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Οι class war dogz είναι μια αυτόνομη πο-
λιτική ομάδα που δημιουργήθηκε τον Σε-

πτέμβρη του 2013, μετά από τη συγχώνευση
των ομάδων metro tools και σαχ. Ώς εργά-
τες και άνεργοι, στα κεφάλια των οποίων
σκάει μία πραγματικότητα που έχει πίσω της
σαράντα χρόνια ταξικής ήττας και ειρήνης με
τα αφεντικά -έχουμε, με πικρό τρόπο, συνει-
δητοποιήσει ότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η κα-
ταγωγή της οικονομικής κρίσης και του νέου
ελληνικού φασισμού. Ξέρουμε πια ότι ο
μόνος τρόπος να επιβιώσουμε, υλικά και δια-
νοητικά, είναι μόνο μαζί με τους ταξικούς
μας συντρόφους και μόνο αν μιλάμε και αν
ενεργούμε με τις δικές μας δυνάμεις και για
λογαριασμό μας. Μόνο αν προσπαθούμε να
βγάλουμε άκρη συλλογικά κι αυτόνομα και
ταυτόχρονα, αυτή τη γνώση την κάνουμε δη-
μόσιο λόγο.

Το συγκεκριμένο περιοδικό λοιπόν που κρα-
τάτε στα χέρια σας είναι ένα ακόμη μέσο για
την επίτευξη αυτού του σκοπού. Είναι μέσο
για να μιλάμε δημόσια και πολιτικά για την
κρίση, για την εργασία, για τη βίαιη αναδιάρ-
θρωση του ελληνικού καπιταλισμού, για τα
τεχνολογικά και οργανωτικά εργαλεία με τα
οποία τα αφεντικά διαχειρίζονται την υποτί-
μησή μας, για τον κόσμο που αλλάζει γύρω
μας. Ελπίζουμε όσο περνά ο καιρός να το κά-
νουμε και καλύτερα.

  Οι class war dogz βρίσκονται και συζητάνε στην
κατάληψη Αρχείο71, στη γωνία Καλλιδρομίου και
Ζωσιμάδων 7 στα Εξάρχεια. Το Αρχείο71 είναι
ανοιχτό κάθε Πέμπτη 17.00 - 20.00 και Σάββατο
12.00 - 16.00. Οπότε, εάν αυτά που διαβάζετε
σας φαίνονται ενδιαφέροντα, ελάτε να τα πούμε
από κοντά και να βρείτε και έντυπο υλικό της
ομάδας. 

Το περιοδικό θα κυκλοφορεί κάθε τρεις μήνες
και μπορείτε να το βρίσκετε σε αυτοδιαχειριζό-
μενους χώρους, στο βιβλιοπωλείο Ναυτίλος και
σε περίπτερα των Εξαρχείων.

MΩΡ’ ΔΕ ΓΑΜΙΩΣΤΕ
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ΣΤΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

Και τώρα που η λαϊκοεθνική εποποιΐα πρόσθεσε άλλο ένα ΟΧΙ
στην μεγαλειώδη Ιστορία του Λαού, τώρα που όλοι οι ταγοί

του έθνους έβαλαν μπρος την επανασυγκόλληση του εθνικού
κορμού… ε, νομίζουμε ότι μπορούμε να πούμε και εμείς την
ταπεινή μας άποψη.

Όποιος πιστεύει ότι αυτή η εξάμηνη μέρα της μαρμότας (που
φαίνεται να συνεχίζεται ακόμα και μετά το δημοψήφισμα που
«θα έβαζε τα πάντα στη θέση τους») θα έχει κάποιο αίσιο τέλος,
είναι βαθιά νυχτωμένος. Ή είναι κάποιος που έχει κάτι να κερδί-
σει από την όποια έκβαση του ψευτοδιλήμματος. Και αυτοί που
έχουν να κερδίσουν δεν είναι άλλοι παρά η μερίδα των ελληνι-
κών αφεντικών που θα βγει πιο ισχυρή από τη «δημιουργική κα-
ταστροφή» και την επακόλουθη συγκέντρωση κεφαλαίου.
Γενικότερα δηλαδή ο ελληνικός καπιταλισμός που μέσα από αυτή
τη διαδικασία θα έχει αποφύγει (για άλλη μια φορά) την υπο-
βάθμισή του στην παγκόσμια διανομή του μέσου ποσοστού κέρ-
δους. Α! Προφανώς και το ελληνικό κράτος, ο αιώνιος
υπερασπιστής των αφεντικών μας· ο αναγνωρισμένος διαχειρι-
στής του ελληνικού καπιταλισμού.

Το δημοψήφισμα, με όλη του την ασάφεια, δεν ήταν παρά μια
ρητορική ερώτηση δύο σημείων που έθεσε το ελληνικό κράτος
στα αφεντικά, τα οποία σφάζονται μεταξύ τους μέσα στην κρίση
που βαθαίνει, καθώς και σε όλους όσους σκέφτονται με το
μυαλό των αφεντικών. Στο πρώτο σημείο –το αν και με ποιους
τρόπους θα επιβιώσει και θα ανακάμψει ο ελληνικός καπιταλι-
σμός- παρόλη την οχλοβοή δεν υπήρχε κανένα δίλημμα, γιατί
προφανώς συμφωνούσαν όλοι. Ο ελληνικός καπιταλισμός θα
προσπαθήσει να τη βγάλει καθαρή με την παλιά δοκιμασμένη
συνταγή: κρατικός προστατευτισμός, αύξηση της παραγωγικό-
τητας μέσω εντασης της εργασίας και βαρβάτη μείωση του ερ-
γατικού κόστους. Κοινώς τα αφεντικά συμφωνούσαν να
περάσουν και αυτή τη λούμπα με τις πλάτες του κράτους και πα-
τώντας επί πτωμάτων (της εργατικής τάξης, βεβαίως, βεβαίως).
Εκεί που το αληθινό δίλημμα προέκυπτε ήταν στο ερώτημα που
αφορούσε το ποια αφεντικά θα επιβιώσουν και ποια θα φάνε κα-
τρακύλα. Γιατί όπως και να το κάνεις, η δημιουργική καταστροφή
θέλει και θυσίες. Οι επιμέρους ερωτήσεις, λοιπόν, που το
«πρώτη φορά Αριστερά» κράτος έβαζε στο τραπέζι, ήταν του
τύπου: πώς θα γίνει να πάρουν οι Έλληνες εφοπλιστές τα σώ-
βρακα των Γερμανών χωρίς να πληρώνουν φράγκο στο κράτος;
Πώς θα γίνει να τη γλυτώσουν οι φαρμακοβιομηχανίες και οι κα-



ταχρεωμένες ιχθυοκαλλιέργειες μέσω του αθάνατου μερκαντι-
λισμού; Πώς θα γίνει η τουριστική βιομηχανία να παραμείνει
ανταγωνιστική μέσω ελαφρύνσεων; Πώς θα γίνει να σώσουν κά-
ποια (όχι όλα) μικρά αφεντικά τις επιχειρήσεις τους, για να εξα-
σφαλιστεί η τόσο χρήσιμη στήριξη των μικροαστών; Γίνεται να
γίνει αυτό παραμένοντας στην αγκαλιά και τα προνόμια της Ε.Ε.
(και αν γίνεται, με κουρεμένο χρεός περικαλώ); Και, τέλος· ποι-
ους και σε τι ποσοστό από τους παραπάνω θα φάει η μαρμάγκα;

Όλα αυτά τα καυτά ερωτήματα αποκτούν τη βαρύτητα που τους
αρμόζει μέσω της παρακάτω νοητής εικόνας. Αφρισμένα σκυλιά
γυρνοβολάνε γύρω από την καμπούρα μας ουρλιάζοντας εν
χορώ «να δούμε ποιος, ποιος, ποιος θα φαγωθεί».

Για την εργατική τάξη τώρα, αν ποτέ της απευθύνονταν
κάποιες ερωτήσεις, αυτές θα ήταν του τύπου: να
πέσει κι άλλο ο μισθός λόγω μέτρων ή λόγω υποτί-
μησης του (ολόφρεσκου) νομίσματος; 200 ευρώ
σύνταξη στα 70 και αν, ή 2 δις δραχμές (που θα
έχουν την ίδια αξία); 12ωρο, εξαήμερο, ανασφά-
λιστος λόγω «μνημονίου» ή λόγω «κατάρρευσης
του ασφαλιστικού»; Αργός ψόφος γιατί δεν παί-
ζουν φάρμακα ή γιατί δε στα γράφει το ΙΚΑ; Αλλά
ευτυχώς για τις ευαίσθητες ψυχές μας, ποτέ δεν μας
έγιναν τέτοιες δύσκολες ερωτήσεις. 

Είναι κάτι περισσότερο από προφανές ότι σε αυτόν τον διάλογο
που έχει ανοίξει εδώ και καιρό το ελληνικό κράτος με τα εθνικά
αφεντικά υπάρχει ένας μεγάλος απών. Η αφεντιά μας. Η εκκω-
φαντική σιωπή της εργατικής τάξης είναι ακριβώς αυτή που κάνει
δυνατή την παραπάνω εικόνα. Με δεδομένη λοιπόν την απουσία
του μόνου πράγματος που μπορεί ποτέ να αποτελέσει τον εσω-
τερικό εχθρό σε τέτοια όμορφα σχέδια, το ελληνικό κράτος χα-
ράσσει τα τελευταία 5-6 χρόνια με πειραματισμούς και ελιγμούς
στρατηγικές και τακτικές για την επίτευξη του παραπάνω στό-
χου (ναι εκείνου για τον οποίο κανείς δε διαφωνεί). Πρώτα,
κάτω από τις ταμπέλες όπως «τεχνοκρατική κυβέρνηση» και
«κυβέρνηση της δεξιάς» κατάφερε να ελιχθεί μέσα στα πλαίσια
της «ευρωπαϊκής οικογένειας» και να μειώσει όσο μπορούσε τις
«δημόσιες δαπάνες» και το εργατικό κόστος –δηλαδή να κόψει
μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και να αυξήσει οριζόντια τους
φόρους- χωρίς να αποκλίνει από τον αρχικό στόχο. Κατόπιν,
όταν η ταξική κάθοδος άρχισε να προκαλεί ρωγμές στον συμ-

παγή εθνικό κορμό και οι διάφορες πιρουέτες απέναντι στα αν-
ταγωνιστικά κράτη συνάντησαν το πολιτικό τους όριο, ανέλαβε
το κράτος της Αριστεράς να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο.
Επανακόλληση του εθνικού κορμού και χάραξη νέας στρατηγι-
κής με αδαμάντινη προσήλωση στον ίδιο στόχο. Το αν αυτό επι-
τευχθεί τελικά μέσα ή έξω από τα ασφυκτικά πλαίσια των
«εταίρων», αλλά και τα προνόμια που προσφέρει η ευρωζώνη,
δεν έχει τεράστια σημασία.

Όπως έχει αποδείξει η πικρή ιστορία αυτού του τόπου, όπου δε
φτάνει το δεξιό κράτος, φτάνει το αριστερό. Έτσι, η «πρώτη
φορά αριστερο-φασιστο-δεξιά» κυβέρνηση φάνηκε πολύ πιο
αποτελεσματική όσον αφορά την συντονισμένη συσκότιση μέσω

των ΜΜΕ για την αληθινή φύση του ερωτήματος (τα αφρι-
σμένα σκυλιά που λέγαμε) και την οργάνωση του εθνι-

κού εσμού πίσω από τα δίκια του ελληνικού
κεφαλαίου. Με το υπέρτατο δε όπλο του λαού νο-
μιμοποιήθηκε και η καταστολή που προβλέπεται
για όσα ελάχιστα πρόβατα δεν ψήνονται για το
εθνικό μαντρί· και όχι μόνο. Δόθηκε επίσης η
απαραίτητη συναίνεση και στήριξη για την υπέρ-

τατη κρατική στρατηγική «χώσου σε πόλεμο να
δεις άσπρη μέρα», που μεταξύ μας το αριστερό κρά-

τος φαίνεται να δουλεύει με πολύ περισσότερη συνέ-
πεια. Με την ευρύτερη γειτονιά μας να βρωμάει κάθε μέρα και

πιο πολύ μπαρούτι, παίζει οι μπάτσοι που αρχίζουν πάλι και πολ-
λαπλασιάζονται να είναι το λιγότερο από τα προβλήματά μας.

Τέτοια είναι η κατάσταση και ειναι ενδεικτική του ότι η εργατική
τάξη αδυνατεί να γίνει κομμάτι του διαλόγου. Αλλά ας μην πα-
ρεξηγηθούμε. Όταν μιλάμε για συμμετοχή στο διάλογο δεν εν-
νοούμε επουδενί ότι πρέπει να απαντήσουμε στα παραπάνω
ερωτήματα. Κάθε άλλο. Κατά την ταπεινή μας άποψη, η εργατική
τάξη (όταν αρχίζει και αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως τέτοια)
δεν απαντάει σε ερωτήσεις που της έχουν βάλει τα αφεντικά και
πολύ περισσότερο, δεν απαντάει με τις μαλακισμένες απαντήσεις
που της σερβίρουν. Απεναντίας, δουλειά της είναι να εμφανίζε-
ται κάθε φορά ως ο εσωτερικός εχθρός που μετατρέπει τα σχέ-
δια των αφεντικών σε προβληματικές ασκήσεις επί χάρτου. 

Σε τέτοιες ερωτήσεις, λοιπόν, θα έπρεπε να είναι πολύ απλή η
απάντηση. Στα «ναι» ή «όχι» των αφεντικών και του κράτους η
απάντηση είναι «ΡΕ ΔΕ ΓΑΜΙΕΣΤΕ!» με κεφαλαία γράμματα.
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