
Δεν υπάρχει  µ ία  απάντηση σε  όλα αυτά ,  υπάρχουν 
χ ίλ ιες  -κάποιες  απ ’  αυτές  θα τ ι ς  βρούµε στον δρόµο ,  
κάποιες  απ ’  αυτές  θα τ ι ς  βρούµε στους  δρόµους .  Όλες  
όµως ξεκινάνε  απ ’  την επιλογή ότ ι  θα σαµποτάρουµε 
τους  κρατ ικούς  εκβιασµούς  και  δ ιαχωρισµούς ,  όλες  
ξεκινάνε  απ ’  την επιλογή ότ ι  δεν  θα βάλουµε την 
οργανωµένη σύγχυση και  τον  φόβο πάνω απ ’  τ ι ς  
σχέσε ι ς  και  τ ι ς  ζωές  µας .σχέσε ι ς  και  τ ι ς  ζωές  µας .

Ούτε στα 30- 
ούτε στα 100 
Δεν θα ανεχτούµε 
κανένα εκβιασµό!

Η υγεία ως διαταγή
είναι 
η υγεία των διαταγών

outsiders.noblogs.org
outsiders@riseup.net

Οι OUTSIDERS είναι µια οµάδα που δηµιουργήθηκε το Νοέµβριο του 
2021, µέσα σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών απαγορεύσεων, 
καταναγκασµών και αποκλεισµών που ονοµάστηκαν “µέτρα προστασίας της 
υγείας µας” .  
ΚαταλαβαίνουµεΚαταλαβαίνουµε ότι µας κυκλώνει η καπιταλιστική κρίση / αναδιάρθρωση, 
ότι τα αφεντικά και τα κράτη τους,  ανανεώνουν και οξύνουν την εις βάρος 
µας επίθεση. Συνθέτουµε τις αρνήσεις µας  ενάντια στη νέα κανονικότητα, 
στη διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης που µας καθιστά συνεχώς 
αντικείµενα ελέγχου και πιστοποίησης.  Αναζητούµε τις συλλογικές 
δυνατότητες οργάνωσης-δράσης, σαµποτάροντας τους κρατικούς 
εκβιασµούς και διαχωρισµούς, βάζοντας τις σχέσεις µας πάνω από την 
οργανωµένη σύγχυση και τοργανωµένη σύγχυση και τον διάσπαρτο φόβο.
Δεν υπάρχει µία απάντηση σε όλα αυτά, υπάρχουν πολλές.  Δεν θα τις 
ψάξουµε ούτε σε ειδικούς,  ούτε σε “ηγέτες” ,  ούτε στα media.  Θα τις βρούµε 
στο δρόµο.
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