
Earth First!
Κανένας συμβιβασμός 

κοινότητα. Δεν είναι οργάνωση, αλλά κίνημα. Δεν υπάρχουν 
«μέλη» της Earth First!, μόνο Earth First!ers. Πιστεύουμε στη 
χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων της εργαλειοθήκη, από 
την κινηματική οργάνωση βάσης και τη νομική αντιμετώπιση, 
ως την ανυπακοή και το οικοσαμποτάζ. Όταν ο νόμος δεν 
λύνει το πρόβλημα, παρατάσσουμε τα σώματά μας για να 
σταματήσουμε την καταστροφή. Η προσέγγιση της άμεσης 
δράσης της Earth First!, προσελκύει την προσοχή στις κρίσεις 
που αντιμετωπίζει ο φυσικός κόσμος και σώζει ζωές.

Καθοδηγούμενη από μια φιλοσοφία βαθειάς οικολογίας, η 
Earth First! δεν αποδέχεται μια ανθρωποκεντρική θεώρηση 
της «φύσης προς χάριν των ανθρώπων». Αντίθετα, πιστεύουμε 
ότι η ζωή έχει αυταξία, ότι ο βιομηχανικός πολιτισμός και 
η φιλοσοφία του είναι ενάντια στη Γη, τη γυναίκα και την 
ελευθερία. Η δομή μας είναι αντιιεραρχική, και απορρίπτουμε 
το υψηλόμισθο «επαγγελματικό προσωπικό» και την επίσημη 
ηγεσία. Με απλά λόγια, η Γη πρέπει να προηγηθεί.

στην 
υπεράσπιση 
της ΓηςΤο ίδιο το μέλλον της ζωής στη 

Γη βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες – 

από το κυνήγι έως την καταστροφή των 
βιοτόπων – έχουν ήδη οδηγήσει αναρίθμητα 
είδη σε εξαφάνιση και η διαδικασία διαρκώς 
επιταχύνεται. Η καταστροφή της Γης και 
των βιώσιμων ιθαγενών πολιτισμών έχει 
οδηγήσει σε τραγωδία κάθε γωνιά της 
υδρογείου.

Ε ν τωμε τα ξύ ,  ο ι  επ ι σ τ ήμο ν ε ς 
επιβεβαιώνουν αυτό που οι ιθαγενείς 
πολιτισμοί γνωρίζουν εδώ και χιλιάδες 
χρόνια: όλες οι μορφές ζωής συνδέονται 
ζωτικά. Η αφαίρεση ακόμη και ενός 
μεμονωμένου στελέχους αυτού του δικτύου 
της ζωής παράγει ένα διευρυνόμενο κύμα 
καταστροφής. Σε ένα πιο πνευματικό 
επίπεδο, οι Earth First!ers αντιλαμβάνονται 
ότι δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε υγιείς 
άνθρωποι που γεννήθηκαν για να ζήσουν 
έξω από το άγριο περιβάλλον τον καθαρό 
ουρανό και τα ουρλιαχτά των λύκων κάτω 
από το φεγγάρι.

Δεν είναι αρκετό να ζητάμε από 
τους πολιτικούς και τις εταιρίες να 
καταστρέφουν λιγότερο την άγρια φύση. 
Πρέπει να τη διατηρήσουμε εξολοκλήρου, 
να επαναδημιουργήσουμε τους χαμένους 
βιότοπους και να επανεισαγάγουμε τους 
εξολοθρευμένους θηρευτές. Πρέπει να 
σταματήσουμε και να αντιστρέψουμε τη 
δηλητηρίαση του αέρα, του νερού και του 
εδάφους, καθώς και την τροποποίηση του 
γενετικού κώδικα της ζωής. Δεν αρκεί 
να αντιτεθούμε στην κατασκευή νέων 
φραγμάτων και στις μορφές ανάπτυξης. 
Είναι ώρα να απελευθερώσουμε τα 
κλεισμένα από φράγματα ποτάμια μας 
και να αποκαταστήσουμε τη γη.

Η Earth First! διαμορφώθηκε το 
1979, ως ανταπόκριση σε μια όλο και 
περισσότερο εμπορική, συμβιβασμένη 
και αναποτελεσματική περιβαλλοντική 



Το «Earth First!» είναι ρήμα, όχι ουσιαστικό. 
Προκειμένου να υπάρξει περιβαλλοντικό κίνημα, 
πρέπει να κινηθούμε! Η άμεση δράση μεταφράζεται 

σε προσωπικές, πνευματικές και στρατηγικές προσπάθειες 
για την υπεράσπιση της Γης. Η Earth First! καθορίζεται από 
δράση που έχει ως στόχο:

- Την ανάσχεση της καταστροφής: Εξαναγκασμός των 
κυβερνήσεων και των εταιριών να σταματήσουν την 
καπηλευτική υφαρπαγή των φυσικών πόρων. Ακόμη και η 
πιο «συμβολική» δράση μπορεί να σταματήσει τη μηχανή.

- Αυξάνουν την πίεση: Να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε 
όσους προκαλούν λεηλασίες 
«τέρμα με οι δουλειές που 
ξέρατε».

- Την προσέλκυση των 
μίντια: Δεν μπορούμε να 
ελπίζουμε στην αλλαγή των 
μυαλών των ανθρώπων ή να 
πιέσουμε τους πολιτικούς 
χωρίς να τραβήξουμε την 
προσοχή στην καταστροφή. 
Ο ι  δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς 
«διαδηλώνουν» σ τον 
κόσμο ότι όταν όλα μας 
τα γράμματα αγνοούνται, 
τα επιχειρήματά μας 
αμβλύνοντα ι  κα ι  ο ι 
ν ο μ ι κ έ ς  π ρ οσφυγ έ ς 
μας  απορρ ίπτον τα ι , 
εξακολουθούμε να μην 
α π ο δ ε χ ό μ α σ τ ε  τ η ν 
επιταχυνόμενη καταστροφή 
της Γης. Η πολιτική ανυπακοή μπορεί να εκθέσει ένα ζήτημα 
στα μίντια.

-Την ενίσχυση της αποφασιστικότητας: Η άμεση δράση 
είναι το πιο ισχυρό μέσο ενδυνάμωσης που γεμίζει τους 
συμμετέχοντες με το αίσθημα της αποτελεσματικότητας. 
Μπορούμε να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με τους 
υπόλοιπους που θέτουν τη Γη σε προτεραιότητα.

Η πολιτική ανυπακοή είναι μια συνειδητοποιημένη πράξη, 
ακόμη και όταν αποφασίζεται αυθόρμητα. Οποτεδήποτε 
εμφανίζεστε σε κάποια διαδήλωση ρισκάρετε να συλληφθείτε 
ή να υποστείτε φυσική επίθεση από την αστυνομία ή τους 
αντιπάλους. Να είστε σε ετοιμότητα.

Διαδηλώσεις
Οι διαδηλώσεις περιλαμβάνουν πορείες, διάφορες 

αμφιέσεις και θέατρο δρόμου που εκθέτουν τις θέσεις και 
τα αιτήματά μας, στους ρεπόρτερ, τους επιδρομείς των 
εταιριών και τα πιόνια των κυβερνήσεων. Μερικές από 
τις δράσεις της Earth First! περιλαμβάνουν την απόθεση 
100κιλων πρέμνων σε γραφεία δασαρχών, τοποθέτηση 

Η Άμεση Δράση 
κοπριών μέσα σε κλιματιστικά από κοπάδια που βόσκουν 
σε δημόσια γη, διαδηλώσεις έξω από τα σπίτια διευθυντών 
ξυλείας, μπαλόνια με πλακάτ μέσα χώρους υπογραφής 
συμβάσεων, 30μετρα πανό επάνω από λεωφόρους, καμινάδες 
και προσόψεις κτηρίων.

Προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική, μια διαδήλωση 
πρέπει να είναι:

-Δυναμική και ασυμβίβαστη: Να έχει σαφή επιδίωξη, τακτική 
και καθορισμένους στόχους. Αναγνωρίστε ονομαστικά τους 
ενόχους και στοχοποιήστε τους.

-Πολύχρωμη και δημιουργική: Δημιουργήστε μοναδικές, 
ε κ π λ η κ τ ι κ έ ς  κ α ι 

ευφάνταστες δράσεις.
-Ενημερωτικές: Κάντε 

εμφανείς τους στόχους 
της καμπάνιας σας με 
κείμενα και ενημερωτικά 
φυλλάδια, σκετς και 
τραγούδια.

-Ευέλικτη: Να είστε σε 
ετοιμότητα για πιθανή 
αλλαγή σχεδίου καθώς 
αλλάζει η κατάσταση και 
αδράξτε τις αδιόρατες 
ευκαιρίες, όπως πχ 
την ξαφνική εμφάνιση 
ενός προσβλητικού 
οργάνου της εξουσίας 
ή κάποιον ανεπιθύμητο 
β α ρ ύ  ε ξ ο π λ ι σ μ ό . 
Εμφανιστείτε με μια 

έγκαιρη εναλλακτική, 
όταν δεν θα την έχει η κυβέρνηση, όταν το κτήριο θα έχει 
σφραγιστεί, όταν οι μπάτσοι θα είναι αποδυναμωμένοι ή 
όταν η στοχοθετημένη συνάνηση έχει μεταφερθεί σε άλλη 
τοποθεσία.

Καταλήψεις και Καθιστικές Διαμαρτυρίες
Καταλάβετε τις αίθουσες συσκέψεων, τα γραφεία, ακόμη 

και τα σπίτια των απαθών κυβερνόντων και γραφειοκρατών. 
Οι Earth First!ers έχουν στήσει σκηνές σε γραφεία των 
διαχειριστών της γης και έχουν κλειδωθεί μέσα σε έπιπλα, 
έχουν παραβιάσει τα σπίτια διευθυνόντων συμβούλων των 
εταιριών, έχουν φράξει με χαρτόνια τους αεραγωγούς των 
κλιματιστικών του τοπικού δασαρχείου, εξαναγκάζοντάς 
τους να κλείσουν τους υπολογιστές τους μέσα στην κάψα 
των 40 βαθμών.

Αποκλεισμοί
Το καταλληλότερο μέρος για έναν/μια Earth First!er 

είναι συνήθως ακριβώς στην πορεία των μηχανημάτων 
που καταστρέφουν την άγρια φύση ή την κοινότητά σας. 

Cascadia Free State, an 11 month logging road blockade at Warner Creek, USA
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θα μπορεί να είναι υπεύθυνο για τα κλειδιά και την 
ταυτότητα τους. Καταγράψτε τη σύλληψή τους εάν είναι 
δυνατόν και ακολουθήστε τους στη νομική διαδικασία 
μέχρι να απελευθερωθούν.

Προγραμματίστε καλά τις δράσεις σας. Προετοιμάστε 
θέατρο δρόμου, τραγούδια, κοστούμια και φυλλάδια. 
Στείλτε ανακοινώσεις στα μέσα της περιοχής σας. 
Γράψτε μερικές παραγράφους που θα εξηγούν την 
καταστροφή που θέλετε να σταματήσετε, ή το φυσικό 
στοιχείο που θέλετε να προστατέψετε καθιστώντας σαφές 
το επιθυμητό αποτέλεσμα της δράσης σας. Ένα καλό 
δελτίο τύπου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο σελίδες, 
ενώ η μία σελίδα είναι το προτιμότερο μέγεθος

Στείλτε τα δελτία τύπου λίγες μέρες πριν από το 
γεγονός. Κρατήστε άγνωστες τις ευαίσθητες πληροφορίες 
μέχρι να πραγματοποιηθεί η δράση. Επικοινωνήστε 
ξανά με τα μέσα μια μέρα πριν τη δράση. Ποτέ μην 
επαναπαυτείτε στο ότι θα έχουν διαβάσει το δελτίο 
τύπου σας. Πάρτε το όνομα του δημοσιογράφου και 
ρωτήστε αν είναι στις προθέσεις τους να παραβρεθούν. 
Μπορεί να παράσχετε ενδείξεις για τις πιο ριζοσπαστικές 
πτυχές της δράσεις σας, αλλά μην αποκαλύψετε τίποτα 
που δεν πρέπει να μάθουν εκ των προτέρων οι μπάτσοι. 
Μην υπόσχεστε κανένα ριζοσπαστικότερο σενάριο από 
αυτό που μπορεί να πραγματοποιήσετε, αλλιώς ο τύπος 
δεν θα καλύψει κανένα μελλοντικό γεγονός. Αναζητήστε 
τους δημοσιογράφους που σας είπαν ότι θα εμφανιστούν 
και βεβαιωθείτε ότι κάποιος από την ομάδα με γνώση 
και ευφράδεια θα τους μιλήσει.

Μαζευτείτε πριν από τη δράση για να εστιαστείτε στα 
συναισθηματικά, βιολογικά και πνευματικά κίνητρα της 
δουλειάς σας. Ξαναμαζετείτε μετά για να βεβαιωθείτε 
ότι δεν λείπει κανείς, να συζητήσετε τι πήγε ή δεν πήγε 
καλά και να προγραμματίσετε την επόμενη δράση!

Αυτό μπορεί να είναι μια συμβολική κίνηση εναντίωσης· 
μπορεί ακόμη και να σταματήσει τα φορτηγά τους. Σε 
κάθε περίπτωση είναι ένας σίγουρος τρόπος μετατόπισης 
της εστίας της προσοχής από τις αίθουσες των συσκέψεων, 
εκεί που πραγματικά ανήκει – στον τόπο του εγκλήματος 
ενάντια στη φύση.

Οι στόχοι μπορεί να περιλαμβάνουν εργαλεία υλοτομίας, 
καραβιές με πυρηνικά απόβλητα, φορτηγά που μεταφέρουν 
κοπάδια, ορυχεία και φράγματα. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν το 
κάθισμα στο δρόμο, το δέσιμο σε φράκτες, πόρτες ή εξοπλισμό. 
Άλλες δράσεις μπορεί να είναι το κλείδωμα κάποιων σε 
βαρέλια γεμάτα με τσιμέντο, ή η ανύψωση και παραμονή 
σε τρίποδα. Όσο περισσότερο διαρκεί ο αποκλεισμός, τόσο 
πιο αποτελεσματικός είναι – ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι 
ακόμη και ένας σύντομος, συμβολικός αποκλεισμός μπορεί 
να είναι πολύ αποτελεσματικός στο να χτίσει τη δημόσια 
υποστήριξη.

Κάθισμα στα δέντρα
Το κάθισμα στα δέντρα έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία 

για το σταμάτημα της υλοτομίας των αρχαίων δασών για 
μήνες, ακόμη και χρόνια σε μια περίπτωση. Οι Earth First!ers 
έχουν ενώσει τα δέντρα με σχοινιά για να αποτρέψουν την 
κοπή τους και να μεταφέρονται σε διαφορετικά τμήματα 
των δέντρων. Για αυτό χρειάζεται βοήθεια από κάποιον 
έμπειρο καθώς και συμβουλές για την ασφάλεια, που οι 
διάφορες ομάδες των Earth First!ers μπορούν να παράσχουν. 
Στις συναντήσεις των Earth First!ers γίνονται γενικά τέτοια 
σεμινάρια.

Άμεση Δράση
Η άμεση δράση απαιτεί έναν κώδικα ακεραιότητας. Όσοι/ες 

εμπλέκονται πρέπει να συμφωνούν σε ένα κοινό σύνολο αρχών, 
ειδάλλως τα μέσα και η αστυνομία μπορεί να εστιάσουν στη 
δραστηριότητα ενός μικρού συνόλου συμμετεχόντων και σε 
αυτό καθαυτό τον στόχο της δράσης. Πρέπει να προσέχουμε 
με ποιους συνεργαζόμαστε και να επιτύχουμε τη συμφωνία 
γύρω από ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, ανεξάρτητα 
από τις τακτικές.

Εάν έχετε δεσμευτεί ότι δεν θα μετακινηθείτε – ακόμη 
και αν αυτό σημαίνει ότι θα συλληφθείτε – υπερασπιστείτε 
το έδαφός σας. Το να σπάσετε και να το βάλετε στα πόδια 
μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία το στόχο σας και να θέσει 
άλλους σε κίνδυνο. Μη θέσετε τον εαυτό σας σε επικίνδυνη 
θέση εκτός και αν είστε αποφασισμένος/η να αντιμετωπίσετε 
τον κίνδυνο χωρίς να κινηθείτε. Αλλιώς, επιλέξτε μια μέθοδο 
διαμαρτυρίας με μικρότερο ρίσκο. Στο χώρο οποιασδήποτε 
δράσης της Earth First!, δεν φέρνουμε ναρκωτικά, αλκοόλ, 
ή όπλα.

Αναγνωρίστε ποιοι μπορεί να είναι πιθανοί συλληφθέντες 
και φτιάξτε μια λίστα με τα ονόματα και τις διευθύνσεις 
τους. Ενισχύστε τους με ένα υποστηρικτικό πρόσωπο που 

κάνει τα πάντα



Η Earth First! είναι ένα διεθνές κίνημα που απαρτίζεται 
από μικρές, βιοπεριοχικά καθορισμένες ομάδες. Οι 
Earth First!ers εξοικειώνονται με την οικολογία της 

περιοχής στην οποία κατοικούν και την οποία υπερασπίζονται. 
Εφαρμόζουν «άμεση πίεση» προκειμένου να σταματήσουν 
το αίμα στην πληγή, με πιθανό συνδυασμό εκπαιδευτικής, 
οργανωτικής και δημιουργικής δράσης. Τίποτα δεν φέρνει 
μεγαλύτερη ενδυνάμωση από την υπεράσπιση της Μητέρας 
Γης και την εναντίωση στην καταστροφή της, μαζί με άλλους 
ομόψυχους ανθρώπους.

Προκειμένου να διαμορφώσετε μια ομάδα Earth First! 
στην περιοχή σας, λάβετε υπόψιν τα εξής:

-Καμπάνιες: οι καμπάνιες της Earth First! στοχεύουν στις 
ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν μη αντιστρεπτές 
επιπτώσεις στη βιολογική ποικιλότητα. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει την υπεράσπιση αρχαίων δασών, προστασία 
ειδών σε κίνδυνο, εναντίωση στην αστική εξάπλωση και τη 

Οικοσαμποτάζ, οικουπεράσπιση, ανάκτηση δρόμων, κάρφωμα των 
δέντρων, ακόμη και φωτιά. Όλοι αυτοί οι όροι περιγράφουν το έκνομο 
σαμποτάζ της βιομηχανικής εξόρυξης και του αναπτυξιακού εξοπλισμού, 
ως μέσο για να πληγούν οι καταστροφείς της Γης εκεί όπου συντελούνται 
τα εγκλήματά τους, και να χτυπηθούν εκεί που τους πονάει περισσότερο 
– στα επίπεδα της κερδοφορίας τους.

Το οικοσπαμποτάζ είναι ένα επίπεδο μετά από την πολιτική ανυπακοή. 
Δεν είναι βίαιο καθώς στοχεύει σε μη έμβια αντικείμενα. Είναι ένα 
από τα τελευταία βήματα για την υπεράσπιση της άγριας φύσης, μια 
σκόπιμη δράση στην οποία οι υπερασπιστές της Γης προβαίνουν όταν 
τα υπόλοιπα μέσα έχουν αποτύχει.

Ενώ η Earth First! συνδέεται συχνά με την πρακτική του οικοσαμποτάζ, 
τα οργανωμένα άτομα του κινήματος δεν εμπλέκονται σε αυτό. Τα άτομα 
που υπερασπίζονται ανοιχτά τέτοιες δράσεις, πρέπει να αποφεύγονται 
καθώς μπορεί να είναι φανατισμένοι ή πράκτορες.

Το οικοσαμποτάζ δεν είναι απερίσκεπτο – οι στόχοι επιλέγονται 
προσεκτικά με βάση τη στρατηγική τους αξία. Υπάρχει ο χρόνος και 
ο χώρος για το καθετί. Η γνώση του πότε πρέπει να εμπλακείς στο 

οικοσαμποτάζ είναι επίσης πολύτιμη. Για παράδειγμα, το οικοσαμποτάζ 
κάποια στιγμή που συμβαίνει δημόσια πολιτική ανυπακοή, θέτει 
τους παρόντες σε κίνδυνο.

Παρότι ορισμένοι Earth First!ers ατομικά προβαίνουν σε 
οικοσαμποτάζ, το κίνημα Earth First! δεν το υποστηρίζει ούτε 
και το καταδικάζει. Το Ecodefense: A Field Guide to Mon-
keywreching (διαθέσιμο από το Earth First! Journal) περιέχει 
αναλυτικές πληροφορίες για τις τεχνικές οικοσαμποτάζ καθώς 
και συζητήσεις για την ασφάλεια, τη στρατηγική και την 
αιτιολόγηση. Οποιοσδήποτε προτίθεται να δραστηριοποιηθεί 
κατ’ αυτό τον τρόπο, καλά θα έκανε να το διαβάσει με 
προσοχή, πριν μπει στο μονοπάτι του παράνομου και εν 
δυνάμει επικίνδυνου οικοσαμποτάζ.

Διαμορφώνοντας μια ομάδα EF!
διατήρηση ιθαγενών βιώσιμων πολιτισμών. Προκειμένου να 
προστατευτεί μια βιοπεριοχή, οι Earth First!ers συνδέονται 
με αυτήν με την καρδιά και την ψυχή τους. Προκειμένου να 
αποκτήσουμε συγγένεια με αυτό για το οποίο παλεύουμε, 
περνάμε χρόνο εξερευνόντας τα νερά, τα βουνά και 
τα φαράγγια , αισθανόμενοι την άγρια υφή αυτών των 
τόπων.

-Επαφή: η ομάδα σας χρειάζεται ένα άτομο για τις 
επαφές, με ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο, που θα 
ανταποκρίνεται στα διάφορα αιτήματα και θα τα μοιράζεται 
με την ομάδα. Οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται 
και μέσω του περιοδικού Earth First! Journal. Διατηρήστε 
μια λίστα ηλεκτρονικών διευθύνσεων και τηλεφωνικών 
δέντρων, για την ανακοίνωση των συναντήσεων και 
δραστηριοτήτων.

-Ασφάλεια: H σημασία της υπεύθυνης εξασφάλισης των 
προσωπικών δεδομένων και των διασυνδέσεων δεν πρέπει να 
υποτιμάται. Να έχετε επίγνωση και οξύνοια και να γνωρίζετε 

 Οικοσαμποτάζ: ”Monkeywrenching”



Επιπλέον, πολλές διεθνείς, εθνικές και βιοπεριοχικές 
συναντήσεις συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του έτους. Καθώς 
ανακοινώνονται στο Earth First! Journal, αυτές οι συναντήσεις 
είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής 
δικτύωσης ακτιβιστών και τον προγραμματισμό τοπικών 
δράσεων.

Το Earth First! Journal
Το Earth First! Journal είναι η φωνή του ριζοσπαστικού 

περιβαλλοντικού κινήματος. Εκδίδεται έξι φορές το χρόνο 
και περιλαμβάνει εκθέσεις σχετικές με την άμεση δράση, 
άρθρα σχετικά με τη διατήρηση της άγριας φύσης και της 
βιοποικιλότητας, νέα και ανακοινώσεις για την EF! και άλλες 
ριζοσπαστικές ομάδες, μελέτες, κριτικές του περιβαλλοντικού 
κινήματος, παρουσιάσεις βιβλίων και μουσικής, κείμενα γύρω 
από την οικολογική θεωρία και ενίοτε γράμματα προς την 
εκδοτική ομάδα. Το Earth First! Journal είναι θεμελιώδες πεδίο 
συζήτησης για το Earth 
First! κίνημα. Αποσκοπεί 
στο να είναι έντονο, επίμαχο, 
διασκεδαστικό και ποικίλο 
σε περιεχόμενο και στυλ. 
Τόσο συνταρακτικά νέα δεν 
θα βρείτε πουθενά αλλού.

Το Earth First! Jour-
nal επίσης εμπορεύεται 
μπλουζάκια, αυτοκόλλητα, 
μουσικές και βιβλία για την 
προώθηση του μυνήματος 
της Earth First! Όλα τα 
πράγματα είναι διαθέσιμα 
κατά παραγγελία. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε το: 
earthfirstjournal.org

τους ανθρώπους της ομάδας σας.
-Χρήματα: Oι πιο κοινές ανάγκες 

χρηματοδότησης προκύπτουν από τα 
έντυπα, τα έξοδα αποστολής, τα οργανωτικά 
των δράσεων και διαδηλώσεων, τα 
δικαστικά έξοδα και τα πρόστιμα. Μπορεί 
να χρειαστεί να ανοίξετε έναν τραπεζικό 
λογαριασμό, με τουλάχιστον δύο άτομα 
που θα μπορούν να τον διαχειρίζονται.

-Χρηματοδότηση: Oρισμένες ιδέες είναι 
οι συναυλίες, οι προβολές και η διανομή 
φυλλαδίων, οι δημόσιες εκκλήσεις για 
χρηματοδότηση μέσω ραδιοφωνικών 
σταθμών και οι πωλήσεις του περιοδικού 
Earth First! Journal.

-Συναντήσεις: Μαζευτείτε για πικνικ, 
εκδρομές, μουσική, κολύμπι, κλπ. Βρεθείτε 
για τα οργανώσετε τη στρατηγική σας, να 
προγραμματίσετε και να υλοποιήσετε τις 
δράσεις σας!

-Τακτικές: εκπαίδευση μέσω έντυπου 
υλικού, πληροφόρηση για τα νέα, άρθρα, 
δημόσιες παρουσιάσεις, συμμετοχή και 
σχολιασμός σε δημόσιες συναντήσεις, κλπ.

Οργάνωση επιπέδου βάσης μέσω 
της διαμόρφωσης συμμαχιών με ομάδες 
παρόμοιων ιδεών, και δημιουργώντας 
δημόσια συμμετοχή.

Δικαστικοί αγώνες με την αξιοποίηση εκείνων των 
υφιστάμενων νόμων που μπορούν χρησιμοποιηθούν για την 
προστασία των πραγμάτων που κινδυνεύουν.

- Το περιοδικό Earth First! Journal: όλοι και όλες 
ενθαρρύνονται να στέλνουν άρθρα στο Earth First! Journal. 
Χρησιμοποιείστε το περιοδικό για να ανανεώσετε τα νέα γύρω 
από τις καμπάνιες σας. Ανακοινώστε τις συναντήσεις σας και 
γράψτε για τις δράσεις που πραγματοποιείτε.

Δωρεάν αντίτυπα του περιοδικού αποστέλλονται στις 
επαφές μας προκειμένου να πουληθούν, υποστηρίζοντας έτσι 
την χρηματοδότηση των τοπικών ομάδων (το περιοδικό ζητά 
μόνο τα έξοδα αποστολής). Ελάτε σε επαφή με το γραφείο του 
περιοδικού προκειμένου να σας αποστέλλεται ένας αριθμός με 
την έκδοση κάθε τεύχους. Σε ατομικό επίπεδο οι Earth First!ers 
αναμένεται ότι θα γίνουν συνδρομητές, αφού το περιοδικό 
στηρίζει την επιβίωσή του στους συνδρομητές του.

Ένα περιφερειακό ενημερωτικό έντυπο μπορεί να ενισχύσει το 
περιοδικό και να εστιάσει σε τοπικά ζητήματα, τοπικές δράσεις 
διαμαρτυρίας και εκδηλώσεις και να παρέχει περισσότερο 
χώρο για να χωρέσει και άλλα πράγματα. Η παραγωγή, η 
συγγραφή και η αποστολή πρέπει να γίνεται συλλογικά, ώστε 
να επιτυγχάνεται η έκφραση του μέγιστου των φωνών, και 
για να αποτρέπεται η επιβάρυνση λίγων μόνο ανθρώπων με 
τον όγκο των εργασιών.

Το EF! Round River Rendezvous
Το EF! Round River Rendezvous είναι η ετήσια συνάντηση 

της Earth First!. Κάθε καλοκαίρι αυτό το κάμπιγκ, που 
διαρκεί μια εβδομάδα, προσελκύει αρκετές εκατοντάδες 
Earth First!ers από όλο τον κόσμο. Η συνάντηση οργανώνεται 
από μια επιτροπή εθελοντων και περιλαμβάνει σεμινάρια, 
συζητήσεις για τις καμπάνιες, μουσική γύρω από τη φωτιά, 
παραστάσεις και μια σειρά ομιλητών. Ίσως το σημαντικότερο 
είναι η ανεπίσημη δικτύωση που λαμβάνει χώρα κατά τη 
διάρκεια του κάμπινγκ.
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The EF! Round River Rendezvous
The Round River Rendezvous is the annual tribal 

gathering of Earth First!. Each Summer, this week-
long campout attracts several hundred Earth First!ers 
from around the world. The gathering is coordinated 
by a volunteer committee and includes workshops, 
campaign discussions, campfire music and a rally 
with performers and speakers. Perhaps the most 
important part of the Round River Rendezvous is 
the informal networking that goes on.

In addition, many international, national and 
bioregional rendezvous are held throughout the 
year. Announced in the Earth First! Journal, these 
gatherings are particularly important for develop-
ing a cohesive activist network and planning 
actions on a local level.

EF! activists in North America also get 
together in the Winter for the EF! Orga-
nizers’ Conference. This allows EF!ers to 
converge and strategize about upcoming 
campaigns, actions and events.

The Earth First! Journal
The Earth First! Journal is the voice of 

the radical environmental movement. 
Published four times a year, supplemented 
by the EF! News, a newsletter available freely on 
the internet. The Journal contains reports on direct 
action; articles on the preservation of wilderness 
and biological diversity; news and announcements 
about EF! and other radical environmental groups; 
investigative articles; critiques of the entire environ-
mental movement; book and music reviews; essays 
exploring ecological theory and a sometimes-lively 
letters to the editor section. The Earth First! Journal 
is an essential forum for discussion within the Earth 
First! movement. It is meant to be bold, controversial, 
amusing and diverse in content and style. You won’t 
find hard-hitting news like this anywhere else.

The Earth First! Journal also markets t-shirts, 
stickers, music and books advancing the Earth 
First! message. All merchandise is available by mail 
order. For more info, visit EArThFIrsTJOurNAl.Org or 
call the office at (561) 249-2071

EF! Speakers & Musicians Bureau
Effective direct action requires courage, commit-

ment, training and the ability to focus on urgent 
issues. It also requires some money. In 2009, an 
Earth First! Roadshow traveled the US for 5 months 
to network, train and coordinate with the activists 
who are the backbone, indeed the heart and soul, of 
the Earth First! movement. The roadshow was able to 
fund their tour and generate funds for other EF! proj-
ects, with the assistance of campus and community 
groups around the country. Out of that Roadshow, 
the EF! Speakers Bureau was born. 

Without financial support, many EF! projects and 
actions would never have gotten off the ground. In 
1985, an EF! Direct Action Fund (DAF) was created 

to support EF! campaigns. Unfortunately, the 
DAF has not been able to continue providing 

donations. The EF! Speakers Bureau is hoping 
to fill that niche in movement fundraising, 
so that activists will have access to action 
resources: tools, climbing equipment, 
props, banners and transportation. But it 
will take your help.

With support from the Direct Action 
Fund, Earth First!ers “cracked” the Glen 

Canyon dam on the Utah-Arizona border; 
occupied tiny platforms for weeks, months 

and even years to protect old-growth Douglas fir 
trees in Oregon and redwoods in California; buried 
themselves up to their armpits to prevent roads from 
being cut into Idaho wilderness; locked themselves 
to concrete-filled barrels at a nuclear plant under 
construction in Tennessee and snowshoed across 
treacherous terrain in British Columbia to interfere 
with wolf hunting... The list goes on. And we want 
it to keep going!

The EF! Speakers Bureau has no fancy office, no 
professional staff. This way, our meager resources 
can be put where they will do the most good—on 
the frontlines to defend the wild.

So, if you can’t be out there on the frontlines your-
self, please help support those who are by inviting an 
EF! speaker or musician, or sending a contribution. 
Find out how at spEAkErs.EArThFIrsTJOurNAl.Org

Se puede encontrar una traducción en español: www.earthfirstjournal.org


