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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.

Πριν από μερικούς μήνες (συγκεκριμένα, στις 27 του περα-
σμένου Ιούλη), η ομάδα μας πραγματοποίησε μια πολιτική

εκδήλωση στον κατειλημμένο χώρο του Αρχείου 71. Εκεί, επι-
διώξαμε να τοποθετηθούμε επάνω στο πρόσφατο δημοψήφι-
σμα και το κάλεσμα για στήριξη του «όχι» από το σύνολο
σχεδόν του χώρου που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται με κινη-
ματικά χαρακτηριστικά. Υποστηρίξαμε πως το κυριότερο μέρος
των λεγόμενων «διαπραγματεύσεων» του ελληνικού κράτους με
τους δανειστές του, κάθε άλλο παρά την ελάφρυνση των βαρών
των από κάτω αφορούσε. Αντίθετα, η όλη διαπραγμάτευση κι-
νούνταν γύρω από το δίλημμα που έχει επιβάλει η κρίση στα ελ-
ληνικά αφεντικά: από την μια μεριά, πόση ζημιά μπορεί να
επιτραπεί στις ελληνικές τράπεζες να δεχτούν χωρίς να οδη-
γείται το όλο σύστημα σε αστάθεια· από την άλλη, πόσο μπο-
ρεί να υποχωρήσει το ελληνικό κράτος από τον προστατευτισμό
που παρέχει προς το ελληνικό κεφάλαιο απέναντι στο διεθνή
ανταγωνισμό, ώστε να καταφέρει να δανειστεί τα χρήματα που
θα του επιτρέψουν να ανακουφίσει τις τράπεζές του. Μπρος
γκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή, με τον γκρεμό να έχει χοντρικά
την εικόνα της δραχμής και της υποτίμησής της και το ρέμα την
υποβάθμιση του ελληνικού κεφαλαίου. Όσο για εμάς· η θέση
που μας φύλαγαν ήταν στον σκουπιδοτενεκέ είτε έτσι είτε αλ-
λιώς. Εκτός και αν φαντάζεται κανείς πως ο περίφημος Σόιμπλε
παρακάλαγε τα ελληνικά αφεντικά να μειώσουν τους μισθούς
των υπαλλήλων τους και αυτά αντιστέκονταν. Με λύσσα… 

Εν ολίγοις, μέσα στη διαπραγμάτευση εμείς είδαμε, αντί για τον
«περήφανο ελληνικό λαό που ορθώνει το ανάστημά του», έναν
ανελέητο διακρατικό ανταγωνισμό, ένα ακόμα επεισόδιο μετα-
τροπής της λυκοφιλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανοιχτή οι-
κονομική σύγκρουσητα και τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών να
φτάνουν στο σημείο έκρηξης. Αυτή η μπροσούρα που περιέχε-
ται ως ένθετο στο περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας, απο-
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τελεί την εισήγηση της παραπάνω πολιτικής εκδήλωσης.
Όσοι/ες βρίσκουν ενδιαφέροντα αυτά τα περίεργα που λέμε
σύντομα εδώ, μπορούν εκεί να διαβάσουν αναλυτικότερα τις
θέσεις μας.

Στην εισαγωγή της μπροσούρας ξεκαθαρίζουμε ότι

τα περιεχόμενά της, οι ιδέες, οι πολιτικές θέσεις που υποστη-
ρίζει και τελικά η συνολική πολιτική στάση της ομάδας απέ-
ναντι στα γεγονότα των τελευταίων μηνών […] δεν ανήκουν
(μόνο) στην ομάδα. Αυτό συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο
ότι για την παραγωγή αυτών των ιδεών, θέσεων και πολιτικής
στάσης δεν εργάστηκε μόνο αυτή η ομάδα. 

Αυτό, για όσους μας ξέρουν και μας παρακολουθούν δεν θα
πρέπει να φαίνεται καθόλου παράξενο. Πάντα βλέπαμε τον
συλλογικό εαυτό μας ως κομμάτι της πολιτικής κοινό-
τητας, του ζωντανού οργανισμού που συγκροτείται
και βασίζεται στο σώμα κοινών οργανωτικών πρα-
κτικών και συλλογικών αντιλήψεων που συνήθως
αποκαλούμε αυτονομία. Εντός  αυτής της κοινό-
τητας η ζύμωση, η κριτική, η έμπνευση και η
ενθάρρυνση είναι που κάνουν τις ιδέες και το
λόγο κοινό κτήμα όλων μας. Και μεταξύ μας, είναι
πολύ ωραίο να βλέπεις αυτή την κοινότητα να με-
γαλώνει διαρκώς, σε πείσμα των καιρών του ζόφου και
της απόσυρσης.

�
Για να έρθουμε και στο παρόν, όμως. Μπορεί αυτή η υπόθεση
με το δημοψήφισμα να φαντάζει κάτι μακρινό και ξεχασμένο,
τα θέματα που πραγματεύεται η εισήγηση σίγουρα δεν είναι.
Έτσι κι αλλιώς, τέτοια γεγονότα είναι πάντα μια αφορμή. Κατά
τα άλλα, η αιτία πίσω από την αφορμή ήταν -και παραμένει- η
θέση ότι η μεταπολιτευτική ιστορία του ελληνικού κοινω-

νικού σχηματισμού πρέπει να ξαναδιαβαστεί με στοχο-
προσύλωση στην ταξική ανάλυση.

Πρέπει να δούμε τις μεταλλάξεις της ελληνικής κοινωνίας, τη
γέννηση του νέου εθνικού κορμού, την καθολική επικράτηση
της μικροαστικής ιδεολογίας και την αλλαγή της τεχνικής και
πολιτικής σύνθεσης του συνόλου της εργατικής τάξης που εξα-
κολουθεί να συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Να τις συνδυάσουμε
με τις κινήσεις και τη στρατηγική του ελληνικού κράτους εντός
και εκτός συνόρων. Να ανακαλύψουμε ότι πίσω από τη γέν-
νηση του μεταπολιτευτικού «κοινωνικού κράτους» όσο και
πίσω από την «κατάρρευσή» του κρύβεται η διαχείριση της ερ-
γατικής μας δύναμης προς όφελος των αφεντικών. Να κατα-
νοήσουμε ότι το μόνο πολιτικό κόμμα που εκφράζει τα

αφεντικά μας ήταν, είναι και θα είναι, το ίδιο το κράτος.
Πρέπει τελικά να μπορέσουμε να δούμε τη σύνθετη

διαδικασία της μεγαλειώδους ταξικής μας ήττας με
τα μάτια της τάξης μας. Είναι μια οδυνηρή, αλλά
απαραίτητη, προϋπόθεση για την οργάνωση των
όποιων αναχωμάτων απέναντι σε μια επίθεση
που συνεχίζεται αμείωτη.

Kατά τα άλλα, είναι νομίζουμε σαφές ότι το τα-
ξικό ξεστράβωμα αφορά πρώτα απ’ όλα εμάς τους

ίδιους. Μέρα, με τη μέρα, συνέλευση με τη συνέλευση,
βλέπουμε όλο και πιο ξεκάθαρα πού στεκόμαστε σε αυτό το
πεδίο ταξικού πολέμου που ονομάζουμε «ελληνική κοινωνία».
Βλέπουμε τους φίλους μας και τα κοινά, υλικά, πνευματικά και
ηθικά, συμφέροντα που μας ενώνουν. Ταυτόχρονα, γίνεται όλο
και πιο διακριτός και ο εχθρός. Το τρομακτικό του μέγεθος
αλλά και οι κρυμένες του αδυναμίες. Να άλλο ένα ωραίο
πράγμα που συμβαίνει σε αυτούς τους ζοφερούς καιρούς.
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Να δούμε τη
σύνθετη διαδικα-

σία της ταξικής μας
ήττας με τα μάτια

της τάξης μας

Oδόφραγμα Voltaire Lenoir, Παρίσι 1871. 


