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Σε μια εποχή όπου κυρίαρχα σύμβολα είναι οι λογότυποι και τα σήματα εταιρειών και
προϊόντων, τα σύμβολα της αναρχίας όχι μόνο διατηρούν την υψηλή αναγνωρισιμότητά τους,
αλλά συχνά εμπλουτίζονται με νέες παραλλαγές, προκειμένου να εκφράσουν τις ιδιαίτερες
τάσεις και τα ρεύματα των αντιεξουσιαστικών κινημάτων.
Σε αυτό τον τόμο, παρουσιάζονται τα οκτώ βασικά σύμβολα του αναρχισμού, η ιστορία και η
σημειολογία τους. Πρόκειται για την κόκκινη, τη μαύρη και την κοκκινόμαυρη σημαία, το σαμπό,
τη Μαύρη Γάτα, το Μαύρο Ρόδο, τον Αναρχικό Μαύρο Σταυρό και το Α σε κύκλο.
Επίσης, σε ειδικό έγχρωμο ένθετο, εκτίθενται δεκάδες χρήσεις και παραλλαγές αυτών των
βασικών συμβόλων

Το κείμενο αυτό είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς ερευνητικής εργασίας στη σχετική
διεθνή βιβλιογραφία, έντυπη και διαδικτυακή. Αξιοποιήθηκαν ποικίλες πηγές
πληροφόρησης, πρωτογενείς και δευτερογενείς, και κείμενα ατομικά, συλλογικά ή και
ανώνυμα. Έγινε κάθε προσπάθεια να ελεγχθούν οι επικρατέστερες εκδοχές καθώς και
να διασταυρωθούν οι πιο αμφιλεγόμενες πληροφορίες.
Λόγω της έλλειψης προγενέστερων αξιόπιστων ερευνών, το έργο της τεκμηρίωσης και
επαλήθευσης των επιμέρους στοιχείων δεν ήταν δυνατόν να ευοδωθεί για το σύνολο
των πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα εργασία αποτελεί την πιο
ολοκληρωμένη παρουσίαση, στη διεθνή βιβλιογραφία, των οκτώ βασικών συμβόλων
της Αναρχίας, τόσο της ιστορικής διαδρομής όσο και της ερμηνείας τους.
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Η σειρά «Ελευθεριακή Σκέψη» περιλαμβάνει κλασικά και σύγχρονα έργα που αναφέρονται στην
αναρχική, αντιεξουσιαστική και ελευθεριακή θεωρία και πράξη.
Ο τραγικός 20ός αιώνας, ο αιώνας των άκρων, με τη βαρβαρότητα των ποικιλόμορφων
ολοκληρωτισμών του, δικαίωσε την ελευθεριακή κριτική θεωρία, η οποία σήμερα αναδύεται
αλώβητη και ανανεωμένη, τη στιγμή που οι παραδοσιακές αλλά και οι μεταμοντέρνες
εξουσιαστικές ιδεολογίες του κρατισμού διέρχονται κρίση και οδεύουν πλέον προς την οριστική
τους απομυθοποίηση.

