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Οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σήμερα ανέτοιμοι να αδράξουν μια 

επαναστατική στιγμή. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε 

τα επίπεδα επαναστατικής συνείδησης, οργάνωσης και πάλης; 

Δυνάμωμα της συνείδησης 

1. Δυναμώνουμε τη συνείδηση με στόχο τη δημιουργία μια οργάνωσης και  την 

αύξηση του επιπέδου πάλης.  

2. Διερευνούμε πριν διαμορφώσουμε γνώμη. Εξετάζουμε πώς λειτουργεί ο 

κόσμος και το σύστημα. 

3. Διαβάζουμε τα θεμελιώδη και ιστορικά έργα για την επανάσταση από 

εκείνους που ήταν επικεφαλής και συμμετείχαν  σ’ αυτές.  

4. Αναλύουμε την τρέχουσα κατάσταση και την πορεία του συστήματος. 

5. Μαθαίνουμε για την αντίσταση, τις εξεγέρσεις και τις επαναστάσεις που 

συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα.  

6. Διαβάζουμε  το υλικό που συζητούν και εκδίδουν σήμερα οι ενεργές ομάδες. 

7. Αναπτύσσουμε, επεξεργαζόμαστε και βελτιώνουμε αρχές, θεωρίες και 

στρατηγικές για το κίνημά μας.  

8. Υψώνουμε τη φωνή μας. Αρθρώνουμε επαναστατικές ιδέες ώστε να 

αποκτήσουν δημόσια παρουσία. 

9. Ακούμε και μιλάμε στο πνεύμα της αμοιβαίας διευκρίνισης. 

10. Συμμετέχουμε σε συζητήσεις για να αναπτύξουμε τις ιδέες μας και για να 

ακονίσουμε τις ικανότητές μας ώστε να τις εκφράσουμε καλύτερα. Επίσης 

βοηθάμε κι άλλους να κάνουν το ίδιο. 

11. Κατανοούμε πώς να χρησιμοποιούμε, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, τα 

διάφορα ταλέντα μας, τις θέσεις μας, την ενέργεια μας και τους πόρους μας, 

για να εκθέσουμε την κακή, απόλυτη και μη μεταρρυθμίσιμη φύση του 

συστήματος. 

12. Αναλύουμε και εξηγούμε τους πολλούς τρόπους με τους οποίους το σύστημα 

κυριαρχεί και εκμεταλλεύεται. 

13. Υποστηρίζουμε όσους υφίστανται την κυριαρχία, την εκμετάλλευση, την 

εισβολή, τον αποικισμό, τις απειλές και την καταπίεση. 

14. Επιδεικνύουμε επαναστατικό πνεύμα και το γιορτάζουμε με άλλους.  

15. Ασκούμε την υπομονή μας κερδίζοντας διστακτικούς πιθανούς συμμάχους και 

υποστηρικτές.  
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16. Γελοιοποιούμε και δυσφημούμε τον εχθρό. 

17. Δημιουργούμε επαναστατική κουλτούρα. Φτιάχνουμε βίντεο και 

δημιουργούμε τέχνη, μιλάμε, τραγουδάμε, γράφουμε σε blog, γράφουμε 

βιβλία, σχόλια, φυλλάδια, ρίμες, ιστορίες και άρθρα σχετικά με τα εγκλήματα 

του εχθρού και την αντίσταση του λαού. 

18. Ανταλλάσουμε ιδέες σε τοπικό, εθνικό και (στα πλαίσια του νόμου ή μέσω 

ασφαλών καναλιών) σε παγκόσμιο επίπεδο. 

19. Ενθαρρύνουμε κι άλλους να συμμετέχουν στην επαναστατική διαδικασία. 

Οργάνωση 

20. Οργανωνόμαστε για να δυναμώσουμε τη συνείδηση ευρύτερα και για να 

αναπτύξουμε την πάλη. 

21. Ξεκινάμε με ανθρώπους που γνωρίζουμε. 

22. Αν οι φίλοι μας αποθαρρύνουν, κάνουμε νέους φίλους.  

23. Δικτυωνόμαστε με άλλους. Βρίσκουμε ανθρώπους από την περιοχή μας που 

είναι online και που εκφράζουν παρόμοιες ιδέες και συναντιόμαστε μαζί τους.  

24. Βρίσκουμε μία ομάδα με την οποία συμφωνούμε στα ουσιαστικά. 

Δουλεύουμε μαζί τους.  

25. Αν δεν υπάρχει τοπική ομάδα με την οποία μπορούμε να συνεργαστούμε, 

δημιουργούμε τη δική μας.  

26.  Γράφουμε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες επικοινωνίας. Το διανέμουμε ώστε 

να βρούμε πιθανούς συντρόφους. 

27. Όταν συναντάμε ανθρώπους, αξιολογούμε τα σημεία στα οποία συμφωνούμε. 

Αν συμφωνούμε στα βασικά, αποφασίζουμε πως θα εργαστούμε από κοινού. 

Αν όχι, λέμε αντίο προς το παρόν.  

28. Δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και χτίζουμε 

την αλληλεγγύη σε παγκόσμιο επίπεδο.  

29. Καθορίζουμε ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας σύμφωνα με τις προοπτικές και τους 

στόχους μας. 

30. Δεν αφήνουμε δευτερεύουσες διαφορές να εμποδίζουν τη συνεργασία. 

Αντιμετωπίζουμε τις διαφορές με τους συμμάχους μας με μη ανταγωνιστικό 

τρόπο. 
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31. Δεν ανεχόμαστε καταπιεστική (σεξιστική, ρατσιστική, ομοφοβική κλπ.) 

συμπεριφορά μέσα στο κίνημα. Την αντιμετωπίζουμε και βάζουμε ένα τέλος σε 

αυτήν. 

32. Δεν λέμε κάτι φωναχτά, στο τηλέφωνο ή σε ηλεκτρονικά μέσα,  κάτι που δεν 

θα θέλαμε να αναπαραχθεί σε δικαστήριο. 

33. Κρατάμε τα παράνομα ναρκωτικά έξω από την πολιτική μας ζωή. 

34. Διερευνούμε και εφαρμόζουμε σωστή κουλτούρα ασφάλειας. 

35. Δίνουμε προτεραιότητα στην ευημερία των οργανώσεών μας έναντι του 

προσωπικού οφέλους. 

36. Προετοιμαζόμαστε να εκμεταλλευτούμε τυχόν ρωγμές στη νομιμότητα του 

συστήματος. 

Πάλη 

37. Χρησιμοποιούμε τον αγώνα για να εξαπλωθεί η επαναστατική συνείδηση και 

για να οικοδομήσουμε οργανώσεις.  

38. Καθορίζουμε συλλογικά τι θέλουμε και δηλώνουμε τα αιτήματά μας. 

39. Δρούμε, στο μέτρο του δυνατού, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, ούτε 

πάνω ούτε κάτω από αυτό.   

40. Προσπαθούμε συνεχώς να επεκτείνουμε και να εδραιώσουμε την ικανότητα 

και τη δύναμη μας.  

41. Επιβεβαιώνουμε τα δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις μας. 

42. Φέρνουμε την επαναστατική προοπτική σε αγώνες που ήδη γίνονται. 

43. Υπερασπιζόμαστε, υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας.  

44. Όταν παρουσιάζονται ευκαιρίες, αποδυναμώνουμε τον εχθρό και την 

ικανότητά του να κυβερνήσει. 

45. Συμμορφωνόμαστε με τους μικρούς νόμους. Δεν βγαίνουμε εκτός παιχνιδιού 

για κάτι ανάξιο.  

46. Για τις παράνομες πράξεις, σιγουρευόμαστε ότι μπορούμε να εμπιστευθούμε 

τους συντρόφους μας με τη ζωή μας και τις ζωές όλων όσων  

συνδέονται με μας. 

47. Αποφεύγουμε τον αποπροσανατολισμό και την εκτροπή στη συμβολική 

δράση για χάρη της δράσης. 

48. Δεν περιμένουμε ο εχθρός να δράσει εναντίον της φύσης του. Δεν έχει έλεος 

και δεν μπορεί να μεταπειστεί. 
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49. Μετατρέπουμε κάθε επίθεση του εχθρού σε ευκαιρία για να μιλήσουμε, να 

οργανωθούμε και να αναπτυχθούμε περισσότερο. 

50. Είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε σκληρά, να είμαστε ευφυείς και γενναίοι. 

Θυμηθείτε, είμαστε όλοι μαζί. 

 

http://stephaniemcmillan.org/2011/05/09/50-ways-to-prepare-for-revolution-2/  

Μετάφραση: Γιώργος Πουλάδος 
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