


Πάγια τακτική του εκάστοτε κράτους ήταν και είναι η καταστολή 
προς όλους όσους αγωνίζονται και «διαταράσσουν» την ομαλή 
λειτουργία του. Έτσι λοιπόν, κράτος και καπιταλισμός δείχνοντας το 
πραγματικό τους πρόσωπο στοχοποιούν και φυλακίζουν τα πιο ριζο-
σπαστικά κομμάτια.

Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι και ο αναρχικός αγώνας ο οποίος 
συμπεριλαμβάνει και τον  αγώνα για την απελευθέρωση της γης και των 
μη ανθρώπινων ζώων. Ανά τον κόσμο άνθρωποι παλεύουν ενάντια 
στην καταστροφή της γης, την εκμετάλλευση, το βασανισμό και τον 
εγκλεισμό των ζώων τα οποία γίνονται θυσία στο βωμό του κέρδους 
για τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Ζώα που χρησιμοποιούνται για 
πειράματα από βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών, ως θέαμα από 
τσίρκο και ζωολογικούς κήπους, όπως επίσης και εξολοθρεύονται 
μαζικά μέσα σε σφαγεία, είτε για να καταλήξουν στο πιάτο μας, είτε για 
να ντύσουν τη ματαιοδοξία των ανθρώπων με τη γούνα τους. Φυσικά, η 
καταστροφική μανία του ανθρώπου δε θα μπορούσε να σταματήσει 
στην εκμετάλλευση των ζώων αλλά επεκτάθηκε και εις βάρος της γης. 
Αποψιλώσεις μεγάλων δασικών περιοχών, εξορύξεις πολύτιμων μετάλ-
λων, λίθων και πετρελαίου, μόλυνση γης, υδάτων και αέρα είναι μόνο 
κάποιες απ’τις περιπτώσεις επέμβασης του ανθρώπου πάνω στη γη.

Μπροστά σε αυτή την επέλαση του ανθρώπου που σαρώνει τα 
πάντα στο πέρασμά της κάποιοι επέλεξαν να αντισταθούν και να 
δράσουν. Κατ’αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν το ALF(Animal 
Liberation Front-Μέτωπο Απελευθέρωσης των Ζώων), το ELF(Earth 
Liberation Front-Μέτωπο Απελευθέρωσης της Γης), καθώς και άλλες 
αντίστοιχες ομάδες. Το μέτωπο απελευθέρωσης των ζώων δημιουργή-
θηκε το 1973 ως Band Of Mercy, και αργότερα, το 1976, μετονομάστηκε 
σε Animal Liberation Front. Το ALF είναι ένα δίκτυο που αποτελείται 
από αυτόνομους πυρήνες ανθρώπων, που αναλαμβάνουν τις ευθύνες 
των ενεργειών τους, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές 
του, που έχουν θεσπιστεί από την αρχή δημιουργίας του κινήματος.     



Οι ακτιβιστές του κάθε πυρήνα δε γνωρίζουν τους ακτιβιστές των 
υπόλοιπων πυρήνων, και η δομή τους είναι μη-ιεραρχική. Οι ακτιβιστές 
του ALF τα πρώτα χρόνια περιορίζονταν στις απελευθερώσεις αιχμα-
λωτισμένων ζώων από εργαστήρια, φάρμες και άλλα περιβάλλοντα 
εγκλεισμού τους. Τώρα πια οι τακτικές τους περιλαμβάνουν φθορές, 
σαμποτάζ, εμπρησμούς και εκφοβιστικές απειλές. Με τις δράσεις τους 
έχουν καταφέρει να κλείσουν κάποια εργαστήρια και έχει εμποδιστεί σε 
άλλα η επέκταση ή η εδραίωσή τους υπό τον φόβο καινούριων επιθέσε-
ων. Το ALF γνωστοποιεί τις ενέργειές του με αναλήψεις ευθύνης στα 
ΜΜΕ για λόγους προβολής της εκμετάλλευσης και της αιχμαλωσίας 
των ζώων. Από τη δημιουργία του ALF μέχρι τώρα, έχουν φυλακιστεί 
200 περίπου ακτιβιστές κατηγορούμενοι για χιλιάδες ενέργειες. Όσον 
αφορά την καταστολή απέναντι στο μέτωπο απελευθέρωσης των 
ζώων, το αμερικανικό κράτος τους παρουσιάζει ως τρομοκράτες και 
τους έχει αποκαλέσει πολλές φορές ως υπ’ αριθμόν ένα εσωτερικό 
εχθρό της χώρας. 

 Το Earth Liberation Front είναι μια διεθνής οργάνωση που δημιουρ-
γήθηκε στη Βρετανία το 1992 από πρώην μέλη της Earth First. Το ELF 
χρησιμοποιεί την τακτική του οικονομικού σαμποτάζ με σκοπό την 
παύση της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. Έχει  προκαλέσει 
ζημιές που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε κρατικούς 
αλλά και ιδιωτικούς στόχους στη Β.Αμερική, που εκμεταλλεύονται τα 
ζώα και τη γη για το κέρδος. Και οι δύο οργανώσεις έχουν παρόμοια 
χαρακτηριστικά, όσον αφορά τον αντιιεραρχικό τους χαρακτήρα και τη 
δομή τους. Σε αντίθεση με το ALF όμως, το ELF αποφεύγει τη δημοσιο-
ποίηση των ενεργειών τους στα ΜΜΕ, λόγω του ότι θέλουν τη μέγιστη 
εξάπλωση του δικτύου τους, και τη λιγότερο δυνατή στοχοποίησή του. 
Η γνωστοποίηση των δράσεων του ELF γίνεται μέσω του Γραφείου 
Τύπου, το οποίο είναι μια αυτόνομη ομάδα.

Άλλες ομάδες που δημιουργήθηκαν μετά την ανάπτυξη του ALF 
είναι η Compassion Over Killing και η Mercy For Animals, των οποίων 
ενέργειες περιορίζονται στις απελευθερώσεις ζώων από φάρμες εκτρο-
φής και παραγωγής, απαλλασσόμενες από αυτές της καταστροφής 
ιδιοκτησιών. Ακόμη υπάρχουν η Animal Rights Militia και η Justice 
Department οι οποίες προβαίνουν σε πιο βίαιες τακτικές, όπως η 
αποστολή ταχυδρομικώς, δεμάτων με βόμβες. 

Μία ακόμη ομάδα είναι η SHAC η οποία μάχεται ενάντια στην HLS με 
το μέσο της αντιπληροφόρησης. Η Huntigdon Life Sciences (HLS), είναι 
μια βρετανική εταιρία βιολογικών επιστημών που εφαρμόζει τις περισ-
σότερες ζωοτομές παγκοσμίως. Η HLS κάθε χρόνο προβαίνει σε ζωοτο-



μές 75.000 περίπου κουταβιών της ράτσας μπήγκλ, ποντίκια, γάτες, 
μαϊμούδες, κουνέλια, μπαμπουίνους, χάμστερ και σε διάφορα άλλα 
ζώα. Η καμπάνια της SHAC κατάφερε τη διακοπή της συνεργασίας 
δεκάδων εταιριών με την HLS. Η αποτελεσματική αυτή δουλειά ανησύ-
χησε την εταιρία και το αμερικανικό και βρετανικό κράτος. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα 6 μέλη της να φυλακιστούν με ποινές που κυμαίνονται από 
1 έως 6 έτη. Ένας από τους 6, ο Andrew Stepanian, έγινε το πρώτο 
πρόσωπο στις Ην.Πολιτείες που καταδικάστηκε στο πλαίσιο του νόμου 
προστασίας επιχειρήσεων που ωφελούνται από τη χρήση ζώων. Οι 6 
ορίστηκε να πληρώσουν μαζί χρηματικό πρόστιμο που αγγίζει το 1 
εκατομμύριο δολάρια για οικονομικές ζημιές στην HLS.

Το κίνημα του ALF και ELF δέχθηκε την καταστολή πολλές φορές 
από την αμερικάνικη κυβέρνηση. Η επιχείρηση “Back�re” ήταν μία από 
τις πιο σοβαρές περιπτώσεις καταστολής που αντιμετώπισε. “Green 
Scare” είναι το όνομα που δόθηκε από συντρόφους για την εκστρατεία 
αυτή που έχει ξεκινήσει από το 2005 και περιλαμβάνει δικαστικές 
υποθέσεις στις οποίες φυλακίζονται ή διώκονται πολλοί αγωνιστές. Η 
“Operation Back�re” του FBI, αφορά μια ομάδα από το Όρεγκον που 
φέρονται ως ακτιβιστές των ALF/ELF και κατηγορούνται για 20 σοβαρά 
σαμποτάζ όπως εμπρησμοί και πολλές επιθέσεις σε γεωργικά πειράμα-
τα γενετικής μηχανικής. Στα πλαίσια αυτής της επιχείρησης συνελήφθη-
σαν πολλοί ακτιβιστές, κάποιοι από τους οποίους είναι οι Rod 
Coronado, Je� “Free” Luers, Critopher McIntosh κ.ά.

2 ακτιβιστές οι οποίοι συνελήφθησαν στα πλαίσια του Green Scare 
και κρατούνται ακόμη είναι ο Eric McDavid και η Marie Jeanette Mason, 
με ποινές 20 και 22 χρόνια αντίστοιχα.

O Eric είναι αναρχικός και βίγκαν, ο οποίος καταδικάστηκε για συνω-
μοσία με τη χρήση φωτιάς ή εκρηκτικών για να καταστρέψει εταιρικά 
και κρατικά ακίνητα, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει κάποια δράση 
αλλά για έγκλημα σκέψης. Ενώ ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Scott McGregor 
κάλεσε τον Eric ως το πρώτο πρόσωπο στις ΗΠΑ που διώκεται για το 
ELF, η δίκη αποκάλυψε ότι η ομάδα του McDavid δεν είχε αποφασίσει 
αν πρέπει ή όχι να διεκδικήσουν τις προβλεπόμενες ενέργειες στο 
όνομα του ELF. Στις 27/09/2007, κρίθηκε ένοχος για όλες τις ενέργειες, 
(η ομοσπονδιακή επιτροπή του Σακραμέντο καταδίκασε τον Eric με τη 
συνωμοσία για την διάπραξη εγχώριας τρομοκρατίας) και τον Μάη 
2008 καταδικάστηκε σε σχεδόν 20 χρόνια φυλάκιση, ως τρομοκράτης.

O Eric έχει ήδη συμμετάσχει σε πολλές διαδηλώσεις, ιδιαίτερα 
εκείνες που αφορούσαν το Green Scare. Τον Ιούλη 2005 συμμετείχε στο 
Crimethlnc (μία αναρχική κολεκτίβα πρώην εργαζομένων, που αποτε-



λείται από πολλά άτομα που δρουν ανεξάρτητα για έναν ελεύθερο 
κόσμο). Μαζί με την Lauren Weiner, τον Zachary Jenson και την "Anna" 
(πληρωμένη πληροφοριοδότης του FBI - κοινώς ρουφιάνα), φέρεται να 
είχε σχεδιάσει εμπρησμούς και σαμποτάζ στο φράγμα Nimbus και σε 
εκκολαπτήριο ψαριών στο American River κοντά στο Σακραμέντο, στο 
ινστιτούτο δασικής υπηρεσίας των ΗΠΑ για την δασική γενετική, σε 
πύργους κινητής τηλεφωνίας, σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και σε άλλους στόχους. Κατά την κατάθεσή της η "Άννα" ισχυ-
ρίστηκε ότι η ομάδα θεωρούσε τη δολοφονία των διερχόμενων πολι-
τών ως παράπλευρες απώλειες, παρ'όλα αυτά τα σχέδιά τους επικε-
ντρώθηκαν σε υλικές ζημιές. Η "Άννα" συνεργαζόταν με το FBI για να 
διεισδύσει στην ομάδα απ'το 2004. Ενθάρρυνε τις δραστηριότητές 
τους και τους παρείχε πληροφορίες για την κατασκευή βομβών, χρήμα-
τα για να αγοράσουν τις πρώτες ύλες, τη μεταφορά τους και ένα χώρο 
για να εργάζονται σε υτό.

Στις 13/01/2006 οι 3 συνελήφθησαν έξω από ένα κατάστημα, όπου 
είχαν αγοράσει χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης, κατά πάσα πιθανό-
τητα για κατασκευή βόμβας. Κανείς τους δεν είχε προηγούμενες κατα-
δίκες. Ο Eric δήλωσε ότι θα αρχίσει απεργία πείνας λόγω της άρνησης 
των φυλακών να του παρέχουν vegan φαγητό. Άρχισε να του δίνεται 
σταδιακά. Το 2008 στις δίκες τους, η Weiner και ο Jenson κρίθηκαν 
ένοχοι και κατέθεσαν εναντίον  του Eric με αντάλλαγμα μικρότερη 
ποινή. Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι αυτός (ο Eric) έπεσε θύμα παγί-
δας αλλά παρ'όλα αυτά κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια 
σχεδόν φυλακή. Στις 06/05/2009 ο δικηγόρος του άσκησε έφεση, η 
οποία ακόμη εκκρεμεί...

Η Marie, μέλος του ELF, είναι μία περιβαλλοντική ακτιβίστρια απ'το 
Cincinatti, η οποία το 2009 καταδικάστηκε σε 22 χρόνια φυλάκιση 
αφού παραδέχτηκε 14 κατηγορίες (13 για ELF και μία ALF) για εμπρη-
σμούς και υλικές ζημιές σε ακίνητα ύψους 4 εκατομ. δολαρίων (σε 
καμία από αυτές δεν υπήρξε τραυματίας). Η Marie διώχθηκε για μία 
επίθεση, το 1999 σε ένα κτίριο στο Michigan State University, που 
προκάλεσε ζημιές πάνω από 1 εκατομ. ευρώ, η οποία πραγματοποιήθη-
κε ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της έρευνας των γενετικά τροποποιη-
μένων καλλιεργeιών. Επιπλέον, 3 εκατομ. δολάρια σε ζημιές που περι-
λαμβάνουν επιθέσεις σε κτίρια υπό κατασκευή και σε σκάφη που κατεί-
χε ένας παραγωγός γάλακτος. Υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι η υπόθε-
ση αυτή αποτελεί μία μορφή πολιτικής δίωξης, ως μέρος του φαινόμε-
νου του Green Scare, κατά την οποία δίνεται ατομικά μία υπερβολικά 
μεγάλη ποινή για εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας. 



Η Marie έχει εργαστεί ως κηπουρός, μουσικός, συγγραφέας, οργα-
νώτρια για το Earth First και υπήρξε εθελόντρια σε μία κολεκτίβα για 
ελεύθερη φυτική υγειονομική περίθαλψη. Είναι 51 χρονών και μητέρα 
δύο παιδιών. Η Marie και ο τότε σύζυγός της, Frank Ambrose, πυρπόλη-
σαν ένα γραφείο στο οποίο υπήρχαν αρχεία σχετικά με την έρευνα για 
τις γενετικά τροποποιημένες «ανθεκτικές πατάτες», που χρηματοδο-
τούνταν απ' το USAID και την γιγαντιαία βιοτεχνολογική εταιρία 
Monsanto. Την επομένη, η Marie και ο Frank πυρπόλησαν εμπορικό 
εξοπλισμό υλοτομίας. Και για τους δύο εμπρησμούς την ευθύνη ανέλα-
βε η ELF ως δράσεις κατά της γενετικής μηχανικής, της αποψίλωσης 
των δασών και άλλων καταστροφικών πράξεων για το περιβάλλον. Στη 
συνέχεια ο Frank πιάστηκε και συμφώνησε να γίνει πληροφοριοδότης 
(ρουφιάνος δηλαδή και αυτός) της κυβέρνησης δίνοντας πληροφορίες 
που οδήγησαν στη σύλληψη της Marie. Συνελήφθη στις 10/03/2008 
από πράκτορες του FBI (την ίδια ημέρα ο Frank είχε καταθέσει διαζύ-
γιο). 

Η ποινή που επιβλήθηκε στην υπόθεση της Marie είναι η μεγαλύτε-
ρη που έχει δοθεί σε υποθέσεις τέτοιου είδους. Στη δίκη, κατά την διάρ-
κεια 3 ωρών ακρόασης η Marie είπε: "Πραγματικά ζητώ συγνώμη σε 
όσους τρομοκρατήθηκαν από τις πράξεις μου. Είχα ως στόχο να 
εμπνεύσω σκέψεις και συμπόνια και όχι φόβο". Κατά τη διάρκεια της 
δίκης το FBI έστειλε δελτίο τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης προει-
δοποιώντας για το ενδεχόμενο διαδηλώσεων από μέλη του ALF και ELF. 
Η προειδοποίηση αυτή καταγγέλθηκε από τους υποστηρικτές ως μία 
προσπάθεια να τρομάξουν τους ανθρώπους που επιθυμούσαν να 
εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Η Marie αποστέλλεται σε διαχωρι-
σμένη ομοσπονδιακή μονάδα στη Μινεσότα. Ένα μήνα μετά μεταφέρ-
θηκε στη γυναικεία μονάδα διαχείρισης Επικοινωνιών στο Τέξας, όπου 
και της απαγορεύτηκαν γράμματα και επισκέψεις, εκτός του στενού 
οικογενειακού της κύκλου, για αρκετούς μήνες.    

Αυτή τη στιγμή πέντε ακόμη ακτιβιστές βρίσκονται φυλακισμένοι 
για υποθέσεις απελευθέρωσης γης και ζώων. Αυτοί είναι: ο George 
House, ο Walter Edmund Bond, ο Steve Murphy, ο Viktor Padellaro και ο 
Justin Solondz.

Κάποια παραδείγματα αντίστοιχων αγώνων ενάντια στη λεηλασία 
της φύσης έχουμε και στον ελλαδικό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
τους αγώνες ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου, στην επέκταση του 
καζίνο της Πάρνηθας, στην κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κερατέα, όπως και 
ενάντια στα μεταλλεία χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική. Πρόσφατα ο τελευ-
ταίος έχει ενταθεί, με τους κατοίκους αλλά και αλληλέγγυους να 



περνούν στην αντεπίθεση ενάντια στο κεφάλαιο και το «κράτος 
ανάπτυξης» το οποίο προσπαθεί να επιβληθεί στην περιοχή. Στις 17 
Μαρτίου πυρπολείται το εργοτάξιο της υπεύθυνης για το έργο εταιρίας 
«Ελληνικός Χρυσός». Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δίωξη 20 κατοίκων 
αλλά και την προφυλάκιση 2 εξ’αυτών.

Στα πλαίσια της διεθνούς ημέρας αλληλεγγύης δεν θα έπρεπε να 
παραλείψουμε και κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις στη ελλάδα, 
όπου το κράτος έδειξε και εκεί την εκδικητικότητά του με εξοντωτικές 
ποινές φυλάκισης απέναντι σε όσους συνεχίζουν να αγωνίζονται. Η 
υπόθεση της 17Νοέμβρη, του Επαναστατικού Αγώνα και της Συνομω-
σίας Πυρήνων της Φωτιάς, στις οποίες οι ανώτερες ποινές στα μέλη 
τους είναι 25 φορές ισόβια, 50 χρόνια και 77 χρόνια αντίστοιχα.

Παίρνοντας σαφή και ξεκάθαρη θέση σαν αναρχικοί σ’αυτό τον 
πόλεμο ενάντια στο κράτος, οφείλουμε να μην ξεχνάμε τους φυλα-
κισμένους αγωνιστές και να μη σταματάμε να τους στηρίζουμε 
ηθικά και υλικά.




