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Κάλεσμα για μια διεθνή συνάντηση για τη
δημιουργία του Μπλοκ για την

Ολοκληρωμένη Επανάσταση

Αυτό είναι ένα κάλεσμα για όλα τα άτομα, τις συλλογικότητες και
τους λαούς του κόσμου που εργάζονται για τη δημιουργία μιας άλλης

κοινωνίας από τα κάτω, με σκοπό να πραγματοποιηθεί μια διεθνή
συνάντηση. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί το Μπλοκ για την

Ολοκληρωμένη Επανάσταση.

Πλαίσιο

Πολλοί από εμάς συμφωνούμε στις μέρες μας ότι ο τρόπος 
κοινωνικής οργάνωσης που έχει εγκαθιδρυθεί στις 
περισσότερες περιοχές του πλανήτη μας οδηγεί σε κρίσεις σε 
όλες τις πτυχές της ζωής μας, αποσυνδέοντάς μας από την 
λήψη αποφάσεων ζωτικής σημασίας σε σχέση με την κοινωνία, 
υποβιβάζοντάς μας σε μια μορφή νομίσματος ως εργατικό 
δυναμικό, ενώ μας εξατομικεύει, μας αποξενώνει και 
καταστρέφει όλες τις μορφές ζωής και τους πόρους της Γης.

Θεωρούμε πως αυτή η καταστροφή, το εσωτερικό μας κενό και ο
διαχωρισμός από αυτό που θα μπορούσε να γίνει ο καθένας 
μας, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα κάποιων κακών ηγεμόνων ή 
κάποιων αδίστακτων καπιταλιστών αλλά κάτι εγγενές στο 
σύστημα, που φτάνει μέχρι τους θεσμούς και τις αξίες της 
κυριαρχίας που το διαμορφώνουν.

Η κυριαρχία είναι υπακοή, που ασκείται μέσω της εξουσίας 
και εκδηλώνεται με εμφανή τρόπο στο μονοπώλιο της φυσικής 
βίας (γενοκτονίες, δολοφονίες, βασανιστήρια, καταστολή, 
κ.λπ. που ασκούν οι δυνάμεις καταστολής), και με έναν πιο 
αποδεκτό τρόπο δια μέσου άλλων μορφών δομικής βίας και 
κοινωνικού ελέγχου: μισθωτή εργασία, ατομική ιδιοκτησία,  
ΜΜΕ, διαφημίσεις, πατερναλιστικές κοινωνικές υπηρεσίες 
κ.λπ.

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι η κυριαρχία και η
συγκέντρωση εξουσίας αυξάνονται όλο και περισσότερο στις 
περισσότερες περιοχές του κόσμου.

Θύλακες αντίστασης

Η κυριαρχία προσπαθεί να υπονομεύσει την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, που είναι ο σπόρος αντίστασης και το κίνητρο 
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δημιουργίας διαφορετικών κοινωνιών. Ιθαγενείς και 
αυτόχθονες λαοί σε αντίσταση, αυτοδιαχειριζόμενα πολιτικά 
και κοινωνικά κινήματα και συλλογικότητες συνεχίζουν σε 
κάθε γωνιά του πλανήτη τη μεγάλη τους μάχη για να 
υπερασπιστούν τη Γη από την εκμετάλλευση, την κουλτούρα 
τους από τη διάλυση και από τον εξευτελισμό του κόσμου 
τους. Τόσο στην ύπαιθρο όσο και στην πόλη, η αξιοπρέπεια 
μάς προσφέρει θεμιτές μορφές αυτοάμυνας για να 
υπερασπιστούμε τους λαούς, τις ανθρώπινες αξίες και την 
ίδια την ανθρωπότητα.

Οι κινητοποιήσεις πολλαπλασιάζονται εκεί όπου αντιστέκεται 
η αξιοπρέπεια, και η ανυπακοή ενισχύει τη μη συνεργασία με 
τις κυρίαρχες δομές (τα κράτη, τους θεσμούς και τις 
εταιρίες).
Αυτές είναι θύλακες αντίστασης ενάντια στην αφομοίωση και 
αντιμετωπίζουν την εξουσία. Είναι συλλογική νοημοσύνη σε 
μια κατάσταση κίνησης και δημιουργίας και επιβεβαιώνουν την
αναγκαιότητα για έναν διαφορετικό κόσμο που ήδη έχει 
αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα.
 

Στο δρόμο για μια Ολοκληρωμένη 
Επανάσταση

Αυτοί οι θύλακες αντίστασης είναι επίσης θύλακες ελπίδας, 
επειδή δείχνουν τη θέληση να μη δεχόμαστε την τρέχουσα 
βαρβαρότητα. Παρ' όλα αυτά, είναι κρίμα που πολλές 
προσπάθειες ακόμα συγκεντρώνονται μόνο στην αντίσταση και 
βασίζονται στο να διεκδικούν μεταρρυθμίσεις.
Θεωρούμε ότι για να αντισταθούμε και, κυρίως για να 
ξεπεράσουμε το τρέχον σύστημα, πρέπει να δημιουργήσουμε 
τους εαυτούς μας ως ανθρώπους και ως κοινότητες και να 
δημιουργήσουμε μια καινούρια κοινωνία.

Εδώ και κάποιες δεκαετίες, και με την επιτάχυνση που έχει 
φέρει η συστημική κρίση ακόμα περισσότερο, διάφορες 
διαδικασίες κοινωνικής αυτοδιαχειριζόμενης δημιουργίας 
έχουν γεννηθεί και έχουν ενισχυθεί σαν φάροι 
πραγματικότητας που φωτίζουν τις ελπίδες ολοκληρωμένης 
μετατροπής στην κοινωνία.

Κάποιες απ' αυτές τις πρωτοβουλίες είναι συντονισμένες αλλά
γενικά βρίσκουμε πως υπάρχει μεγάλη αποσύνδεση και έλλειψη 
κοινού έργου ανάμεσα στα διάφορα συγγενικά κινήματα και 
ομάδες. Ταυτόχρονα, παρατηρούμε ότι πολλές φορές αφήνουμε 
στην άκρη την προσπάθεια για την προσωπική και συλλογική 
βελτίωση που είναι αναγκαία για να αποκτήσουμε τις αλλαγές 
που θέλουμε. Θεωρούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε για να 
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βρούμε ένα κοινό πλαίσιο που να μας επιτρέπει να 
προχωρήσουμε μαζί σε ένα κοινό προορισμό, με αυτόνομο και 
αποκεντρωμένο τρόπο, και που να μας επιτρέπει τόσο την 
ανάπτυξη σε προσωπικό επίπεδο όσο και τη δυνατότητα να 
αντισταθούμε.

Απαραίτητο βήμα για να προχωρήσουμε προς αυτή τη σύγκλιση 
και το κοινό πλαίσιο, είναι να δημιουργήσουμε χώρους 
συνάντησης για τη μελέτη, τη σκέψη και τη δουλειά πάνω σε 
συγκεκριμένους τρόπους εξέλιξης αυτής της επανάστασης.

Όπως πρόσφατα εκφράστηκαν οι Ζαπατίστας, είναι ο καιρός του
ναι, ο καιρός να βρεθούμε αυτοί που:

«...απαντήσαμε καταφατικά στην ερώτηση “μήπως θα 
μπορούσε να υπάρξει άλλος τρόπος;” Λείπει να 
απαντήσουμε τις ερωτήσεις που ακολουθούν αυτό το 
“ναι”. Πώς γίνεται αυτός ο άλλος τρόπος, αυτός ο 
άλλος κόσμος, αυτή η άλλη κοινωνία που 
φανταζόμαστε, που θέλουμε, που χρειαζόμαστε; Τι 
πρέπει να κάνουμε; μαζί με ποιους;»

Είπαν επίσης πως αν έχουμε απαντήσεις σε αυτές τις 
ερωτήσεις, τώρα είναι η στιγμή να τις μοιραστούμε. Είναι 
λες και περιμέναμε αυτήν τη στιγμή από καιρό. Έχει έρθει 
λοιπόν η ώρα που, αυτοί που υποστηρίζουμε αυτό το κάλεσμα, 
να ετοιμαστούμε να διευκολύνουμε το μοίρασμα τέτοιων 
απαντήσεων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αποφασίσαμε να συντάξουμε 
αυτό το κάλεσμα, να συζητήσουμε πάνω σε αυτές τις 
απαντήσεις, να βρεθούμε και να δημιουργήσουμε ένα διεθνή 
χώρο σύγκλισης που έχουμε ονομάσει Μπλοκ για την 
Ολοκληρωμένη Επανάσταση.

Τι εννοούμε ως Ολοκληρωμένη Επανάσταση;

Επανάσταση: ριζοσπαστική μετατροπή των αξιών και των δομών 
που θεμελιώνουν μια κοινωνία.

Ολοκληρωμένη: που συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
μπορεί να έχει για να είναι πλήρης.

Ολοκληρωμένη Επανάσταση: μια διαδικασία ιστορικής σημασίας 
για τη δημιουργία μιας νέας αυτοδιαχειριζόμενης κοινωνίας, 
βασισμένη στην αυτονομία και στην κατάργηση όλων των 
υφιστάμενων μορφών κυριαρχίας, δηλαδή, του κράτους, του 
καπιταλισμού και όλων των άλλων μορφών που επηρεάζουν τις 
ανθρώπινες σχέσεις και τη σχέση με τη φύση.
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Τάσσεται υπέρ μιας συνειδητής δράσης, τόσο σε προσωπικό 
όσο και σε συλλογικό επίπεδο, για τη βελτίωση και ανάκτηση
των αξιών και των χαρακτηριστικών που μας επιτρέπουν να 
ζήσουμε μια ζωή από κοινού. Ταυτόχρονα, αφοσιώνεται στη 
δημιουργία νέων δομών και μορφών οργάνωσης σε όλες τις 
εκτάσεις της ζωής που εγγυώνται την ισότητα στην λήψη 
αποφάσεων, και στην κάλυψη των ζωτικών αναγκών μας.

Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του κοινού 
χώρου;

• Να αυξήσουμε τη συνείδηση πάνω στα προβλήματα του 
κυρίαρχου συστήματος, στην κρίση των ανθρώπινων αξιών 
και στη δυνατότητα να ξεπεραστούν.

• Να δημιουργήσουμε μια συλλογική ταυτότητα, πολλαπλές 
αντί-εξουσιαστικές δυνάμεις, που μπορούν να διαδώσουν 
και να προωθήσουν με ξεκάθαρο τρόπο τις εναλλακτικές 
προς το σύστημα προτάσεις, που σχετίζονται με την 
Ολοκληρωμένη Επανάσταση.

• Να υπάρχει επίγνωση, καθώς και να κάνει εμφανή την 
παρουσία, συγκεκριμένων μορφών κοινωνικής δημιουργίας 
που μοιράζονται τον ιδεολογικό χώρο της Ολοκληρωμένης 
Επανάστασης και να εμπνεύσει την παραγωγή νέων 
παρόμοιων διαδικασιών.

• Να δουλέψουμε μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο που 
καταδικάζει την κυριαρχία και προωθεί τη δημιουργία 
καινούριων κοινωνιών: να δημιουργήσουμε συνεργίες, να 
συζητήσουμε, να μοιραστούμε τακτικές, πόρους και 
σχέδια δράσης μεταξύ των ανθρώπων με τους οποίους 
μοιραζόμαστε αυτό το κοινό πλαίσιο.

Πώς θα λειτουργήσει ο κοινός χώρος;

Προτείνουμε αυτό το Μπλοκ ως ένα ιδεολογικό πλαίσιο και όχι
ως έναν οργανισμό, σύμφωνα με τους σκοπούς που προτείνονται
και για να διευκολύνουμε τη λειτουργία του.
Οι συλλογικότητες-μέλη του Μπλοκ, και τα σχέδια που θα 
προκύπτουν μέσα σε αυτό, θα είναι εντελώς αυτόνομα.
Προτείνουμε επίσης οι πτυχές της λειτουργίας του Μπλοκ 
(μέλη, εργαλεία επικοινωνίας, συναντήσεις, λήψη αποφάσεων, 
κ.λπ.)  να τους αποφασίσουμε μαζί στην περίοδο πριν τη 
συνάντηση.

Ποιοι είναι οι στόχοι τη συνάντησης;
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• Να γνωριστούμε και να μοιραστούμε εμπειρίες και 
στρατηγικές.

• Να επικυρώσουμε τις βάσεις του Μπλοκ ή του ιδρυτικού 
μανιφέστο. 

• Να συγκροτήσουμε το Μπλοκ, να αποφασίσουμε τη 
λειτουργία του και να διαλύσουμε την ομάδα που κάνει 
το κάλεσμα.

Πότε θα γίνει;

Δεν υπάρχει μια προκαθορισμένη ημερομηνία για τη συνάντηση.
Προτείνουμε να την οργανώσουμε αφού εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
συμμετοχής από ένα ευρύ φάσμα συλλογικοτήτων από διάφορα 
μέρη του κόσμου. Θα υπάρξει κάλεσμα τουλάχιστον τρεις μήνες
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής.

Και πριν τη συνάντηση;

Από τώρα και μέχρι να υλοποιηθεί η συνάντηση προτείνουμε 
μια συλλογική διαδικασία καθορισμού και προετοιμασίας αυτής
και των περιεχόμενων της, όπως του ιδρυτικού μανιφέστο του 
Μπλοκ και των οργανωτικών πτυχών του.

Ταυτόχρονα, σας προτείνουμε να διαδώσετε αυτό το κάλεσμα 
στις περιοχές σας και σας παροτρύνουμε να αρχίσετε τη 
δημιουργία αυτού του κοινού χώρου σε τοπικό επίπεδο.

Πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε στη 
διαδικασία;

Αν θέλεις να συνεργαστείς στην ίδρυση του Μπλοκ για την 
Ολοκληρωμένη Επανάσταση, προτείνουμε δύο τρόπους:

• Αν ενδιαφέρεσαι να συμμετάσχεις στην αρχική ομάδα που 
κάνει την πρόταση ή να συνεργαστείς μαζί μας σε κάποια
εργασία, συμπλήρωσε αυτό     το     έντυπο  .

• Αν είστε μια συλλογικότητα και ενδιαφέρεστε να 
συμμετάσχετε στη διαδικασία ή/και στη συνάντηση, 
συμπληρώστε αυτό     το     έντυπο  .

Πώς θα μπορούσε να είναι η συνάντηση;

Προτείνουμε μια τετραήμερη συνάντηση με την εξής κατανομή:

• Μία ημέρα για την εισαγωγή και τη γνωριμία μεταξύ μας.

http://integrarevolucio.net/en/participate/form-for-collectives/
http://integrarevolucio.net/en/participate/form-for-collectives/
http://integrarevolucio.net/en/participate/form-for-collectives/
http://integrarevolucio.net/en/participate/form-for-individuals/
http://integrarevolucio.net/en/participate/form-for-individuals/
http://integrarevolucio.net/en/participate/form-for-individuals/
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• Δύο ημέρες χρησιμοποιώντας ομάδες εργασίας για να 
μοιραστούμε εμπειρίες και στρατηγικές, να κάνουμε 
συνεισφορές στο μανιφέστο και προτάσεις σχετικά με 
τις οργανωτικές πτυχές του Μπλοκ.

• Μια μέρα για συμπεράσματα και το κλείσιμο.

Πού θα μπορούσε να γίνει;

Προτείνουμε η συνάντηση να γίνει στην Καταλονία, σε κάποιο 
μέρος με εύκολη πρόσβαση και διαμονή για όλους τους 
συμμετέχοντες.

Η αρχική ομάδα που κάνει το κάλεσμα

Είμαστε μία ομάδα ανθρώπων από τις περιοχές της 
Καταλονίας(νοτιοανατολικά της Ευρώπης). Έχουμε θέσει σαν 
στόχο την έναρξη σχηματισμού του Μπλοκ για την Ολοκληρωμένη
Επανάσταση. Συμμετέχουμε ενεργά σε πρότζεκτ που είναι στενά
συνδεδεμένα με τις αξίες της Ολοκληρωμένης Επανάστασης, 
μεταξύ αυτών, το κίνημα των ολοκληρωμένων κοοπερατίβων. 
Κατανοούμε ότι είναι απαραίτητος ένας ιδεολογικός χώρος που
θα κάνει ορατό, θα συνδέει και θα ενισχύει πρακτικές όπως 
αυτές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ιδεολογικές βάσεις του καλέσματος

Η βασική αρχή είναι ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή 
κυριαρχίας  και η δημιουργία άλλων κοινωνιών διά μέσου της 
Ολοκληρωμένης Επανάστασης.

Αυτό το συγκεντρώνουμε στα εξής σημεία, υπό μορφή κάποιων 
ιδεολογικών βάσεων που εκθέτουμε σχηματικά και που θα 
πρέπει να δουλέψουμε και να αναπτύξουμε για να αποτελέσουν 
το ιδρυτικό μανιφέστο του Μπλοκ:

1)Ισότιμες ανθρώπινες σχέσεις βασισμένες στην 
ελευθερία

• Απορρίπτουμε κάθε μορφή κυριαρχίας ή διάκρισης μεταξύ 
των ανθρώπων λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
καταγωγής, ηλικίας, κουλτούρας, τάξης, κ.ά.

• Προωθούμε την αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη, την 
εμπιστοσύνη, το σεβασμό, την αδελφότητα και, γενικώς, 
την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων.

• Θέλουμε να αντιστρέψουμε τη σημερινή υποβάθμιση του 
ανθρώπου που πραγματοποιείται στα περισσότερα μέρη του 
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κόσμου και που προωθείται συνειδητά από τις κυριαρχικές 
ελίτ. Γιατί όσο περισσότερο ενδυναμωμένος είναι ο κόσμος
τόσο πιο ανασφαλές καθίσταται το υπάρχον σύστημα.

• Χρειαζόμαστε μια επιθυμία για βελτίωση, βασισμένη στην 
ενεργητική ακρόαση και στο συνεχή συλλογισμό, καθώς και 
στην ανοχή στην κριτική και στην αυτοκριτική.

• Θέλουμε να επεκτείνουμε τις καλές πρακτικές στις 
διαπροσωπικές σχέσεις σε όλη την ανθρωπότητα.

2)Αυτοοργάνωση και λαϊκές αυτόνομες συνελεύσεις.

• Η λαϊκή συνέλευση, ως μέσο λήψης αποφάσεων με ισότητα 
στην έκφραση και στην ψήφο, είναι ο θεμιτός τρόπος 
οργάνωσης οποιασδήποτε συλλογικότητας, κοινότητας ή 
λαού, επειδή πρόκειται για μια απαραίτητη προϋπόθεση για
την ελευθερία.

• Αυτόνομες λαϊκές συνελεύσεις: αυτοδιάθεση των λαών μέσω 
αυτής της οριζόντιας μορφής κοινωνικής οργάνωσης και 
μέσω της ελεύθερης συμμετοχής των ανθρώπων και των λαών 
στις κοινότητες και στις ομοσπονδίες.

• Σχέσεις μεταξύ λαών και κοινοτήτων βασισμένες στην 
αλληλεγγύη, στην ελευθερία και στην αποκέντρωση: 
οριζόντια και ισότιμη αλληλεξάρτηση· διάθεση για 
συντονισμό και αλληλεπίδραση από το πιο τοπικό επίπεδο 
μέχρι τα πιο μεγάλα γεωγραφικά πεδία, αποφασίζοντας σε 
μικρή κλίμακα όταν είναι δυνατόν και σε πιο ευρεία όταν 
είναι απολύτως απαραίτητο (η αρχή της επικουρικότητας, 
συνομοσπονδία, δομή φράκταλ, κ.λπ.).

• Χτίζοντας στην ποικιλομορφία, με σεβασμό στα διαφορετικά
χαρακτηριστικά των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των 
μειοψηφιών, σε κάθε απόφαση στη συνέλευση.

• Συνεπώς, αμφισβητώντας το κράτος, σε όλες του τις 
εκφάνσεις.

3)Τα κοινά αγαθά, το δημόσιο

α) Να ανακτήσουμε την ιδιοκτησία ως 
κοινό αγαθό, υπό λαϊκό έλεγχο και 
κατοχή
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• Πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο της γης και των μέσων 
παραγωγής για το κοινό καλό, διασφαλίζοντας τη χρήση 
τους μέσω της κολλεκτιβοποίησης (κοινοτική ιδιοκτησία) 
ως δημόσια αγαθά.

• Απορρίπτουμε την ατομική ιδιοκτησία, όντας εργαλείο των 
κυρίαρχων τάξεων για να συσσωρεύσουν κεφάλαιο και να 
καθιερώσουν τον έλεγχο επί της χρήσης και  ιδιοκτησίας 
της γης και των μέσων παραγωγής, διαιωνίζοντας έτσι το 
καθεστώς κυριαρχίας μέσω της μισθωτής εργασίας, της 
συσσώρευσης, της εκμετάλλευσης και της κερδοσκοπίας.

• Το ατομικό συμφέρον μας φέρνει αποξένωση και δυσαρέσκεια
και καταστρέφει την κοινοτική ιδιοκτησία και τα 
κοινoτικά αγαθά.

β) Να χτίσουμε ένα δημόσιο και 
αυτοδιαχειριζόμενο  συνεργατικό 
σύστημα, βασισμένο στην αλληλοβοήθεια

• Δουλεύουμε για το κοινό καλό, για να διασφαλίσουμε ότι 
όλες οι ζωτικές μας ανάγκες (τροφή, υγεία, στέγαση, 
παιδεία, ενέργεια, μεταφορά, κ.λπ.) είναι καλυμμένες 
μέσω ενός αληθινά δημόσιου συστήματος, φτιαγμένο από 
εμάς και βασισμένο στην αυτοδιαχείριση, στη συνεργασία 
όλων μας και στην προώθηση των αξιών και των ικανοτήτων 
που είναι κατ' ουσία ανθρώπινες.

• Απορρίπτουμε το κράτος ως σύστημα ελέγχου βασισμένο στην
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, καθώς επίσης και τις 
πατερναλιστικές του κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες 
ενισχύουν τον ατομικισμό και υποσκάπτουν την ενδυνάμωση 
του εαυτού μας. Απορρίπτουμε τον έλεγχο των δημόσιων 
υπηρεσιών από μειοψηφίες (είτε το κράτος είτε την αγορά)
αλλά και όλο το ιδιωτικό, συντεχνιακό και ελιτίστικο 
πλέγμα υποστηριζόμενο από αυτούς.

γ) Να απελευθερώσουμε την πρόσβαση 
στην πληροφορία και στη γνώση

• Ανακτούμε την πρόσβαση στην πληροφορία και στην ελεύθερη
δημιουργία.

• Ενθαρρύνουμε τη φυσική μας τάση για πειραματισμό και την
έρευνα ως πηγές γνώσεως.
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• Μοιραζόμαστε τη γνώση μεταξύ μας για να ενισχύσουμε το 
κοινό καλό.

4)Μια καινούρια οικονομία βασισμένη στη συνεργασία
και στις σχέσεις εγγύτητας

• Αποδοκιμάζουμε τον καπιταλισμό ως τρόπο παραγωγής και 
συναλλαγής που βασίζεται στον ανταγωνισμό, στην 
εκμετάλλευση του αδυνάτου και στην ανάπτυξη χωρίς όρια.

• Αποδοκιμάζουμε το παρόν χρηματοπιστωτικό σύστημα, που 
κυριαρχείται από τις κεντρικές και ιδιωτικές τράπεζες, 
και απορρίπτουμε τη χρήση τόκου.

• Υιοθετούμε τη φράση “από τον καθένα ανάλογα με τις 
δυνατότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες 
του”.

• Πιστεύουμε στην οριζόντια συνεργασία ως βάση για τις 
οικονομικές σχέσεις.

• Προωθούμε έντονα τη συνεργασία και στη δουλειά και στην 
κατανάλωση. Είμαστε υπέρ της εξαφάνισης της μισθωτής 
εργασίας και, γενικώς, της εργατικής εκμετάλλευσης.

• Προτείνουμε εναλλακτικά νομίσματα, άμεση ανταλλαγή, 
χαριστική και κοινοτική οικονομία ως εργαλεία πρακτικής 
δράσης για ένα καινούριο οικονομικό σύστημα.

• Η οικονομία να είναι τόσο τοπική όσο γίνεται 
αποφεύγοντας τη χρήση μεσαζόντων. Ισότιμες σχέσεις 
μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

• Όποτε κρίνεται απαραίτητο, ένα δημόσιο-κοινοτικό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρίς την παρουσία τόκου.

5)Συνεργασία με τη Ζωή και τη Φύση

• Εφαρμόζουμε τις αρχές της συνεργασίας, της διατήρησης 
και του σεβασμού στις σχέσεις μας με τη φύση, της οποίας
είμαστε μέρος, και εξασφαλίζουμε την καλή συμβίωση με τα
υπόλοιπα έμβια όντα. Επίσης, η τοπική λαϊκή 
αυτονομία/κυριαρχία επιτρέπει και προωθεί αυτές τις 
αρχές.

• Λαμβάνουμε υπόψιν τις κυκλικές διαδικασίες της φύσης για
να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, για τη διατήρηση δηλαδή από γενιά σε 
γενιά.
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• Απορρίπτουμε τις αξίες και τις δυναμικές του τρέχοντος 
συστήματος που καταστρέφουν και βάζουν σε κίνδυνο πολλές
μορφές ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, και 
που ταυτόχρονα σπαταλούν τους μη ανανεώσιμους φυσικούς 
πόρους.

• Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους ανανεώσιμους πόρους με 
αποκεντρωμένο τρόπο, προωθώντας την αυτάρκεια σε επίπεδο
κοινότητας, μειώνοντας ταυτόχρονα την κλίμακα των 
μεγάλων πόλεων που καταβροχθίζουν τους πόρους.

6)Πώς μπορούμε να το κάνουμε;

• Με συνέπεια μεταξύ των μέσων και των σκοπών: η 
διαδικασία της Ολοκληρωμένης Επανάστασης είναι μια 
μετάβαση από το τρέχον σύστημα σε μια καινούρια κοινωνία
και ανθρωπότητα. Ο δρόμος για να περάσουμε από το ένα 
μέρος στο άλλο είναι ένας δρόμος μάθησης και πρέπει να 
αντανακλά τον προορισμό. Χρειάζεται, λοιπόν, τα μέσα για
να πραγματοποιήσουμε αυτόν το μετασχηματισμό να είναι σε
συμφωνία με τους σκοπούς που λαχταρούμε.

• Διαλεκτική και σύγχρονη σχέση μεταξύ των δομών και των 
αξιών. Η αλλαγή αξιών είναι απαραίτητη για να αλλάξουμε 
τις δομές, αλλά για να γίνει μια βαθιά αλλαγή αξιών 
χρειάζονται καινούριες δομές που να τις προωθούν και που
να επιτρέπουν να τις βάλουμε σε πρακτική.

• Σε συμφωνία με το σκοπό μας, πρέπει να πραγματοποιήσουμε
την Ολοκληρωμένη Επανάσταση με βάση τις τοπικές ομάδες, 
υποστηρίζοντας την αποκέντρωση και την τοπική δράση, 
αλλά με παγκόσμιο σκέψη και όραμα. Αν η επανάσταση 
προχωρά παράλληλα σε διάφορες περιοχές θα είναι πολύ πιο
ισχυρή και ασταμάτητη.

• Οι λαοί, και οι κοινότητες που τους αποτελούν, έχουν το 
αναφαίρετο δικαίωμα να αυτοοργανωθούν και να 
προστατέψουν τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, τον 
πολιτισμό τους και τα εδάφη τους με τον τρόπο που θα 
θεωρούν κατάλληλο, αρκεί να “ελαχιστοποιούν τη βία 
ενάντια στους ανθρώπους και να μεγιστοποιούν το σεβασμό 
για την ελευθερία και τη ζωή των άλλων”.

• Για να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε αυτή την 
επανάσταση και για να εξάγουμε το μέγιστο κομμάτι των 
πόρων, της δουλειάς και της νομιμοποίησης από το τρέχον 
σύστημα έτσι ώστε να το αφιερώσουμε στην νέα υπό 
κατασκευή κοινωνία, βρίσκουμε εντελώς νομιμοποιημένη και
αναγκαία τη γενική ανυπακοή. Θεωρούμε πως πρέπει να τη 
χρησιμοποιήσουμε στις όποιες δικές μας περιστάσεις με 
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τον τρόπο που σε κάθε περιβάλλον θα μεγιστοποιεί τη 
μετασχηματιστική μας δράση.  


