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Οι class war dogz είναι μια αυτόνομη πολιτική ομάδα
που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβρη του 2013, μετά

από τη συγχώνευση των ομάδων metro tools και σαχ.

Είμαστε εργάτες και άνεργοι, στα κεφάλια των οποίων
σκάει καθημερινά μια πραγματικότητα που έχει πίσω
της σαράντα χρόνια ταξικής ήττας και ειρήνης με τ’
αφεντικά. Εκεί ακριβώς που βρίσκονται οι ρίζες της
σημερινής “αδιανόητης κατάστασης”, η καταγωγή της
οικονομικής κρίσης και του νέου ελληνικού φασισμού.

Ξέρουμε καλά ότι δεν υπάρχει μαγική λύση στα προβλήματά μας· ούτε και
καμία χρονομηχανή που θα μπορούσε να μας μεταφέρει στη χώρα των θαυ-
μάτων. Ξέρουμε ότι θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, υλικά και διανοητικά,
μόνο μαζί με τους ταξικούς μας συντρόφους και μόνο αν μιλάμε και αν ενερ-
γούμε με τις δικές μας δυνάμεις μας και για λογαριασμό μας. Προσπαθούμε
να βγάλουμε άκρη συλλογικά κι αυτόνομα. Να καταλάβουμε τι διάολο ση-
μαίνει να δουλεύεις ανασφάλιστος, κακοπληρωμένος ή και απλήρωτος, “λίγο
από εδώ και λίγο από εκεί”. Αλλά και τι σημαίνει να είσαι άνεργος και να σε
διαχειρίζονται κρατικοί μηχανισμοί ελέγχου, όπως ο ΟΑΕΔ.  

Από την άλλη, η δυσφορία που αισθανόμαστε κάθε φορά που περνάμε την
πόρτα του ΟΑΕΔ ή όταν ακούμε από το αφεντικό κλάψες του είδους “δεν
μπορώ να σε πληρώσω αυτό τον μήνα, δεν βγαίνω”, είναι φανερό πως δεν
είναι μόνο δική μας. Είναι και πολλών άλλων που δεν ψήνονται να μαζεύουν
σφαλιάρες με σταυρωμένα χέρια… 

Το συγκεκριμένο περιοδικό λοιπόν που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα
ακόμη μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Είναι μέσο για να κάνουμε
δημόσιο το λόγο και τις σκέψεις μας· για την κρίση, για την εργασία, για τη
βίαιη αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού, για τα τεχνολογικά και ορ-
γανωτικά εργαλεία με τα οποία τα αφεντικά διαχειρίζονται την υποτίμησή
μας, για τον κόσμο που αλλάζει γύρω μας.

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 βρί-
σκετε σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, στα βιβλιοπωλεία Solaris,
Ναυτίλος, Ελεύθερος Τύπος και σε περίπτερα των Εξαρχείων.


