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στον αναρχικό

απόσπασμα από γράμμα του αναρχικού απεργού πείνας Alfredo Cos-
pito από τις ιταλικές φυλακές 2/3/2023
..... Ο αγώνας μου ενάντια στο 41 bis είναι ένας ατομικός αγώνας ως 
αναρχικός, δεν κάνω και δεν δέχομαι εκβιασμούς. Απλά δεν μπορώ 
να ζήσω σε ένα απάνθρωπο καθεστώς όπως αυτό του 41 bis, όπου 
δεν μπορώ να διαβάζω ελεύθερα ό,τι θέλω, βιβλία, εφημερίδες, 
αναρχικά περιοδικά, περιοδικά τέχνης και επιστήμης, λογοτεχνία και 
ιστορία.

Η μόνη ευκαιρία που έχω για να βγω είναι να αρνηθώ την αναρχία 
μου και να πουλήσετε ότι είμαι κάποιος άλλος.

Ένα καθεστώς όπου δεν μπορώ να έχω καμία ανθρώπινη επαφή, 
όπου δεν μπορώ πλέον να δω ή να χαϊδέψω ένα φύλλο γρασιδιού ή 
να αγκαλιάσω ένα αγαπημένο μου πρόσωπο.

Ένα καθεστώς όπου οι φωτογραφίες των γονιών σου κατάσχονται. 
Θαμμένος ζωντανός σε έναν τάφο, σε έναν τόπο θανάτου. Θα συνεχίσω 
τον αγώνα μου μέχρι τέλους, όχι λόγω “εκβιασμού”, αλλά επειδή 
αυτό δεν είναι ζωή.

Αν ο στόχος του ιταλικού κράτους είναι να με κάνει να 
“αποστασιοποιηθώ” από τις δράσεις των αναρχικών που γίνονται 
έξω, να ξέρετε ότι δεν υφίσταμαι εκβιασμό, ως αναρχικός πιστεύω 
ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και ως μέλος του 
αντι-οργανωτικού κινήματος δεν έχω “συνδεθεί” ποτέ με κανέναν 
και επομένως δεν μπορώ να “αποστασιοποιηθώ” από κανέναν. Η 
συντροφικότητα είναι κάτι άλλο.

Ένας συνεπής αναρχικός δεν αποστασιοποιείται από άλλους αναρχι-
κούς από καιροσκοπισμό ή ευκολία.

Πάντα υπερήφανα υποστήριζα τις δικές μου πράξεις (ακόμα και στα 
δικαστήρια, γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ) και ποτέ δεν άσκησα κριτική σε 
αυτές άλλων συντρόφων-ισσων και πόσο μάλλον σε μια κατάσταση 
όπως αυτή στην οποία βρίσκομαι.

Η μεγαλύτερη προσβολή για έναν αναρχικό είναι να τον κατηγορούν 
ότι δίνει και παίρνει εντολές........

.....Είμαι πεπεισμένος ότι ο θάνατός μου θα βάλει ένα τέλος σε αυτό 
το καθεστώς και ότι οι 750 άνθρωποι που το υφίστανται εδώ και 
δεκαετίες θα μπορέσουν να ζήσουν μια ζωή που αξίζει να ζήσουν, 
ό,τι κι αν έχουν κάνει.

Αγαπώ τη ζωή, είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, δεν θα 
αντάλλασσα τη ζωή μου με τη ζωή κάποιου άλλου. Και ακριβώς 
επειδή την αγαπώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την απελπιστική μη 
ζωή.

Σας ευχαριστώ σύντροφοι και συντρόφισσες για την αγάπη σας.

Πάντα για την αναρχία.

Ποτέ δεν λύγισα

                                        Alfredo Cospito 
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Ο αναρχικός Alfredo Cospito βρίσκεται αιχμάλωτος 
στις φυλακές του ιταλικού κράτους για την υπόθεση 
“Scripta Manent” (μια  υπόθεση «αντιτρομοκρατίας» 
που κατηγορήθηκαν και φυλακίστηκαν 23 τουλάχι-
στον αναρχικές/οι) -για τη διπλή επίθεση στη σχολή 
των carabinieri στο Fossano το 2006 (η οποία αναβαθμί-
στηκε σε κατηγορία «πρόκληση μαζικής σφαγής» ενώ 
δεν υπήρξαν καν τραυματίες). Ήδη από την 5η Μαΐου 
2022 και μετά από δέκα χρόνια φυλακής, το κράτος 
επέλεξε να «αναβαθμίσει» τον εγκλεισμό του, μέσα 
από το ειδικό καθεστώς του άρθρου 41-bis. Ο Alfredo 
Cospito διεκδικεί με τη ζωή του -κάνοντας απεργία πεί-
νας- να αρθεί το ειδικό καθεστώς κράτησης.


