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Το έντυπο «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ», αποτελεί μια ελάχιστη συμβολή  στις 
προσπάθειες που γίνονται στον αναρχικό/αντιεξουσιαστικό 
χώρο, να ξαναβρεθεί ο κοινός τόπος αγώνα που επιβάλλουν οι 
συνθήκες, για να αντιμετωπιστεί  η σφοδρή επίθεση κράτους και 
κεφαλαίου. Στην δαιδαλώδη και πολύπλοκη συγκυρία φιλοδο-
ξεί μέσω κριτικών απόψεων και προβληματισμών να προάγει 
την απαραίτητη οργάνωση του χώρου. Οι απόψεις του εντύπου, 
αφενός δεν χαρακτηρίζονται από κανενός είδους κακεντρέχεια, 
αφετέρου δεν έχει πρόθεση να μην πάρει καθαρή θέση στον 
πολιτικό «αχταρμά», που έχει δημιουργηθεί. Το έντυπο αυτό 
εκφράζει και εκφράζεται από την αγωνία πολλών συντρόφων 
για μια νέα κινηματική αρχή, χωρίς αγκυλώσεις και ιδεοληψίες 
του παρελθόντος. Καλή ανάγνωση…..

EDITORIAL

«Η οργανωμένη πολιτική και στρατιωτική πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό, την αστική τάξη και 
το κράτος της, αποτελεί τη μοναδική λύση για να σταθούμε όρθιοι στην εποχή μας, να ξεφύ-
γουμε από τη μιζέρια της κινηματικής εσωστρέφειας και της πολιτικής περιθωριοποίησης, 
έχοντας σαν αρχή το διαχρονικό σύνθημα που κινητοποίησε τους πιο ένδοξους αγώνες του 
επαναστατικού κινήματος: ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΟ. Τίποτα παραπάνω.»

ΟΜΑΔΑ	ΛΑΙΚΩΝ	ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
απόσπασμα από την προκήρυξη-ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στον ΣΕΒ

Το παρόν τεύχος αφιερώνεται σε όλους τους ανώνυμους  αγωνιστές,
που στάθηκαν μέχρι τον θάνατο στην υπηρεσία  του λαού.
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ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ*

H παρουσία σε όλο και μεγαλύτερο φάσμα, των πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων, 
έχει το  νόημα της, για την ανάπτυξη του επαναστατικού χώρου , την περίοδο που διανύ-
ουμε. Πολύ περισσότερο νόημα  όμως έχει, η ιεράρχηση και η στόχευση, των ζητημάτων 
εμπλοκής και παρουσίας, σε συνδυασμό με την μαζικότητα και τη δυναμική των δρώντων. 

   Αυτή η θέση μας, εντασσόμενη στην πάγια πρόταση μας, για την οφθαλμοφανέστατη 
ανάγκη οργάνωσης του χώρου και της κατανόησης του χλιαρού αποτελέσματος, που έχουν 
οι μικρές και αποσπασματικές δράσεις(οι οποίες πολλές από αυτές, λειτουργούν τελικά, 
ως βαλβίδα αποσυμπίεσης, προς όφελος της κυριαρχίας), μας αναγκάζουν να κάνουμε μια 
σοβαρή αλλαγή πλεύσης, από τις συνηθισμένες πολιτικές επιλογές και αναλύσεις, αντι-
προτείνοντας ένα νέο, συγκεντρωτικό, δρόμο δράσης, υπερβαίνοντας την γενικότητα και 
την εσωστρέφεια, που παράγει το τελευταίο διάστημα ο χώρος.

Ξεπερνώντας αοριστολογίες, υπερπηδώντας ιδεοληψίες, αρνούμενοι τις ατομικιστικές 
και μηδενιστικές τάσεις, αποφασίζουμε να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο δράσης, που το ονο-
μάζουμε τιμητικά και θέλοντας να δώσουμε ειδικό στιγματισμό και προσανατολισμό στο 
σχέδιο αυτό(και ο νοών….νοείτω), «ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ». Αφού μελετή-
σαμε 6 χρόνια όλες τις κινηματικές  δυνατότητες και «στιγμές», ήρθε η ώρα να λογοδοτή-
σουμε στον «ιστορικό» χρόνο.

Ας αρχίσουμε με δύο παραδοχές. Ο αναρχικός χώρος είναι ανώριμος να οργανωθεί και 
άρα να γίνει βάση προσέλκυσης, μαζικών κοινωνικών τμημάτων, που θα εμπνευστούν 
από μια άλλη αντιπρόταση. Άρα είναι ακίνδυνος. Ο αναρχικός χώρος, που επαφίεται στις 
δάφνες του,  φλερτάρει με τάσεις απομονωτισμού, «παλαιοχριστιανικού τύπου», εναλλα-
κτικού life style, χίπικου πρωτογονισμού  και εφηβικού ακτιβισμού, υστερικού τύπου. Δια-
λέξτε και πάρτε…..με ποιον τρόπο αλλοιώνεται διαρκώς ο κοινωνικός χαρακτήρας του. 
Επιλέξτε τον τρόπο της ατομικής βολικότητας, των μεγαλοστομιών, των  προσωπικών 
ανταγωνισμών των  «δελφίνων» και πολλά ακόμα.  Άρα, παράλληλα με τον υπόλοιπο κατά 
φαντασία  επαναστατικό χώρο, ούτε καν σαν σκέψη, η έννοια του κινήματος.

Προσπαθώντας να βρούμε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ μιας αρρωστημένης νοοτροπίας 
και της εμμονικής λαχτάρας μας, να δούμε έναν «κεντρικά» οργανωμένο, σύγχρονο αναρ-
χικό χώρο, παραδεχόμαστε την αδυναμία μας και καταλήγουμε πως η όποια προσπάθεια 
προς την κατεύθυνση αυτή, δεν θα έχει καμία τύχη, στο άμεσο μέλλον. Όταν άλλωστε δεν 
αναγκάζεσαι, ούτε από τις συνθήκες, τις ανάγκες, για κάτι τέτοιο, τότε μάλλον μιλάμε 
ανούσια. Έτσι λοιπόν, προτάσσουμε μέσω του «σχεδίου», να κάνουμε την ανάγκη ,φιλό-
τιμο και να προσμετρήσουμε όλες τις παραμέτρους.

Το σχέδιο «ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», που παρουσιάζουμε αποτελείται από τρεις στό-
χους-πυλώνες. Η ευρύτητα των στοχεύσεων δεν αφορά μόνο τον αναρχικό χώρο, ψάχνει 
για κοινωνικοπολιτικές συνεργασίες, αφουγκράζεται την ιστορικότητα της εποχής και δεν 
προσπαθεί να πορευτεί με προτάγματα και ιδεοληπτικές αναλύσεις. Οι στιγμές είναι τόσο 
καθοριστικές, που μας υποχρεώνουν να ξεπεράσουμε με ευκολία την …..ορθοδοξία της 
«μοναστηριακής» αναρχίας.

Στόχευση 1η. Έξω από το ευρώ, έξω από τη ΕΕ, Αντεπίθεση στην αποικιοκρατία.
Στόχευση 2η. Ταξική αντεπίθεση με στόχο την αύξηση του βασικού μισθού.
Στόχευση 3η Έμπρακτη αλληλεγγύη και αντιπληροφόρηση του σχεδίου. 
Ας γίνουμε λίγο πιο αναλυτικοί αλλά και ξεκάθαροι. Ο τόπος που διαχειριζόμαστε καθη-

μερινά την μιζέρια μας και περιφέρουμε τους εαυτούς μας, ως οι νέοι δουλοπάροικοι, που-
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λώντας πιο φθηνά από ποτέ, την μισθωτή σκλαβιά μας, βρίσκεται κάτω από διεθνή τοκο-
γλυφικό έλεγχο, κάτω από ένα ακραία κεκαλυμμένο αποικιοκρατικό καθεστώς. 

Η Ελλάδα, είναι ο κυριολεκτικός ορισμός της αποικίας, βρισκόμαστε σε καθεστώς κατο-
χής, με την αίσθηση και μόνο, κάποιας αυτονομίας. Αυτό από μονό του και το ότι τα μνη-
μόνια είναι η μαγική συνταγή ευελιξίας, της μεγαλοαστικής τάξης, δεν αφήνει το περιθώ-
ριο επιλογών. Γι’ αυτό, δεν είναι πρόθεση μας να επιμείνουμε, στην προσπάθεια προταγ-
μάτων, που την περίοδο αυτή, δεν έχουν κανένα ουσιαστικό νόημα. Η θηλεία στο λαιμό 
μας, η ευκαιρία τους, η φτωχοποίηση μας, στρατηγικός επενδυτικός ελιγμός της κρίσης 
τους, η παθητικότητα μας, η επιτυχία του πειράματος. Ο Σύριζα που ποδοπάτησε τις απα-
τηλές ελπίδες του λαού αυτού , διαχειρίζεται υπάκουα, το ολοκληρωτικό ξεπούλημα, περ-
νάει οτι μέτρο δεν θα μπορούσε να περάσει,  οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. 

Εξουσιάζει με το ίδιο ακριβώς επιχείρημα, των κατοχικών κυβερνήσεων, περί αναγκαίας 
συνθηκολόγησης, και την δήθεν περαιτέρω προστασίας μας. Στην οικονομική του πολι-
τική, είναι άξιο υπαλληλάκι. Απαρτίζεται από άβρεχτους πολιτικάντηδες, ψευτοπροοδευ-
τικούς φιόγκους, από παρείσακτα κηφηνοειδή, θεατρίνους, που δήθεν συμπονούν, από 
τα πλουσιοπάροχα οχυρά τους, τον πόνο και την μαζική γενοκτονία του λαού. Η ήπια και 
τζάμπα εσωτερική διαχείριση, το διττό του προσωπείο, δεν ξεγελά πλέον κανένα. Η χιπο-
κουλτούρα τους, δεν μπορεί να κρύψει την δουλοπρέπεια, που έχει κάθε δωσίλογος του 
είδους(Κι ο Τσολάκογλου χαστούκιζε τους μαυραγορίτες και λοιπόν;).

Η νέα Γερμανική επεκτατική πολιτική, που συγκρούεται για την καθιέρωση της πρωτο-
καθεδρίας της, με τις υπόλοιπες καπιταλιστικές δυνάμεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, βρήκαν 
τον κατάλληλο εξυπνάκια, για συνομιλητή(εκφραστή των αμερικανικών επιδιώξεων), και 
τον λαό παραζαλισμένο από τις φάπες. Περιφέρουν σε συνεργασία με τους έλληνες κεφα-
λαιοκράτες , τα κεφάλια μας στις πλατείες, με επαίνους τη θλιμμένη ηττοπάθεια μας, και 
χειροκροτητές έναν κωλόγερο Δραγασάκη, πολιτικού ταγού, του πιονιού Τσίπρα και ένα 
τσούρμο βουτυρόπαιδων. Οι δακρύβρεχτοι δικαιοπροστάτες, οι αφηνιασμένοι ελπιδοφό-
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ροι, διάλεξαν στρατόπεδο και κάνουν τώρα την λάντζα, της μεγαλοαστικής τάξης .
Εμείς πλέον καλούμε μέσω του εντύπου μας, στο χτύπημα με όποιο μέσο, όλων των 

ξένων και ντόπιων κεφαλαιοκρατών και εξουσιαστών. Να αρχίσουμε την μάχη από την 
αρχή, ξυπνώντας τους υπνωτισμένους συμμάχους μας, στηρίζοντας όλες τις ενέργειες, που 
τάσσονται ξεκάθαρα με την συγκεκριμένη άποψη, για το  τέλος της αποικιακής ιμπερια-
λιστικής εκστρατείας, στον τόπο αυτόν. Προτείνουμε στους συντρόφους μας, να καταλά-
βουν πως δεν υπάρχει σημαντικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή, από την απάντηση μας. Της 
συνολικής, επιθετικά στοχευόμενης στάσης μας, με τις λογικές και πολιτικές προστασίας, 
της καπιταλιστικής σταθερότητας. Έχει αρχίσει ο πόλεμος και όποιος έχει ξαναδιαβάσει 
το έντυπο μας, δεν περιμένει μια ντεφετιστική στάση από εμάς, τσουβαλιάσματος και ίσων 
αποστάσεων. Το όποιο κίνημα και ότι γεννηθεί, έχει ένα και μόνο κύριο σκοπό πια. Να 
οργανώσει την αυτοάμυνα και να προωθήσει τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων. Να 
σταθεί στην υπηρεσία τους.

Δεν νοείτε για μας, να έχει υπάρξει συντονισμός δράσεων, επιθετικών ή μη, για πολύ 
υποδεέστερα ζητήματα και να μην μπορεί να υπάρχει, για ένα τέτοιο κυρίαρχο ζήτημα επι-
βίωσης. Μαζικά, όπως το χουμε κάνει πολλές φορές ,να σταλεί ένα μήνυμα, ότι για να κερ-
δηθεί ένας πόλεμος, χρειάζεται ο ηττημένος να συνθηκολογήσει. Η θολούρα και οι ιδεολο-
γικές αγκυλώσεις δεν έχουν χώρο τώρα. Το διεκδικητικό και μαχόμενα σκεπτόμενο τμήμα 
του λαού, πρέπει να διώξει ΤΩΡΑ, τους σύγχρονους αποικιοκράτες και τους συνεργάτες 
τους, με την δικιά μας καταλυτική αρχή. 

Να φτιάξουμε το διεκδικητικό πλαίσιο, εντάσσοντας και ονοματίζοντας, όλες τις προ-
σπάθειες μας, προς επίτευξη  του σχεδίου, «ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ». Να δείξουμε απο-
φασιστικότητα, συστηματική συμμετοχή,  για να απαιτήσουμε την έξοδο, από το  στρατό-
πεδο συγκέντρωσης, της ΕΕ και τη λαιμητόμο του ευρώ, που απειλεί την όποια επαναστα-
τική προοπτική και που θα αποτελέσει την νεοφασιστική εκδοχή του παγκοσμιοποιημένου 
κεφαλαίου.(κι οι πολεμικές εντάσεις στην Ελλάδα, δεν θα ναι μακριά).  Προς μια κατεύ-
θυνση και μόνο, για να έχει νόημα όλο αυτό. Αυτής  του ελευθεριακού σοσιαλισμού.

Ξεκινώντας και δείχνοντας την σοβαρότητα του εγχειρήματος , αναμένοντας την μαζική 
αποδοχή του, ενημερώνουμε την κοινωνία, χτυπάμε και ζαλίζουμε τον αντίπαλο, χωρίς 
ούτε εμείς να ξέρουμε, τι διαστάσεις μπορεί να πάρει κάτι τέτοιο, αφού θεωρούμε πολλούς 
σιωπηλούς ανθρώπους ετοίμους, να λάβουν μέρος «στη φωτιά», όταν υπάρξει κάποιος 
που θα ρίξει τη σπίθα , θα τους περιλαμβάνει, χωρίς να τους ποδηγετεί και χωρίς να τους 
ζητά την «αφοσίωση», μιας πειθαρχημένης οργάνωσης. Είναι το στοίχημα να δημιουρ-
γήσουμε εμείς τα γεγονότα και να μην σερνόμαστε πίσω από την μιντιακή επικαιρότητα, 
προσπερνώντας με αυτό τον τρόπο, την ομολογούμενη αδυναμία οργάνωσης ενός ιδεολο-
γικά άρτιου, πολιτικοποιημένου μετώπου , μιας ομοσπονδίας ή μιας μαχητικής πλατφόρ-
μας. Ξαναζωντανεύουμε το αίσθημα της ενότητας στην αντίσταση, ενώνοντας κόσμο, που 
βλέπει την αξιοπρέπεια και την περηφάνια του, να ταπεινώνεται, χωρίς να τον χαρίζουμε

 στην απάθεια και τους φασιστές. 
Το δεύτερο σκέλος, της διεκδίκησης της αύξησης του βασικού μισθού, βασίζεται σε 

προηγούμενο, ρεαλιστικής ιστορική βάσης, των εργατών, πχ στο Σικάγο, εν μέσω καπιτα-
λιστικής κρίσης(8ωρο) . Δεν είναι αφηρημένη διεκδίκηση, είναι ορόσημο για μια  ταξική 
αφετηρία. Η αφορμή για σύνδεση και πολιτικοποίηση των νέων ανθρώπων, με μια απτή 
διεκδίκηση, που σιγοψιθυρίζεται παντού. Μια στόχευση, που εντάσσεται στο σχέδιο μας, 
χωρίς να διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας, αφού υπάρχουν ήδη κάποιες τέτοιες προσπάθειες. 
Αν κάποιοι, την θεωρήσουν μια ρεφορμιστική αντίληψη, ας προστρέξουν στα βιβλία κινη-



4

ματικής ιστορία ή ας κάτσουν να κάνουν τους ιεροκήρυκες από τους παρείστικους άμβω-
νες, της «δευτέρας» παρουσίας  της επανάστασης.( την «πρώτη», την είχαν κάνει ήδη, οι 
άνθρωποι των σπηλαίων).

Εμείς παράγουμε τον πλούτο αυτού του κόσμου, και μας ανήκει. Η φτωχοποίηση μας, ως 
σχεδιασμός της κυριαρχίας, με αφορμή την κρίση, η πολιτική στόχευση της συμπίεσης των 
μισθών, ή η άρνηση της εργασίας από μια γενικότερη κουλτούρα απλοποίησης από την 
άλλη,  προσδοκώντας μια πιο λιτή ζωή- των βασικών αναγκών- ή ακόμα και  αποστεωμένη 
από την ποικιλία, την αφθονία, ακόμα και την πολυτέλεια, μας τοποθετούν σε άλλο στρα-
τόπεδο. Δεν ήμαστε κατά της εργασίας , το χουμε ξαναπεί, είμαστε πολέμιοι της μισθωτής 
εργασίας, και ειδικότερα, όταν την ξεπουλάμε τόσο φθηνά.  Το ζήτημα μας είναι καθαρά 
ζήτημα σκοπού και διαχείρισης, της εργασίας. Πολεμάμε από την μεριά μας να πάψουμε 
να  δουλεύουμε για τον καπιταλισμό και τα αφεντικά, αλλά μέχρι να το καταφέρουμε, θα 
παλεύουμε για τις απτές διεκδικήσεις της τάξης μας. Τις  μικρές και τις μεγάλες, μέσα από 
την ίδια καθημερινή αγωνία κι όχι από τον υδροκεφαλισμό της απόστασης.

Αφετηρία μας δεν είναι η περιβαλλοντολογική μας ευαισθησία ή η διαχείριση του ατό-
μου μας, αλλά οι κάθε λογής ρεαλιστικών μαχών, με τελικό σκοπό την κοινωνικοποίηση 
των μέσων παραγωγής, την επίτευξη της αρμονίας μεταξύ περιβάλλοντος και ανθρώπου 
και την πρόοδο της απελευθερωμένης κοινωνίας, που θα επιτευχτεί από το ξεδίπλωμα του 
ταλέντου  και της έμπνευσης , μέσω της ανάπτυξης των επιστημών και της τεχνολογίας, 
για να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο ,προσεγγίζοντας την κοινή ευτυχία όλων. 

Πόσο μακρινά φαντάζουν όλα αυτά όμως, αν δεν βρούμε τον κοινό αρχικό πόλο, την 
αφετηρία και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη, από μια νικηφόρα εργατική διεκδίκηση. Τόσο 
ρεαλιστική και σημαντική και άκρως διεκδικήσιμη, από ένα κόσμο που θέλει να πιαστεί σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο ,αφού αρχικά τον συμφέρει και το έχει ανάγκη.   Πορείες, αφισοκολλή-
σεις, σωματεία, μαχητικές απεργίες, μοιράσματα, αποκλεισμούς, συγκεντρώσεις, μαζικές 
ενημερωτικές εξορμήσεις και ότι μπορεί ο καθένας να σκεφτεί και να συμβάλλει, εκεί που 
ο καπιταλισμός επελαύνει αήττητος , μειώνοντας συνεχώς το μισθολογικό  κόστος, χωρίς 
γενικότητες και αοριστολογίες. Χωρίς να αναρωτιέται ο εργατικός κόσμος για τα σενάρια 
μας, after revolution, και τις αρνήσεις μας, που του φαίνονται, πολυτέλεια.

Η χρονική συγκυρία, το άνοιγμα της κουβέντας των εργασιακών και ο συντονισμός των 
κινήσεων, κάτω από διασυνδεδεμένο σχέδιο, κοινού ονομαστικού παρανομαστή ,δίνει την 
δυνατότητα ευρύτητας του αγώνα.  Αυτό τον ελιγμό και την ταχύτητα, μπορεί να το δώσει 
το σχέδιο που προτείνουμε, όπου μπορούν να ενταχθούν και αυτές οι ενέργειες. Χωρίς 
φλυαρίες, αύξηση του κατώτατου μισθού τώρα.

Ο τρίτος πυλώνας έρχεται με αφορμή , τα λόγια της Κατερίνας Γώγου. «Σημασία έχει 
να παραμείνεις άνθρωπος». Στην εποχή της πιο φτωχοποιημένης γενιάς σε εποχή ειρήνης, 
της μιζέριας και της εξαθλίωσης , πολιτική αξιοπρέπεια, είναι να παραμένεις άνθρωπος. 
Να δίνεις και να μοιράζεσαι την ίδια ανέχεια, να εξυμνείς τις έννοιες της αλληλεγγύης , 
της αλληλοβοήθειας και να τις κάνεις πράξη. Οφείλουμε να κατανοήσουμε, πως πίσω από 
το φράγμα της αυριανής αλλαγής του κόσμου, υπάρχει το σήμερα της πείνας, των αρρω-
στιών, της φτώχειας, του πόνου, της κατάθλιψης. Ντόπιοι και μετανάστες στην ανέχεια, 
την ανεργία, χωρίς στέγαση και βασικά αγαθά.

Συστηματικά πλέον από τα ήδη υπάρχοντα κέντρα, αλλά και νέα, πρέπει να υπάρξει , μια 
στροφή στην πορεία της αλληλοβοήθειας, από τα εσωτερικά θέματα, προς την κοινωνία. 
Προτείνουμε, μαζικά συσσίτια σε κεντρικά σημεία της πόλης, σταθερού χρονικού προ-
σανατολισμού, ή καθιερωμένα τοπικά συσσίτια , με συντονισμένη δράση στις γειτονιές. 
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Ταμεία κοινωνικής αλληλεγγύης, στα στέκια και τις ομάδες,   περιφρουρημένες καταλή-
ψεις στέγης, για αστέγους, απαλλοτριώσεις της τεράστιας εκκλησιαστικής περιουσίας και 
των Σουπερ Μάρκετ. 

Να μπεί ένα τέλος σε διαστρεβλωμένες αντιλήψεις, που έχουν εδραιωθεί, εδώ και χρόνια 
στο χώρο. Η φάση των «απαλλοτριώσεων», για ατομικό όφελος, η έννοια της αλληλοβο-
ήθειας ως ανθρωπιστική, βαφτίζεται αρνητική έννοια, λες και βοηθάμε από λύπη ή από το 
περίσσευμα. Η προσέγγιση συλλογικών κουζινών με τα πανό, με συνθήματα εκτός τόπου 
και χρόνου και η «βαβούρα» των σκληρών, στα μεγάφωνα, κατάντησε γραφικότητα. Οι 
κινήσεις ιδεολογικής καθαρότητας, που ζητάνε την πολιτικοποίηση ως προϋπόθεση ή εχέγ-
γυο, της αλληλεγγύης, ή η δήθεν μη οικονομική αλληλεγγύη(χρήματα) και οι επιλεκτικές 
ευαισθησίες, καθιστούν τους δρώντες να κοιτούν το δέντρο και να χάνουν το δάσος. Επιδι-
ώκουμε λοιπόν, ως αναγκαία αλυσίδα του σχεδίου μας, την ουσιώδη έκφραση έμπρακτης 
αλληλεγγύης, που θα δίνει και λύσεις και όχι απλά και στιγμιαία το πολιτικό παρόν.         

Βασικός λόγος επιτυχίας του σχεδίου είναι το ακαταδίωκτό του, βασική προϋπόθεση, 
η μαζικότητα και η διάδοση του. Εδώ, για όσους συμφωνήσουν, οι τρόποι, είναι λίγο 
πολύ γνωστοί. Η ατομική  φαντασία επιπλέον μπορεί να βοηθήσει στον επικοινωνιακό 
«θόρυβο», βρίσκοντας και νέους τρόπους επικοινωνίας(πχ ιντερνετικό κανάλι). Οι πτυ-
χές του σχεδίου δεν είναι κάτι το ακατανόητο ή το δύσκολο. Είναι τρεις , δεν ερμηνεύο-
νται κατά το δοκούν και δεν μπορούν αποτελέσουν ξεκομμένες, κάποια ουσιώδη επιδίωξη, 
αφού αν σκεφτεί λίγο κάποιος, μπορεί να διακρίνει το λεπτό νήμα που της ενώνει.

Το «σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», ξεπερνά προσωρινά, το θεμελιώδες πρόβλημα, 
της μη οργάνωσης του χώρου, δίνει μια αφορμή ακούσιας συνεύρεσης. Καλεί σε σύμπραξη 
διαφορετικό κόσμο, με απτές κοινές αιτιάσεις , στοχευόμενες παρακάμπτοντας την αορι-
στολογία και την μελλοντολογία. Βάζει σε σειρά βασικές προτεραιότητες, ενώνει σε κοινό 
μέτωπο αγώνα, σπάει τα δεσμά των ιδεολογικών αγκυλώσεων, που στέλνει ανθρώπους 
στην αφασία ή στον αντίπαλο.  Εξυπηρετεί βασικές ανθρώπινες ανάγκες, στέκεται δίπλα 
στα συμφέροντα της εργατικής τάξης, μετουσιώνει την αφηρημένη οπτική της αντίστασης 
σε ένα κοινό δρόμο. Χωράει όλων των ειδών τις ενέργειες, επιθετικές ή μη, χωρίς ανταγω-
νισμό μεταξύ τους. Μπερδεύει και παραπλανεί την καταστολή. Τα αεροπλάνα, συνεχίζουν 
να πετούν ακόμα και όταν ο πιλότος κοιμάται. Έστω και στον αυτόματο…. Είναι μια καλή 
αρχή….. 

Όποιος συμφωνεί  σε γενικές γραμμές και θέλει να αποδώσει τις πολιτικές του ενέργειες, 
στο όνομα του συγκεκριμένου σχεδίου ακόμη και  εμπλουτίζοντας το, θα είναι μεγάλη μας 
χαρά να το δούμε.

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ
«σχεδιο ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»

*την ιστορία της ηρωικής μορφής, που φέρει το όνομα «του σχεδίου», θα θέλαμε να την 
ψάξει ο καθένας μόνος του, σαν μια καλή αφορμή. Για μας η συγκεκριμένη μορφή, ωε ένδειξη 

σεβασμού και τιμής, ονοματοδοτεί και χαρακτηρίζει  τη χροιά του εγχειρήματος μας. 
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ΝΙΤΕΡΕΣΟ

Στο πρώτο τεύχος του εντύπου μας, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση, στο εμπόδιο, μιας μελλο-
ντικής επανάστασης, στον δυτικό κόσμο τουλάχιστον, λόγω της υπεροπλίας του αντιπά-
λου, στρατιωτικά και τεχνολογικά, όχι μόνο ως προς την νικηφόρα έκβασή της, αλλά και 
στη διαφύλαξη και την εδραίωσής της. Το κείμενο ονομαζόταν, « Γόρδιος Δεσμός». 

Σαν έντυπο εκφράζουμε την πεποίθηση, πως δεν υπάρχει ειρηνικό πέρασμα, προς τον 
ελευθεριακό σοσιαλισμό, την αναρχία δηλ. Δυστυχώς, παραδεχόμαστε, αντιφατικά ίσως, 
πως όπως δεν  μπορούμε να αποδεχτούμε κάποια άλλη, ειρηνική λύση, που οι νταβατζήδες 
του κόσμου αυτού, θα αφήσουν αναίμακτα την εξουσία τους και το οικονομικό μοντέλο 
του καπιταλισμού, που την ακολουθεί, έτσι δεν μπορούμε σήμερα, χωρίς την συλλογική 
κουβέντα, που πρέπει να ανοίξει, να περιγράψουμε, το βίαιο, νικηφόρο, αυτό πέρασμα, . 

Η διαδικασία αυτή λοιπόν, που αποτελεί τον σύγχρονο σχεδιασμό, του απαραιτήτου επανα-
στατικού σχεδίου, προϋποθέτει, πέραν αυτών που έχουν γραφτεί και ξαναγραφτεί(οργάνωση, 
κοινή στόχευση, στρατιωτικοπολιτικά μέσα, κίνημα, συνείδηση, αποφασιστικότητα κτλ), 
να υπερπηδήσει τα ζητήματα, της υπεροπλίας του αντιπάλου(«γόρδιος δεσμός») και τα 
συμφέροντα των  συμμάχων του, ιδεολογικών και οικονομικών.

Εδώ, σε αυτό το σημείο της ανάλυση μας, πρέπει να πούμε πως για εμάς, αποτελεί - 
το ζήτημα των συμφερόντων, δηλαδή της γεωπολιτικής, άρα και του επιτρεπτού ή μη   
συσχετισμού δυνάμεων-, το δεύτερο πυλώνα του μελλοντικού σκοπέλου, που θα βρουν οι 
εξεγερμένοι μπροστά τους. ‘Έστω και αν θεωρήσουμε δεδομένο, πως βρίσκεται η εργα-
λειοθήκη,  για μια νικηφόρα εκτροπή του συστήματος, αυτό δεν σημαίνει, πως δεν μας 
απασχολεί η εδραίωση της και η μη εκμετάλλευση της, από τον πυρήνα του εχθρού, την 
παγκόσμια κυριαρχία. Έτσι με απλή συλλογιστική, αποδεικνύεται, πως ή πρέπει να περι-
μένεις την παγκόσμια επανάσταση, που μπορεί να είναι επιθυμητή, με χαρακτηριστικό, την 
διάρκεια στη φύσης της, αλλά είναι άκρως φαντασιακή και ερωτοτροπεί με το θυμικό και 
όχι με την πραγματικότητα. 

Αυτό είναι ξεκάθαρη θέση μας, πως τουλάχιστον αρχικά, η επαναστατική διεργασία, 
που θα ανοίξει τον δρόμο για οτιδήποτε άλλο, δεν θα αποτελεί μια αυτόματη, αυθύπαρ-
κτη, παγκόσμια έκρηξη, αλλά θα οριοθετείται στο πλαίσιο-«χώρα»-, δηλαδή με σύνορα, 
που θα πρέπει να υπερασπιστούν, έως ότου ανοίξουν, για να  αγκαλιάσουν τα γειτονικά 
επαναστατικά μας αδέρφια. Οτιδήποτε άλλο για εμάς δεν έχει ρεαλιστική εφαρμογή, θα 
πνιγεί εύκολα στο αίμα, θα αλλοιωθεί ,ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμο. Θεωρούμε ότι αυτή 
η λογική που παρουσιάζουμε, αποτελεί την μοναδική, σημερινή ερμηνεία του διεθνισμού. 
Στην πρακτική του εφαρμογή,  μπορεί να πάρει και άλλες μορφές, όπως η έμπρακτη διε-
θνής αλληλεγγύη(πχ Rojava).

Άλλοι σύντροφοι, που μπορεί να κατέχουν μαγικά ραβδιά, ή έστω άλλες λογικές, ξεπερ-
νώντας τις πραγματικές  δυσκολίες, χωρίς αντιφάσεις ίσως ,με προμετωπίδα την ιδεολο-
γική καθαρότητα, τους καλούμε να διατυπώσουν τις δικές τους προτάσεις και προβλη-
ματισμούς. Το στοίχημα πάντως είναι να αποδείξουμε, ότι αυτό που προτάσσουμε, έτσι 
όπως το προτάσσουμε, είναι σωστό και εφαρμόσιμο και όχι ότι είναι σωστό, γιατί απλά το 
προτάσσει μια σωστή ιδεολογική αφετηρία. Άρα το ζήτημα της παγκόσμιας επανάστασης 
για εμάς είναι ένα σπουδαίο ζήτημα, αλλά αποτελεί το νούμερο δυο, στον βηματισμό μας.

Παρενθετικά, θα πρέπει να διατυπώσουμε επ’ ευκαιρία και τις διαφωνίες μας, από άλλες 
απόψεις(ένας από τους σκοπούς του εντύπου), στο ζήτημα  «περί σχεδιασμού». Όπως σε 
αυτές πχ, που λένε ότι δεν χρειάζεται επαναστατικό σχέδιο, για το τώρα και το μετά.. 
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Δυστυχώς, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια άκρη εδώ, διότι αποτελεί αγεφύρωτη η  
διαφορά μας, με τις αοριστολογίες και τον αυτόματο πιλότο, του ενθουσιασμού. Για εμάς, 
είναι ξεκάθαρο, πως δεν μας φτάνει η επανάσταση, αν με κάποιους δεν συμφωνούμε στην 
απάντηση ερωτημάτων, όπως : «με ποιους?», «και μετά τί?». Δεν μπορούμε να συχνοτι-
στούμε με όσους αγκαλιάζουν  το «μηδέν», και χαϊδεύουν την αυτολατρεία, απλά παίρ-
νουμε σαφείς αποστάσεις από αυτόν ,τον νήδυμο ύπνο.

Για όσους πάλι, μιλούν πχ, για επανάσταση των σύγχρονων κοινωνιών, με σχέδιο και  
υποκείμενο τους μετανάστες  πχ(εξαθλιωμένοι που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, πραγμα-
τική εργατική τάξη, χωρίς δεσμεύσεις  και συναισθηματισμούς και μάλιστα  ακραία εκμε-
ταλλευόμενη). Αυτή η θεώρηση διαψεύστηκε, δυστυχώς, πριν αρκετά χρόνια στην Ιταλία 
και διαψεύδεται  από τα όσα βλέπουν τα δικά μας μάτια καθημερινά, διότι πριν την τάξη, 
προηγείται η συνείδηση αυτής και άλλα. Όπως  η αρμονική  συνύπαρξη, που βασίζεται και 
από τα δυο μέρη στον αλληλοσεβασμό, την ανεκτικότητα και την υποχωρητικότητα. Κάτι 
που δεν ισχύει σήμερα και φυσικά πρέπει να αποτελέσει  σημείο σκληρής μάχης, όχι όμως 
για μια τέτοια άκαρπη επιδίωξη. Αναγκαία λοιπόν  συνθήκη της επανάστασης το εξαθλι-
ωμένο τμήμα μιας κοινωνίας, αλλά από μονό του, χωρίς άλλα χαρακτηριστικά,  αποτελεί 
πρόσφορο υλικό, μπολιάσματος της συντήρησης. Αν δεν ήταν έτσι άλλωστε, τώρα η φλόγα 
της επανάστασης, θα έκαιγε στην Αφρική. Κλείνουμε παρένθεση. 

Γυρίζοντας  στο αρχικό ζήτημα του  κειμένου αυτού, δηλαδή  των παγκόσμιων συμφε-
ρόντων και των διεθνών  συσχετισμών (γεωπολιτική), θα ρισκάρουμε να πούμε, πως από 
την δικιά μας πλευρά, ως αναρχικός χώρος, δεν έχουμε δώσει καμία βαρύτητα σε αυτό το 
ζήτημα και ο λόγος μας, είναι απόλυτα ξεκομμένος, σαν να μην λαμβάνει αυτό το θέμα, 
καθόλου υπ όψιν και τη διάσταση που έχει.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων, διατυπώνονται τα γεγονότα, με την τακτική των ίσων 
αποστάσεων, ή τη λογική πχ, του «δίκιο έχουν οι Παλαιστίνιοι, αλλά κράτος θέλουν να 
φτιάξουν κι αυτοί».(Όταν έχεις την πολυτέλεια, αυτά λες).   Οι αναλύσεις μας είναι ελλι-
πέστατες , ενώ πολλά από αυτά, δεν αναφέρονται καν, γιατί απλά θεωρούμε αυτήν την 
κουβέντα, σαν κάτι που αφορά, το κράτος και  μόνο. Σαν το επιχείρημα «καραμέλα», που 
ακούγεται κατά καιρούς, ότι όλα αυτά, αποτελούν  την «γλωσσά ή το λεξικό της κυριαρ-
χίας». Έκρηξη βολικότητας. Ο «αυτόνομος» χώρος ,οφείλουμε να πούμε ότι προσεγγίζει 
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αρκετά τα ζητήματα αυτά, από μια οπτική όμως, που ο ετεροπροσδιορισμός,  η αλόγιστη 
φρασεολογική επιθετικότητα, σαν άλλο οπαδικό πικάρισμα( ισραηλινές σημαίες κτλ ως 
δείγμα αντιφασισμού), και η συνωμοσιολογία, να είναι έκδηλα ελαττώματα της.  

Είναι αλήθεια πως καμία εξέγερση, καμία επανάσταση δεν νίκησε ή δεν εδραιώθηκε, 
χωρίς το κλείσιμο του ματιού, των « μεγάλων δυνάμεων» ,που εμπλέκονται στην παγκό-
σμια καπιταλιστική διαμάχη. Η εμπλοκή τους ήταν  έμμεση ή άμεση, υποστηρικτική ή όχι, 
ανάλογα  τα συμφέροντα τους φυσικά. Αυτό παρατηρήσαμε με φανερό τρόπο και ξεκά-
θαρο, στην  εξέλιξη που είχε η αραβική άνοιξη. Αυτό κοιτάζουμε με θλίψη στην Συρία, 
στην Παλαιστίνη, στην Γιουγκοσλαβία, στο Κουρδιστάν, στην Κύπρο ,στην Ουκρανία. 
Εξεγέρσεις, αντιστάσεις, ή απ την άλλη ,πραξικοπήματα και άφθονο αίμα που το αποτέ-
λεσμα ευνοεί πάντα, τη νικήτρια καπιταλιστική δύναμη, όπου ο χθεσινός  εχθρός, γίνεται 
σύμμαχος και το αντίθετο.

Δεν μπορεί λοιπόν, στον λόγο μας, σαν χώρος, να μην προσμετράμε αυτόν τον κατα-
λυτικό  παράγοντα. Δεν μπορεί σχηματικά στο λόγο μας, προς υπεράσπιση των επιχειρη-
μάτων μας, να φτάνουμε σε απολύτως επικίνδυνα μονοπάτια. Θα δώσουμε  παράδειγμα, 
υπερβολής και μυωπικής αντίληψης. 

Το κράτος της ΠΓΔΜ ή όπως αλλιώς, όπου για να σταθεί και να συσπειρώσει τον λαό 
του εθνοτικά, προάγει τον εθνικισμό στον πληθυσμό του και ανακαλύπτει χάρτες, σύμβολα 
,αλλαγές συνόρων και ανιστόρητες ιστορικές συνέχειες(όσο αρχαιομακεδόνες είναι εκεί-
νοι, άλλο τόσο αρχαιοέλληνες είναι οι εδώ), όχι μόνο υπερασπίστηκε αλλά και παραχαϊ-
δεύτηκε από μεγάλο μέρος του χώρου. Η λογική της   προβοκατόρικης συνθηματολογίας 
ή «τσιγκλίματος», δεν σε κάνει αυτόματα  και πιο διεθνιστή. 

«Μικροί και ακίνδυνοι, αγνοί και αθώοι, έρμαια στα νύχια, του ελληνικού 
εθνικισμού»,παρουσιάστηκαν κατά καιρούς «οι παρ ολίγων προσαρτημένοι».(δεν είναι 
ειρωνικό, ισχύει). Φυσικά το κράτος αυτό, αποτελεί παραμάγαζο της «Δύσης» και πεδίο 
πρόσφορο για επέκταση  του  μεγαλοαστικού ελληνικού κεφαλαίου. Δεν άργησε να  δώσει 
τα διαπιστευτήρια του, στους μεγάλους προστάτες, κλείνοντας τα σύνορα,  για τους μετα-
νάστες, κάνοντας αυτό που ουκ ολίγες φόρες, το ελληνικό καθεστώς, έχει επιλέξει αντί-
στοιχα ,μπροστά στα συμφέροντα του. 

Μα δεν τόλμησε να  μιλήσει ποτέ κανείς, ότι αποτελεί επιπλέον, ένα ακόμα σημείο τρι-
βής, μια αφορμή ανάφλεξης, με πρόσχημα τα εθνικά ιδεώδη, ένα μικρό προτεκτοράτο, 
το ίδιο ακριβώς που ισχύει και εδώ, για την «ψωροκώσταινα», την άλλη αδικημένη. Μα 
κανείς μας δεν έμαθε το μάθημα από το μικρό Κόσσοβο, τους φτωχούς Αλβανούς με την 
Αμερικάνικη σημαία κάτω από το μαξιλάρι, τους Σέρβους με τα αντιαεροπορικά στραμ-
μένα  στο έδαφος, τους γερμανόφιλους νεοναζί από κούνια, Κροάτες. Μικροί όλοι, αλλά 
εδώ, είναι Βαλκάνια… Περαστικός  και ουδέτερος  είσαι, άλλα πρέπει να γίνεις  υποψια-
σμένος και με θέση, καταλαβαίνοντας, ότι ανά πάσα στιγμή το διεθνοποιημένο κεφάλαιο 
,θελήσει να εδραιωθεί, θα το πετύχει και στην αυλή του σπιτιού σου.

Δεν αποδεικνύεις, το αυταπόδεικτο, με την στρατηγική του ετεροπροσδιορισμού και των 
αποστάσεων. Όλα τα κράτη είναι εν δυνάμει  ιμπεριαλιστικά, μπορούν  να φτάσουν και σε 
πόλεμο για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους( ή άλλων), ειδικά όταν διαπλέκονται 
με την παγκόσμια οικονομική τάξη(και πρώτα απ όλα το ελληνικό κράτος), αλλά πέραν 
αυτού, υπάρχει έστω με την υπάρχουσα κατάσταση(που  φυσικά πρέπει να ανατραπεί) και 
«το δίκιο», που επηρεάζει κυρίως τις κοινωνίες. Διακρατικοί ανταγωνισμοί  ΟΚ, αλλά ο πχ 
ο IRA, η ETA, ο Κυπριακός λαός είχαν το ηθικό πλεονέκτημα, στην λαϊκή επαναστατική  
συνείδηση και αυτό θα έπρεπε να υποστηρίζεται και να αναλύεται κυρίως.
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Το σφύριγμα της αδιαφορίας, δεν είναι το γιατρικό. Η ανάλυση και η προσμέτρηση- στις 
κινήσεις και τις προθέσεις- της γεωπολιτικής, των  παιχνιδιών στη διεθνή σκακιέρα, δεν 
πρέπει να  έχουν κριτήριο την ιδεολογία, που καταλήγει σε ιδεοληψία, την προταγματική 
εμμονή, το δέντρο και όχι το δάσος. Πόση παρεμβατικότητα, επιρροή και συμβολή μπορεί 
να έχει ο επαναστάτης, στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, αν την σκέψη του μονοπωλεί το 
«γενικό», και όχι και «ειδικό». Αν αναγνωρίζεις μόνο εχθρό, την εγχώρια κυριαρχία και όχι 
και τους εξωτερικούς συγχρόνους κονκισταδόρες.   

Η απεύθυνση στην κοινωνία, αλλά και συνολικά το σκεπτικό, πρέπει να διαφοροποιηθεί 
προσμετρώντας αυτό το τόσο καθοριστικό θέμα της ενδοκαπιταλιστικής διαμάχης και της 
εργαλειοποίησης των λαών. Πρέπει να μας προβληματίσουν όσα συμβαίνουν γύρω μας. 
Αυτό το ζήτημα σε αυτόν τον τόπο τον συναντήσαμε ιστορικά, με διττή μορφή. Στον εμφύ-
λιο και την ελληνική επανάσταση, όπου τότε δεν λέγονταν οικονομικό συμφέρον, αλλά 
«νιτερέσο».

ΤΑ ΜΑΚΙΛΑΔΟΡΑΣ ΛΕΙΠΟΥΝ
«Να δεις τι σου χω για μετά»

Η επιτυχία των μνημονίων βρίσκεται στην υλοποίηση των αναγκών και συμφε-
ρόντων της μεγαλοαστικής τάξης. Μέσω της συμπίεσης των μισθών, την αλλαγή 
του ασφαλιστικού, του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, τον έλεγχο του 
τραπεζικού συστήματος και τώρα μέσω της αναδιαμόρφωσης των εργατικών σχέ-
σεων, ολοκληρώνεται με επιτυχία, η σφαγή της κοινωνίας

Ο στόχος των διεθνών καπιταλιστικών  συμφερόντων, ήταν να διαμορφώσουν 
το κατάλληλο επενδυτικό τοπίο, τον ασφαλή ζωτικό γεωπολιτικό χώρο στρατοπέ-
δευσης τους, την κερκόπορτα προς το άνοιγμα των αγορών σε Ασία ή Ευρώπη και 
την μείωση του εργατικού κόστους, για νέο περιβάλλον αγορών και κερδοφορίας . 
Ο ελληνικός οικονομικός επεκτατισμός, της λούμπεν μεγαλοαστικής τάξης, δεν θα 
χρειάζεται πια, να αγωνιά για την επενδυτική του δραστηριότητα, στα πρώην Ανα-
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τολικά κράτη, αφού η Ελλάδα για αυτούς, αποτελεί πλέον επενδυτικός παράδεισος.
Σε μια χώρα πλήρως εξαρτημένη, χωρίς καμία παραγωγική διαδικασία, αποβι-

ομηχανοποιημένη, με τον πληθυσμό της απογοητευμένο και οκνηρό, το οποιοδή-
ποτε μέτρο χαραχτεί, περνά υπάκουα, από τις πολιτικές μαριονέττες που εξουσιά-
ζουν τον τόπο. Η τωρινή ατζέντα, της περαιτέρω απορρύθμισης των εργασιακών, 
αποτελεί για μας ένα ακόμα στιγμιότυπο του πολέμου και μια ευκαιρία αναδιοργά-
νωσης και αγώνα, πριν γίνουμε ένα ενιαίο σύστημα Μακιλαδόρας.

Η έλλειψη της μαζικής οργής, η εξαφάνιση της κοινωνίας από τους δρόμους 
και από τις απεργίες, δημιουργούν ένα κενό, που προσπαθούν να το καλύψουν, οι 
μπουρζουαζίστικες φιέστες και οι παρατρεχάμενοι τους. Ο λόγος που τους καίει 
φυσικά είναι η διαχείριση της εργασίας. Να παράγεις φθηνά, για να γεύονται αυτοί 
και στην καλύτερη των περιπτώσεων να απαρτίζεις και το καταναλωτικό κοινό 
τους.  Το επιχείρημα, ότι ο Σύριζα του φαντασιακού εισοδισμού, περηφανεύεται  
ότι παίρνει  ηπιότερα μέτρα, από ότι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, δεν προκαλεί μόνο το γέλιο, 
αλλά  πλέον καταπέφτει ως  ξοφλημένο χυδαιολόγημα, αφού στην τελική, στο ήδη 
μη βιώσιμο περιβάλλον, εμείς θα πάρουμε ακόμα λιγότερα. Τόσο απλά.  

Ο Σεπτέμβρης και οι μήνες που ακολουθούν αποτελούν, το μεγάλο στοίχημα της 
αναρχίας. Η απαραίτητη πολιτική συμμαχία, ο υποτυπώδης συντονισμός, ο επικοι-
νωνιακός πόλεμος και το πού θα δοθεί το βάρος του αγώνα, είναι τα καταλυτικά  
στοιχειά, που θα δώσουν και την τελική μορφή, της μάχης αυτής. Αοριστολογία, 
αποστασιοποίηση, στείρα άρνηση και εν τέλει περιθωριοποίηση, ή ταξικός αγώ-
νας, με εξωστρέφεια και στόχο. Τσιτάτα, συνθηματολογία, μελλοντολογίες, απο-
σπασματικότητα ή δημιουργία και συμπόρευση σε ευρύτερο  αγώνα συνεργασίας,  
για να μην γίνουμε τα σύγχρονα ανδράποδα. Η κρισιμότητα του σκηνικού, ίσως 
να περιπλακεί σε ενδεχόμενες εκλογές, με το νέο ψευδοδίλλημα, ακυβερνησία ή 
συγκυβέρνηση τεράτων. 

Τον πάτο του βαρελιού αν συνεχίσουμε έτσι ως κοινωνία, δεν τον έχουμε δει 
ακόμα, αφού οι ορέξεις ντόπιων και ξένων «υαινών», δεν φαίνεται να κοπάζουν, 
αλλά το αντίθετο. Ας περιγράψουμε μια εικόνα από το μέλλον, που η λογική της 
ύπνωσης, μας προδιαθέτει να μιλήσουμε.    

Μακιλαδόρας, τα εργοστάσια συναρμολόγησης που εγκαταστάθηκαν από τη 
δεκαετία του ‘60 στο Μεξικό, κατά μήκος της τριών χιλιάδων χιλιομέτρων συνορι-
ακής γραμμής με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνταγή γνωστή. Εργοδοτική αυθαι-
ρεσία, με τις πλάτες των αρχών, χαμηλή φορολογία, φθηνό εργατικό δυναμικό και 
η ανάγκη των εξαθλιωμένων.

Πιο συγκεκριμένα, ο μισθός είναι 40 ευρώ την εβδομάδα, ενώ η επόπτευση της 
εργασίας είναι ασφυκτική. Οι υποχρεωτικές άδειες,  συμβαίνουν τμηματικά και 
μεθοδευμένα, τουλάχιστον μια φόρα την εβδομάδα, με ευφάνταστες δικαιολογίες-
ευθύνες για τους εργαζόμενους, με σκοπό την περαιτέρω μείωση του μισθού. Οι « 
άδειες» αυτές, που υιοθετήθηκαν από ορισμένους βιομηχάνους,  συγκαταλέγονται 
ανάμεσα στα πιο πρόσφατα ευρήματα των ιδιοκτητών των εργοστασίων. Οι υπό-
λοιποι μεταχειρίζονται απλά, τις επιτρεπτές ομαδικές απολύσεις.
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Σε ποσοστό 85%, στα εργοστάσια δεν υπάρχει κανένα συνδικάτο. Η διεκδίκηση 
αποζημίωσης, ισοδυναμεί με πιθανότητα απαγωγής. Απαγορεύεται η συνομιλία, 
να δουλεύεις καθισμένος και να μασάς τσίχλες, αφού μειώνεται η αποδοτικότητα. 
Όλοι δουλεύουν με ταχύτητα, «σαν τρελοί», για να μην παρατηρηθούν από τους 
επόπτες, πως δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό. Η επαφή με καρκινογό-
νες ουσίες, όπως ο μόλυβδος είναι καθημερινή, αφού κι η προστατευτική στολή, 
είναι κακής ποιότητας. Ο  εργοδοτικός εκβιασμός βασίζεται , στην φτώχεια και τη 
μη ύπαρξη δουλειών, άρα εξασφαλίζεται η σιωπή και η εύρυθμη λειτουργία. Όσο 
για τις συμβάσεις, το ωράριο, τις διεκδικήσεις, «είναι δύσκολες εποχές για όλους», 
απαντούν τα αφεντικά.

Αν οι  μακιλαδόρας,  θεωρείται ένα ακραίο, ευφάνταστο σκηνικό, τότε η ιδέα της 
τρόικας, στον τόπο αυτό πριν 10-15 χρόνια, τί ήταν. ΕΕΕΕ!!! μόνο αυτό μας έλειπε.

ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΙΣΜΟΣ

Ο Πλατφορμισμός είναι ένα από τα ρεύματα του ελευθεριακού κομμουνισμού που προ-
ωθεί συγκεκριμένες προτάσεις για την φύση των αναρχικών οργανώσεων. Οι απαρχές της 
Πλατφόρμας εντοπίζονται στις εμπειρίες του αναρχικού κινήματος κατά την διάρκεια της 
Ρωσικής Επανάστασης και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε. Μια ομάδα εξόριστων 
αναρχικών, (η DieloTrouda/Εργατικός Σκοπός), που συγκροτήθηκε το 1926 κυκλοφόρησε 
την Οργανωτική Πλατφόρμα των Ελευθεριακών Κομμουνιστών, γνωστή έκτοτε και ως «η 
Πλατφόρμα». Συνέταξαν την μπροσούρα προκειμένου να εξετάσουν τους λόγους της απο-
τυχίας του αναρχικού κινήματος να αξιοποιήσει τις επιτυχίες του, πριν και κατά την διάρ-
κεια της επανάστασης. Ήταν μια ανάλυση της αποδιοργάνωσης του αναρχικού κινήματος 
της περιόδου, και μια προσπάθεια να το ωθήσει στην κατεύθυνση του καλύτερα οργανω-
μένου ταξικού ανταγωνισμού. 

Η Πλατφόρμα ωστόσο δεν ήταν μια προσπάθεια συγγραφής ενός αναρχικού μανιφέ-
στου. Ήταν περισσότερο ένα κείμενο συζήτησης και οι συγγραφείς του δεν ισχυριστήκαν 
ποτέ πως διαθέτουν όλες τις απαντήσεις. Ο κύριος λόγος συγγραφής της Πλατφόρμας ήταν 
τα τεκταινόμενα στο διεθνές αναρχικό κίνημα της περιόδου. Αλλά οι παρατηρήσεις της 
για τον τρόπο που θα πρέπει να οργανώνονται οι ελευθεριακοί κομμουνιστές παραμένουν 
εφήμεροι μέχρι και σήμερα. 

Η Πλατφόρμα υποστηρίζει πως για την δημιουργία ενός καλά οργανωμένου κινήματος 
ελευθεριακών κομμουνιστών, χρειαζόμαστε την «ομαδοποίηση των επαναστατικών εργα-
τικών και αγροτικών δυνάμεων στην θεωρητική βάση του ελευθεριακου κομμουνισμού 
(μια συγκεκριμένη μορφή οργάνωσης του ελευθεριακου κομμουνισμού) και την «ανα-
διοργάνωση των επαναστατών εργατών και αγροτών στην οικονομική βάση της παρά-
γωγης και της κατανάλωσης .Αν και δεν παρείχαν περισσότερες πληροφορίες για την εν 
λόγω οργάνωση γύρω από την παραγωγή, οι ιδέες τους για την οργάνωση των ελευθερια-
κών κομμουνιστικών ομοσπονδιών αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης στο εσωτερικό του 
αναρχικού κινήματος. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αποσύνθεση του κινήματος, 
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πρότειναν την δημιουργία μιας «Γενικής Ένωσης Αναρχικών» βάσει τεσσάρων βασικών 
αρχών: της θεωρητικής ενότητας, της τακτικής ενότητας, της συλλογικής υπευθυνότητας 
και του ομοσπονδισμού. 

Η θεωρητική ενότητα σήμαινε απλά πως αν δεν συμφωνείς με κάποιους, μην συμμετέ-
χεις σε κάποια ομαδοποίηση μαζί τους! Αυτό δεν σημαίνει πως όλοι οφείλουν να συμφω-
νούν όλη την ώρα (φυσικά αδύνατο), αλλά πως ένας βαθμός ιδεολογικής ενότητας είναι 
απαραίτητος. Δεν αρκεί να είναι όλοι οι συμμετέχοντες αναρχικοί ή ελευθεριακοί. 

Η τακτική ενότητα σήμαινε πως τα μελή μιας οργάνωσης θα πρέπει να αγωνίζονται μαζί 
ως μια οργανωμένη δύναμη αντί ως μεμονωμένα άτομα. Και κατόπιν της συμφωνίας της 
συλλογικότητας στα θέματα στρατηγικής, όλα τα μελή της οφείλουν να εργάζονται στην 
κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της, εξοικονομώντας υλικά και χρόνο εστιάζοντας 
στην κοινή αυτή κατεύθυνση τους. Η συλλογική υπευθυνότητας σήμαινε ότι «η Ένωση 
στο σύνολο της θα είναι υπεύθυνη για την πολιτική και επαναστατική δραστηριότητα κάθε 
μέλους της, και αντίστοιχα, πως κάθε μέλος της θα είναι υπεύθυνο για την πολιτική και 
επαναστατική δραστηριότητα της Ένωσης». Αυτό σημαίνει πως κάθε μέλος της οφείλει να 
συμμετέχει στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων και να σέβεται τις αποφάσεις της συλλο-
γικότητας. 

Ο ομοσπονδισμός είναι μια οργανωτική δομή βασισμένη στην «ελεύθερη συμφωνία ατό-
μων και οργανώσεων με σκοπό την συλλογική εργασία προς έναν κοινό σκοπό». Όλες οι 
αποφάσεις λαμβάνονται από εκείνους που θα τις εφαρμόσουν, σε αντίθεση με τον συγκε-
ντρωτισμό όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από μια κεντρική επιτροπή και επιβάλλονται 
σε εκείνους που θα τις εφαρμόσουν. 

   Αν και οι εισηγητές της πλατφορμιστικης προσπάθειας αντιμετωπίστηκαν με σκεπτι-
κισμό από αρκετούς επιφανείς αναρχικούς της εποχής, οι οποίοι τους επέκριναν για αυτό 
που θεώρησαν ως προσπάθεια «μπολσεβικοποιησης» του αναρχισμού, η πρόταση εφαρμό-
ζεται πλέον από αρκετές ομάδες ελευθεριακων κομμουνιστών σε όλον τον κόσμο, όπως το 
Κίνημα Εργατικής Αλληλεγγύης στην Ιρλανδία, την Βορειοανατολική Ομοσπονδία Αναρ-
χοΚομμουνιστων Βόρειας Αμερικής και την Ομοσπονδία ΑναρχοΚομμουνιστων Zabalaza 
στην Νότιο Αφρική.

 Τα περιεχόμενα της Πλατφόρμας: Ιστορική Εισαγωγή, Εισαγωγή, Γενικό παράρτημα, Ο 
ταξικός ανταγωνισμός, Ο ρόλος και η αξία του, Η αναγκαιότητα για βίαιη κοινωνική επα-
νάσταση, Αναρχισμός και Αναρχικός Κομμουνισμός άρνηση της δημοκρατίας, η άρνηση 
του κράτους και της εξουσίας, οι μάζες και οι αναρχικοί: ο ρόλος καθενός στον κοινω-
νικό ανταγωνισμό και την κοινωνική επανάσταση, η μεταβατική περίοδος,  Αναρχισμός 
και Συνδικαλισμός, Δημιουργικό Μέρος, Παράγωγη, Κατανάλωση, Η Γη, Υπεράσπιση της 
επανάστασης, Οργανωτικό Μέρος. Θεωρητική ενότητα, Τακτική ενότητα ή η συλλογική 
μέθοδος δράσης, Συλλογική υπευθυνότητα, Ομοσπονδισμός. 

«Αχ, να σε δω ν’ ανεβαίνεις δικά σου βουνά»

ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΕΥΟΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΟΣΑ ΟΡΕΧΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΤΕΡΗΣΕ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ 

«ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ».
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ…
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Το κείμενο αυτό αποτελεί τμήμα κειμένου που αναρτήθηκε στο Athens indymedia.
Αναφέρεται στο έντυπο μας, ως μια προσπάθεια διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης 

και δεν υιοθετεί απαραίτητα τις αρχές του(πως θα μπορούσε άλλωστε εφόσον αναφέρε-
ται σε μια άλλη εποχή). Παράλληλα η κριτική μας δεν ενέχεται στο δήθεν ζήτημα της 
«μπλολσεβικοποίησης»(είναι και τις μόδας), αλλά αντίθετα στις λίγες αρχές και προϋπο-
θέσεις ,στην μη επιδίωξη της όλο και  πιο μεθοδικής, άρτιας και ολοκληρωμένη πρότασης 
σε όλα τα επίπεδα(πχ  θέσεις για την  κοινωνική εκπαίδευση, τεχνολογία, επιστήμη και 
έρευνα, βιομηχανική και αγροτική παράγωγη κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. 
Bασικά στοιχεία που θα αναπτύξουμε, ενάντια σε τάσεις χιπισμού, σκοταδισμού, πρωτο-
γονισμού, νέο-λουδισμού, ενάντια σε τάσεις «βολεμένων»).

Μια μαχητική πλατφόρμα, που θα οργανώσει τον αναρχικό χώρο, που θα δώσει την δικιά 
μας αντιπρόταση, την δικιά μας δημιουργική ρήξη, για την δημιουργία μιας παραγωγικής 
κοινωνίας, με αυτάρκεια, ποικιλία, ισότητα ,ευημερία και ελευθερία. Αυτό αποτελεί σχε-
διασμό και πρόταγμα αυτού του εντύπου, για την προώθηση του σύγχρονου αναρχικού 
κινήματος. 



Α

ΑΣΤΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΑ, ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

•	 Λέτε να έρχεται ο βασιλεύς ή το σόι του πάλι; Κάτι ανθρωποειδή, αλογομούρηδες, 
τύπου Καρατζαφύρ, μοιάζουν με ίππο, αλλά Δούρειο.

•	 Πόσο άραγε απέχουν, οι απόψεις του Βελόπουλου,  από αυτές του Λαφαζάνη, για την 
Ρωσία; 

•	 Δραγασάκη, μην ξεχνάς, στα «λαμέ» γεννιούνται, τα ιδεώδη της αριστεράς.

•	 The revolution is sponsored, by North Face ή δείξε μου τι φοράς, να σου πω ποιος είσαι.

•	 Το γνωστό club «ΡΟΔΟΝ», ήταν του Μπόμπολα. Ασχολίαστο.

•	 NOOR 1. Ήταν ένα μικρό καράβι, που ήταν α-α-ακυβέρνητο.

•	 Περιμένουμε με αγωνία να δούμε πότε θα ξεπουλήσει η AMERICA, τους Κούρδους 
αγωνιστές.

•	 Στην Τουρκία κοιμηθήκανε με πραξικόπημα και ξυπνήσανε με την νέα μορφή του Οθω-
μανισμού.

•	 Αργά ή γρήγορα το μεταναστευτικό θα σκάσει. Ας μην μας βρει απροετοίμαστους. Ας 
μην αδιαφορήσουμε για την γεωπολιτική του διάσταση και την εργαλειοποίησή του.

Στηρίζουμε το σχέδιο «ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ

Τα 3 τεύχη του εντύπου, που έχουν κυκλοφορήσει έως τώρα, δεν θα μπορούσαν να έχουν 
καμία τύχη, από τεχνικής πλευράς, αν δεν είχαμε την καταλυτική βοήθεια, του φίλου Δήμου.


