που 
βλέπουμε ως παράλογο, δεδομένου ότι τα ένστικτά μας, οι παρορμήσεις και η σωματική, ψυχολογική και βιοχημικές 
αντιδράσεις (συνειδητές ή ασυνείδητες) είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπινα ζώα και είναι πρακτικά αδύνατο 
να μην τα έχουμε.  
(15) “Η ιστορία μας δείχνει (...) ότι ακόμα ζουν σε άγριες   ηλικίες, όταν οι άνδρες μόνο ζούσαν από το κυνήγι, τα φυσικά 
φρούτα και τις ρίζες που μεγάλωναν ακαλλιέργητες, υπήρχε ένας νόμος της εδαφικής ιδιοκτησίας που προοριζόταν να 
διασφαλίσει το δικαίωμα του κυνηγιού. Κάθε φυλή είχε γνωστά όρια, που υποδεικνύονταν με τη βοήθεια των βράχων, τα 
ρεύματα νερού, τα δέντρα, ακόμα και τεχνητά σημάδια”. “Απόσπασμα” Primitive Society”από τον B. Taylor Burnet, 
Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση, 11, Απριλίου, 1875.  
(16) Η ITS υποστηρίζει απόλυτα την ιδέα της Απελευθέρωσης των Ζώων και την Απελευθέρωση της Γης. Μιλώντας για 
την απελευθέρωση των ζώων και την απελευθέρωση της γης δεν είναι το ίδιο, δεδομένου ότι είναι διαφορετικές ιδέες. Αν 
και η δεύτερη είναι η ικανότητα να αναπτυχθούν και να ξεδιπλωθούν, χωρίς κανένα τεχνητό περιορισμό, οι βιολογικές 
ανάγκες των ζώων και της ίδιας της γης, η πρώτη (σε γενικές γραμμές) αναφέρεται στην ενέργεια, κίνηση ή προσπάθεια 
να παρθούν τα ζώα από την αιχμαλωσία τους (πολλές φορές υποκινούνται από ψυχο-συναισθηματικά πλαίσια [όχι σε 
όλες τις περιπτώσεις]. Η ITS θεωρεί την πράξη της στέρησης ενός άγριου ζώου της ελευθερίας του, ή γενετικά 
χειραγωγώντας την ανάπτυξη ενός εξοχικού φυτικού είδους, ένα αποτρόπαιο πράγμα, αλλά δεν αγωνιζόμαστε για την 
απελευθέρωσή τους , αγωνιζόμαστε για την πλήρη ελευθερία τους.  
( 17) Με τον όρο “πραγματική ελευθερία” η ITS αναφέρεται στην αυτάρκη ανάπτυξη των ικανοτήτων, τάσεων και 
αναγκών, βιολογικών, φυσικών και συναισθηματικών, ατομικών επίσης θα συνοδεύεται από έναν κοντινό και περιοριμένο 
κοινωνικό κύκλο συγγένειας. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη χωρίς τη διαμεσολάβηση ή τον περιορισμό που επιβάλλεται από 
τον πολιτισμό και την ανθρώπινη πρόοδο. Όλα αυτά μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον που καθορίζεται από τα εν λόγω 
προσαρμοσμένα εξελικτικά άτομα. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία που απολαμβάνει ο πρωτόγονος άνθρωπος χωρίς 
γεωργία, χωρίς μεγάλης κλίμακας παραγωγή και χωρίς πολύπλοκες τεχνολογίες.  
(18) Με τον όρο “πολιτισμός” πρέπει κανείς να καταλάβει οποιαδήποτε διευθέτηση και καθορισμό του αστικού 
κοινωνικού συστήματος που συνεπάγεται μεγάλης κλίμακας δημογραφική ανάπτυξη, μεγάλους οργανισμούς που 
διαχειρίζονται τις δραστηριότητες που κάνει το χώρο για την οικονομική-πολιτική-κοινωνική βιωσιμότητα. Στο πλαίσιο 
αυτή τη βιωσιμότητα είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, τα ορυχεία, οι επιχειρήσεις, τα ιδρύματα, το κράτος, τα μέσα 
ενημέρωσης, οι εμπορικές οργανώσεις είναι πολύ δομημένο και αναλογικά σε μεγάλες κλίμακες. Απορρίπτουμε και 
επικρίνουμε κάθε πολιτισμό που πληρή όλα ή πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά, είτε πρόκειται για ανατολικούς 
πολιτισμούς, ή αραβικούς, ασιατικούς, Μεσοαμερικανικούς, κλπ.  
Ο πάτος της γραμμής είναι ο πολιτισμός που είναι μια σύνθετη κοινωνία.  
(19) Cradle of Civilization, 1978, Samuel Noah Kramer και οι συντάκτες του TIME-LIFE Books, σελ. 15.  
() Αυτός είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε το κείμενο με ένα ρητό των Ιθαγενών Αμερικανών. Το ρητό ίσως μπορεί να 
μεταφραστεί ως βιοκεντρικό σε κοινή θέα, αλλά δεν είναι αυτό, ο αναγνώστης δεν πρέπει να συγχέεται-όσο είμαστε μέρος 
της άγριας φύσης, ζούμε επίσης ως όντα που ανήκουν σε αυτή τη Γη, και οι δύο στο ίδιο χρόνο.  
(20) Για την καλύτερη κατανόηση του όρου, διαβάστε “Η Καταγωγή των Ειδών” του Κάρολου Δαρβίνου.  
(21) Πολλά έχουν ειπωθεί για την Άγρια Φύση σε αυτό και άλλα κείμενα, αλλά τί σημαίνουν αυτές οι δύο λέξεις για την 
ITS; Αγρια   Φύση είναι η σύνθετη ανάπτυξη δασικού οικοσυστήματος και των άγριων έμβιων   πλασμάτων που 
φιλοξενούνται στο σύνθετο αυτορρυθμιζόμενο περιβάλλον έξω από την υποκρισία του Πολιτισμού.  
(22) «Απειλές κατά της Graco συνέχεια: Επιστολή βόμβα στο Αριστερό UNAM Academic Office” Proceso, February 11, 
2013 
(23) “Υποπτος δολοφόνος του UNAM Ερευνητής συνελήφθη στην Cuernavaca”, Organizacion Editorial Mexicana, 27 
Ιαν 202.  
(24) “Δυο συλλήψεις που έγιναν ακόμα, για την έκρηξη στο Monterrey Tec.” Diario de Yucatan, 13 Ιανουαρίου 2013. 
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