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Αγαπητοί σύντροφοι, τους τελευταίους 5 µήνες, κάποιοι αναρχικοί από την 
περιοχή της Regina (του Καναδά) έχουν εµπλακεί σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία 
της δηµιουργίας µιας επαναστατικής αναρχικής οργάνωσης και τη συζήτηση για 
τις πολιτικές της επιρροές. Ως αποτέλεσµα αυτών των συναντήσεων και 
συζητήσεων, είµαστε περήφανοι να ανακοινώσουµε τελικά την ύπαρξη της 
Prairie Struggle Organization (PSO) που έχει ως βάση της περιοχή της Regina. 
Ελπίζουµε ότι για να ξεκινήσουµε ένα διάλογο µε αναρχικούς στα δυτικά του 
Καναδά και πέρα, θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό να σας ενηµερώσουµε γιατί η 
πολιτική των αναρχικών στη Regina παίρνει αυτή την κατεύθυνση. 
 
Τα δυτικά του Καναδά και η κατάσταση του αναρχικού κινήµατος 
 
Πριν εξηγήσουµε το συγκεκριµένο δρόµο που έχουµε επιλέξει για την οργάνωσή 
µας, πρέπει πρώτα να δούµε την κατάσταση του αναρχικού κινήµατος στην 
περιοχή όλου του Saskatchewan και στα δυτικά του Καναδά. Από τα τέλη της 
δεκαετίας του ‘80 η πλειοψηφία του ευρύτερου αναρχικού κινήµατος ασχολείται 
κυρίως µε την οικοδόµηση κινήσεων αντικουλτούρας, κυρίως στην πολιτική του 
τρόπου ζωής και τον ατοµικό ακτιβισµό  που ασχολείται περισσότερο µε έναν 
''υπεύθυνο" καταναλωτισµό (χορτοφαγία, βιγκανισµός, κινήµατα δίκαιου 
εµπορίου, ανακύκλωση σκουπιδιών κ.ά.) παρά µε µια αντίσταση στον 
καπιταλισµό που να βασίζεται στο µαζικό κοινωνικό αγώνα. Αναγνωρίζουµε ότι 
δεν υπάρχει ατοµική λύση σε ένα συλλογικό πρόβληµα, αλλά και αν ακόµη 
υπήρχε, η αποχή µόνο από τις καταπιεστικές δραστηριότητες δεν κάνει τίποτα 
για να αντικαταστήσει το σύστηµα και µόνο ενισχύει το συλλογική εφησυχασµό 



µας. 
 
Από τη στιγµή της εισόδου της ατοµικιστικής τάσης στο εσωτερικό του 
αναρχισµού και την κατάρρευση της ευρύτερης αριστεράς, οι παραδοσιακοί 
τοµείς προπαγάνδας και οργάνωσης, όπως τα συνδικάτα, τα κοινωνικά κινήµατα, 
οι κοινότητες και ο τόπος εργασίας έχουν εγκαταλειφθεί και σε ορισµένες 
περιπτώσεις καταδικαστεί. Η οργανωτική κουλτούρα που έφερε στους 
εργαζόµενους τόσες πολλές νίκες στο παρελθόν έχει εγκαταλειφθεί µπροστά στα 
κινήµατα µε επίκεντρο την ταυτότητα και το εγώ. Για κάποιους, ο αναρχισµός έχει 
γίνει συνώνυµο µιας ροµαντικής πολιτικής, και ευχαρίστησης. Μερικοί σύντροφοι, 
κουρασµένοι και αποτυχηµένοι στην προπαγάνδα στην εργατική τάξη, έχουν 
µετατραπεί σε πολιτικούς προπαγανδιστές, ενώ παραµελούν τη δράση και τη 
δηµιουργία κινηµάτων. Ενώ η οργάνωσή µας εσωτερικεύει σίγουρα κάποια από 
τα στοιχεία των εν λόγω πολιτικών ως ζωτικής σηµασίας για τον αγώνα, 
πιστεύουµε ότι αυτό δεν µπορεί να είναι ο µοναδικός στόχος του κινήµατος. 
Μιλώντας συγκεκριµένα για το αναρχικό κίνηµα, το οποίο θα έπρεπε να 
χρησιµοποιείται για να δηµιουργηθεί µια καλά οργανωµένη και δυναµική 
αντίσταση στον καπιταλισµό, σε ορισµένες περιοχές έχει µειωθεί σε επίπεδο όχι 
περισσότερο από µια στερεότυπη εικόνα της εξέγερσης που χρησιµοποιείται 
ενάντια στην εργατική τάξη κατά καιρούς για να χαρακτηρίσει την πολιτική του 
ταξικού ανταγωνισµού.  
 
Σήµερα µαθαίνουµε από την ελίτ ότι δεν υπάρχει ταξικός πόλεµος, ή ότι ο δυτικός 
πολιτισµός µας δεν υπεισέρχεται σ’ αυτές τις πολιτικές. Δυστυχώς, ακόµη και 
εντός του ευρύτερου αναρχικού κινήµατος βλέπουµε αυτήν την καπιταλιστική 
επίδραση να επιτίθεται στην ταξική πολιτική µέσω του πρωτογονισµού, του 
αναρχο-καπιταλισµού, του φιλελευθερισµού και ορισµένες µορφές 
επαναστατικότητας που αρνούνται την τάξη ως θεµελιώδης αρχή στο εσωτερικό 
του αναρχισµού. Επιδεινώνοντας περαιτέρω το πρόβληµα, αυτές οι 
αντεπαναστατικές τάσεις µέσα στο κίνηµά µας επιτίθενται στα µόνα όπλα που 
διαθέτουµε ακόµα για να νικήσουµε τον καπιταλισµό, τη δύναµη της εργατικής 
τάξης να κινητοποιείται µέσα από βιώσιµες οργανώσεις.  
 
Οικοδόµηση κινήµατος και σταθερή οργάνωση 
 
Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει διάφορες επαναστατικές οµάδες που 
δηµιουργήθηκαν και διαλύθηκαν. Πολλές άλλες οµάδες επικέντρωσαν τη δράση 
τους σε ένα µόνο θέµα. Η πλειοψηφία των οµάδων αφοµοιώθηκαν από την 
εκλογική πολιτική και άλλες φιλο-καπιταλιστικές σχηµατοποιήσεις υπέρ των 
µεταρρυθµίσεων. Έτσι, αντικατοπτρίζοντας την ιστορία µας και τις συνέπειές της, 
µε πρόθεση να αποφύγουµε αυτά τα εµπόδια, θα θέλαµε να οργανωθούµε κατά 
τρόπο που θα πρέπει να βασίζεται στην ταξική πάλη και τον αντι-καπιταλισµό, 
προκειµένου να καταπολεµηθούν όλες οι µορφές καταπίεσης που υφίσταται η 
εργατική τάξη. Για το σκοπό αυτό, οργανωνόµαστε ως αναρχικοί κοµµουνιστές, 
µια παράδοση που έχει πάντα επικεντρωθεί στην οργάνωση της εργατικής τάξης 
σε µια επαναστατική δύναµη.  



 
Ο αναρχικός κοµµουνισµός µας δίνει τη δυνατότητα επίτευξης βιώσιµων αγώνων 
και οργανώσεων που αντί να ξεκινούν από το σηµείο µηδέν και να χρειάζεται 
συνεχώς να οικοδοµείται εκ νέου η οργάνωση µε την άφιξη των εκάστοτε νέων 
αγώνων. Ως µέρος αυτής της παράδοσης αγκαλιάζουµε τον πλατφορµισµό. 
Βασίζεται στην οργάνωση ως µια ένωση των αναρχικών µε ένα κοινό σύνολο 
αρχών. Η πλατφόρµα µας δεν είναι ένα µανιφέστο ούτε ένα σύνολο πολιτικών, 
αλλά µια εργαλειοθήκη που χρησιµοποιούµε για να οργανωθούµε έτσι ώστε η 
Prairie Struggle Organization να µπορέσει να παραµείνει µακροχρόνια και 
δυναµική, και να επικεντρωθεί στην επέκταση αυτών των αγώνων και όχι 
συνεχώς να επικεντρώνεται στην οµάδα µας. Συνήθως, η πλατφόρµα µας 
επικεντρώνεται στην οργάνωση γύρω από τα σηµεία της θεωρητικής ενότητας, 
της τακτικής ενότητας, της συλλογικής ευθύνης και του φεντεραλισµού. Οι 
άνθρωποι δεν αναµένεται να συµφωνήσουν για το πώς θα χρησιµοποιήσουµε 
αυτές τις θέσεις, και ειναι πιθανό αυτό να µη συµβεί ποτέ. Αυτά τα σηµεία απλώς 
µας επιτρέπουν να οικοδοµήσουµε πάνω στις νίκες µας, να µάθουµε από τα 
λάθη µας και να οικοδοµήσουµε µια επαναστατική εργατική τάξη. 
 
Ο φεντεραλισµός και η ανάγκη να οργανωθούµε πέρα από τις τοπικές µας πόλεις 
 
Κατά τον προηγούµενο χρόνο (σ.σ. 2011), το κίνηµα των καταλήψεων 
αποκάλυψε πολλές από τις αδυναµίες µας και µας προκάλεσε να τις να 
ξεπεράσουµε. Στις τοπικές µας πόλεις, υπάρχουν µερικοί ριζοσπάστες που 
εµπλέκονται στο αναρχικό κίνηµα, και όταν προσπαθούµε να οικοδοµήσουµε 
κάποιον αγώνα συχνά δεν διαθέτουµε τους πόρους, την εµπειρία και τη δύναµη 
του λαού για να κερδίσουµε τις µάχες µας, πόσο µάλλον να ασκήσουµε µια 
κάποια επιρροή. Σε µερικές περιοχές είµαστε συχνά αποσυνδεµένοι λόγω της 
αποµόνωσής µας και δεν φεύγουµε ποτέ πέρα από τις πόλεις µας. Μέχρι 
στιγµής, το αναρχικό κίνηµα στην επαρχία, εξαιτίας της νεανικής του σύνθεσης 
στις περισσότερες περιοχές, έχει ελάχιστα περιθώρια για ευρύτερη συνεργασία, 
συντονισµό και δικτύωση. Χρηµατικοί και άλλοι πόροι και εµπειρία δεν υπάρχουν 
κατά κανόνα, κάτι που οδηγεί τους περισσότερους στη γρήγορη έξοδο. Αυτή είναι 
µια κατάσταση που αποτελεί εµπόδιο για την οικοδόµηση προς µια επανάσταση, 
και κυρίως να οραµατιστούµε έναν καλύτερο κόσµο µε βάση τις αναρχικές 
απόψεις. Πιστεύουµε ότι τα δυτικά του Καναδά, θα ωφεληθούν σε µεγάλο βαθµό 
από κάποια µορφή αναρχικής οργάνωσης που να απλώνεται και πέρα από το 
τοπικό επίπεδο. Ο φεντεραλισµός έχει ως στόχο να επιτευχθεί αυτό, 
επιτρέποντάς µας να συνεργαστούµε, να χτίσουµε µαζί µε άλλους και να 
συµµετέχουµε σε αγώνες των άλλων µε έναν τρόπο που ξεπερνά τα γεωγραφικά 
εµπόδια. Μπορεί να είµαστε λίγοι στις αντίστοιχες πόλεις µας, αλλά 
αισθανόµαστε ισχυρότεροι κάτω από την ίδια στέγη. 
 
Η πλατφόρµα µας επικεντρώνεται επίσης στην οµοσπονδιακή άµεση δηµοκρατία 
και στοχεύει στην καταπολέµηση του αυταρχισµού, µέσω των άµεσων 
δηµοκρατικών αρχών του αναρχισµού, αντί όσοι συµµετέχουν σε αυτήν να 
αντιµετωπίζονται ως αντικείµενα. Επίσης, µια ειδική σηµείωση πρέπει να γίνει 



στο σηµείο της οµοσπονδιακής άµεσης δηµοκρατίας. Ο φεντεραλισµός έχει 
αλλοιωθεί άσχηµα από τα κράτη, τις ΜΚΟ και πολλούς άλλους και έτσι είναι 
σηµαντικό να κατανοήσουµε θεµελιωδώς τον αναρχικό  φεντεραλισµό 
διαφορετικά από τις οµάδες αυτές. Ο αναρχικός φεντεραλισµός βασίζεται σε µια 
ελεύθερη συµφωνία συλλογικής εργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων, και 
εξαρτάται από τη δύναµη της άµεσης δηµοκρατικής οργάνωσης. Οι επικριτές 
κατηγορούν την αναρχική οµοσπονδία ως µια µορφή ιεραρχίας, αλλά τίποτα δεν 
µπορεί να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και η ελεύθερη επιλογή βρίσκεται ακόµα στις δικές µας τοπικές 
οµάδες και κοινότητες. Άλλωστε, είναι οι τοπικές οµάδες µας και τα µέλη της 
κοινότητας που οργανώνουν τοπικούς αγώνες. Ωστόσο, ο φεντεραλισµός είναι 
µια αναγνώριση του ότι τεράστιες γεωγραφικές περιοχές πάσχουν 
αποδιοργάνωση, µε αποτέλεσµα την αποξένωση. Η οµοσπονδιοποίηση τα 
υπερνικά όλα αυτά, συνδέοντας τους αγώνες, παρά την απέραντη γεωγραφική 
τους απόσταση, έτσι ώστε να µπορέσουµε να αγωνιστούµε συλλογικά ενάντια 
στις κοινές µορφές καταπίεσης που δεν γνωρίζουν σύνορα. Πολλές από τις πιο 
παραγωγικές οµάδες αναρχικών σήµερα είναι στην ουσία οµοσπονδίες. Αυτές 
περιλαµβάνουν την Common Cause που έχει ως βάση της το Οντάριο,  την 
Union Libertarian Communists (UCL) στο Κεµπέκ, την Common Struggle στις 
νοτιοανατολικές ΗΠΑ, την Workers’ Solidarity Movement στην Ιρλανδία και το 
Zabalaza Anarchist Communist Front στη Νότια Αφρική. Αυτές οι οµοσπονδίες 
συνεργάζονται, συντονίζουν και τους αγώνες ο ένας τον άλλο µέσα από την 
υποστήριξη Anarkismo, ενός παγκόσµιου δικτύου αναρχοκοµµουνιστικών 
πλατφορµιστικών οργανώσεων. 
 
Συµπέρασµα 
 
Η ελπίδα µας συντίθεται στο ότι κάτι παρόµοιο µπορεί να οικοδοµηθεί στην 
περιοχή µας και, ενδεχοµένως, πιο δυτικά. Αυτό είναι ο στόχος µας και θα 
αγωνιστούµε για µια στενότερη συνεργασία µε την Common Cause του Οντάριο, 
την UCL του Κεµπέκ, την IWW του Έντµοντον, και διάφορες ριζοσπαστικές 
οµάδες και σωµατεία στον Καναδά και την αµερικανική Δύση. Ελπίζουµε επίσης 
ότι οι σχέσεις που θα προκύψουν από αυτή τη συνεργασία θα προκαλέσουν την 
προθυµία να προχωρήσει η κίνησή µας και ενδεχοµένως να επιφέρουµε τη 
δηµιουργία µιας οµοσπονδίας. Ένα ταξίδι που θα κάνουµε µαζί. 
 
Σας ενθαρρύνουµε όλους και όλες που διαβάζετε αυτό που ενδιαφέρει ή ακόµα 
και κέντρισε το ενδιαφέρον σας αυτή η εισαγωγή για να µάθετε περισσότερα για 
την πολιτική µας, όπως αναφέρεται στις αρχές αγώνα του Prairie, στα 
ντοκουµέντα και την  πλατφόρµα µας. Για να αποκτήσετε αυτά τα ντοκουµέντα 
µπορείτε να επικοινωνησετε µαζί µας στη διεύθυνση: prairie_struggle at riseup 
dot net  
 
Πιστεύουµε ότι η επανάσταση στη Δύση είναι δυνατή, αλλά µόνο αν µπορούµε 
να ξεφύγουµε από τα όρια της γεωγραφικής µας φυλακής. Είναι η κατάλληλη 
στιγµή να διαµορφώσουµε ένα ενιαίο αναρχικό κίνηµα.  
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Σχετικά Link: http://www.prairiestruggle.org 


