Ναι, «έβραζε» εκείνη την περίοδο η νεολαία αλλά και αρκετοί πιο
μεγάλοι σε ηλικία.
Μια διαρκής αναζήτηση νοήματος της ζωής.
Οι πιο «ανήσυχοι και ζωηροί» πλήρωσαν βαρύ τίμημα.
Οι κομμουνιστές, είχαν φτιάξει ένοπλες οργανώσεις. Πλήρωσαν και
πληρώνουν κάποιοι ακόμα.
Οι αναρχικοί: Ένοπλα, φυλακίσεις, συμπλοκές, νεκροί, αυτοκτονίες.
Για τους ροκάδες, τους πάνκηδες και όλο εκείνο το κομμάτι της
νεολαίας: πρέζα, ναρκωτικά, ψυχιατρεία, αυτοκτονίες.
Οι μηχανόβιοι -μιλάω με σιγουριά για το Περιστέρι- περνούσαν στις
δύο τη νύχτα κάθετα τη Θηβών κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Καβάλας,
με τα γκάζια τσίτα... «αβλεπί». Ό,τι κάτσει.
Είχαν σκοτωθεί πέντε-έξι. Συνέχιζαν οι υπόλοιποι.
Όλοι ήταν με έναν τρόπο στους δρόμους.
Η αναζήτηση νοήματος της ζωής, περνούσε όμως πολλές φορές από
τον θάνατο.
Και το ερώτημα παραμένει, για όποιους θέλουν να ζήσουν:
Πώς παίζεται μια ζωή και γιατί;
ΑΛΟΝΖΑΝΦΑΝ...
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ΑΛΟΝΖΑΝΦΑΝ
Ιστορίες 1980-2000.
Συνομότες, παρανομία, γιάφκες, όπλα, γλυκές συμμορίες, ληστείες, βόμβες, ευτράπελα.
Γκύζη, Ριφιφί, Καλογρέζα, Λατάκεια, Mαυρικίου, Υπόθεση Δύτης, τρόπος καθημερινής ζωής. 
Κάθε μέρα ώρες ατέλειωτες σε μιά ένταση της έντασης σε ένα ατέλειωτο Rock.                                                  
Πάμε παιδιά! 
Τα κάναμε όλα λέμε εμείς, τα θέλουμε όλα λέει ο Νάννι. 
Ένα τσιγάρο δρόμος.  
Ένας Κόσμος  ένα ενιαίο Σύμπαν που όλο διαστέλονταν και όλο αόρατο γινόταν. 
Ατίθασο προς όλους, άγριο στο ποιόν του. 
Και η Αναρχία σε μια διαρκή αμηχανία.
Πάντως με αυτά και με αυτά ότι θεμελιώθηκε το 80 - ο τρόπος, το ήθος,  οι ταυτότητες -  εξακολουθούν στις ίδιες διαδρομές να αναπαράγονται μέσα απο τα big-bag κάθε δεκαετίας. 
Και  η καλή και η κακή Αναρχία. 
Εμείς εδώ θα μιλήσουμε για την κακή. 
Η καλή είναι για άλλα παιδιά αν και όλοι βρίσκονται στο ίδιο ηλιακό σύστημα.

Περιεχόμενα

1.	Κάτι σαν πρόλογος
2.	Εμένα οι φίλοι μου
3.	Τσάρκα στην Ραφήνα και όλα ήταν φίνα
4.	Η βόμβα στην κούτα από γάλα νουνού
5.	Μια περίεργη βραδυνή επίσκεψη
6.	Καλογρέζα
7.	Το μεγάλο κόλπο
8.	Υψηλού επιπέδου συνάντηση στη Ρώμη
9.	Υπόθεση δύτης
10.	Πώς να κάνετε μια ληστεία τράπεζας
11.	Απόψε κάνεις μπαμ στην...Μαυρικίου 12
12.	Η συμμορία του... ενός
13.	Παλαιοκώστα το είχαμε σκεφθεί κι εμείς αλλά
14.	Ερωτευμένος αναρχικός
15.	Παιδια να οργανωθούμε
16.	Κύριε πρόεδρε, δεν είναι αυτό που νομίζετε
17.	Σε αγαπάω, με ακούς;
18.	Κάψιμο εφημερίδας Εξόρμησης του ΠΑΣΟΚ
19.	Τζοάννα. Η κυρία και ο μούτσος
20.	Παράνομος με ντεσεβό
21.	Το βαπόρι απ΄την Τουρκία, πήγε όπλα στη Συρία
22.	Γιάφκες
23.	Εν αρχή είναι οι... Προβοκάτορες
24.	Γιώργος Διαλυνάς
25.	Συνέδριο ένωση αναρχικών
26.	Ένα φιλί από τη Μελίνα Μερκούρη 
27.	Επίσκεψη σε υπουργό του Παλιού Ορθόδοξου Πασόκ 
28.	Ο στενος συνεργατης του Καστοριάδη γράφει  χάρντ κορ
29.	ερωτικά κείμενα στον... Καζανόβα
30.	Πρώτη συνέλευση εκδιδόμενων γυναικών, πούστηδων, 
λεσβιών, τραβεστί στο θέατρο Ακροπόλ
31.	Όταν το περιπολικό την κάνει για... πούλο
32.	Σε αυτό το γάμο που ήρθαμε, καλέ σήμερα
33.	H πιο ασφαλής γιάφκα είναι το γραφείο ενός... υπουργού
34.	Αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι μια ιδέα
35.	Συμβαίνει και...στα καλύτερα σπίτια
36.	Οι μαφιόζοι στις φυλακές Κορυδαλλού
37.	O γίγαντας Στέλιος Καζαντζίδης
38.	Σύλληψη για απόπειρα ...απαλλοτρίωσης αυτοκίνητου
39.	Προμήθεια πυρομαχικών από...μεγαλομαφιόζο
40.	Ήμαστε όλοι γύφτοι
41.	Υπόθεση Μινιόν
42.	Γιάννης Γαλανόπουλος [Καπεταν Ανέστης]
43.	Όχι με όπλα για μια κλοπή γραφομηχανής παιδιά ε;
44.	Κάποιες σκέψεις
45.	Ο πυρετός στην αναρχία
Κάτι σαν επίλογος

