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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 εργάτες
και άνεργοι, στα κεφάλια των οποίων σκάει μία
πραγματικότητα που έχει πίσω της σαράντα
χρόνια ταξικής ήττας και ειρήνης με τα αφεν-
τικά -έχουμε, με πικρό τρόπο, συνειδητοποι-
ήσει ότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η καταγωγή
της οικονομικής κρίσης και του νέου ελληνι-
κού φασισμού. Ξέρουμε πια ότι ο μόνος τρό-
πος να επιβιώσουμε, υλικά και διανοητικά,
είναι μόνο μαζί με τους ταξικούς μας συντρό-
φους 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 δημόσιο 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 τε-
χνολογικά 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.

Σε αυτές τις εκλογές κανείς δεν θα ασχοληθεί με την σκοτεινή
πλευρά του φεγγαριού. Πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι,
στην πλειοψηφία τους νέοι, βρίσκονται σήμερα στην επισφάλεια.
Πάνω από 300.000 είναι στην μερική απασχόληση […]. Βρισκόμα-
στε εδώ ακριβώς για να αναδείξουμε ότι με την παρουσία μας και
μετά τις εκλογές θα βρισκόμαστε στο πλευρό αυτών των ανθρώ-
πων, θα βρισκόμαστε δίπλα τους για να δώσουμε δύναμη σε όσους
δεν έχουν δύναμη, για να δώσουμε φωνή σε όσους δεν έχουν
φωνή1

Τέτοια έλεγε ο σημερινός πρωθυπουργός μας το μακρινό πια 2009:
«να δοθεί φωνή σε όσους δεν έχουν». Πράγματι· ωραίο σύνθημα
για το αριστερό κομματίδιο των καθηγητών πανεπιστημίου και των
διανοουμένων που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνες τις εποχές. Και μιας και
κανείς δεν μίλαγε, είπαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσουν εξ
ονόματος όλων. Και γιατί όχι; Άλλωστε, «η φύση αποστρέφεται το
κενό». Τα ωραία και διφορούμενα λόγια ποτέ δεν πάνε χαμένα με-
ταξύ ανθρώπων που ψάχνονται για προεκλογικά σλόγκαν. Έτσι, η
«φωνή όσων δεν έχουν φωνή» άρχισε να εμφανίζεται ξανά και ξανά
με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα καθώς το κόμμα πλησίαζε προς
την εξουσία· μέχρι που κατέληξε σε κάποιου είδους ημι-ανεπίση-
μης προμετωπίδας της αναδυόμενης «κυβερνώσας αριστεράς»:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δώσει φωνή σε όσους δεν έχουν, να εκφρά-
σει με το ψηφοδέλτιό του μια ενωτική κοινωνική και πολιτική Αρι-
στερά, που σέβεται τους εργαζόμενους και τα κινήματα…2»,
έγραφε η ΚΟΕ το 2014 κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις Ευ-
ρωεκλογές. Τελικά, η «κομμουνιστική οργάνωση» διαφώνησε επί
της μεθόδου της «παραγωγικής ανασυγκρότησης» και το καλοκαίρι
του 2015 αποχώρισε από τον ΣΥΡΙΖΑ…3

«Το στοίχημα σήμερα είναι να δώσουμε φωνή σε όσους δεν έχουν.
Να δώσουμε την εξουσία στον λαό»4 έγραφε η υποψήφια τότε και
νυν περιφερειάρχης Ρένα Δούρου· αυτή έμεινε…

Όντως, όμως, υπάρχουν εκείνοι που δεν έχουν φωνή σε αυτόν τον
τόπο. Και η ύπαρξή τους διατρανώνει τη γελοιότητα όσων κοινο-
βουλευτικών και κυβερνητικών στελεχών θέλουν να τους εκπρο-
σωπήσουν.

Ο Γερμανός αυτόνομος και ιστορικός, Karl Heinz Roth, στο βιβλίο
του Το άλλο εργατικό κίνημα προσπάθησε στη δεκαετία του '70 να
εξηγήσει τη σύνθεση της εργατικής τάξης της χώρας του με βάση
αυτούς τους χωρίς φωνή προλετάριους και άρα να βάλει σε ένα
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σχήμα το σύνολο της ιστορίας της ταξικής σύνθεσης στη Γερμανία.
Περιγράφοντας αργότερα τη μεθοδολογία του βιβλίου θα πει: 

[...] έπρεπε να αναλύσουμε εκ νέου την ιστορική διαδρομή που
είχε ακολουθήσει το «ένα» εργατικό κίνημα (δηλαδή οι εργατικές
οργανώσεις που ήταν ενσωματωμένες στο αυταρχικό κοινωνικό
κράτος), ώστε τελικά να φτάσει να συμμετέχει χωρίς κανέναν εν-
δοιασμό στην καταστολή του «άλλου» εργατικού κινήματος.
[…] Αντί να ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία της ακαδη-
μαϊκής ιστορίας, επιλέξαμε να μελετήσουμε το παρόν
με μία μέθοδο που πήγαινε προς τα πίσω. […] Σε
πρώτη φάση αναδείξαμε την προοδευτική απομά-
κρυνση των οργανώσεων του παραδοσιακού εργα-
τικού κινήματος από τις ταξικές τους ρίζες. […] Η
αλήθεια είναι πως κατά τη διάρκεια όλων των φά-
σεων ενσωμάτωσης του παραδοσιακού εργατικού
κινήματος, υπήρχε και μια «άλλη» εργατική κουλ-
τούρα που δεν είχε να κερδίσει ή τέλος πάντων κέρ-
δισε ελάχιστα από την πολιτική ενσωμάτωσης του
κοινωνικού κράτους.5

Προσπαθώντας να εξηγήσει πώς ήταν δυνατό να υπάρχουν ταυ-
τόχρονα η κατάντια του θεσμικού συνδικαλισμού κι η αστείρευτη
μαχητικότητα της εργατικής τάξης, ο Roth κατέληξε πως ποτέ το
εργατικό κίνημα δεν υπήρξε ενιαίο. Αντίθετα, ένα βαθύ σχίσμα
διέτρεχε πάντα το εσωτερικό του. Από τη μία, συναντούσε κανείς
σε ολόκληρη την ιστορία της εργασίας των τελευταίων δεκαετιών
ένα εργατικό κίνημα που αποκοβόταν όλο και περισσότερο από τις
ταξικές και συγκρουσιακές πηγές του, ακολουθώντας τον δρόμο
της ενσωμάτωσης στους κρατικούς μηχανισμούς και της αναρρί-
χησης στα ανώτερα κλιμάκια της εργασιακής ιεραρχίας. Από την
άλλη, υπήρχε μια μεγάλη μάζα «ανειδίκευτων», υποτιμημένων ερ-
γατών που δεν διέθεταν τα όργανα και τα εργαλεία για να κάνουν
τη φωνή τους να ακουστεί. Η μάζα, όμως, αυτή εμφανιζόταν σπο-
ραδικά, εξεγειρόταν σπασμωδικά, αντιστεκόταν πηγαία στην εν-
σωμάτωση και συγκρουόταν εξίσου πηγαία με τους κρατικούς
μηχανισμούς. Αυτό το «άλλο» εργατικό κίνημα δεν μπορούσε να
υπηρετήσει τους σκοπούς του επίσημου συνδικαλισμού, γι’ αυτό
και η ύπαρξή του συκοφαντήθηκε, η ιστορία του παραχαράχτηκε
και τελικά η ύπαρξή του υποτιμήθηκε και αποσιωπήθηκε. Κι όμως·
σε πείσμα των εχθρών του, αυτό εξακολουθούσε να υπάρχει και
να διατηρεί ζωντανό το βουβό του μίσος. Η εξάλειψή του ήταν
έτσι κι αλλιώς αδύνατη, αφού τελικά εδώ έχουμε να κάνουμε με

την πλατιά μάζα της εργατικής τάξης.

Το «επίσημο κίνημα» μιλάει πολύ· αναλύει, περιγράφει, διεκδικεί
τον ρόλο του απόλυτου εκφραστή της κατάστασης, ψάχνει και βρί-
σκει τις «λύσεις» που είναι αρκούντως «λογικές και αναγκαίες». Αν
εφαρμόσουμε τη μέθοδο του Roth στις συνθήκες της ελληνικής
κρίσης, θα το βρούμε να μιλάει για την ιδιοκτησία και όχι για τα

νοίκια, θα το βρούμε να υπερασπίζεται τα «κεκτημένα» και
όχι αυτούς που δουλεύουν σε κάθε είδους κωλοδουλειά

ή δεν δουλεύουν καθόλου, θα το δούμε να ψάχνει
συμμαχίες με τους «παραστρατημένους» φασίστες
(που είναι «πατριώτες»), θα το βρούμε να έχει πολ-
λές και ποικίλες απόψεις για τη διαχείριση της οι-
κονομίας και τελικά θα δούμε ένα κομμάτι του να
στελεχώνει τους κρατικούς μηχανισμούς που θα τις

εφαρμόσουν. Θα το βρούμε να μιλάει για την «κρίση
που έχει χτυπήσει πρώτα τη μεσαία τάξη», θα το βρούμε

να κοιτάει πάντα προς τα πάνω και ποτέ προς τα κάτω.

Η «σιωπηρή εργατική τάξη», βρίσκεται εδώ και αποτελείται από
τους μετανάστες χωρίς χαρτιά, απ’ όσους μπαίνουν και βγαίνουν
στα γραφεία του ΟΑΕΔ, απ’ όσους έμαθαν να ζουν με τους μισθούς
των 300 και 400 ευρώ, απ’ όσους δεν μπορούν να προγραμματί-
σουν όχι τι θα κάνουν τα επόμενα χρόνια, αλλά ούτε τους επόμε-
νους μήνες…

Η «αριστερή» κυβέρνησή μας και τα στελέχη της θα ήθελαν πολύ
να μιλήσουν στη θέση όσων δεν μιλάνε. Η κρατική αριστερά και τα
κρατικά σωματεία, άλλωστε, είναι αυτοί που παραδοσιακά μιλάνε
πολύ και μιλάνε μεγαλοφώνως· τόσο ώστε να είναι σίγουρο πως
δεν θα ακούγεται κανένας άλλος.
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