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Από αυτό το τεύχος και για όσα ακόμα χρειαστεί, θα φιλοξενηθεί στα Κακά 
Μαντάτα η μετάφραση, σε συνέχειες, της μπροσούρας του Earth Liberation 
Front (Μέτωπο Απελευθέρωσης της Γης). Η μπροσούρα αυτή κυκλοφόρησε 
το 2001 στις ΗΠΑ από το North American ELF Press Office (Γραφείο τύπου 
του ELF Β. Αμερικής)  με τη μορφή ερωταπαντήσεων και αποτελεί μια πα-
ρουσίαση της οργάνωσης. Η μετάφραση εδώ και πέντε χρόνια σκονίζονταν 
σε κάποιο συρτάρι και δε διαφαίνονταν κάποια προοπτική έκδοσης της στο 
εγγύς μέλλον. Έτσι αποφασίστηκε να δημοσιευθεί τμηματικά μέσα από το πε-
ριοδικό. Επειδή η μπροσούρα έχει γραφτεί κοντά μια δεκαετία πριν και λόγω 
της δομής της οργάνωσης δεν αποτελεί το συλλογικό συγγραφικό έργο της, 
κρίθηκε απαραίτητο η παρούσα μετάφραση να συνοδεύεται από κάποιες υπο-
σημειώσεις που σκοπό έχουν είτε να επεξηγήσουν κάποιες ασάφειες, είτε 
να συμπληρώσουν κάποιες ελλείψεις, ή και να διορθώσουν ακόμα κάποιες 
ανακρίβειες. Το περιεχόμενό της δεν αποτελεί κάποιο θεωρητικό μαργαριτάρι 
αλλά παρέχει μια καλή ευκαιρία να γνωρίσει κάποιος ένα από τα πιο ενεργά 
κομμάτια του ριζοσπαστικού κινήματος στις ΗΠΑ τα τελευταία 15 χρόνια (το 
FBI έχει χαρακτηρίσει το ELF ως το νούμερο ένα εσωτερικό εχθρό). Ακόμη, 
αν και απλοϊκά γραμμένη, θέτει αρκετά ζητήματα σε σχέση με την άμεση δρά-
ση, τους σκοπούς και τα μέσα της, δίνοντας αφορμή για κριτικές συζητήσεις 
που στην ελλαδική πραγματικότητα μπορεί να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες.

Κάνοντας χρήση αληθινής άμεσης δράσης υπό τη μορφή του οικονο-
μικού σαμποτάζ, το ELF στοχεύει εκεί που οι άπληστοι πονάνε, στα 
πορτοφόλια τους. Προκαλώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά, 
το ELF προσφέρει σε κάποιον, μεμονωμένα, τη δυνατότητα να απο-
φασίσει για τα δικά του οικονομικά συμφέροντα, να σταματήσει να 
καταστρέφει την πλάση στο όνομα του κέρδους.

Τι είναι το Μέτωπο Απελευθέρωσης της Γης (ELF); 1

Το Μέτωπο Απελευθέρωσης της Γης (ELF) είναι μία παράνομη διεθνής οργάνωση που 
χρησιμοποιεί την άμεση δράση υπό τη μορφή του οικονομικού σαμποτάζ για να σταματή-
σει την εκμετάλλευση και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

Πως και Πότε ξεκίνησε η οργάνωση; 2 

Βάσει υποθέσεων, θεωρείται ότι η οργάνωση ιδρύθηκε 
στις αρχές των 90’s στην Αγγλία ως παρακλάδι της Earth 
First!. Η ιδεολογία του ELF διαδόθηκε στη Β. Αμερική κατά 
τα μέσα των 90’s.  Το Νοέμβριο του1997 το ELF αναλαμβάνει 
επίσημα την ευθύνη για την πρώτη δράση της οργάνωσης 
στη Β. Αμερική.  Η ανάληψη ευθύνης στάλθηκε σε υποστηρι-
κτές με δημόσια παρουσία οι οποίοι προώθησαν την πληροφορία 
στα ΜΜΕ. Στο ανακοινωθέν, το ELF αναλάμβανε την ευθύνη για την απελευθέρωση άγρι-
ων αλόγων και για τον εμπρησμό ενός στάβλου του Γραφείου Διαχείρισης της Υπαίθρου 
(Bureau of Land Management Horse Corral) κοντά στο Burns του Όρεγκον, στις 29 Νοεμ-
βρίου του 1997. Το ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε είχε ως εξής:

“Το Γραφείο Διαχείρισης της Υπαίθρου (BLM) ισχυρίζεται ότι μετακινεί τα ετερό-
χθονα είδη από της δημόσιες εκτάσεις (μήπως δεν είναι και οι λευκοί Ευρωπαίοι 
ετερόχθονες;) αλλά κατόπιν αλλάζει στάση και επιχορηγεί τη βιομηχανία βοοει-
δών και τοποθετεί χιλιάδες ετερόχθονα εξημερωμένα γελάδια σε αυτές τις ίδιες 
εκτάσεις…
…για να βοηθήσουμε στον τερματισμό της παράνομης και ανήθικης δραστηριό-
τητας του BLM,  της περισυλλογής δηλαδή των άγριων αλόγων από τις δημόσιες 
εκτάσεις και της συγκέντρωσης τους σε σφαγεία…
…Αυτή η υποκρισία και η γενοκτονία εναντίον των αλόγων δε θα μείνει αναπά-
ντητη. Η τακτική της περισυλλογής και δημοπράτησης των άγριων αλόγων πρέπει 
να τερματιστεί. Η τακτική της βοσκής των αγελάδων στις δημόσιες εκτάσεις πρέπει 
να τερματιστεί. Η ώρα να αναλάβουμε δράση έφτασε. Από μία δημοσιογραφική 
έρευνα όπως η αναφορά της Assosiated Press για το BLM, μέχρι μια δράση όπως 
η δική μας, μπορείς να βοηθήσεις στον τερματισμό της σφαγής και στη διάσωση 
της Μητέρας Γης…”

1 Για ιστορικούς λόγους αξίζει να αναφέρουμε ότι 
το ακρωνύμιο ELF πρωτοεμφανίστηκε το 1977 
από τα αρχικά της οργάνωσης Environmental 
Life Force. Την οργάνωση ίδρυσε ο John Hanna 
και όπως φαίνεται, αποτελούσε και το μοναδι-
κό μέλος της. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους 
πραγματοποίησε στην Καλιφόρνια τρεις άμεσες 
δράσεις, εμπρηστικές και χαμηλής έντασης βομ-
βιστικές επιθέσεις, αλλά συνελήφθη στις 22 Νο-
εμβρίου του 1977 στο σπίτι του. Έπειτα από μια 
σύντομη αυτοκριτική η οργάνωση αυτοδιαλύθηκε 
το 1978 και ο ιδρυτής της αποκήρυξε την άμεση 
δράση. Μετά την εμφάνιση του Earth Liberation 
Front ο John Hanna επανεμφανίστηκε και έκτοτε 
διεκδικεί το copyright του ακρωνυμίου ELF. Θε-
ωρώντας ότι το σύγχρονο ELF αποτελεί αντίγρα-
φο της δικής του οργάνωσης και έχει εμπνευστεί 
από τις αρχικές δικές του αντάρτικες κατευθύν-
σεις, νιώθει υπόχρεος να προβαίνει σε κήρυγμα 
προκρίνοντας πλέον τη νόμιμη δράση και χρησι-
μοποιώντας την ιστορία του και τα “λάθη” του 
ως παράδειγμα προς αποφυγήν για να συνετίσει 
όσους έχουν πάρει τον λάθος δρόμο.

2 Έπειτα από έρευνα στο διαδίκτυο και σε σχετική 
βιβλιογραφία προκύπτει ότι το ELF δημιουργήθη-
κε το 1992 στο Brighton της Αγγλίας ως παρα-
κλάδι της Earth First! όταν η τελευταία αποφά-
σισε να περιορίσει τη δράση της σε νόμιμα μόνο 
μέσα. Η πρώτη ανακοίνωση για τη δημιουργία της 
οργάνωσης έγινε με ανώνυμο γράμμα το οποίο 
δημοσιεύθηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτω-
βρίου του ΄93 του περιοδικού Earth First!.  Συ-
γκεκριμένα αναφέρονταν ως “…ένα κίνημα από 
οικο-σαμποτέρς που λειτουργούν ανεξάρτητα…” 
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Η ενέργεια αυτή προκάλεσε καταστροφή εξοπλισμού αξίας 450.000 δολαρίων περί-
που, ενώ απελευθερώθηκαν 448 άγρια άλογα και 51 γαϊδούρια. 3 

Από το Νοέμβριο του 1997 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες δυο ντουζίνες ση-
μαντικές δράσεις του ELF στη Β. Αμερική, που από μόνες τους έχουν προκαλέσει κατα-
στροφές που ανέρχονται κοντά στα 40.000.000 δολάρια. 

Που εντοπίζεται γεωγραφικά η βάση του ELF;

Το ELF δεν έχει κεντρική τοποθεσία. Έχουνε καταγραφεί δράσεις του ELF σε όλη την 
περιφέρεια των ΗΠΑ, στον Καναδά, σε όλη την Ευρώπη και στη Ν Αμερική. Ο αριθμός των 
τοποθεσιών που έχει εμφανιστεί το ELF συνεχίζει να αυξάνεται. 4 

Πως είναι δομημένη η οργάνωση;

Το ELF είναι οργανωμένο σε αυτόνομους πυρήνες που λειτουργούνε ανεξάρτητα και 
ανώνυμα τόσο μεταξύ τους όσο και με την ευρύτερη κοινωνία. Η οργάνωση δεν έχει 
ιεραρχική δόμηση ούτε οποιοδήποτε είδος αρχηγίας. Αντιθέτως, η οργάνωση λειτουργεί 
στη βάση μίας ιδεολογίας. Εάν κάποιος πιστεύει στην ιδεολογία και ακολουθεί συγκεκρι-
μένες κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να πραγματοποιήσει δράσεις και να γίνει κομμάτι 
του ELF.

Αυτή η δομή πυρήνων έχει αποδειχθεί υπερβολικά αποτελεσματική στη διασφάλιση 
της διατήρησης (συνέχισης) της οργάνωσης με τις ελάχιστες συλλήψεις. Οι δυνάμεις της 
τάξης, ιδιαίτερα στη Β. Αμερική, είναι εκπαιδευμένες να αναγνωρίζουν και να ασχολούνται 
με οργανώσεις που έχουν αρχηγό, ιεραρχία και κεντρικά κλιμάκια. Το ELF δεν εμπεριέχει 
τίποτα από αυτά. Χάρη στην αυτόνομη και παράνομη μορφή των πυρήνων του ELF, μια 
ενδεχόμενη διείσδυση χαφιέ σε έναν πυρήνα δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα 
σταματήσει όλο το κίνημα. Εάν συλληφθεί κάποιος μεμονωμένα ή ακόμη και εάν ένας 
ολόκληρος πυρήνας εξαρθρωθεί από τις αρχές, άλλοι μεμονωμένα ή σε πυρήνες θα είναι 
ελεύθεροι να συνεχίσουν τη δουλειά τους αφού λειτουργούνε ανεξάρτητα και αανώνυμα 
αναμεταξύ τους. 5 

Η οργάνωση σε πυρήνες είναι ένας τύπος αντάρτικης τακτικής που έχει χρησιμοποι-
ηθεί επιτυχώς από διάφορα κινήματα παγκοσμίως ανά τα χρόνια. Μπορεί να αποδειχθεί 
επιτυχής τακτική όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα ενάντια σε μεγαλύτερη στρατιωτικά δύ-
ναμη. 

Πόσα μέλη έχει το ELF;

Είναι συνώνυμο του αδύνατου η προσπάθεια να καθοριστεί ο αριθμός των μελών του 
ELF διεθνώς ή έστω και από χώρα σε χώρα. Από το 1997 οι δράσεις του ELF στις ΗΠΑ, 

που διαχωρίζεται από “…το βρετανικό EF! κίνημα 
που προσανατολίστηκε αποκλειστικά σε δημόσι-
ες άμεσες δράσεις.”  Το όνομα προήλθε από την 
παραλλαγή του Animal Liberation Front καθώς 
εμφανίζονται αρκετές ομοιότητες στην τακτική και 
την ιδεολογία των δύο οργανώσεων. Στο προα-
ναφερθέν γράμμα όμως, αναφέρεται ρητά και μια 
ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο οργανώ-
σεων, καθώς “…οι πυρήνες του ELF, για λόγους 
ασφαλείας, εργάζονται χωρίς να ενημερώνουν 
τον τύπο και δεν αναλαμβάνουν δημόσια ευθύνη 
για τη δράση ”. Η δημοσιοποίηση των δράσεων 
γίνεται μέσω των περιοδικών EF! και Do or Die 
καθώς επίσης και σε συναντήσεις ή δημόσιες 
δράσεις του ριζοσπαστικού οικολογικού κινή-
ματος. Η τακτική αυτή ακολουθείται από το ELF 
μέχρι το ΄96, έτος από το οποίο και μετά στα-
ματάει φαινομενικά η δραστηριοποίησή του ELF 
στην Αγγλία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σταμα-
τάνε και τα οικο-σαμποτάζ τα οποία, αντιθέτως, 
πραγματοποιούνται ακόμα. Η ιδεολογία του ELF 
μετανάστευσε λοιπόν από την Αγγλία στις ΗΠΑ 
μεταξύ ΄93-΄94. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση 
της Judi Bari, πρωτεργάτριας της Earth First! Β. 
Αμερικής, στο τεύχος του ομώνυμου περιοδικού 
του Φλεβάρη του ΄94 όπου επισημαίνει την επι-
λογή της οργάνωσης να περιοριστεί σε νόμιμα και 
αποδεκτά μέσα αφήνοντας τις παράνομες δράσεις 
πέραν των ειρηνικών διαδηλώσεων για το ELF.

3 Στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη δράση 
είναι η πρώτη της οποίας η ανάληψη ευθύνης 
δημοσιοποιείται ευρέως. Πριν από αυτήν έχουν 
προηγηθεί άλλες δράσεις που είτε απλώς υπο-
γράφονται από το ELF με σπρέι πλησίον του χώ-
ρου όπου έλαβε χώρα το σαμποτάζ, είτε τα μέσα 
με τα οποία δημοσιοποιείται είναι περιορισμένα. 
Μάλιστα στις 21 Ιουλίου του ίδιου έτους είχε προ-
ηγηθεί ο θεαματικός εμπρησμός του σφαγείου 
αλόγων στο Cavel West του Όρεγκον που προ-
κάλεσε καταστροφές ύψους ενός εκατομμυρίου 
δολαρίων. Η πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη 
δράση του ELF είναι ο εμπρησμός ενός φορτηγού 
της Δασικής Υπηρεσίας στις 28 Οκτωβρίου του 
1996 στο Ντιτρόιτ του Όρεγκον. Δύο μέρες μετά, 
εμπρησμός καταστρέφει ολοσχερώς τις εγκατα-
στάσεις της Δασικής Υπηρεσίας στο Eugene του 
Όρεγκον και πάλι, με το ύψος των καταστροφών 
να ανέρχονται στα 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Οι 
αρχές αποδίδουν και αυτήν την ενέργεια στο νεο-
εμφανισθέν ELF. Χαρακτηριστικό της πρώτης αυ-
τής περιόδου είναι ότι όλες οι δράσεις γίνονται με 
κοινή ανάληψη ευθύνης από το ELF και το Animal 
Liberation Front, γεγονός που ενισχύει τη διαπί-
στωση για τη συγγένεια που χαρακτηρίζει τις δύο 
αυτές οργανώσεις. Ουσιαστικά το ELF αναλαμ-
βάνει αυτόνομα ευθύνη μόλις τον Οκτώβριο του 
1998 με τον εμπρησμό του χιονοδρομικού Vail, 
δράση στην οποία θα γίνει εκτεταμένη αναφορά 
στη συνέχεια αφού πρόκειται για τη διασημότερη 
ίσως δράση της οργάνωσης.

4 Στον ελλαδικό χώρο είναι καταγεγραμμένη μία 
δράση του ELF στις 10 Οκτωβρίου του 2005, που 
αφορούσε εμπρησμό ειδικά εξοπλισμένου βαν 
της εταιρείας Pioneer hi-Breed Hellas, θυγατρικής 
της Dupont, που ήταν σταθμευμένο έξω απότα 
γραφεία της, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-
Μουδανιών. Απόσπασμα της προκήρυξης δημο-
σιεύθηκε στην Ελευθεροτυπία και συσχέτιζε την 
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Ποια είναι η ιδεολογία του ELF;

Στην καρδιά του ELF βρίσκεται η ιδεολογία του. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η οργάνωση δεν έχει κανένα είδος ιεραρχίας 
ή φυσικής αρχηγίας αλλά αντιθέτως περιστρέφεται γύρω από μια ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι το κλειδί για την ύπαρξη, το σκοπό και τη 
μακροβιότητα της ομάδας. Ποια είναι αυτή λοιπόν;

Το ELF αντιλαμβάνεται ότι η καταστροφή της πλάσης δεν είναι απλώς ένα τυχαίο συμβάν αλλά μια εσκεμμένη πράξη βίας που εκτελείται 
από όσους δεν ενδιαφέρονται για τίποτα περισσότερο παρά για την επιδίωξη ακραίου οικονομικού κέρδους με κάθε κόστος. Έχοντας 
αυτήν τη διαπίστωση κατά νου, το ELF υποστηρίζει ότι είναι απλά λογικό να εργάζεσαι με σκοπό να αποτρέψεις το κίνητρο του κέρδους 
να δολοφονεί τη γη και όλη τη ζωή επάνω σε αυτή.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να δημιουργήσει πραγματική, θετική, κοινωνική και πολιτική αλλαγή πρέπει να ανατρέξει σε προηγούμενες 
απόπειρες μέσα στο ρου της ιστορίας για να μάθει τι απέδωσε, τι όχι, και τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να βοηθήσει τη συγκεκριμένη 
επιδίωξη. Η άρνηση να κάνεις αυτήν την αναδρομή αποτελεί επίσης και άρνηση να πάρεις μια ειλικρινή απόφαση ζωής στην κατεύθυνση 
της δικαιοσύνης και της προστασίας της ζωής επάνω σε αυτόν τον πλανήτη.

Το ELF αναγνωρίζει ότι το κοινό οικολογικό κίνημα έχει αποτύχει οικτρά στις προσπάθειές του να επιφέρει τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας ώστε να τερματιστεί η καταστροφή της ζωή επάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Τα επιτρεπόμενα από το κράτος μέσα κοινωνικής 
αλλαγής από μόνα τους σπάνια έχουν, και ούτε θα έχουν ποτέ, οποιαδήποτε  επίδραση στην προσπάθεια απόκτησης των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων. Αυτό οφείλεται στο εμφανές γεγονός ότι τα νόμιμα μέσα διαμαρτυρίας με στόχο την επίλυση επιμέρους παραπόνων 
δεν καταφέρνουν τίποτα περισσότερο από το να ενδυναμώνουν το ίδιο το σύστημα που αποτελεί τη ρίζα του προβλήματος. Το κρατικό 
σύστημα δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία αλλαγή εντός του, εκτός και αν η κρατική δομή, οι μεγάλες επιχειρήσεις και εν κατακλείδι η 
κυρίαρχη καταναλωτική κοινωνία νιώσει ότι η αλλαγή είναι πραγματικά απαραίτητη. Όμως, είναι αυτή η ίδια κρατική δομή, οι ίδιες μεγά-
λες επιχειρήσεις και η ίδια καταναλωτική κοινωνία που είναι οι άμεσοι υπεύθυνοι για την καταστροφή της ζωής επάνω στον πλανήτη στο 
όνομα του κέρδους. Όταν μάλιστα οι συγκεκριμένοι θεσμοί έχουν  επανειλημμένα αποδείξει την προτεραιότητα που επιδεικνύουν στο 
χρηματικό κέρδος έναντι της ζωής, αποτελεί απόλυτη ηλιθιότητα η επιμονή να τους εκλιπαρείς ευγενικά για μεταρρύθμιση ή επανάσταση. 
Οι καταστάσεις πρέπει να περάσουν στα χέρια αυτών των ανθρώπων που θα χρειαστεί όλο και περισσότερο να αφήσουν πίσω την απο-
δοχή σε αυτό το δίκαιο της κοινωνίας για να επιβάλλουν το δίκαιο της φύσης.

Ένας ορισμός του δικαίου της φύσης παραπέμπει στην εξάρτησή μας από τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που επιτρέπουν 
στην πλάση να υπάρχει. Πρωταρχικά καθαρό αέρα, καθαρό νερό και καθαρό υπέδαφος. Καθαρός αέρας χρειάζεται για να μπορεί η πλάση 
να αναπνέει, καθαρό νερό χρειάζεται για να μπορεί η πλάση να πίνει και καθαρό υπέδαφος χρειάζεται για να φυτρώνει τροφή ώστε η 
πλάση να μπορεί να τρέφεται.

Ιδιαίτερα με την εμφάνιση της βιομηχανικής επανάστασης ο δυτικοποιημένος τρόπος ζωής υφίσταται κατά πλήρη παράβαση του 

την επίθεση με το ζήτημα των μεταλλαγμέ-
νων(πηγή indymedia). Επίσης έχουν πραγματο-
ποιηθεί αρκετές δράσεις που τα χαρακτηριστικά 
και το περιεχόμενο τους συγγενεύουν με του ELF 
και θα χωρούσαν στην πλατφόρμα που θέτει χω-
ρίς όμως να το επικαλούνται.

5 Δυστυχώς, μερικά χρόνια μετά την έκδοση του 
συγκεκριμένου μανιφέστου η ιστορία κατέρριψε 
με το χειρότερο τρόπο αυτόν τον ισχυρισμό. Στις 
7 Δεκέμβρη του 2005 το FBI εξαπέλυσε μία οργα-
νωμένη κατασταλτική εκστρατεία με την κωδική 
ονομασία “Operation Backfire”. Το αποτέλεσμα 
ήταν ένα κύμα συλλήψεων δεκάδων ανθρώ-
πων και την εξάρθρωση αρκετών πυρήνων του 
ELF. Περισσότερα στοιχεία για την επιχείρηση 
“Operation Backfire” και τους συλληφθέντες θα 
ακολουθήσουν σε παράρτημα που θα συμπληρώ-
σει την μετάφραση.

Οι εγκαταστάσεις του σφαγείου στο Cavel 
West µετά την επίσκεψη του ELF

έχουν αυξηθεί σταθερά και έχουν εμφανιστεί σε έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό δια-
φορετικών γεωγραφικών τόπων. Επομένως μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι η 
οργάνωση συνεχίζει να αυξάνεται σε μέγεθος.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν την ανησυχητική κατάσταση του πε-
ριβάλλοντος και τη συνεχή εκμετάλλευση των ανθρώπων, αλλά και της πλάσης γενικότερα 
από άπληστους που το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι να εμφανίζονται περισσό-
τερα ψηφία στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι νιώθουν 
διαρκώς όλο και περισσότερο απογοητευμένοι από τα κορεσμένα, κρατικώς αποδεκτά 
νόμιμα μέσα κοινωνικής αλλαγής επειδή απλούστατα από μόνα τους δεν αποδίδουν.

Αν οι άνθρωποι ενδιαφέρονται σοβαρά για τον τερματισμό της καταστροφής και της 
εκμετάλλευσης όλων των μορφών ζωής στον πλανήτη, τότε πρέπει εξίσου σοβαρά να 
αναγνωρίσουν την ανάγκη μιας εκστρατείας πραγματικής άμεσης δράσης και την ανάγκη 
της προσωπικής τους ανάμιξης σε αυτήν.

Ένας πυρήνας του ELF μπορεί να αποτελείται από λίγους μόνο ανθρώπους που έχουν 
την ικανότητα να προκαλέσουν τεράστια ποσά οικονομικής καταστροφή με μία μόνο ενέρ-
γεια. Δε χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικά εκπαιδευμένος για να συμμετέχει στο ELF. 
Αρκούν άτομα που ενδιαφέρονται για τη ζωή στον πλανήτη στο βαθμό που να 
θέλουν να αναλάβουν δράση για την προστασία της. Η προστασία του περιβάλ-
λοντος είναι θέμα αυτοάμυνας και οι δράσεις του ELF είναι η φυσική απάντηση 
στις υπερβολικά αληθινές απειλές για τη ζωή επάνω στη γη.

Είναι το ELF πρωταρχικά μία οικολογική οργάνωση;

Η οργάνωση είναι μία οικολογική ομάδα που όμως αντιλαμβάνεται τα πραγ-
ματικά αίτια δολοφονίας και καταστροφής της πλάσης. Συνεπώς δεν είναι αρ-
κετό να ασχολείται μόνο με αποκομμένα οικολογικά ζητήματα αλλά επιπλέον 
πρέπει στοχεύονται (να μπαίνουν στο στόχαστρο) το καπιταλιστικό κράτος και 
τα σύμβολα προπαγάνδας του. Θα ήταν μάλλον πιο ρεαλιστικό αν χαρακτηρίζα-
με την οργάνωση ως μία οργάνωση που εργάζεται για την προστασία όλης της 
ζωής απάνω στον πλανήτη.
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σικού δικαίου. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να δραστηριοποιείσαι για την άμεση επιβίωση του εαυτού σου, της οικογέ-
νειας σου και της άμεσης κοινότητας σου, με το να δραστηριοποιείσαι με σκοπό τη συσσώρευση πλούτου και την επίδειξη δύναμης και 
κυριαρχίας σε βάρος, και αρκετές φορές με κόστος τις ζωές, των άλλων. Ναι, ο καθένας θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις βασικές ανάγκες 
για την επιβίωση, ένα κατάλληλο (όχι μόνο για σένα αλλά και για το φυσικό περιβάλλον) κατάλυμα, πρόσβαση σε υγιεινή τροφή (όχι 
μόνο για σένα αλλά και για το φυσικό περιβάλλον, αποτελούμενη από ντόπια και οργανικής καλλιέργειας αγαθά, προϊόντα βιώσιμων και 
εναλλακτικών τεχνικών χωρίς  γενετική τροποποίηση), πρόσβαση σε σωστή υγειονομική περίθαλψη και ούτω καθεξής. Αλλά δεν υπάρχει 
άλλη δικαιολογία, πέραν της ατόφιας απληστίας και ιδιοτέλειας, που να δικαιολογεί την επιθυμία περισσότερων από όσα χρειάζεσαι για να 
ζήσεις μία ελεύθερη και ευτυχισμένη ζωή.  Η πλειοψηφία του άπληστα συσσωρευμένου χρηματικού πλούτου παράγεται σε βάρος άλλων, 
είτε πρόκειται για ανθρώπους και λοιπά ζώα ή για το φυσικό περιβάλλον.

Η ιδεολογία του ELF θεωρεί ότι τα διάφορα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά συμπτώματα που προκαλούνται από ένα μεγαλύτερο συνολικό πρόβλημα. Επομένως, κατά μια έννοια, το να εργάζε-
σαι επάνω σε ξεχωριστά ζητήματα απονομής δικαιοσύνης είναι σαν να επιχειρείς να αδειάσεις το νερό από ένα βυθιζόμενο πλοίο με το 
κουταλάκι του τσαγιού. Εάν σοβαρά επιθυμείς να αποτρέψεις τη βύθιση του πλοίου, τότε η μόνη σοφή κίνηση θα ήταν να εντοπίσεις την 
τρύπα και να τη σφραγίσεις. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσεις τα συμπτώματα του προβλήματος είναι να διακρίνεις την κύρια ρίζα του 
και να εργαστείς άμεσα για την καταστροφή της.  

Η ιδεολογία του ELF υποστηρίζει ότι είναι κυρίως η κοινωνική και πολιτική ιδεολογία που διέπει τις δυτικοποιημένες χώρες αυτή που 
προκαλεί τις ποικίλες αδικίες επί του πλανήτη και σε τελική ανάλυση την καταστροφή της πλάσης. Αυτή η ιδεολογία είναι ο καπιταλισμός 
και οι αντιλήψεις που επιτρέπουν την ύπαρξή του. Ο καπιταλισμός και (αυτό που για χρόνια στις ΗΠΑ αναφέρουμε ως) το Αμερικάνικο 
Όνειρο έχουν μακράν λειτουργήσει ως σύμβολα μιας μορφής οικονομικής ευκαιρίας και ελευθερίας. Η ιδέα ότι ανεξάρτητα από το ποιος 
είσαι, εάν δούλεψες σκληρά σε όλη σου τη ζωή, θα μπορούσες και εσύ να έχεις έναν ή μία τέλειο σύζυγο, τα 2,3 παιδιά, καινούργια 
BMW, το παραθαλάσσιο σπίτι στο Μαούι μαζί με ένα ρετιρέ στη Νέα Υόρκη και ένα καλό κομπόδεμα από μετρητά για να τα σπαταλήσεις.

Αυτό που δεν ειπώθηκε και ούτε έχει ακόμα ειπωθεί στα εκατομμύρια που κυνηγούν το Αμερικάνικο Όνειρο είναι ότι το όνειρο έχει το 
τίμημα του, πάντα είχε και πάντα θα έχει. Αυτό το τίμημα αποτελείται από τα πάντα. Εκμετάλλευση της δουλικής εργασίας,  ρίψη τοξικών 
αποβλήτων στον υδροφόρο ορίζοντα, δολοφονίες ανθρώπων που αγωνίζονται για δικαιοσύνη,  καταστροφή πολιτισμών, καταστροφή 
οικοσυστημάτων, εκμετάλλευση και καταπίεση οποιουδήποτε αποτελεί απειλή ενόχληση ή εμπόδιο στο δρόμο προς τα πλούτη.

Δεν έχει επίσης αποκαλυφθεί σε αυτούς που αναζητούν ισχύ και πλούτο, ότι οι υλικές κατακτήσεις που αντιπροσωπεύουν το Αμερι-
κάνικο Όνειρο δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία. Η αναζήτηση οικονομικού κέρδους έχει αφήσει πίσω της εκατομμύρια ανθρώπων 
να υποφέρουν από κατάθλιψη και άλλες ασθένειες, έχει υπάρξει η αιτία για αναρίθμητες αυτοκτονίες και δολοφονίες, για το τέλος των 
κοινοτικών και οικογενειακών δομών, οδηγώντας ή είναι τουλάχιστον μερικά υπεύθυνη για τέτοιες θηριωδίες όπως τα πολυάριθμα μα-
κελειά σε σχολεία. Αληθινός πλούτος και πραγματική ευτυχία πηγάζουν από μια καλή υγεία, μια δυνατή κοινότητα, από την επίγνωση της 
ιστορίας του λαού σου και της θέσης σου στον κόσμο, και με το να ζεις μια ρεαλιστική ζωή, έχοντας συναίσθηση του τι σημαίνει να είσαι 
ζωντανός και του να ζεις μια ζωή η οποία δεν είναι αμετάκλητα επιβλαβής για τις άλλες μορφές ζωής ή το φυσικό περιβάλλον. 

Η διατύπωση που αληθινά συμβολίζει την αναφορά στο δυτικοποιημένο κόσμο (ειδικά τις ΗΠΑ) είναι μηλόπιτα, μπέιζμπολ και πήδα 
καθένα και καθετί μπορείς, ώστε να βγάλεις κέρδος. Ακούγεται παράλογο; Ρώτα τις τεράστιες εκτάσεις τροπικών δασών και αρχέγονης 
φύσης περιοχών ποιος τις κατέστρεψε. Ρώτα τον ήλιο γιατί η διαδρομή του προς τη γη παρεμποδίζεται κατά μακράν λιγότερο εξαιτίας της 
εξασθένησης του στρώματος του όζοντος. Γιατί συνέβη αυτή η εξασθένηση; Ρώτα τους κατοίκους του Μπούρμπανκ της Καλιφόρνιας πόσο 
απολαμβάνουν το χρώμιο στο πόσιμο νερό τους. Γιατί και πως βρέθηκε εκεί πέρα; Ρώτα τις οικογένειες των δολοφονημένων ατόμων 
γιατί όταν πήραν θέση εναντίον εταιριών όπως η Shell και η Chevron δολοφονήθηκαν. Ρώτα τις πάμπολλες φυλές ιθαγενών της Αμερικής 
ποιος ήταν αυτός που δολοφόνησε τις οικογένειές τους και σχεδόν κατέστρεψε τους πολιτισμούς τους. Ρώτα τους απογόνους των μαύρων 
σκλάβων γιατί η δουλεία ήταν νόμιμη χρόνια πριν; Ρώτα ένα Ιρακινό πολίτη γιατί η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να βομβαρδίζει τη χώρα 
σκοτώνοντας αθώους ανθρώπους. Ρώτα τα υψηλόβαθμα στελέχη της General Motors Corporation, της Ford και των λοιπών γιατί έγινε ο 
Πόλεμος του Κόλπου. Ρώτα τα υψηλόβαθμα στελέχη της  General Electric ποιος είναι αυτός που έχει επωφεληθεί απίστευτα από σχεδόν 
κάθε πόλεμο που έχει διενεργηθεί ανά τον πλανήτη. Αυτό είναι αληθινή βία. Αυτό είναι αληθινή αδικία. Αυτό πρέπει να σταματήσει με 
κάθε αναγκαίο μέσο.

Το ELF συνειδητοποιεί ότι το κίνητρο του κέρδους, δημιουργημένο και ενισχυμένο από την καπιταλιστική κοινωνία, καταστρέφει όλη 
τη ζωή επάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Ο μόνος τρόπος, τη δεδομένη χρονική στιγμή, για να σταματήσει αυτή η διαρκής καταστροφή της 
πλάσης είναι με κάθε αναγκαίο μέσο να αποτραπεί στο κίνητρο του κέρδους να σκοτώνει.

Κάνοντας χρήση αληθινής άμεσης δράσης υπό τη μορφή του οικονομικού σαμποτάζ, το ELF στοχεύει εκεί που οι άπληστοι πονάνε, 
στα πορτοφόλια τους. Προκαλώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά, το ELF προσφέρει σε κάποιον, μεμονωμένα, τη δυνατότητα να 
αποφασίσει για τα δικά του οικονομικά συμφέροντα, να σταματήσει να καταστρέφει την πλάση στο όνομα του κέρδους.

Ο καπιταλισμός σαν στόχος δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμος εξαιτίας του ότι είναι περισσότερο μια ιδεολογία παρά ένα χειροπιαστό 
αντικείμενο. Αλλά μορφές και σύμβολα του καπιταλισμού μπορεί να χτυπηθούν επιτυχώς ώστε να επηρεαστεί πάρα πολύ ο αντίκτυπος 
που το καπιταλιστικό σύστημα έχει επάνω στη ζωή. Αυτά τα σύμβολα και οι μορφές μπορεί να πάρουν το σχήμα ατόμων, επιχειρήσεων, 
κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών και αντικειμένων που βοηθούν στην καταστροφή της πλάσης και/ή στη διάδοση της κα-
ταστρεπτικής προπαγάνδας του Αμερικάνικου Ονείρου. Η λίστα είναι ατέλειωτη αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει σύμβολα, στις ΗΠΑ, 
όπως το Mount Rushmore, το Άγαλμα της Ελευθερίας, τη Disney, τη Wall Street, κτλ. 

Οποιοσδήποτε και αν είναι ο στόχος, η ιδεολογία του ELF προάγει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Προάγει την 
αντίληψη να επιλέγεις τον όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο στόχο και να χρησιμοποιείς αυτές τις στρατηγικές και τακτικές ώστε να 
επιφέρεις τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική καταστροφή. Επιπλέον, προωθείται η αντίληψη της εντεινόμενης διαδικασίας ώστε να δημι-
ουργηθεί ένα πραγματικό κίνημα το οποίο θα συνεχίζει να αυξάνεται ώστε να σταματήσει επιτυχώς την καταστροφή της πλάσης. Όλο και 
περισσότερες δράσεις πρέπει να διενεργούνται από το ELF έτσι ώστε η επιτυχία αυτή να γίνει πραγματικότητα.




