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Πρόλογος

Ο αναρχισμός είναι μία κοινωνική και πολιτική ιδεολογία που  
παρόλο ότι έχει να επιδείξει μία σειρά α πό  ήττες στη μακρά 
ιστορία του, επανέρχεται εντούτοις συνεχώς με νέα αμφίεση ή 
σε κάποια νέα χώρα.Έτσι, κρίνεται απαραίτητο να προστεθεί 
ένα νέο κεφάλαιο στη χρονολόγησή του, ή μία καινούργια διά
σταση στο ιδεολογικό περιεχόμενό του.

Το 1962, ο Τζορτζ Γούντκοκ [George W oodcock] έγραφε ένα 
βιβλίο 470 σελίδων, υπό τον τίτλο Anarchism, το οποίο γνώρι
σε πολλές ανατυπώσεις από τις εκδόσεις Penguin και μετα
φράστηκε σε πολλές γλώσσες. Το έργο υπήρξε το π ιο πολυ- 
διαβασμένο στον κόσμο πάνω στο θέμα αυτό. Ο Γούντκοκ προ
σέθεσε έως το θάνατό του, το 1995, σειρά επιμέτρων, διανθί- 
ζοντάς το περαιτέρω.

Το 1992, ο Πήτερ Μάρσαλ [Peter Marshall] παρουσίασε το δι
κό του έργο, από 700 περ ίπου  σελίδες, υπό τον τίτλο Διεκδι- 
κώντας το αδύνατο: Η  ιστορία του Αναρχισμού [Demanding The 
Impossible: A History o f Anarchism], το οποίο φαίνεται πω ς ξε- 
πέρασε σε πω λήσεις, σε όλο τον κόσμο, το προναφερθέν βι
βλίο. Ο Γούντκοκ χαιρέτησε την έκδοση του νέου βιβλίου για 
τον αναρχισμό με ενθουσιασμό: «Τώρα έχω ένα βιβλίο», σχο
λίασε, «στο οποίο μπορώ να παραπέμψω  τους αναγνώστες 
μου, όταν με ρωτούν πότε προτίθεμαι να εκσυγχρονίσω το έρ
γο μου Anarchism».Ό πω ς όλοι οι άλλοι αναγνώστες του Πήτερ

νϋ



Μάρσαλ, έτσι Kt εγώ τού είμαι ευγνώμων για την ικανότητά του 
να αναλύει πολύπλοκες ιδέες και να εξερευνά τις παραμέτρους 
της ιστορίας του αναρχισμού.

Επί δεκαετίες, όταν αναζητούσα πληροφορίες για ένα γεγο
νός ή μία άποψη, τηλεφωνούσα στον Νίκολας Βάλτερ [Nicolas 
Walter], που  πέθανε το 2000. Εκτιμώ πάρα πολύ την καλο
γραμμένη μικρή πραγματεία του Π ερί του αναρχισμού [About 
Anarchism], η οποία είναι κομμάτι του παγκόσμιου θησαυρού 
της αναρχικής λογοτεχνίας, που  διαθέτει το βιβλιοπωλείο 
Freedom Press, στο Λονδίνο.

Το έργο μου είναι ένα έργο επιλογής: μία προσπάθεια, απλώς, 
να εισαγάγω τον αναγνώστη σε αναρχικές ιδέες με πολύ λίγες 
λέξεις, και να του υποδείξω πρόσθετες πηγές. Στο πλούσιο αυ
τό πεδίο, οι υπογραμμίσεις είναι αναπόφευκτα δικές μου.

C. W.
Φεβρουάριος 2004
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Κεφάλαιο 1

Ορισμοί και πρόδρομοι

Η ελληνική λέξη «αναρχία», που σημαίνει την έλλειψη νόμιμης 
αρχής, την ακυβερνησία, ή την αταξία, χρησιμοποιείτο απα- 
ξιωτικά έως το 1840, οπότε την υιοθέτησε ο Πιερ-Ζοζέφ Πρου- 
ντόν [Pierre-Josef Proudhon], προκειμένου να περιγράφει την 
πολιτική και κοινωνική ιδεολογία του. Ο Προυντόν υποστή
ριξε ότι μία οργάνωση χωρίς κεντρική διοίκηση (κυβέρνηση) 
είναι όχι μόνο επιθυμητή αλλά και εφικτή. Στην εξέλιξη τω ν 
πολιτικών ιδεών, ο αναρχισμός μπορεί να θεωρηθεί ως η έσχα
τη προβολή τόσο του  φ ιλελευθερισμού όσο και του σοσιαλι
σμού, με τα  διάφορα ρεύματα αναρχικών αντιλήψεων να δ ί
νουν έμφαση πότε στο ένα και πότε στο άλλο από τα δύο αυ
τά  συστήματα.

Ιστορικά, ο αναρχισμός εμφανίστηκε όχι μόνο ως ερμηνεία του 
χάσματος σε κάθε κοινωνία ανάμεσα στους πλούσιους και τους 
φτωχούς, και του λόγου εξαιτίας του οποίου οι φτωχοί οφείλουν 
να αγωνίζονται για το μερίδιό τους στην κοινή κληρονομιά, αλ
λά και ως ριζοσπαστική απάντηση στο ερώτημα «Τι πήγε στρα
βά;», το οποίο τέθηκε με το  οριστικό τέλος της Γαλλικής Επα
νάστασης. Η τελευταία έληξε αφ’ ενός με μία ηγεμονία τρόμου 
και την εμφάνιση μιας νέας κάστας πλούσιων αυλικών, και αφ’ 
ετέρου με ένα νέο λαοφιλή αυτοκράτορα, τον Ναπολέοντα Βο- 
ναπάρτη, να παρελαύνει στις κατακτημένες περιοχές του.

Οι αναρχικοί και οι πρόδρομοί τους επιβεβαιώνουν με μονα



δικό τρόπο στους κόλπους της πολιτικής Αριστερός ότι οι ερ
γάτες και οι φτωχοί, δράττοντας την ευκαιρία να δώοουν ένα 
τέλος οε αιώνες εκμετάλλευσης και τυραννίας, μοιραία προ- 
δίδονταν από τις νέες τάξεις των πολιτικών, των οποίων πρώ 
το και κύριο μέλημα ήταν η αποκατάσταση της κεντρικής κρα
τικής εξουσίας.Ύστερα από κάθε επαναστατικό κίνημα, με βα
ρύ συνήθως τίμημα για τους απλούς ανθρώπους, οι νέοι άρ
χοντες δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν βίαια μέσα και τρο
μοκρατία, μυστική αστυνομία και επαγγελματικό στρατό, προ- 
κειμένου να διατηρήσουν την εξουσία τους.

Για τους αναρχικούς, το κράτος καθεαυτό είναι ο εχθρός. Με 
βάση αυτή την αρχή ερμήνευαν το αποτέλεσμα της κάθε επα
νάστασης κατά το 19ο και τον 20ό αιώνα. Και τούτο, όχι μόνο 
γιατί το κάθε κράτος παρακολουθεί και, ενίοτε, διώκει τους 
αντιφρονούντες, αλλά και διότι το κάθε κράτος προστατεύει τα 

^  συμφέροντα των ισχυρών.

“· Το κύριο ρεύμα της αναρχικής προπαγάνδας επ ί έναν και πλέ -
< ον αιώνα υπήρξε ο αναρχο-κσμμοννχαμός, σύμφωνα με τον οποίο 

η περιουσία της γης και των φυσικών πόρων καθώς και τα μέ
σα παραγωγής πρέπει να υπόκεινται στον κοινό έλεγχο των το 
πικών κοινοτήτων, οι οποίες για ποικίλους κοινούς σκοπούς 
βρίσκονται σε συνεργασία με άλλες κοινότητες. Ο αναρχοκομ- 
μουνισμός διαφέρει από τον κρατικό σοσιαλισμό κατά το ότι 
αντιτίθεται στην έννοια της κεντρικής εξουσίας. Ορισμένοι 
οπαδοί του αναρχισμού προτιμούν να διακρίνουν τον αναρχο- 
κομμουνισμό από τον αναρχικό κολεκτιβισμό, προκειμένου να 
υπογραμμίσουν την προφανώς επιθυμητή ελευθερία του ατό
μου ή της οικογένειας να κατέχει τους πόρους που χρειάζεται 
για να ζήσει, χωρίς, όμως, τούτο, συγχρόνως, να σημαίνει ότι 
δικαιούται να κατέχει και τους πόρους που χρειάζονται άλλοι.

Ο αναρχο-συνδικαλιομόςδίνει έμφαση στους οργανωμένους βιο
μηχανικούς εργάτες, οι οποίοι θα μπορούσαν, ύστερα από την 
κήρυξη μιας «γενικής κοινωνικής απεργίας», να επιδιώξουν
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την απαλλοτρίωση του κεφαλαίου από τους κατόχους του, έτσι 
ώστε οι εργάτες πλέον να πάρουν στην κατοχή τους τη  βιο
μηχανία και τη διοίκηση.

Δημιουργήθηκαν, επίσης, καθώς ήταν επόμενο, διάφορες σχο
λές ατομικισηκού αναρχισμού, όπω ς εκείνη που  βασίζεται στο 
«συνειδητό εγώ» του Γερμανού συγγραφέα Μαξ Στίρνερ [Max 
Stirner (1806-56)], ή η άλλη που  δημιούργησαν σειρά Αμερι
κανών διανοουμένων του 19ου αιώνα, οι οποίοι υποστήριζαν 
ότι, προστατεύοντας την αυτονομία μας και συνεργαζόμενοι με 
άλλους για κοινά οφέλη, προωθείται το καλό όλων. Οι διανο
ούμενοι αυτοί διέφεραν από τους φιλελεύθερους της ελεύθε
ρης αγοράς κατά την απόλυτη δυσπιστία τους απέναντι στον 
αμερικανικό καπιταλισμό και την έμφασή τους στην αμοιβαιό
τητα. Περί το τέλος του 20ού αιώνα, ο όρος «ελευθεριοκράτης» 
-τον  οποίο ως τότε όσοι τον ενστερνίζονταν τον χρησιμοποι
ούσαν εναλλακτικά προς τη λέξη «αναρχικός»- υιοθετήθηκε 
από μία νέα ομάδα Αμερικανών διανοουμένων, για τους ο ποί
ους θα γίνει λόγος παρακάτω, στο κεφάλαιο 7.

Ο ειρηησηκός αναρχισμός είναι προϊόν τόσο του αντι-μιλιτα- 
ρισμού, που  συνεπάγεται την απόρριψη του κράτους μαζί με 
την  έσχατη εξάρτησή του από τις ένοπλες δυνάμεις, όσο και 
της πεποίθησης ότι κάθε ηθικά βιώσιμη ανθρώπινη κοινωνία ; 
εξαρτάται από τη μη-καταναγκαζόμενη αγαθή βούληση των 
μελών της.

Αυτά, όπω ς και άλλα ρεύματα αναρχικών αντιλήψεων, διαφέ
ρουν ως, προς τα σημεία που δίνουν έμφαση.Ό ,τι τα ενώνει ε ί
ναι η απόρριψη της εξωτερικής εξουσίας -  είτε πρόκειται για 
κράτος είτε για εργοδότη είτε για διοικητικές ιεραρχίες και κα
θιερωμένους θεσμούς, όπως το σχολείο και η Εκκλησία. Το ίδιο 
ισχύει και για νεότερες μορφές αναρχικής ιδεολογίας, όπως ο 
πράσινος αναρχισμός και ο ayapxo-φεμιγισμός.'θπως εκέίνοι που 
θεωρούν ότι η απελευθέρωση των ζώων είναι μία άπόψη της 
ανθρώπινης απελευθέρωσης, έτσι και τα δύο αυτά ρεύματα
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1. Γουίλιαμ Γκόντουιν (1756-1836), από το πορτρέτο του Τζέιμς 
Νόρθκοτ, που βρίσκεται σήμερα στο National Portrait Gallery, 
Λονδίνο.

υποστηρίζουν ότι η μόνη ιδεολογία που συνάδει προς τους 
στόχους τους είναι ο αναρχισμός.

Συνήθως, η αναρχική παράδοση συνδέεται με τέσσερις μεγά
λους διανοούμενους και συγγραφείς. Ο πρώτος από αυτούς εί
ναι ο Γουίλιαμ Γκόντουιν [William Godwin (1756-1836)], ο
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οποίος στο έργο του Μία έρευνα σχετικά με την πολιτική δικαι
οσύνη [An Enquiry Concerning Political Justice), που  εκδόθηκε το 
1793, έθεσε τις βάσεις του αναρχισμού ενάντια στην κυβέρνη
ση, το νόμο, την ιδιοκτησία και στους θεσμούς του κράτους. 
Σύντροφος της Μαίρης Γούλστονκραφτ [Mary Wollstonecraft] 
και πατέρας της Μαίρης Σέλεϋ [Mary Shelley], ο Γκόντουιν εί
χε επηρεαστεί τόσο από την αγγλική παράδοση του ριζοσπα
στικού αντικομφορμισμού όσο και από τους Γάλλους οπαδούς 
του  Διαφωτισμού. Το εν λόγω βιβλίο χάρισε στο συγγραφέα 
του  πρόσκαιρη φήμη, η οποία, όμως, μέσα στο πολιτικό κλί
μα των αρχών του 19ου αιώνα, μεταστράφηκε σε έχθρα και τε- 
λικώς σε αδιαφορία Παρ’ όλα αυτά, το έργο του Γκόντουιν συ- 
νέχιοε να έχει κάποια απήχηση στην περιθωριακή ζωή των ρι
ζοσπαστικών κύκλων, μέχρις ότου ανακαλύφθηκε και πάλι από 
το αναρχικό κίνπμα της δεκαετίας του 1890.

Ο δεύτερος από τους πρω τοπόρους του αναρχισμού, ο Γάλλος 
στοχαστής Π ιερ-Ζοζέφ Π ρουντόν (1809-65), είναι ο πρώ τος 
που αυτοχαρακτηρίστηκε ως αναρχικός. Ο Προυντόν έγινε διά
σημος το 1840 χάρη σε ένα άρθρο του, όπου υποστήριζε ότι «Η 
ιδιοκτησία είναι κλοπή», ενώ, παράλληλα, διατεινόταν ότι «Η 
ιδιοκτησία είναι ελευθερία». Μεταξύ των δύο αυτών συνθημά
των, ο Προυντόν δεν διέκρινε καμία αντίφαση, καθόσον θεω
ρούσε προφανές ότι το μεν πρώτο αναφερόταν σε γαιοκτήμο
νες και καπιταλιστές, των οποίων η ιδιοκτησία προήλθε από κα
τακτήσεις ή εκμετάλλευση, και υποστηριζόταν από το κράτος, 
τους νόμους του υ πέρ της ιδιοκτησίας, την αστυνομία και το 
στρατό, ενώ τ;ο δεύτερο σύνθημα αφορούσε στους χωρικούς και 
τους τεχνίτες που είχαν μεν ένα προφανές φυσικό δικαίωμα πά 
νω στο σπίτι, στην καλλιεργήσιμη γη και στα εργαλεία της δου
λειάς τους, αλλά όχι στην ιδιοκτησία ή στον έλεγχο των σπιτιών, 
της γης ή της ζωής των άλλων. Ο Προυντόν επικρίθηκε, βέβαια, 
ως ένας από τους τελευταίους επιζώντες του κόσμου των χω
ρικών αγροτών και των μικροτεχνιτών των τοπικών κοινοτήτων, 
αλλά είχε έτοιμη την απάντησή του στους επικριτές του καθώς 
έθετε τις αρχές μιας επιτυχημένης ομοσπονδίας.





3. Μικαιλ Μπακούνιν (1814-76), ένα πρώιμο πορτρέτο.

Ο τρίτος από τους κλασικούς αναρχικούς διανοούμενους είναι 
ο Ρώσος επαναστάτης Μικαΐλ Μ πακούνιν [Mikhail Bakunin 
(1814-76)J, γνωστός για τις αντιπαραθέσεις του προς τον Μαρξ 
στην Πρώτη Διεθνή κατά τη δεκαετία του 1870, όπου, κατά 
τους διαδόχους του, προέβλεψε με αξιοσημείωτη ακρίβεια το
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αποτέλεσμα των μαρξιστικών δικτατοριών στον 20ό αιώνα. 
«Ελευθερία χωρίς σοσιαλισμό», έλεγε ο Μ πακούνιν, «είναι 
προνόμια και αδικία, αλλά σοσιαλισμός δίχως ελευθερία είναι 
σκλαβιά και βαρβαρότητα». Οι αναλύσεις του πάνω στην άπο
ψή του αυτή παρατίθενται σε αναρίθμητα βιβλία, τα οποία εκ- 
δόθηκαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής'Ενωσης και την επα- 
κολουθήσασα πτώση των καθεστώτων που είχαν επιβληθεί 
στις χώρες-δορυφόρους της. Αντιπροσωπευτική των παρατη
ρήσεων του Μ πακούνιν είναι μία επιστολή του το 1872, στην 
οποία επισημαίνει τα εξής:

Πιστεύω ότι ο κύριος Μαρξ είναι ένας πολύ σοβαρός αν όχι 
πολύ τίμιος επαναστάτης, και ότι πραγματικά είναι υπέρ της 
επανάστασης των μαζών. Αναρωτιέμαι, ωστόσο, πώς τα κα
ταφέρνει και αγνοεί το γεγονός ότι η εγκαθίδρυση μιας πα
γκόσμιας -συλλογικής ή ατομικής- δικτατορίας, μιας δικτα- 

y τορίας που θα δημιουργούσε τη θέση ενός είδους βασικού μη- 
*■ χανικού της παγκόσμιας επανάστασης, ο οποίος θα κατευθύ- 
| ·  νει και θα ελέγχει την επαναστατική δράση των μαζών σε όλες 
« τις χώρες, όπως μπορεί να ελέγχει κανείς μία μηχανή -ότι η

εγκαθίδρυση μιας τέτοιας δικτατορίας θα έφτανε από μόνη 
της να σκοτώσει την επανάσταση και να παραλύσει όλα τα 
λαϊκά κινήματα...

Ο τελευταίος στη σειρά των διανοουμένων που κατέχει θέση- 
κλειδί την ανάπτυξη του αναρχισμού είναι ένας ακόμη Ρώσος, 
αριστοκρατικής καταγωγής, ο Πιοτρ Αλεξέγεβιτς Κροπότκιν 
[ Kropotkin (1842-1921) ]. Αρχικά έγινε γνωστός με την ιδιότη
τα του γεωγράφου. Με μία μακρά σειρά βιβλίων και π ροπ α 
γανδιστικών πραγματειών επιχείρησε να δώσει επιστημονική 
βάση στον αναρχισμό. Το έργο του Η  κατάκτηση του ψωμιού [ The 
Conquest o f Bread] (1892) ήταν το εγχειρίδιο για αυτο-οργά- 
νωση σε μία μετεπαναστατική κοινωνία. Την Αλληλοβοήθεια, 
παράγοντας της εξέλιξης [Mutual Aid, a Factor o f Evolution) 
(1902) το έγραψε, ως απάντηση στις παρερμηνείες του Δαρ
βινισμού, που  δικαιολογούσαν τον ανταγωνιστικό καπιταλισμό,
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αττοδεικνύοντας, βάσει της μελέτης ζωικών και ανθρώπινων 
κοινωνιών, ότι ο εσωτερικός ανταγωνισμός προσφέρει πολύ λι- 
γότερα από τη συνεργασία για την επιβίωση. Το σύγγραμμά 
του  Αγροί, εργοστάσια και εργαστήρια [Fields, Factories and 
Workshops] (1899) ήταν η διατριβή του για έναν εξανθρωπισμό 
της εργασίας, μέσω της ενοποίησης της γεωργίας και της βιο
μηχανίας, της πνευματικής και της φυσικής εργασίας, της δια
νοητικής και της τεχνικής εκπαίδευσης.

Ο Κροπότκιν, ο π ιο  πολυδιαβασμένος σε παγκόσμια κλίμακα 
από τους αναρχικούς συγγραφείς, ήταν εκείνος που συνέδεσε 
τον αναρχισμό τόσο με τις μεταγενέστερες ιδέες της κοινωνι
κής οικολογίας όσο και με την καθημερινότητα.

Ορισμένοι από τους οπαδούς του αναρχισμού θα διαφωνούσαν ^ 
με την ταύτιση της ιδεολογίας τους προς τους π ιο γνωστούς |  
συγγραφε ίς του. Θα υποστήριζαν ότι ο πουδήποτε στον κόσμο Ί. 
έχουν εμφανιστεί αναρχικές ιδέες υπάρχει ένας τοπικός ακη- |  
βιστής που συνωμοτεί για να βρει πρόσβαση σε ένα τυπογρα- » 
φείο, ώστε να τυιιώοει και να κυκλοφορήσει τις απόψεις του, » 
nou είναι rν ήμερος για τις αναρχικές τάσεις της εκάστοτε εξέ- -g 
γερσης των καταπιεσμένων, που  είναι γεμάτος από ιδέες για 
την εφαρμογή αναρχικών λύσεων στα τόπικά ζητήματα και δι
λήμματα. Υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
εντοπιστούν αναρχικές προσδοκίες στις εξεγέρσεις των δού
λων της αρχαιότητας και των χωρικών της μεσαιωνικής Ευρώ
πης, στις διεκδικήσεις των Diggers [Σκαπανέων] κατά την αγ
γλική επανάσταϋη του 1640, στις γαλλικές επαναστάσεις του 
1789 και του 1848 και στην Παρισινή Κομμούνα του 1871. Στον 
20ό αιώνα, ο αναρχισμός διαδραμάτισε ρόλο στη Μ εξικανική 
Επανάσταση του 1911, στη Ρωσική Επανάσταση του 1917 και, 
με π ιο αξιοσημείωτο ακόμη τρόπο, στην επανάσταση στην 
Ισπανία, που  ακολούθησε τη στρατιωτική εξέγερση, με τηγ 
οποία τερματίστηκε ο εμφύλιος πόλεμος το 1936.0  ρόλος των 
αναρχικών στις επαναστάσεις αυτές περιγράφεται στο επόμε
νο κεφάλαιο.
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Σε όλες αυτές τις επαναστάσεις η μοίρα των αναρχικών ήταν 
εκείνη των ηρωικώς ηττημένων. Οι αναρχικοί δεν ταυτίζονται 
με το στερεότυπο εκείνων που  πιστεύουν σε μία έσχατη επα
νάσταση, με την οποία επιτυγχάνουν εκεί όπου όλοι οι άλλοι 
απέτυχαν, εγκαινιάζοντας, έτσι, μία Ο υτοπία. Ο Γερμανός 
αναρχικός Γκουστάβ Λαντάουερ [Gustav Landauer] διακήρυ
ξε ότι:

Το κράτος δεν είναι κάτι που μπορεί να καταστραφεί από μία 
επανάσταση, αλλά είναι μία κατάσταση, μία ορισμένη σχέση 
μεταξύ ανθρώπινων όντων, ένας τρόπος ανθρώπινης συμπε
ριφοράς- το καταστρέφουμε συνάπτοντας άλλες σχέσεις, συ- 
μπεριφερόμενοι διαφορετικά.

Αν οι αναρχικοί, ωστόσο, δεν  άλλαξαν την κοινωνία, όπω ς θα 
ήλπιζαν ότι θα μπορούσαν, το ίδιο ισχύει και για τους υπο- 
στηρικτές οποιοσδήποτε άλλης κοινωνικής ιδεολογίας, είτέ 
σοσιαλιστικής είτε καπιταλιστικής. Ο πω σδήποτε, όπω ς επι- 
σημαίνεται στο κεφάλαιο 8, οι αναρχικοί έχουν συμβάλει σε μία 
μακρά σειρά μικρών απελευθερώσεων, που  έχουν ελαχιστο
ποιήσει την ανθρώπινη μιζέρια.

Ο αναρχισμός, πράγματι, χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα 
και διάρκεια. Κάθε ευρωπαϊκή, βορειοαμερικανική, λατινοα
μερικανική και ασιατική κοινωνία διαθέτει τους δικούς της 
αναρχικούς εκδότες, τα δικά της έντυπα, τους δικούς της κύ
κλους οπαδών, τους δικούς της φυλακισμένους ακτιβιστές και 
μάρτυρες.'Οποτι! κάποιο εξουσιαστικό και καταπιεστικό πολι
τικό καθεστώς καταρρέει, οι αναρχικοί είναι εκεί -  μία μειο
ψηφία π ου  παροτρύνει τους συμπολίτες της να αφομοιώσουν 
το μάθημα του καθαρού τρόμου και της ανευθυνότητας της κυ
βέρνησης.

Ο αναρχισμός επανεμφανίστηκε στη Γερμανία μετά τον Χί- 
τλερ, στην Ιταλία μετά τον Μουσσολίνι, στην Ισπανία μετά τον 
Φράνκο, στην Πορτογαλία μετά τον Σαλαζάρ, στην Αργεντινή
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μετά τους στρατηγούς και στη Ρωσία ύστερα από  70 χρόνια 
βάναυσης καταπίεσης. Για τους αναρχικούς, τούτο αποδει- 
κνύει ότι το ιδεώ δες μιας αυτο-οργανωμένης κοινωνίας, βα
σισμένης στην εθελοντική αλληλεγγύη παρά στον εξαναγκα
σμό, δεν  μπορεί να κατασταλεί. Α ντιπροσωπεύει, υποστηρί
ζουν, μία καθολική ανθρώπινη προσδοκία. Αυτό φαίνεται από 
τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι από μη ευρω παϊκές κουλ
τούρες πήραν δυτικές αναρχικές ιδέες και έννοιες και τις συ
νέδεσαν με τις παραδόσεις και τους διανοούμενους των δικών 
τους χωρών.

Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, οι αναρχικές ιδέες έκαναν την 
εμφάνισή τους κατά την αυγή του 20ού αιώνα από τον Κοτού- 
κου Σουσούι [Kotuku Shusui], ο οποίος είχε διαβάσει έργα του 
Κροπότκιν όσο ήταν φυλακισμένος, κατά τη διάρκεια του Ρω- 
σο-ιαπω νικου πόλεμου, από το 1904 έως το 1905. Μ ετά την 
απελευθέρωσή του, ο Κοτούκου μετέβη στην Καλιφόρνια, 
όπου ήρθε σε επαφή με τους αγωνιστές αναρχοσυνδικαλιστές 
των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου [Industrial Workers of 
the W orld (IWW)], για να επιστρέφει στην Ιαπωνία και να εκ- 
δώσει την αντιμιλιταρισπκή εφημερίδα Heimetu  Ο Κοτούκου 
υποστήριζε ότι υπήρχαν ανέκαθεν αναρχικές τάσεις στην ια
πω νική ζωή, των οποίων οι καταβολές ανάγονταν τόσο στον 
Βουδισμό όσο και στον Ταοϊσμό/Ηταν ένας από τους 12 αναρ
χικούς που  εκτελέστηκαν το 1911 με την κατηγορία της συ
νωμοσίας εναντίον του αυτοκράτορα Μέιτζι Τένο. Μία σειρά 
διαδόχων του Κοτούκου, που  καθ’ όλο το πρώ το ήμισυ του 
20ού αιώνα συνέχισαν την προπαγάνδα και τη δράση ενάντια 
στο μιλιταρισμό, καταπιέστηκαν από την κυβέρνηση, για να 
εμφανιστούν και πάλι, όμως, σε ένα διαφορετικό κλίμα, μετά 
το τέλος του Β' Παγκόσμιου πολέμου.

Σχεδόν την ίδια εποχή, ο αναρχισμός εμφανίστηκε στην Κίνα, 
χάρη στην επιρροή φοιτητών που είχαν σπουδάσει στο Τόκιο 
ή στο Παρίσι. Εκείνοι που  σπούδασαν στην Ιαπωνία, επηρεα
σμένοι από τον Κοτούκου Σουσούι, υπογράμμιζαν τους δε-
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σμοϋς τους με ένα ρεύμα που  είχε εκδηλωθεί στην κινεζική 
ζωή πολύ καιρό πριν. Ό πω ς εξηγεί ο Πήτερ Μάροαλ,

ο σύγχρονος αναρχισμός όχι μόνο ακολουθούσε το Ταοϊστι- 
κό αγροτικό ιδεώδες, αλλά απηχούσε επίσης την επιθυμία των 
χωρικών, που ήταν βαθιά ριζωμένη στον κινεζικό πολιτισμό 
επί μία χιλιετία λιτότητας και ισότητας. Ο αναρχισμός στην 
Κίνα εκφράστηκε με τις εξεγέρσεις των χωρικών καθ’ όλη την 
ιστορία της. Εν συνεχεία, εναρμονίστηκε με δύο παραδοσια
κές έννοιες, το Τα-τ’οννγκ, μία θρυλική χρυσή εποχή κοινω- 
νιχής ισότητας και αρμονίας, και το Τσινγκ-τ'ιέν, ένα σύστη
μα κοινόχρηστης αξιοποίησης της γης.

Οι νεαροί Κινέζοι που  σπούδαζαν στο Παρίσι γοητεύτηκαν 
από τα έργα του Μ πακούνιν και του  Κροπότκιν, καθώς, ε π ί
σης, και από τη  θεωρία εξέλιξης του  Δαρβίνου. Α πέρριπταν 
απόπειρες να συσχετιστεί ο αναρχισμός με τον Ταοϊσμό του 
Λάο-τσε και την αγροτική παράδοση της χώρας τους. Μ ε την 
πτώση της δυναστείας των Μαντοού, το  1911, και οι δύο αναρ
χικ ές παρατάξεις πίστεψαν ότι είχε έρθει η δική τους ώρα. 
Στην πραγματικότητα, όμως, η επαναστατική ιδεολογία που 
σιγά σιγά θριάμβευσε στα ταραγμένα χρόνια του  20ου αιώνα 
στην Κίνα ήταν ο Μ αρξισμός-Λενινισμός. Ο πω ς θα δούμε στο 
κεφάλαιο 2, τα προγράμματα πο υ  επιβλήθηκαν με τη  βία 
στους Κ ινέζους ήταν μία δικτατορική παρω δία αναρχικών 
προσδοκιών.

Στην Κορέα, επίσης, υπήρχε μία παράδοση αναρχισμού συν- 
δεδεμένη με τις  ελπ ίδες του 19ου αιώνα για έναν αγροτικό 
κομμουνισμό. Ωστόσο, εξαιτίας της τριανταπεντάχρονης ια
πωνικής κατοχής, στην οποία υπήρξε σφοδρή αντίσταση τό
σο από τους αναρχικούς όσο και από μ Δ η  άλλων πολιτικών 
παρατάξεων, οι αναρχικοί απέκτησαν τη φήμη των πατριωτών- 
οε μία χώρα όπου στον Βορρά έχει εγκαθιδρυθεί μία μαρξιστι
κή δικτατορία και στον Νότο ένα αμερικανικού τύ που  καπι
ταλιστικό πρότυπο.
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Στην ιστορία της Ινδίας, κατά το πρώ το ήμισυ του 20ού αιώ
να και στον αγώνα εναντίον της βρετανικής κατοχής, κυριάρ
χησε η μορφή του Μ οχάντας Κ. Γκάντι, ο οποίος δημιούργη
σε την πρω τότυπη ιδεολογία της χωρίς-βία αντίστασης και του 
αγροτικού σοσιαλισμού, βάσει μιας σειράς ημι-αναρχικών π η 
γών που συνέδεσε με ινδικές παραδόσεις. Ο Γκάντι στηρίχθη- 
κε στον Τολστόι, προκειμένου να αναπτύξει το δόγμα του για 
τη χωρίς-βία αντίσταση. Από τον θ ορώ , εξάλλου, άντλησε τη 
φιλοσοφία του για την κοινωνική και πολιτική ανυπακοή, ενώ 
μέσα από την προσεκτική μελέτη του Κροπότκιν εμπνεύσθη- 
κε το πρόγραμμά του  για αποκεντρωμένες και αυτόνομες 
αγροτικές κοινότητες, πάνω στη βάση της σύνδεσης γεωργίας 
και τοπ ικής βιομηχανίας. Μ ετά την ανεξαρτησία της Ινδίας 
από την αγγλική κυριαρχία, οι πολιτικοί διάδοχοί του  δ ιατή
ρησαν μεν τη  μνήμη του, αλλά αγνόησαν τις  ιδέες του. Αργό
τερα στον 20ό αιώνα, το κίνημα Σαρβοντάγια [Sarvodaya] του 
Βινόμπα Μ πάβε [Vinoba Bhave] αναζήτησε μία χωρίς-βία βα
σισμένη στη γη επανάσταση, απορρίπτοντας την πολιτική της 
κεντρικής κυβέρνησης.

Στην Αφρική, ο Μ πα [Mbah] και ο Ιγκαρέουεϊ [Igarewey], συγ
γραφείς μιας μελέτης που  αναφέρεται στην αποτυχία του  επι- 
βεβλημένου από τις κυβερνήσεις κρατικού σοσιαλισμού, επέ
στησαν την προσοχή στο

φαινομενικά ενδημικό πρόβλημα των εθνικών συγκρούσεων 
σε ολόκληρη την ήπειρο- στη συνεχιζόμενη πολιτική και οι
κονομική περιθωριοποίηση της Αφρικής σε παγκόσμιο επί
πεδο· στην ανείπωτη μιζέρια του 90 τοις εκατό του πληθυ
σμού της μαύρης ηπείρου· και, ασφαλώς, στη συνεχιζόμενη 
κατάρρευση του έθνους-κράτους σε πολλά μέρη της Αφρικής.

Υποστήριξαν, επίσης, ότι:

με δεδομένα τα προβλήματα αυτά, μία επιστροφή στα «αναρ
χικά στοιχεία» στο αφρικανικό σύστημα τοπικής αυτοδιοίκη
σης είναι ουσιαστικά αναπόφευκτη. Ο στόχος μιας αυτοδια-



χειριζόμενης κοινωνίας, βασισμένης στην ελεύθερη βούλη
ση των μελών της, δίχως εξουσιαστικό έλεγχο και αυστηρή 
καθοδήγηση, είναι τόσο ελκυστικός όσο και εφικτός σε βάθος 
χρόνου.

Ο αναγνώστης ενδεχομένως να αναρωτηθεί γιατί, αφού ιδέες 
και προσδοκίες όπω ς εκείνες των αναρχικών μπορούν να ανι- 
χνευθούν σε τόσους πολλούς πολιτισμούς ανά τον κόσμο, η έν
νοια του αναρχισμού παρερμηνεύεται ή διακωμωδείται τόσο 
συχνά. Η απάντηση μπορεί να βρεθεί σε ένα πολύ μικρό επει
σόδιο από την ιστορία του αναρχισμού.

Υιιήρξε μία περίοδος, πριν από έναν αιώνα, κατά την οποία μία 
μικρή μειονότητα αναρχικών, όπω ς μεταγενέστερες μειονότη
τες άλλων πολιτικών κινημάτων, πίστευε ότι η δολοφονία μο
ναρχών, εστεμμένων και προέδρω ν θα επέσ πευδε τη  λαϊκή 
επανάσταση. Δυστυχώς, οι π ιο  αξιόλογοι στόχοι, όπω ς ο 
Μουσσολίνι, ο Φράνκο, ο Χίτλερ ή ο Στάλιν, ήταν καλά προ- 
στατευμένοι, οπότε οι αναρχικοί δεν ήταν πιο αποτελεσματι
κοί στο να αλλάξουν την ιστορία και να εκδιώξουν τους τυ 
ράννους του κόσμου α π ’ όσο μεταγενέστεροι πολιτικοί δολο
φόνοι. Η κληρονομιά της μειονότητας αυτής είναι η γνωστή 
καρικατούρα του γενΛ χρόρου αναρχικού με μία σφαιρική βόμ
βα, πράγμα που, ακολούθως, δημιούργησε ένα ακόμη εμπόδιο 
για σοβαρές συζητήσεις αναρχικών προσεγγίσεων. Παράλλη
λα, η σύγχρονη πολιτική τρομοκρατία σε αδιευκρίνιστη κλίμα
κα μονοπωλείται από τ ις  κυβερνήσεις και κατευθύνεται προς 
τους απλούς πολίτες, ή είναι το όπλο που συνδέεται με το θρη
σκευτικό ή εθνικό αυτονομισμό. Και τα δύο είναι πολύ μακριά 
από τις προσδοκίες των αναρχικών.

Ο Κροπότκιν, στο λήμα «αναρχισμός», το οποίο έγραψε το 
1905 για την 11η έκδοση της Encyclopaedia Britannica, εξηγεί, 
ότι αναρχισμός είναι

το όνομα που δίνεται στην αρχή ή στη θεωρία ζωής και συ
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μπεριφοράς κάτω από την οποία η κοινωνία συλλαμβάνεται 
χωρίς κυβέρνηση· η αρμονία σε μία τέτοια κοινωνία επιτυγ
χάνεται όχι με την υποταγή σε νόμους ή με την πειθαρχία σε 
οποιαδήποτε εξουσία, αλλά με ελεύθερες συμφωνίες μεταξύ 
διαφόρων ομάδων, τοπικών και επαγγελματικών, που γίνονται 
αδέσμευτα, χάριν της παραγωγής και της κατανάλωσης, κα
θώς επίσης και για την ικανοποίηση μιας απεριόρισπις ποικι
λίας αναγκών και προσδοκιών ενός πολιτισμένου όντος.

Υπαινικτικά στον ορισμό αυτόν υπάρχει το αναπόφευκτο του 
συμβιβασμού -μ ία  συνήθης άποψη της πολιτικής που  οι αναρ
χικοί δύσκολα θα μπορούσαν να αποδεχθούν, καθόσον ακρι
βώς η ιδεολογία τους αποκλείει τις συνήθεις οδούς για πολιτι
κή επιρροή.

1
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Κεφάλαιο 2

Επαναστατικές στιγμές

Κατά τη  διάρκεια των επαναστάσεων που ξέσπασαν στην Ευ
ρώπη το 1848, λέγεται ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας των Πα- 
ρισίων έκανε την εξής παρατήρηση για τον αναρχικό Μικαΐλ 
Μπακούνιν: «Τι άνθρωπος! Την πρώ τη ημέρα της επανάστα
σης είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός, αλλά την επομένη πρέ- 
τιει να εκτελεστεί». Στην παρατήρηση αυτή συμπυκνώ νεται 
τόσο ο ρόλος όσο και η έσχατη μοίρα των αναρχικών και των 
διωκτών τους σε μία μακρά σειρά ευρω παϊκών λαϊκών εξε
γέρσεων.

Χρονικογράφοι όλων των πολιτικών κινημάτων ανακαλύπτουν 
κατά τρόπο στερεότυπο προδρόμους τους από το  παρελθόν. 
Οι αναρχικοί ανακάλυψαν προγόνους τους στις εξεγέρσεις των 
δούλων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και σε όλες τις μεταγε
νέστερες επαναστατικές περ ιόδους της Ιστορίας. Ομοίως, 
εντόπισαν προδρόμους στην Επανάσταση των Χωρικών που 
έγινε στην Αγγλία το 1391, στην εξέγερση των Ταβοριτών στη 
Βοημία το  1433 καθώς και σε εκείνη των Α ναβαπτιστών έναν 
αιώνα αργότερα.

Στην Αγγλική Επανάσταση, κατά τα χρόνια του εμφύλιου π ο 
λέμου έως το 1649, το αναρχικό στοιχείο ταυτίστηκε με την 
επαναστατική δράση ομάδων, όπω ς οι Σκαπανείς, οι Κο- 
μπορρήμονες και οι Ριζοσπάστες, οι οποίοι, αφού βοήθησαν 
τον Κρόμγουελ να διασφαλίσει την επιτυχία του, χαρακτηρί
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στηκαν από  έναν πολιτικό συγγραφέα προπαγανδιστικώ ν 
πραγματειών ως «Ελβετίζοντες αναρχικοί» [Switzerising 
anarchists) και εξοντώθηκαν μόλις ο Προστάτης (Protector) 
[τίτλος του Κρόμγουελ] εδραιώθηκε στην εξουσία, για να ακο
λουθήσει, τελικά, η επιστροφή στη μοναρχία. Αλλά οι άνθρω
πο ι που  τόλμησαν να καθαιρέσουν ένα βασιλιά άνοιξαν το 
δρόμο για πιο  ριζοσπαστικές αντιλήψεις, αναφορικά προς τις 
σχέσεις μεταξύ ατόμου και κοινωνικού συνόλου και μεταξύ 
κοινωνίας και κράτους. Οι αμερικανικές και γαλλικές επανα
στάσεις του επόμενου  αιώνα έφεραν το μήνυμα που  εκφρά
στηκε πολύ εύστοχα στο έργο του Τόμας Π έιν [Thomas Paine] 
Κοινός νους [ Common Sense], το 1776:

Η κοινωνία σε κάθε κράτος είναι ευλογία, αλλά η κυβέρνηση, 
και στην καλύτερη ακόμη περίπτωση, δεν είναι παρά ένα ανα
γκαίο κακό- στη χειρότερη περίπτωση είναι αβάσταχτο κακό* 
γιατί όταν υποφέρουμε ή όταν εκτιθέμεθα στις ίδιες δυστυχίες 
από μία κυβέρνηση, τις οποίες θα μπορούσαμε να περιμέ
νουμε σε μία χώρα δίχως κυβέρνηση, η καταστροφή μας μεγι
στοποιείται, καθώς αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι προσφέ
ρουμε τα μέσα που μας προκαλούν τα δεινά. Η κυβέρνηση, 
σαν φορεσιά, είναι το έμβλημα της χαμένης αθωότητας; τα βα
σιλικά παλάτια είναι χτισμένα πάνω στα ερείπια από τις κα
λύβες του παραδείσου.

Οι πολιτικές ιδέες διέσχισαν τον Ατλαντικό κατά το 18ο αιώ
να τόσο γρήγορα όσο τον διασχίζουν σήμερα, στον 2 Ιο.Έ τσι, 
η Αμερικανική Επανάσταση κατέστησε αναπόφευκτη τη  Γαλ
λική Επανάσταση. Ο Τζέφερσον, ο Πέιν και ο Φράνκλιν δια
δραμάτισαν ρόλο και στις δύο, ενώ ο Γουίλιαμ Γκόντουιν στο 
έργο του Μία έρευνα σχετικά μ ε την πολιτική δικαιοσύνη υ π ο 
στήριξε την υπόθεση του  αναρχισμού από τη  βάση. Παράλ
ληλα, μία ομάδα θαρραλέων αντιπάλω ν του νέου γαλλικού 
κράτους, που  ήταν γνωστοί ως «Λυσσασμένοι» [Enragis] και 
είχαν συσπειρωθεί γύρω από τον Ζακ Pou [Jacques Roux) και 
τον Ζαν Βαρλέ [Jean Varlet], αντιπαρατέθηκαν στους νέους



ηγεμόνες. Ο Βαρλέ, ο οποίος γλίτωσε από την Τρομοκρατία1, 
παρατήρησε ότι

ο δεσποτιομός πέρασε από τα βασιλικά παλάτια στον κύκλο 
μιας επιτροπής. Δεν είναι ούτε τα βασιλικά ενδύματα ούτε το 
σκήπτρο ούτε η κορόνα που καθιστά τους βασιλείς μισητούς, 
αλλά η φιλοδοξία και η τυραννία. Στη χώρα μου το μόνο που 
έχει αλλάξει είναι η ενδυμασία.

Ο αναρχισμός επανεμφανίστηκε στις ευρωπαϊκές επαναστά
σεις του 1848. Τον επόμενο χρόνο, μετά την αποτυχία της επα
νάστασης στη Δρέσδη, ο Μ πακούνιν φυλακίστηκε, καταδικά- 
ο ι ηκε σε θάνατο και ύστερα από έναν χρόνο παραδόθηκε στην 
Αυοτρία, καταδικάστηκε πάλι, για να παραδοθεί τον επόμενο 
χρόνο στη Ρωσία.Ύστερα από έξι χρόνια φυλάκισης στο φρού
ριο Πέτρου-και-Παύλου στην Αγία Πετρούπολη, εξορίστηκε a 
στη Σιβηρία, από όιιου τελικά κατάφερε να δραπετεύσει στο |  
Λονδίνο μέσω Ιαπωνίας, Σαν Φρανοίσκο και Νέας Υόρκης. Με- |  
τά το Γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870, οι ομοσπονδιακές ιδέ- | ·  
ες του 1 Ιμουντόν διαμόρφωσαν τη  βραχύβια Παρισινή Κομ- § 
μούνιΐ και το «Μανιφέστο προς τον Γαλλικό Λαό» του Απρι- % 
λίου του 1871, στο οποίο διακηρυσσόταν:

Η απόλυτη αυτονομία της Κομμούνας επεκτείνεται σε όλες 
τις περιφέρειες της Γαλλίας, διασφαλίζοντας σε καθεμία τα 
ακέραια δικαιώματά της και σε κάθε Γάλλο την πλήρη άσκη
ση των ικανοτήτων του ως ανθρώπου, ως πολίτη και ως εργά
τη. Ο μόνος περιορισμός της αυτονομίας της Κομμούνας εί
ναι η ίση αυτονομία όλων των άλλων κοινοτήτων σύμφωνα με 
το συμβόλαιο· η συνεργασία τους πρέπει να εγγυάται την 
ελευθερία της Γαλλίας.

I. Πγρίοδος της Γαλλικής Επανάστασης περίπου από τον Μάρτιο του 1793 έως 
τον Ιούλιο του 1794, κατά τη διάρκεια της οτιοίας ειαελίστηκαν πολλά μέ
λη της άρχουσας τάξης. (Σ.τ.Μ.)
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(Περιττό να λεχθεί ότι μολονότι η Κομμούνα είχε μία θαυμα
στή αναρχική ηρωίδα, τη Λουίζ Μισέλ [Louise Michel], το μα
νιφέστο της, εντούτοις, δεν επέκτεινε τα δικαιώματα αυτά και 
στις γυναίκες της Γαλλίας.)

Στις μεγάλες επαναστάσεις του 20ού αιώνα, υπήρχαν αναγνω
ρίσιμα αναρχικά στοιχεία, αλλά σε καθεμία από αυτές οι αναρ
χικοί έπεφ ταν θύματα νέων εξουσιαστών. Στο Μ εξικό, ο Ρι- 
κάρδο Φ λόρες Μαγκόν [Ricardo Flores Magon] και οι αδελφοί 
του είχαν αρχίσει το 1900 την έκδοση της αναρχο-συνδικαλι- 
στικής εφημερίδας Regeneracion, από τις  στήλες της οποίας 
αντιπαρατίθεντο στην πολιτική του δικτάτορα Πορφύριο 
Ντιάζ [Porfirio Diaz]. Οι αδελφοί Μαγκόν κατέφευγαν στην 
Καλιφόρνια όποτε η έκδοση της εφημερίδας τους γινόταν τιο- 
λϋ δύσκολη. Με την πτώση του Ντιάζ, ο Μαγκόν ήρθε σε επα
φή με τον επαναστάτη Εμιλιάνο Ζαπάτα [Emiliano Zapata], αρ
χηγό των χωρικών στην πολιτεία Μοράλες, στον Νότο. Ο Ζα
πάτα πολεμούσε κατά των μεγαλογαιοκτημόνων που προσπα
θούσαν να σφετεριστούν τη γη των φτωχών χωρικών. Ο Μα- 
γκόν, όπως λέγεται, στάθηκε η αιτία για να μορφωθεί ο Ζ απά
τα, καθώς τον προέτρεψε να διαβάσει και να προβληματιστεί 
πάνω στο βιβλίο του Κροπότκιν Η  κατάκτηση τον ψωμιού. Το 
1919 Ζαπάτα έπεσε σε ενέδρα και δολοφονήθηκε, ενώ το 1923 
ο Μαγκόν φυλακίστηκε στις ΗΠΑ και δολοφονήθηκε στη φυ
λακή του Λήβενγουορθ. Κατά ειρωνεία της τύχης, η μνήμη και 
των δύο ανδρών γιορτάζεται στη Ροτόντα των Επιφανών Αν
δρών, στην Πόλη του Μ εξικού. Ο Στρατός Εθνικής Α πελεύ- 
θερωσης των Ζαπατίστα (EZLN) αποτελεί τη σύγχρονη εκδο
χή της εκστρατείας του Ζαπάτα, όπω ς είναι, για παράδειγμα, 
και το Κίνημα των Ακτημόνων Αγροτών Εργατών (MST) στη 
Βραζιλία. Και τα δύο είναι κινήματα στερημένων χωρικών, που 
μάχονται για τον κοινοτικό έλεγχο των εκτάσεων γης, τις ο ποί
ες έχουν καταλάβει μεγάλες ολιγαρχίες κτηνοτρόφων.

Στη Ρωσική Επανάσταση του 1917, οι Μ πολσεβίκοι ανήλθαν 
στην εξουσία με συνθήματα των αναρχικών, όπω ς «Ψωμί και
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J. Στο Τσιάπας, τη νοτιότερη και, το 2003, φτωχότερη πολιτεία 
του Μεξικού, μία γυναίκα της ινδιάνικης φυλής Τζότζιλ μπροστά 
οε πινακίδα, όπου αναγράφεται η υπενβύμιση: «Τώρα βρίσκεσαι 
οε έδαφος των Ζαπατίστα. Εδώ ο λαός εξουσιάζει και η κυβέρνηση 
υπακούει».





Ελευθερία» και « Ό λη η δύναμη στα Σοβιέτ», που απείχαν π ο 
λύ από την καθημερινή εμπειρία στο νέο καθεστώς. Αναρχικός 
ήρωας της επανάστασης ήταν ο Ο υκρανός χωρικός Νέστορ 
Μ άκχνο [Nestor Makhno], ο οποίος οργάνωνε καταλήψεις 
αγροτικών εκτάσεων, που υπερασπιζόταν τόσο απέναντι στους 
Μπολσεβίκους όσο και στους Λευκούς. Μεταξύ των εξόριστων 
που επέστρεψαν στη χώρα συμπεριλαμβάνονταν οι απελαθέ- 
ντες από την Α μερικήΈμμα Γκόλντμαν [Emma Goldman] και 
Αλεξάντερ Μπέρκμαν [Alexander Berkman] καθώς και ο Κρο- 
πότκιν, ο οποίος είχε υποχρεωθεί να ζήσει στο εξωτερικό επ ί 
40 χρόνια. Ο Κροπότκιν απηύθυνε κριτικές επιστολές στον Λέ- 
νιν όπως, επίσης, είχε γράψει το Γράμμα στους Εργάτες της Δυ- 
ιικής Ευρώπης, όπου τους περιέγραφε τα μαθήματα της Ρωσι
κής Επανάστασης. Η κηδεία του, το 1921, έδωσε την ευκαιρία 
στους Ρώσους αναρχικούς να συναντηθούν για τελευταία φο
ρά ελεύθερα, μέχρι που ξεκίνησε σιγά σιγά η αποφυλάκισή 
τους από τις σταλινικές φυλακές, μετά το 1956.

7. Η κηδεία του Κροπότκιν στη Μόσχα το 1921. Λέγεται ότι οι 
αναρχικοί αποφυλακίστηκαν για μία ημέρα, προ κειμένου να 
παρευρεθούν στην τελετή. Η ομιλήτρια οε αυτή τη φωτογραφία είναι 
η Εμμα Γκόλντμαν. Μαζί της και ο Αλεξάντερ Μπέρκμαν.



Η Γκόλντμαν και ο Μ πέρκμαν προσπάθησαν, όταν έφυγαν από 
τη χώρα, να πουν την αλήθεια για τη Ρωσία του Λένιν, αλλά η 
Αριστερά στη Δύση απέρριφε το μήνυμά τους, θεωρώντας το 
«αντι-επαναστατικό». Απομονωμένοι από  την Αριστερά, οι 
αναρχικοί, στις συνεχείς προσπάθειές τους να αποκαλύψουν 
την αλήθεια για τη Σοβιετική Ένωση, έρχονταν σε σύγκρουση 
μαζί της, ενώ οι διεισδύσεις των Σταλινικών κατέστρεψαν τη 
συνοχή πολλών εργατικών οργανώσεων στη Δύση.

Στην Ιταλία, η αναρχική παράδοση ξεκίνησε όταν εγκαταστά
θηκε στη χώρα ο Μ πακούνιν, το 1863, ύστερα από πρόταση 
των συντρόφων επαναστατών Γκαριμπάλντι [Garibaldi] και 
Ματσίνι [Mazzini], των οποίων, ωστόσο, τον εθνικισμό απέρ- 
ριπτε στο όνομα της κοινοτικής αυτονομίας και της ομοσπον
διακής οργάνωσης. Την περ ίοδο  αυτή ο Μ πακούνιν άσκησε 
δριμεία κριτική εναντίον του Μαρξ, στην οποία, με ακριβή και 
μοναδικό τρόπο, προέβλεψε την εξέλιξη των μαρξιστικών δ ι
κτατοριών κατά τον 20ό αιώνα. Με το μαθητή του Ερρίκο Μα- 
λατέστα [Enrico Malatesta], ο  οποίος πέθανε στην Ιταλία του 
Μουσσολίνι, ενώ τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό, ξεκίνησαν 
μία ευρεία αναρχική προπαγάνδα στην Ιταλία και τη  Λατινική 
Αμερική, η οποία εξακολουθεί ως σήμερα να επ ιβ ιο ί υπό  τη 
μορφή μιας εντυπωσιακά μεγάλης σειράς δημοσιευμάτων και 
πολιτικών εκστρατειών.

Στην Απω Ανατολή, η συνήθεια των εύπορων οικογενειών να 
στέλνουν τα παιδιά τους στην Ευρώπη για να ολοκληρώσουν τη 
μόρφωσή τους, δημιούργησε έναν κύκλο επαναστατών φοιτη
τών, που έφεραν πίσω στην Κίνα από το Παρίσι το αναρχικό μή
νυμα του Κροπότκιν, όπω ς αυτό αναλύεται στα προπαγανδι
στικά βιβλία του Η  κατάχτηση του ψωμιού, Η  αλληλοβοήθεια, πα
ράγοντας της εξέλιξης, και, κυρίως, Αγροί, εργοστάσια και εργα
στήρια. Οι πολλές αλλαγές στην τακτική του Κομμουνιστικού 
Κόμματος στην Κίνα κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 
έχουν αναγνωρίσιμους δεσμούς με τις αρχές του Κροπότκιν, μο
λονότι οι τελευταίες αυτές, ασφαλώς, επιβλήθηκαν με τη σχε

24



δόν απόλυτη αδιαφορία για την ανθρώπινη δυστυχία. Ο φημι
σμένος πεζογράφος ΠαΤσιν (Λι Πάι Καν) [PaChin (Li Pai Kan)] 
είδε τηνΈμμα Γ κόλντμαν ως την-«πνευματική μητέρα» του, ενώ 
χρησιμοποίησε στο ψευδώνυμό του μία συλλαβή από καθένα 
από τα ονόματα του Μ πακούνιν και του Κροπότκιν. Θα πρέπει 
να επισημάνουμε ότι πολλές φορές υποχρεώθηκε σε «επανεκ
παίδευση», ενώ, το 1989, σε ηλικία 84 ετών συνελήφθη, γιατί 
υποστήριξε τους διαδηλωτές της πλατείας Τιεν Αν Μεν.

Αλλά η χώρα στην οποία ο αναρχισμός κατάφερε να ριζώσει 
βαθιά ήταν η Ισπανία, όπου στη δεκαετία του 1930 υπήρχε αφ’ 
ενός μία μαζική αναρχο-συνδικαλιστική εργατική ένωση, η 
( 'N T (Confederacidn National del Trabajo), αφ ’ ετέρου n FAI 
(Federation Anarquista Iberica), ένα σώμα αναρχικών που  ανα
δυόταν σταδιακά από έναν περιθωριακό κόσμο. Η επανάστα
ση της 19ης Ιουλίου του 1936 απεικονίζει το χάσμα ανάμεσα g 
στην αναρχική αντίληψη των γεγονότων και στον τρόπο με τον |  
οποίο τα συνέλαβαν και τα ιιεριεγραψαν φωνές με μεγαλύτε- |  
ρη πιιρροή. δ.

8. Το 1936 οι εργάτες της CNT/FAI κατέλαβαν τα μεταφορικά μέσα της 
Βαρκελώνης, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες τους προς όφελος του λαού.
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Στις 18 Ιουλίου του 1936, μέσα σε μία μόνο ημέρα, υπήρχαν στην 
Ισπανία τρεις κυβερνήσεις του Λαϊκού Μετώπου, που συζητού
σαν πώ ς να αντιπαρατεθούν στη στρατιωτική εξέγερση των 
στρατηγών στο Μαρόκο, η οποία επεκτεινόταν στην κυρίως 
Ισπανία, με τις περισσότερες φορές να καταλήγουν στο συμπέ
ρασμα ότι η αντίσταση θα απέβαινε άκαρπη. Παράλληλα, σε ορι
σμένες πόλεις και περιοχές, τα μέλη της CNT όχι μόνο άρπα
ξαν τον οπλισμό από τα στρατιωτικά φυλάκια και τα σώματα 
ασφαλείας, αλλά ανέλαβαν και τον έλεγχο εργοστασίων, μέσων 
μεταφοράς και γης. Η επόμενη ημέρα ήταν η αρχή όχι μόνο του 
πολέμου ενάντια στον Φράνκο αλλά και μιας λαϊκής επανάστασης.

Η Ιταλία του Μουσσολίνι και η ναζιστική Γερμανία βοήθησαν 
την ανταρσία του Φράνκο με όπλα, στρατιώτες και βομβαρδι
στικά αεροσκάφη, ενώ η συμφωνία της μη-παρέμβασης μετα
ξύ της βρετανικής και της γαλλικής κυβέρνησης περιόριζε την 
ενίσχυση των αντι-φασιστικών δυνάμεων με οπλισμό από τη 
ΣοβιετικήΈνωση (με επιπτώ σεις στα αποθέματα χρυσού της

9. Αλωνίζοντας το καλαμπόκι σε ένα αγρόκτημα της Αραγώνας, το 
οποίο κατέλαβαν οι εργάτες του το 1936.



Ισπανίας). Το τίμημα, ωστόοο, της σοβιετικής υποστήριξης 
υπήρξε ιδιαίτερα βαρύ. Η εξωτερική πολιτική του Στάλιν επέ
βαλε την αποκήρυξη της Ισπανικής Επανάστασης στο όνομα 
των συμφερόντων του «Λαϊκού Μετώπου». Σε μία προσπάθεια 
αντίστασης στην αυξανόμενη σοβιετική επιρροή, αναρχικοί και 
συνδικαλιστές αγωνιστές έγιναν υπουργοί τόσο στην καταλω- 
νική κυβέρνηση της Βαρκελώνης όσο και στην κεντρική κυ
βέρνηση της Μαδρίτης.

Ο πόλεμος στην Ισπανία έφθασε στο θλιβερό τέλος του  τον 
Απρίλιο του 1939 ύστερα από τεράστιες ανθρώπινες απώλειες. 
Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου υπογράφηκε η συμφωνία μη- 
επέμβασης μεταξύ Στάλιν και Χίτλερ, και τον Σεπτέμβριο ξε
κίνησε ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος. Το καθεστώς του Φράνκο 
στην Ισπανία επιβίωσε έως το θάνατο του δικτάτορα, το 1975, 
ενώ η ήττα της αντίστασης είχε ως αποτέλεσμα να επιβληθούν 
σοβαρά αντίποινα σε όσους είχαν τολμήσει να εναντιωθούν 
στον Φράνκο. Είναι άγνωστο πόσοι εκτελέστηκαν οι φυλακές 
γέμισαν και εκατομμύρια Ισπανών έζησαν στην εξορία.

Λτιό την άποψη των αναρχικών, στην Ισπανία υπήρχαν φ οβε
ρές αντιφάσεις. Αναφορικά με την κολεκτιβοποίηση της γε 
ωργίας και της βιοτεχνίας, ήταν ένα ζωντανό και εμπνευσμένο 
παράδειγμα των θεωριών του Κροπότκιν για την κατάληψη της 
εξουσίας από τους εργάτες. Στις περιοχές εκείνες της χώρας 
π ου  δεν τις κατέλαβαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Φράνκο 
έγινε μεγάλης κλίμακας οικειοποίηση της γης. Η Ισπανία ήταν 
πρωτίστως μία αγροτική χώρα, όπου το 67% της γης ανήκε στο 
2% των γαιοκτημόνων. Την ίδια στιγμή, πολλές από  τις  μι- 
κροϊδιοκτησίες δεν επαρκούσαν για να τραφεί μία οικογένεια. 
Ο Τζέραλντ Μπρέναν [Gerald Brenan], στο κλασικό βιβλίο του 
Ο Ισπανικός λαβύρινθος [ The Spanish Labyrinth], εξήγησε ότι «η 
μόνη εύλογη λύση μέσω των μεγάλων εκτάσεων της Ισπανίας 
είναι η κολεκτιβιστική».

Υπολογίζεται ότι το  1936 στις περιοχές εκείνες της Ισπανίας 
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που δεν ήταν υπό τον έλεγχο των στρατιωτικών δυνάμεων του 
Φράνκο, ζούσαν περίπου τρία εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες 
και παιδιά σε κολεκτιβοποιημένες κοινότητες. Παρατηρητές 
της εποχής εκείνης κάνουν λόγο, επίσης, για την κολεκτιβο
ποίηση εργοστασίων στην Καταλωνία και την επανοργάνωση 
των δημόσιων υπηρεσιών, των μέσων μεταφοράς και των ορ
γανισμών της τηλεφωνίας, των καυσίμων και του ηλεκτρισμού 
στη Βαρκελώνη.

Ο Αμερικανός φ ιλόσοφος και γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκυ 
[Noam Chomsky] θυμάται όταν, πα ιδί στη Νέα Υόρκη, διάβα
ζε για τα επιτεύγματα αυτά στο εβραϊκό αναρχικό έντυπο Fraye 
Arbeter Shrime. Του είχε κάνει εντύπωση ένα ρεπορτάζ για μία 
πάμφτωχη ισπανική πόλη, τη Μεμπρίλα, στην οποία ζούσαν 
σε μίζερες καλύβες οκτώ χιλιάδες άνθρωποι «χωρίς εφημερί
δες, χωρίς σινεμά, ούτε καφενεία, ούτε βιβλιοθήκη». Παρ’ όλα 

χ  αυτά, οι χωρικοί μοιράζονταν τα τρόφιμα, τα ρούχα και τα ερ- 
β γαλεία και δέχονταν μεγάλο αριθμό προσφύγων. «Ήταν, λοι- 
9· πόν, μία κοινωνικοποίηση όχι πλούτου αλλά φτώχειας... Μ ίιο -

10. «Η γη είναι δική σου: Δούλεψε τη!» Σύνθημα σε τρένο στην 
Καταλωνία, το 1936.
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ρεί η Μ εμπρίλα να ήταν το  π ιο φτωχό χωριό στην Ισπανία, αλ
λά ήταν και το m o δίκαιο». Ο Τσόμσκυ σχολιάζει ως εξής:

Μία περίπτωση σαν αυτή, που σχετίζεται με τις ανθρώπινες 
σχέσεις και το ιδεώδες μιας δίκαιης κοινωνίας, πρέπει να φαί
νεται πολύ ανοίκεια στη συνείδηση του εκλεπτυσμένου δια
νοούμενου και, γΓ αυτό, αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ή 
θεωρείται απλοϊκή και πρωτόγονη ή, αλλιώς, παράλογη. Μό
νο όταν εγκαταλειφθούν σι προκαταλήψεις αυτές θα μπορέ
σουν οι ιστορικοί να κάνουν μία σοβαρή μελέτη του λαϊκού κι
νήματος, το οποίο μεταμόρφωσε τη Δημοκρατία της Ισπανίας 
οε μία από τις πιο αξιόλογες κοινωνικές επαναστάσεις που 
καταγράφηκαν ποτέ στην Ιστορία.

Τέτοιες σοβαρές μελέτες έχουν γίνει και σήμερα, και ο Τσόμ
σκυ υπογράμμισε τη σημασία τους και τη διδακτικότητά τους 
για το μέλλον, αφού, όπως λέει:

εκείνο που προσωπικά με ελκύει στον αναρχισμό είναι οι τά- 
οεις που υπάρχουν σε αυτόν να αντιμετωπιστούν τα προβλή
ματα που έχουν να κάνουν με τις πολύπλοκα οργανωμένες 
βιομηχανοποιημένες κοινωνίες σε ένα πλαίσιο ελεύθερων θε
σμών Και δομών.

Μπορεί μεν η εμπειρία της Ισπανίας μετά δυσκολίας να πληροί 
το δεύτερο από τα κριτήρια του Τσόμσκυ, αλλά τα γεγονότα του  
1936 δικαίωσαν απολύτως τα σχόλιά του. Τα επιτεύγματα αυτά 
σπανίως καλύφθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης της Δυτικής Ευ
ρώπης, πλην των εφημερίδων του αναρχισμού και της μη-κομ- 
μουνιστικής Αριστερός. 'Οταν δε ο Τζορτζ Όργουελ, μετά τη ν  
επιστροφή του από την Ισπανία, επιχείρησε να σπάσει τη σ υ 
νωμοσία της σιωπής με το Προσκύνημα στην Καταλωνία [ Homage 
to Catalonia], που εκδόθηκε το 1937, κατάφερε να πουλήσει μό
νο 300 αντίτυπα του βιβλίου του, πριν αυτό αποσυρθεί από τα  
αναρχικά βιβλιοπωλεία, το 1940. Πολλές δεκαετίες αργότερα, 
η ταινία του Κεν Λόουτς [Ken Loach] Γη και ελευθερία [Land and
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Freedom] (1995) έτυχε θερμής υποδοχής στην Ισπανία, όπου 
διαδραματίζεται ένα ιστορικό συμβάν του εμφύλιου πολέμου, 
άγνωστο ως τότε και στην ίδια την Ισπανία.

Περιττό να λεχθεί ότι στα χρόνια εξορίας οι αναρχικοί που  γλί
τωσαν τόσο από  τον πόλεμο όσο και από την εκδίκηση του 
Φράνκο έκαναν ατελείωτες συζητήσεις σχετικά με τη μοιραία 
απόφαση των ηγετών της CNT να γίνουν μέλη της κυβέρνη
σης, προκειμένου να καταπολεμήσουν τη σοβιετική κυριαρχία. 
Από τη  στιγμή που  κάθε μορφή αναρχισμού αντιτίθεται στη 
δομή της πολιτικής και του πολιτικού συστήματος, η απόφα
ση αυτή εκλήφθηκε ως συμβιβασμός και όνειδος, που  δεν απέ- 
φερε κανένα όφελος. Ο ι αναρχικοί που  εξέτασαν το θέμα αυτό 
τείνουν να συμφωνούν με το εξής σχόλιο του βετεράνου Γάλ
λου αναρχικού Σεμηαστιέν Φορ [S£bastien Faure): «Ξέρω ότι 
δεν είναι πάντα δυνατό να κάνει κανείς εκείνο που  πρέπει, αλ
λά ξέρω, επίσης, ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που  δεν 
μπορείς να τα κάνεις σε καμία περίπτωση».

Εν τω μεταξύ, δεκαετίες μετά, μία νέα σειρά λαϊκών εξεγέρ
σεων επανέφερε στο προσκήνιο τα αναρχικά συνθήματα της 
ηρωικής ανυπακοής στην εξόφθαλμα μονολιθική αυτοκρατο
ρία του Στάλιν. Οι καταπιεσμένες προσδοκίες αναδύθηκαν 
στους δρόμους των πόλεων της Ουγγαρίας και της Πολωνίας 
το 1956 και εκείνων της Τσεχοσλοβακίας το 1968. Οι εξεγέρ
σεις αυτές ήταν προάγγελοι της επερχόμενης αναίμακτης διά
λυσης της Σοβιετικής'Ενωσης, ύστερα από δεκαετίες φοβερής 
δυστυχίας για εκείνους που, άθελά τους συνήθως, αδυνατού
σαν να ευχαριστήσουν τους εξουσιαστές τους.

Καθώς τα καθεστώτα των δεσμωτών τους κατέρρεαν γύρω 
τους, υπήρχε κάποια ανακούφιση για τους επιβιώσαντες αναρ
χικούς με τις  μαύρες σημαίες της διαμαρτυρίας ενάντια στο 
νέο καπιταλισμό, που  κατευθυνόταν από τους παλιούς κατα- 
πιεστές τους. Είχαν για μιαν ακόμη φορά δίκιο· οι προτεραιό- 
τητές τους παρέμεναν οι ίδιες.



Κεφάλαιο 3
Κράτη, κοινωνίες 
και η πτώση του σοσιαλισμού

Υπάρχει μία σημαντική διαφορά, υπογραμμίζουν οι αναρχικοί, 
μεταξύ κοινωνίας και κράτους. Η διαφορά αυτή ήταν για αιώ
νες προφανής. Μολονότι πολλοί πολιτικοί στοχαστές την 
αγνοούσαν, ήταν ξεκάθαρη, για παράδειγμα, σε ακαδημαϊκούς 
διανοούμενους του 20ού αιώνα, όπως ο Ισάιαχ Μ πέρλιν [Isaiah 
Berlin] ή ο Γκ. Ντ. X. Κόουλ [G.D.H. Cole], καθώς, επίσης, κα
τά το Ι8ο αιώνα στον Τόμας Πέιν, ο οποίος αναφέρθηκε στο 
ιιροηγουμενο κεφάλαιο. Σε συνδυασμό με τη διάλυση της Σο
βιετικής αυτοκρατορίας, η διαφορά αυτή ανακαλύφθηκε εκ νέ
ου από πολιτικούς ερευνητές της «αστικής κοινωνίας».

Ο φιλόσοφος Μάρτιν Μ πούμπερ [Martin Buber] ήταν ο φίλος 
και ο εκτελεστής της διαθήκης του Γερμανού αναρχικού Γκου- 
στάβ Λαντάουερ [Gustav Landauer], του οποίου η άποψη για 
τη φύση του κράτους ως τρόπου της ανθρώπινης συμπεριφο
ράς συζητήθηκε στο κεφάλαιο 1. Με την ιδιότητά του ως κα
θηγητή κοινωνιολογίας, ο Μ πούμπερ επισήμανε μία εντυπω
σιακή πόλωση μεταξύ δύο αρχών της ανθρώπινης συμπεριφο
ράς: της πολιτικής και της κοινωνικής. Τα χαρακτηριστικά της 
πολιτικής αρχής, θεώρησε, είναι η δύναμη, η εξουσία, η ιε 
ραρχία και η επιβολή, ενώ η κοινωνική αρχή είναι, γ ι’ αυτόν, 
ορατή σε όλες τις αυθόρμητες σχέσεις των ανθρώπων, οι οποί
ες διαμορφώνονται γύρω από κοινές ανάγκες ή κοινά συμφέ
ροντα  Το πρόβλημα που ανέκυπτε ήταν να εντοπιστεί ο λόγος
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της συνεχούς ανόδου της πολιτικής αρχής. Ο  Μ πούμπερ πρό- 
τεινε ως απάντηση ότι

το γεγονός πως κάθε λαός νιώθει να απειλείται από τους άλ
λους δίνει στο κράτος την ενωτική δύναμή του· εξαρτάται από 
το ένστικτο αυτοσυντήρησης της κοινωνίας καθεαυτής- η λαν- 
θάνουοα εξωτερική κρίση του επιτρέπει να πάρει το πάνω χέ
ρι σε εσωτερικές κρίσεις... Όλες οι μορφές των κυβερνήσεων 
έχουν τούτο το κοινό: καθεμιά σε κάθε δεδομένη περίπτωση 
έχει περισσότερη δύναμη από όση χρειάζεται* πράγματι, το 
πλεόνασμα αυτό στη δυνατότητα δημιουργίας προδιαθέσε
ων είναι ουσιαστικά εκείνο που αντιλαμβανόμαστε ως πολιτι
κή δύναμη. Το μέτρο της υπεροχής αυτής αναπαριστά την 
ακριβή διαφορά μεταξύ διοίκησης και κυβέρνησης.

Ο Μ πούμπερ περιέγραψε την υπεροχή αυτή - η  οποία ομολό
γησε ότι δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί με ακρίβεια- ως «πο
λιτικό πλεόνασμα», και παρατήρησε ότι

η δικαιολόγησή της προέρχεται από την εξωτερική και εσω
τερική αστάθεια, από τη λανθάνουσα κατάσταση κρίσης με
ταξύ εθνών και μέσα σε κάθε έθνος. Η πολιτική αρχή σε σχέ
ση με την κοινωνική αρχή είναι πάντα πιο δυνατή από όοο 
απαιτούν οι καταστάσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συνεχής 
μείωση του κοινωνικού αυθορμητισμού.

Ο κοινωνικός αυθορμητισμός έχει μεγάλη αξία για τους αναρ
χικούς, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα των πολιτικών 
που εμπλέκονται στη διάλυση του μετα-πολεμικού βρετανικού 
κράτους ευημερίας, γι’ αυτό και προτείνουν τις αρετές της κερ- 
δοφόρας ιδιωτικής επιχείρησης. Λένε συχνά για τους αναρχι
κούς ότι η αντιπάθειά τους προς το κράτος είναι ιστορικά ξε
περασμένη, αφού μία από τις κύριες λειτουργίες του σύγχρο
νου κράτους είναι η εξασφάλιση κοινωνικής ευημερίας. Οι ίδιοι 
οι αναρχικοί απαντούν, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνική ευη
μερία στη Βρετανία δεν προήλθε από την κυβέρνηση ούτε από
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τους μεταπολεμικούς νόμους της Εθνικής Ασφάλισης, ούτε 
από την σύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) το 
1948, αλλά εξελίχθηκε από ένα ευρύ δίκτυο φιλικών κοινωνιών 
και οργανισμών κοινής ωφελείας, που  αναδύθηκαν από τις 
πρωτοβουλίες των εργατικών τάξεων του 19ου αιώνα.

Ιδρυτής του Βρετανικού ΕΣΥ ήταν το τότε μέλος της βουλής του 
Τρέντεγκαρ στη Νότια Ουαλία, ο Ανεριν Μ πέβαν (Aneurin 
Bevan], υπουργός Υγείας της Εργατικής Κυβέρνησης. Η περι- 
φέρειά του ήταν η έδρα της Ιατρικής Εταιρείας του Τρέντεγκαρ, 
η οποία ιδρύθηκε το 1870 και λειτούργησε έως το 1995. Η Ια
τρική Εταιρεία παρέσχε ιατρική φροντίδα στους τοπικούς ερ
γάτες, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν ανθρακωρύχοι και 
χαλυβουργοί, όπως επίσης (σε αντίθεση με το πριν από το 1948 
Εθνικό Σύστημα Υγείας) στα προστατευόμενα μέλη, στα παιδιά, 
στους ηλικιωμένους και στους άνεργους: σε όλους, δηλαδή, όσοι 
ζούσαν στην περιφέρεια. Η Ιατρική Εταιρεία του Τρέντεγκαρ

συντηρείτο όλα αυτά τα χρόνια από τις εθελοντικές συνει
σφορές τριών απλών πενών από κάθε λίρα του μισθού των αν
θρακωρύχων και των χαλυβουργών... Για ένα διάστημα η εται
ρεία απασχολούσε πέντε γιατρούς, έναν οδοντίατρο, έναν ορ
θοπεδικό και έναν φυσιοθεραπευτή, προκειμένου να φροντί
ζουν για την υγεία περίπου 25.000 ανθρώπων.

Ένας συνταξιούχος ανθρακωρύχος είχε πε ι στον Πήτερ Χέ- 
νεσσυ [Peter Hennessy] ότι, όταν ο Μ πέβαν ίδρυσε το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, «νομίζαμε ότι θα διαμόρφωνε όλη τη χώρα σε 
ένα μεγάλο Τρέντεγκαρ». Πρακτικά, το Σύστημα Υγείας, από 
τον καιρό που  συστήθηκε, βρισκόταν συνεχώς σε μία κατά
σταση αναδιοργάνωσης, χωρίς ποτέ, όμως, να αποκτήσει το 
πικό και ομοσπονδιακό χαρακτήρα για την ιατρική περίθαλψη. 
Με μία δεύτερη ματιά πάνω την ιστορία του Τρέντεγκαρ, μπο
ρούμε να δούμε ότι, όταν ο κάθε εργαζόμενος εργάτης σε εκεί
νη την πόλη έδινε την εθελοντική συνεισφορά του για να επε- 
κταθεί η τοπική ιατρική περίθαλψη σε κάθε κάτοικο, οι μισθοί
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ακόμη και των πιο εξειδικευμένων βιομηχανικών εργατών ήταν 
κάτω από το όριο φορολόγησης. Αλλά από τότε που  θεσπ ί
στηκαν η ολική απασχόληση και το σύστημα ΡΑΥΕ (η αυτόμα
τη επιβολή φόρου ως καθήκον των εργοδοτών), κατά τη διάρ
κεια του Β' Παγκόσμιου πολέμου, το Θησαυροφυλάκιο της κε
ντρικής κυβέρνησης εξαφάνισε τα χρήματα που προορίζονταν 
για τοπικές πρωτοβουλίες. Εάν το σχέδιο τοπικής αυτοφορο- 
λόγησης κατά το  πρότυπο του Τρέντεγκαρ είχε γενικευθεί για 
την παροχή υγείας, η μόνιμη αυτή καθημερινή ανάγκη δεν θα 
είχε γίνει το παιχνίδι της οικονομικής πολινικής της κεντρικής 
κυβέρνησης.

Οι αναρχικοί αναφέρουν αυτό το μικρό, τοπικό παράδειγμα 
εναλλακτικής προσέγγισης παροχής ιατρικής φροντίδας, προ- 
κειμένου να δείξουν ότι θα μπορούσε να είχε αναπτυχθεί μία 
διαφορετικού τύπου κοινωνική οργάνωση. Στη βρετανική ιστό

ν· ρία, μία άλλη περίπτω ση που  απαντάται στις δεκαετίες του 
j  1930 και του 1950 είναι η γνωστή ως Πείραμα του Πέκαμ στο 
|· Νότιο Λονδίνο. Επρόκειτο στην ουσία για μία λέσχη που  πα-
< ρείχε τις υπηρεσίες της σε επίπεδο οικογένειας, και όπου η ια

τρική φροντίδα ήταν υπηρεσία μιας κοινωνικής οργάνωσης 
που διέθετε αθλητικές και κολυμβητικές εγκαταστάσεις.

Αυτές και άλλες πιο πρόσφατες ανάλογες απόπειρες να αλλά
ξουν οι σχέσεις για την ικανοποίηση των καθολικών κοινωνι
κών αναγκών, καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη αναζή
τησης εναλλακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση της φοβε
ρής πόλωσης μεταξύ της δημόσιας γραφειοκρατίας από τη μία 
πλευρά και του ιδιωτικού κέρδους από την άλλη. Εγώ ο ίδιος 
άκουσα τον πρώην προϊστάμενο και αρχιτέκτονα της οργάνω
σης του Υπουργείου Υγείας να παραδέχεται ότι οι συμβουλές 
που  για χρόνια έδινε σχετικά με το σχεδιασμό νοσοκομείων 
ήταν παραπλανητικές. Ανάλογες εξομολογήσεις έχω ακούσει 
από ακριβοπληρωμένους διοικητικούς συμβούλους, οι οπο ί
οι προσλήφθηκαν για να λύσουν οργανωτικά προβλήματα του 
ΕΣΥ.
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Πριν από έναν αιώνα, ο Κροπότκιν επισήμανε τη μεγάλη π ο ι
κιλία «φιλικών εταιρειών, ενώσεων ετερόκλητων συντρόφων, 
λεσχών σε χωριά και πόλεις πρυ  οργανώθηκαν για να πληρώ
νουν την αμοιβή του γιατρού», οι οποίες δημιουργήθηκαν με 
πρωτοβουλία της εργατικής τάξης· ως ένα αποδεικτικό στοι
χείο για το έργο του Η  αλληλοβοήθεια, παράγοντας της εξέλιξης, 
όπω ς και σε ένα μεταγενέστερο βιβλίο του, το  Σύγχρονη επ ι
στήμη και αναρχισμός [Modem Sdence and Anarchism], αναφέρει 
ότι «η οικονομική και πολιτική απελευθέρωση του ανθρώπου 
θα πρέπει να δημιουργήσει νέες μορφές για την έκφρασή της 
στη ζωή αντί εκείνων που  θεσπίζονται από το κράτος». Γιατί 
θεωρούσε αυτονόητο ότι «η νέα αυτή μορφή θα πρέπει να εί
ναι π ιο λαϊκή, πιο αποκεντρωμένη και πιο κοντά στη λαϊκή αυ
τοδιοίκηση, από όσο θα μπορούσε να είναι π οτέ  η αντιπρο
σωπευτική κυβέρνηση». Ο Κ ροπότκιν επαναδιατύπωσε την 
άποψη ότι είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε νέες μορφές ορ
γάνωσης για τις κοινωνικές λειτουργίες που  το  κράτος π λ η 
ροί μέσω της γραφειοκρατίας και ότι «όσο δεν γίνεται αυτό, τί
ποτα δεν πρόκειται να γίνει».

Υποστηρίζεται συνήθως ότι, εξαιτίας της σύγχρονης δυνατό
τητας μετακίνησης των ανθρώπων και της ταχύτατης επικοι
νωνίας, ζούμε όλοι σε μία σειρά παγκόσμιων χωριών και, συ
νεπώς, η έννοια τοπικού ελέγχου των τοπικών υπηρεσιών εί
ναι ξεπερασμένη. Αλλά εδώ υπάρχει σύγχυση μεταξύ των εν
νοιών των κοινωνιών της γειτνίαοης και των κοινωνιών του συμ
φέροντος. Μ πορεί να μοιραζόμαστε τα ίδια συμφέροντα με αν
θρώπους στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά να μη ξέρουμε καν 
τους γείτονές μας.Ό μω ς, η εικόνα μετασχηματίζεται σε διά
φορα στάδια στην προσωπική ή οικογενειακή ιστορία μας μό
νο όταν έχουμε μοιραστεί συμφέροντα με άλλους που χρησι
μοποιούν το τοπικό σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης ή το 
κέντρο υγείας και το τοπικό κατάστημα ή ταχυδρομείο. Εδώ 
υπάρχει, όπω ς μπορεί να επιβεβαιώσει κάθε γονιός, μία έντο
νη μέριμνα για καθαρά τοπικά ζητήματα.
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Θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί εναλλακτικά πρότυπα 
κοινωνικού ελέγχου των τοπικών υπηρεσιών, αλλά αυτό δεν 
έγινε εξαιτίας της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία επέβαλε 
εθνική ομοιογένεια.Έ τσι, η λαϊκή αυταπάτη για το γραφειο
κρατικό κράτος ευημερίας συνέπεσε με την άνοδο του διαχει
ριστικού καπιταλισμού. Οι αναρχικοί διατείνονται ότι, μετά την 
αναπόφευκτη απογοήτευση, μία εναλλακτική έννοια σοσιαλι
σμού θα ανακαλυφθεί και πάλι. Υποστηρίζουν, ακόμη, ότι η 
ταυτοποίηση της κοινωνικής ευημερίας με το γραφειοκρατι
κό διαχειρισμό είναι ένας από τους παράγοντες εξαιτίας των 
οποίων έχει καθυστερήσει επ ί μισό αιώνα η αναζήτηση και 
εξεύρεση άλλων προσεγγίσεων. Ο ιδιωτικός τομέας, όπω ς 
αποκαλείται, θα ήταν ευτυχής να αναλάβει την περίθαλψη των 
πολιτών που  έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τα νοσήλια. 
Οι υπόλοιποι πολίτες θα πρέπ ει είτε να αρκεστούν στις ελά
χιστες υπηρεσίες που  απομένουν γι* αυτούς είτε να ξαναδη- 
μιουργήσουν τους θεσμούς που  διαμορφώθηκαν το 19ο αιώνα. 
Οι αναρχικοί βλέπουν τις μεθόδους τους περισσότερο σχετι
κές παρά ποτέ, περιμένοντας να επαναξιολογηθούν, επειδή  
ακριβώς η σύγχρονη κοινωνία έχει αντιληφθεί τους περιορι
σμούς τόσο του σοσιαλισμού όσο και των εναλλακτικών μορ
φών του καπιταλισμού.

Στο πολύ  γνωστό, παλαιότερα, βιβλίο του, The Managerial 
Revolution [Η  διαχειριστική επανάσταση], ο Τζέιμς Μ πέρναμ 
[James Burnham] εντόπισε στις εταιρείες μία μεταβίβαση δύ
ναμης από τους μετόχους στους διευθυντές. Αλλά μία άλλη πιο 
σύγχρονη αλλαγή στη δομή των δημόσιων υπηρεσιών κάθε εί
δους έχει εμφανιστεί, για παράδειγμα, σε όλο το φάσμα του εκ
παιδευτικού συστήματος. Πρόκειται για την άνοδο στην εξου
σία των επαγγελματιών διευθυντών, που  είναι οι νέοι απ ρό
σβλητοι κύριοι των κάθε είδους θεσμών. Επαγγελματίες της 
μεσαίας τάξης, λόγου χάρη, στη δημόσια υγεία, στον περιβα- 
ντολογικό σχεδίασμά, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, κα
θώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες, βρέθηκαν να υπόκεινται 
στο ίδιο είδος διαχειριστικής γλώσσας που  κάποτε εξόργιζε
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τους συνδικαλιστές της εργατικής τάξης. Η ικανότητα χρήσης 
του παραποιημένου λεξιλογίου της γλώσσας αυτής έχει κατα
στεί η προϋπόθεση για την εξεύρεση εργασίας και την προα
γωγή σε όλο το  φάσμα της αγοράς, εκτός από την υποβαθμι
σμένη οικονομία της σκληρής επαναλαμβανόμενης εργασίας, 
όπου τα παλαιό δεδομένα ανασφάλειας, εκτεταμένου ωραρίου 
και χαμηλής αμοιβής παραμένουν σε ισχύ.

Ο νέος διαχειρισμός έχει τόσο αδύναμα θεμέλια και έχει προ- 
καλέσει τόση δυσαρέσκεια στους ανθρώπους που  είναι περή
φανοι για τ ις  επαγγελματικές ικανότητές τους (πράγμα που  
ισχύει, επίσης, για τους ικανούς εργάτες, οι οποίοι παραμερί
στηκαν λόγω της παγκοσμιοποίησης), ώστε να είναι επόμενο 
να προσβληθεί από μία νέα τάξη υποστηρικτών της δημοκρα
τίας στο χώρο της εργασίας. Ή δη  οι συγγραφείς εγχειριδίων 
εναλλακτικής διαχείρισης δανείζονται τη  γλώσσα, αν όχι τ ις  
προθέσεις, των αναρχικών, όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει με 
ένα εγχειρίδιο που τιτλοφορείται Managing Without Manage
ment (Διαχείριση χωρίς διοίκηση], ή κάποιο άλλο με τον τίτλο 
Action and Existence: Anarchism fo r Business Administration 
[Πράξη και Ζωή: Αναρχισμός αντί Διοίκηση Επιχειρήσεων].

Φαίνεται αναπόφευκτο ότι οι έννοιες του αναρχισμού θα επα- 
ναπλάθονται ή θα επανανακαλύπτονται συνεχώς σε πεδία που 
οι προπαγανδιστές του παρελθόντος δεν θα είχαν φανταστεί πο 
τέ, όσο οι άνθρωποι θα ψάχνουν σε τόσους πολλούς τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας για εναλλακτικές λύσεις στα δεινά 
και τις αδικίες του καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς και του 
γραφειοκρατικού διαχειριστικού σοσιαλισμού. Μ πορούμε να 
διακρίνουμε τέσσερις αρχές που  θα διαμόρφωναν μία αναρχική 
θεωρία των οργανισμών. Οι τελευταίοι αυτοί θα πρέπει να είναι: 
(1) εθελοντικοί, (2) λειτουργικοί, (3) προσωρινοί, και (4) μικροί.

Οι οργανισμοί πρέπει να είναι εθελοντικοί και λειτουργικοί για 
προφανείς λόγους. Δεν έχει νόημα να υποστηρίζουμε την προ
σωπική ελευθερία και ευθύνη, εάν συνεχίζουμε να στήνουμε
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οργανισμούς στους οποίους η στελέχωση είναι υποχρεωτική, 
ή που δεν έχουν κάποιον στόχο. Υπάρχει μία τάση στα σώμα
τα να συνεχίζουν να υπάρχουν ενώ έχουν υπερβεί το όριο της 
λειτουργίας τους. Έτσι, οι οργανισμοί πρέπει να είναι προσω
ρινοί, γιατί η μονιμότητα είναι ένας από τους παράγοντες που 
σκληραίνουν τις αρτηρίες σε κάθε οργανισμό, καθιστώντας αυ
τοσκοπό την επιβίωσή του, ή ικανοποιώντας τα συμφέροντα 
των αξιωματούχων του μάλλον, παρά εκτελώντας τις προφα
νείς λειτουργίες του. Τέλος, οι οργανισμοί πρέπει να είναι μι
κροί, γιατί σε μικρές, διαπροσωπικές ομάδες, οι τάσεις για γρα
φειοκρατία και ιεραρχία, που είναι εγγενείς σε όλους τους ορ
γανισμούς, έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να αναπτυχθούν.

Ο 20ός αιώνας έζησε την εμπειρία ή υπήρξε μάρτυρας κάθε 
παραλλαγής κρατικού σοσιαλισμού και έμαθε ότι οι ιθύνοντες 
του, εάν είναι αρκετά κακόβουλοι μπορούν να επιβάλουν, για 
λίγο, τα π ιο αλλόκοτα καθεστώτα και να τα βαφτίσουν σοσια
λισμό. Ό π ω ς ο  σοσιαλισμός έχει χονδροειδώς διαστρεβλωθεί, 
έτσι και ο αναρχισμός υποφέρει από την ευρέως υποστηριζό- 
μενη άποψη ότι είναι απλώς μία παραλλαγή χιλιασμού, μία π ί
στη στην τελική έλευση, «μετά την επανάσταση», μιας περ ιό
δου υπέρτατης ευτυχίας, όπου  όλα τα προβλήματα, τα οποία 
ταλανίζουν την ανθρωπότητα, θα έχουν λυθεί οριστικά.

Η αναρχική προπαγάνδα του 19ου αιώνα, από κοινού με άλλες 
μορφές σοσιαλιστικής προπαγάνδας, υπαινισσόταν συνήθως 
μία τέτοια πεποίθηση, αλλά εγώ σπανίως έχω συναντήσει 
αναρχικούς του 20ού αιώνα που να αποδέχονται την απλή αυ
τή πίστη. Ό σο για τη μεγάλη τραγωδία του 20ού αιώνα της Σο- 
βιετικής'Ενωσης, που  υποσχόταν έναν επίγειο παράδεισο για 
τις μελλοντικές γενιές μέσω των θυσιών τού σήμερα, η αναρ
χική ανάκριση γ ι’ αυτήν γράφτηκε πολύ καιρό πριν, το  1847, 
από ένα φίλο του Μ πακούνιν, τον Ρώσο υπέρμαχο του λαού 
Αλεξάντερ Χέρζεν [Alexander Herzen]:

Αν η πρόοδος είναι ο στόχος, τότε για ποιους δουλεύουμε;



Ποιος είναι αυτός ο Μολόχ', ο οποίος, καθώς τον πλησιάζουν 
οι καταπονημένοι, αντί να τους επιβραβεύει, αποτραβιέται και, 
οαν παρηγοριά στα εξαντλημένα πλήθη που φωνάζουν «Εμείς, 
οι μελλοθάνατοι, σε χαιρετούμε!», μπορεί να δώσει μόνο τη γε
λοία απάντηση ότι μετά το θάνατό τους όλα θα είναι ωραία στη 
γη; Επιθυμείτε πραγματικά να καταδικάσετε τα ανθρώπινα 
όντα, τα οποία ζουν σήμερα το θλιβερό ρόλο των Καρυάτιδων 
που βαστούν την οροφή, πάνω στην οποία μία ημέρα θα χο
ρεύουν άλλοι, ή το ρόλο των άθλιων δούλων στη γολέρα που, 
βουτηγμένοι ως τα γόνατα στη λάσπη, τραβούν κουπί με τις 
ταπεινόφρονες λέξεις στη σημαία τους: «Μελλοντική Πρόοδος»;

Ένας στόχος που είναι απείρως μακριά δεν είναι καν στόχος, 
είναι απάτη. Ένας στόχος πρέπει να είναι κοντά -  τουλάχιστον 
στο μισθό του εργάτη ή στη χαρά από την εργασία που εκτε- 
λείται. Κάθε εποχή, κάθε γενιά, κάθε ζωή είχε, και έχει, τις δι
κές της εμπειρίες, και en route* νέα αιτήματα γεννιούνται, νέες 
μέθοδοι.

Ο σοσιαλισμός στον 20ό αιώνα υποσχόταν «ένα καλύτερο αύ
ριο» τόσο συχνά και η υπόσχεση έμενε τόσο συχνά ανεκπλή
ρωτη, ώστε, όπως ο Χέρζεν υπογράμμισε, οι νέες γενιές θα 
πρέπει να αναπτύξουν τους δικούς τους πιο άμεσους κοινωνι
κούς στόχους, οι οποίοι -ελπίζουν οι αναρχικοί- θα δομηθούν 
γύρω από τις μορφές μιας κοινωνικής οργάνωσης διαφορετι
κής από το μηχανισμό του κράτους.

Αλλά, επειδή συχνά υπονοείται ότι ο αναρχισμός απλώς δεν 
ταιριάζει στην κλίμακα της σύγχρονης κοινωνίας, η έννοια της 
ομοσπονδίας είναι ζωτικής σημασίας για κάθε προσπάθεια δό
μησης μιας αναρχικής θεωρίας για την οργάνωση. Οι αναρχι
κές αντιλήψεις για την ομοσπονδία εξετάζονται αναλυτικά στο 
κεφάλαιο 9.

1. θεός των Αμμωνπών. Στιι Γραφή αναφέρεται ως Μολέκ (= βασιλιάς). (Σ,τ.Μ.)
2. Καθ’ οδόν, στην πορεία. (Σ,τ.Μ.)
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Κεφάλαιο 4
Απομυθοποιώντας τον εθνικισμό 
και το φόνταμενταλισμό

Οι αναρχικοί υποστηρίζουν ότι η λαϊκή αυτοοργάνωση θα μπο
ρούσε να προσφέρει νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, οι 
οποίες, όπως ο Κροπότκιν το εξέφρασε σε μία παρατήρηση 
που παρέθεσα παραπάνω, θα αναλάμβαναν «τις κοινωνικές 
εκείνες λειτουργίες που το κράτος εκπληρώνει μέσω της γρα
φειοκρατίας». Οπωσδήποτε, δεν είναι τα μόνα ζητήματα που 
εγείρονται, όταν οι σκεπτικιστές απορρίπτουν τον αναρχισμό 
ως μία πρωτόγονη ιδεολογία που, απλά, δεν έχει σχέση με το 
σύγχρονο κόσμο. Οι αναρχικοί αρθρώνουν ένα διαφορετικό λό
γο, καθώς παρατηρούν το σύγχρονο έθνος-κράτος και τις έντο
νες εχθρότητες και αντιπαλότητες που ανακύπτουν μεταξύ 
της κυβέρνησης οποιουδήποτε μεγάλου κράτους και των άλ
λων κυβερνήσεων, ή τις θανάσιμες έχθρες μεταξύ διαφόρων 
παρατάξεων σε μία περιοχή που έχει οριστεί ως κράτος, Kat 
τον τρομακτικό ανταγωνισμό μεταξύ των οπαδών διαφόρων 
θρησκειών. Μπορούν να επισημάνουν, ειδικότερα, τη δηλητη
ριώδη κληρονομιά του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού στις περιο
χές τις οποίες οι αυτοκρατορικές δυνάμεις κατέλαβαν και κα
τέστησαν αποικίες τους.

Είναι, ίσως, σημαντικό οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Βέλγοι, οι Γερ
μανοί, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Ιταλοί, οι Δανοί, οι Αυ
στριακοί, οι'Ελληνες, οι Τούρκοι, οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί να 
θυμηθούν, μεταξύ άλλων, ότι οι περισσότερες από τις δυσε



πίλυτες διαφωνίες σήμερα ανά την υφήλιο είναι άμεσο απο
τέλεσμα της ιμπεριαλιστικής πολιτικής που ακολούθησαν άλ
λοτε οι ηγέτες τους, με τη θανάσιμη εμμονή τους να καταλαμ
βάνουν κάποιο άλλο μέρος του κόσμου και την κυνική εφαρ
μογή του συνθήματος «Διαιρεί και βασίλευε». Σε όλο τον κό
σμο οι άνθρωποι υποφέρουν σήμερα εξαιτίας της δράσης των 
ιμπεριαλιστών κατακτητών, ενώ οι πολεμικές διαθέσεις συχνά 
δυσχεραίνουν την κατάσταση. Τα εθνικιστικά κινήματα, όπως 
παρατήρησε ο Αβι Σλάιμ (Avi Shlaim],

έχουν μία έμφυτη τάση προς τον εξτρεμισμό και την ξενοφο
βία, προς την αυτοκαταξίωση από τη μία πλευρά και τη δαι- 
μονοποίηση του εχθρού από την άλλη. Η ιστορία συχνά πα
ραποιείται ή και ανασκευάζεται ακόμη, προκειμένου να εξυ
πηρετηθεί μία εθνικιστική πολιτική.

Είναι δύσκολο να δει κανείς πώς οι αναρχικοί, με την απόλυτη 
αποστροφή τους τόσο προς τους θρησκευτικούς ανταγωνι
σμούς όσο και προς την πολιτική της εδαφικής επέκτασης, 
μπορούν, πέραν από την ευθεία απαξίωση του ιμπεριαλισμού, 
να εμπλακούν σε αυτές τις διαφωνίες, αντί να εύχονται να ανή
καν αυτές στο παρελθόν. Η αποχή μπορεί να είναι μία επικίν
δυνη, αν και αναγκαία, στάση. Όλοι έχουμε παρατηρήσει σε 
όλο τον κόσμο περιπτώσεις όπου οι ζηλωτές έχουν συμπερι- 
φερθεί με τον πιο κακόβουλο τρόπο σε εκείνους που τόλμη
σαν να επιχειρήσουν να συνυπάρξουν με ανθρώπους «από την 
άλλη πλευρά». Ο Μάρτιν Μπούμπερ, ο οποίος πριν από μισό 
αιώνα έκανε αξιοσημείωτες επισημάνσεις σε μία προσπάθεια 
αποτίμησης του αναρχισμού, προειδοποίησε, ήδη από το 1921, 
τους συμπατριώτες του Σιωνιστές ότι, αν οι Εβραίοι στην Πα
λαιστίνη δεν ζήσουν μαζί με τους Αραβες και δίπλα σε αυτούς, 
θα βρεθούν να ζουν σε μία κατάσταση έχθρας με αυτούς.Όταν 
πέθανε, 44 χρόνια αργότερα, οι νεκρολόγοι σημείωσαν ότι η 
εισήγησή του για διπλή εθνικότητα ήταν η αιτία για να περι
θωριοποιηθεί από τους ορθόδοξους Σιωνιστές ως «εχθρός του 
λαού».
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Οι απαντήσεις αυτές του 20ού αιώνα οπωσδήποτε δεν ήταν 
οι αναμενόμενες για τους αναρχικούς του 19ου αιώνα. Η κλα
σική θέση τους για τη θρησκεία ως κοινωνικό φαινόμενο προ
έρχεται από το μεγαλύτερης κυκλοφορίας έργο του Ρώσου 
αναρχικού Μικαΐλ Μπακούνιν Θεός και κράτος [Dieu et Γέίαί], 
Στο έργο αυτό, γραμμένο το 1871, ο συγγραφέας απορρίπτει το 
γεγονός ότι η πίστη στον Θεό επιβιώνει ακόμη μεταξύ των αν
θρώπων, ειδικότερα, όπως το έθεσε, «στις αγροτικές περιοχές, 
όπου είναι πιο διαδεδομένη από όσο στους προλετάριους των 
πόλεων», θεωρούσε ότι η πίστη στη θρησκεία ήταν απόλυτα 
φυσιολογική, επειδή όλες οι κυβερνήσεις έχουν συμφέρον από 
την άγνοια των ανθρώπων, που αποτελεί μία από τις βασικές 
συνθήκες της δύναμής τους· όντας καταπονημένοι από την ερ
γασία, στερημένοι από αργίες και πνευματική συναναστροφή, 
οι άνθρωποι αναζητούσαν μία διέξοδο. Ο Μπακούνιν υποστή
ριξε ότι υπάρχουν τρεις οδοί διαφυγής από τη μιζέρια της ζω
ής, εκ των οποίων οι δύο είναι πλασματικές και η άλλη πραγ
ματική. Οι δύο πρώτες ήταν το ποτό και η Εκκλησία, «η πα
ραλυσία του σώματος ή η διαφθορά του πνεύματος· η τρίτη εί
ναι η κοινωνική επανάσταση». Η κοινωνική επανάσταση, υπο
στήριξε,

θα είναι πολύ πιο ισχυρή από όλο το θεολογικό προπαγανδι- 
σμό των ελεύθερων στοχαστών, και θα καταστρέφει και το τε
λευταίο ίχνος θρησκευτικών πεποιθήσεων και ακόλαστων συ
νηθειών των ανθρώπων -  πεποιθήσεων και συνηθειών πολύ 
πιο άρρηκτα συνδεδεμένων από όσο γενικά υποτίθεται.

Ο Μπακούνιν, στη συνέχεια, στράφηκε κατά των ισχυρών, κυ
ρίαρχων ανθρώπων των κοινωνικών τάξεων, οι οποίοι, επειδή 
δεν μπορούσαν λόγω της κοσμοπολίτικης εμπειρίας τους να 
είναι οι ίδιοι πιστοί, «έπρεπε να προσποιούνται ότι είναι π ι
στοί», γιατί η απλή πίστη των ανθρώπων ήταν χρήσιμη για την 
καταπίεσή τους. Τέλος, στη συγκεκριμένη αυτή δήλωση των 
προθέσεών του, ο Μπακούνιν στράφηκε εναντίον των προπα- 
γανδιστών εκείνων της θρησκείας, οι οποίοι, όταν τους προ-



καλέσεις για οποιαδήποτε παραδοξότητα στο δόγμα τους, εί
τε πρόκειται για θαύματα είτε για παρθενογενέσεις είτε για 
αναστάσεις, εξηγούν με επιβλητικό τρόπο ότι αυτά πρέπει να 
ερμηνεύονται ως όμορφοι μύθοι και όχι σαν κυριολεκτικές 
αλήθειες, και ότι εμείς ένεκα των πεζών ερωτήσεών μας είμα
στε για λύπηση, σε αντίθεση με αυτούς που προπαγανδίζουν 
υπέρ της μυθολογίας ως αλήθειας.

Οι απόψεις του Μπακούνιν πάνω στο θέμα αυτό ήταν σχεδόν 
ίδιες με εκείνες του αντιπάλου του Καρλ Μαρξ, του οποίου μία 
από τις πιο γνωστές φράσεις ήταν ο χαρακτηρισμός της θρη
σκείας ως «οπίου του λαού». Οι ιστορικοί των ιδεών θα ταξι
νομούσαν το φιλελευθερισμό, το σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό 
και τον αναρχισμό ως προϊόντα της περιόδου του Διαφωτι
σμού, ως αποτέλεσμα της Εποχής του Λόγου, ως ζύμωση των 
ιδεών και του ερευνητικού πνεύματος μεταξύ της Αγγλικής 
Επανάστασης της δεκαετίας του 1640 και των αμερικανικών 
και γαλλικών επαναστάσεων των δεκαετιών του 1770 και του 
1780.

Με απλά λόγια, ένα από τα αποτελέσματα του Διαφωτισμού 
που συντελέστηκε αργά και με δυσκολία ήταν η θρησκευτική 
ανεκτικότητα. Τείνουμε να ξεχνάμε ότι η Αγγλία διαθέτει μία 
κρατική Εκκλησία, η οποία ιδρύθηκε εξαιτίας της διαμάχης του 
Ερρίκου Η' με τον Πάπα για ένα από τα διαζύγιά του. Η δια
μάχη αυτή δημιούργησε μάρτυρες, όπως μας υπενθυμίζει η 
μακρά ιστορία καταπίεσης των αντιφρονούντων, καθώς, επί
σης, και ο συνεχής αγώνας για θρησκευτική ελευθερία. Μόλις 
το 1858 έγινε η άρση των νομικών εμποδίων εναντίον των 
Εβραίων και μόλις το 1871 επετράπη σε όσους δεν ακολου
θούσαν τα 39 άρθρα της Εκκλησίας της Αγγλίας να εισέρχονται 
στα αρχαία πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Καίμπριτζ. 
Μπορεί μεν η Εκκλησία της Αγγλίας να μην έχει ιδιαίτερη ση
μασία για την πλειονότητα των Βρετανών, αλλά μας υπενθυ
μίζει ένα σημαντικό κοινωνικό και πολιτικό γεγονός.Ένα από 
τα αποτέλεσμα του Διαφωτισμού ήταν ότι οι άνθρωποι που συ



νέταξαν τα συντάγματα πολλών κρατών προσπάθησαν να δι
δαχθούν από την ιστορία και τον τρόμο των θρησκευτικών πο
λέμων, επιμένοντας στον απόλυτο διαχωρισμό των θρησκευ
τικών ζητημάτων από το δημόσιο βίο. Η θρησκεία θεωρήθηκε 
προσωπική υπόθεση.

Τούτο ήταν ακριβές για τους ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτει
ών της Αμερικής, των οποίων σι πρόγονοι έφυγαν για να γλι
τώσουν από τις θρησκευτικές διώξεις στην Ευρώπη· τούτο 
ήταν ακριβές για τη Γαλλική Δημοκρατία, και, ακολούθως, για 
τις χώρες οι οποίες, με μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, απε
λευθερώθηκαν από το γαλλικό ιμπεριαλισμό. Τούτο ήταν ακρι
βές, επίσης, για πολλές νέες δημοκρατίες που ιδρύθηκαν κατά 
τον ίδιο περίπου τρόπο μετά την πτώση του ιμπεριαλισμού 
στον 20ό αιώνα. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 
οι δημοκρατίες της Ινδίας, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της 
Αλγερίας και του Ισραήλ.

Σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο, το κοσμικό κράτος βρίσκεται 
υπό απειλή. Κοσμικά πολιτικά καθεστώτα στη Βόρεια Αφρική 
και τη Μέση Ανατολή συγκρούονται με ένοπλα θρησκευτικά 
κινήματα, ενώ εκδηλώνεται μία αυξανόμενη φονταμενταλιστι- 
κή απειλή εναντίον του κοσμικού συντάγματος των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Αυτό δεν το είχε προβλέψει ο Μπακούνιν ή ο 
Μαρξ, ή οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός διανοούμενος του 
19ου αιώνα, από τον Αλέξις ντε Τοκεβίλ [Alexis de Toqueville] 
έως τον Τζον Στούαρτ Μιλ [John Stuard Mill].

Η απρόσμενη και ανεπιθύμητη αυτή αλλαγή στη θρησκευτι
κή ατμόσφαιρα, που ονομάζουμε φονταμενταλισμό, δημιουρ- 
γήθηκε από μία τάση θρησκευτικής αναβίωσης στις Ηνωμένες 
Πολιτίες μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, η οποία επέμενε 
στην πίστη τής κατά γράμμα αλήθειας κάθε ζητήματος της Βί
βλου. Η χρήση του όρου «φονταμενταλισμός» έχει διευρυνθεί, 
ώστε να περιλαμβάνει κινήματα της θρησκείας των Εβραίων, 
των Ισλαμιστών, των Ινδουιστών, των Σιχ και των Σίντο, τα



οποία, για τους απ’ έξω, παρουσιάζουν όμοια χαρακτηριστι
κά. Τα κινήματα αυτά αηοτελούν απειλή όχι μόνο εναντίον της 
ιδέας του κοσμικού κράτους, ηο.υ κατακτήθηκε με σκληρούς 
αγώνες, πράγμα το οποίο για τους αναρχικούς δεν έχει ιδιαί
τερη σημασία, αλλά και εναντίον των ελευθεριών του κάθε πο
λίτη, οι οποίες επίσης κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες. Ο 
αναρχικός και κοσμικός ηροπαγανδιστής Νίκολας Βάλτερ 
[Nicolas Walter] μάς προτρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη την 
απειλή αυτή, υπογραμμίζοντας ότι

Φονταμενταλιστές χριστιανοί προσπαθούν να καταστείλουν 
τη μελέτη της εξέλιξης και της μεθόδου της αντισύλληψης και 
έκτρωσης στον Δυτικό και τον Τρίτο Κόσμο. Φονταμενταλι- 
στές Εβραίοι προσπαθούν να ενσωματώσουν ολόκληρη την 
Παλαιστίνη στο Ισραήλ και να επιβάλουν τη χαλαχά, το εθι
μικό Ιουδαϊκό δίκαιο. Φονταμενταλιστές μουσουλμάνοι προ
σπαθούν να εγκαθιδρύσουν μουσουλμανικά καθεστώτα σε 
όλες τις χώρες με μουσουλμανικό πληθυσμό (συμπεριλαμβα- 
νομένης και της Βρετανίας) και να επιβάλουν τη ααρία, τον 
παραδοσιακό νόμο του Ισλάμ. Φονταμενταλιστές όλων των 
θρησκευτικών δογμάτων προβαίνουν σε δολοφονίες και χρη
σιμοποιούν την τρομοκρατία σε όλο τον κόομο για να περιο
ρίσουν την ελευθερία και το διάλογο τέτοιων θεμάτων.

Πρόκειται περί απόλυτης τραγωδίας τόσο για την πλειονότη
τα των πολιτών της κάθε χώρας, που το μόνο που τους απα
σχολεί είναι οι απλές υποθέσεις της ζωής, το να συντηρήσουν 
την οικογένειά τους και να απολαμβάνουν τις καθημερινές χα
ρές της ζωής, όσο και για εκείνους οι οποίοι φιλοδοξούν να 
βελτιώσουν τις συνθήκες μέσα από την κοινοτική δράση και 
την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η καταπίεση της θρησκείας, από την πλευρά του κράτους, ου
δέποτε υπήρξε αποτελεσματική. Η Σοβιετική Ένωση υπήρξε 
μάρτυρας 70 χρόνων απαγόρευσης και πολεμικής, άλλοτε 
βίαιης και άλλοτε ήπιας, εναντίον της θρησκείας. Όταν το κα
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θεστώς κατέρρευσε, υπήρξε μία τεραστίων διαστάσεων ανα
βίωση της Ορθόδοξης πίστης και ένα ελεύθερο πεδίο για τους 
Αμερικανούς Προτεστάντες Ευαγγελιστές. Στη Σοβιετική Κε
ντρική Ασία, ο Μαλίζ Ρούθβεν [Malise Ruthven] αναφέρει,

οι τοπικές ελίτ, προσκολλημένες στα ισλαμικά έθη και ανα- 
γνωρίζοντας ένα βαθμό συγγένειας μεταξύ ισλαμικών και κοι
νωνικών αξιών, εξαπατούσαν το κράτος για τις ανπθρησκευ- 
τικές δραοτηριότητές τους, όπως το εξαπατούσαν με το να 
καταγράφουν πλασματικά νούμερα της ποσότητας του βαμ
βακιού που παρήγαγαν. Συγκεντρώσεις ηλικιωμένων που διά
βαζαν το Κοράνι περιγράφονταν στους ζηλωτές της κοινωνίας 
του Επιστημονικού Αθεϊσμού ως συγκεντρώσεις βετεράνων 
του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου.

Στην Τουρκία, ο Κεμάλ Ατατοϋρκ, ο οποίος ενστερνίστηκε τις 
απόψεις του Μπακούνιν για τη θρησκεία, ξεκίνησε μία δικτα- 
τορική πολιτική με στόχο την «αποϊσλαμοποίηση». Οι σύγ
χρονοι διάδοχοί του αδυνατούν να εγκαθιδρϋσουν έστω και μία 
εικονική δημοκρατία, επειδή ακριβώς υπάρχει η απειλή της 
επιστροφής της θρησκείας. Σε διαφορετική κλίμακα χρόνου, 
τον Σάχη του Ιράν, ο οποίος με αδίστακτο τρόπο θέλησε να 
επιβάλει στη χώρα του το δυτικό τρόπο ζωής, διαδέχθηκε ένα 
φονταμενταλισηκό καθεστώς, το οποίο ουδείς είχε προβλέψει. 
Η Αίγυπτος και η Αλγερία διχάζονται από αντίπαλες ελίτ του 
κοσμικού και του θρησκευτικού κράτους. Στις Ηνωμένες Πο
λιτείες, το πιο ισχυρό λόμπυ είναι εκείνο της Χριστιανικής 
Συμμαχίας, με αυξανόμενη επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό 
κόμμα. Η Χριστιανική Συμμαχία αρνείται οποιαδήποτε ευθύ
νη για το φόνο του τελευταίου γιατρού που έκανε έκτρωση 
στον αμερικανικό Νότο.

Είναι απογοητευτικό όσο και απρόσμενο για τους κοσμικούς 
αναρχικούς, οι οποίοι, ενώ πίστευαν ότι οι θρησκευτικοί πό
λεμοι ανήκουν στο παρελθόν, πρέπει τώρα να αντιμετωπίζουν 
ζητήματα αναγνώρισης της διαφορετικότητας και να προσπα
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θούν, παράλληλα, να προωθούν όλα εκείνα που μας ενώνουν 
αντί εκείνων που μας χωρίζουν.Ένας τρόπος προσέγγισης που 
μπορούν να υιοθετήσουν είναι εκείνος του αναρχικού προπα- 
γανδιστή του προηγούμενου αιώνα Ρούντολφ Ρόκερ [Rudolf 
Rocker), από την εβραϊκή κοινότητα του Ουαϊττσάπελ, στο 
Ανατολικό Λονδίνο, ο οποίος συχνά είχε καταφερθεί κατά της 
προκλητικής συμπεριφοράς των συμπατριωτών του, που δια- 
δήλωναν υπέρ των Εβραίων τα πρωινά του Σαββάτου έξω από 
τη συναγωγή στο Μπρικ Λέιν.Όταν ρώτησαν τον Ρόκερ για την 
άποψή του σχετικά με τις διαδηλώσεις αυτές, απάντησε πως ο 
κατάλληλος για τους πιστούς χώρος ήταν ο οίκος λατρείας, 
ενώ για τους απίστους οι ριζοσπαστικές συναντήσεις. Το σκη
νικό, όμως, έχει αλλάξει. Γιατί το ίδιο κτίριο το οποίο είδε πολ
λές πίστεις να έρχονται και να παρέρχονται, που έγινε εκκλη
σία των Ουγενότων, τόπος συνάντησης αντιφρονούντων και 
εβραϊκή συναγωγή, τώρα είναι τζαμί. Καθένας που ενοχλεί 
τους εξερχόμενους πιστούς σήμερα δεν είναι ένας κοσμικός 
από το Μπαγκλαντές αλλά ένας απειλητικός Αγγλος ρατσι
στής, που στόχος του είναι ο εκφοβισμός και οι ταραχές.

Έχει ειπωθεί, παραδείγματος χάριν, για το Ινδικό Κόμμα του 
Λαού [Bharatiya Janata Party] στην Ινδία, το οποίο ευθύνεται 
για τη βία που κατά καιρούς σημειώθηκε σε πολλές περιοχές 
του Παντζάμπ, όπου ζούσαν άλλοτε μαζί και αρμονικά δια
φορετικές κοινότητες, ότι το όνομα αυτής της νόσου δεν είναι 
φονταμενταλισμός, αλλά εθνικισμός. Η άποψη αυτή ισχύει και 
για άλλες περιοχές της υφηλίου, συμπεριλαμβανομένων πολ
λών χωρών του Ισλαμικού κόσμου, όπου θα πρέπει να κα
τακρίνουμε τις ατελείωτες ταπεινώσεις και απαξιώσεις που 
έχει υποστεί από το δυτικό ιμπεριαλισμό η τοπική τους κουλ
τούρα.

Η διαπίστωση τουΈντουαρντ Σαΐντ [Edward Said] (βλ. παρα
κάτω, απόσπασμα από το έργο του Culture and Imperialism  
[Παιδεία και Ιμπεριαλισμός]) περιλαμβάνει πολλές μεγάλες 
αλήθειες. Οι χώρες της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής ήταν
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Ο φόβος και ο τρόμος που προ καλείται από τις φρικα
λέες και υπερβολικές εικόνες της «τρομοκρατίας» και 
του «φονταμενταλισμού» -αποκαλέστε τες φιγούρες 
μιας διεθνούς ή διεθνικής εικόνας που κατασκευάστη
κε από ξένους διαβόλους- επισπεύδει την υποταγή του 
ατόμου στους κυρ<αρχους κανόνες της στιγμής. Αυτό 
ισχύει τόσο στις νέες μεταπουαακές κοινωνίες όσο και 
στη Δύση, γενικώς, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδι- 
κώς. Έτσι, το να εναντιώνεσαι στην ανωμαλία και τον 
εξτρεμισμό, που είναι εγγενείς στην τρομοκρατία και το 
φονταμενταλισμό -το παράδειγμά μου έχει μία μικρή 
μόνο δόση παρωδίας-, είναι σαν να υποστηρίζεις τη με
τριοπάθεια, τη λογική, τον εκτελεστικό συγκεντρωτισμό 
ενός αορίστως σχεδιασμένου «δυτικού» (ή αλλιώς το
πικού και πατριωτικά υποτιθέμενου) ήθους. Η ειρωνεία 
είναι ότι, αντί να μας εμπλουτίζει με πεποίθηση Mu 
ασφαλή «ομαλότητα», που συσχετίζουμε με προνόμια 
και ορθότητα, η δυναμική αυτή «μάς» εμποτίζει με δί
καιη οργή και αμυντικότητα, όπου οι «άλλοι» αντιμε
τωπίζονται τελικώς ως εχθροί που θέλουν να κατα
στρέφουν τον πολιτισμό κάι τοντρόπο ζωής μας.

Ένηοοαρντ Zctfrc, Culture and Imperialism 
(London, Chatto and Windus 1993).

για αιώνες υποτελείς πότε του ενός και πότε του άλλου ιμπε
ριαλισμού, με τους πολιτισμούς τους να γελοιοποιούνται ή να 
πατρονάρονται, και τα σύνορά τους να καθορίζονται από τις 
γραμμές που σχέδιαζαν σε ένα χάρτη σι ευρωπαϊκές κυβερνή
σεις και επιχειρήσεις. Σήμερα, οι χώρες αυτές έχουν αξία ανά
λογα με τις πετρελαϊκές πηγές ή ως δυνητικές αγορές, ενώ εί
ναι γεμάτες από όπλα που  ξέμειναν από τις δω ροδοκίες του 
Ψ υχρού Πολέμου. Η δυτική κοσμική θρησκεία της άκρατης 
κατανάλωσης γρήγορα υιοθετήθηκε από τους ηγέτες της Μ έ
σης Ανατολής, οι οποίοι, όμως, δεν προσέφεραν τίποτε άλλο



παρά μάταιες ελπίδες στη φτωχή πλειοψηφία των υπηκόων 
τους.

Ένα άλλο ζωτικής σημασίας ζήτημα, που έφερε στο προσκήνιο 
η μαροκινή λογία Φατίμα Μερνίσι [Fatima Memissi], όταν της 
ζητήθηκε να γράψει τον πρόλογο στην αγγλική μετάφραση του 
βιβλίου της Women and Islam [Γυναίκες και Ισλάμ], είναι το 
εξής:

Οταν ολοκλήρωσα τη συγγραφή του βιβλίου αυτού, κατάλαβα 
ένα πράγμα: εάν τα δικαιώματα των γυναικών είναι πρόβλημα 
για ορισμένους σύγχρονους μουσουλμάνους άνδρες, δεν είναι 
εξαιτίας του Κορανίου, ούτε του Προφήτη, ούτε της ισλαμι- 
κής παράδοσης, αλλά είναι πολύ απλά γιατί τα δικαιώματα αυ
τά συγκρούονται με τα συμφέροντα μιας ανδρικής ελίτ. Η ελίτ 
αυτή προσπαθεί να μας πείσει ότι η εγωιστική της, η άκρως 
υποκειμενική και μέτρια άποψή της για τον πολιτισμό και την 
κοινωνία έχει ιερή βάση.

Οι αναρχικοί, από κοινού με τις άλλες αριστερές παρατάξεις g
του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, είδαν τον 3
εδαφικό και θρησκευτικό διαχωρισμό ως άσκοπη ενασχόληση, "|
που η ανθρώπινη κοινωνία έχει ξεπεράσει. Το μόνο πιθανό μή- J
νυμά τους είναι η ελπίδα ότι ο φανατισμός θα χάσει την ώθη- |
σή του, όταν οι ηγέτες του δουν πως δεν έχουν οπαδούς, κα- |  
θώς οι άνθρωποι θα ανακαλύπτουν πιο ενδιαφέροντα, πιο ευ- 
χάριστα ή, τουλάχιστον, λιγότερο θανάσιμα ζητήματα να συ
ζητούν με τους γείτονές τους.



Κεφάλαιο 5
Απομονώνοντας την παρέκκλιση 
και απελευθερώνοντας 
την εργασία

Από την πτώση της Βαστίλλης, το 1789, από την οποία στην 
πραγματικότητα απελευθερώθηκαν μόνο επτά κρατούμενοι, 
έως το θάνατο του Στάλιν, το 1953, που σήμανε τη σταδιακή 
απελευθέρωση εκατομμυρίων Σοβιετικών, οι αναρχικοί παρή- 
γαγαν, μέσω προσωπικών εμπειριών, ένα εντυπωσιακό συγ
γραφικό έργο για τα μειονεκτήματα του ποινικού συστήματος. 
Το πρώτο βιβλίο του Κροπότκιν Στις ρωσικές και γαλλικές 
φυλακές [In Russian and French Prisons], το 1887, περιλαμβά
νει τις εμπειρίες του συγγραφέα από τις ρωσικές και γαλλικές 
φυλακές, ενώ το βιβλίο του Αλεξάντερ Μπέρκμαν [Alexander 
Berkman], το 1912, περιγράφει τις αναμνήσεις ενός φυλακι
σμένου αναρχικού.

Ο Κροπότκιν ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη φράση «οι 
φυλακές είναι τα πανεπιστήμια του εγκλήματος». Η παρατή
ρησή του παραμένει ακριβής υπό την έννοια ότι η πρώτη φυ
λάκιση οποιουδήποτε παραβάτη εγγυάται ότι αυτός, όπως και 
κάθε άλλος από εκείνους με τους οποίους μοιράζεται ένα κε
λί, θα μάθει στη φυλακή μία μακρά σειρά πιο εκλεπτυσμένων 
εγκληματικών μεθόδων από τις μικροκλοπές με τις οποίες ξε
κίνησε τη σταδιοδρομία του στη φυλακή. Ο Κροπότκιν υπο
στήριξε, το 1886, ότι μία κοινωνία που οικοδομήθηκε με βά
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ση τη συνεργασία και όχι τον ανταγωνισμό θα υπέφερε, γι’ αυ
τόν ακριβώς το λόγο, λιγότερο από αντικοινωνικές δραστηριό
τητες.

Ανθρωποι χωρίς πολιτική οργάνωση και, συνεπώς, λιγότερο 
εξαχρειωμένοι από εμάς, έχουν πλήρως καταλάβει ότι εκείνος 
που αποκαλειται «εγκληματίας» είναι απλά άτυχος. Το φάρ
μακο δεν είναι να τον μασηγώσεις, να τον αλυσοδέσεις, να τον 
εκτελέσεις ή να τον σκοτώσεις πάνω στο ικρίωμα ή μέσα στη 
φυλακή, αλλά να τον βοηθήσεις με την πιο αδελφική φροντί
δα, με θεραπεία βασισμένη στην ισότητα, να ζήοει ανάμεσα σε 
έντιμους ανθρώπους.

θα  μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η καλύτερη υπηρεσία στην 
ποινική μεταρρύθμιση που προσέφεραν οι βρετανικές και αμε
ρικανικές κυβερνήσεις των δύο παγκόσμιων πολέμων του 20ού 
αιώνα ήταν η φυλάκιση των αρνητών του πόλεμου. Οι φυλα
κισμένοι αντιρρησίες, πέραν των δυσβάσταχτων δυσκολιών 
που αντιμετώπισαν μερικοί από αυτούς στον Α' Παγκόσμιό 
πόλεμο, είχαν ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά. Επρόκει- 
το μάλλον για μορφωμένους ανθρώπους και οξυδερκείς παρα
τηρητές του περίγυρου τους και των συγκρατουμένων τους. 
Ήταν επίσης από ηθικής πλευράς ανώτεροι από τους δεσμώ
τες τους, γεγονός που τους επέτρεπε να βλέπουν τις ταπεινώ
σεις τις οποίες υπέφεραν ως αντανάκλαση όχι της δικής τους 
κατάστασης αλλά των καλών πολιτών που επέλεξαν να τους 
φυλακίσουν.

Οι παρατηρητές αυτοί αναγνώρισαν και κοινοποίησαν εκείνο 
που μία χούφτα μεταρρυθμιστών του 19ου αιώνα είχε ήδη επι- 
σημάνει: ότι πολλοί από τους συγκρατούμενούς τους, που εξέ- 
τιαν την ποινή τους στη φυλακή για μία σειρά παραβάσεων, 
όπως μικροκλοπές, ασήμαντη βία, εμπορία ναρκωτικών ή μι- 
κροαδικήματα σε κατάσταση μέθης, προέρχονταν από ένα πε
ριβάλλον το οποίο καθιστούσε τις παραβάσεις και τη φυλάκι
σή τους σχεδόν αναπόφευκτες. Πολλοί από εμάς, αν μαθαί
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ναμε τι κοστίζει στον απλό πολίτη η κράτηση ενός ατόμου στη 
φυλακή και αν συνειδητοποιούσαμε ότι το κόστος αυτό είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερο των εσόδων μας, θα ευχόμασταν δια- 
καώς να είχαμε προσέξει τις προειδοποιήσεις των ποινικών 
μεταρρυθμιστών, οι οποίοι προσπάθησαν να επιστήσουν την 
προσοχή μας στους κοινούς παράγοντες που συχνά χαρακτη
ρίζουν τη ζωή των ανθρώπων που φυλακίζουμε. Για παρά
δειγμα, πολλοί είναι οι τρόφιμοι που έχουν την εμπειρία παι
δικών ιδρυμάτων, ψυχικής αστάθειας, ή εκπαιδευτικής απο
τυχίας. Ανήκουν δε, σε συντριπτικό αριθμό, στο ανδρικό φύλο.

Η αναγνώριση των παραγόντων αυτών ήταν ένας από τους λό
γους που, στο τέλος του 19ου αιώνα, οδήγησε στη θέσπιση τό
σο στη Βρετανία όσο και στην Αμερική της αστυνομικής επι
τήρησης, σύμφωνα με την οποία, ως εναλλακτική προς τη φυ
λακή λύση, ανατίθεται σε έναν αστυνόμο το έργο να γίνει φίλος 

ν  και σύμβουλος του παραβάτη, έτσι ώστε να τον βοηθήσει να 
ί  αποκτήσει μία κανονική ζωή εργαζομένου μέσα στους κόλ- 
“■ πους της οικογένειάς του. Κατά τον 20ό αιώνα, παρά τις αντι- 
i  δράσεις του προσωπικού των ποινικών ιδρυμάτων, συντελέ- 

στηκε αργά ένας εξανθρωπισμός του ποινικού συστήματος, 
όσο αυτό ήταν δυνατόν, που [οι εισηγητές τού] εμπνεύστπκαν 
από τους μεταρρυθμιστές, οι οποίοι υπήρξαν τρόφιμοι και πα
ρατηρητές στα χρόνια του πολέμου.

Οι εφαρμόζοντες τις διάφορες θεραπευτικές μεθόδους εξα
σφάλισαν, σταδιακά, χάρη στην υποστήριξη ορισμένων διοι
κητών φυλακών, πρόσβαση στο ποινικό σύστημα, γεγονός που 
είχε σημαντικά αποτελέσματα. Πιέζοντας το προσωπικό της 
φυλακής να καταλάβει ότι το κύρος του και η ικανοποίηση που 
θα αποκόμιζε από τη δουλειά του θα αυξάνονταν, το έκανε να 
αντιλαμβάνεται τη δουλειά του ως θεραπευτικό έργο παρά ως 
επιτήρηση. Πολλοί αναρχικοί είχαν αμφιβολίες ως προς τον 
εξανθρωπισμό του ποινικού συστήματος, όπως, επίσης, και ο 
Τύπος, που συχνά περιέγραφε τις ανοιχτές φυλακές ως κατα
σκηνώσεις (αποκαλύπτοντας την άγνοια των δημοσιογράφων
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και για τους δύο θεσμούς). Κατά τις δεκαετίες που ακολού
θησαν τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, σε πολλές χώρες διαπιστώ
θηκε μία σταθερή μείωση του πληθυσμού των φυλακών. (Αξιο
σημείωτες εξαιρέσεις ήταν η Σοβιετική Ένωση και οι χώρες τις 
κυβερνήσεις των οποίων αυτή επηρέαζε.) Ο Ντέιβιντ Κέυλυ 
[David Cayley] εξήγησε ότι

η Ολλανδία έβαλε ένα μέτρο μειώνοντας την αναλογία από 90 
κρατούμενους ανά 100.000 κατοίκους, που ίοχυε μετά τον πό
λεμο, σε 17ανά 100.000, το 1975 ... Οι μειώσεις στη φυλάκιση 
επήλθαν μέσω εκείνου που ο Ολλανδός εγκληματολόγος Βί- 
λεμ ντε Χάαν (Willem de Haan) αποκάλεσε «πολιτική κακής 
συνείδησης».

Αλλά από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και ύστερα, η πολι
τική της κακής συνείδησης αντικαταστάθηκε από την αντίθε
τη άποψη που ο εγκληματολόγος Αντριου Ράδερφορντ [Andrew 
Rutherford] διατύπωσε ως «πολιτική καλής συνείδησης για φυ
λάκιση». Οι εγκληματολογικές στατιστικές είναι παγκοίνως 
γνωστό πως είναι δύσκολο να ερμηνευθούν, επειδή αντικατο
πτρίζουν απλώς τον αριθμό των συλλήψεων για ένα ευρύ φά
σμα παραβάσεων, που η εκάστοτε αστυνομική δύναμη αναμέ
νεται να καταγράφει. Αλλά οι ποινικές στατιστικές είναι ανά 
πάσα στιγμή διαθέσιμες και αποκαλύπτουν μία τραγική ιστο
ρία. Ο Ντέιβιντ Κέυλυ ανέφερε, το 1998, ότι

για να βοηθηθεί η στέγαση του 1,5 εκατομμυρίου Αμερικανών 
που τότε βρίσκονταν στη φυλακή, χτίστηκαν, μεταξύ μόνο του 
1990 και του 1995, 168 νέες πολιτειακές φυλακές και 45 νέες 
ομοσπονδιακές, αλλά κι αυτές δεν ήταν αρκετές για την εγκα
τάσταση των νέων φυλακισμένων... Οι Ηνωμένες Πολιτείες 
έχουν τώρα εκθέσει τόσους πολλούς από τους πολίτες τους 
-κυρίως μαύρους και Λατινοαμερικανούς πολίτες- στις κτη
νώδεις επιπτώσεις των φυλακών τους που μία αυτοεκπλη- 
ρούμενη προφητεία έχει μπει σε τροχιά. Οσοι πιο πολλοί Αμε
ρικανοί κακοποιούνται από το εγκληματικό σύστημα δικαιο
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σύνης, τόσοι πιο πολλοί είναι εκείνοι των οποίων η συμπερι
φορά δικαιολογεί και απαιτεί την αντιμετώπιση αυτή.

Ως το 2000, οι φυλακές στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δεχθεί 
το δισεκατομμυριοστό τρόφιμό τους. Ο κοινωνιολόγος Ντέι- 
βιντ Ντάουνς [David Downs] σε ένα συνέδριο σχετικά με το 
έγκλημα, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, υπογράμμισε 
ότι κανένα άλλο έθνος στην ιστορία δεν είχε ποτέ φυλακίσει 
τόσο μεγάλο ποσοστό των πολιτών του. Το δικαστικό σύστη
μα, επίσης, διαβεβαιώνει ότι οι Αφρο-αμερικανοί άνδρες έχουν 
μία στις 4 πιθανότητες στη ζωή τους να εγκλειστούν στη φυ
λακή, ενώ οι πιθανότητες για τους λευκούς συμπολίτες τους 
είναι μία στις 23. Όταν ο καθηγητής Ντάουνς ρωτήθηκε εάν η 
Ευρώπη θα επηρεαζόταν από το αμερικανικό παράδειγμα, 
απάντησε ότι «τα στοιχεία για μία ραγδαία αύξηση των φυλα
κίσεων στην Ευρώπη έχουν ήδη συγκεντρωθεί». Η απάντησή 
του ήταν ορθή. Η Βρετανία προηγείται στην Ευρώπη ως προς 
το ποσοστό των πολιτών της που φυλακίζει. Εναλλακτικές 
απόψεις, που συμμερίζονται οι αναρχικοί και οι ποινικοί με
ταρρυθμιστές, έχουν απορριφθεί από τους πολιτικούς και το 
κοινό που τους ακολουθεί. Τούτο δεν πείθει τους μεταρρυθ
μιστές, ώστε να αλλάξουν τις απόψεις τους, αλλά απλώς πε
ριμένουν την ενδεχόμενη αλλαγή στη στάση του κοινού.

Υπάρχει μία μόνο περίπτωση παραβίασης στην εφαρμογή του 
νόμου, όπου η πολιτική της αποποινικοποίησης κερδίζει υπο- 
στηρικτές, και η οποία θα μείωνε δραστικά τον πληθυσμό των 
φυλακών. Πρόκειται για τη φυλάκιση των χρηστών ναρκωτι
κών και των εμπόρων ναρκωτικών. Όλοι συμφωνούν ότι η πο
λιτική αυτή είναι μία ακριβή αποτυχία, η οποία, όπως παρα
τηρεί ο Ντέιβιντ Κέυλυ, «έχει εκθρέψει κακά πολύ χειρότερα 
από αυτά που υποτίθεται ότι θεραπεύει». Κατά ειρωνεία της 
τύχης, πολλοί χρήστες θεωρούν ότι είναι πολύ πιο εύκολα 
προσιτά τα ναρκωτικά της επιλογής τους μέσα στη φυλακή πα
ρά έξω. Αξίζει εδώ να αναφερθούν οι απόψεις του αναρχικού 
Ερρίκο Μαλατέστα, ήδη από το 1922, πολύ πριν, δηλαδή, οι
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γονείς ή οι παππούδες μας φανταστούν ότι υπάρχει το πρό
βλημα των ναρκωτικών (βλ. το απόσπασμα στο τέλος του κε
φαλαίου).

Σε δύο ευρωπαϊκές πόλεις, τη Ζυρίχη και το Αμστερνταμ, οι 
τοπικές αρχές έχουν θαρραλέα εφαρμόσει μία τέτοια πολιτική, 
ενώ στη Βρετανία, από τις αρχές του 21ου αιώνα, δύο τουλά
χιστον αρχιφύλακες έχουν εκφράσει ανάλογες απόψεις, απο- 
σπώντας, βέβαια, εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα αλλά λίγη πρα
κτική υποστήριξη.

Οι πολιτικοί των μεγαλύτερων κομμάτων στη Βρετανία κέρ
δισαν την επιδοκιμασία του κόσμου, προτείνοντας να δοθεί 
στους παραβάτες ένα «σύντομο, σκληρό σοκ» ή να σταλούν σε 
«στρατόπεδα σκληραγωγίας» και, με την περιχαράκωση και τις 
προσπάθειες της υπηρεσίας αστυνομικής επιτήρησης, να κρα
τηθούν οι αποφυλακισμένοι παραβάτες έξω από τη φυλακή. 
Ακόμη όμως και τα προγράμματα αυτά στοχεύουν όχι στο να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του εγκλήματος, αλλά να ικανο
ποιηθούν οι αρθρογράφοι των πρωτοσέλιδων των δημοφιλών 
εφημερίδων, εκείνοι που πραγματικά καθορίζουν την ποινική 
πολιτική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εκλογική επιτυχία του 
Ρεπουμπλικανικού κόμματος συσχετίζεται με την ικανότητά 
του να παρουσιάζει τους αντιπάλους του ως «ανεκτικούς στο 
έγκλημα».

Εν τω μεταξύ, οι αυτοκτονίες των νέων που φυλακίζονται για 
παραβάσεις που ενοχλούσαν μάλλον παρά απειλούσαν την 
κοινωνία αυξήθηκαν. Επιπροσθέτως, είναι απόλυτα εμφανές 
ότι η φυλακή δεν κάνει τίποτα για να μειωθεί η αύξηση της 
εγκληματικότητας.'Οπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο Λόρδος 
Γουάντινγκτον [Lord Waddington], υπουργός Εσωτερικών της 
υπό τη Μάργκαρετ Θάτσερ [Margaret Thatcher] κυβέρνησης, 
«η φυλακή είναι ένας πολύ ακριβός τρόπος, για να κάνεις τους 
κακούς ανθρώπους χειρότερους». Ακόμη και οι πολιτικοί δεν 
πιστεύουν πλέον στις πολιτικές που διαχειρίζονται. Τούτο,
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όταν αναλογιστεί κανείς τις στατιστικές, ελάχιστα εκπλήσσει. 
Το 2003 αναφέρθηκε ότι το 84% των νεαρών που απηλλάγπσαν 
από επιτηρήσιμες ποινές σύντομα υπέπεσαν ξανά σε παραβά
σεις. Οι δείκτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεπερνούσαν 
το ρεκόρ αυτό.

Τα ζητήματα, όμως, που εγείρουν οι αναρχικοί, μέσα από τις 
τάξεις των ποινικών μεταρρυθμιστών, δεν θα εκλείψουν. Μά
λιστα, σε σχέση με τις αντιλήψεις της κοινωνίας, καθίστανται 
πιο δυσεπίλυτα, όπως τα χειρίζεται ο Τύπος.

Ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα, το οποίο τέθηκε νωρίς στην ιστο
ρία του αναρχισμού, αφορούσε στην εφαρμογή αυτού του ιδί- 
ου στο χώρο εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα αφότου οι αναρχικοί 
πρωτοπόροι επιθυμούσαν να έχουν δεσμούς με τα ανερχόμε- 
να κινήματα των εργατικών συνδικάτων. Οι αναρχικοί ταυτί
ζονταν με το ριζοσπαστικό άκρο του συνδικαλιστικού φάσμα
τος, προβάλλοντας τον αναρχο-συνδικαλισμό (το δεύτερο συν
θετικό από τη γαλλική λέξη syndicat), που έβλεπε κάθε τοπικό 
βιομηχανικό αγώνα ως ένα βήμα προς μία γενική απεργία. Πα
ράλληλα, ισχυρίζονταν ότι η κατάρρευση του καπιταλισμού θα 
οδηγούσε σε κατάληψη της εξουσίας από τους εργάτες.

Στη Γαλλία, η Confidfration ΰέηέταίε du Travail (CGT) και οτην 
Ισπανία η Confederation National del Trabajo (CNT) εξελίχθη
καν σε μεγάλης κλίμακας μαζικά κινήματα, όπως, για ένα διά
στημα, έγιναν, επίσης, οι Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου 
(IWW) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχαν, ασφαλώς, εσωτε
ρικές διαμάχες στις συνδικαλιστικές ενώσεις, μεταξύ εκείνων 
των μελών που ήταν πρόθυμα να αγωνιστούν και μερικές φο
ρές να κερδίσουν μικρές τοπικές μάχες για μικρά ζητήματα, και 
των αγωνιστών που ήλπιζαν να μετατρέψουν κάθε μικρή δια
φωνία σε τελικό αγώνα για την κατάληψη του ελέγχου των μέ
σων παραγωγής, ούτως ώστε να «απαλλοτριώσουν τους απαλ- 
λοτριωτές», θέτοντας, έτσι, την παραγωγή στον έλεγχο των ερ
γατών.
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Αλλά η αποδυνάμωση του στόχου της απελευθέρωσης της ερ
γασίας έχει λίγο να κάνει με το χάσμα μεταξύ των μεταρρυθ
μιστών και των επαναστατών στους οργανισμούς των εργατών. 

Έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση με το νέο, έσχατο όπλο των ερ
γοδοτών εναντίον των αιτημάτων των εργατών: «αποδεχτείτε 
τους όρους μας, αλλιώς θα μεταφέρουμε τις δραστηριότητές 
μας και τις δουλειές σας στη Νοτιοανατολική Ασία ή τη Λα
τινική Αμερική, όπου το εργατικό δυναμικό ευχαρίστως θα 
δουλέψει υπό τους όρους μας». Οι κεφαλαιοκράτες παραμέ
νουν στον πλούσιο κόσμο, ενώ οι εργάτες τώρα βρίσκονται 
στον αναπτυσσόμενο κόσμο, και, εάν απαιτήσουν μεγαλύτερο 
μερίδιο από τα προϊόντα της εργασίας τους, οι εργοδότες 
απλώς απευθύνονται σε ένα φθηνότερο εργατικό δυναμικό σε 
άλλη χώρα.

Παράλληλα, ο πλούσιος κόσμος έχει ένα δικό του κρυφό ερ
γατικό δυναμικό. Η αγροτική εργασία της συγκομιδής και της 
συσκευασίας φρούτων και λαχανικών γίνεται από τους αρχη
γούς συμμοριών και τις ομάδες τους των λαθρομεταναστών, 
από Ανατολικοευρωπαίους απλήρωτους δημόσιους υπαλλή
λους, φοιτητές και μετανάστες. Μία άλλη υπο-τάξη ασχολεί- 
ται με υπηρεσίες της τηλεφωνίας και του διαδικτύου, δουλεύ
οντας σε τηλεφωνικά κέντρα από την επαρχιακή Βρετανία έως 
το Μπανγκαλόρ της Ινδίας.

Πριν από έναν αιώνα, ο «νέος συνδικαλισμός» στη Βρετανία 
και η IWW στην Αμερική θέλησαν να οργανώσουν και να αντι
προσωπεύσουν τους ανειδίκευτους και αμέτρητους εργάτες 
του περιθωρίου της επίσημης οικονομίας -  και το κατάφεραν. 
Ταυτόχρονα, ο αναρχικός Κροπότκιν απευθυνόταν σε ένα 
βρετανικό κοινό που θεωρούσε ότι η Βρετανία ήταν το εργα
στήριο του κόσμου και ότι για πολύ καιρό ακόμη ολόκληρη 
η υφήλιος θα εξαρτάτο από την υφαντουργία του Λάνκανσαϊρ, 
το κάρβουνο του Νιουκάστλ και τα πλοία του Κλάιντ. Το 1899, 
όταν έγραφε το βιβλίο του Αγροί, εργοστάσια και εργαστήρια, 
ένας από τους στόχους του ήταν να υποδείξει ότι, ενώ οι πο-
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λπικοί και οικονομολόγοι σκέφτονταν με όρους αχανών ερ
γοστασίων, το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής παραγω
γής παραγόταν στην πραγματικότητα σε μικρά εργαστήρια και 
μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Ο ηλεκτρισμός και τα σύγχρο
να μέσα μεταφοράς αποκέντρωσαν την παραγωγή. Ο Κρο- 
πότκιν επέμενε ότι αυτό απελευθέρωνε όχι μόνο το χώρο της 
εργασίας αλλά και την επιλογή επαγγέλματος του ατόμου. 
Ηταν δυνατόν τώρα πλέον να συνδυαστεί η πνευματική με τη 
χειρωνακτική εργασία -  κάτι που ήταν το βιομηχανικό ιδεώ
δες του.

Οι αναρχικοί σπανίως βρίσκονται στο φθίνοντα κόσμο των στε
λεχών καριέρας, στην επίσημη βιομηχανία ή στη γραφειοκρα
τία. Επιδιώκουν να βρουν τη θέση τους στην ανεπίσημη ή μι
κρής κλίμακας οικονομία. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αφού 
βιομηχανικοί ψυχολόγοι συχνά αναφέρουν ότι η ικανοποίηση 
στην εργασία σχετίζεται άμεσα με το «χρόνο αυτονομίας», που 
αυτή προσφέρει, το ποσοστό, δηλαδή, της εργάσιμης ημέρας 
ή εβδομάδας κατά την οποία οι εργάτες είναι ελεύθεροι να πά
ρουν τις δικές τους αποφάσεις. Στο μεταβιομηχανικό αυτόν 
κόσμο εργασίας, ο μικρός επιχειρηματίας δεν είναι ένας θα- 
τσερικός ήρωας αλλά ένας δημιουργικός επαναστάτης κατά 
του εξαναγκασμού, είτε ως εργοδότης είτε ως εργαζόμενος. Ο 
Πολ Τόμσον [Paul Tompson] αναφέρει ότι

αποδεικνύεται πως ήρωες του Σάμιουελ Σμάιλ, πολλοί μι- 
κροεπιχειρηματίες, εκατό χρόνια από τώρα, αντί να είναι μία 
ιδιαίτερη γενιά ανθρώπων με στόχους, θα μπορούσαν να χα
ρακτηριστούν ως αποτυχημένοι. Αντιπαθούν ολόκληρο το 
σύγχρονο καπιταλιστικό ήθος και, ειδικά, να εργάζονται για 
άλλους· αντίθετα, προτιμούν να νιώθουν την ευχαρίστηση ότι 
προσφέρουν «υπηρεσία» και ότι «κάνουν μία καλή δουλειά». 
Συχνά ήταν απλή τύχη που τους επέτρεφε να βρουν την απο
στολή τους. Εξάλλου, δεν θα αποτελέσουν τη βάση για την 
επόμενη βιομηχανική επανάσταση, γιατί δεν θέλουν να επε- 
κταθούν: αυτό θα σήμαινε την πρόσληψη ανθρώπων και την
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Είναι παλαιό το σφάλμα των νομοθετών ότι οι νόμοι, 
όσο πιο σκληροί είναι, τόσο περισσότερο χρησιμεύουν 
στο να παταχθεί η αμαρτία και να αποθαρρυνθεί η 
εγκληματικότητα. Ωστόσο, όσο πιο σκληρές είναι οι τι
μωρίες που επιβάλλονται στους καταναλωτές και τους 
εμπόρους της κοκαΐνης, τόσο μεγαλύτερη είναι η έλξη 
των απαγορευμένων καρπών και η μαγεία του κινδύνων 
που υφίσταται ο καταναλωτής, και τόσο μεγαλύτερα θα 
είναι τα κέρδη των κερδοσκόπων.

Είναι άσκοπο, λοιπόν, να ελπίζουμε σε οτιδήποτε από το 
νόμο. Πρέπει να προτείνουμε μία άλλη λύση. Κάντε τη 
χρήση και την πώληση της κοκαΐνης ελεύθερη από πε
ριορισμούς και ανοίξτε κιόσκια όπου αυτή θα πωλείται 
σε τιμή κόστους ή και κάτω του κόστους. Και τότε ξεκι
νήστε μία μεγάλη εκστρατεία προπαγάνδας για να εξη
γήσετε στο κοινό, και αφήστε τους ανθρώπους να δουν 

ί  μόνοι τους τα κακά της κοκαΐνης. Ουδείς θα εμπλεκόταν 
η σε μία αντιπροπαγάνδα, γιατί κανείς δεν θα μπορούσε 
|  να εκμεταλλευτεί την κοκοτυχία των εξαρτημένων.

Βέβαια, η βλαβερή χρήση της κοκαΐνης δεν θα εξαφα
νιζόταν εντελώς, επειδή οι κοινωνικές αιτίες που δημι
ουργούν και κατευθύνουν αυτούς τους κακομοίρηδες 
στη χρήση των ναρκωτικών, θα εξακολουθούν να υπάρ
χουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση το κακό θα ελαττωνόταν, 
αφού κανείς δεν θα έβγαζε κέρδος από την πώληση της 
κοκαΐνης και κανείς δεν θα κερδοσκοπούσε από το κυ
νήγι των κερδοσκόπων. Και γι' αυτόν το λόγο, η πρότα
σή μας είτε δεν θα ληφθεί υπόψη, ή θα θεωρηθεί μη- 
εφαρμόσιμη και τρελή. Όμως, οι ευφυείς και όσοι δεν 
έχουν συμφέρον μπορεί να αναρωτηθούν: αφού οι ποι
νικοί νόμοι έχουν αποδειχθεί ανίσχυροι, δεν θα ήταν κα
λό, σαν πείραμα, να δοκιμάσουμε την αναρχική μέθοδο;

Ερρίκο Μαλατέστα, UmanitA Nova, 2 Σεπτεμβρίου 1920 
Ανατύπωση: V. Richards, Errico Malatesta, His Ufe and Ideas 

(London, Freedom Press 1965)
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απώλεια των προσωπικών σχέσεων που τους αρέσει να έχουν 
με ένα μικρό αριθμό εργαζομένων.

Ευρήματα σαν αυτά είναι πολύ μακριά από τις προσδοκίες των 
αναρχο-συνδικαλιστών, οι οποίοι οραματίζονταν μία θριαμ
βευτική κατάληψη του εργοστασίου από τους εργάτες του, δη
λώνουν, ωστόσο, καθαρά ότι οι αναρχικοί οραματισμοί είναι 
κοντά στα όνειρα ενός μεγάλου αριθμού πολιτών, οι οποίοι 
νιώθουν παγιδευμένοι από τον πολιτισμό της εργασίας.
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Κεφάλαιο 6

Ελευθερία στην εκπαίδευση

Οι εκδότες μιας πολύ γνωστής ανθολογίας αναρχικών κειμέ
νων παρατηρούν -βάσει του σχολικού ενημερωτικού φυλλαδί
ου, το οποίο δημοσιεύθηκε, το 1783, από τον Γουίλιαμ Γκό- 
ντουιν και περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Πολ Γκούντμαν 
[Paul Goodman] Compulsory Miseducation [Αναγκαστική Παρα
παιδεία], που εκδόθηκε το 1964- ότι «κανένα άλλο κίνημα δεν 
έχει παραχωρήσει σε εκπαιδευτικές αρχές, ιδέες, πειραματι
σμούς και μεθόδους πιο σημαντική θέση στα συγγράματα και 
τις δράσεις του [όσο ο αναρχισμός]». Το κείμενο του Γκό- 
ντγουιν (δημοσιεύθηκε υπό τον τίτλο An Account o f the 
Seminary that will be Opened on Monday the Fourth Day o f  
August, at Epsom in Surrey, for the Instruction o f Twelve Pupils), 
δεν έπεισε πολλούς γονείς και, έτσι, το σχολείο [στο οποίο 
αναφέρεται] δεν άνοιξε ποτέ. Στο φυλλάδιο αυτό ο Γκόντου- 
ιν διακηρύσσει ότι

η σύγχρονη εκπαίδευση όχι μόνο διαφθείρει την ψυχή των νέ
ων μας μέσω της δουλείας, στην οποία τους καταδικάζει, αλ
λά υπονομεύει και τη λογική τους με το ακατανόητο γλωσσι
κό ιδίωμα από το οποίο κατακλύζονται αυτοί από την πρώτη 
στιγμή και, στη συνέχεια, με τη μικρή προσοχή που δίνεται 
στο να εξυπηρετηθούν οι στόχοι τους και να καλλιεργηθούν οι 
ικανότητές τους.

Και προσθέτει ότι
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δεν υπάρχει πιο αληθινό πράγμα στον κόσμο άξιο για λύπη 
από το φοβισμένο βλέμμα ενός παιδιού που παρακολουθεί με 
εναγώνια απορία τα καμώματα ενός παιδαγωγού.

Ένα μεταγενέστερο βιβλίο του Γκόντουιν, Οι Εξεταστές [The 
Enquirer] (1797), περιλαμβάνει, όπως εύστοχα λέει ο βιογρά
φος του, «ορισμένες από τις πιο αξιοσημείωτες και πιο προ
χωρημένες ιδέες πάνω στην εκπαίδευση που γράφηκαν ποτέ». 
Η φράση με την οποία αρχίζει το βιβλίο είναι η θαυμάσια επι
βεβαίωση ότι «το αληθινό αντικείμενο της εκπαίδευσης, όπως 
και κάθε άλλης ηθικής διαδικασίας, είναι η κατάκτηση της ευ
τυχίας». Στη συνέχεια, υποστηρίζονται τα δικαιώματα του παι
διού απέναντι στην εξουσία των ενηλίκων. Για παράδειγμα, πα- 
ρατηρείται ότι

τα παιδιά, λένε, είναι ελεύθερα από τις έγνοιες του κόσμου. 
Είναι, όμως, χωρίς έγνοιες; Από όλες τις έγνοιες, εκείνες που 
δίνουν τη μεγαλύτερη παρηγοριά είναι οι έγνοιες της ανεξαρ
τησίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγαλλίαση από την πεποί
θηση ότι είμαι κάτι στον κόσμο. Το παιδί συχνά νιώθει ότι εί
ναι ο κανένας. Οι γονείς, με την υπερβολική φροντίδα τους, 
ενισχύουν την πικρή αυτή πεποίθηση. Σε πόσο ζηλευτό επί
πεδο ευτυχίας φθάνει ξαφνικά το παιδί, όταν νιώθει ότι έχει 
την τιμή να το εμπιστεύονται και να το συμβουλεύονται οι 
ανώτεροί του;

Μεταξύ των δύο αυτών μεγαλόστομων μανιφέστων ήρθε το 
πιο γνωστό βιβλίο του Γκόντουιν, το έργο του Μία έρευνα σχε
τικά με την πολιτική δικαιοσύνη (1793). Στο βιβλίο του αυτό ο 
συγγραφέας παρεξέκλινε από την προοδευτική άποψη η οποία 
επικρατούσε στη Βρετανία και από τους φιλοσόφους του Δια
φωτισμού Ρουσσώ, Ελβέτιο, Ντιντερό και Κοντορσέ, που προ
ώθησαν τα προγράμματα για τα εθνικά συστήματα παιδείας, 
αξιώνοντας ένα ιδανικό κράτος, το οποίο, κατά την άποψη του 
Γκόντουιν, ήταν αντιφατικό. Ο Γκόντουιν περιέγραψε ως εξής 
τις τρεις βασικές αντιρρήσεις του;
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Τα πλήγματα, που προέρχονται από ένα σύστημα εθνικής εκ
παίδευσης είναι, πρώτον, ότι όλα τα δημόσια ιδρύματα εμπε
ριέχουν στη βάση τους την ιδέα της μονιμότητας... Η δημό
σια εκπαίδευση ανέκαθεν αναλωνόταν στην υποστήριξη μιας 
προκατάληψης... Το χαρακτηριστικό αυτό διαπερνά κάθε το
μέα του δημοσίου- ακόμη και στον ασήμαντο θεσμό του κα
τηχητικού, τα κύρια μαθήματα που διδάσκονται είναι ένας 
προληπτικός σεβασμός στην Εκκλησία της Αγγλίας και η υπο
χρέωση να υποκλίνονται οι μαθητές σε κάθε καλοντυμένο άν
θρωπο...

Δεύτερον, η ιδέα της εθνικής εκπαίδευσης βασίζεται σε μία 
πρόχειρη εκτίμηση για τη φύση του ανθρώπινου μυαλού. Οτι
δήποτε κάνει ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του γίνεται σω
στά, αλλά οτιδήποτε κάνουν οι γείτονές του ή αναλάβει να κά
νει η χώρα του γι’ αυτόν γίνεται λανθασμένα. Με τη σοφία μας 
πρέπει να παρακινούμε τους ανθρώπους να πράττουν για 
τους εαυτούς τους και όχι να τους διατηρούμε σε μία κατά
σταση διαρκούς μαθητείας...

Τρίτον, το σχέδιο μιας εθνικής παιδείας πρέπει να αποθαρ
ρυνθεί λόγω της προφανούς συμμαχίας της με την εθνική κυ
βέρνηση. Πρόκειται για μία τρομακτικότερης φύσεως συμ- 
μαχία από την παλιά και διαφιλονικούμενη συμμαχία μετα
ξύ Εκκλησίας και κράτους. Πριν θέσουμε μία τόσο ισχυρή 
μηχανή υπό τη διεύθυνση ενός τόσο φιλόδοξου παράγοντα, 
επιβάλλεται να σκεφθούμε καλά τι κάνουμε. Η κυβέρνηση 
θα τη χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε, για να ισχυροποιήσει τη 
θέση της και να διαιωνίσει τους θεσμούς της... Οι απόψεις 
της ως μοχλού ενός εκπαιδευτικού συστήματος θα είναι κατ’ 
ανάγκη ανάλογες με τις απόψεις της για την πολιτική... 
[Ακόμη και) στις χώρες όπου κυριαρχεί η ελευθερία είναι εύ
λογο να υποτεθεί ότι υπάρχουν σημαντικά σφάλματα, και ότι 
ένα εθνικό σύστημα έχει την τάση να διαιωνίζει τα σφάλμα
τα αυτά και να διαμορφώνει όλα τα μυαλά πάνω σε ένα πρό-



Ορισμένοι θαυμαστές της σκέψης του Γκόντουιν νιώθουν αμή
χανοι για την εκ μέρους του απόρριψη της «προοδευτικής» 
άποψης. Ανακαλούν το σκληρό αγώνα για την επίτευξη ελεύ
θερης, καθολικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλους τό
σο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 
1870. (Υπάρχει μία σχετική ομοιότητα στην εκπαιδευτική 
γλώσσα της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, «δημόσια» σχολεία είναι τα σχολεία της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία 
συντηρούνται με κρατική δαπάνη. Στη Βρετανία, οι όροι «ιδιω
τικό» και «δημόσιο» είναι λέξεις που χρησιμοποιούνται για να 
περιγράφουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτερο
βάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία χρηματοδοτούνται από εύπο
ρους γονείς για τα προνομιούχα παιδιά τους, ενώ τα σχολεία 
που χαρακτηρίζονται «κρατικά» διοικούνται και συντηρούνται 
πράγματι από τις τοπικές κυβερνητικές αρχές.) Στη Βρετανία, 
σε μία επί τη εκατονταετηρίδι έκδοση της Εθνικής'Ενωσης Δι
δασκάλων, το 1970, επισημαινόταν ότι «εκτός από τα θρη
σκευτικά και φιλανθρωπικά σχολεία, τα κοινά σχολεία λει
τουργούσαν με την ιδιωτική πρωτοβουλία ανθρώπων οι οποί
οι ήταν στοιχειωδώς εγγράμματοι», και απορριπτόταν η ευρέ
ως διαδεδομένη εχθρότητα της εργατικής τάξης προς τα Σχο
λικά Συμβούλια του 19ου αιώνα, με την παρατήρηση ότι «οι γο
νείς δεν ήταν πάντοτε διατεθειμένοι να εκτιμήσουν τα πλεο
νεκτήματα του ολοήμερου σχολείου, μπρος στον κίνδυνο της 
καταβολής επιπλέον μισθών».

Πιο πρόσφατα, όμως, ιστορικοί είδαν την αντίδραση αυτή προς 
τα κρατικά σχολεία κάτω από ένα εντελώς διαφορετικό πρί
σμα. Ο Στήβεν Χάμφρις [Stephen Humphries] ανακάλυψε ότι, 
από τη δεκαετία του 1860, ιδιωτικά σχολεία της εργατικής τά
ξης (σε αντίθεση προς εκείνα που σήμερα εννοούμε ως ιδιω
τικά σχολεία) παρείχαν στο ένα τρίτο περίπου των παιδιών της 
εργατικής τάξης μία εναλλακτική προς εκείνη των φιλανθρω
πικών ή θρησκευτικών «εθνικών» ή «βρετανικών» σχολείων 
παιδεία, και υποστήριξε ότι
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η τεράστια αυτή ζήτηση για ιδιωτική εκπαίδευση, σε αντίθε
ση με τη δημόσια εκπαίδευση, φαίνεται ίσως καλύτερα από το 
γεγονός ότι γονείς της εργατικής τάξης σε έναν αριθμό μεγά
λων πόλεων αντέδρασαν στην εισαγωγή διατάξεων υποχρε
ωτικής παρακολούθησης όχι στέλνοντας τα παιδιά τους στα 
προσφερόμενα κρατικά σχολεία, όπως οι κυβερνητικοί επιθε
ωρητές είχαν προβλέψει, αλλά παρατείνοντας το διάστημα της 
εκπαίδευσης των παιδιών τους σε ιδιωτικά σχολεία. Οι γονείς 
προτίμησαν αυτά τα σχολεία για αρκετούς λόγους: ήταν πιο 
μικρά και πιο κοντά στο σπίτι και, συνεπώς, ήταν πιο προσω
πικά και πιο βολικά από τα περισσότερα σχολεία που προσέ- 
φερε το δημόσιο- ήταν πιο ανεπίσημα και ανεκτικά στη μη κα
νονική παρουσία και στην ασυνέπεια* δεν διατηρούσαν απου
σιολόγια* δεν χώριζαν τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία και το 
φύλο* χρησιμοποιούσαν ατομικές μεθόδους διδασκαλίας, σε 
αντίθεση με τις εξουσιαστικές μεθόδους, και, το πιο σημαντι
κό, ανήκαν στην τοπική κοινότητα και ελέγχονταν από αυτήν 
αντί να έχουν επιβληθεί στη γειτονιά από μία ξένη εξουσία.

Η αξιοσημείωτη παρατήρηση του Χάμφρις ενισχύθηκε από ένα 
πλήθος σύγχρονων ενδείξεων, τις οποίες προέβαλε ο Φίλιπ 
Γκάρντνερ [Philip Gardner] στο βιβλίο του The Lost Elementary 
Schools o f Victorian England [Η χαμένη στοιχειώδης εκπαίδευση 
της Βικτωριανής Αγγλίας]. Ο Γκάρντνερ κατέληξε στο συμπέρα
σμα ότι τα σχολεία αυτά της εργατικής τάξης

πέτυχαν εκείνο ακριβώς που ήθελε ο πελάτης: εξασφάλιζαν 
γρήγορα αποτελέσματα σε βασικές ικανότητες, όπως η ανά
γνωση, η γραφή και η αριθμητική, δεν σπαταλοϋσαν χρόνο σε 
θεολογικές μελέτες και ηθική ανύψωση, και αντιπροσώπευαν 
μία γνήσια εναλλακτική προσέγγιση της παιδικής μάθησης σε 
αυτό που πρότειναν οι ειδικοί της εκπαίδευσης.

Κατά την άποψη του ιστορικού Πολ Τόμσον, το τίμημα της 
εξάλειψης των σχολείων αυτών μέσω της επιβολής του εθνι
κού εκπαιδευτικού συστήματος ήταν



αναρίθμητα παιδιά της εργατικής τάξης να χάσουν κάθε εν
διαφέρον για εκπαίδευση και υπό καθεστώς καταπίεσης να 
αμβλυνθεί η ικανότητά τους να μαθαίνουν, πράγμα που η σύγ
χρονη προοδευτική εκπαίδευση προσπαθεί να επαναφέρει.

Η προσέγγιση αυτή, όσο ριζικά κι αν διαφέρει από την ιστο
ρία της εκπαίδευσης, όπως αυτή διδάσκεται στους εκπαιδευ
όμενους δασκάλους, μας βοηθάει να εντοπίσουμε στο φάσμα 
των εκπαιδευτικών ιδεών τους αναρχικούς διανοούμενους, με
ταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι προ
βληματισμοί του Λέοντα Τολστόι για το σχολείο, που λειτούρ
γησε στη Γιάσναγια Πολυάνα, και του Φρανσίσκο Φερέρ 
[Francisco Ferrer (1859-1909)], του θεμελιωτή του κινήματος 
«Σύγχρονο Σχολείο». Ο Φερέρ που άνοιξε το πρώτο του σχο
λείο στη Βαρκελώνη το 1901, στοχεύοντας σε μία κοσμική, ορ
θολογική εκπαίδευση, ενέπνευσε μιμητές σε πολλές χώρες, 
εγείροντας την έχθρα της Εκκλησίας. Όταν η κυβέρνηση της 
Ισπανίας κήρυξε επιστράτευση στην Καταλωνία για τον πό
λεμο στο Μαρόκο, το 1909, ο Φερέρ θεωρήθηκε υπεύθυνος για 
οδομαχίες στη Βαρκελώνη, στις οποίες 200 διαδηλωτές σκο
τώθηκαν, αν και ο ίδιος δεν ήταν παρών. Τελικώς εκτελέστη- 
κε, ενώ η εκστρατεία του για την κρατική εκπαίδευση δεν απέ
δωσε καρπούς. Μετά την επανάσταση της 19ης Ιουλίου του 
1936, τουλάχιστον 60.000 παιδιά στην Καταλωνία φοιτούσαν 
στα σχολεία του Φερέρ.

Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς η προσέγγιση [του σχολεί
ου] από διάφορους αναρχικούς οδήγησε τους τελευταίους να 
συνεισφέρουν εκπαιδευτικές απόψεις πριν από τους προο
δευτικούς προπαγανδιστές έναν αιώνα αργότερα. Ο Μπακού
νιν, για παράδειγμα, σε μία απλή υποσημείωση για μία κριτι
κή πάνω σε κάποιο άλλο θέμα, οραματίστηκε το σχολείο σαν 
μία παντοτινή πηγή για όλους μας:

Δεν θα υπάρχουν πια σχολεία- θα υπάρχουν ακαδημίες του 
λαού, στις οποίες ούτε μαθητές ούτε κύριοι θα ξεχωρίζουν,
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όπου οι άνθρωποι θα έρχονται αυτοβούλως να λαμβάνουν, 
εάν τη χρειάζονται, ελεύθερη διδασκαλία, και στις οποίες, 
πλούσιοι σε εμπειρίες, θα διδάσκουν, με τη σειρά τους, πολ
λά πράγματα τους καθηγητές, δίνοντάς τους τη γνώση που 
τους λείπει. Αυτή τότε θα είναι μία αμοιβαία διδασκαλία, μία 
πράξη πνευματικής αδελφοσύνης.

Αυτά τα έγραφε ο Μπακούνιν το 1870. Ανάλογοι οραματισμοί 
εκφράστηκαν έναν αιώνα αργότερα από ανθρώπους όπως ο 
ΙβάνΊλιτς [Ivan Illich] και ο Πολ Γκούντμαν στην Αμερική, ή 
ο Μάικλ Γιανγκ [Michael Young] και ο καθηγητής Χάρυ Ρε 
[Harry R6e] στη Βρετανία. Το 1972 ο Ρε, μπροστά σε ένα κοι
νό από νέους δασκάλους, είπε:

Νομίζω ότι στη διάρκεια της ζωής σας πρόκειται να δούμε το 
τέλος των σχολείων όπως τα ξέρουμε. Αντί γι* αυτά, θα υπάρ
ξουν κοινοτικά κέντρα με ανοιχτές τις πόρτες δώδεκα ώρες 
την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, όπου οποιοσδήποτε 
θα μπορεί να μπαινοβγαίνει στη βιβλιοθήκη, στα εργαστήρια, 
στο αθλητικό κέντρο, στην καφετέρια και στο μπαρ. Σε εκα
τό χρόνια, οι νόμοι υποχρεωτικής παρουσίας για τα παιδιά οτα 
σχολεία ενδεχομένως να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο με 
τους νόμους υποχρεωτικής παρουσίας στην εκκληοία.

Η προφητεία του Ρε είναι απίθανο να εκπληρωθεί, αφού μέ
σα σε δέκα χρόνια από την ομιλία του, η κυβέρνηση απέδωσε 
την κατάρρευση της Βρετανικής βιομηχανίας στον πιο απίθα
νο αποδιοπομπαίο τράγο: στα σχολεία. Ακολούθησε ένα καθε
στώς απροκάλυπτης παρέμβασης από την κεντρική κυβέρνη
ση στη διοίκηση και στο πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολείων 
στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, την ευθύνη των οποίων 
έχουν στη Βρετανία οι τοπικές αρχές. Στην παρέμβαση αυτή 
περιλαμβάνονταν η επιβολή, για πρώτη φορά, ενός Εθνικού 
Προγράμματος Διδασκαλίας, από την κεντρική κυβέρνηση, ένα 
συνεχές πρόγραμμα εξέτασης των παιδιών σε ορισμένες ηλι
κίες και μία χιονοστοιβάδα αιτήσεων προς συμπλήρωση για
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τους δασκάλους. (Η ατέλειωτη αυτή αποτίμηση απέδειξε πέ
ραν πάσης αμφιβολίας ότι σχολεία σε πλούσιες περιοχές πε
τύχαιναν μεγαλύτερους βαθμούς από σχολεία σε φτωχές πε
ριοχές, όπου η πλειονότητα των παιδιών δεν είχε τα αγγλικά 
ως μητρική γλώσσα. Πρόκειται για κοινωνικά γεγονότα που οι 
περισσότεροι τα γνώριζαν ήδη.)

Το 1995 ο Ανώτατος Επιθεωρητής Σχολείων της Αυτού Με- 
γαλειοτάτης δήλωνε ότι το πραγματικό εμπόδιο για την ανά
πτυξη ενός καλύτερου εκπαιδευτικού συστήματος στη Βρετα
νία ήταν «μία δέσμευση σε συγκεκριμένες πεποιθήσεις, σχε
τικά με τους στόχους και τη συμπεριφορά της εκπαίδευσης» 
και ότι εκείνο που χρειαζόταν ήταν «λιγότερη μάθηση πράτ- 
τοντας και περισσότερη διδασκαλία λέγοντας». Αποκήρυσσε, 
έτσι, εκατό χρόνια προοδευτικής επιρροής στο επίσημο, υπο
χρεωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, ανεβάζοντας συναφώς το 
όριο ηλικίας από το νηπιαγωγείο έως το σχολείο της μέσης εκ
παίδευσης. Κατά τρόπο ειρωνικό, αναφορικά με την απόρριψη 
της «προοδευτικής» εκπαίδευσης από τους εκπροσώπους της 
πολιτικής Δεξιάς, οι εκπαιδευτικοί στόχοι πολλών αναρχικών 
θα μπορούσαν να γίνουν εντελώς αποδεκτοί από αυτούς τους 
τελευταίους. Ο Μάικλ Σμιθ [Michael Smith], συγγραφέας του 
έργου The Libertarians and Education [Οι Ελευθεριοκράτες και η 
εκπαίδευση], παρατηρεί ότι ο Προυντόν

είχε πάντα συνείδηση του γεγονότος ότι τα παιδιά για τα 
οποία μιλούσε ήταν παιδιά των εργατών.'Οταν αυτά θα με
γάλωναν, η δουλειά θα ήταν η ζωή τους. Ο Προυντόν δεν 
έβλεπε τίποτα κακό σε αυτό. Η δουλειά που ένας άνθρωπος 
έκανε ήταν κάτι για το οποίο ήταν περήφανος, ήταν εκείνο 
που έδινε ενδιαφέρον, αξία και αξιοπρέπεια στη ζωή του. 
Ήταν σωστό, λοιπόν, το σχολείο να προετοιμάζει το νέο για 
μία ζωή εργασίας. Μία εκπαίδευση που ήταν χωρισμένη από 
τον κόσμο της δουλειάς, δηλαδή μία εκπαίδευση που στηρι
ζόταν ολοκληρωτικά στη μελέτη και τη μάθηση, δεν είχε κα
μιά αξία από την άποψη των κοινών παιδιών της εργατικής
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τάξης. Ασφαλώς, μία εκτια(δευση που πήγαινε εντελώς προς 
την άλλη κατεύθυνση, η οποία ανέτρεφε τα παιδιά προκει- 
μένου να γίνουν απλώς τροφή για τα εργοστάσια, ήταν εξίσου 
ανεπίτρεπτη. Ό,τι απαιτείτο ήταν μία εκπαίδευση που θα 
εφοδίαζε το παιδί με τα απαραίτητα για την εργασία προσό
ντα, αλλά θα του έδινε, επίσης, έναν βαθμό ανεξαρτησίας 
στην αγορά εργασίας. Τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί δί
νοντας στο παιδί όχι μόνο τη βάση μιας τέχνης αλλά και ένα 
ολόκληρο φάσμα εμπορεύσιμων ικανοτήτων, που θα του εξα
σφάλιζαν ότι δεν θα ήταν ολοκληρωτικά στο έλεος ενός βιο
μηχανικού συστήματος, το οποίο απαιτεί την εξειδίκευση 
των εργατών του και μετά, όταν η εξειδίκευση δεν θα ενδια
φέρει πλέον την εταιρεία, τους απορρίπτει.Έτσι, ο Προυντόν 
οδηγήθηκε στην ιδέα μιας εκπαίδευσης που ήταν «πολυτε
χνική».

Οι αναγνώστες θα έχουν μαντέψει, ορθά, ότι ο Προυντόν ασχο- 
λήθηκε μόνο με την εκπαίδευση των αγοριών. Τούτο, όμως, 
δεν ίσχυε για διαδόχους του, όπως ο Κροπότκιν, που ήλπιζε 
στην ενσωμάτωση διανοητικής και χειρωνακτικής εργασίας όχι 
μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στη ζωή, ούτε και για αγωνι
στές, όπως ο Φανσίσκο Φερέρ στην Ισπανία, του οποίου η 
άποψη ήταν ομοίως η άποψη μιας εκπαίδευσης χειραφέτησης, 
σε αντίθεση με ό,τι θεώρησε ως εκπαίδευση της υποταγής. Οι 
πιο ενδιαφέρουσες σελίδες του Μάικλ Σμιθ, κυρίως για τον 
Άγγλο αναγνώστη, περιγράφουν την «Ολοκληρωμένη Εκπαί
δευση» στην πράξη, μέσα από την εμπειρία του Γάλλου αναρ
χικού Πολ Ρομπέν [Paul Robin], και του σχολείου που αυτός 
διηύθυνε από το 1880 μέχρι το 1894 στο Κέμπιους. Το εκπαι
δευτικό σύστημα του Ρομπέν ήταν βασισμένο στην εργαστη
ριακή άσκηση και την κατάργηση της αίθουσας διδασκαλίας, 
καθιστώντας το σχολείο κέντρο-καταφύγιο των μαθητών. Τα 
παιδιά και των δύο φύλων μάθαιναν μαγειρική, πλέξιμο, ξυ
λουργική και σιδηρουργία, ενώ «τα παιδιά του Κέμπιους, τό
σο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια, ήταν μεταξύ των πρώτων στη 
Γαλλία που πήγαιναν για ποδηλασία».
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Οι μεικτές τάξεις, η σεξουαλική ισότητα και ο αθεϊσμός προ- 
κάλεσαν τόση αντίδραση, που τελικώς το σχολείο του Ρομπέν 
διέκοψε τη λειτουργία του. Ένας άλλος καταξιωμένος Γάλλος 
αναρχικός, ο Σεμπαστιέν Φορ [Sibastien Faure], διηύθυνε ένα 
γνωστό σχολείο, το αποκαλούμενο La Ruche («Η Κυψέλη»). Ο 
Μάικλ Σμιθ σχολιάζει ότι «ο Φορ είχε διδαχθεί ένα πολύ ση
μαντικό μάθημα από την αποτυχία του Ρομπέν: μείνε εντελώς 
έξω από το κρατικό σύστημα και, έτσι, θα εξασφαλίσεις την 
πλήρη ανεξαρτησία σου». Αλλά στη Βρετανία υπήρξε συνεχής 
προσπάθεια να εισαχθούν οι απόψεις της ελευθεριοκρατικής 
εκπαίδευσης στο σχολικό σύστημα που χρηματοδοτείται από 
όλους τους κατοίκους. Ένας άλλος ιστορικός, ο Τζον Σότον 
[John Shotton], έχει παρακολουθήσει και κατέγραψε τις εν λό
γο) προσπάθειες, καθώς και άλλες ανάλογες απόπειρες να βοη- 
θηθούν όλα εκείνα τα παιδιά που έχουν αποκλειστεί από το ε 
επίσημο σύστημα. |

1
Ένας αιώνας προοδευτικών πειραμάτων έχει επηρεάσει βαθιά 9 
κάθε σχολείο -με πιο εμφανή τρόπο, τα δημοτικά σχολεία. Ο ;  
ρόλος του δασκάλου έχει μετατραπεί από εκείνον του φοβε- ξ 
ρού άκαμπτου παιδαγωγού σε αυτόν του φιλικού συμβούλου, ? 
ενώ η σωματική τιμωρία, άλλοτε ο στύλος τού σχολικού συ- I 
στήματος, έχει καταργηθεί νομικά. Υπάρχει, όμως, μία διαφο
ρά μεταξύ της «προοδευτικής» εκπαίδευσης και της «ελευθε
ριοκρατικής», η οποία στην πράξη στρέφεται γύρω από το ζή
τημα της υποχρεωτικής ή μη παρακολούθησης των μαθημά
των. Προεξάρχων μεταξύ των ελευθεριοκρατών ήταν ο Α.Σ.
Νηλ [A.S. Neill), ο οποίος επί πολλές δεκαετίες διηύθυνε το 
Σχολείο Σάμερχιλ στο Σάφολκ, που επιβιώνει έως σήμερα υπό 
τη διεύθυνση της κόρης του Ζώη Ρέντχεντ (Zoe Readhead).

Ο Νηλ αντιπαθούσε τους υψηλόφρονες και εκμεταλλευτές 
προοδευτικούς. Κατά τη δεκαετία του 1930 έγραφε στην Ντό- 
ρα Ράσελ [Dora Russell] του Μπέικον Χιλ Σκουλ ότι αυτή και 
εκείνος ήταν «οι μόνοι εκπαιδευτές».Ένας από τους δασκά
λους του, ο Χόμερ Λέιν [Homer Lane], είπε:
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«Δώοε στο παιδί ελευθερία» είναι η επίμονη κραυγή των Νέ
ων Εκπαιδευτών, αλλά μετά οι εκφραστές της συνήθως κα
ταστρώνουν ένα «σύστημα» το οποίο, αν και βασισμένο στις 
ορθότερες των αρχών, περιορίζει την ελευθερία εκείνη και 
αντιφάσκει προς την αρχή.

Ο Λέιν εηανέλαβε την άποψη του Γουίλιαμ Γκόντουιν στο έρ
γο  του Οι Εξεταστές, όταν διαπίστωσε ότι ο Ρουσσώ, μολονότι 
ο κόσμος τού ήταν υπόχρεος «για τη δύναμη των κειμένων του 
και το ύψος των διαλογισμών του», είχε υποπέσει στο κοινό 
σφάλμα του χειρισμού του παιδιού:

Ολόκληρο το σύστημά του για την εκπαίδευση είναι μία σει
ρά τεχνασμάτων, μία παράσταση κουκλοθεάτρου, στο οποίο ο 
δάσκαλος κινεί τα νήματα και ο σπουδαστής δεν πρέπει πο
τέ να υποπτευθεί με ποιο τρόπο κινούνται αυτά.

Η αναρχική αντίληψη έχει επηρεάσει την εκπαίδευση περισ
σότερο από όσο άλλα πεδία της ζωής. Μπορεί οι εξουσιαστές 
να την αντιμάχονται και να την περιφρονούν, νοσταλγώντας 
ένα εξιδανικευμένο παρελθόν, αλλά είναι δύσκολο να αντιλη- 
φθεί κανείς ότι οι νέοι στο μέλλον θα ανεχθούν το εκπαιδευ
τικό καθεστώς στο οποίο υποτάχθηκαν οι παππούδες των ηγε
τών τους.

Σε ορισμένα μέρη του κόσμου, η μάχη για την ελευθερία των 
νέων ανήκει στο παρελθόν. Σε άλλα, μένει ακόμη να κερδη- 
θεί. Ορισμένες από τις απόπειρες στη Βρετανία να παρασχεθεί 
μία εναλλακτική εμπειρία για τους νέους ανθρώπους που απο
κλείονται από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα περιγράφο- 
νται στο κεφάλαιο 8.
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Κεφάλαιο 7

Η ατομικιστική απάντηση

Επί έναν αιώνα, οι αναρχικοί χρησιμοποιούσαν τον όρο «ελευ- 
θεριοκράτης» ως συνώνυμη της λέξης «αναρχικός» -  τόσο ως 
όνομα όσο και ως επίθετο. Η καταξιωμένη εφημερίδα Le 
Libertaire ιδρύθηκε το 1895. Πολύ πρόσφατα Αμερικανοί φιλό
σοφοι της ελεύθερης αγοράς -ο  Ντέιβιντ Φρήντμαν [David 
Friedman], ο Ρόμπερτ Νόζικ [Robert Nozick], ο Μάρεϋ Ρόθ- 
μπαρντ [Murray Rothbart] και q Ρόμπερτ Πολ Γουλφ [Robert 
Paul Wolff]- οικειοποιήθηκαν τον όρο.Έτσι, είναι αναγκαίο η 
σύγχρονη ατομικιστική «ελευθεριοκρατική» απάντηση να εξε
ταστεί από την οπτική γωνία της αναρχικής παράδοσης.

Προσεγγίζοντας το θέμα αυτό, ένα εμπόδιο που πρέπει να πα
ρακαμφθεί είναι ο Γερμανός υποστηρικτής του «συνειδητού 
εγώ» και μέλος του «Κύκλου των φιλελευθέρων» Μαξ Στίρνερ 
(το πραγματικό του όνομα είναι Γιόχαν Κάσπαρ Σμιντ [Johann 
Caspar Schmidt (1806-1956)]. Ο Στίρνερ έγραψε το βιβλίο Ο 
μοναδικός και η ιδιοκτησία του [Der Einzige und sein Eigentum], 
που θεωρείται το σπουδαιότερο έργο του. Εχω προσπαθήσει 
πολλές φορές να διαβάσω το εν λόγω έργο, αλλά συνεχώς το 
έβρισκα ακατανόητο. Δικαιολογούσα συνήθως τον εαυτό μου 
με το σχόλιο ότι η λατρεία του «Εγώ» μού (ραινόταν τόσο απε
χθής όσο ο «Υπεράνθρωπος» του Νίτσε. Οι αναρχικοί θαυμα
στές του Στίρνερ, ωστόσο, με διαβεβαιώνουν ότι η προσέγγισή 
του είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη του Νίτσε. Το «συ
νειδητό εγώ» του Στίρνερ, διατείνονται, με κανέναν τρόπο δεν
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αρνείται την ανθρώπινη τάση προς την αλτρουιστική συμπε
ριφορά, επειδή ακριβώς η εικόνα μας για τον εαυτό μας ικα
νοποιείται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον 
εαυτό μας ως κοινωνικό ον. Μου επέστησαν την προσοχή, επί
σης, στο γεγονός ότι ο Στίρνερ προέβλεψε τη μεταγενέστερη 
άποψη του Ρόμπερτ Μίχελς [Robert Michels] περί ενός «σιδη
ρού νόμου της ολιγαρχίας», επισημαίνοντας μία εγγενή τάση 
όλων των ανθρώπινων θεσμών να σκληραίνουν μέσα σε κατα
πιεστικά σώματα και οργανώσεις, στα οποία πρέπει να υπάρ
χει αντίσταση στο όνομα της ατομικής ελευθερίας.

Για το αναρχικό ατομικιστικό ρεύμα πολύ πιο τυπικοί από τον 
Στίρνερ υπήρξαν μία μακρά σειρά Αμερικανών ακτιβιστών και 
πρωτοπόρων, οι οποίοι χρονολογούνται πριν από την έντο
νη δραστηριότητα της αναρχικής προπαγάνδας των πολυά
ριθμων μεταναστών του τέλους του 19ου και των αρχών του 

w· 20ού αιώνα -Γερμανών, Ρώσων, Εβραίων, Σουηδών, Δανών, 
j  Ιταλών και Ισπανών. Βιβλία-οδηγοί, όπως το έργο του Τζέιμς 
|  Τζ. Μάρτιν [James J. Martin] Men Against the State [Άτομα κα- 
< τά του κράτους], το οποίο πρωτοεκδόθηκε το 1953, και το βι

βλίο του Ντέιβιντ ΝτεΛεόν [David DeLeon] The American as 
Anarchist: Reflections on Indigenous Radicalism \0 t  Αμερικανοί 
ως αναρχικοί: Αντανάκλαση των ριζοσπαστικών αρχών των αυτο
χθόνων] (1978), παρέχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μία πλού
σια και ποικίλη ιστορία του ατομικού και κοινωνικού αναρ
χικού επιχειρήματος και πειράματος.

Οι κοινωνικές και συνεργατικές επιχειρήσεις που δημιούργη
σαν οι μετανάστες εξελίχθηκαν ραγδαία σε ευημερούσες ορ
γανώσεις, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν εργατικές 
ενώσεις, σχολεία και συνεταιρισμοί. Η αυτόχθονη παράδοση 
ήταν πολύ περισσότερο από ατομικιστική, και οι πρωταγωνι
στές της είχαν μεγάλη επιρροή στην αμερικανική ζωή. Οι χρο
νικογράφοι τους διακρίνουν τις ιδεολογίες των ελευθεριοκρα
τών της Αριστερός από εκείνες των ελευθεριοκρατών της Δε
ξιάς. Ο Ντέιβιντ ΝτεΛεόν τις χωρίζει λέγοντας ότι «ενώ οι
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ελευθεριοκράτες της Δεξιάς περιφρονούν το κράτος, γιατί δυ
σχεραίνει την ελευθερία της περιουσίας, οι ελευθεριοκράτες 
της Αριστερός καταδικάζουν το κράτος, γιατί είναι προπύρ
γιο της περιουσίας».

Ο πρώτος από τους φωτισμένους αυτούς άνδρες ήταν ο Τζο- 
σάια Γουόρεν (Josiah Warren (1798-1874)], ο οποίος, απογοη
τευμένος από την αποτυχία της συνεργατικής αποικίας «Νιου 
Χάρμονυ» του Ρόμπερτ Όουεν [Robert Owen], οργάνωσε ένα 
«Κατάστημα Χρόνου» στο Σινσινάτι, στο οποίο οι πελάτες 
αγόραζαν αγαθά με αντάλλαγμα «εργατικά χαρτονομίσματα» 
που υπόσχονταν στον έμπορο ένα ισάξιο προϊόν ή ισοδύνα
μη υπηρεσία. Επακολούθησαν ένα συνεργατικό «Χωριό Δι
καίου» στο Οχάιο, το μακρόβιο «αμοιβαίο» χωριό της Ουτο
πίας και η κοινότητα των «Σύγχρονων Καιρών» στο Λόνγκ Άι- 
λαντ, η οποία καθ’ όμοιο τρόπο διατήρησε το συνεργατικό χα
ρακτήρα της επί 20 τουλάχιστον χρόνια. Πιστεύοντας βαθύ
τατα στη σπουδαιότητα του ατόμου, ο Γουόρεν υποστήριξε τη 
δημιουργία κοινοτικών μαγειρείων, προκειμένου να «ανακου
φίσει τις γυναίκες από την απόλυτη μιζέρια, στην οποία εί
ναι αναπόφευκτα καταδικασμένες, υπηρετώντας την οικογέ- 
νειά τους».

Ο Λυσάντερ Σπούνερ [Lysander Spooner (1808-87)] οραματι
ζόταν μία Αμερική αυτοπασχολούμενων ατόμων, που θα μοι
ράζονταν ισότιμη πρόσβαση στην πίστωση. Υποστήριζε, επί
σης, ότι

εάν ένας άνθρωπος δεν έχει ποτέ συναινέσει ή συμφωνήσει να 
υποστηρίξει μία κυβέρνηση, δεν αίρει καμιά πίστη αρνούμε- 
νος να την υποστηρίξει. Και εάν της κάνει πόλεμο, το κάνει 
αυτό ως φανερός εχθρός και όχι ως προδότης.

Ο Στήβεν ΠερλΆντριους [Stephen Pearl Andrews (1812-86)], 
ομοίως, δέχθηκε ότι η κυριαρχία του κράτους εφαρμοζόταν σε 
κάθε άτομο.Έτσι, όπως εξηγεί ο Πήτερ Μάρσαλ,
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αυτός [ο Άντριους] αντιτίθετο σταθερά στη δουλεία και προ
σπάθησε να απελευθερώσει την πολιτεία του Τέξας συγκε
ντρώνοντας χρήματα, για να αγοράσει όλους τους δούλους 
της, αλλά μεσολάβησε ο πόλεμος με το Μεξικό. Υποστήριξε, 
επίσης, ότι η σεξουαλική συμπεριφορά και η οικογενειακή 
ζωή θα πρέπει να είναι θέματα προσωπικής ευθύνης, πέρα 
από τον έλεγχο της Εκκλησίας και του κράτους.

Ο ατομικισμός του Σ.Π. Αντριους, όπως εκείνος του Γουόρεν, 
τον οδήγησε στο να εισηγηθεί κοινοτικούς παιδικούς σταθ
μούς, νηπιαγωγεία και συνεργατικές καφετέριες, προκειμένου 
να απελευθερωθούν οι γυναίκες.

Ο Μπένζαμιν Ρ. Τάκερ [Benjamin R. Tucker (1854-1939)] ήταν, 
στην εποχή του, ο πιο γνωστός από τους Αμερικανούς ατομι- 
κιστικούς αναρχικούς, αφού η εφημερίδα του Liberty έζησε ένα 
τέταρτο του αιώνα, ώσπου οι εκτυπωτικές εγκαταστάσεις του 
στη Βοστόνη κάηκαν, το 1907. Υπήρξε, ακόμη, ο πρωτοπόρος 
μεταφραστής του Προυντόν και του Μπακούνιν.

Αλλά, μεταξύ των Αμερικανών ελευθεριοκρατών του 19ου αι
ώνα, ο σημαντικότερος υπερασπιστής των ατομικών δικαιω
μάτων είναι ο Χένρυ Ντέιβιντ θορώ [Henry David Thoreau 
(1817-62) ], το έργο του οποίου ασκεί και σήμερα μεγάλη επιρ
ροή. Το γνωστό βιβλίο του Γονόλντεν ή Η  ζωή στα δάση είναι μία 
έκθεση των δύο ετών που πέρασε, αναζητώντας την αυτάρκεια 
στην ξύλινη καλύβα όπου απομονώθηκε κοντά στο Κόνκορντ 
της Μασαχουσέτης. Τούτο ουδόλως σήμαινε την απόσυρσή 
του από την αμερικανική ζωή, αφού ο άνθρωπος που δήλωνε 
ότι ο φυσικός εχθρός του στρατιώτη είναι η κυβέρνηση που 
τον γυμνάζει, ήταν ο πιο ειλικρινής ανατροπέας της χώρας του. 
Ένα από τα άρθρα του -  το οποίο συχνά αναφέρεται ως «On the 
duty of civil disobedience» («Στο σεβασμό από την πολιτική 
ανυπακοή») καθώς αρχικά, το 1849, είχε δημοσιευθεί ως 
«Resistance to civil government» («Αντίσταση στην κυβερνητι
κή πολιτική»)- δεν προκάλεσε τότε την προσοχή κανενός, αρ
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γότερα, όμως, επηρέασε τόσο τον Τολστόι όσο και τον Γκάντι 
(ο οποίος το διάβασε στη φυλακή στη Νότια Αφρική). Ο Μάρ- 
τιν Λοϋθερ Κινγκ, που το διάβασε ως φοιτητής στην Ατλάντα, 
θυμάται:

εντυπωσιασμένος από την ιδέα της άρνησης της συνεργασίας 
με ένα κακό σύστημα, συγκινήθηκα τόσο, ώστε ξαναδιάβασα 
το. έργο πολλές φορές. Αυτή ήταν η πρώτη μου διανοητική 
επαφή με τη θεωρία της μη-βίαιης αντίστασης.

Η ιστορία του άρθρου του Θορώ περί της κοινωνικής ανυπα
κοής -όπου ο συγγραφέας εκφράζει την οργή του για την κυ
βέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον Μεξικανι- 
κό πόλεμο και τη συνέχιση της δουλείας των μαύρων- ξεκίνη
σε ως μία διάλεξη στους συμπολίτες του στο Λύκειο του Κόν- χ  
κορντ, το 1848/Οταν ο υπερασπιστής της κατάργησης της δου- 9 
λείας Τζον Μπράουν [John Brown] πήρε τα όπλα εναντίον των |  
Ηνωμένων Πολιτειών, το 1859, και καταδικάστηκε σε θάνατο, |  
ο θορώ, παρά τις κάποιες αντιδράσεις, έδωσε μία διάλεξη στο 5- 
Δημαρχείο, με τίτλο «Λ Plea for Captain John Brown» («Η υπε- 2. 
ράσπιση του κάπταιν Τζον Μπράουν»). Πολλές δεκαετίες αρ- 1 
γότερα, ο ΧάβλοΚ 'Ελλις [Havelock Ellis] παρατήρησε ότι ο Θο- 3 
ρώ ήταν «ο μοναδικός άνθρωπος στην Αμερική που αναγνώριζε 
τη σπουδαιότητα της ευκαιρίας και στάθηκε δημόσια στο 
πλευρό του Μπράουν».

Ένας άλλος αξιόλογος Αμερικανός ατομικιστής, ο Ράντολφ 
Μπορν [Randolph Bourne (1886-1918)], παρατηρώντας πώς 
η χώρα του οδηγήθηκε στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, επινόησε 
μία γνωστή φράση κατά του πολέμου εκείνου. «Ο πόλεμος εί
ναι η υγεία του κράτους», υποστήριξε ο Μπορν, εξηγώντας ότι

το κράτος είναι η οργάνωση της αγέλης, προκειμένου να δρά
σει επιθετικά ή αμυντικά ενάντια σε μιαν άλλη αγέλη, που ορ
γανώθηκε με τον ίδιο τρόπο. Ο πόλεμος στέλνει το ρεύμα του 
σκοπού και της δράσης να κυλήσει κάτω στο πιο χαμηλό επί-
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ιιεδο της αγέλης και στους πιο απομακρυσμένους κλάδους 
της. Όλες οι δραστηριότητες της κοινωνίας συνδέονται με* 
ταξύ τους όσο πιο γρήγορα γίνεται στον κεντρικό αυτό σκοπό, 
για να δημιουργήσουν μία στρατιωτική επίθεση ή στρατιωτι
κή άμυνα, και το κράτος γίνεται ό,τι στη διάρκεια της ειρή
νης πάλεψε μάταια να γίνει... Η χαλαρότητα περιορίζεται, τα 
διασταυρούμενα ρεύματα ξεθωριάζουν και το έθνος κινείται 
βαριά και αργά, πλην όμως με μία πάντοτε εξελισσόμενη τα
χύτητα και ολοκλήρωση, προς το έσχατο τέλος, προς εκείνη 
τη γαλήνη τού να είσαι σε πόλεμο.

Η αντίληψή του για τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις του 
20ού αιώνα κατόρθωναν να κατασκευάζουν και να ελέγχουν 
την κοινή γνώμη αποδεικνϋεται ξεκάθαρα από τα γεγονότα 
που διαδραματίστηκαν στα 90 χρόνια που μεσολάβησαν από 
την εποχή που έγραφε ο Μπορν. Αμερικανοί αναρχικοί ατο- 
μικιστές διαδηλωτές διαμαρτύρονταν στους δρόμους ενάντια 
στην πολιτική της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Με
ταξύ αυτών ήταν ο Αμμον Χένασυ [Ammon Hennacy], ο χαρα
κτηριζόμενος ως «ο μοναδικός άνθρωπος-επανάσταση», ο 
οποίος μονίμως διαμαρτυρόταν ενάντια στον ιμπεριαλισμό των 
Ηνωμένων Πολιτειών, από την Ανατολική Ακτή μέχρι τα Νο
τιοδυτικά, και η Ντόροθυ Ντέι [Dorothy Day] του Καθολικού 
Εργατικού Κινήματος, η οποία επί πολλές δεκαετίες στον 20ό 
αιώνα δήλωνε την πίστη της στις αιποοργανωμένες συνεργα
τικές κοινότητες, που σε πολιτικούς όρους πρέπει να περι- 
γραφούν ως αναρχισμός.

Λίγο αργότερα, στα 1970, μία σειρά βιβλίων, γραμμένων από 
ακαδημαϊκούς συγγραφείς μάλλον παρά από ακτιβιστές, πρό- 
τειναν μία διαφορετικού τύπου αμερικανική ελευθεριοκρατία. 
Πρόκειται για τα βιβλία: In Defense o f Anarchism [Σε υπεράσπι
ση από τον Αναρχισμό] του Ρόμπερτ Πολ Γουλφ, Anarchy, State 
and Utopia [Αναρχία, Κράτος και Οντοπία] του Ρόμπερτ Νόζικ, 
The Machinery o f Freedom [ Ο μηχανισμός της Ελευθερίας] του 
Ντέιβιντ Φρήντμαν, και For A  New Liberty: The Libertarian
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Manifesto [Για μια νέα ελευθερία: Το μανιφέστο των Ελενθεριο- 
κρατών] του Μάρεϋ Ρόθμπαρντ. Η ομάδα αυτών των συγγρα
φέων παρέσχε την «ιδεολογική υπερδομή» στις μεν Ηνωμένες 
Πολιτείες για στροφή προς τη Δεξιά και την ομοσπονδιακή και 
τοπική πολιτική, στη δε Βρετανική πολιτική για την «οπισθο
χώρηση των συνόρων του κράτους», που στην πραγματικότη
τα ήταν ένα προπέτασμα για την αυξημένη υποταγή στο κέ
ντρο της λήψης αποφάσεων. Ο Ρόμπερτ Πολ Γουλφ υποστή
ριξε ότι «ο φιλοσοφικός αναρχισμός φαινόταν να είναι η μόνη 
εύλογη πίστη για έναν φωτισμένο άνθρωπο». Ο Ρόμπερτ Νό- 
ξικ, κατά τον ιστορικό Ρόμπερτ Μάρσαλ, «βοήθησε, ώστε η 
ελευθεριοκρατική και αναρχική θεωρία να γίνει αποδεκτή 
στους ακαδημαϊκούς κύκλους» -κάθε άλλο παρά μικρό επί
τευγμα-, ενώ ο Ντέιβιντ Φρήντμαν εκλαΐκευσε για το αμερι
κανικό αναγνωστικό κοινό το επιχείρημα του Φρήντριχ βον 
Χάγιεκ [Friedrich von Hayek] ότι η θέσπιση των κοινωνικών θε
σμών είναι το πρώτο βήμα στο έργο του The Road to Serfdom 
[Στο δρόμο για τη δουλοπαροικία].

Μεταξύ των απολογητών του αναρχο-καπιταλισμού, ο Πήτερ 
Μάρσαλ θεωρεί τον Μάρεϋ Ρόθμπαρντ ως τον πιο συνειδητο
ποιημένο στην ορθόδοξη αναρχική παράδοση.

Αρχικά θεωρήθηκε ως ένας ακροδεξιάς Ρεπουμπλικάνος, αλ
λά μετά εξέδωοε το κλασικό ελευθεριοκρατικό βιβλίο τού Λα 
Μτιοεοί [La Boitie] Π ερί της εκουσίας δονλείας (1576) και τώρα 
αυτοαποκαλείται αναρχικός. «Εάν θέλεις να μάθεις πώς θεω
ρούν οι ελευθεριοκράτες το κράτος και καθεμιά από τις πρά
ξεις του», γράφει οτο έργο του For A  New Liberty [Για μια νέα 
ελευθερία], «σκέφου απλώς το κράτος σαν μία εγκληματική 
συμμορία, και όλες οι ελευθεριακές συμπεριφορές θα βρουν 
λογικά τη θέση τους». Περιορίζει την ελευθεριοκρατική πίστη 
σε ένα κεντρικό αξίωμα, ότι «κανένας άνθρωπος ή καμιά ομά
δα ανθρώπων δεν έχει το δικαίωμα να επιτεθεί ενάντια στην 
ύπαρξη ή την περιουσία οιουδήποτε άλλου ανθρώπου». Ούτε 
το κράτος, λοιπόν, ούτε καμία ομάδα ιδιωτών μπορεί να χρη



σιμοποιήσει βία ενάντιον σποιουδήποτε ανθρώπου ή να απει
λήσει κανέναν για οποιονδήποτε σκοπό. Τα ελεύθερα άτομα 
θα πρέπει να ρυθμίζουν τις υποθέσεις τους και να διαθέτουν 
την περιουσία τους μέσω συμφωνίας μόνο, βασισμένης σε 
συμβολαιογραφική πράξη.

Ο Ρόθμπαρντ, παρότι γνώστης της παράδοσης, αγνοεί κατά 
αξιοσημείωτο τρόπο την παλιά παροιμία κατά την οποία ελευ
θερία για το μεγάλο ψάρι σημαίνει θάνατο για το μικρό. Η θλι
βερή πραγματικότητα της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτει
ών είναι ότι το 10% του πληθυσμού κατέχει το 85% του καθα
ρού πλούτου του κράτους και ότι αυτή η μειονότητα είναι, επί
σης, εκείνη που ωφελείται από κάθε μείωση του εθνικού προϋ
πολογισμού για την κοινωνική ευημερία.

Οι ελευθεριοκράτες της Δεξιάς διαδραματίζουν, παρ’ όλα αυ
τά, ρόλο στο φάσμα του αναρχικού διαλόγου. Κάθε αναρχικός 
προπαγανδιστής βρίσκει ότι το ακροατήριο ή το αναγνωστικό 
κοινό κινδυνεύει να περιπέσει σε σύγχυση από την ιδέα ότι θα 
μπορούσε να οργανωθεί η ανθρώπινη ζωή χωρίς κυβέρνηση. 
ΓΓ αυτό ο Κροπότκιν, ως ελευθεριοκράτης της Αριστερός, 
όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3, επέμενε ότι οι αναρχικοί προ- 
παγανδιστές πρέπει να δημιουργήσουν νέες μορφές οργάνω
σης για τις λειτουργίες εκείνες που το κράτος διεκπεραιώνει 
μέσω της γραφειοκρατίας.

Ο Μάρεϋ Ρόθμπαρντ, που ήταν ένας από τους ιδρυτές ενός 
Ελευθεριοκρατικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, επι
ζητούσε, όπως εξηγεί ο Πήτερ Μάρσαλ, να καταλύσει «ολό
κληρο τον Ομοσπονδιακό ρυθμιστικό μηχανισμό καθώς επίσης 
και την κοινωνική ασφάλιση, την ευημερία, τη δημόσια εκπαί
δευση και τη φορολόγηση», και παρακινούσε τις Ηνωμένες 
Πολιτείες «να αποσυρθούν από τα Ηνωμένα'Εθνη και τις εξω
τερικές δεσμεύσεις τους, καθώς, επίσης, και να μειώσουν τις 
στρατιωτικές δυνάμεις τους σε όσες χρειάζονται για την ελά
χιστη άμυνα».
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Πέραν μιας φιλοδοξίας για την ανάκληση όλων των νόμων πε
ρί «εγκλημάτων χωρίς θύματα», δεν μάθαμε για καμία δέσμευ
ση περί αλλαγής στο ποινικό σύστημα των Ηνωμένων Πολι
τειών, το οποίο τώρα κρατάει στη φυλακή το μεγαλύτερο πο
σοστό του πληθυσμού από οποιοδήποτε άλλο κράτος που δια
τηρεί αξιόπιστα αρχεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι άλλοι φι
λόσοφοι της νέας ελευθεριοκρατικής Δεξιάς φαίνεται να είναι 
λιγότερο απόλυτοι στις απόψεις και διεκδικήσεις τους. Ο Ρό- 
μπερτ Πολ Γουλφ, παραδείγματος χάριν, στην επανέκδοση του 
βιβλίου του In Defense o f Anarchism , το 1998, προτείνει «να 
εγκατασταθεί ένα σύστημα εκλογικών μηχανημάτων σε κάθε 
σπίτι», καθένα από τα οποία «να είναι συνδεδεμένο στην τη
λεόραση», προκειμένου να λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα 
κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Υποστηρίζει ότι έτσι «η κοι
νωνική δικαιοσύνη θα ανθούσε όπως δεν είχε ανθήσει ποτέ 
πριν».

Οι περισσότεροι αναρχικοί θα το έβλεπαν αυτό σαν μία παθη
τική αποφυγή μάλλον των ζητημάτων που εγείρει η αναρχική 
κριτική της αμερικανικής κοινωνίας. Θα προτιμούσαν να απο
δοθεί τιμή στην πλούσια κληρονομιά των διαφωνούντων προ- 
παγανδιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που μένουν ακόμη ζω
ντανοί στη μνήμη, από τον Θορώ, που ανήκει σε μία γενιά, και 
την'Εμμα Γκόλντμαν, που ανήκει σε μιαν άλλη, ως τον Πολ 
Γκούντμαν, ο οποίος παρέδωσε μία ενδιαφέρουσα κληρονομιά 
στους αναρχικούς διαδόχους του. Στο τελευταίο άρθρο του 
στον αμερικανικό Τύπο, υποστήριξε:

Για μένα, η κύρια αρχή του αναρχισμού δεν είναι η ελευθερία 
αλλά η αυτονομία, η ικανότητά του να αρχίζει κανείς ένα έρ
γο και να το κάνει με το δικό του τρόπο. Η αδυναμία του «δι
κού μου» αναρχισμού είναι ότι η δίψα για ελευθερία είναι ένα 
ισχυρό κίνητρο για πολιτική αλλαγή, ενώ η αυτονομία δεν εί
ναι. Οι αυτόνομοι άνθρωποι προστατεύουν τον εαυτό τους 
πεισματικά, αλλά με λιγότερο αποτελεσματικά μέσα, στα 
οποία συμπεριλαμβάνεται αρκετή παθητική αντίσταση. Το



κάνουν με το δικό τους τρόπο, άλλωστε. Το πάθος των κατα
πιεσμένων ανθρώπων, οπωσδήποτε, είναι ότι, εάν απελευθε
ρωθούν, δεν θα ξέρουν τι να κάνουν. Αφού δεν ήταν ποτέ αυ
τόνομοι, δεν ξέρουν πώς είναι (να είσαι αυτόνομος], και, πριν 
μάθουν πώς είναι, έχουν νέους διευθυντές, οι οποίοι δεν βιά
ζονται να παραιτηθούν...

Οι Αμερικανοί ατομικιστές του 19ου αιώνα ήταν απασχολη
μένοι με τη δημιουργία κοινοτήτων, συνεταιρισμών, εναλλα
κτικών σχολείων, τοπικών νομισμάτων και σχεδίων για τρά
πεζες αμοιβαιότητας. Επρόκειτο για δραστήριους κοινωνικούς 
αναμορφωτές, που εξερευνοϋσαν τη δυνατότητα της αυτονο
μίας, στην οποία περιλαμβάνονταν η απελευθέρωση των γυ
ναικών και η ισότητα των μαύρων. Η εμπειρία τους, στο κοι
νωνικό κλίμα της Αμερικής, απεικονίζει την επιμονή του Μάρ- 
τιν Μπούμπερ, που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, για την αντί
στροφη σχέση μεταξύ της κοινωνικής και της πολιτικής αρχής. 
Η κατάχτηση της αυτονομίας γεννάει την εμπειρία που διευ
ρύνει την πιθανότητα επιτυχίας.Ή, όπως ο Αμερικανός αναρ
χικός Ντέιβιντ Ουίκ [David Wieck) το εξέφρασε: «η συνήθεια 
της άμεσης δράσης είναι, πιθανόν, ταυτόσημη με τη συνήθεια 
του να είσαι ελεύθερος, έτοιμος να ζήσεις υπεύθυνα σε μία 
ελεύθερη κοινωνία».

Οι Αμερικανοί «ελευθεριοκράτες» του 20ού αιώνα είναι ακα
δημαϊκοί μάλλον παρά κοινωνικοί ακτιβιστές, και η ευφερετι- 
κότητά τους φαίνεται να περιορίζεται στο να παρέχουν μία ιδε
ολογία για τον αχαλίνωτο καπιταλισμό της αγοράς.



Κεφάλαιο 8

Ήρεμες επαναστάσεις

Το χάσμα μεταξύ των αναρχικών προσδοκιών και της πραγ
ματικής ιστορίας του 20ού αιώνα, θα μπορούσε να είναι η από
δειξη των αφελών ελπίδων των αναρχικών για δραστικές αλ
λαγές, οι διαδοχικές, όμως, αποτυχίες των πολιτικών ιδεολο
γιών της Αριστερός τελικώς τους δικαίωσαν. Ποιος από μας 
δεν ανακουφίστηκε πραγματικά από την κατάρρευση της Σο
βιετικής Ένωσης, αν και δεν είχαμε ιδιαίτερο λόγο να χαρού- 
με με τα καθεστώτα που ακολούθησαν; Καθώς τα ποινικά κα
ταστήματα άδειαζαν σιγά σιγά από τους επιζώντες κρατούμε
νους, οι αληθινοί πιστοί του καταρρέοντος καθεστώτος ήταν 
υποχρεωμένοι να αμφισβητήσουν τις αντιλήψεις τους.

Πριν από πολλά χρόνια ο Αμερικανός δημοσιογράφος Ντουάιτ 
Μακντόναλντ [Dwight Macdonald] έγραψε ένα άρθρο με τον 
τίτλο «Politics Past», που περιλάμβανε μία υποσημείωση, στην 
οποία, όπως ο ίδιος μου είπε αργότερα, έχουν παραπέμψει τό
σο πολύ όσο σε καμιά άλλη παράγραφο από τα κείμενά του. 
Η υποσημείωσή του αναφέρει:

Η επαναστατική εναλλακτική λύση οτο status quo σήμερα 
δεν είναι η κολεκτιβιστική περιουσία που διευθύνεται από 
τους «κρατικούς εργάτες» -με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό-, 
αλλά κάποιο είδος αναρχικής αποκέντρωσης που θα θρυμ
ματίσει τη μάζα της κοινωνίας σε μικρές κοινότητες, όπου τα 
άτομα θα μπορούν να ζουν μαζί ως ποικιλόχρωμα ανθρώπι
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να όντα αντί όλοι μαζί ως απρόσωπες μονάδες. Η ρηχότητα 
του προγράμματος του New Deal1 και της μεταπολεμικής κα
τάστασης του Εργατικού Κόμματος στην Αγγλία, αποδει- 
κνύεται από την αποτυχία τους να προαγάγουν κάτι από τις 
σημαντικές αξίες οτη ζωή των ανθρώπων, όπως είναι οι 
πραγματικές σχέσεις στον επαγγελματικό χώρο, ο τρόπος 
που περνούν τις αργίες, το μεγάλωμα των παιδιών, το σεξ, 
η τέχνη. Ο μαζικός τρόπος διαβίωσης συντηρεί όλα αυτά σή
μερα, ενώ το κράτος διατηρεί το status quo. Ο μαρξισμός δο
ξάζει τις «μάζες» και επιδοκιμάζει το κράτος. Ο αναρχισμός 
στρέφεται πίσω στο άτομο και στην κοινότητα, κάτι που «εί
ναι ανεφάρμοστο» αλλά αναγκαίο -που είναι, δηλαδή, επα
ναστατικό.

Ορισμένες από τις επαναστάσεις έχουν ήδη μετασχηματίσει, 
έστω και κατά μερικό τρόπο, τη ζωή του ανθρώπου. Για να πά
ρουμε ένα παράδειγμα προφανές και ορατό, που εξ ορισμού εί
ναι επιφανειακό, και το οποίο σπανίως συζητείται, σκεφτείτε 
την επανάσταση που έγινε στην ενδυμασία, κατά το δεύτερο 
ήμισυ του 20ού αιώνα. Πριν από πενήντα χρόνια στη Βρετανία, 
η κοινωνική τάξη των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών 
μπορούσε να αναγνωριστεί από το ντύσιμό τους. Τούτο σήμε
ρα δεν ισχύει, εκτός από τη μικρή μειονότητα εκείνων που 
μπορούν να διαβάζουν τις ετικέτες των ακριβών και πολυτε
λών ενδυμάτων. Το γεγονός αυτό αποδίδεται συνήθως στην 
αύξηση της μαζικής παραγωγής και στο ότι το εμπόριο ρούχων 
είναι η πρώτη οδός προς την παγκόσμια οικονομία για χαμηλά 
αμειβόμενο εργατικό δυναμικό στον «αναπτυσσόμενο» κόσμο. 
Περισσότερο, όμως, έχει να κάνει με τη χαλάρωση των κωδί
κων ενδυμασίας, που εγκαινιάστηκε στη διάρκεια του 20ού αι
ώνα διά της ριζικής απόρριψης της μόδας από τους αντικομ- 
φορμιστές.

1. Πρόκειται για τις αρχές της προοδευτικής πτέρυγας του Δημοκρατικού 
Κόμματος στις ΗΠΑ, και ειδικότερα εκείνες που υποστήριξε ο πρόεδρος 
Φραγκλίνος Ρούοβελτ. (Σ,τ.Μ.)
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Η αδιαφορία για τους κώδικες ενδυμασίας, οι οποίοι βασίζο
νται στο επάγγελμα ή την κοινωνική τάξη, ήταν μία μικρή και 
ατομική αντίδραση στη σύμβαση. Οπωσδήποτε, όμως, μία πο
λύ πιο σημαντική επανάσταση, που κέρδισε έδαφος καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ήταν το γυναικείο κίνημα, που 
απορρίπτει την καθολική σύμβαση της κυριαρχίας των ανδρών. 
Μεταξύ των αναρχικών πρωτοπόρων του ήταν ηΈμμα Γκόλ- 
ντμαν [Emma Goldman], με το υπό τον τίτλο The Tragedy o f  
Women Emancipation [Η τραγωδία της γυναικείας χειραφέτησης] 
ανατρεπτικό φυλλάδιό της, η οποία υποστήριξε ότι η ψήφος, 
που απέτυχε να απελευθερώσει τους άνδρες, δεν επρόκειτο, 
ομοίως, να απελευθερώσει τις γυναίκες. Η χειραφέτηση, δια
τεινόταν, πρέπει να προέλθει από την ίδια τη γυναίκα,

πρώτον, με το να προβάλλει τον εαυτό της ως προσωπικότη
τα και όχι ως αντικείμενο του σεξ. Δεύτερον, με το να αρνεί- 
ται σε οποιονδήποτε το δικαίωμα πάνω στο σώμα της- με το 
να αρνείται να γεννήσει παιδιά, εκτός κι αν τα θέλει η ίδια· με 
το να αρνείται να υπηρετεί τον θεό, το κράτος, τον άνδρα, την 
οικογένεια κ.λπ., γεγονός που κάνει βέβαια τη ζωή της απλού
στερη, αλλά όχι βαθύτερη και πλουσιότερη. Με άλλα λόγια, με 
το να προσπαθεί να μάθει το νόημα και την ουσία της ζωής σε 
όλη την πολυπλοκότητά της, με το να απελευθερώσει τον 
εαυτό της από το φόβο της κοινής γνώμης και της δημόσιας 
καταδίκης. Μόνο έτσι, και όχι με το ψηφοδέλτιο, θα κατα
στούν οι γυναίκες ελεύθερες...

Στο πνεύμα αυτών των αρχών, οι αναρχικοί ξεκίνησαν τη δη
μιουργία των «ελεύθερων ενώσεων», κατ’ αντιδιαστολή προς 
τους γόμους, οι οποίοι τυγχάνουν της έγκρισης της Εκκλησίας 
ή της πολιτείας. Σήμερα, οι ελεύθερες ενώσεις είναι τόσο συ
νήθεις όσο και οι κανονικοί γάμοι, με αποτέλεσμα το στίγμα 
της άλλοτε νόθας σχέσης να έχει, κατά τον αιώνα που διανύ
ουμε, εκλείψει. Η αλλαγή αυτή, ασφαλώς, επιταχύνθηκε με την 
επανάσταση που έφερε η νομιμοποίηση του αντισυλληπτικού 
χαπιού.

87



Ο νομπελίστας Αλεξ Κόμφορτ [Alex Comfort (1920-2000)] 
ήταν γιατρός, ποιητής και αναρχικός. Οι διαλέξεις του στις συ
ναντήσεις της Αναρχικής Ομάδας του Λονδίνου, στα τέλη της 
δεκαετίας του 1940, αποτέλεσαν το υλικό του βιβλίου του 
Barbarism and Sexual Freedom [Βαρβαρισμός και σεξουαλική απε
λευθέρωση], το οποίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Freedom 
Press, το 1948, σε μία εποχή που κανείς «ευυπόληπτος» εκδό
της δεν θα εξέδιδε ένα τέτοιο έργο. Το βιβλίο αυτό στη συνέ
χεια οδήγησε στην έκδοση του έργου του Sexual Behaviour in 
Society [Σεξουαλική συμπεριφορά στην κοινωνία] και των εξαιρε
τικά επιτυχημένων εγχειριδίων του για το σεξ. Στο βιβλίο του 
More Joy: A Lovemaking Companion to The Joy o f Sex [Περισσό
τερη ευχαρίστηση: Η  ερωτστροπία των συντρόφων για τη χαρά από 
το σεξ], ο Κόμφορτ περιέλαβε μία αναρχική έκθεση, όπου ανα
λύει τη σχέση μεταξύ σεξουαλικότητας και πολιτικής, υπο
στηρίζοντας ότι

η απόκτηση συνείδησης και στάσεων, οι οποίες προέρχονται 
από μία καλή σεξουαλική εμπειρία, δεν συνεπάγεται την εγωι
στική οπισθοχώρηση- τείνει περισσότερο στο να κάνει τους αν
θρώπους ριζοσπαστικούς. Ο αντι-σεξουαλισμός των εξουσια
στικών κοινωνιών και των ανθρώπων που τις κυβερνούν προ
έρχεται όχι από πεποίθηση (αυτοί οι ίδιοι κάνουν σεξ), αλλά 
από μία ασαφή αντίληψη ότι η ελευθερία εδώ θα μπορούσε να 
«ανοίξει την όρεξη» για ελευθερία αλλού. Ωστόσο, άνθρωποι 
που έχουν πλούσιες ερωτικές εμπειρίες είναι σίγουροι για τον 
εαυτό τους και τον κόσμο, και εμφανίζονται από τη μία πλευ
ρά μη-πολεμοχαρείς, και από την άλλη, εξαιρετικά μαχητικοί 
στο να αντιστέκονται στους πολιτικούς πωλητές και ρατσιστές 
που απειλούν την προσωπική ελευθερία την οποία έχουν κα
τακτήσει και όπου θέλουν να δουν και άλλους να συμμετέχουν.

Ο Κόμφορτ ήλπιζε ότι τα βιβλία του θα βοηθούσαν στην απε
λευθέρωση του ατόμου και ότι θα αποτελούσαν συνεισφορά σε 
μιαν άλλη επανάσταση του 20ού αιώνα: εκείνη των σχέσεων 
μεταξύ γονέων και παιδιών. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς



στη σημερινή Δυτική Ευρώπη την εξουσιαστική συμπεριφο
ρά των γονιών προς τα παιδιά, η οποία πριν από έναν αιώνα 
εθεωρείτο δεδομένη.

Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις μεταξύ δασκάλων και μαθη
τών. Πολλοί άνθρωποι που ήταν μαθητές κατά την πρώτη δε
καετία του 20ού αιώνα θυμούνται και συχνά αναφέρονται στη 
σωματική τιμωρία την οποία υπέστησαν ή συνεχώς φοβούνταν. 
Την τελευταία δεκαετία του αιώνα ένας νόμος στη Βρετανία 
απαγόρευσε τη σωματική τιμωρία στα σχολεία. Δεν επρόκειτο, 
βέβαια, για μία ξαφνική νομική απόφαση. Αντικατόπτριζε την 
επιρροή ενός περιορισμένου αριθμού «προοδευτικών» σχολεί
ων στη γενική εκπαιδευτική αντίληψη.

Πολλοί παρατηρητές υποστηρίζουν ότι το εκπαιδευτικό σύ
στημα απέτυχε να δώσει λύσεις σε όσα διλήμματα εμφανίστη
καν με την κατάργηση της σωματικής τιμωρίας. Ο δάσκαλος 
στερείται του όπλου που εθεωρείτο η έσχατη ποινή στο σχο
λείο. Αυτό οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των παιδιών που 
αποκλείονταν από το σχολείο, επειδή οι δάσκαλοι δεν τους δέ
χονταν στην τάξη.'Οποιος έχει παρατηρήσει πώς ένα ενοχλη
τικό μέλος στην τάξη μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη μάθη
ση για όλη την ομάδα, δεν έχει να προσάψει καμία μομφή 
στους εν λόγω δασκάλους (ειδικά όταν οι εργοδότες τους τούς 
πιέζουν να μην ανατρέπουν τις στατιστικές).

Κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970, δημιουργήθηκε ένα εν
διαφέρον ρεύμα σε ορισμένες βρετανικές πόλεις: στο Λονδίνο, 
το Λίβερπουλ, το Ληντς και τη Γλασκόβη. Ομάδες ανθρώπων 
με ζήλο βρήκαν άδεια κτίρια όπου έστησαν «ελεύθερα σχο
λεία», προκειμένου να προσφέρουν άτυπη παιδεία σε παιδιά 
που είτε τα είχε αποκλείσει το σχολείο είτε είχαν αποκλεισθεί 
από μόνα τους λόγω απουσιών. (Ένα από αυτά, το ελεύθερο 
σχολείο Ουάιτ Λάιον του Λονδίνου, λειτούργησε από το 1972 
έως το 1990.) Το καθεστώς των σχολείων αυτών ήταν συνει
δητά σχεδιασμένο πάνω στην εμπειρία του κινήματος υπέρ του
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προοδευτικού σχολείου. Ρώτησα μία βετεράνο των πειραμά
των αυτών, γιατί η εν λόγω ιδέα δεν αναβίωσε στις αρχές του 
νέου αιώνα για την εκπαίδευση της νέας γενιάς των αποκλει
σμένων από το σχολείο παιδιών. Για δύο λόγους, μου είπε: 
πρώτον εξαιτίας της νομικής υποχρέωσης, σύμφωνα με την 
οποία όλα τα σχολεία στη Βρετανία πρέπει να διδάσκουν το 
Εθνικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας, το οποίο εισήχθη κατά τη 
διακυβέρνηση της Θάτσερ και διατηρήθηκε από τους διαδό
χους της, και δεύτερον, λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης των 
κτιριακών εκείνων εγκαταστάσεων, οι οποίες θα πληρούσαν 
τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, που απαιτούνται για τα 
σχολεία. Οπωσδήποτε, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μία 
επιστροφή στο καθεστώς φόβου που βασίλευε στα σχολεία 
πριν από έναν αιώνα. Η ήρεμη επανάσταση στην εκπαίδευση 
δεν μπορεί παρά να πηγαίνει μόνο μπροστά.

Δύο άλλες αλλαγές στη Βρετανία που σημειώθηκαν κατά τη 
δεκαετία του 1960, φαίνονται επίσης μη-αναστρέψιμες. Η μία 
είναι η αποποινικοποίηση και η κατάργηση της ποινικής δίω
ξης των ομοφυλοφίλων. Τούτο είχε προταθεί σε μία κυβερ
νητική έκθεση που ανατέθηκε στον Τζον Γούλφεντεν [John 
Wolfenden] και δημοσιεύθηκε το 1957, αλλά χρειάστηκαν 
χρόνια διαξιφισμών και έντασης, προκειμένου να γίνει η αλ
λαγή στο νόμο. Η άλλη ήταν η κατάργηση της θανατικής ποι
νής το 1965. Την παραμονή της συζήτησης, που έφερε την 
αλλαγή αυτή, οι αναρχικοί εκδότες του Freedom Press πα
ρουσίασαν σε κάθε βουλευτή του κοινοβουλίου ένα αντίτυ
πο της έκδοσής τους A Handbook on Hanging [ Εγχειρίδιο π ε
ρ ί τον απαγχονισμού]. Επρόκειτο για το αντιδραστικό βιβλίο 
του Τσαρλς Νταφ [Charles Duff], με τη μορφή ενός ενθου
σιώδους εγχειριδίου για δημίους. Μόνο παρατηρητές χωρίς 
την αίσθηση του χιούμορ θα διαμαρτύρονταν ότι η υποστήρι
ξη εκστρατειών για την κατάργηση βάρβαρων νόμων αντέφα- 
σκε με την αντι-βουλευτική στάση των αναρχικών.

Συνυπολογίζοντας όλα αυτά, οι κοινωνικές αλλαγές στη Βρε



τανία που έχω καταγράψει δείχνουν ότι, ενώ οι αναρχικοί 
έχουν σημειώσει μικρή μόνο πρόοδο σε μακράς κλίμακας αλ
λαγές στην κοινωνία, τις οποίες ήλπιζαν να επιφέρουν, έχουν, 
εντούτοις, συμβάλει σε μία μακρά σειρά μικρών αλλά σημαντι
κών απελευθερώσεων, οι οποίες έχουν περιορίσει κατά πολύ 
την ανθρώπινη μιζέρια.

Αρκετές ομάδες αναρχικών επιζήτησαν να συνενώσουν τους 
αγώνες αυτούς για την απελευθέρωση του ανθρώπου σε μία 
συνειδητή εκστρατεία, η οποία θα μπορούσε έτσι να απο
κτήσει ευρύτερη απήχηση. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, 
οι Provos εισήγαγαν παιχνίδια και εύθυμες εναλλακτικές δρα
στηριότητες, για να διακωμωδήσουν την επίσημη διοίκηση 
της πόλης. Το πιο γνωστό τέχνασμα ήταν να γεμίσουν το 
Αμστερνταμ με λευκά ποδήλατα για δημόσια χρήση, προκει
μένου να διαδηλώσουν ότι τα αυτοκίνητα ήταν άχρηστα. Τους 
ακολούθησαν οι Kabouters, ή Καλικάντζαροι, οι πρόδρομοι 
του κινήματος των Πρασίνων. Ένας από αυτούς, ο Ρολ βαν 
Ντάιν [Roel van Duyn], συνέδεε τον αναρχισμό με την κυ
βερνητική -  την επιστήμη, δηλαδή, ελέγχου και συστημάτων 
επικοινωνίας, που είχε εισηγηθεί ο ιδρυτής της κυβερνητι
κής, ο νευρολόγος Γκρέυ Βάλτερ [Grey Walter]. Ο τελευταίος 
έδειξε ότι

δεν βρίσκουμε κανένα αφεντικό στον εγκέφαλο, κανένα ολι
γαρχικό γάγγλιο ή αδενικό Μεγάλο Αδερφό. Μέσα στα κεφά
λια μας οι ίδιες οι ζωές μας εξαρτώνται από την ισότητα ευ
καιρίας, από την ειδίκευση, από την προσαρμοστικότητα, την 
ελεύθερη επικοινωνία -μία ελευθερία χωρίς παρεμβάσεις. 
Εδώ, επίσης, οι τοπικές μειονότητες μπορούν να -και πράγ
ματι· ελέγχουν τα δικά τους μέσα παραγωγής και έκφρασης 
σε ελεύθερη και ισότιμη συναναστροφή με τους γείτονές 
τους.

Μεταξύ των Γάλλων που συνέβαλαν στην περαιτέρω εξάπλω- 
ση των ήδη ευρέως διαδεδομένων ασαφών ελευθεριοκρατικών
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τάσεων ήταν οι «Καταστασιοκράτες», κυρίως δε ο Ραοΰλ Βα- 
νεγκέμ [Raoul Vaneigem] με το μανιφέστο του The Revolution 
o f Everyday Life [Η επανάσταση στην καθημερινή ζωή] (1967). 
Όπως αναφέρει ο Πήτερ Μάρσαλ,

η διέξοδος για τους Καταστασιοκράτες δεν ήταν να περιμέ
νουν μία μακρινή επανάσταση, αλλά να ανακαλύψουν και πά
λι «εδώ και τώρα» την καθημερινή ζωή. Το να μεταμορφώσεις 
την αντίληψη του κόσμου και να αλλάξεις τη δομή της κοι
νωνίας είναι το ίδιο πράγμα. Απελευθερώνοντας τον εαυτό 
του κάποιος, έχει αλλάξει τους συσχετισμούς δύναμης και, συ
νεπώς, έχει μετασχηματίσει την κοινωνία...

Οι Καταστασιοκράτες, όπως οι Kabouters, έχουν περάσει στην 
ιστορία χωρίς να έχουν καταφέρει να μετασχηματίσουν την 
κοινωνία. Στη Γαλλία και στην Ολλανδία, όμως, όπως και στη 
Βρετανία, έχει σημειωθεί μία σειρά από μικρές προόδους στον 
πολιτισμό.

Η ήρεμη επανάσταση έκανε αισθητή την παρουσία της όταν, 
χάρη στο διαδυκτιο, οι αναρχικοί συνδέθηκαν με διάφορους 
διαμαρτυρόμενους αντι-καπιταλιστές σε μία σειρά διαδηλώ
σεων παγκόσμιας κλίμακας, προκειμένου να προωθήσουν τα 
ενδιαφέροντά τους. Ο Τζορτζ Μονμιηό [George Monbiot], στο 
βιβλίο του Captive State [Αιχμάλωτο κράτος], περιγράφει πώς

τον Απρίλιο του 1998, μία ομάδα ετερόκλητων διαδηλωτών 
κατάφεραν την πρώτη από μία σειρά ηττών σε μία συμμαχία 
των πιο ισχυρών συμφερόντων στη γη. Τα 29 πιο πλούσια κρά
τη ένωσαν τις δυνάμεις τους με τις μεγαλύτερες πολυεθνικές 
εταιρείες στον κόσμο για να συντάξουν «το σύνταγμα μιας μο
ναδικής παγκόσμιας οικονομίας». Αν είχε επιτευχθεί η Πολύ
πλευρη Συμφωνία Επενδύσεων, που προτάθηκε και σχεδιά
στηκε από επιχειρηματίες και συζητήθηκε μυστικά από κυ
βερνήσεις, θα δινόταν το δικαίωμα στις εταιρείες να μηνύουν 
κάθε χώρα της οποίας οι νόμοι περιόριζαν τη δυνατότητά
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τους να κερδίσουν χρήματα. Η συνθήκη αυτή, υποστήριξαν οι 
αντίπαλοί της, ήταν ένα καταστατικό της κατάληψης του κό
σμου από τις εταιρείες.

Ο Μονμπιό εξηγεί πώς η διαρροή της μυστικής αυτής συνθή
κης, το 1997, οδήγησε τους αντιρρησίες να αναρτήσουν πίνα
κες με τις λεπτομέρειές της στο διαδύκτιο, εξασφαλίζοντας, 
έτσι, διαδηλώσεις όποτε οι κυβερνητικοί διαπραγματευτές 
επρόκειτο να συναντηθούν. Η δημόσια πίεση και οι εσωτερι
κές διαφωνίες υποχρέωσαν τους παγκόσμιους ηγέτες να εγκα- 
ταλείψουν τις διαπραγματεύσεις τους, για να τις επαναφέρουν 
απλώς υπό την αιγίδα του Οργανισμού Παγκόσμιου Εμπορίου. 
Οι διαπραγματευτές συναντήθηκαν στο Σιάτλ, τον Νοέμβριο 
του 1999, αλλά οι συζητήσεις τους ναυάγησαν, καθώς δεκά
δες χιλιάδες ανθρώπων από όλο τον κόσμο διαδήλωναν απ’ 
έξω, εν ονόματι των φτωχών χωρών και της προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Στη σειρά των διαδηλώσεων που άρχισαν στο Σιάτλ χρησι- 
μοποιήθηκαν οι μέθοδοι που υιοθέτησαν οι Provos και οι 
Kabouters, προκειμένου να διακωμωδηθούν οι δυνάμεις της 
ασφάλειας και της τάξης. Ο Σον Σηχάν [Sean Sheehan], στην 
έκθεσή του για το σύγχρονο αναρχισμό, περιγράφει τη σκηνή 
στην Πράγα, ένα χρόνο μετά το Σιάτλ, όπου στις διαδηλώσεις 
εναντίον του Παγκόσμιου Νομισματικού Ταμείου,

μικρές στρατιές διαδηλωτών ήρθαν ντυμένοι σαν νεράιδες και 
οπλισμένοι με φτερωτά ξεσκονιστήρια για να γαργαλήσουν τις 
τάξεις των βαριά ντυμένων, ένοπλων αστυνομικών. Σε τέτοιες 
διαδηλώσεις οι δρόμοι μπλοκάρονται όχι τόσο από φλεγόμε- 
να οδοφράγματα και οδομαχίες, όσο από γιγαντιαίες κατα
σκευές, όπως η Κούκλα της Απελευθέρωσης, ικανές να κλεί- 
σουν μία κεντρική λεωφόρο.

Αλλά ύστερα από πέντε ημέρες διαδηλώσεων, που έφεραν το 
συνέδριο του Οργανισμού Παγκόσμιου Εμπορίου στα πρόθυ



ρα της διάλυσης, η βαριά οπλισμένη αστυνομία αντέδρασε. 
Όπως αναφέρει ο Σηχάν,

το μέγεθος και η οργάνωοη των διαδηλώσεων τρόμαξε την 
αστυνομία και την οδήγησε σε μία αλλόφρονα και κραυγαλέα 
παράνομη συμπεριφορά, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από το 
ότι 14 μόνο από τους 631 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο δι
καστήριο.

Οι μεγάλες διαδηλώσεις που εκδηλώθηκαν παγκοσμίως κατά 
του καπιταλισμού, και οι οποίες άρχισαν ήπια και με διάθεση 
χιούμορ, δεν είναι πλέον ήρεμες επαναστάσεις. Φαίνεται να 
υπήρξε συμφωνία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων του κό
σμου να κλιμακώσουν τη βία, απαντώντας με τον τρόπο αυτό 
στους διαδηλωτές. Ο Σον Σηχάν συνεχίζει το ιστορικό λέγο
ντας ότι

η «φυσιολογική» αστυνομική βία στο Σιάτλ κλιμακώθηκε στην 
αντικαπιταλιστική διαδήλωση στο Γκέτενμποργκ τον Ιούνιο 
του 2001, με την ενίσχυση με αληθινά πυρομαχικά της αστυ
νομίας, η οποία πυροβόλησε τρεις ανθρώπους. Οταν μία άλ
λη αντικαπιταλιστική διαδήλωση έγινε στη Γένοβα τον Ιούλιο, 
το γεγονός μετατράπηκε σε βίαιη ανταρσία με τεθωρακισμέ
να οχήματα να τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα στα πλή
θη των διαδηλωτών, ενώ αργά τη νύχτα έγινε μία ψυχρή και 
πολύ βίαιη επίθεση της αστυνομίας σε ένα κτίριο, όπου φ ι
λοξενούνταν ακτιβιστές, μέσα ενημέρωσης και το υλικό τους.

Στη Γένοβα σκοτώθηκε ένας νεαρός αναρχικός. Ο θάνατός του 
άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων για τις στρατηγικές των διαδη
λώσεων. Υπάρχουν μήπως πιο ήπιοι τρόποι και μέθοδοι υπο
νόμευσης του παγκόσμιου καπιταλισμού; Οι ήρεμοι επανα
στάτες, οι οποίοι μετασχημάτισαν τον πολιτισμό των Δυτικών 
χωρών κατά τον 20ό αιώνα, δεν τους έχουν ανακαλύψει ακόμη.
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Κεφάλαιο 9

Η ομοσπονδιακή ατζέντα

Μία συνήθης κριτική για τον αναρχισμό τον θεωρεί ως ιδεολο
γία που θα ταίριαζε σε έναν κόσμο απομονωμένων χωριών, αρ
κετά μικρών ώστε να αποτελούν αυτοδιοικούμενες οντότητες, 
και όχι στην παγκόσμια, πολυεθνική κοινωνία, στην οποία όλοι 
μας κατοικούμε στην πραγματική ζωή. Είναι γεγονός, όμως, ότι 
οι μεγαλύτεροι αναρχικοί στοχαστές του παρελθόντος -ο 
Προυντόν, ο Μπακούνιν και ο Κροπότκιν- είχαν μία ομο
σπονδιακή αντζέντα, που αποτελεί την πρόγευση των σύγ
χρονων συζητήσεων για την ευρωπαϊκή ενότητα.

Η μειοψηφία των παιδιών σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, τα οποία 
έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν την ιστορία της Ευρώπης, 
καθώς επίσης και των δικών τους εθνών, μαθαίνει ότι υπήρ
ξαν δύο μεγάλα γεγονότα στο 19ο αιώνα: πρώτον, η ενοποίη
ση της Γερμανίας, που επιτεύχθηκε από τον Βίσμαρκ και τον 
αυτοκράτορα Γουλιέλμο Α", και, δεύτερον, η ενοποίηση της 
Ιταλίας, που κερδήθηκε με τους αγώνες του Καβούρ, του Μα- 
τσίνι, του Γκαριμπάλντι και του βασιλιά Βίκτωρα-Εμμανουήλ 
Β'. Τα επιτεύγματα αυτά (που την εποχή εκείνη αφορούσαν 
τους πολίτες ολόκληρης της Ευρώπης) έγιναν ασμένως δεκτά 
από ολόκληρο τον κόσμο, επειδή η Γερμανία και η Ιταλία άφη
ναν πίσω τους όλες εκείνες τις αδύναμες μικρές ηγεμονίες, 
δημοκρατίες, παπικές επαρχίες και πόλεις-κράτη, προκειμέ- 
νου να καταστούν εθνικά κράτη, αυτοκρατορίες και, βέβαια, 
κατακτητές.
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Έγιναν σαν τη Γαλλία, όπου οι μικροί τοπικοί άρχοντες ενώθη
καν με τη βία, πρώτα από τον Λουδοβίκο ΙΔ' με το μεγαλό
στομο σύνθημά του L’£tat c’est moi1, και μετά από τον Ναπο- 
λέοντα, τον κληρονόμο της Grande Revolution2· σαν τον Στάλιν 
ακριβώς στον 20ό αιώνα, ο οποίος έστησε το διοικητικό μη
χανισμό του τρόμου, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το πα
ραπάνω σύνθημα ήταν αληθινό.Ή έγιναν σαν την Αγγλία, της 
οποίας οι βασιλείς (και ένας πολιτικός ηγεμόνας της, οΌλιβερ 
Κρόμγουελ) κατέκτησαν τους Ουαλούς, τους Σκώτους και 
τους Ιρλανδούς και επιζήτησαν να κυριαρχήσουν στον υπό
λοιπο, πέρα από την Ευρώπη, κόσμο. Το ίδιο συνέβη και στο 
άλλο άκρο της Ευρώπης. Ο Ιβάν Δ', ο οποίος πολύ ορθά απο- 
καλείται «Τρομερός», κατέκτησε την Κεντρική Ασία έως τον 
Ειρηνικό Ωκεανό, και ο Πέτρος Α', γνωστός ως «Μέγας», χρη
σιμοποιώντας τις μεθόδους που είχε μάθει στη Γαλλία και τη 
Βρετανία, κατέλαβε τη Βαλτική, το μεγαλύτερο μέρος της Πο
λωνίας και το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας.

Οι προοδευτικοί κύκλοι σε ολόκληρη την Ευρώπη δέχτηκαν τη 
Γερμανία και την Ιταλία στη λέσχη των εθνικών και αυτοκρα
τορικών δυνάμεων. Με το τέλος του, όμως, ο 20ός αιώνας προ- 
σμετρούσε μεγάλες περιπέτειες, τοπικές εξεγέρσεις, και κυ
ρίως τις αιματηρότατες εκατόμβες των δύο παγκόσμιων πολέ
μων, που αποδεκάτισαν τους νέους άνδρες των χωριών της Ευ
ρώπης. Παράλληλα, η Ευρώπη έζησε την άνοδο πλειάδας λαϊ
κιστών δημαγωγών, όπως ο Χίτλερ και ο Μουσσολίνι, καθώς 
και των ατέλειωτων μέχρι σήμερα μιμητών τους, που διατεί
νονται L’Btat c’est moi.Έτσι, ενώ έχουμε πολύ λίγους πολιτι
κούς που υποστηρίζουν την κατάρρευση των εθνών, έχουμε 
πληθώρα άλλων, κάθε ιδεολογικής απόχρωσης, που αναζήτη
σαν την ευρωπαϊκή ενότητα -οικονομική, κοινωνική, διοικητι
κή και, βέβαια, πολιτική.

1. «Το κρότος είμαι εγώ». (Σ,τ.Μ.)
2. Μεγάλη Επανάσταση. (Σ,τ.Μ.)



Περιττό να λεχθεί ότι, στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενο
ποίηση, που προωθείται από τους πολιτικούς, έχουμε πλήθος 
διοικητικών στις Βρυξέλλες, οι οποίοι εκδίδουν διατάγματα ως 
προς το ποιες ποικιλίες σπόρων λαχανικών ή ποια συστατικά 
των χάμπουργκερς και των παγωτών μπορούν να πωλούνται 
στα καταστήματα των κρατών-μελών. Οι εφημερίδες ευχαρί
στως αναφέρονται σε όλα αυτά τα επουσιώδη ζητήματα, ενώ ο 
Τύπος δίνει πολύ λιγότερη προσοχή σε μία άλλη πανευρωπαϊ
κή τάση, όπως αυτή εξελίχθηκε και εκφράστηκε στο Στρα
σβούργο από ανθρώπους κάθε πολιτικής απόχρωσης, και η 
οποία υποστηρίζει την ύπαρξη μιας «Ευρώπης των Περιοχών» 
και τολμά να ισχυριστεί ότι το έθνος-κράτος ήταν ένα φαινό
μενο από το 16ο έως το 19ο αιώνα, το οποίο δεν πρόκειται να 
έχει κανένα μέλλον στον 21ο. Το επικείμενο πρότυπο διοίκη
σης στην ομοσπονδιοποιημένη Ευρώπη, που οι ταγοί αγωνί
ζονται να ανακαλύψουν και να εφαρμόσουν, είναι ένας σύν
δεσμος μεταξύ, ας πούμε, της Καλαβρίας, της Ουαλίας, της 
Ανδαλουσίας, της Ακουιτανίας ή της Σαξονίας, ως περιοχών 
μάλλον παρά ως εθνών, που αναζητούν την από οικονομική και 
πολιτιστική άποψη ιδιαίτερη ταυτότητά τους, την οποία απώ- 
λεσαν με τη συγχώνευσή τους σε έθνη-κράτη, όπου το κέντρο 
βάρους βρίσκεται αλλού.

Στο μεγάλο κύμα του εθνικισμού κατά το 19ο αιώνα υπήρξαν 
ελάχιστες προφητικές και αντίθετες φωνές που προέτρεπαν 
προς την εναλλακτική άποψη της ομοσπονδίας. Είναι ενδιαφέ
ρον, τουλάχιστον, το γεγονός ότι εκείνοι των οποίων τα ονόμα
τα επιβίωσαν ήταν οι τρεις πιο γνωστοί αναρχικοί διανοούμε
νοι του εν λόγω αιώνα. Η πολιτική Αριστερά, όπως εξελίχθηκε 
κατά τον 20ό αιώνα, απέρριψε την κληρονομιά τους ως άσχετη. 
Τόσο το χειρότερο, όμως, για την Αριστερά, καθόσον η συζή
τηση τώρα μονοπωλείται από την πολιτική Δεξιά, η οποία έχει 
τη δική της αντζέντα, που αντιτίθεται τόσο στην άποψη της 
ομοσπονδίας όσο και στην περιφερειοκρατική αντίληψη.

Πρώτος μεταξύ των αναρχικών προδρόμων ήταν ο Προυντόν,
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που αφιέρωσε δύο βιβλία του στην ιδέα της ομοσπονδίας, η 
οποία αντιτίθεται σε εκείνη του έθνους-κράτους. Πρόκειται για 
τα βιβλία Ομοσπονδία και Ενότητα [La/έάέταήοη et Uniti] του 
1862 και Π ερί ομοσπονδιακής αρχής [Du Principe Fidiratif] του 
επόμενου έτους. Ο Προυντόν, που ανησυχούσε σε διάφορα 
επίπεδα για την ενοποίηση της Ιταλίας, ήταν Γάλλος, πολίτης 
ενός ενοποιημένου και διοικουμενου με κεντρική αρχή έθνους- 
κράτους -  πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να 
ζήσει ως πρόσφυγας στο Βέλγιο. Στο βιβλίο του Για τη δικαιο
σύνη στην επανάσταση και στην εκκλησία [De la Justice daus la 
rivolution ete daus I’iglise], του 1858, είχε προβλέψει ότι η δη
μιουργία της Γερμανικής αυτοκρατορίας μόνο προβλήματα θα 
έφερνε τόσο στους Γερμανούς όσο και στην υπόλοιπη Ευρώ
πη, και συσχέτισε τον ισχυρισμό αυτόν με την πολιτική ιστορία 
της Ιταλίας.

Ο Προυντόν πίστευε ότι οι φυσικοί παράγοντες, όπως η γεω
λογία και το κλίμα, έχουν διαμορφώσει τα τοπικά έθιμα και τις 
τοπικές στάσεις. Η «Ιταλία», ισχυρίστηκε,

είναι ομόσπονδη εξαιτίας της σύστασης τους εδάφους της- 
εξαιτίας της ποικιλίας των κατοίκων της· κατά τη φύση του 
πνεύματός της- κατά τα ήθη της- κατά την ιστορία της. Είναι 
ομόσπονδη καθ’ όλη την οντότητά της και ήταν ομόσπονδη 
από τον αιώνα τον άπαντα... Και με την ομοσπονδιοποίηση 
θα την κάνεις ελεύθερη τόοες πολλές φορές όσες θα της δώ
σεις ανεξάρτητα κράτη.

Ως εκ τούτου, ήταν αφύσικο για την Ιταλία να καταστεί κράτος.

Ο Προυντόν κατάλαβε ότι ο Καβούρ και ο Ναπολέων Γ' είχαν 
συμφωνήσει να δημιουργήσουν μία ομοσπονδιακή Ιταλία, αλ
λά ήξερε ότι θα βασίζονταν σε κάποιον ματαιόδοξο πριγκιπί- 
σκο από τον Οίκο της Σαβοΐας, ο οποίος δεν θα δεχόταν τίπο
τε λιγότερο από μία συγκεντρωτική συνταγματική μοναρχία. 
Πέραν αυτού δε, είχε σοβαρές αμφιβολίες για το φιλελεύθερο
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αντικληρικαλισμό του Ματσίνι, όχι γιατί συμπαθούσε τον Πα
πισμό, αλλά επειδή αναγνώριζε ότι το σύνθημα του Ματσίνι 
«Dio e popolc?» θα ήταν δυνατό να το εκμεταλλευτεί ο οποιοσ
δήποτε δημαγωγός, ο οποίος θα μπορούσε να καταλάβει το 
μηχανισμό ενός συγκεντρωτικού κράτους.Έβλεπε ότι η ύπαρ
ξη του διοικητικού αυτού μηχανισμού ήταν μία απόλυτη απει
λή για την προσωπική και τοπική ελευθερία. Ο Προυντόν ήταν 
σχεδόν ο μόνος μεταξύ των πολιτικών θεωρητικών του 19ου 
αιώνα που αντιλήφθηκε ότι

ο Φιλελεύθερος σήμερα υπό μία φιλελεύθερη κυβέρνηση, αύ
ριο θα γίνει η τρομερή μηχανή ενός σφετεριστή δεσπότη. Εί
ναι ένας μεγάλος πειρασμός για την εκτελεστική δύναμη, μία 
διαρκής απειλή για τις ελευθερίες του λαού. Κανένα δικαίω
μα, προσωπικό ή συλλογικό, δεν μπορεί να έχει βέβαιο μέλ
λον. Ο συγκεντρωτισμός θα μπορούσε, τότε, να αφοπλίσει ένα 
έθνος προς όφελος της κυβέρνησής του...

Οτιδήποτε ξέρουμε για την ιστορία του 20ού αιώνα της Ευρώ
πης, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής ή της Αφρικής επιβε
βαιώνει την άποψη του Προυντόν. Ούτε η βορειοαμερικανικού 
τύπου ομοσπονδία, την οποία με τόση θέρμη υποστήριξαν ο 
Τόμας Τζέφερσον και οι φίλοι του, εγγυάται την απομάκρυνση 
της απειλής αυτής.'Ενας από τους Αγγλους βιογράφους του 
Προυντόν, οΈντουαρντ Χάγιαμς [Edward Hyams], σχολίασε ότι

μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο είναι εμφανές ότι οι πρόεδροι 
των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούν να κάνουν, και κάνουν 
πράγματι, χρήση του ομοσπονδιακού διοικητικού μηχανισμού 
κατά έναν τρόπο που γελοιοποιεί τη δημοκρατία.

Ο Καναδός μεταφραστής του Προυντόν Ρίτσαρντ Βέρνον 
[Richard Vernon] παραφράζει το συμπέρασμα του Προυντόν 
ως εξής:

3. «θεός και λαός». (Σ,τ.Μ.)
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Αναζήτησε τις απόψεις των ανθρώπων στη μάζα, και θα σου 
επιστρέφουν ανόητες, εφήμερες και βίαιες απαντήσεις- ανα
ζήτησε τις απόψεις τους ως μελών ορισμένων ομάδων με σύ
μπνοια και ξεχωριστό χαρακτήρα, και οι απαντήσεις τους θα 
είναι υπεύθυνες και σοφές. 'Εκθεσέ τους στην πολιτική «γλώσ
σα» της μαζικής δημοκρατίας, ή οποία αντιπροσωπεύει «το 
λαό» ως ενωμένο και αδιαίρετο και τις μειονότητες ως προ
δότες, και θα γεννήσουν τυραννία- έκθεσέ τους στην πολιτική 
γλώσσα της ομοσπονδίας, στην οποία ο λαός έχει τη μορφή 
ενός ποικιλόμορφου αθροίσματος σχέσεων, και θα αντιστα- 
θούν στην τυραννία μέχρι τέλους.

Η παρατήρηση αυτή αποκαλύπτει μία βαθύτατη κατανόηση 
της ψυχολογίας της πολιτικής. Ο Προυντόν βασίστηκε στην 
εξέλιξη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αλλά στην Ευρώπη 
υπάρχουν άλλα παραδείγματα σε μία ολόκληρη σειρά εξειδι- 

υ κευμένων πεδίων. Η Ολλανδία είναι γνωστή για την ήπια ή 
§■ επιεική ποινική πολιτική της. Η επίσημη ερμηνεία αυτού είναι 
|. η αντικατάσταση το 1886 του Ναπολεόντειου Κώδικα από 
< «έναν αυθεντικό ολλανδικό ποινικό κώδικα», ο οποίος βασίζε

ται σε πολιτιστικές παραδόσεις, όπως «η πολύ γνωστή ολλαν
δική “ανεκτικότητα” και τάση αποδοχής αποκλινουσών μειο
νοτήτων». Αναφέρομαι στον Ολλανδό εγκληματολόγο Δρ Βί- 
λεμ ντε Χάαν [Dr. Willem de Haan], ο οποίος εξηγεί ότι η ολ
λανδική κοινωνία

παραδοσιακά έχει βασιστεί σε θρησκευτικές, πολιτικές και 
ιδεολογικές μάλλον παρά ταξικές διαφορές. Οι ισχυρές ομα
δοποιήσεις δημιούργησαν τους δικούς τους κοινωνικούς θε
σμούς σε όλους τους κύριους τομείς του δημόσιου βίου. Η 
διαδικασία αυτή... είναι υπεύθυνη για τη μεταμόρφωση μιας 
πραγματιστικής, ανεκτικής γενικής συμπεριφοράς σε ένα - 
απόλυτα κοινωνικό πρέπει.

Με άλλα λόγια, η ποικιλία, και όχι η ενότητα, είναι εκείνη που 
δημιουργεί τον τύπο της κοινωνίας στην οποία εσύ και εγώ
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μπορούμε να ζήσουμε πιο άνετα. Οι σύγχρονες ολλανδικές 
στάσεις είναι ριζωμένες στην ποικιλία των μεσαιωνικών πό- 
λεων-κρατών της Ολλανδίας και του Ζέελαντ4, πράγμα που κα
ταδεικνύει -τόσο, όσο η περιφερειοκρατία του Προυντόν- ότι 
ένα επιθυμητό μέλλον για όλη την Ευρώπη έγκειται στην απο
δοχή των τοπικών διαφορών.

Συζητήσεις αναφορικά με την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση στη δε
καετία του 1860 προκάλεσαν τη σκεπτικιστική αντίδραση του 
Προυντόν:

Μεταξύ των Γάλλων δημοκρατών έχει γίνει πολύς λόγος για 
μία ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, για ένα είδος Ηνωμένων Πο
λιτειών της Ευρώπης. Με αυτό φαίνεται να μην καταλαβαί
νουν τίποτε άλλο παρά μία συμμαχία όλων των -μεγάλων ή μι
κρών- κρατών που επί του παρόντος υπάρχουν στην Ευρώπη, 
στην οποία θα προεδρεύει ένα μόνιμο κογκρέσο, θεωρείται 
δεδομένο ότι κάθε κράτος θα διατηρήσει τον τρόπο διακυ
βέρνησης που του ταιριάζει καλύτερα. Τώρα, αφού κάθε κρά
τος θα έχει στο κογκρέσο ψήφους ανάλογες του πληθυσμού 
και του εδάφους του, σε αυτή την ούτως αποκαλούμενη συ
νομοσπονδία σύντομα τα μικρά κράτη θα ενσωματωθούν στα 
μεγάλα κράτη...

Μπορεί σήμερα η συγχώνευση γειτονικών χωρών να μην είναι 
σύνηθες φαινόμενο, αλλά είμαστε σε θέση να δούμε τους φό
βους του Προυντόν να επαληθεύονται στον τρόπο με τον 
οποίο οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας καθορίζονται από τα μεγαλύτερα κράτη εις βάρος των 
μικρότερων εθνών-μελών.

Στο δεύτερο από τους δασκάλους μου του 19ου αιώνα, τον Μι- 
καΐλ Μπακούνιν, απαιτείται η προσοχή μας για διάφορους λό

4. Επαρχία της Νοτιοδυτικής Ολλανδίας που αποτελείται σχεδόν από νησιά. 
(Σ.τ.Μ.)
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γους.Ήταν σχεδόν ο μόνος μεταξύ των πολιτικών διανοουμέ
νων του εν λόγω αιώνα που προέβλεψε τον τρόμο της σύ
γκρουσης των σύγχρονων εθνών-κρατών κατά τον Α' και Β' 
Παγκόσμιο πόλεμο και προανάγγειλε, επίσης, τα αποτελέσμα
τα του συγκεντρωτικού μαρξισμού στη Ρωσική αυτοκρατορία. 
Το 1867, η Πρωσία και η Γαλλία φάνηκαν να είναι έτοιμες για 
έναν πόλεμο για το ποιος θα πρέπει να ελέγχει το Λουξεμβού- 
γο. Τούτο, μέσω των δικτύων συμφερόντων και συμμαχιών, 
«απειλούσε να καταπιεί ολόκληρη την Ευρώπη». Ο Συνασπι
σμός για την Ειρήνη και την Ελευθερία συγκάλεσε το συνέδριό 
του στη Γενεύη υπό την αιγίδα εξεχόντων προσώπων από διά
φορες χώρες, όπως ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, ο Βίκτωρ Ουγκό 
και ο Τζον Στούαρτ Μιλ. Ο Μπακούνιν άδραξε την ευκαιρία να 
απευθυνθεί στο ακροατήριο εκεί, και δημοσίευσε τις απόψεις 
του υπό τον τίτλο Φεντεραλισμός, σοσιαλισμός και αντιθεολογία 
[Fidiralisme, Sodalisme, et Anti-Thiologisme]. Στο κείμενο αυτό 
έθετε 13 σημεία στα οποία, σύμφωνα με τον Μπακούνιν, το 
Συνέδριο της Γενεύης συμφωνούσε.

Στο πρώτο από τα σημεία αυτά διακήρυσσε ότι,

για να θριαμβεύσει η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η ειρήνη 
στις διεθνείς σχέσεις της Ευρώπης και για να αποτραπεί ο εμ
φύλιος πόλεμος μεταξύ των διαφόρων λαών που συνθέτουν 
την ευρωπαϊκή οικογένεια, ένας δρόμος μόνο μένει ανοιχτός: 
να συσχαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης.

Στο δεύτερο σημείο του υποστήριζε ότι ο στόχος αυτός σή- 
μαινε πως τα κράτη πρέπει να αντικατασταθούν από περιοχές, 
γιατί, παρατήρησε,

η διαμόρφωση αυτών των Πολιτειών της Ευρώπης δεν θα επι
τευχθεί ποτέ μεταξύ των κρατών, όπως αυτά συνίστανται επί 
του παρόντος, εξαιτίας της τερατώδους ανισότητας που 
υπάρχει μεταξύ των διαφόρων δυνάμεών τους.
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Στο τέταρτο σημείο του ισχυριζόταν ότι

κανένα συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό και συγχρόνως στρα
τιωτικό κράτος, ακόμη κι αν αποκαλούσε τον εαυτό του δη
μοκρατία, δεν θα μπορούσε να εισέλθει σοβαρά και πραγμα
τικά σε μία διεθνή ομοσπονδία. Εξαιτίας του συντάγματός 
του, το οποίο, φανερά ή υπαινικτικά, θα αρνείται πάντοτε την 
εγχώρια ελευθερία, θα σηματοδοτούσε κατ’ ανάγκη την κή
ρυξη ενός μόνιμου πολέμου και θα αποτελούσε απειλή για 
την ύπαρξη των γειτονικών χωρών.

Ακολούθως, στο πέμπτο σημείο του απαιτούσε ότι

όλοι οι υποστηρικτές του Συνασπισμού θα πρέπει, συνεπώς, 
να διαθέσουν όλες τις ενέργειές τους για την αναδημιουργία 
των διαφόρων χωρών τους, προκειμένου να αντικαταστήσουν 
την παλιά οργάνωση, που βασίστηκε ολοκληρωτικά στη βία 
και στην αρχή της εξουσίας, με μία νέα οργάνωση, βασισμέ
νη αποκλειστικά στα ενδιαφέροντα, στις ανάγκες και κλίσεις 
του πληθυσμού, και να μην αναγνωρίζουν καμιά άλλη αρχή 
εκτός από εκείνη της ελεύθερης ομοσπονδίας των ατόμων σε 
κοινότητες, των κοινοτήτων σε επαρχίες, των επαρχιών σε 
έθνη και των τελευταίων αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
πρώτα της Ευρώπης και κατόπιν ολόκληρου του κόσμου.

Έτσι, το όραμα γινόταν όλο και μεγαλύτερο, αλλά ο Μπακού- 
νιν ήταν προσεκτικός, ώστε να συμπεριλάβει την αποδοχή της 
απόσχισης. Στο όγδοο σημείο του, λοιπόν, δηλώνει πως

το ότι επειδή ακριβώς μία περιοχή αποτελεί τμήμα μιας Πο
λιτείας, σε καμιά περίπτωση, κι όταν ακόμη πρόκειται για εθε
λοντική προσχώρηση, δεν έπεται από αυτό ότι υφίσταται για 
[την περιοχή] οποιαδήποτε υποχρέωση να παραμένει δεμένη 
για πάντα σε αυτήν [την Πολιτεία]. Καμιά αιώνια υποχρέω
ση δεν μπορεί να γίνει δεκτή στην ανθρώπινη δικαιοσύνη...
Το δικαίωμα της ελεύθερης ένωσης και της εξίσου ελεύθερης

103



απόσχισης είναι πρώτο και πάνω από όλα τα πολιτικά δικαι
ώματα* χωρίς αυτό, η συνομοσπονδία δεν θα ήταν τίποτα άλ
λο παρά ένας μεταμφιεσμένος συγκεντρωτισμός.

Ο Μπακούνιν αναφέρεται με θαυμασμό στην Ελβετική Συνο
μοσπονδία, όπου, όπως λέει, «η ομοσπονδία λειτουργεί τόσο 
επιτυχημένα σήμερα». Ο Προυντόν, επίσης, είχε επικαλεστεί 
ως πρότυπο την ελβετική υπεροχή της commune’, η οποία συ
νιστώ τη μονάδα της κοινωνικής οργάνωσης, που, μέσω του 
cantorι6, συνδέεται με ένα καθαρά διοικητικό ομοσπονδιακό συμ
βούλιο. Και οι δύο, όμως, θυμούνται τα γεγονότα του 1847, όταν 
οι αποσκιρτήσαντες (Sonderbund) των αποσχιστικών καντο- 
νιών, που είχαν ιδρύσει ιδιαίτερη ομοσπονδία, αναγκάστηκαν 
τελικώς, τον Νοέμβριο του 1847, να αποδεχθούν το νέο σύ
νταγμα της πλειοψηφίας. Ο Προυντόν και ο Μπακούνιν συμ
φώνησαν στην καταδίκη αυτής της υπονόμευσης της ιδέας της 

y ομοσπονδίας από την ενωτική αρχή. Το δικαίωμα της απόσχι- 
ί  σης πρέπει να υπάρχει.

I  Η Ελβετία, λόγω ακριβώς της αποκεντρωμένης δομής της, 
υπήρξε καταφύγιο πολυάριθμων πολιτικών προσφύγων από την 
Αυστρο-ουγγρική, τη Γερμανική και τη Ρωσική αυτοκρατορία. 
Ένας Ρώσος αναρχικός, όμως, έφθασε να εξοριστεί ακόμη και 
από την Ελβετία; ακόμη και για το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμ
βούλιο ήταν πάρα πολύς. Πρόκειται για τον Πιοτρ Κροπότκιν, 
του οποίου οι απόψεις συνδέουν την ιδέα της ομοσπονδίας του 
19ου αιώνα με την περιφερειακή γεωγραφία του 20ού.

Ο Κροπότκιν πέρασε τη νιότη του ως αξιωματικός του στρατού 
σε διάφορες αποστολές στις Άπω Ανατολικές επαρχίες της Ρω
σικής αυτοκρατορίας, τις οποίες και μελέτησε γεωλογικώς. Στην 
αυτοβιογραφία του μιλάει για την οργή που ένιωθε όταν έβλεπε 
πώς η κεντρική διοίκηση και χρηματοδότηση κατέστρεφαν κά-

5. Κοινότητα. (Σ,τ.Μ.)
6. Καντόνι. (Σ,τ.Μ.)
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θε βελτίωση των τοπικών συνθηκών, λόγω άγνοιας, ανικανότη
τας και καθολικής διαφθοράς, όπως, επίσης, και μέσω της κατά
λυσης των παραδοσιακών κοινοτικών θεσμών, που θα μπορού
σαν να είχαν προσφέρει τα μέσα στους ανθρώπους για να αλλά
ξουν τη ζωή τους. Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι, οι φτωχοί 
φτωχότεροι και ο διοικητικός μηχανισμός ασφυκτιούσε από πλή
ξη και κατάχρηση. Ανάλογες περιγραφές υπάρχουν σε οποιαδή- 
ποτε άλλη αυτοκρατορία ή οποιοδήποτε άλλο έθνος-κράτος.

Το 1872 ο Κροπότκιν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Δυτι
κή Ευρώπη, και στην Ελβετία μέθυσε από τον αέρα της δημο
κρατίας, έστω κι αν επρόκειτο για αστική δημοκρατία. Στους 
λόφους της ορεινής περιοχής Γιούρα έμεινε με τους ωρολογο- 
ποιούς, μία κοινότητα αυτοαπασχολούμενων τεχνιτών. Ο βιο
γράφος του Μάρτιν Μίλλερ [Martin Miller] περιγράφει τις χ  
αντιδράσεις του ως εξής:

Οι συναντήσεις και οι συζητήσεις του Κροπότκιν με τους ερ- ,
γάτες για το επάγγελμά τους αποκάλυψαν το είδος τπς αυθόρ
μητης ελευθερίας χωρίς εξουσία ή κατεύθυνση από πάνω, την 
οποία ονειρευόταν. Απομονωμένοι και αυτάρκεις, οι ωρολο- (■
γοποιοί της περιοχής Γιούρα εντυπώσιασαν τον Κροπότκιν σαν 
ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να μεταμορφώσει την κοι
νωνία, εάν επιτρεπόταν σε μία τέτοια κοινότητα να αναπτυχθεί 
σε ευρύτερη κλίμακα. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία στο μυαλό 
του ότι η κοινότητα αυτή θα λειτουργούσε όχι επειδή θα ήταν 
προϊόν επιβολής ενός τεχνητού «συστήματος», όπως εκείνο 
που είχε επιχειρηθεί από τον Μουράβιεφ στη Σιβηρία, αλλά 
γιατί θα επέτρεπε στη φυσική δραστηριότητα των εργατών να 
εκδηλώνεται σύμφωνα με τα δικά τους ενδιαφέροντα.

Η διαμονή του Κροπότκιν στους λόφους της περιοχής Γιού
ρα υπήρξε ένα σημείο καμπής γι* αυτόν. Το υπόλοιπο της ζω
ής του, υπό μία έννοια, αφιερώθηκε στη συλλογή αποδείξεων 
για τον αναρχισμό, την ιδέα της ομοσπονδίας και την περιφε- 
ρειοκρατία.
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Η προσέγγιση του Κροπότκιν δεν είναι απλά ένα ζήτημα ακα
δημαϊκής ιστορίας. Στη μελέτη Ένας Ρώσος φεντεραλιστής, Πιέ- 
τρο Κροπότκιν [ Un federalista Russo, Pietro Kropotkine] (1922), 
ο Ιταλός αναρχικός Καμίλο Μπερνέρι (Camillo Berneri] πα
ραθέτει το «Γράμμα προς τους εργάτες της Δυτικής Ευρώ
πης», το οποίο ο Κροπότκιν ενεχείρισε στη Βρετανίδα πολιτι
κό του Εργατικού Κόμματος Μάργκαρετ Μπόντφιλντ [Marga
ret Bondfield] τον Ιούνιο του 1920. Σε αυτό δηλώνεται ότι

Η Αυτοκρατορική Ρωσία πέθανε και δεν θα αναβιώσει ποτέ.
Το μέλλον των διαφόρων επαρχιών που συνέθεταν την Αυ
τοκρατορία θα κατευθυνθεί προς μία μεγάλη ομοσπονδία. Τα 
φυσικά εδάφη των διαφόρων τμημάτων της ομοσπονδίας αυ
τής δεν είναι με κανέναν τρόπο ξεχωριστά από εκείνα με τα 
οποία είμαστε εξοικειωμένοι από την ιστορία της Ρωσίας, την 
εθνογραφία της και την οικονομική ζωή της. Όλες οι προ
σπάθειες συνένωσης των συστατικών στοιχείων της Ρωσικής 
αυτοκρατορίας, όπως η Φιλανδία, οι επαρχίες της Βαλτικής, 
η Λιθουανία, η Ουκρανία, η Γεωργία, η Αρμενία, η Σιβηρία και 
άλλες, κάτω από μία κεντρική εξουσία είναι καταδικασμένες 
στην αποτυχία. Το μέλλον εκείνου που κάποτε ήταν η Ρωσι
κή αυτοκρατορία κατευθύνεται προς μία ομοσπονδία ανεξάρ
τητων μονάδων.

Σήμερα μπορούμε να δούμε τη σημασία της άποψης αυτής, 
που αγνοήθηκε επί 70 χρόνια. Ως εξόριστος στη Δυτική Ευ
ρώπη, ο Κροπότκιν είχε στενές επαφές με ένα φάσμα πρωτο
πόρων της περιφερειοκρατικής αντίληψης. Η σχέση μεταξύ 
περιφερειοκρατίας και αναρχισμού έχει περιγράφει' με γλαφυ
ρό τρόπο από το γεωγράφο Πήτερ Χολ [Peter Hall), όταν ήταν 
διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής Περιφερειακής Ανάπτυ
ξης στο Μπέρκλεϋ, στην Καλιφόρνια, στο βιβλίο του Οι πό
λεις του αύριο [ Cities o f Tomorrow] (1988). Ο σύντροφος του 
Κροπότκιν, ο αναρχικός γεωγράφος Ελισέ Ρεκλούς [Elisie 
Reclus], ήταν εκείνος που επιχειρηματολόγησε για μικρής κλί
μακας ανθρώπινες κοινωνίες, βασισμένες στην οικολογία των



περιοχών τους. Ο Πολ Βιντάλ ντε λα Μπλας [Paul Vidal de la 
Blache], ένας από τους θεμελιωτές της γαλλικής γεωγραφίας, 
υποστήριξε ότι η «περιφέρεια ήταν κάτι περισσότερο από ένα 
αντικείμενο μελέτης· ήταν η βάση για μία ολοκληρωτική ανα
δημιουργία της κοινωνικής και πολιτικής ζωής». Κατά τον Βι- 
ντάλ, όπως εξηγεί ο καθηγητής Χολ, ήταν η περιφέρεια, και όχι 
το έθνος, που,

όπως η κινητήρια δύναμη της ανθρώπινης ανάπτυξης, η σχε
δόν αισθησιακή ανταλλαγή μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
του περιβάλλοντός τους, ήταν η έδρα της ελευθερίας και το 
ελατήριο της πολιτιστικής εξέλιξης, οι οποίες υπέστησαν την 
επίθεση και τη διάβρωση του συγκεντρωτικού έθνους-κρά- 
τους και της ευρείας κλίμακας μηχανικής βιομηχανίας.

Τέλος, υπήρξε ο εξαίρετος Σκώτος βιολόγος Πάτρικ Γκέντες 
[Patrick Geddes], ο οποίος επιχείρησε να ενσωματώσει όλες 
αυτές τις -γεωγραφικές, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτικές ή οι
κονομικές- περιφερειοκρατικές ιδέες μέσα σε μία ιδεολογία 
υπέρ των περιφερειών, η οποία στους περισσότερους από μας 
είναι γνωστή μέσα από το έργο του μαθητή του Λιούις Μάμ- 
φορντ [Lewis Mumford).

Ο καθηγητής Χολ έδειξε ότι

πολλά, αλλά οπωσδήποτε όχι όλα, από τα αρχικά οράματα του 
κινήματος σχεδιασμού απέρρευσαν από το αναρχικό κίνημα, 
το οποίο άνθησε σης τελευταίες δεκαετίες του δεκάτου ενά
του αιώνα και στα πρώτα χρόνια του εικοστού... Το όραμα 
των αναρχικών εκείνων πρωτοπόρων δεν ήταν απλώς για μία 
εναλλακτική μορφή, αλλά για μία εναλλακτική κοινωνία, ούτε 
καπιταλιστική ούτε γραφειοκρατική-σοσιολιστική: μία κοινω
νία βασισμένη στην εθελοντική συνεργασία μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, που να εργάζονται και να ζουν σε μικρές αυτο- 
διοικοϋμενες κοινότητες.

107



Οι αναρχικοί διανοούμενοι του 19ου αιώνα ήταν εκατό χρόνια 
μπροστά από τους συγχρόνους τους, ως προς την προειδο
ποίηση των πολιτών της Ευρώπης για τις συνέπειες της απε- 
μπόλησης της ιδέας της περιφέρειας και της ομοσπονδίας. 
Ύστερα από κάθε είδος καταστροφικής εμπειρίας στον 20ό αι
ώνα, οι ηγέτες των εθνών-κρατών της Ευρώπης κατηύθυναν 
την πολιτική τους προς διάφορα είδη υπερεθνικών οντοτήτων. 
Το κρίσιμο ζήτημά που αντιμετωπίζουν αυτοί είναι αν πρέπει 
να σκεφθούν για μία Ευρώπη των Κρατών ή για μία Ευρώπη 
των Περιφερειών.

Για να είμαστε δίκαιοι, οι υποστηρικτές μιας ενωμένης Ευρώ
πης έχουν αναπτύξει μία θεωρία, εκείνη της «θυγατρικότητας», 
σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αποφάσεις έξω από 
τους υπερεθνικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα 
πρέπει να λαμβάνονται από τα περιφερειακά και τοπικά όργα
να της διοίκησης μάλλον παρά από τις εθνικές κυβερνήσεις. 
Από το Συμβούλιο της Ευρώπης ελήφθη μία απόφαση που κα- 
λεί τις εθνικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν το Καταστατικό για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, «να επισημοποιήσουν», ορισμένως, 
«τη δέσμευση προς την αρχή ότι οι κυβερνητικές λειτουργίες 
θα πρέπει να διεκπεραιώνονται στο χαμηλότερο δυνατό επί
πεδο και να μεταφέρονται μόνο σε ανώτερη κυβέρνηση κατό
πιν συμφωνίας».

Η αρχή αυτή είναι μία εξαιρετική τιμή για τον Προυντόν, τον 
Μπακούνιν, τον Κροπότκιν και τις ιδέες που μόνο αυτοί εξέ- 
φρασαν (εκτός από ορισμένους ενδιαφέροντες Ισπανούς δια
νοούμενους, όπως ο Πι υ Μαργκάλ [Pi y Margall] ή ο Χοακίν 
Κόστα [Joaquin Costa]. Βέβαια η εν λόγω αρχή είναι η πρώτη 
από όσες συνιστούν την πανευρωπαϊκή ιδεολογία που οι εθνι
κές κυβερνήσεις θα επιλέξουν να αγνοήσουν, αν και υπάρχουν 
προφανείς διαφορές μεταξύ των διαφόρων εθνών-κρατών ως 
προς την άποψη αυτή. Σε πολλά από αυτά, όπως για παρά
δειγμα στη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία ή και τη Γαλλία 
ακόμη, ο κυβερνητικός μηχανισμός είναι αισθητά περισσότε



ρο αποκεντρωμένος σήμερα από όσο ήταν πριν από 50 χρόνια. 
Το ίδιο είναι αληθές και για την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Ένας αναρχικός διανοούμενος από την Ολλανδία, ο Τσμ Χόλ- 
τερμαν [Thom Holterman], έθεσε τα κριτήρια τα οποία οι 
αναρχικοί θα έβλεπαν ως προαπαιτούμενα για μία ελεύθερη 
ενωμένη Ευρώπη. Η προειδοποίησή του είναι ότι το εμπόδιο 
για μία Ευρώπη των Περιφερειών είναι η ύπαρξη των εθνών- 
κρατών.Ένα άλλο εμπόδιο είναι ότι, επειδή η σκέψη και ο σχε- 
διασμός για το μέλλον της Ευρώπης βρίσκονται στα χέρια των 
κυβερνητικών γραφειοκρατιών, όλοι προετοιμάζονται για μία 
Ευρώπη των γραφειοκρατών.

Ο Κροπότκιν συνήθιζε να αναφέρει, σαν ένα παράδειγμα του 
είδους της εθελοντικής και μη αναγκαστικής οργάνωσης, που 
οραματίστηκαν οι αναρχικοί, το έθος της σωσίβιας λέμβου7, το 
οποίο θα μπορούσε να προσφέρει μία παγκόσμια υπηρεσία χω
ρίς την παρέμβαση της αρχής της εξουσίας. Δύο άλλα παρα
δείγματα του τρόπου με τον οποίο οι τοπικές ομάδες και οι το
πικοί σύλλογοι θα μπορούσαν να συνδυαστούν, για να προ
σφέρουν ένα περίπλοκο δίκτυο λειτουργιών χωρίς καμιά κε
ντρική εξουσία, είναι το ταχυδρομείο και οι σιδηρόδρομοι. 
Μπορείς να ταχυδρομήσεις ένα γράμμα για τη Χιλή ή την Κί
να, πεπεισμένος ότι θα φθάσει εκεί, ως αποτέλεσμα συμφω
νιών που ελεύθερα συνήψαν τα διάφορα εθνικά ταχυδρομεία 
χωρίς να υπάρχει καθόλου καμιά κεντρική παγκόσμια εξουσία. 
Ή μπορεί να ταξιδέψεις σε όλη την Ευρώπη και την Ασία πάνω 
στις γραμμές πολλών -δημόσιων και ιδιωτικών- διαφορετικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων, δίχως να υπάρχει κανενός εί
δους κεντρική σιδηροδρομική εξουσία. Η συνεργασία δεν χρει
άζεται ούτε ομοιομορφία ούτε γραφειοκρατία.

7. Σύμφωνα με το έθος αιπό, σε περίπτωση ναυαγίου, είναι δεδομένο ότι πρώ
τα θα επιβιβαστούν στη σωσίβια λέμβο τα γυναικόπαιδα και μετά οι υπό
λοιποι. (Σ,τ.Μ.)
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Κεφάλαιο ΊΟ 
Πράσινες φιλοδοξίες 
και αναρχικό μέλλον

Όταν το έργο του Κροπότκιν Αγροί, εργοστάσια και εργαστήρια 
πρωτοεμφανίστηκε, το 1899, ενέπνευσε τους προδρόμους του 
κινήματος των Πρασίνων, καθόσον ο συγγραφέας του υπο
στήριζε την παραγωγικότητα της μικρής κλίμακας αποκε
ντρωμένης βιομηχανίας και τη «φυτοκομική» προσέγγιση στην 
παραγωγή τροφίμων για τεράστια αποδοτικότητα.Όταν το βι
βλίο επανεκδόθηκε στο τέλος του Α' Παγκόσμιου πολέμου, σε 
ένα προλογικό σημείωμα, που προστέθηκε: «έκανε έκκληση 
περί μιας νέας οικονομίας σχετικά με τις πηγές ενέργειας που 
χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των αναγκών της αν
θρώπινης ζωής, αφού οι ανάγκες αυξάνονται και οι πηγές ενέρ
γειας δεν είναι ανεξάντλητες».

Για την εποχή εκείνη τούτο ήταν μία καινοφανής αναγνώριση 
των ορίων της ανάπτυξης. Σήμερα, υπάρχει μία ατέλειωτη λί
στα των προβλημάτων σχετικά με τη μείωση των πόρων και 
την καταστροφή του περιβάλλοντος. Μία από τις πρώτες δυ
σκολίες για τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, που προσπα
θούν να κερδίσουν την υποστήριξη των συμπολιτών τους, εί
ναι: ποια εκστρατεία χρειάζεται επειγόντως χείρα βοήθειας; 
Ο καπιταλισμός τριγυρίζει στον πλανήτη μας, ζητώντας τη λι- 
γότερο προστατευόμενη αγορά εργασίας και το λιγότερο προ- 
στατευόμενο φυσικό περιβάλλον, προκειμένου να διεγείρει, 
και να κερδίσει, μία συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά για τα
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προϊόντα του. Περιγράφει τη διαδικασία αυτή ως «την κυριαρ
χία του καταναλωτή» και, έτσι, αποφεύγει κάθε ευθύνη για την 
εκ μέρους του αδίστακτη εκμετάλλευση των φτωχών ανθρώ
πων και των αδύναμων οικονομιών. Όσο πιο πλούσιοι είμαστε, 
τόσο τείνουμε να αποποιούμεθα το δικό μας μερίδιο της ευ
θύνης αυτής.

Για πολλά χρόνια τώρα, εμείς που ζούμε στις πλούσιες οικο
νομίες βλέπουμε μία σειρά κινημάτων και εκστρατειών που σε 
γενικούς όρους περιγράφονται ως «περιβαλλοντολογικά», «συ
ντηρητικά», «πράσινα» ή «οικολογικά», τα οποία στρέφουν την 
προσοχή μας στις περιβαλλοντικές κρίσεις, στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και στη μείωση των περιορισμένων πόρων. Επι
κριτές των εν λόγω εκστρατειών στον πλούσιο κόσμο τις κα
τηγορούν ότι δεν γνωρίζουν την κατάσταση του φτωχού που 
ζει στον πλούσιο κόσμο. Ο Αμάρτυα Σεν [Amartya Sen] παρα
τήρησε το παράδοξο ότι «στο φτωχό κόσμο, σι φτωχοί είναι λε
πτοί και οι πλούσιοι χοντροί. Στον πλούσιο κόσμο, οι πλούσιοι 
είναι λεπτοί και οι φτωχοί χοντροί». Ο Σεν είναι γνωστός για 
την ενδιαφέρουσα μελέτη του σχετικά με το ποιος τρώει και 
ποιος λιμοκτονεί και για το π  τρώει, μαζί με μία θεωρία «δι
καιωμάτων», τα οποία ορίζει ως το σύνολο των «εναλλακτικών 
αγαθών που μπορεί ένας άνθρωπος να ελέγχει». Η παρατήρη
σή του είναι μία υπόμνηση ότι σε κάθε κοινωνία υπάρχουν ορι
σμένες κοινές διατροφικές συνήθειες, σι οποίες, τελικά, καθο
ρίζονται από τα επίπεδα φτώχειας και ευμάρειας. Στο φτωχό 
κόσμο, οι δυνατοί και πλούσιοι και η στρατιωτική ελίτ ζουν πο- 
λυτελώς, ενώ οι φτωχοί υποσιτίζονται και, ορισμένες φορές, 
λιμοκτονούν. Στον πλούσιο κόσμο, μία σημαντική μειονότη
τα φτωχών ζει με το «ετοιματζίδικο φαγητό», το οποίο οι εύ
ποροι έχουν τη δυνατότητα να περιφρονούν. Στη Βρετανία, το 
χρονικό διάστημα μεταξύ του 1968 και του 1998, ο αριθμός των 
παιδιών που μεγαλώνουν μέσα στη φτώχεια τριπλασιάστηκε.

Οποιαδήποτε συζήτηση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα πρέ
πει να αρχίσει από το γεγονός του υποσιτισμού σε έναν κόσμο
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αφθονίας, και μετά να προχωρήσει να εξετάσει το υψηλό κό
στος της «φθηνής» τροφής στον πλούσιο κόσμο. Στα επιχει
ρήματα του Κροπότκιν περιλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι μία 
μικρή πυκνοκατοικημένη χώρα, όπως η Βρετανία, θα μπορού
σε να τραφεί από τη δική της γη -μία άποψη που θεωρείται πα
ράδοξη, αν και βασίζεται στην ευρωπαϊκή εμπειρία. Έναν αι
ώνα αργότερα είχα τη χαρά να συναντήσω τον Ζακ Σμιτ [Jac 
Smit], πρόεδρο του Δικτύου Αστικής Γεωργίας, και έναν από 
τους συγγραφείς της μελέτης των Ηνωμένων Εθνών Urban 
Agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities [Αστική γεωργία: 
Τροφή, εργασίες και αυτοσυντηρούμενες πόλεις], ο οποίος εξή
γησε πως στις κινεζικές πόλεις το 90% των λαχανικών παρά- 
γονται τοπικά και ότι

το Χονγκ Κονγκ, η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στον κόσμο, 
παράγει εντός των ουνόρων του τα δύο τρίτα των πουλερικών, 
το ένα έκτο των χοίρων και κοντά στο μισό των λαχανικών που 
καταναλώνονται από τους πολίτες του και τους επισκέπτες 
του.

Τα πιο γνωστά παραδείγματα αστικής εντατικής καλλιέργειας 
προέρχονται από τις αχανείς πόλεις της Νοτιοανατολικής 
Ασίας. Τα 1.500 εκτάρια «αγρο-τεχνολογικών πάρκων» της Σι
γκαπούρης είναι φημισμένα. Όπως παρατηρεί ο θαυμαστής 
τους Τζεφ Ουίλσον [Geoff Wilson],

η αδήριτη λογική λέει ότι, ενώ η γεωργία στην ύπαιθρο χώρα 
μπορεί να χρειάζεται έως οκτώ ενεργειακές μονάδες ορυκτών 
καυσίμων για να παραγάγει μία ενεργειακή μονάδα τροφής 
που πωλείται στα σουπερμάρκετ, η αστική γεωργία μπορεί να 
παράσχει μέχρι οκτώ ενεργειακές μονάδες τροφίμων για κα- 
θεμία ενεργειακή μονάδα ορυκτών καυσίμων.

Ο Τιμ Λανγκ [Tim Lang], καθηγητής διατροφικής πολιτικής, 
ο οποίος επί πολλά χρόνια ασχολήθηκε με τις συνέπειες ευ
ρημάτων όπως αυτά, μας θυμίζει ότι
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τα ουστήματα διανομής των σουπερμάρκετ εξαρτώνται εξ 
ολοκλήρου από τη φθηνή ενέργεια. Τα υπερκαταοτήματα, 
χωρίς να είναι περισσότερο βολικά, μας αναγκάζουν στην 
πραγματικότητα να κάνουμε περισσότερα, όχι λιγότερα, ταξί
δια για ψώνια. Ο μέσος αριθμός, από το 1978 (ας το 1991, αυ
ξήθηκε κατά 28 τοις εκατό. Οι καταναλωτές, επίσης, πρέπει 
να πάνε πιο μακριά: η απόσταση, από το 1978 ως το 1991..., 
αυξήθηκε κατά 60 τοις εκατό. Ο κοινός παράγοντας σε όλα 
αυτά είναι η χρήση συγκεντρωτικών συστημάτων διανομής 
από τους εμπόρους τροφίμων. Κάθε εταιρεία έχει τα δικά της 
περιφερειακά κέντρα διανομής.Όλα τα τρόφιμα πάνε στο πε
ριφερειακό κέντρο διανομής, και από εκεί στα καταστήματα.
Ως αποτέλεσμα, τα τρόφιμα ταξιδεύουν πολύ πιο μακριά...

Τούτο είναι γνωστό ως το ζήτημα των τροφίμων-μιλίων.Έχει 
επεκταθεί δε σε εξωφρενικό επίπεδο από τις πολιτικές των με
γάλων εμπόρων τροφίμων, οι οποίοι αναζητούν στον πλανή
τη πιο φθηνούς προμηθευτές, αδιαφορώντας για την κάλυψη 
των τοπικών αναγκών. Στην πιο κοντινή μου πόλη, στην Ανα
τολική Αγγλία, μπορώ να αγοράσω μεξικανικά καρότα, αυ
στραλιανά κρεμμύδια, αφρικανικά μπιζέλια και περουβιανά 
σπαράγγια. Το γεγονός αυτό συμβάλλει πολύ περισσότερο στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου από όσο η εκ μέρους μου απρό
σεκτη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Ο καθηγητής Τζον Χούτον 
[John Houghton], πρόεδρος της Βασιλικής Επιτροπής για τη 
Μόλυνση του Περιβάλλοντος και της Συμβουλευτικής Ομάδας 
των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματολογικές Αλλαγές, σκέ- 
φθηκε πως υπήρχε κάτι παράδοξο στο γεγονός ότι στο γεύμα 
του είχε φάει φρέσκες νόστιμες πατάτες. Επρόκειτο για πα
τάτες που είχαν παραδοθεί από ένα φορτηγό 40 τόνων στο το
πικό υπερκατάστημα, και είχαν μεταφερθεί στην Αγγλία αερο
πορικώς με σούπερ-τζετ. Ο ίδιος σχολίασε: «θα μπορούσα να 
τις είχα καλλιεργήσει πίσω, στο δικό μου κήπο».

Το σχόλιο αυτό είναι σημαντικό επειδή υπογραμμίζει το χάσμα 
μεταξύ των πράσινων φιλοδοξιών μας και της πραγματικής συ
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μπεριφοράς μας. Το έργο του Αμερικανού αναρχικού Μάρεϋ 
Μπούκιν [Murray Bookchin] υπήρξε σημαντικό ως προς την 
προσπάθειά του να κατανοήσει το χάσμα αυτό και άσκησε 
επιρροή. Ο Μπούκιν, όπως η Ρέιτσελ Κάρσον [Rachel Carson], 
υπήρξε προπαγανδιστής για τα περιβαλλοντικά ζητήματα στις 
δεκαετίες του 1950 και του 1960. Τούτο τον κατέστησε, επίσης, 
πρόδρομο του αμερικανικού κινήματος των Πρασίνων, το 
οποίο και συνδύασε με την εγχώρια αμερικανική παράδοση 
του αναρχισμού. «Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε», εξή
γησε,

είναι να αποκαταστήσουμε ορισμένες πλευρές του Αμερικα
νικού Ονείρου. Οπωσδήποτε υπάρχουν διάφορα αμερικανι
κά όνειρα: ένα είναι η παράδοση του Τζον Γουέιν για τον κα- 
ουμπόυ που πηγαίνει στη Δύση και όλη εν γένει η ιδέα του 
πρωτοπόρου ατομικισμού* άλλο είναι το μεταναστευτικό 
αμερικανικό όνειρο, που είναι η γη της ευκαιρίας, όπου οι 
δρόμοι είναι φτιαγμένοι από χρυσάφι. Υπάρχει, όμως, και ένα 
τρίτο αμερικανικό όνειρο, που είναι το πιο παλιό από όλα, το 
οποίο ανάγεται πίσω στην εποχή των Πουριτανών και δίνει 
έμφαση στην κοινότητα, στην αποκέντρωση, στην αυτάρκεια, 
στην αμοιβαία βοήθεια και στη διαπροσωπική δημοκρατία.

Το όνειρο αυτό είναι εκείνο για το οποίο ο Μπούκιν ήρθε σε 
σύγκρουση με ένα ακόμη αμερικανικό όνειρο. Καθώς η οικο
λογική συνείδηση υιοθετήθηκε από τα παιδιά των ευπόρων, 
η εθνική ενοχή για τη γενοκτονία των αυτοχθόνων Αμερικα
νών οδήγησε σε μία εξύψωση του Ευγενούς Πρωτόγονου και 
μία αποστροφή προς τους κοινούς θνητούς που δεν είχαν πά
ρει το Μήνυμα. Ό ,τι θεωρήθηκε ως «Βαθιά Οικολογία» έγινε 
του συρμού μεταξύ των ευπόρων εκείνων που μπορούσαν να 
«τα παρατήσουν όλα» και να επιδιώξουν κάθε είδος μυστικής 
πίστης, αρκεί οι επιταγές να συνεχίσουν να τρέχουν στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Πολλοί από τους συμπολί
τες του Μπούκιν έπαψαν να ασχολούνται με τα διάφορα κοι
νωνικά προβλήματα, που ως τότε απορροφούσαν το ενδια



φέρον τους, και, επιδεικνύοντας υπερβολική ευαισθησία, 
στράφηκαν στην προστασία των αυτοχθόνων και των δικαιω
μάτων τους, εξιδανικεύοντας την «αγριότητα» και το φυσικό 
περιβάλλον, με ένα συνακόλουθο μίσος για τους συνανθρώ
πους τους.

Αποκηρύσσοντας εντελώς τις προσεγγίσεις αυτές, ο Μπούκιν 
επιδίωξε να αντιμετωπίσει την έλλειψη κοινωνικών ενδια
φερόντων σε μία ουσιαστικά διαιρημένη Αμερική, επαναβε
βαιώνοντας τους ισχυρισμούς της «Κοινωνικής Οικολογίας». 
Οπως ο ίδιος είπε, το εγχείρημά του αποσκοπούσε στην προώ
θηση «μιας σοβαρής πρόκλησης απέναντι στην κοινωνία με 
την τεράστια ιεραρχική, σεξιστική, ταξική, κρατικιστική και 
στρατιωτική ιστορία της».

Οι περισσότεροι αναρχικοί θα θεωρούσαν δεδομένο ότι μία οι
κολογικά βιώσιμη κοινωνία είναι ασύμβατη με τον καπιταλι
σμό και το αίτημά του για μία συνεχή επέκταση των αγορών, 
η οποία επιτυγχάνεται με τη δημιουργία άχρηστων επιθυμιών 
και την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών με προκαθορισμέ
νη ημερομηνία λήξεως. Συγχρόνως, οι περισσότεροι από μας 
αισθανόμαστε ότι, στην αναζήτηση περισσότερο βιώσιμων οι
κολογικά τρόπων διαβίωσης, δεν μπορούμε να περιμένουμε 
έως την πτώση του καπιταλιστικού συστήματος. Το κίνημα 
των Πρασίνων υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, ώστε οι οπαδοί 
του να ξέρουν ποιες αντιλήψεις είναι πιο σχετικές γι’ αυτούς.

Στη δεκαετία του 1970, ήμουν αρκετά τυχερός όταν μου πρό- 
τειναν την έκδοση ενός περιοδικού για εκπαιδευτικούς και 
φοιτητές με τον τίτλο Bulletin o f Environmental Education (BEE). 
Ένας από τους πιο εμπνευσμένους και επινοητικούς νεαρούς 
δασκάλους ήταν ο Πήτερ Χάρπερ [Peter Harper], που, το 1975, 
πήγε στην Ουαλία, για να εργαστεί στο Κέντρο Εναλλακτικής 
Τεχνολογίας, το οποίο μία ομάδα πρωτοπόρων είχε εγκατα- 
στήσει σ’ ένα παλιό λατομείο μιας εγκαταλελειμμένης βιομη
χανικής περιοχής του Μάκυνλεθ. Μέχρι περίπου το τέλος του
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20ού αιώνα, το εγχείρημα αυτό (που λειτουργεί ως ένας εργα
τικός συνεταιρισμός 28 μελών) δεχόταν περισσότερους από 
80.000 επισκέπτες κάθε χρόνο, μεταξύ των οποίων 20.000 παι
διά. Σήμερα, το Κέντρο είναι παγκοσμίως γνωστό ως χώρος 
όπου η παραγωγή ενέργειας, τα οικοδομήματα και τα αποχε
τευτικά δίκτυα είναι όλα φιλικά προς το περιβάλλον. Το Κέ
ντρο, πληροφορήθηκα, εξασφαλίζει το 90% των ενεργειακών 
αναγκών του σε ανανεώσιμη μορφή από τον ήλιο, τον αέρα και 
το νερό.

Καθώς δεν έχω μεγάλη πρακτική εμπειρία στον τομέα αυτόν, 
έλαβα σοβαρά υπόψη τα συμπεράσματα του Χάρπερ, ο οποίος 
δήλωσε σε συνέντευξή του το 1998, ότι

η ψύχωση για αυτάρκεια και για το «μικρό είναι όμορφο» έχει 
περάσει. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μόνος σου. Αρχι
σε από εκεί που είσαι δυνατός, όχι από εκεί που είσαι αδύ
ναμος... Μην προσπαθείς να δημιονργήσειςτη  δική σου ενέρ
γεια: προσπάθησε να σώσεις t n  δική σου ενέργεια. Το μεγα
λύτερο μέρος από τη δράση θα βρίσκεται στις πόλεις, όπου 
σύντομα η πλειοψηφία των ανθρώπων θα ζει, και όπου, ενά
ντια στους παλιούς οραματισμούς μας για την ουτοπική Αρκα
δία, οι βιώσιμοι σύγχρονοι τρόποι ζωής είναι πιο εύκολο να 
ικανοποιηθούν.

Η συνεχής έρευνά του για την περιβαλλοντική συνείδηση των 
συμπολιτών του τον οδήγησε να κάνει μία διαφορετική διά
κριση από εκείνη μεταξύ των Βαθέων Οικολόγων και των Κοι
νωνικών Οικολόγων. Ο Πήτερ Χάρπερ διακρίνει τους Πράσι
νους σε «Ελαφρείς» (με περισσότερα χρήματα παρά χρόνο) και 
σε «Βαθείς» (με, ίσως, περισσότερο χρόνο παρά χρήματα). Οι 
πρώτοι, αναφέρει, ασχολούνται με τη νέα τεχνολογία της ηλια
κής ενέργειας, των υψηλής απόδοσης ελαφρών αυτοκίνητων 
και της βιώσιμης κατανάλωσης, ενώ οι δεύτεροι πιστεύουν στα 
μικρά, μονωμένα σπίτια, στα ποδήλατα και τα δημόσια μέσα 
μεταφοράς, στα σπιτικής παραγωγής τρόφιμα, στην επισκευή



και την ανακύκλωση, στα τοπικά νομισματικά συστήματα και 
στην ανταλλακτική οικονομία.

Παράλληλα, η υπόλοιπη κοινωνία'θα εξακολουθεί να ανήκει 
στον πολιτισμό τού ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ! Γιατί, όπως παρατηρεί ο 
Χάρπερ,

οι άνθρωποι προσβλέπουν στην ευκολία και τη μεγαλύτερη 
άνεση, τον περισσότερο προσωπικό χώρο, την εύκολη μετα
κίνηση, την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. Αυτό είναι το 
σύγχρονο καταναλωτικό πρότυπο: ό,τι είναι οι σύγχρονες κοι
νωνίες. Το ότι δεν ανακόπτονται οι καταναλωτικές απαιτή
σεις, είναι ένα βασικό γνώρισμα του κύριου ρεύματος της πο
λιτικής και της οικονομίας. Απεναντίας, εμμέσως, το επίσημο 
μήνυμα είναι: «Κρατηθείτε εκεί: όλα θα γίνουν». Το κεντρικό 
σύνθημα είναι σκληρά απλό: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Ορισμένοι από μας, σημείωσε ο Πήτερ Χάρπερ στη διάλεξή 
του στο Μπρίστολ, το 2001, προβλέπουν μεγάλες και ανεξέ
λεγκτες καταστροφές στο μέλλον, που θα προκόψουν από την 
άλογη οικονομική δραστηριότητα. Ο Χάρπερ, καταθέτοντας 
την εμπειρία του ως οικολογικού ακτιβιστή, αισιοδοξεί για το 
μέλλον. Πιστεύει ότι καθώς η ζωή θα γίνεται όλο και χειρότε
ρη, οι Βαθείς Πράσινοι (οι άνθρωποι που αποκαλεί αφανή γο
νίδια του κινήματος της βιωσιμότητας) θα είναι οι μόνοι που 
θα λύσουν το μεγάλο αίνιγμα, όπως ο ίδιος το αποκαλεί, της 
συμφιλίωσης μεταξύ της νεωτερικότητας και της βιωσιμότη
τας. «Θα είναι εμφανές ότι περνούν καλά: άνετοι, με ενδιαφέ
ρουσα ζωή και λιγότερο άγχος, υγιείς και σε φόρμα, έχοντας 
ανακαλύψει εκ νέου τις βασικές αρετές της μετριοπάθειας και 
της ισορροπίας».

Είκοσι πέντε χρόνια προσφοράς οικολογικών επιλογών σ’ 
όσους επισκέφθηκαν για ποικίλους λόγους το Κέντρο Εναλλα
κτικής Τεχνολογίας, οδήγησαν τον Πήτερ Χάρπερ στην άποψη 
ότι ο τρόπος της ζωής μας πρέπει να αλλάξει, άποψη για την
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οποία προσπαθεί να μας πείσει όλους. Ο Μάρεϋ Μπούκιν εν
δεχομένως να αντιδρούσε διαφορετικά, αλλά πολλά χρόνια 
πριν έθετε τα ίδια ζητήματα, συζητώντας για τη φύση της απε
λευθερωτικής τεχνολογίας, η οποία μας αποδεσμεύει μάλλον 
παρά μας σκλαβώνει. Μπορούμε να φανταστούμε, αναρωτή- 
θηκε, ότι μία οικολογικά βιώσιμη οικονομία θα ήταν δυνατό να 
βασιστεί πάνω σε ένα συγκεντρωτικό κράτος και το γραφειο
κρατικό μηχανισμό του; Υπογράμμισε ότι, από την άποψη της 
βιωσιμότητας του πλανήτη και όλων των ζώντων οργανισμών 
πάνω σε αυτόν, οι αναρχικές ιδέες δεν είναι απλώς επιθυμη
τές, είναι αναγκαίες.

Εκείνο που κάποτε θεωρείτο μη πρακτικό και ουτοπικό έχει 
γίνει τώρα απολύτως εφικτό... Αν μία κοινότητα με διαπρο
σωπική δημοκρατία, ήπια τεχνολογία και αποκέντρωση συλ- 
λαμβάνεται απλώς ως αντίδραση στις επικρατούσες κατα
στάσεις -ένα σκληρό «όχι» στο «ναι» για ό,τι υπάρχει σήμε- 
ρα-, τότε μπορεί να γίνει μία ισχυρή και αντικειμενική πρό
ταση για τη δυνατότητα δημιουργίας μιας αναρχικής κοινω
νίας.

Εδώ και πολύ καιρό, έχουν προταθεί ποικίλα περιβαλλοντο- 
λογικά και οικολογικά προγράμματα, πολλά από τα οποία 
έχουν τϋχει της αμέριστης υποστήριξης του κοινού, και άλλα 
αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό. Το ενδιαφέρον αυτό του 
κοινού ενθαρρύνει τις προσπάθειες των ειδικών που προτεί
νουν γενναίες αλλαγές. Ωστόσο, όπως στους περισσότερους 
τομείς της κοινωνικής ζωής, έτσι και στον τομέα της περι
βαλλοντολογίας, οι απόψεις παραλλάσσουν.Όπως και να ’χει, 
όμως, για τους αναρχικούς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, 
αφού μία κοινωνία αρκετά προχωρημένη για να δεχθεί τις 
περιβαλλοντικές επιταγές του 21ου αιώνα, θα είναι υποχρε
ωμένη να εφεύρει ξανά τον αναρχισμό ως απάντηση σ’ αυτές.

Γιατί συγγραφείς, όπως ο Μάρεϋ Μπούκιν και ο Άλαν Κάρτερ 
[Alan Carter], έχουν υποστηρίξει πολύ πειστικά ότι ο αναρ-
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χισμός είναι η μοναδική, ικανή να αντιμετωπίζει τις προκλή
σεις που τίθενται από τη νέα μας πράσινη συνείδηση στο 
δεδομένο φάσμα των πολιτικών ιδεών, πολιτική ιδεολογία. 
Έτσι, ο αναρχισμός γίνεται όλο και πιο επίκαιρος στο νέο
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ΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ, ΠΡΟΣΦΑΤΑ, 
ΟΡΓΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΟΠΏΣ Η 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΒΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.
Ε ίν α ι , ο μ ώ ς , π ρ α γ μ α τ ι  ο α ν α ρ χ ις μ ο ς  α ν α π ό δ ρ α σ τ α  ς υ ν -
ΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΑΙΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ; ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ 
ΤΟΥ ΜΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ; Τΐ ΑΚΡΙΒΏΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ;
□  C o l in  W a r d  ε ιε τ α ζ ε ι  τ ο ν  α ν α ρ χ ισ μ ό  α π ο  π ο ίκ ιλ ε ς

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΙΕΡΕΥΝΏ- 
ΝΤΑΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΟΠΟΤΚΙΝ ΕΏΣ ΤΟΝ ΤΣΟΜΣΚΥ.

□  C o l in  Wa r d  υ π ή ρ ξ ε  Επ ις κ ε π τ η ς  Κα β η γ η τ η ς  Κ ο ιν ω ν ι
κ ή ς  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ LONDON SCHOOL DF ECONOMICS.
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