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150 χρόνια από την Αναρχική Διεθνή στο Saint-Imier
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Αγώνες φάροι κόντρα στο σκοταδισμό της εξουσίας

Λίγα λόγια με αφορμή την «Κιβωτό του κόσμου»

Λες: Πολύ καιρό αγωνίστηκες. Δεν μπορείς άλλο πια ν’ αγωνιστείς.
Άκου λοιπόν: Είτε φταις είτε όχι: Σαν δε μπορείς άλλο να παλέψεις, θα πεθάνεις.

Λες: Πολύ καιρό ήλπιζες. Δεν μπορείς άλλο πια να ελπίζεις. Ήλπιζες τi; Πως ο αγώνας θα ‘ναι εύκολος;
Δεν είν’ έτσι. Η θέση μας είναι χειρότερη απ’ όσο νόμιζες.

Είναι τέτοια που: Αν δεν καταφέρουμε το αδύνατο Δεν έχουμε ελπίδα.
Αν δεν κάνουμε αυτό που κανείς δεν μπορεί να μας ζητήσει Θα χαθούμε.

Οι εχθροί μας περιμένουν να κουραστούμε.
Όταν ο αγώνας είναι στην πιο σκληρή καμπή του.

Οι αγωνιστές έχουν την πιο μεγάλη κούραση.
Οι κουρασμένοι, χάνουν τη μάχη.

Μπ. Μπρέχτ

Βιβλιοπαρουσίαση: Το μπλε δελτίο
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Για δεκαετίες ολόκληρες μεγαλώσαμε με ισχυρούς ιστορικούς μύθους που αναπαρά-
γονταν διαρκώς από τα κάτω, αγνοώντας την αντιφατικότητα και την πολυπλοκότητα 

της ιστορικής πραγματικότητας. Όπως για παράδειγμα ο μύθος της παθητικότητας των 
Εβραίων μπροστά στο Ολοκαύτωμα, που δεν λαμβάνει δεκάδες παραδείγματα ηρωικής 
αντίστασης ενάντια στη ναζιστική μηχανή του θανάτου. Όπως ήταν η εξέγερση στο γκέτο 
της Βαρσοβίας τον Απρίλιο του 1943, οι εξεγέρσεις στην Τρεμπλίνκα τον Αύγουστο του 
1943 και στο Σόριμπορ τον Οκτώβριο του 1943, η εξέγερση των sonderkommandos 
του στρατοπέδου εξόντωσης στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου τον Οκτώβριο του 1944 και η 
συμμετοχή στην οργανωμένη ένοπλη αντιφασιστική αντίσταση, είτε με τη δημιουργία ξε-
χωριστών οργανώσεων είτε με την ενσωμάτωση σε ήδη υπάρχουσες αντιστασιακές δο-
μές (για παράδειγμα, εκατοντάδες ήταν οι έλληνες Εβραίοι που συμμετείχαν στο εαμικό 
κίνημα και στον ΕΛΑΣ). Ένας άλλος μύθος είναι αυτός της απόλυτης παθητικότητας του 
γερμανικού λαού και της έλλειψης αντίστασης απέναντι στη ναζιστική αποκτήνωση. Ο 
μύθος αυτός πατάει βεβαίως σε ορισμένα υπαρκτά δεδομένα. Οι εθνικοσοσιαλιστές είχαν 
κερδίσει την εμπιστοσύνη τεράστιας μερίδας της γερμανικής κοινωνίας, που ένιωθε τα-
πεινωμένη από τους σκληρούς όρους που επιβλήθηκαν με τη συνθήκη των Βερσαλλιών 
και τη διαμόρφωση ενός μεταπολεμικού κόσμου, που απλά προετοίμαζε τον επόμενο 
πόλεμο. Ας μην ξεχνάμε πως το Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (NSDAP) αναρριχή-
θηκε στην εξουσία με νόμιμες εκλογές και όχι με πραξικόπημα. Στις εκλογές του Μαρτίου 
του 1933 κατάφερε να συγκεντρώσει το 43,9%, ενώ πέντε χρόνια πριν το ανάλογο 
ποσοστό ήταν μόλις 2,6%. Οι ευθύνες αυτού του τεράστιου τμήματος της γερμανικής 
κοινωνίας δεν είναι αμελητέες. Το ίδιο και οι ευθύνες όσων σιώπησαν κι έμειναν απαθείς 
μπροστά στο έγκλημα ή έκαναν ότι δεν βλέπουν τη θηριωδία που εξελίσσονταν μπροστά 
στα μάτια τους. Ωστόσο αυτή η συνευθύνη δεν χαρακτηρίζει το σύνολο της γερμανικής 
κοινωνίας. Χιλιάδες πράξεις αντίστασης (πριν και μετά την αναρρίχηση των εθνικοσοσι-
αλιστών στην εξουσία) συνθέτουν ένα τεράστιο μωσαϊκό αξιοπρέπειας που δεν πρέπει 
να το λησμονούμε. 

Η ιστορία των πειθαρχικών ταγμάτων 999 της Βέρμαχτ είναι ελάχιστα γνωστή στον 
τόπο μας, παρ’ ότι εκατοντάδες αντιφασίστες στρατιώτες των κατοχικών δυνάμεων αυ-
τομόλησαν και εντάχθηκαν στον ΕΛΑΣ, ενώ δεκάδες που δεν τα κατάφεραν τουφεκίστη-
καν από τους ομοεθνείς τους εθνικοσοσιαλιστές. Οι γερμανοί αντιφασίστες στην Ελλάδα 
έφτασαν ακόμα και σε αναβαθμισμένες οργανωτικές μορφές, με συγκρότηση ξεχωρι-
στών οργανώσεων. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 1944 στην Καστανιά μετά από 
σύσκεψη στο αρχηγείο του ΕΛΑΣ, παρουσία του Στέφανου Σαράφη, του Κωνσταντίνου 
Δεσποτόπουλου και του Πέτρου Κόκκαλη, αποφασίστηκε η ίδρυση της Αντιφασιστικής 
Επιτροπής Γερμανών Στρατιωτών «Ελεύθερη Γερμανία». Διακηρυγμένη στόχοι της ορ-
γάνωσης ήταν ο συνσπισμός όλων των γερμανών αντιφασιστών στρατιωτών που βρί-
σκονταν στη χώρα, ο τερματισμός του πολέμου και η συμβολή στην ανοικοδόμηση της 
Γερμανίας. 

Τα πειθαρχικά τάγματα 999, οι «πολεμικώς ανάξιοι» της Βέρμαχτ ή αλλιώς «εκείνοι με 
το μπλε δελτίο», συγκροτήθηκαν με σκοπό να αποτελέσουν φθηνό κρέας για τα κανό-
νια της ναζιστικής πολεμικής μηχανής. Σύμφωνα με τη διαταγή του Χίτλερ: «Φροντίστε 
ώστε το σκυλολόι αυτό να αιματοκυλιστεί στα πεδία των μαχών». Υπολογίζεται πως το 
30% των ταγμάτων αποτελούνταν από αντιφασίστες διαφόρων πολιτικών ή θρησκευτι-
κών προελεύσεων ή κινήτρων (κομμουνιστές, μέλη του SPD, αριστερούς και ειρηνιστές 
διαφόρων αποχρώσεων, μάρτυρες του Ιεχωβά, Καθολικούς κλπ). Η πλειοψηφία των ταγ-
μάτων στελεχώθηκε από ποινικούς κρατούμενους που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των 
ναζί και αποτελούσαν την κύρια δεξαμενή ρουφιάνων, αφού μέσα από τη συμμετοχή τους 

στον πόλεμο διεκδικούσαν την παραγραφή της προηγούμενης εγκληματικής τους δρα-
στηριότητας. Ωστόσο ήταν πολλές οι περιπτώσεις που ποινικοί κρατούμενοι στάθηκαν 
αλληλέγγυοι στους πολιτικούς ή που ανέπτυξαν αντιφασιστική δραστηριότητα μαζί τους. 
Όπως είναι φυσικό, οι θέσεις ευθύνης στελεχώθηκαν από συνειδητούς και πωρωμένους 
εθνικοσοσιαλιστές, ώστε να διασφαλιστεί η τάξη και η πειθαρχία. Παρ’ όλα αυτά χιλιάδες 
αντιφασίστες στρατιώτες (κατά κύριο λόγο οργανωμένοι κομμουνιστές) κατάφεραν να 
αυτομολήσουν και «να στρέψουν τα όπλα απέναντι». Ως ένα πολύ χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα θα αναφέρουμε δυο περιστατικά που συνέβησαν στην Ιταλία το 1943, όταν γερ-
μανοί και ιταλοί αντιφασίστες ανατίναξαν πλοίο με γερμανικά πολεμοφόδια και εκτέλεσαν 
εθνικοσοσιαλιστές αξιωματικούς:   

«Φτάνοντας σε ιταλικό έδαφος, οι πολιτικοί της 999 κατάφεραν να κάνουν διασυνδέ-
σεις με ιταλούς αντιφασίστες αντιστασιακούς. Στη Νάπολη, κατόπιν ανάλογης πληροφό-
ρησης από τους συντρόφους της 999, τινάχτηκε στον αέρα από το ιταλικό αντιστασιακό 
κίνημα ένα πλοίο που ήταν καμουφλαρισμένο σαν πλοίο του Ερυθρού Σταυρού. Στην 
πραγματικότητα αυτό ήταν φορτηγό πλοίο που μετέφερε πολεμοφόδια για τον στρατό 
Αφρικής που βρισκόταν στην Τυνησία.

Σύμφωνα με το πολεμικό ημερολόγιο της Μεραρχίας Αφρικής 999, από τηλεγράφημα 
της 29-3-1943 προς τη Μεραρχία Αφρικής 999 στη Νιμ της νότιας Γαλλίας ενημερώνει 
ότι ανατινάχτηκε το φορτηγό ατμόπλοιο «Κατερίνα Κόστα» το απόγευμα της 20ης Μαρτί-
ου 1943 στο λιμάνι της Νάπολης. Επίσης έγιναν σημαντικές καταστροφές στο λιμάνι. Στο 
ίδιο ατμόπλοιο σημειώθηκαν απώλειες εξοπλισμού για το Σύνταγμα Φρουράς Αφρικής 
961, όπως φορτηγά, μοτοσικλέτες, ποδήλατα, τρόφιμα και πολεμοφόδια. 

Ο σύντροφος Ρούντολφ Γκρόιλιχ δημοσίευσε το 1960 μια σύντομη αναφορά γι’ αυτή 
την ανατίναξη του ατμόπλοιου στο περιοδικό Wochenpost. Εκεί γράφει:

«Στη Νάπολη οι ιταλοί αντιστασιακοί πληροφορήθηκαν για τον πραγματικό χαρακτήρα 
της Σωφρονιστικής Μεραρχίας. Για τον λόγο αυτό τίναξαν στον αέρα ένα ατμόπλοιο των 
ναζί που μετέφερε πολεμοφόδια και βρισκόταν στο λιμάνι, με το οποίο θα μεταφερό-
ταν μια μονάδα οπλιτών Αφρικής μέσω της Μεσογείου. Έτσι σώθηκε η ζωή αυτών των 
999άρηδων, καθώς η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε πληροφορίες ότι κάθε 
φορτηγό ατμόπλοιο ήταν καμουφλαρισμένο σε πλωτό στρατιωτικό νοσοκομείο. Γι’ αυτό 
τον λόγο βομβαρδίζονταν απαρεγκλίτως στην ανοικτή θάλασσα».

Έχοντας υποστεί απ’ τους προϊστάμενούς τους μαζικά καψόνια, ασταμάτητα ψυχολογι-
κά βασανιστήρια, με την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους βαθύτατα πληγωμένη, ορισμένοι 
999άρηδες κατέφυγαν σε μορφές αυτοβοήθειας, όπως περιγράφει ο σύντροφος Μαξ 
Χέερλινγκ από το Τμήμα Διαβιβάσεων 999:

«Στη Σικελία κάποιοι σύντροφοι έπρεπε να εμφανιστούν ενώπιον του πολεμικού δικα-
στηρίου. Δύο αξιωματικοί, οι οποίοι είχαν σταλεί από το Χόιμπεργκ στη Μεραρχία τους 
είχαν απειλήσει. Βρισκόμασταν τότε στη λεγόμενη Θέση Αίτνα. Τα σπίτια αποτελούνταν 
στην πλειοψηφία τους από πέτρες του ηφαιστείου. Η στέγη είχε μια τρύπα εν είδει καπνο-
δόχου. Μετά τη γνωστοποίηση του κινδύνου αποφασίσαμε να “καθαρίσουμε” τους δυο 
αξιωματικούς. Αυτοί οι δύο είχαν φερθεί σαδιστικά σε συντρόφους κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης στο Χόιμπεργκ. Την αποστολή ανέλαβε ένας σύντροφος, ο οποίος εκείνη 
την ημέρα είχε την πρώτη σκοπιά. Πήρε δυο χειροβομβίδες από το παράνομο απόθεμά 
μας, τις οποίες με την έναρξη της σκοπιάς του θα έριχνε μέσα από την καπνοδόχο στην 
καλύβα των αξιωματικών. Σήμανε συναγερμό από απομακρυσμένη θέση. Οι αξιωματικοί 
βρέθηκαν νεκροί κάτω από τα συντρίμμια της καλύβας τους».

Πολύκαρπος Γ.

Βιβλιοπαρουσίαση: Το μπλε δελτίο. Οι «πολεμικώς ανάξιοι» στη Βέρμαχτ. Αντιστασιακοί 
αντιφασίστες στις τάξεις του κατακτητή 1942 - 1945

editorial
Το παρόν τεύχος κυκλοφορεί ενώ έχει ξεκινήσει και επίσημα η προεκλογική 

περίοδος. Οι προεκλογικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις έχουν ξεκινήσει για 
τα καλά και οι επικοινωνιακές εμφανίσεις στελεχών της κυβέρνησης αλλά και της 
αντιπολίτευσης πυκνώνουν. Εν όψει των εκλογών αλλά και λόγω της ογκούμενης 
κοινωνικής δυσφορίας απέναντι στην κρατική πολιτική που συνθλίβει τις ζωές μας, 
έχουν ξεκινήσει, από τη μία οι υποσχέσεις -πολλών αποχρώσεων- για «ανάκαμψη» 
και από την άλλη, η παροχή κάποιων επιδομάτων ως υποτιθέμενα μέτρα ανακούφι-
σης. Μέτρα που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να βελτιώσουν στο ελάχιστο τη 
ζωή των ανθρώπων, ούτε να φτιασιδώσουν το πραγματικό αντικοινωνικό πρόσω-
πο του συστήματος. Οι συνθήκες ακραίας φτώχειας για ένα τεράστιο κομμάτι του 
πληθυσμού επιτείνονται, ενώ η ολοένα εντεινόμενη ακρίβεια δυσχεραίνουν ακόμα 
περισσότερα τις συνθήκες διαβίωσης. Η όξυνση της παρατεταμένης κρίσης του κρα-
τικού-καπιταλιστικού συστήματος φέρνει στην επιφάνεια τα αδιέξοδά του και την 
προφανή αδυναμία του να προσφέρει έστω τα στοιχειώδη στην μεγάλη κοινωνική 
πλειοψηφία. Φτώχεια, ακρίβεια, εξαθλίωση, πόλεμος, καταστολή, περιστολή ελευθε-
ριών, επίταση των συνθηκών σκλαβιάς στα εργασιακά κάτεργα, ένταση της έμφυλης 
βίας και των γυναικοκτονιών είναι μερικοί από τους παράγοντες που συνθέτουν την 
σημερινή εικόνα της βαρβαρότητας που βιώνουμε.

Το ανθρωπιστικό προσωπείο της κυβέρνησης (αν έχει απομείνει κάτι από αυτό) 
καταρρέει εκκωφαντικά.  Άντρες της αστυνομίας σπάνε την πόρτα ηλικιωμένης για 
να της κάνουν έξωση λόγω χρεών, ενώ δεν την αφήνουν να πάρει ούτε τα πράγματά 
της. Η μαζική κοινωνική κινητοποίηση και αλληλεγγύη τελικά καταφέρνουν να μπλο-
κάρουν την έξωση. Είναι ξεκάθαρο όμως, ότι η επίθεση πάνω στη ζωή μας περνάει 
σε μια νέα φάση, πολύ πιο οξυμένη και με ολοένα και πιο αντιδραστικά χαρακτηρι-
στικά.

Το δόγμα «νόμος και τάξη» βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Καταστολή κινητοποι-
ήσεων, διώξεις, νομική και κατασταλτική θωράκιση του καθεστώτος, χτύπημα των 
κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων, ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης 
και κάθε μορφής ταξικής οργάνωσης και δράσης, αποτελούν τα συστατικά στοιχεία 

της πολιτικής της προληπτικής αντι-εξέγερσης που ακολουθεί  κυβέρνηση. Επανέρ-
χεται σε καθημερινή βάση η ατζέντα και στα πάντα πρόθυμα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε. 
Πάταξη της «τρομοκρατίας» και της ανομίας, καλλιέργεια κλίματος για ένταση της 
καταστολής, προσπάθεια συντηρητικοποίησης της κοινής γνώμης και αντιστροφής 
της πραγματικότητας. Τα πιο πρόσφατα κατασταλτικά χτυπήματα είναι η εκκένωση 
των Κατειλημμένων Προσφυγικών με τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας και η κα-
τάληψη Ντουγρού στη Λάρισα. Και στις 2 περιπτώσεις οι σύντροφοι-ισσες με την 
δυναμική στάση και αντίστασή τους «τραυμάτισαν» την φαινομενική παντοδυναμία 
των κατασταλτικών δυνάμεων. 

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος μαίνεται στην Ουκρανία, ενώ οι ανταγωνισμοί που οδή-
γησαν στην έναρξή του, οξύνονται ολοένα και περισσότερο με αποτέλεσμα το εν-
δεχόμενο για μεγαλύτερη και γενικευμένη σύρραξη να βρίσκεται όλο και πιο κοντά. 
Η πολεμική προπαρασκευή του ελληνικού κράτους (πολεμικές συμφωνίες, στρα-
τιωτικοί εξοπλισμοί) και η εμπλοκή του -με μια σειρά από τρόπους- στον πόλεμο 
κλιμακώνεται, ενώ ταυτόχρονα όλη η χώρα μετατρέπεται σε ένα απέραντο ΝΑΤΟικό 
στρατόπεδο. 

Η ελπίδα κυοφορείται στους δρόμους. Όχι στην εναλλαγή της κυβερνητικής δια-
χείρισης, ούτε στα καλέσματα για αντιδεξιά μέτωπα που το μόνο που κάνουν είναι 
να οδηγούν σε λάθος και ατελέσφορα μονοπάτια την δίκαιη κοινωνική οργή. Είναι 
καθήκον του κινήματος να βρεθεί με όλες του τις δυνάμεις στο δρόμο. Να οξύνει 
τις αντιστάσεις, να ρίξει όλες του τις δυνάμεις στο πλάτιασμα και την πύκνωση των 
μετώπων αγώνα. Για την ανασυγκρότηση, για την οργάνωση της κοινωνικής αυτοά-
μυνας και της ταξικής αντεπίθεσης. Είναι ευθύνη του κινήματος να καλλιεργήσει μια 
άλλη λογική και κουλτούρα, να ανοίξει έναν άλλο δρόμο και προοπτική. Για να γενι-
κευτεί η σύγκρουση με το κράτος κα το κεφάλαιο. Γιατί με την κατάλληλη προετοιμα-
σία και οργάνωση οι αγώνες μας μπορούν να γίνουν οι σπίθα που θα βάλουν φωτιά 
στο σύστημα της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης της έμφυλης βίας, της καταστολής 
και των πολέμων.
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Η αλήθεια είναι πως η Urusla K. Le Guin δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Οι περισ-

σότεροι απ’ όσους ασχολούνται με τον κόσμο του 
λογοτεχνικού βιβλίου, την έχουν λίγο ή πολύ ακου-
στά. Οι ενδιαφερόμενοι για την πολιτική λογοτεχνία 
σίγουρα θα γνωρίζουν –εάν δεν έχουν διαβάσει– 
το σημαδιακό «Ο αναρχικός των δύο κόσμων», 
ένα από τα διασημότερα έργα τόσο της ίδιας όσο 
και της επιστημονικής φαντασίας στο σύνολό της. 
Οι λάτρεις της ηρωικής φαντασίας θα την ξέρουν 
από το «Έπος της Γαιοθάλασσας», μια σειρά διόλου 
ηρωικών και επικών βιβλίων που αμφισβητούν και 
αποδομούν μαεστρικά τις παραπάνω αξίες με την 
τόσο χαρακτηριστική, ευαίσθητη λυρικότητα της 
συγγραφέα. Βραβευμένη και πολυδιαβασμένη, με 
την πλειονότητα των μυθιστορημάτων της μετα-
φρασμένη σε πολλές γλώσσες, παρόλα αυτά η Le 
Guin παραμένει μια δημιουργός της οποίας το έργο 
διατηρεί την αξία του μακριά από επίσημες αναγνω-
ρίσεις και διακρίσεις, πέρα από το εσωτερικής κατα-
νάλωσης, ακίνδυνο ακαδημαϊκό πλαίσιο στο οποίο –
δυστυχώς– συνηθίζουν να κινούνται πολλοί από τους 
μεγαλύτερους συγγραφείς και ποιητές.

Ηλικιακά μα και συγγραφικά η Le Guin ανήκει στη 
γενιά εκείνη των –κατά βάση αμερικανών και βρε-
τανών– συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας που 
αποκαλούνται Νέο Κύμα. Δραστηριοποιούμενοι κυρί-
ως στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, χαρακτηρίζο-
νται από έντονη κοινωνική ανησυχία και πολιτικοποί-
ηση, καθώς και από τη μετάβαση του ενδιαφέροντος 
από το αχανές σύμπαν στη γη, εξετάζοντας όχι τόσο 
τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας 
στο μέλλον, όσο την αλλαγή της ζωής των ανθρώπων 
και της δομής των ανθρώπινων κοινωνιών σε συνάρ-
τηση με την καλπάζουσα τεχνολογική εξέλιξη αλλά και 
την ολοένα εντονότερη αστικοποίηση και την όξυνση 
του καπιταλιστικού πλαισίου εντός του οποίου καλού-
νται οι κοινωνίες αυτές να υπάρξουν (υπό αυτή την 
έννοια, μπορούμε να πούμε πως ο μετέπειτα φορέας 
των ιδεών του Νέου Κύματος κατά τις δεκαετίες του 
’80 και του ’90 υπήρξε το είδος του Κυβερνοπάνκ, 
σημαντικότερος λογοτεχνικός εκπρόσωπος του οποί-
ου είναι κατά κοινή ομολογία ο William Gibson, εκτε-
νέστερη αναφορά στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί 
σε παλαιότερο άρθρο).

Εμφορούμενη από αυτή την ανησυχία και την αγω-
νία που χαρακτηρίζει και τους υπόλοιπους της γενιάς 
της, η Le Guin ξεχωρίζει ανάμεσά τους για τον τρόπο 
με τον οποίο συνηθίζει να προσεγγίζει τα θέματά της. 
Δεν είναι μόνο η ευαισθησία και η λεπτότητα με την 
οποία αγγίζει τα πιο “κοφτερά” κοινωνικά ζητήματα 
και κάνει κριτική, μα περισσότερο η ιδιαίτερη μεθοδο-
λογία σκέψης της η οποία φαίνεται να κινεί την αφή-
γηση των ιστοριών της, κάνοντάς την έτσι ξεχωριστή 
ακόμα και όταν καταπιάνεται με μη πρωτότυπα θέματα. 
Το βασικό ζητούμενο της Le Guin δεν είναι η προπα-
γάνδα των ιδεών της ούτε μια δριμιά μα επιφανειακή 
κριτική στο υπάρχον. Όπως τις περισσότερες φορές 
οι πρωταγωνιστές των βιβλίων της, έτσι και η ίδια 
προσπαθεί να μελετήσει το αντικείμενο της ιστορίας 
της σε βάθος, να το σκαλίσει, να αναζητήσει τις αιτίες 
του, να εξετάσει τους λόγους που έχουν οδηγήσει σε 
αυτή του την εξέλιξη, και προσεγγίζοντάς το εντελώς 
ανατομικά να το κατανοήσει όσο πληρέστερα μπορεί, 
προτού το αποδεχθεί ή το απορρίψει. Και αυτός είναι 
ο δρόμος που δείχνει η ίδια στους αναγνώστες της.

Χαρακτηριστικό της προοδευτικής επιστημονικής 
φαντασίας είναι η χρήση των ρομπότ ή των εξωγήι-
νων, του “ξένου” γενικότερα, ως αλληγορία για την 
πλευρά της ανθρώπινης φύσης που ο καπιταλιστικός 
κόσμος κρύβει στη ντουλάπα, μεταμφιέζει ή αποβά-
λει βίαια. Ο ρατσισμός, η ομοφοβία, η μισαλλοδοξία, 
η αποικιοκρατία, έρχονται να βρουν το σύμβολό τους 
στην έχθρα ή στην εκμετάλλευση αυτού του “ξένου” 
από τον κυρίαρχο, επεκτατικά εξαπλωμένο πολιτισμό 
των ανθρώπων – ενός πολιτισμού που ταξιδεύει στο 
σύμπαν δευτερευόντως για να το γνωρίσει, κατά βάση 
για να το καταλάβει και να το ξεζουμίσει από πηγές 
ενέργειας. Στα ταξίδια του αυτά, ο άνθρωπος έρχεται 
συχνά σε επαφή με άλλους πολιτισμούς τους οποίους 

ούτε μπορεί ούτε μπαίνει στον κόπο να κατανοήσει. 
Η επαφή του μαζί τους είναι εξ αρχής εχθρική, επαφή 
εκστρατείας ιμπεριαλιστικής δύναμης που προχωρά 
ακάθεκτα μπροστά μη βλέποντας στο διάβα της αν-
θρώπινα όντα και αιώνες ιστορίας, παρά μόνο εμπό-
δια που ποδοπατά για να επιτύχει τον κατακτητικό, 
αλλοτριωτικό σκοπό της. Όμοια με τους Ευρωπαίους 
κατά την εποχή των αποικιακών ανακαλύψεων, έτσι 
οι άνθρωποι εξαπλώνονται προς πάσα δυνατή κατεύ-
θυνση ενός άπειρου σύμπαντος διεκδικώντας κάθε 
προσοδοφόρα γωνιά του για τον εαυτό τους – για την 
κάλυψη των αναγκών του ενεργειακά ασύμφορου, 
ιδεολογικά κυριαρχικού, ηθικά εύκαμπτου πολιτισμού 
τους.

Αυτό το “ξένο” αποτελεί στις περισσότερες των 
περιπτώσεων το ειδικό ενδιαφέρον του έργου της Le 
Guin. Αντί όμως να παρουσιαστεί με έναν παιδιάστικα 
προοδευτικό μανιχαϊσμό του τύπου “καλοί καταπιε-
σμένοι-αποκλεισμένοι, κακοί καταπιεστές-κυρίαρχοι”, 
το εκάστοτε κοινωνικό ζήτημα περνά από το εξεταστι-
κό κόσκινο της συγγραφέα, η οποία δεν παύει στιγμή 
να αναζητά τα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν έναν 
άνθρωπο, μια ομάδα, έναν ολόκληρο πλανήτη, προς 
μια καθ’ όλα αντικοινωνική αντίληψη. Όταν οι ήρωές 
της ανήκουν στην κυρίαρχη μερίδα, έρχονται αναπό-
φευκτα σε άμεση επαφή με το “ξένο” και, μέχρι η ιστο-
ρία να τελειώσει, έχουν υποχρεωθεί να συμβιώσουν 
μαζί του, να το γνωρίσουν, να παλέψουν κόντρα στα 
ένστικτα και στις διδαχές που τους συμβουλεύουν να 
το απεχθάνονται, να το αποδεχθούν και, εν τέλει, να 
το κατανοήσουν σε βάθος. Και όταν από την άλλη βρί-
σκονται οι ίδιοι στη θέση του “ξένου”, ο αναγνώστης 
δεν καλείται να τους συμπαθήσει ούτε να τους λυπη-
θεί αλλά να μπει στη θέση τους, στον ψυχικό κόσμο 
και στο μυαλό τους, να ακολουθήσει τη μεθοδολογία 
σκέψης τους, να καταλάβει πώς ακριβώς είναι να βρί-
σκεται κανείς στη δική τους πλευρά του πολιτισμού.

Στο πρώτο βιβλίο του «Έπους της Γαιοθάλασσας», 
ο πρωταγωνιστής παλεύει διαρκώς να ξεφύγει από τη 
σκιά που τον στοιχειώνει, ως που ανακαλύπτει πως 
η σκιά αυτή δεν είναι παρά ο εαυτός του, κι έτσι αντί 
να αποδιώχνει διαρκώς τα σκοτεινά κομμάτια της ψυ-
χής του, τους ρίχνει φως και συμφιλιώνεται μαζί τους. 
Στο «Αριστερό Χέρι του Σκοταδιού», ένας αρσενικός 
άνθρωπος που θεωρεί τον εαυτό του αρκετά προο-
δευτικό, έρχεται σε σύγκρουση με τα πιο συντηρητικά 
ένστικτά του, όταν αναγκάζεται να ζήσει πλάι σε μια 
φυλή εξωγήινων που δεν διαθέτουν συγκεκριμένη 
σεξουαλική ταυτότητα και μπορούν να επιλέγουν και 
να αλλάζουν το βιολογικό φύλο τους κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους κατά το δοκούν. Στο «Η λέξη για τον κό-
σμο είναι δάσος», ένας γήινος ανθρωπολόγος αρχί-
ζει έκπληκτος να διαπιστώνει πως το μπόλιασμα μιας 
ειρηνικής φυλής ενός αποικισμένου πλανήτη με τις 
γήινες συνήθειες αρχίζει να τους μεταμορφώνει σε 
κάτι εξαιρετικά βίαιο το οποίο δεν είχε θέση ποτέ πριν 
ούτε καν ενστικτωδώς στην κουλτούρα τους. Με τον 
έναν τρόπο ή με τον άλλο, το πώς εμπλέκονται μετα-
ξύ τους οι διαφορετικότητες παραμένει το κύριο θέμα 
των βιβλίων της συγγραφέα, και το συμπέρασμα είναι 
συχνότατα το ίδιο: εάν δεν υπάρξει θέληση για αλλη-
λοκατανόηση, το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό.

Δεν θα ήταν άστοχο να περιγράψει κανείς το 
σύνολο του έργου της Le Guin ως “λογοτεχνία της 
κατανόησης”, μια μεθοδική απόπειρα γνωριμίας 
των ανθρώπων μεταξύ τους, μιας τριβής εντε-
λώς διαφορετικών πολιτισμών, ηθικών κωδίκων, 
κοινωνικών πραγματικοτήτων, όχι φυσικά για να 
αλληλοκαταστραφούν ούτε για να δώσουν τύποις 
τα χέρια σε μια άνευ ιδιαίτερης ουσίας αλληλοα-
ναγνώριση, μα για να έρθουν σε ουσιαστική επα-
φή, να μάθουν να μιλούν ο ένας τη γλώσσα του 
άλλου, ώστε να συνυπάρξουν (όχι παράλληλα, 
αλλά μαζί) χωρίς προβλήματα, με δημιουργικότη-
τα και προσφορά προς το κοινό καλό. Τα γραπτά 
της είναι διαποτισμένα από κοινωνικό, πολιτικό, 
μα και ανθρωπολογικό ενδιαφέρον, και η προσέγ-
γισή της στα ζητήματα της διαφορετικότητας, της 
ελευθερίας και του πολιτισμού γίνεται με όλη την 
προσοχή που τους αρμόζει, και με την αντίληψη 

πως είναι αδύνατο οι άνθρωποι που αδιαφορούν να 
κατανοήσουν ο ένας τον άλλο να καταφέρουν να ζή-
σουν ειρηνικά ο ένας πλάι στον άλλο.

Η κατανόηση του διαφορετικού δεν είναι κάποιος 
φετιχιστικός αυτοσκοπός, τουναντίον: είναι το ανα-
πόφευκτο προαπαιτούμενο για τη συνύπαρξη. Και ο 
όρος “κατανόηση” δεν χρησιμοποιείται διαρκώς σε 
αυτό το κείμενο λόγω έλλειψης λεξιλογίου, αλλά επει-
δή είναι η μοναδική λέξη που μπορεί να περιγράψει 
το πραγματικό ζητούμενο. Η αποδοχή μπορεί να είναι 
ένα θετικό βήμα, δεν είναι όμως ποτέ αρκετή. Στην 
αποδοχή, υπάρχει πάντοτε σχέση ανισότητας – το 
“ξένο” που περιμένει την ετυμηγορία και το κυρίαρχο 
που του κάνει τη χάρη να το αποδεχθεί. Δεν έχει σημα-
σία αν η αποδοχή προκύπτει από ηθική ανωτερότητα, 
ευκαιριακή ανάγκη, κατάκτηση του ίδιου του “ξένου” 
μέσω αγώνα, ή αν είναι προϊόν πραγματικής επανα-
στατικής σκέψης. Η σχέση ανισότητας μεταξύ των δυο 
πλευρών παραμένει, και αναπόφευκτα θα οδηγήσει 
στο μέλλον σε απομάκρυνση ή και σύγκρουσή τους. 
Γι’ αυτό και η κατανόηση σε βάθος και με πλήρη ειλι-
κρίνεια είναι το βασικό ζητούμενο. Γιατί μόνο αν το 
ένα γίνει κομμάτι του άλλου, μόνο τότε μπορούν επί 
της ουσίας να συνδεθούν σε ένα κοινό ψηφιδωτό και 
το σύνολο να προχωρήσει προς τα μπρος, με ίσους 
όρους, σε ένα νέο, πιο γόνιμο επίπεδο.

Και κάπως έτσι, φτάνουμε σε ένα από τα πιο ουσια-
στικά διακυβεύματα των ημερών μας.

Ένα ελευθεριακό κίνημα οφείλει, προτού δεχθεί ή 
απορρίψει κάτι –είτε πρόκειται για σύμμαχο, εχθρό, 
αντικείμενο κριτικής, αναπόσπαστο κομμάτι του– να 
το κατανοήσει. Και αν τα αναλυτικά εργαλεία που δια-
θέτει δεν το βοηθούν να το κάνει, τότε οφείλει αδογ-
μάτιστα και προοδευτικά να δημιουργήσει νέα. Γιατί 
αν ο συντηρητισμός είναι η διατήρηση του status quo 
και η συνεχής αναγωγή στη σιγουριά του “παλαιού”, 
τότε η ελευθεριακή πρόοδος δεν μπορεί παρά να είναι 
η αέναη προσπάθεια κατανόησης, τριβής, θέσης-αντί-
θεσης-σύνθεσης, με στόχο τη διαρκή εξάπλωση, το 
αγκάλιασμα και τη συνένωση των διαφορετικών στοι-
χείων, όλα εντός του συνόλου και όλα υπέρ αυτού. Και 
το παραπάνω η Le Guin φαίνεται να το αντιλαμβανό-
ταν απόλυτα.

Φίλε μου, εαυτέ, κουτέ
στάθηκες

μ’ ένα αναμμένο κερί
για πέντε χρόνια στη βροχή;

Μα γιατί;
Θαρρώ για να δείξω ότι

ένα κερί μπορεί να μείνει αναμμένο
στη βροχή.

Ούρσουλα Λε Γκεν, «Αγρύπνιες για την ειρήνη»

(το παραπάνω μεταφρασμένο ποίημα έχει αλιευ-
θεί από το βιβλίο “Τα άγρια κορίτσια και άλλα”, από 

τις εκδόσεις Στάσει Εκπίπτοντες)

Ρωμανός Γ.

Η URSULA LE GUIN ΚΑΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
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Τις τελευταίες εβδομάδες γίνεται πολύς λόγος 
για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, 

το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και το 
αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να περάσει το 
κατώφλι της βουλής. Το εν λόγω νομοσχέδιο με τίτλο 
«Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και 
λοιπές διατάξεις», δεν αποτελεί παρά ένα νομοσχέδιο 
– οδοστρωτήρα, που έρχεται να προστεθεί στην αλυ-
σίδα των αντιδραστικών νόμων των τελευταίων χρό-
νων που διαλύουν το Ε.Σ.Υ και μετατρέπουν την υγεία 
σε εμπόρευμα που λειτουργεί με βάση της νόμους της 
αγοράς.

Αν θέλουμε να σκιαγραφήσουμε το νέο σχέδιο νό-
μου, τότε θα πρέπει να κρατήσουμε τουλάχιστον τέσ-
σερα κεντρικά σημεία, τα οποία φανερώνουν με τον 
καλύτερο τρόπο τις προθέσεις των εμπνευστών του: 

• Άρση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη-
σης των ιατρών του Ε.Σ.Υ

• Δυνατότητα σε ιδιώτες ιατρούς να συνάψουν συμ-
βάσεις μερικής απασχόλησης με δημόσια νοσοκομεία

• Δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος από 
ιατρούς που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ

• Καθιέρωση προγράμματος εξάμηνης κλινικής 
άσκησης για του αποφοίτους της ιατρικής, οι οποίοι θα 
πρέπει πριν το αγροτικό να εργαστούν για το συγκεκρι-
μένο διάστημα σε κάποιο νοσοκομείο.

Το πρώτα τρία σημεία είναι αλληλένδετα και αναφέ-
ρονται μαζί στο σχέδιο νόμου  με τον τίτλο «εκσυγχρο-
νισμός του νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς 
απασχόλησης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ». Πίσω όμως 
από αυτόν τον καλογραμμένο τίτλο κρύβεται η σκλη-
ρή πραγματικότητα και ο αντικοινωνικός σχεδιασμός 
των κυβερνόντων. Οι διατάξεις που δίνουν τη δυνα-
τότητα προκήρυξης θέσεων μερικής απασχόλησης 
και επιτρέπουν στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ να ασκήσουν 
ιδιωτικό έργο, αποτελούν την ταφόπλακα της πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης στην δημόσια υγεία. 
Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς αποτε-
λεί ευθεία επίθεση στα κεκτημένα των εργαζομένων, 
οι οποίοι  θα  καλούνται να εργάζονται υπό ένα καθε-
στώς διαρκούς επισφάλειας και σε πολλές περιπτώ-
σεις θα αναγκάζονται να δουλεύουν «part – time», με 
πολύ λιγότερα λεφτά και δικαιώματα. Η καθιέρωση των 
«part – time» εργαζομένων έρχεται σε σύγκρουση με 
τις πραγματικές ανάγκες του Ε.Σ.Υ και της κοινωνίας, 
καθώς αυτό που χρειάζεται είναι να καλυφθούν τα δε-
κάδες χιλιάδες κενά με μόνιμες προσλήψεις υγειονομι-
κών και όχι να μπαλώνονται τρύπες με την πρόσληψη 
συμβασιούχων μερικού χρόνου.

Προχωρώντας παρακάτω στην σκιαγράφηση του 
νομοσχεδίου, μπορούμε να πούμε πως το δεύτερο και 
το τρίτο σημείο αποτελούν ένα ακόμα βήμα προς την 
κατεύθυνση της ολοένα μεγαλύτερης εμπλοκής του 
ιδιωτικού τομέα με την δημόσια υγεία. Η είσοδος ιδι-
ωτών στα δημόσια νοσοκομεία, αφενός περιορίζει τις 
μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας στην δημόσια 
υγεία και αφετέρου δημιουργεί ένα ιδιότυπο καθε-
στώς, καθώς δημιουργούνται εργαζόμενοι δύο ταχυτή-
των, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην παρεμπό-
διση των συλλογικών διεκδικήσεων των εργαζομένων. 
Παράλληλα, και αυτό ίσως είναι το πιο κρίσιμο σημείο 
για τους ασθενείς και την κοινωνία, η άσκηση ιδιωτι-
κού ιατρείου παράλληλα με την κατοχή θέσης σε δημό-
σιες δομές υγείας είναι δεδομένο πως θα μετατρέψει 
τα νοσοκομεία σε προθάλαμο των ιδιωτικών ιατρείων. 
Αυτό θα συμβεί τόσο επειδή οι τεράστιες λίστες αναμο-
νής για τα ραντεβού θα αναγκάζουν τους ασθενείς να 
στραφούν στο ιδιωτικό ιατρείο του γιατρού που είχαν 
επισκεφθεί προηγουμένως στο δημόσιο νοσοκομείο, 
όσο και επειδή αρκετοί γιατροί θα παροτρύνουν οι ίδιοι 
τους ασθενείς να κλείσουν ραντεβού στο ιδιωτικό ια-
τρείο και όχι στο νοσοκομείο, είτε εξαιτίας των συνθη-
κών, είτε λόγω των καλύτερων οικονομικών απολαβών 
που θα εξασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, οι χαμένοι από όλη αυτήν την υπόθεση δεν εί-
ναι άλλοι από τους ασθενείς, και μιλάμε για τους ασθε-
νείς των χαμηλότερων ταξικών στρωμάτων, οι οποίοι 
εξαρτώνται για την επιβίωσή τους από το Ε.Σ.Υ.

Όσο αφορά το τέταρτο σημείο, αυτό της εξάμηνης 
κλινικής άσκησης των νέων γιατρών, στην ουσία απο-
τελεί τη συνέχεια ενός νόμου που είχε συζητηθεί την 
προηγούμενη χρονιά και είχε βρει απέναντί του τους 
αγωνιζόμενους υγειονομικούς και τους νέους για-
τρούς. Όσο και αν το κράτος λέει ότι θεσπίζει αυτήν την 

εξάμηνη κλινική άσκηση προκειμένου να εκπαιδευτεί 
καλύτερα ο νέος γιατρός, η πραγματικότητα είναι πως 
η διάταξη αυτή δεν αποσκοπεί σε τίποτα άλλο παρά στο 
να καλύψει με όποιον τρόπο μπορεί να χιλιάδες κενά 
που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία. Γι αυτόν τον 
λόγο υποχρεούνται οι νέοι γιατροί να υπηρετήσουν 
αυτό το εξάμηνο, όντας ουσιαστικά αυτοί που θα βγά-
ζουν την λάντζα μέσα στα υποστελεχωμένα νοσοκο-
μεία.

Είναι προφανές ότι όσα αναφέρονται παραπάνω 
προσπαθούν απλά να σκιαγραφήσουν κάποιους βασι-
κούς άξονες του νέου νόμου. Οι διατάξεις που εμπερι-
έχονται σε αυτόν σε καμία περίπτωση δεν έρχονται ως 
κεραυνός εν αιθρία, αλλά βρίσκονται σε πλήρη συμ-
φωνία με τις επιταγές του κράτους και του κεφαλαίου, 
οι οποίοι θέλουν να τελειώνουν μια για πάντα με κάθε 
έννοια δημόσιας υγείας. Πριν από αυτό το νομοσχέδιο 
είχαν προηγηθεί μια σειρά από αντιδραστικούς νόμους, 
οι οποίοι καθιέρωναν τις ΣΔΙΤ, ξήλωναν την πρωτο-
βάθμια φροντίδα υγείας, έδιναν τη δυνατότητα για δι-
ενέργεια απογευματινών χειρουργείων επί πληρωμή 
στα δημόσια νοσοκομεία και τσάκιζαν τα εργασιακά 
δικαιώματα των εργαζομένων. Και φυσικά, είχε προη-
γηθεί η εγκληματική διαχείριση της πανδημίας από την 
πλευρά του κράτους, η οποία φανέρωσε με τον καλύ-
τερο τρόπο ότι το κράτος και οι κυρίαρχες τάξεις δεν 
ενδιαφέρονται σε καμία περίπτωση για την προστασία 
της ανθρώπινης ζωής.

Όπως συμπεραίνουμε από τα παραπάνω, το νέο 
νομοσχέδιο αποτελεί κομμάτι του σχεδίου για το «Νέο 
Ε.Σ.Υ», έναν όρο που χρησιμοποιεί το κράτος για να ση-
ματοδοτήσει την διάλυση της δημόσιας-δωρεάν υγείας 
και την μετατροπή της υγείας σε εμπόρευμα. Μπρο-
στά σε αυτή τη συνθήκη, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ 
να αντιληφθούμε ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση 
του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της υγείας είναι 
ένας αγώνας που μας αφορά όλους. Αφορά ιδιαίτερα 
όσους ανήκουμε στα κατώτερα στρώματα, όσους δεν 
μπορούμε να καταφύγουμε στα πανάκριβα ιδιωτικά 
κέντρα, όσους παλεύουμε κάθε μέρα προκειμένου να 
επιβιώσουμε, εν μέσω της ολομέτωπης επίθεσης που 
δεχόμαστε. Εμείς επομένως, οφείλουμε να πάρουμε 
την κατάσταση στα χέρια μας και μαζί με τους υγειονο-
μικούς και όλη την αγωνιζόμενη κοινωνία, να βρεθού-
με στους δρόμους για να υπερασπιστούμε τις ανάγκες 
και τα κεκτημένα μας, μπλοκάροντας τους σχεδιασμούς 
των κυρίαρχων.

Ανδρέας Κ.

Η Δημόσια Υγεία στο απόσπασμα
Λίγα λόγια για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

Από την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 
12χρονης στα Σεπόλια από ευυπόληπτο πολίτη, 

κομμάτι της καλής κοινωνίας, καλό χριστιανό και μέ-
λος της ΝΔ, τον πρόσφατο βιασμό 19χρονης μέσα στο 
αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, έως την ούτε ένα μήνα 
μετά υπόθεση αλλεπάλληλων και χρόνιων κακοποιήσε-
ων και σεξουαλικών παρενοχλήσεων στην «Κιβωτό του 
κόσμου», η ουσία είναι μία. Το οργανωμένο έγκλημα εί-
ναι ένα και έχει όνομα. Λέγεται κρατικό-καπιταλιστικό 
σύστημα εξουσίας. Είναι το σύστημα του καπιταλισμού, 
του κράτους και της πατριαρχίας. Είναι το ίδιο σύστημα, 
που επιτίθεται με μανία και εξαπολύει όλη του την αρ-
ρώστια επάνω σε όλους μας. Είναι το ίδιο σύστημα που 
δεν διστάζει να βασανίζει, να βιάζει και να δολοφονεί 
ακόμη και μικρά παιδιά. Είναι το ίδιο σύστημα που μας 
εξαναγκάζει σήμερα, να μην έχουμε ούτε τα βασικά για 
να ζήσουμε.

Είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που αποτελεί 
εξ ορισμού την ανισότητα και τη φτώχεια. Που περι-
θωριοποιώντας ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το 
αφήνει έπειτα έρμαιο στις ορέξεις του κάθε κανίβαλου 
για να ικανοποιεί τις αρρώστιες που το ίδιο του έχει δη-
μιουργήσει. Είναι το ίδιο το σύστημα που διαμορφώνει 
ζωές ανθρώπων χωρίς αξία, ανθρώπων που περισ-
σεύουν, ανθρώπων που υπάρχουν για την τέρψη των 
ισχυρών. Και έπειτα, είναι το ίδιο το κράτος που έρχεται 
να εγγυηθεί για την ομαλή εξέλιξη της άρρωστης αυ-
τής κατάστασης, που έρχεται να προσφέρει απλόχερα 
ασπίδα προστασίας και το απαιτούμενο έδαφος ώστε 

να λάβουν χώρα όλα τα παραπάνω.
«Ιερείς» βουτηγμένοι ουκ ολίγες φορές σε υποθέ-

σεις ασέλγειας και σεξουαλικών κακοποιήσεων, δημι-
ουργούν και ηγούνται δομές «υποστήριξης» παιδιών. 
Φυσικά, παίρνουν και αυτοί μέρος στο μεγάλο φαγο-
πότι των δεκάδων χιλιάδων ευρώ που δίνονται για τη 
στήριξη των δομών αυτών, επιπρόσθετα όμως αγορά-
ζουν έτσι ένα επιπλέον έδαφος για να ικανοποιήσουν 
τα μνησίκακα και άρρωστα ένστικτά τους εις βάρος των 
παιδιών και των γυναικών μέσα από τα ιδεολογήματά 
τους για τη  «σωστή» παιδαγωγική της σκληρής, παρα-
δειγματικής τιμωρίας και της σεξουαλικής ταπείνωσης, 
που άλλωστε πάει γάντι στα παιδιά που γεννήθηκαν για 
να περισσέψουν στον κόσμο που ζούμε. 

Δικαστική αρχή που απελευθερώνει παιδοβιαστές και 
βιαστές ενώ με τον τρόπο της συγκαλύπτει το κάθε πε-
ριστατικό ωμής βίας εις βάρος γυναικών και παιδιών. 
ΜΜΕ που περιμένουν τη δημοσιοποίηση ενός περιστα-
τικού για να στηθούν σαν τα κοράκια, που τρώγοντας 
ό,τι έμεινε από το πτώμα, επιχειρούν είτε να χτίσουν το 
προφίλ του επόμενου κανίβαλου, είτε να ξεπλύνουν τα 
όσα τελικά κατάφεραν να πάρουν το φως της δημοσιό-
τητας. Τέλος, αστυνομία. Ο βασικός δούλος του συστή-
ματος, ο μπροστάρης της διασφάλισης κοινωνικής ομα-
λότητας και καταπνιγμού της κοινωνική οργής, σε ρόλο 
αδιαφορίας στο ξέσπασμα καταγγελιών, σε ρόλο ενερ-
γούς συμμετοχής σε πολλά από αυτά, βλ. κυκλώματα 
trafficking, βιασμούς, μαστροπείες και κακοποιήσεις 
γυναικών από τους ίδιους, σε ρόλο ξυλοφορτώματος 

με ζήλο και με κάθε ευκαιρία απέναντι σε όποιον τολμά 
να αντιδράσει -ζητώντας κάτι καλύτερο από αυτό που 
ζούμε σήμερα-, απέναντι σε αγωνιστές και αγωνίστριες 
-στις τελευταίες δε με ιδιαίτερη μνεία λόγω του φύλου 
τους- τα πράγματα είναι περισσότερο από σαφή.

Τα περιστατικά δεν είναι η παρέκκλιση ενός καλά κα-
μωμένου κόσμου. Είναι η ίδια η ουσία. Είναι οργανω-
μένα, όπως είναι οργανωμένο και το ίδιο το κράτος. 
Είναι το ξεκάθαρο πρόσωπο ενός συστήματος που το 
μόνο που υπόσχεται είναι και άλλες κακοποιήσεις, και 
άλλους βιασμούς, κι άλλες γυναικοκτονίες, παιδοκτο-
νίες, μαστροπείες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο 
άρρωστος νους ενός συστήματος που ψυχορραγεί. Γι’ 
αυτό το λέμε, το ξαναλέμε και το εννοούμε. Η έμφυλη 
βία, όπως και όλες οι εκφάνσεις της πατριαρχίας είναι 
στοιχεία του ίδιου του συστήματος και αποτελούν καθε-
στώς όσο αυτό υπάρχει στην εξουσία.

Τη φετινή 25η Νοέμβρη, μέρα αγώνα και βασανισμού 
των γυναικών, μέρα κατά της έμφυλης βίας, ας κατέ-
βουμε όλοι μαζικά στο δρόμο για όσα γράφτηκαν παρα-
πάνω, για όσα απομένουν να γραφτούν, για όσα έχουμε 
ακόμη μπροστά μας. Κόντρα στην επιχειρούμενη αφο-
μοίωση από τις θεσμικές οργανώσεις που ρίχνουν στά-
χτη στα μάτια, να οργανώσουμε ένα πλατύ, αντιθεσμικό 
μπλοκ ενάντια στην έμφυλη βία και το σύστημα που τη 
γεννά και τη θρέφει, γυρνώντας το ρου της ιστορίας 
προς τα εκεί που ξημερώνει ισότητα, ευημερία και σε-
βασμός για όλους.

Κυριακή Β.

Λίγα λόγια με αφορμή την «Κιβωτό του κόσμου» και τα τελευταία περιστατικά βίας εις βάρος γυναικών και παιδιών
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Στις 16 Σεπτεμβρίου, η 22χρονη Μάχσα 
Αμίνι πέθανε έπειτα από απαγωγή και 

βάναυσο βασανισμό της από την αστυνομία 
ηθών του Ιράν για λόγους μη συμμόρφωσης με 
τον ενδυματολογικό κώδικα του Ισλάμ (καθώς 
τα μαλλιά της δεν καλύπτονταν πλήρως από τη 
μαντίλα της). Ήδη από την επόμενη μέρα, δια-
δηλώσεις τεράστιας συμμετοχής κόσμου –με 
νεαρές γυναίκες ως επί το πλείστον στην κε-
φαλή τους να καίνε τις μαντίλες-σύμβολα της 
θρησκευτικής και πατριαρχικής καταπίεσης– 
γέμισαν τους δρόμους των μεγάλων πόλεων 
της χώρας, σε μια ηχηρή διαμαρτυρία που πολύ 
σύντομα θα εξελισσόταν σε κανονική εξέγερση. 
Οι αρχές του Ιράν επιχείρησαν την καταστολή 
των κινητοποιήσεων με ιδιαίτερη βία που έχει 
φέρει ως αποτέλεσμα μέχρι τώρα τον θάνατο 
περισσότερων από 300 ανθρώπων, καθώς και 
περίπου 15.000 συλλήψεις εξεγερμένων.

 Προφανώς, σύσσωμα τα δυτικά ΜΜΕ 
έσπευσαν να πασπαλίσουν τα μάτια τους με πι-
πέρι χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα σχετικά με 
τη θέση της γυναίκας στον “ανατολικό κόσμο”, 
για τα τυραννικά του καθεστώτα καταπίεσης 
και μισαλλοδοξίας, αποδίδοντας εν ολίγοις τη 
βαναυσότητα και τον συντηρητισμό σε μια γε-
νικότερη “βαρβαρική” κοσμοθεωρία του Ισλάμ 
και των ανατολικών χωρών. Φυσικά, κύριο μέ-
λημά τους δεν ήταν ποτέ η αλληλέγγυα στήρι-
ξη προς τις εξεγερμένες και τους εξεγερμένους 
του Ιράν ούτε καν η απλή, αντικειμενική κάλυψη των γεγονότων. Αναμασώντας 
το πολυκαιρισμένο αφήγημα περί “ανεπτυγμένου” και “υπανάπτυκτου” κόσμου, 
στοχεύουν μόνο στην αναπαραγωγή και στην όξυνση των ρατσιστικών κοινωνι-
κών δυναμικών, στοιχείων απαραίτητων για τη διατήρηση της τάξης και της ιδεο-
λογικής συνοχής και ομοψυχίας –υπό την αυστηρή κρατική επίβλεψη ασφαλώς– 
των ολοένα πιο φτωχοποιημένων τάξεων της Δύσης.

 Σε μια Ελλάδα που μαστίζεται από κυκλώματα μαστροπείας και βιασμών 
και που οι γυναικοκτονίες αποτελούν πλέον καθημερινότητα, σε μια Ευρώπη που 
στρέφεται διαρκώς σε ολοένα συντηρητικότερες πολιτικές αναβιώνοντας το φά-
ντασμα του φασισμού και επιβάλλοντας τα push-backs και τους θαλασσοπνιγ-
μούς ως βασικά μέσα αντιμετώπισης του λεγόμενου “μεταναστευτικού ζητήμα-
τος”, είναι τουλάχιστον υποκριτικό τα παπαγαλάκια και τα φερέφωνα της εξουσίας 
να κουνούν το προκλητικά το δάχτυλο και να χύνουν ψεύτικα δάκρυα για τις νε-

κρές και τις καταπιεσμένες του Ισλάμ. Ας μην 
ξεχνάμε πως πρόκειται για τα ίδια φερέφωνα 
που στις εγχώριες περιπτώσεις κλείνουν τα μά-
τια στον σκοταδισμό, στην πατριαρχία και στην 
εξουσιαστική βία, τα ίδια φερέφωνα που βαφτί-
ζουν πολέμους ως δίκαιους ή άδικους ανάλο-
γα με το τίνος το μέρος συμφέρει τα αφεντικά 
τους να πάρουν, τα ίδια φερέφωνα που τελικά 
αναπαράγουν στις φυλλάδες και στα κανάλια 
τους αυτή ακριβώς τη συντήρηση, τον καθω-
σπρεπισμό και την κοινωνική και ταξική δια-
στρωμάτωση που οδηγούν σε φρικαλεότητες 
τύπου «αστυνομία ηθών», σε φρικαλεότητες 
τύπου «υπέρλαμπρο πρωθυπουργικό ζεύγος», 
«η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της», «μήπως 
ήταν προκλητικά ντυμένη η κοπέλα που βιάστη-
κε;».

 Η εξέγερση στο Ιράν είναι ένας δίκαιος 
αγώνας ενάντια στη θρησκεία και στην πατριαρ-
χία, δυο από τους βασικούς πυλώνες της εξου-
σίας εδώ και χιλιετίες. Είναι ένας αγώνας που 
έχει δοθεί και θα δοθεί ακόμα πολλές φορές, 
όσο θα υπάρχουν οι αιτίες που τον προκαλούν 
και οι άνθρωποι που θα κατέχουν την αίσθηση 
του δικαίου. Η αλληλεγγύη στις εξεγερμένες 
και τους εξεγερμένους που δέχονται τα πυρά 
των μπάτσων και βάφουν με το αίμα τους τους 
δρόμους των ιρανικών πόλεων, όμως, δεν είναι 
δουλειά της δυτικής “διανόησης”, των ΜΜΕ και 
των “φωτισμένων” –υποτιθέμενα φεμινιστών– 

αστών. Η αλληλεγγύη ήταν πάντοτε υπόθεση των από τα κάτω. Και σε μια εποχή 
που ο συντηρητισμός φαίνεται να ισχυροποιείται ως παντελώς εκούσια και συ-
νειδητή επιλογή των παγκόσμιων μπλοκ εξουσίας, είναι καθήκον του ανταγωνι-
στικού κινήματος να στηρίζει και να γεννά τέτοιους αγώνες, κυρίως δε να τους 
συνολικοποιεί και να τους δίνει επαναστατική κατεύθυνση, έτσι ώστε ο αλλοτριω-
τικός λόγος της κυριαρχίας να αδυνατεί να τους λειάνει και να τους ενσωματώσει 
κάνοντάς τους ακίνδυνους.

 Ενάντια λοιπόν στα συστήματα που γεννούν και αναπαράγουν την ταξική, 
την έμφυλη και την κανιβαλική βία, οφείλουμε να στεκόμαστε αλληλέγγυοι στις 
εξεγερμένες και στους εξεγερμένους του κόσμου, και να κρατάμε τέτοιους αγώ-
νες αναμμένους φάρους κόντρα στον σκοταδισμό της εξουσίας.

Ρωμανός Γ.

ΑΓΩΝΕΣ ΦΑΡΟΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Λίγες μόνο μέρες έχουν περάσει από τότε που 19χρονη κατήγγειλε τον βια-
σμό της από τους ένστολους δολοφόνους της ελληνικής αστυνομίας στο Α.Τ. 

ομόνοιας αλλά και από τότε που ήρθε στο φως η είδηση για τον κατ΄εξακολούθηση 
βιασμό, την ομηρία και την έκδοση 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό, από τον 
53χρονο Ηλία Μίχο, επιχειρηματία και στέλεχος της ΝΔ. 

Πιο συγκεκριμένα στις 11 Οκτώβρη 19χρονη κοπέλα βιάζεται και ο βιασμός της 
βιντεοσκοπείται, στο Α.Τ. ομόνοιας από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Μετά την 
καταγγελία της και την επιβεβαίωση της από ιατροδικαστική εξέταση, ο εισαγγε-
λέας αφήνει ελεύθερους τους δύο αστυνο-
μικούς με περιοριστικούς όρους ως την δίκη. 
Παράλληλα οι ρουφιάνοι των ΜΜΕ από την 
πρώτη στιγμή ξεπλένουν τους μπάτσους, ενώ 
ενοχοποιούν την κοπέλα που βίωσε την κα-
κοποίηση, γεγονός που δεν προκαλεί έκπλη-
ξη, αφού κάθε φορά τα κυρίαρχα μέσα ενημέ-
ρωσης ξεπλένουν και καλύπτουν τα τσιράκια 
και τους εκφραστές του πατριαρχικού, κρα-
τικού και καπιταλιστικού συστήματος. Από 
την άλλη το Α.Τ. Ομόνοιας κατ’ επανάληψη 
έχει αποτελέσει τόπο βασανιστηρίων, παρά-
νομων κρατήσεων, ξυλοδαρμών και εξευ-
τελισμών προσφύγων και μεταναστριών. 
Αποτελεί κομβικό μέρος όπου αποτυπώνεται 
η κρατική βία και τρομοκρατία, χωρίς όμως 
να είναι και το μόνο κολαστήριο του κράτους 
όπου λαμβάνουν χώρα τέτοια περιστατικά. 

Όσο για το 12χρονο κορίτσι στον Κολωνό, 
εκεί μιλάμε για μια καλά στυμμένη συνθήκη 
βιασμού και έκδοσης της ανήλικης σε ένα 
σορό άλλους άνδρες, υπό την απειλή όπλων 
και διαπόμπευσης. Ο 53χρονος Ηλίας Μίχος, με δεξί χέρι την γυναίκα του (επίσης 
στέλεχος της ΝΔ) Ελισάβετ Λέκκα, η οποία επιχείρησε να δωροδοκήσει την μητέρα 
της 12χρονης, ώστε να μην καταγγείλει τον σύζυγό της, συγκαλύπτεται επίσης από 
τα κυρίαρχα ΜΜΕ, ως ευκατάστατος οικογενειάρχης και καλός Χριστιανός. 

Κι είναι κάθε φορά αρκετά τα περιστατικά για να αναλογιστεί κανείς την φρί-
κη αυτού του κόσμου ειδικότερα για τις γυναίκες και τα παιδιά. Άλλωστε δεν είναι 
μακρινή η καταγγελία της 18χρονης στην Ηλιούπολη για βιασμό, κακοποίηση και 
συστηματική έκδοση της από μπάτσο, η καταγγελία της Γ. Μπίκα στην Θεσσαλο-
νίκη με την αποκάλυψη οργανωμένου κυκλώματος πλούσιων και επιχειρηματιών, 

οι καταγγελίες μεταναστριών στην Πέτρου Ράλλη για κακοποιήσεις και βιασμούς 
από ένστολους της ελληνικής αστυνομίας, οι υποθέσεις Λιγνάδη και Φιλιππίδη που 
σήμερα με την βοήθεια της δικαστικής αρχής ζουν ανενόχλητοι την ζωή τους και οι 
δεκάδες γυναικοκτονίες που ξυπνούν διαρκώς την οργή μέσα μας. 

Μα και γενικότερα μιλάμε για έναν κόσμο που όλοι οι από τα κάτω βιώνουν στο 
πετσί τους την καταπίεση. Οι αγωνιστές διώκονται με μανία και επιχειρείται η εξα-
φάνισή τους, η κρατική καταστολή πλέον οξύνεται καθημερινά, με εκκενώσεις κα-
τειλημμένων χώρων και εστιών αγώνα, όπως το πρόσφατο παράδειγμα της κατά-

ληψης Ντουγρού στη Λάρισα, με συλλήψεις 
αγωνιστών, κατασκευασμένα κατηγορητή-
ρια σε βάρος αναρχικών, με την ποινικοποί-
ηση των διαδηλώσεων και το συχνά αναίτιο 
χτύπημά τους και τις συνεχείς  παρενοχλή-
σεις αγωνιστριών στα, πλέον κατεχόμενα 
από τους μπάτσους, Εξάρχεια. Κι όλα αυτά 
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξαθλίωσης και 
φτώχειας, ένα πλαίσιο που γίνεται όλο και 
πιο κατάφωρο το φρικτό πρόσωπο του συ-
στήματος του κράτους, του κεφαλαίου και 
της πατριαρχίας που γεννά όλη αυτή την 
καταπίεση. 

Απέναντι σε όλα ετούτα οφείλουμε να 
πεισμώσουμε και όχι να υποταχθούμε, να 
ενδυναμωθούμε και να οργανώσουμε τις 
αντιστάσεις μας. Πρώτα ως γυναίκες, για 
εμάς και τα παιδιά μας, απέναντι στην ειδική 
καταπίεση που βιώνουμε, να μην αφήσουμε 
την φλόγα που καίει μέσα από τόσους και 
τόσους αγώνες ανά τα χρόνια, να σβήσει. 
Αλλά και ευρύτερα ως αναπόσπαστα κομ-

μάτια του κινήματος, ως αγωνίστριες, να συνεχίσουμε με σθένος τον αγώνα για 
την ελευθερία όλων, καταστρέφοντας μέρα τη μέρα, το εξουσιαστικό σύστημα. Να 
μην πάψουμε να βρισκόμαστε στους δρόμους, με υψωμένες γροθιές, εκεί που ανα-
πνέουμε ελεύθερα, που στήνουμε οδοφράγματα απέναντι στο ζόφο της καθημερι-
νότητας, απέναντι σε κάθε μορφής καταπίεση, απέναντι συνολικά στον κόσμο της 
εξουσίας. Με έναν και μοναδικό στόχο πάντα, να περάσουμε από πάνω τους.

Θένια Π.

SS SS ΜΠΑΤΣΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ -  SS SS ΝΔ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ 
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Η φετινή 15η Σεπτεμβρίου σηματοδότησε την 
150η επέτειο του Συνεδρίου του St. Imier στην Ελβε-
τία, όταν εργάτες που εκπροσωπούσαν τμήματα της 
Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένων ανασυγκρότησαν τη 
Διεθνή σύμφωνα με αντιεξουσιαστικές γραμμές, μετά 
την αποπομπή των Μιχαήλ Μπακούνιν και Τζέιμς Γκι-
γιώμ από τη Διεθνή, κατόπιν εντολής των Μαρξ και 
Ένγκελς στο Συνέδριο της Χάγης στις 7 Σεπτεμβρίου 
1872. Μεταφράσαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω 
άρθρο του Brian Morris από το τεύχος 70 του αναρχι-
κού περιοδικού Organise! της Βρετανικής Αναρχικής 
Ομοσπονδίας ως μια προσπάθεια υπενθύμισης των 
ιστορικών καταβολών του αναρχισμού και προβολής 
τους στο σήμερα όπου η ρευστότητα και η εισροή στο 
κίνημα αντιλήψεων άσχετων με τις παραδοσιακές 
του μορφές και τις βασικές στοχεύσεις του, επιβάλ-
λει τη θεωρητική και πολιτική επαναφορά σε εκείνες 
τις πρωταρχικές στιγμές γέννησης του, τότε που απο-
τελούσε ένα υπολογίσιμο μέγεθος μέσα στους αγώ-
νες της εργατικής τάξης και της κοινωνίας. Η διεθνής 
συνάντηση για τον εορτασμό της 150ης επετείου 
του Συνεδρίου του St. Imier θα πραγματοποιηθεί τον 
Ιούλιο του 2023 στη μικρή ελβετική πόλη. Το άρθρο 
γράφτηκε το 2012.

Η Κληρονομιά του Saint-Imier
 «Το παρόν είναι εκεί που χανόμαστε αν ξεχάσουμε 

το παρελθόν μας και δεν έχουμε όραμα για το μέλ-
λον». 

Αυτή η φράση έρχεται στο μυαλό μας όταν μιλά-
με για την εμβληματική ίδρυση του αναρχικού κινή-
ματος στο Saint Imier της Ελβετίας τον Σεπτέμβριο 
του 1872. Η ενασχόληση με το παρελθόν δεν συνε-
πάγεται κάποιου είδους προγονολατρεία, ούτε πως 
για να οραματιστούμε ένα καλύτερο μέλλον για την 
ανθρωπότητα συνεπάγεται ότι πρέπει να χαθούμε σε 
ουτοπικά όνειρα. Οι αναρχικοί σίγουρα δεν θα έπρεπε 
να ντρέπονται να κομπάζουν για τα επιτεύγματα της 
προηγούμενης γενιάς ελευθεριακών σοσιαλιστών  
-όχι ως ιστορικά παράδοξα αλλά ως πηγή έμπνευσης 
και ιδεών. 

Ως πολιτική φιλοσοφία, ο αναρχισμός είχε ίσως τη 
χειρότερη μεταχείριση από τον Τύπο. Έχει αγνοηθεί, 
κακολογηθεί, χλευαστεί, κακοποιηθεί, παρεξηγηθεί 
και παρερμηνευτεί από συγγραφείς όλων των πλευ-
ρών του πολιτικού φάσματος: μαρξιστές, δημοκράτες, 
συντηρητικούς και φιλελεύθερους. Ο Θίοντορ Ρού-
σβελτ, ο Αμερικανός πρόεδρος, περιέγραψε περίφη-
μα τον αναρχισμό ως «έγκλημα εναντίον ολόκληρης 
της ανθρώπινης φυλής» και στην κοινή γλώσσα η 
αναρχία συνδέεται πάντα με την αταξία, τη βία και τον 
μηδενισμό. Η σαφής κατανόηση του αναρχισμού πα-
ρεμποδίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ο όρος 
«αναρχικός» έχει εφαρμοστεί σε μια μεγάλη ποικιλία 
φιλοσοφιών και ατόμων. Έτσι, οι Γκάντι, Σπένσερ, 
Τολστόι, Μπερντιάεφ, Στίρνερ, Άιν Ραντ, Νίτσε, μαζί 
με πιο οικεία πρόσωπα όπως ο Προυντόν, ο Μπα-
κούνιν και η Γκόλντμαν, έχουν χαρακτηριστεί όλοι ως 
αναρχικοί. Αυτό οδήγησε τους μαρξιστές κριτικούς 

να απορρίψουν τον 
«αναρχισμό» ως μια 
εντελώς ασυνάρτητη 
πολιτική φιλοσοφία, 
τόσο στις θεωρίες του 
όσο και στη στρατηγι-
κή για την κοινωνική 
αλλαγή.

Αλλά είναι όντως 
έτσι; Διότι αυτό που 
πρέπει να αναγνωρι-
στεί είναι ότι ο αναρ-
χισμός είναι θεμελι-
ωδώς ένα ιστορικό 
κίνημα και πολιτική 
παράδοση που εμ-
φανίστηκε γύρω στο 
1870, κυρίως μεταξύ 
των εργατών της Δι-
εθνούς Ένωσης Ερ-

γαζομένων, ευρέως γνωστής ως Πρώτης Διεθνούς. 
Ενεπλάκη στο ιστορικό σχίσμα εντός της Διεθνούς 
ενώ συνήθως περιγράφεται ως η επικέντρωση γύρω 
από μια προσωπική διαμάχη μεταξύ του Καρλ Μαρξ 
και του Μιχαήλ Μπακούνιν. Όμως, αυτό το σχίσμα δεν 
ήταν απλώς μια σύγκρουση προσωπικοτήτων. Αντι-
κατόπτριζε δύο τάσεις μέσα στο σοσιαλιστικό κίνημα, 
και δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις για το σο-
σιαλισμό, τις διαδικασίες επαναστατικής αλλαγής και 
τις προϋποθέσεις της ανθρώπινης χειραφέτησης. Η 
αναρχική παράταξη δεν αυτοχαρακτηρίστηκε αρχικά 
ως αναρχικοί αλλά μάλλον ως «φεντεραλιστές» ή 
ως «αντιεξουσιαστές σοσιαλιστές», αλλά έφτασαν να 
υιοθετήσουν την ταμπέλα των μαρξιστών αντιπάλων 
τους και να αυτοχαρακτηριστούν ως «αναρχικοί κομ-
μουνιστές».

Ως πολιτικό κίνημα και παράδοση, ο αναρχισμός 
εμφανίστηκε έτσι μεταξύ των εργατών της Ισπανίας, 
της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ελβετίας στον απόηχο 
της Παρισινής Κομμούνας.

Μεταξύ των πιο γνωστών στελεχών του ήταν 
οι Elisee Reclus, Francois Dumertheray, James 
Guillaume, Errico Malatesta, Carlo Cafiaro, Jean 
Grave και Peter Kropotkin. (Η Λουίζ Μισέλ συνδέθη-
κε επίσης στενά με το κίνημα, αλλά απελάθηκε στη 
Νέα Καληδονία μετά την ήττα της Παρισινής Κομμού-
νας, μαζί με πολλές χιλιάδες κομμουνάρους. Πέρασε 
έξι χρόνια στην εξορία).

Μεταξύ του 1870 και του 1930, ο αναρχισμός ή 
επαναστατικός/ελευθεριακός σοσιαλισμός, εξαπλώ-
θηκε σε όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 
ότι ο αναρχισμός της ταξικής πάλης δεν ήταν δημι-
ούργημα ακαδημαϊκών μελετητών, αλλά εμφανίστηκε 
μέσα στον αγώνα της εργατικής τάξης και εξέφρασε 
μια εξέγερση ενάντια στις κοινωνικές και εργασιακές 
συνθήκες του βιομηχανικού καπιταλισμού. Τα πρώτα 
γραπτά του Κροπότκιν είχαν τον τίτλο «Λόγια ενός 
επαναστάτη» (1885) και υιοθετήθηκαν από το ελβετι-
κό αναρχικό περιοδικό «Le Revolt».

Ο Κροπότκιν, ο οποίος εντάχθηκε στο Γενικό Τμήμα 
της Πρώτης Διεθνούς τον Φεβρουάριο του 1872, πε-
ριέγραψε τον αναρχισμό ως ένα είδος σύνθεσης με-
ταξύ του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, με έμφαση 
στην ελευθερία του ατόμου, και του σοσιαλισμού ή 
του κομμουνισμού, που υπονοούσε την αποκήρυξη 
του καπιταλισμού και μια έμφαση στην κοινοτική ζωή 
και τις εθελοντικές ενώσεις. Αυτή η σύνθεση απεικο-
νίζεται καλά στη διάσημη ρήση του Μπακούνιν ότι «η 
ελευθερία, χωρίς σοσιαλισμό είναι προνόμιο και αδι-
κία και ότι ο σοσιαλισμός χωρίς ελευθερία είναι σκλα-
βιά και βαρβαρότητα».

Η τάση των μαρξιστών ακαδημαϊκών φιλοσόφων 
και των Στιρνερικών ατομικιστών  να κάνουν μια ρι-
ζική διχοτόμηση μεταξύ αναρχισμού και σοσιαλισμού 
είναι επομένως, τόσο σε εννοιολογικούς όσο και σε 
ιστορικούς λόγους, αρκετά παραπλανητική και δια-
στρεβλώνει την κατανόησή μας για τον σοσιαλισμό.

Ο αναρχισμός, ή τουλάχιστον το είδος του αναρχι-

σμού της ταξικής πάλης που υποστήριζαν οι σοσιαλε-
παναστάτες της Πρώτης Διεθνούς, μπορεί να οριστεί 
με βάση τέσσερις βασικές αρχές.

• Πρώτον, η απόρριψη της κρατικής εξουσίας και 
κάθε μορφής ιεραρχίας και καταπίεσης. Η κριτική 
όλων των μορφών εξουσίας που αναστέλλουν την 
ελευθερία του ατόμου, που θεωρείται, φυσικά, ως 
κοινωνικό ον, όχι ένα ασώματο εγώ ή κάποιο αφηρη-
μένο κτητικό άτομο, αλλά μια καθορισμένη καλοήθης 
ύπαρξη. Όπως έλεγε ένα ψήφισμα του συνεδρίου του 
St. Imier «το πρώτο καθήκον του προλεταριάτου είναι 
η καταστροφή κάθε πολιτικής εξουσίας».

• Δεύτερον, η πλήρης αποκήρυξη της καπιταλιστι-
κής οικονομίας της αγοράς, μαζί με το μισθολογικό 
της σύστημα, την ιδιωτική ιδιοκτησία, την ηθική του 
ανταγωνισμού και την ιδεολογία της ατομικής ιδιο-
κτησίας. Στην πραγματικότητα, οι αναρχικοί της πρώ-
ιμης ταξικής πάλης ήταν ένθερμα αντικαπιταλιστές, 
αναφέροντας το μισθολογικό σύστημα ως «μισθωτή 
σκλαβιά».

• Τρίτον, εξέφραζε ένα όραμα μιας κοινωνίας βα-
σισμένης αποκλειστικά στην αλληλοβοήθεια και την 
εθελοντική συνεργασία, μια μορφή κοινωνικής οργά-
νωσης που θα παρείχε την πληρέστερη έκφραση της 
ανθρώπινης ελευθερίας και όλες τις μορφές κοινωνι-
κής ζωής που ήταν ανεξάρτητες τόσο από το κράτος 
όσο και από τον καπιταλισμό. 

• Τέταρτον, οι πρώτοι αναρχικοί, όπως και οι 
μαρξιστές, αγκάλιασαν τις ριζοσπαστικές πτυχές του 
Διαφωτισμού - με έμφαση στη σημασία της κριτικής 
σκέψης και της εμπειρικής επιστήμης. Απέρριψαν 
όλες τις μορφές γνώσης που βασίζονται στην παρα-
δοσιακή εξουσία, τους μυστικιστικούς θεσμούς και 
τη θεϊκή αποκάλυψη προτάσσοντας οικουμενικές αν-
θρώπινες αξίες όπως η ελευθερία, η αλληλεγγύη και 
η ισότητα. Ο αναρχισμός ήταν επομένως μια μορφή 
ηθικού σοσιαλισμού.

Καθώς ο αναρχισμός αναπτύχθηκε στα πρώτα εί-
κοσι χρόνια μετά την Παρισινή Κομμούνα του 1871, 
έτεινε να ασκεί κριτική στις τρεις άλλες τάσεις της ρι-
ζοσπαστικής πολιτικής. Όλες είναι ακόμα εδώ γύρω 
και έχουν τους σύγχρονους υποστηρικτές τους. Αυ-
τές είναι ο κοινοτισμός, ο ριζοσπαστικός ατομικισμός 
ή εγωισμός και ο μαρξισμός.

O Ελιζέ Ρεκλύ, όπως και ο Κροπότκιν και οι αναρ-
χικοί της ταξικής πάλης αναγνώριζαν πάντα ότι ο 
Προυντόν εξέφραζε ελευθεριακά αισθήματα και ήταν 
πρωτοπόρος και πηγή έμπνευσης στην ανάπτυξη του 
αναρχισμού, ήταν ωστόσο πάντα επικριτικοί απένα-
ντι στη ριζοσπαστική παράδοση που έγινε γνωστή 
ως κοινοτισμός. Αγκαλιασμένη από πολλούς Αμερι-
κανούς ατομικιστές αναρχικούς, όπως ο Warren, ο 
Spooner και ο Tucker, αυτή η παράδοση επιβεβαίωνε 
την οικονομία της αγοράς, την ιδιωτική ιδιοκτησία και 
την μικροεπιχειρηματικότητα. Όλα αυτά απορρίφθη-
καν από τους αναρχικούς κομμουνιστές.

Ήταν εξίσου κριτικοί για το είδος του ριζοσπαστι-
κού ατομικισμού (εγωισμού) που εξέφρασε ο Μαξ 
Στίρνερ, υποδηλώνοντας ότι ήταν ένα μεταφυσικό 
δόγμα μακριά από την πραγματική κοινωνική ζωή και 
συνόρευε με τον μηδενισμό. Ο Κροπότκιν τόνισε ότι 
δεν είχε νόημα να τονιστεί η υπεροχή του «μοναδι-
κού» σε συνθήκες καταπίεσης και οικονομικής εκ-
μετάλλευσης και θεώρησε ότι ο έντονος εγωισμός 
του Στίρνερ έρχεται σε αντίθεση με τα συναισθήματα 
αμοιβαίας αλληλεγγύης και ισότητας που οι περισσό-
τεροι αναγνώριζαν.

Τέλος, φυσικά, από την ίδρυση του, ο αναρχισμός 
ήταν έντονα επικριτικός για το είδος της πολιτικής που 
εξέφρασαν οι Μαρξ και Ένγκελς, που αργότερα έγι-
νε γνωστή ως σοσιαλδημοκρατία ή απλά μαρξισμός. 
Στο περίφημο «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» (1846) 
ο Μαρξ και ο Ένγκελς τόνισαν ότι το κομμουνιστικό 
κόμμα έπρεπε να οργανώσει την εργατική τάξη, προ-
κειμένου να επιτύχει «την κατάκτηση της πολιτικής 
εξουσίας».

Αυτό θα συνεπαγόταν την εγκαθίδρυση ενός 
«εργατικού κράτους» ή «της δικτατορίας του προ-

150 χρόνια από την Αναρχική Διεθνή στο Saint-Imier, ο Αναρχισμός πιο 
επίκαιρος από ποτέ!
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Μπάρμπα - Γιάννης Γαλανόπουλος ή Καπετάν Ανέστης
(30 Νοέμβρη 1917 – 6 Οκτώβρη 1993)

Γεννήθηκε στο Πελόπιο της Ηλείας, 30 Νοέμβρη 
1917, όπου και τέλειωσε το σχολείο. Παιδί ακό-

μη παίρνει το βάπτισμα στην παρανομία ως σύνδεσμος, 
μεταφέροντας μηνύματα στον μηχανισμό του Κόμματος 
στους δημόσιους υπάλληλους.

Στο πόλεμο του ΄40 παίρνει μέρος ως αεροπόρος 
και στην Αντίσταση μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ. Με 
εντολή του Κόμματος φεύγει στο βουνό να οργανώσει 
το αντάρτικο. Τόλμη και αποφασιστικότητα. Με ένα πι-
στόλι με μία μόνο σφαίρα καταφέρνει τον αφοπλισμό 
των Ιταλών στη Δάμιζα, όπου και βρίσκει τα πρώτα άξια 
λόγου όπλα. Στο 3ο Τάγμα του ΕΛΑΣ στην Ηλεία, καβά-
λα στον Βόλγα, ως σύνδεσμος της περιφερειακής επι-
τροπής του ΚΚΕ με τον ΕΛΑΣ.

Τέλη 1943. Η μάχη στο Πούσι. Με τόλμη και αποφασι-
στικότητα και πάλι. Όχι σύμπτυξη. Αιφνιδιασμός. Μάχη 
εκ του σύνεγγυς. Η ισχυρότερη δύναμη των Γερμανών 
υποχωρεί με απώλειες. Τα όπλα λάφυρα είναι πολλά και 
σπουδαία. Το σχέδιο για περικύκλωση της III Μεραρχίας 
του ΕΛΑΣ αποτυγχάνει. Οι Γερμανοί αποσύρονται από 
την ορεινή Ηλεία και αποφεύγονται οι εκκαθαρίσεις 
τους στα χωριά.

Αρχές 1944. Στο 12ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, περιοχή 
Ερυμάνθου. Επιχειρήσεις γύρω από την Πάτρα αλλά 
και μέσα στην πόλη. Τον Οκτώβρη επικεφαλής ομάδας 
κρούσης στην απελευθέρωση της πόλης. Το πρωτόκολ-
λο παράδοσης με την υπογραφή του. Ο αφοπλισμός 
των ταγματασφαλιτών και χωροφυλάκων. Κεντρικός 
ομιλητής, με τη στολή λοχαγού του ΕΛΑΣ, στη συγκέ-
ντρωση στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Θα ακολουθήσει 
συνάντηση των καπετάνιων της περιοχής με τον Άρη, 
γνωστοί απ’ την Καισαριανή (η επίσημη και η άλλη στη 
συνέχεια). Αγωνία για το κακό που έρχεται.

Ο αφοπλισμός και η διάλυση του ΕΛΑΣ. Την 25η Μαρ-
τίου 1945, στην εκκλησία του χωριού του, προσπάθεια 
να δοθεί κοινωνική διάσταση της επανάστασης του 
1821. Και πάλι στην παρανομία, ως αξιωματικός μέσα 
στους στρατώνες της Πάτρας!

Ξανά πίσω στο βουνό.
«Δεν γίνομαι ο τράγος που θα πάει τα πρόβατα στο 

σφαγείο». Τελικά και πάλι στο βουνό. Η προδοσία. Από 
ψηλά το ξέφωτο της συνάντησης κυκλωμένο. Μερικές 
χειροβομβίδες και δρόμο.

Θα ακολουθήσουν διώξεις, κυνηγητό, σύλληψη στον 
Πύργο και άγριοι ξυλοδαρμοί. Η σάρκα σαπίζει, πέφτει. 
Γλιτώνει χάρη στις φροντίδες νοσοκόμας, τυλιγμένος 
με βούτυρο και βαμβάκι. Φυλακή και Έκτακτο Στρατοδι-
κείο Κορίνθου. Το Ψήφισμα Γ΄ του ’46. «Μυαλό ξυρά-
φι» θα ψελλίσει ο συγχωριανός του για να τον υπερα-
σπίσει, αποδεικτικό στοιχείο της ενοχής αποφαίνεται ο 
δοσίλογος επίτροπος.

Θάνατος. Θα αναλάβει την απολογία του μόνος του, 
χωρίς δικηγόρους. 

«…Πράγματι επήρα μέρος σ’ αυτό το πράγμα, που 
εσείς ονομάζετε συμμορία. Στην πραγματικότητα δεν 
ήταν τίποτα άλλο από μια ομάδα καταδιωκόμενων. Ανα-
λαμβάνω τις συνέπειες της πράξεως μου και δεν θέλω 
να μεταθέσω τις ευθύνες αλλά να δείξω τους πραγ-
ματικούς λόγους που μας ανάγκασαν να το κάνουμε 
αυτό…». Ισόβια. Οκτώβρης 1946.

Ακροναυπλία, Ζάκυνθος, Κρήτη, Κεφαλονιά, Θεσσα-
λονίκη, Κέρκυρα, Αβέρωφ, Αίγινα,…

«Όλα είναι καθαρά και ήσυχα. Τόσο ήσυχα, που εμείς 
που ζούμε εδώ χρόνια ολόκληρα τρομάζουμε μόλις 
αντιληφθούμε την ένταση της ησυχίας και πασχίζουμε 
όχι λίγες φορές ν’ αντιδράσουμε…»

Χριστούγεννα 1960. Η αποφυλάκιση. Ο πρώτος και-
ρός. Το όχι στα προξενιά. Δουλειά, στον «Τουριστικό 
Οδηγό» και στην «ΕΛΛΑΔΑ». Και ο αγώνας, σ’ όλη 
την Ελλάδα, με τον πολυαγαπημένο φίλο και σύντρο-
φο Αντρέα Μπαταριά, τον Παναγιώτη Ελή και πολλούς 
άλλους. Για το όνειρο. Για την άλλη Αριστερά. Την Ανε-
ξάρτητη Αριστερά, χωρίς το θανάσιμο σφιχταγκάλιασμα 
του Κόμματος.

Η στρατιωτική δικτατορία δεν θα τον βρει ανέτοιμο. 
Καλά πληροφορημένος την περιμένει. Καλοκαίρι 1967. 
Διαφυγή στην Ιταλία κι από κει παντού. Η αντίσταση στη 
χούντα και ο επαναστατικός αγώνας. Στη Γερμανία, στη 
Σουηδία, στη Γαλλία, στο Μάη του 1968, στη Βόρεια 
Αφρική, στην Αλγερία, στην Ερυθραία, στην Κούβα με 
τους λαούς που αγωνίζονται.

Τη χούντα λοιπόν δεν θα τη δεχτεί με σκυφτό το κεφά-
λι, αλλά θα αναζητήσει εμπειρίες κι άλλων κινημάτων, 
και θα συμβάλει στην οργάνωση της ανατροπής. Θα 
ιδρύσει την Ανεξάρτητη Αριστερά, μέσα από την εφημε-
ρίδα Η ΕΠΙΘΕΣΗ θα προπαγανδίσει τον ένοπλο αγώνα 
και τη δημιουργία ενός ελληνικού δημοκρατικού επα-
ναστατικού κινήματος. Δουλειά συλλογική, με αποφασι-
στική όμως τη σφραγίδα του Ανέστη και του Μπαταριά.

Η Μεταπολίτευση. Μετά τη πτώση της χούντας θα γυ-
ρίσει στην Αθήνα. Η πείνα. Οι μεταφράσεις. Το στήσιμο 
των εκδόσεων Δεληθανάση. Ο αγώνας για την εφημε-
ρίδα της άλλης Αριστεράς και τη Λαϊκή Ενότητα με τον 
Θανάση Χατζή. Η ιστορία που δεν γράφτηκε. Το κοφτε-
ρό μυαλό και η ηρεμία των επιχειρημάτων. Το πάθος για 
ζωή και ελευθερία, τα μαθήματα της εξουσίας. Ο μικρός 
που έφυγε. Η νέα τάξη και το ταξίδι στα Βαλκάνια. Ο Μι-
χάλης που πρόλαβε να γυρίσει να πεθάνει στη λεύτερη 
Ερυθραία.

Έτσι σταδιακά από το ΚΚΕ και την αιρετική επαναστα-
τική αριστερά πέρασε στον αντιεξουσιαστικό - αναρχικό 
χώρο.

Εκδίδει το περιοδικό ΚΕΙΜΕΝΑ (1979). Θα φιλοξε-
νήσει στις σελίδες του Ορέστε Σκαλτσόνε, προκηρύξεις 
ένοπλων οργανώσεων όπως της RAF, κείμενα για την 
κοινωνική οικολογία και τους αγώνες και τα κινήματα 
των ινδιάνων στις ΗΠΑ, αντιπληροφόρηση, πολιτικές 
και οικονομικές αναλύσεις κ.α. Στο 11ο τεύχος του πε-
ριοδικού θα συμπεριλάβει ως ένθετο και το βιβλίο «Ο 
Μαρξ, θεωρητικός του αναρχισμού», του Maximilien 
Rubel, βιβλίο αρκετά μπροστά για τα δεδομένα του εγ-
χώριου χώρου και κινήματος, που εξακολουθεί να είναι 
επίκαιρο μέχρι και σήμερα, εναντία στην καθαρότητα, 
είτε αναρχική είτε κομμουνιστική.  Το βιβλίο θα επανεκ-
δοθεί το 2012 από τις εκδόσεις Ασύμμετρη Απειλή. 
Θα μεταφράσει το βιβλίο του Μιχαήλ Μπακούνιν «Κρα-
τισμός και Αναρχία» (1979). Αρθογραφεί σε έντυπα 
όπως το Convoy και η Δόκιμη.

Θα υπάρξει ομιλητής στο πολίτικο μνημόσυνο για τον 
Χρήστο Τσουτσουβή, στις 19 Μάη 1988 στο αίθριο του 
Πολυτεχνείου, όπου βρεθήκαν περίπου 200 άτομα για 
τα τρία χρόνια από τον θάνατο του. Την εκδήλωση ορ-
γάνωσαν «οι φίλοι του Χρ. Τσουτσουβή», που κόλλη-
σαν και σχετική αφίσα, δημιουργώντας ανησυχία στην 

Ασφάλεια, κινητοποιώντας δεκάδες ασφαλίτες για να 
δουν ποιοι τις κολλούσαν. 

Στην εφημερίδα ΑΝΑΡΧΙΑ Νο 9, 1988, δημοσιεύε-
ται και το κείμενο του μπάρμπα - Γιάννη για τον Χρήστο 
Τσουτσουβή.

Μεταξύ άλλων λέει
«Η συνολική μνήμη, η συνολική εικόνα του που μπο-

ρούμε να έχουμε δεν πρέπει να προβάλλεται σαν θέαμα, 
οποίου τύπου, τέχνης και τεχνικής. Δεν μας επιτρέπει να 
τον κάνουμε ήρωα. Ήρωες δεν υπάρχουν. Κατασκευά-
ζονται. Όχι όμως κι από εμάς.

Η τιμή στον Τσουτσουβή δεν είναι θέμα αφίσας, επι-
γραφής στους τοίχους. Δεν είναι σύνθημα.

Αν τον τιμάς υποχρεώνεσαι να σκύψεις στα προβλή-
ματα του κινήματος σ’ αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο 
που ζεις και να δοθείς ανυστερόβουλα, σταθερά, με συ-
νέπεια και μυαλό στην υλοποίηση, στον αγώνα υλοποί-
ησης των επιλογών σου. 

Μόνο έτσι τιμάμε τη μνήμη του.»
Το 1991 παίρνει μέρος σε εκδήλωση - συζήτηση για 

τον κρατούμενο Κυριάκο Μαζοκόπο, συγκεκριμένα στις 
11 Ιουνίου του 1991.

Όπως και στο Κοινωνικό Κέντρο Πάτρας στις 12 Φε-
βρουαρίου του 1993 σε εκδήλωση - συζήτηση με θέμα 
«Νέα τάξη – Ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στα Βαλκάνια».

Το τελευταίο ταξίδι στο Λαζαρέτο, στην Κέρκυρα. Το 
ταξίδι στη Σερβία, που δεν έγινε. Η αρρώστια. Το νοσο-
κομείο. 6 Οκτώβρη 1993.

Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να φύγει όπως εκείνος 
ήθελε.

Αυτό που μένει. Η συνέπεια. Η τόλμη. Η αποφασιστι-
κότητα. Το κοφτερό μυαλό. Τα επιχειρήματα. Ο αγώνας 
που συνεχίζεται…

Αυτός είναι ο Καπετάν Ανέστης.
Δεν εξαργύρωσε ποτέ τους αγώνες του και δεν ζήτη-

σε σύνταξη για την προσφορά του στην αντίσταση.
Μέχρι τον θάνατο του θεωρούταν από την αστυνομία 

μέντορας των ένοπλων οργανώσεων της μεταπολίτευ-
σης.

«Συνέχεια μέσα στην ασυνέχεια λοιπόν, συνεχής αλ-
λαγή τακτικής και περιεχομένων, αλλά και σταθερή πί-
στη στις διαχρονικές αξίες της αντίστασης. Γιατί ο μπάρ-
μπα - Γιάννης ήξερε καλά πως η αντίσταση είναι πάντα 
αναγκαία, η εξέγερση είναι πάντοτε δίκαιη…»

(από την εισαγωγή του Convoy στα «πολιτικά κείμε-
να», 1993)

Πηγές: I) Πολιτικά κείμενα, Γ. Γαλανόπουλος-Ανέ-
στης, Εκδόσεις Convoy

II) Αναρχικό λεξικό, Α’ τόμος, Γιάννης Φούντας, Εκ-
δόσεις των συναδέλφων,

ΙΙΙ) Αναρχία Νο 9, 1988

Λέσχη εναντία στη λήθη

λεταριάτου» στο οποίο όλες οι μορφές παραγωγής 
(συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής), καθώς και οι 
μεταφορές, οι επικοινωνίες και οι τραπεζικές συναλ-
λαγές, θα περάσουν στα χέρια του Κράτους. Θα περι-
λάμβανε, όπως το έθεσαν ο Μαρξ και ο Ένγκελς, «την 
πιο αποφασιστική συγκέντρωση Εξουσίας στα χέρια 
του Κράτους». Ο Μπακούνιν και οι αναρχικοί κομμου-
νιστές φυσικά, τόνιζαν πάντα ότι ο κοινοβουλευτικός 
δρόμος προς το σοσιαλισμό θα οδηγούσε στον ρεφορ-
μισμό και ότι η «κατάληψη της κρατικής εξουσίας» από 
το κομμουνιστικό κόμμα για λογαριασμό των εργαζο-
μένων, θα οδηγούσε στην τυραννία και τον κρατικό 
καπιταλισμό. Και η ιστορία φαίνεται να τους έχει επιβε-
βαιώσει ότι έχουν δίκιο. Σε αντίθεση με την «πολιτική 
δράση»:

Τα τελευταία χρόνια ο αναρχισμός της ταξικής πάλης, 
όπως εκφράστηκε  και ασκήθηκε από μια προηγού-

μενη γενιά αναρχικών κομμουνιστών, έχει κηρυχθεί 
«απαρχαιωμένος», ή «ξεπερασμένος», ή απορρίφθη-
κε ως «αριστερός» από τους σύγχρονους αναρχικούς, 
κυρίως από αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στην ακα-
δημία. Στο τέλος του εικοστού αιώνα, πληροφορού-
μαστε, έχει εμφανιστεί ένας «νέος» αναρχισμός, μια 
«μετααριστερή αναρχία». Φαίνεται να αποτελείται από 
ένα μάλλον απόκρυφο ψηφιδωτό πολλών πολιτικών 
τάσεων όπως ο αναρχο-πρωτογονισμός, ο αναρχο-
καπιταλισμός, η «ποιητική τρομοκρατία» που πηγάζει 
από τον Nietzsche και την πρωτοπορία, που αγκάλιασε 
με θέρμη ο Hakin Bay, ο ριζοσπαστικός ατομικισμός 
(εγωισμός) των σύγχρονων θιασωτών του Στίρνερ και 
ο λεγόμενος «μετα-αναρχισμός» που προέρχεται από 
τα γραπτά ακαδημαϊκών όπως ο Ντεριντά, ο Λιοτάρ, ο 
Φουκώ και ο Ντελέζ.

Δεν υπάρχει τίποτα νέο ή πρωτότυπο σε αυτά τα 

διάφορα ρεύματα σκέψης και η ιδέα ότι μια προηγού-
μενη γενιά αναρχικών υποστήριξε τον μοντερνισμό 
είναι αρκετά διεστραμμένη. Για τους «ορθόδοξους» 
αναρχικούς, οι ελευθεριακοί σοσιαλιστές, απέρριψαν 
εντελώς τρία από τα βασικά συστατικά της λεγόμενης 
«νεωτερικότητας» - το δημοκρατικό κράτος, την καπι-
ταλιστική οικονομία της αγοράς και το «αφηρημένο» 
άτομο της αστικής φιλοσοφίας. Είναι απαραίτητο λοι-
πόν να συνεχίσουμε να επιβεβαιώνουμε εκ νέου την 
κληρονομιά του αναρχικού κομμουνισμού, όπως δια-
τυπώθηκε για πρώτη φορά στο συνέδριο του St. Imier 
πριν από πολύ καιρό, καθώς και να την κάνουμε σχε-
τική με τους σύγχρονους κοινωνικούς και πολιτικούς 
αγώνες.

απόδοση από τα αγγλικά: Δήμος Π.
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Παρότι έχει περάσει πάνω από ένας αιώνας από 
τότε που ο Πιότρ Κροπότκιν έγραψε τα κείμενα 

που επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε στην παρούσα 
έκδοση, και οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε 
μπορεί να είναι διαφορετικές από τις σημερινές, 
ωστόσο θεωρούμε ότι αυτά μέχρι και σήμερα δια-
τηρούν σε μεγάλο βαθμό την επικαιρότητα τους.

Με το εγχείρημα αυτό ευελπιστούμε να αναδεί-
ξουμε άγνωστες ή υποτιμημένες πλευρές της σκέ-
ψης του, αλλά και να συμβάλουμε στον ευρύτερο 
διάλογο που πραγματοποιείται στο κίνημα σχετικά 
με τη συμμετοχή και τον ρόλο των αναρχικών στα 
συνδικάτα.

Η απόφαση για τη μετάφραση των κειμένων του 
Κροπότκιν δεν αποτελεί προϊόν κάποιας φιλοσοφι-
κής αναζήτησης  σχετικά με τις θέσεις του για τον 
συνδικαλισμό. Προέκυψε μέσα από τον αγώνα και 
πάντα με την επιθυμία να αποτελέσει δυνάμει τροφή 
για αναζήτηση, εμβάθυνση, συζήτηση, ανταλλαγή 
εμπειριών σχετικά με τη συνδικαλιστική παρέμβαση 
στους χώρους εργασίας.

Αναμφίβολα μέσα από τα κείμενα αυτά δεν θα βρε-
θεί κάποια μαγική συνταγή, η οποία θα μας λύσει τα 
χέρια και θα μας ανοίξει τον δρόμο στην παρέμβασή 
μας. Δεν θεωρούμε άλλωστε ότι υφίσταται τέτοια 
λύση, που θα προέλθει από κάποιο «εγχειρίδιο», 
όσο καλά και να τα λέει. Η διέξοδος θα βρεθεί μέσα 
στον αγώνα, μέσα από τη διαπάλη με άλλες ιδέες 
και αντιλήψεις, μέσα από τις «νίκες» και τις «ήττες» 
μας, μέσα από την ιδεολογική, πολιτική και συνδικα-
λιστική συγκρότηση του κινήματος. Με τον εξοπλι-
σμό του με τα απαραίτητα εργαλεία και μεθόδους, 
που θα του δώσουν τη δυνατότητα να περάσει στην 
αντεπίθεση.

Με αυτή την έννοια, τα κείμενα που συγκεντρώσα-
με, δεν αποτελούν τίποτα άλλο πέρα από μια βάση 
για συζήτηση και προβληματισμό. Μια βάση που 
ξεκινάει από την αναγκαιότητα και την επιτακτικό-

τητα της ενεργούς συμμετοχής των αναρχικών στα 
συνδικάτα. Μιας συμμετοχής που για δεκαετίες θε-
ωρούνταν ως κάτι ξένο και μέχρι σήμερα παραμένει 
ένα ζήτημα από το οποίο παράγονται πολλές στρε-
βλώσεις. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ολοκλη-
ρωμένες οι θέσεις που παρουσιάζει ο Κροπότκιν, 
ούτε ότι μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες στο 
σήμερα. Είναι σημαντικό όμως να επιχειρήσουμε να 
κατανοήσουμε τη λογική που εμφωλεύει πίσω από 
αυτές.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι το ζήτημα 
της συνδικαλιστικής παρέμβασης 
με απτούς και υλικούς όρους στα 
ζωντανά και μαζικά όργανα των ερ-
γαζομένων, που δεν είναι άλλα από 
τα σωματεία τους, βρισκόταν ανέ-
καθεν στην ατζέντα των αναρχικών.

Με την ελπίδα να συναντηθούμε 
στους αγώνες της εργατικής τάξης 
για την ανατροπή του σάπιου κό-
σμου της κρατικής και καπιταλιστι-
κής βαρβαρότητας. Με την ελπίδα 
να συνεισφέρουμε -ως σάρκα από 
τη σάρκα της εργατικής τάξης- τόσο 
στην ενίσχυση του μετώπου προά-
σπισης των ταξικών συμφερόντων, 
όσο και, βάζοντας μπροστά τις δι-
κές μας ανάγκες, στο πέρασμα στην 
αντεπίθεση. Να κρατήσουμε σαν 
αμόνι και να χτυπήσουμε σαν σφυρί 
μαζί με τα ταξικά μας αδέρφια. Να 
αντισταθούμε στην επιβολή των 
συνθηκών σύγχρονης σκλαβιάς και 
στην επίθεση πάνω στα κεκτημένα 
και στα δικαιώματά μας. Να βρε-
θούμε με όλες μας τις δυνάμεις εκεί 
που αναπνέει ο αγώνας για ζωή, 
αξιοπρέπεια και ελευθερία. Να ορ-
γανώσουμε την αυτοάμυνα και την 
αντεπίθεση.

Όπως γράφει και ο Κροπότκιν: 

«Αυτή η κόκκινη σημαία -η ελπίδα των σκληρά 
εργαζόμενων και βασανισμένων μαζών- αποτελεί 
τώρα δική μας κληρονομιά. Ας την κρατήσουμε 
ακλόνητη και ακηλίδωτη· ας ζήσουμε γι’ αυτή και, αν 
είναι αναγκαίο, ας πεθάνουμε γι’ αυτή, όπως έκαναν 
τα αδέρφια μας στο Σικάγο».

αναρχική ομάδα «δυσήνιος ίππος»

Είναι συχνό φαινόμενο σε μεγάλες φιέστες που 
μαζεύουν στη χώρα φιλοξενίας τους πολλούς 

τουρίστες, σπόνσορες, καθώς και επενδυτές που 
σπεύδουν σα καλά κοράκια να φάνε ό,τι προφτάσουν 
από τα έργα υποδομών, να συναντιούνται μεγαλύτε-
ρες ή περιορισμένες αντιδράσεις από τους ντόπιους 
πληθυσμούς που υποχρεούνται συχνά σε εκτοπι-
σμούς ή αναγκάζονται να εργαστούν υπό άθλιες συν-
θήκες για να καλύψουν τις ανάγκες των έργων. Ακό-
μα και με τα μέτρα της καπιταλιστικής επενδυτικής 
αχρειότητας, όμως, η περίπτωση του Κατάρ φαντάζει 
υπερβολική. Ήδη επίσημες δημοσιογραφικές πηγές 
σε όλο τον κόσμο αναφέρονται σε περισσότερους 
από 6.500 νεκρούς εργάτες, οι οποίοι δουλεύουν 

πενιχρά αμειβόμενοι και «φιλοξενούνται» υπό άθλι-
ες συνθήκες που θυμίζουν φυλακή, την ίδια στιγμή 
που η FIFA και η διοργάνωση του Μουντιάλ μιλούν 
ξεδιάντροπα για παραπληροφόρηση και διασπορά 
ψευδών ειδήσεων.

Ταυτόχρονα, δηλώσεις του Χαλίντ Σαλμάν, πρε-
σβευτή του Κατάρ για το Μουντιάλ, που μιλώντας σε 
ευρωπαϊκό τηλεοπτικό βήμα χαρακτήρισε την ομοφυ-
λοφιλία ως «βλάβη στο μυαλό» και ανήγγειλε πως 
«όποιος πηγαίνει στο Κατάρ για το τουρνουά θα πρέ-
πει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους κανόνες της 
χώρας», έρχονται κάθε άλλο παρά ως κεραυνός εν 
αιθρία για να τονίσουν ένα ακόμα ιδεολογικό πρό-
σημο της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Φυσικά δεν 
είχαμε καμία αυταπάτη για την υποτιθέμενη προοδευ-
τικότητα των εκπροσώπων της FIFA και των παρα-
τρεχάμενών της, όταν όμως κάτι τέτοιο λέγεται δη-
μόσια από επίσημα χείλη, την ίδια ώρα μάλιστα που η 
διοργάνωση αποτελεί σκάνδαλο παγκόσμιου βεληνε-
κούς, θα έλεγε κανείς πως μόνο για λάθος του ομιλη-
τή δεν πρόκειται. Η πλήρης υποταγή της μεγαλύτερης 
αθλητικής φιέστας στον πλανήτη στις καπιταλιστικές 
και θρησκευτικές απαιτήσεις των νταβατζίδων-δι-
οργανωτών του, συνοδευόμενη από την απαξιωτική 
αδιαφορία τόσο των ίδιων όσο και της FIFA για τις 
αποδεδειγμένες κατηγορίες περί χρηματισμού και ερ-
γατικής εκμετάλλευσης, είναι ένα αρκετά ξεκάθαρο 
μήνυμα προς οποιαδήποτε φωνή αντίδρασης τολμά 
να καταδεικνύει το προφανές: Όταν μιλούν τα φρά-
γκα, η ηθική και τα ταξικά και κοινωνικά συμφέροντα 
καλό θα είναι να παραμερίζουν και να σιωπούν.

Όσο εξόφθαλμο και αν είναι το έγκλημα του φετι-
νού Μουντιάλ, γνωρίζουμε καλά πως δεν είναι ούτε 

η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που μια μεγάλη 
επιχειρηματική επένδυση –μεταμφιεσμένη ως λαϊ-
κή γιορτή θεαμάτων δίχως άρτο– κοστίζει μυριάδες 
ζωές φτωχοδιαβόλων, απαλλοτριώσεις γης, υφαρ-
παγή εθνικού πλούτου ή απλά ευκαιρία για ενίσχυση 
της καταστολής. Ως χώρα που έχει φιλοξενήσει τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, δεν μπορούμε να 
ξεχάσουμε τα χρήματα που φαγώθηκαν για τα έργα, 
τις εκατοντάδες κάμερες που εγκαταστάθηκαν για 
να παρακολουθούν κάθε κίνηση στον αστικό ιστό, τα 
επικοινωνιακά αστυνομικά σόου με το ζέπελιν στους 
ουρανούς της πρωτεύουσας ή τη χρήση των αγώνων 
για την αφύπνιση των εθνικιστικών αντανακλαστι-
κών που θα ήταν απαραίτητα ώστε μεγάλη κοινωνι-
κή μερίδα να παραβλέψει τα επερχόμενα οικονομικά 
σκάνδαλα. Όπως και να ‘χει, η ιστορική μνήμη και η 
ταξική συνείδησή μας δεν είναι εξαγοράσιμες – ούτε 
τα στραβά μάτια κάνουμε ούτε ξεχνάμε. Όπως πάντα, 
έτσι και τώρα αναγνωρίζουμε τη θέση μας ανάμεσα 
στους πεινασμένους, τους καταπιεσμένους, τους από 
τα κάτω αυτού του κόσμου. Και αν στην παρούσα πε-
ρίπτωση έχουμε ένα καθήκον, αυτό είναι να διακρί-
νουμε και να πολεμήσουμε την αδικία που συντελείται 
εις βάρος των λαών για να γεμίσουν οι τσέπες των 
κλεπτοκρατών. Και αν κανείς αγαπά πραγματικά το 
ποδόσφαιρο και το αντιμετωπίζει σαν ένα άθλημα, 
μια ευκαιρία και μια έκφραση των από τα κάτω, έχει 
ελάχιστο καθήκον να σταθεί ξεκάθαρα απέναντι στο 
Μουντιάλ του Κατάρ, στους μαφιόζους της FIFA και 
σε όσους πατούν πάνω σε πτώματα εργατών για να 
οικοδομήσουν τα κερδοφόρα τερατουργήματά τους.

Ρωμανός Γ.
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