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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.

Ηστεντόρεια φωνή των αφεντικών αντηχεί μέσα από τον γι-

γάντιο μηχανισμό παραγωγής αλήθειας. Κι έτσι εμφανίζεται

η υπέρτατη πλάνη: η ελληνική κοινωνία είναι ενιαία, τα συμφέ-

ροντα είναι κοινά· η εργατική τάξη δεν υπάρχει -πιθανότατα δεν

υπήρξε ποτέ σε αυτά τα άγια χώματα· κανονική αστική τάξη επί-

σης δεν υπήρξε ποτέ - ο ελληνικός καπιταλισμός επιβιώνει κοντά

δύο αιώνες με κάτι γιαλαντζί αφεντικά· οι μικροαστοί είναι η καρ-

διά της κοινωνίας, μιας κοινωνίας που οι όποιες πολώσεις της είναι

ψεύτικες ή προερχόμενες από τους εθνικούς εχθρούς μας. 

Η «φωνή της αλήθειας» δεν χρειάζεται να είναι πάντα κολακευ-
τική. Αντιθέτως, πρέπει να είναι και κριτική. Τα συμφέροντα είναι
κοινά, αλλά και η ευθύνη είναι κοινή. Η επωδός τού «ζούμε πάνω
από τις δυνάμεις μας», λιγότερο ή περισσότερο δυνατή, ανάλογα
τις ανάγκες, τραβάει τριάντα χρόνια τώρα.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80, με την άνοδο του πα-
τριωτικού σοσιαλισμού, το ελληνικό κράτος επανένταξε επισήμως
την Αριστερά ως δομικό μέρος του κρατικού μηχανισμού. Tης πα-
ρέδωσε επισήμως το κομμάτι της πολιτισμικής χειραγώγησης της
εργατικής τάξης και της ανέθεσε τη συνδικαλιστική διαμεσολά-
βηση, πάντα σύμφωνα με τα συμφέροντα του κράτους και των
αφεντικών. Το χτίσιμο του πιο συμπαγούς εθνικού κορμού που
είδε το ελληνικό κράτος στον εικοστό αιώνα· η συναίνεση του με-
γαλύτερου κομματιού της εργατικής τάξης στη συνεχόμενη υποτί-
μησή της με αντάλλαγμα μια υπόσχεση για ταξική ανέλιξη, έστω
και των παιδιών της· η διανοητική έρημος και η πολιτική ένδεια
που κληρονομήσαμε όσοι και όσες μεγαλώσαμε σε αυτόν το
βόθρο· αυτά ήταν τα κατορθώματα αυτής της αριστερής μεριάς
του κράτους. 

Εμείς από τη μεριά μας, ελλατωματικά προϊόντα αυτού του βό-
θρου, υποκείμενα που παραχθήκαμε ως ενστικτώδης αντίδραση
σε αυτή την πολιτισμική χειραγώγηση και τη συνδικαλιστική δια-
μεσολάβηση, όταν προσπαθήσαμε να μιλήσουμε ενάντια στη
«φωνή της αλήθειας» αυτό που βγήκε ήταν μια στριγγιά φωνή,
μίξη υγειούς ταξικού ενστίκτου και πολιτικής ένδειας. 

CLASS WAR 
NEVER STOPS



Κοινώς, βρίσιμο για την ελληνική κοινωνία που ήταν σάπια όσο
δεν πάει και ταυτόχρονα αδυναμία να δούμε την ταξική της ιστο-
ρία. Μίσος για τους μικροαστούς, αλλά αδυναμία να δούμε ότι η
πολιτισμική επικράτησή τους, καθιστούσε αόρατα τα μη αφομοι-
ώσιμα κομμάτια της εργατικής τάξης. Χτίσιμο της δικιάς μας κουλ-
τούρας -μιας υποκουλτούρας που όπως όλες οι υποκουλτούρες
μας ένωνε έξω και ενάντια στην κυρίαρχη κουλτούρα που δια-
πότιζε τον εθνικό κορμό με τόνους lifestyle. Ταυτόχρονα
όμως αδυναμία να την καταλάβουμε ως εργαλείο επι-
βίωσης και εν δυνάμει εργαλείο επίθεσης.

To 1963, o E.P. Thompson έγραφε στον πρόλογο
του περίφημου βιβλίου του Το φτιάξιμο της αγγλι-
κής εργατικής τάξης:

Η τάξη συμβαίνει όταν κάποιοι άνθρωποι, σαν απο-
τέλεσμα κοινών εμπειριών (που κληρονόμησαν ή
βίωσαν οι ίδιοι) νιώθουν και εκφράζουν μια κοινότητα
συμφερόντων, από τη μία μεταξύ τους, κι από την άλλη ενάν-
τια σε άλλους ανθρώπους, των οποίων τα συμφέροντα είναι δια-
φορετικά (και συνήθως αντίθετα) από τα δικά τους. Η ταξική
εμπειρία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις παραγωγικές σχέ-
σεις μέσα στις οποίες οι άνθρωποι γεννιούνται ή εισέρχονται
δίχως τη θέλησή τους. Η ταξική συνείδηση, από την άλλη, είναι
ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ανταπεξέρχονται σ’ αυτές
τις εμπειρίες με πολιτισμικούς όρους: ενσωματώνεται σε παρα-
δόσεις, αξιακά συστήματα, ιδέες και θεσμούς. Αν η εμπειρία πα-
ρουσιάζεται λοιπόν καθορισμένη, η ταξική συνείδηση καθόλου
καθορισμένη δεν είναι.1

Τούτος εδώ ο ορισμός, πέραν της πολυετούς θεωρητικής θύελλας
που ξεσήκωσε, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην πολύχρονη
προσπάθεια να κατανικήσουμε την πολιτική ένδεια και να μετα-
τρέψουμε το ταξικό ένστικτο σε συλλογική γνώση. Τι θέλουμε να
πούμε με όλα αυτά;

Έχουμε πει και ξαναπεί ότι είμαστε εδώ που είμαστε γιατί με-
τράμε τριάντα χρόνια ταξικής ήττας. Έχουμε πει και ξαναπεί ότι
οι ευθύνες της εργατικής τάξης είναι τεράστιες. Και θα το πούμε
πολλές φορές ακόμα.

Από την άλλη, η εργατική τάξη ως συνείδηση κοινών υλικών συμ-
φερόντων, κοινών αξιών, κοινής κουλτούρας, μακράν του να είναι
μια συμπαγής κοινωνική δομή, μια ενιαία εργατική τάξη με προ-

καθορισμένη ταξική συνείδηση, είναι, αντιθέτως, μια συνεχής κί-
νηση, μια συνεχής δημιουργία. Με τις εσωτερικές της αντιφάσεις,
τα λάθη της, τις πάμπολες ήττες και τις μικρές και σημαντικές της
νίκες. 

Οπότε, ναι. Μετράμε τριάντα χρόνια ταξικής ήττας. Μέσα σε αυτή
τη ζοφερή διαδικασία, κομμάτια της εργατικής τάξης αφομοι-

ώθηκαν, αγκάλιασαν τον μικροαστισμό. Κομμάτια της ανε-
λίχθηκαν ταξικά σε βάρος του πάτου. Είναι αυτή η

εργατική τάξη που οι θεσμοί, το κράτος και τα αφεν-
τικά αγαπάνε να βλέπουν. Από την άλλη, υπάρχει
και αυτή η αόρατη «άλλη εργατική τάξη». Κομμά-
τια τα οποία αντιστάθηκαν όπως μπορούσαν, όπως
τους επέτρεπαν οι δυνάμεις τους. Αυτά τα κομμά-
τια, όσο μικρά και αν ήταν, περιθωριοποιήθηκαν, οι

συμπεριφορές τους, οι αξιακοί τους κώδικες ποινικο-
ποιήθηκαν και απαξιώθηκαν· έγιναν αόρατα. Αλλά ποτέ

δε σταμάτησαν να υπάρχουν. Είτε πρόκειται για την «άγρια
νεολαία» των ‘80s είτε για τους μετανάστες εργάτες των ‘90s και
για τα παιδιά τους· κυρίως τα παιδιά τους. 

Επειδή είναι μια ιστορική διαδικασία, οι τρόποι που ανακαλύπτει
η εργατική τάξη για να επιβιώνει δεν είναι ακριβώς ίδιοι συνέχεια.
Δεν είναι επίσης πάντα «αυτοί που θα έπρεπε να είναι». Πολλές
φορές -κυρίως όταν δέχεται ανηλεή επίθεση- μπορεί να είναι
ακόμα και αυτοκαταστροφικοί. Είναι όμως η συνεχής και ενστι-
κτώδης προσπάθειά της να δημιουργεί η ίδια τους όρους της κοι-
νωνικής της αναπαραγωγής.

Κατά τη γνώμη μας, στόχος δεν είναι, και δεν ήταν ποτέ, η ανα-
κάλυψη «νέων επαναστατικών υποκειμένων» και η εξύμνηση κάθε
συμπεριφοράς «επειδή είναι της εργατικής τάξης», ούτε και η κα-
ταγγελία γιατί δεν είναι «αυτό που θα έπρεπε να είναι». Ο στό-
χος ήταν και παραμένει ο ίδιος: η μετατροπή του ταξικού
ενστίκτου σε συλλογική γνώση, των μοριακών αρνήσεων σε επι-
θετικά εργαλεία. Να οργανωνόμαστε όχι μόνο πολιτισμικά αλλά
και πολιτικά ενάντια στα αφεντικά.

1. E.P. Thompson, The Making of the English Working Class, Vintage, 1966.
Τον πρόλογο μπορείτε να τον βρείτε μεταφρασμένο στο http://www.an-
tifascripta.net/βιβλιοθήκη/Γαλανόμαυρο.
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