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Γιατί επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο 

Η διετία 1919-20 που συντάραξε την Ιταλία και έμεινε στην ιστορία του ταξικού εργατικού 
κινήματος ως η Κόκκινη Διετία είναι ένα ακόμα επεισόδιο στην ιστορία του ταξικού πολέμου ο 
οποίος μαίνεται αδιάκοπα μεταξύ εκμεταλλευτών και εκμεταλλευόμενων. Αυτό όμως που καθιστά 
άξιο μελέτης το συγκεκριμένο ιστορικό συμβάν είναι ότι έφτασε πολύ κοντά στην 
πραγματοποίηση της κοινωνικής επανάστασης.  

Ο λόγος που επιλέξαμε την παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου είναι το γεγονός ότι τόσο ως 
αναρχικοί όσο και ως εκμεταλλευόμενοι έχουμε να αντλήσουμε πλήθος συμπερασμάτων, 
γνώσεων, παραδειγμάτων αλλά και έμπνευση από τον συγκεκριμένο ταξικό αγώνα για τους 
αγώνες που διεξάγουμε σήμερα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι κάθε κίνημα χωρίς γνώση του 
παρελθόντος του, είναι ένα κίνημα χωρίς προοπτική και αυτό ισχύει τόσο για το αναρχικό όσο και 
για το εργατικό κίνημα. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία για 
εμάς η ταξική σύγκρουση που ερευνά το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ότι σε αυτήν διαδραμάτισαν 
καταλυτικό ρόλο, αναρχικοί και αναρχοσυνδικαλιστές καταδεικνύοντας το τι μπορούν να 
πετύχουν οι εργατικοί αγώνες όταν είναι μπολιασμένοι με τις ιδέες, τα προτάγματα και τις 
μεθόδους δράσης του επαναστατικού συνδικαλισμού και του αναρχισμού.  

Εξάλλου, η μνημόνευση της επαναστατικής ταξικής παλίρροιας που πήρε το όνομα Κόκκινη Διετία 
αποτελεί μια ακόμα υπενθύμιση της συμβολής των αναρχικών στους αγώνες των καταπιεσμένων 
και εκμεταλλευόμενων για ισότητα και ελευθερία από την αρχή της ύπαρξής τους ως οργανωμένο 
κίνημα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Τότε και τώρα  

Αν και η γνώση της ιστορίας είναι απαραίτητο εργαλείο, πρέπει να χρησιμοποιείται κριτικά χωρίς 
κανένα ίχνος εξιδανίκευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές πολιτικές, κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες της κάθε εποχής. Από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα έχουν 
συντελεστεί παγκοσμίως τεράστιες αλλαγές σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, δεν το 
αμφισβητεί κανείς. Αν κοιτάξει κανείς όμως κάτω από το πέπλο της ραγδαίας αύξησης των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων, της καθολίκευσης της κοινωνίας του θεάματος και των σύγχρονων 
μέσων διαμεσολάβησης και χειραγώγησης, αν κοιτάξει κάτω από τις επιφανειακές αλλαγές στον 
τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης κοινωνίας θα δει ότι ο πυρήνας της παραμένει αμετάβλητος. Ο 
πυρήνας της κοινωνίας του σήμερα είναι ο ίδιος με αυτόν της ιταλικής κοινωνίας του τέλους της 
δεκαετίας του 1910, είναι η στυγνή εκμετάλλευση της εργατικής τάξης από την συμμαχία κράτους 
και αφεντικών.  

Η ίδια συμμαχία βρισκόμενη πάντα σε αγαστή συνεργασία είναι αυτή που και σήμερα, ευθύνεται 
για την συνθήκη σύγχρονης σκλαβιάς που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. 
Αυτό που έχει αλλάξει δυστυχώς, είναι η συνείδηση της εργατικής τάξης. Η ταξική 
συνειδητοποίηση, το μαχητικό πνεύμα και η αλληλεγγύη που χαρακτήριζε μεγάλα κομμάτια της 
εργατικής τάξης του παρελθόντος σήμερα έχουν αντικατασταθεί –εκτός ορισμένων φωτεινών 
εξαιρέσεων- από την έλλειψη ταξικής συνείδησης, από την παραίτηση και την αναμονή 
παραχωρήσεων από τα πάνω χωρίς αγώνα.  

Το ζήτημα όμως για τους εκμεταλλευόμενους σήμερα δεν είναι να νοσταλγούμε τα περασμένα 
μεγαλεία και τις κατακτήσεις ενός ένδοξου αγωνιστικού παρελθόντος ούτε να αφομοιώσουμε 
τυφλά τις συνταγές και τα εργαλεία παρελθοντικών κινημάτων. Το ζήτημα είναι να 
αναστοχαστούμε κριτικά πάνω σε αυτά τα κινήματα, πάνω στα σωστά και στα λάθη τους και 



χωρίς προκαταλήψεις να κρατήσουμε εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να μας φανούν χρήσιμα 
ώστε να προωθήσουμε τους ταξικούς αγώνες του παρόντος.  

 

Τα εργαλεία των εργοστασιακών συμβουλίων και των καταλήψεων 

Δύο από τα μέσα αγώνα που ανέδειξε με εμφατικό τρόπο η εμπειρία του Biennio Rosso είναι αυτά 
των εργοστασιακών συμβουλίων και των καταλήψεων των εργοστασίων. Τα δύο αυτά εργαλεία 
συνιστούν την αντανάκλαση στην πράξη του παλιού αξιώματος του επαναστατικού εργατικού 
κινήματος ότι «η απελευθέρωση των εργατών είναι έργο των ίδιων των εργατών».  

Τα εργοστασιακά συμβούλια δίνοντας μέσω της δομής τους στον κάθε εργάτη την δυνατότητα να 
συναποφασίζει για ότι τον αφορά –από τις συνθήκες εργασίας μέχρι το αντικείμενο της εργασίας- 
τον καθιστά συνυπεύθυνο παραγωγό και όχι απλώς ένα ακόμα γρανάζι που εκτελεί εντολές άλλων. 
Είναι λοιπόν προφανές γιατί η ιδέα και η πρακτική των συμβουλίων καταπολεμήθηκε λυσσαλέα 
όχι μόνο από τα αφεντικά αλλά και από όλους τους αυτόκλητους σωτήρες του προλεταριάτου· 
γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά το Biennio Rosso. Γιατί πολύ απλά αποτελούσε τον 
αμεσοδημοκρατικό και αντι-ιεραρχικό αντίπαλο πόλο του γραφειοκρατικού συνδικαλισμού των 
«φωτισμένων» ηγετών. Εξάλλου, τα συμβούλια εν γένει είναι ο τρόπος οργάνωσης των ανθρώπων 
που εμφανίζεται αυθόρμητα σε κάθε ιστορική στιγμή όταν εξαφανίζεται η κρατική ή θεσμισμένη 
εξουσία. Σε κάθε επαναστατικό ξέσπασμα της ιστορίας από την Γαλλική Επανάσταση και την 
Παρισινή Κομμούνα μέχρι τις επαναστάσεις σε Ρωσία, Ισπανία και Ουγγαρία, όποτε οι άνθρωποι 
απαλλάσσονταν από τον κρατικό ζυγό, αυτοοργανώνονταν αμέσως μέσα από συμβουλιακές δομές. 
Μπορεί το όνομα κάθε φορά να αλλάζει: συμβούλια, σοβιέτ, επιτροπές, συνελεύσεις, η ουσία όμως 
παραμένει πάντα η ίδια, η αυτοδιεύθυνση των ανθρώπων στην πράξη. 

Από την άλλη πλευρά η κατάληψη των μέσων παραγωγής αν και μπορεί να εκκινεί ορισμένες 
φορές από την ίδια την αντιπαραγωγική λειτουργία του ίδιου του καπιταλισμού η βασική ιδέα που 
βρίσκεται πίσω από το συγκεκριμένο μέσο είναι το ότι ο κοινωνικός πλούτος που υπάρχει 
οφείλεται στη συλλογική εργασία όλης της ανθρωπότητας του παρελθόντος και του παρόντος, ότι 
κατά συνέπεια πρέπει να τον απολαμβάνουν όλοι και ότι οι σημερινοί του κάτοχοι είναι 
σφετεριστές και ληστές. Η απαλλοτρίωση του κοινωνικού πλούτου από την επαναστατημένη 
κοινωνία και η διάθεσή του προς χρήση και διαχείριση από όλους και για όλους μαζί με την 
ταυτόχρονη καταστροφή του κράτους αποτελεί την πεμπτουσία μιας αληθινά κοινωνικής 
επανάστασης σύμφωνα με τους αναρχικούς. Ήδη, σήμερα σε πολλές γωνιές του πλανήτη, αρκετοί 
εργαζόμενοι παίρνουν πίσω αυτό που τους ανήκει, τα μέσα της εργασίας, είτε αυτά είναι 
εργοστάσια είτε γη και τα διαχειρίζονται οι ίδιοι χωρίς αφεντικά, με πιο γνωστό και κοντινό μας 
γεωγραφικά παράδειγμα αυτό του αυτοδιαχειριζόμενου εργοστάσιου της ΒΙΟ.ΜΕ. στη 
Θεσσαλονίκη. Οι καταλήψεις αυτές αποτελούν προεικόνιση της μελλοντικής απελευθερωμένης 
αυτοδιευθυνόμενης κοινωνίας την οποία οραματιζόμαστε και για την οποία παλεύουμε και ως 
τέτοια οφείλουμε να τις υπερασπιζόμαστε.  

Τόσο τα εργατικά συμβούλια όσο και οι καταλήψεις των μέσων παραγωγής αντιστοιχούν σε ένα 
ανώτερο επίπεδο της ταξικής πάλης όπου οι εργάτες δεν διεκδικούν απλώς καλύτερες συνθήκες 
εργασίας στα πλαίσια του καπιταλισμού αλλά αρνούνται τον ρόλο του μισθωτού σκλάβου και 
αξιώνουν εδώ και τώρα να πάρουν την εργασία και τη ζωή τους στα δικά τους χέρια. Για αυτό 
αποτελούν τα κατεξοχήν επαναστατικά μέσα στα χέρια των εργατών, τόσο ως μέσα οργάνωσης 
και διεκδίκησης στα πλαίσια του παρόντος όσο και ως πρόπλασμα της αυριανής κοινωνίας όπου 
όλα θα ανήκουν σε όλους. Αυτά είναι δύο από τα μέσα που θα πρέπει αναμφίβολα να 
χρησιμοποιήσει κάθε επαναστατικό ταξικό κίνημα του παρόντος ή του μέλλοντος που επιθυμεί 
ειλικρινά την απελευθέρωση των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων από τον ζυγό του 
κράτους και του κεφαλαίου. 

 



Τα διδάγματα του Biennio Rosso για εμάς σήμερα 

Η Κόκκινη Διετία έληξε με την μη στήριξη και προδοσία του κινήματος από την ελεγχόμενη από 
τους σοσιαλιστές ιταλική συνομοσπονδία εργασίας, την αποδυνάμωσή του και εν τέλει την ήττα 
του. Αυτή όπως και κάθε άλλη ηττημένη επαναστατική απόπειρα οφείλει να γίνεται αντικείμενο 
κριτικής ανάλυσης και αναστοχασμού εάν θέλουμε οι επαναστατικές απόπειρες του παρόντος να 
είναι νικηφόρες για τους από τα κάτω. Θα πρέπει να επισημαίνουμε τις αδυναμίες και τα λάθη του 
παρελθόντος ώστε να μην τα επαναλάβουμε.  

Και στην περίπτωση του Biennio Rosso όπως και σε πολλές άλλες, πριν και μετά από αυτό φάνηκε 
ξεκάθαρα ο αντεπαναστατικός ρόλος όλων αυτών των θιασωτών του «επιστημονικού» 
σοσιαλισμού που καταστέλλουν κάθε ανεξάρτητη προσπάθεια απελευθέρωσης των 
εκμεταλλευόμενων η οποία ξεφεύγει από την δική τους επιρροή και καθοδήγηση. Είναι οι ίδιοι 
που ιστορικά παίζουν τον ρόλο του πυροσβέστη της επανάστασης καναλιζάροντας τους αγώνες 
τον εργατών σε εκλογικές εκστρατείες για την ανάδειξη των ίδιων σε θέσεις εξουσίας μέσα στο 
αστικό κοινοβούλιο. Είναι αυτοί που δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στη δύναμη των από τα κάτω 
να αυτοοργανώνονται και θεωρούν τον εαυτό τους προορισμένο να τους κυβερνά.  

Είναι πλέον καιρός οι εργάτες να πάψουν να εμπιστεύονται τις τύχες και τους αγώνες τους σε 
γραφειοκράτες κατ’ επάγγελμα συνδικαλιστές που επιδιώκουν πάντα να επωφεληθούν προσωπικά 
ή κομματικά εις βάρος των εργατών τους οποίους υποτίθεται ότι εκπροσωπούν και να πάρουν 
τους αγώνες στα δικά τους χέρια.  

 

Η θέση των αναρχικών στους εργατικούς αγώνες 

Απώτερος, στόχος μας ως αναρχικοί/ές, είναι ο ριζικός μετασχηματισμός της κοινωνίας σε όλα τα 

επίπεδα προς την απελευθερωτική κατεύθυνση μέσω της κοινωνικής επανάστασης και η 

δημιουργία της αταξικής, ακρατικής και ανεξούσιας, δηλαδή αναρχικής κοινωνίας. Αν και δεν 

μπορούμε να προβλέψουμε την αφορμή με την οποία θα ξεσπάσει η κοινωνική επανάσταση και 

τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα εξελιχθεί, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα προέλθει ως 

αποτέλεσμα μιας συσσώρευσης κοινωνικών / ταξικών συγκρούσεων με αναβαθμισμένη ένταση σε 

όλα τα κοινωνικά πεδία, ανάμεσα στην επαναστατημένη κοινωνία και το καθεστώς. 

Η ύπαρξη κοινωνικών / ταξικών αγώνων και η συμμετοχή μας σε αυτούς  -παρά το γεγονός ότι 

αυτοί είναι εκ προοιμίου μερικοί/αιτηματικοί- θεωρούμε ότι είναι μείζονος σημασίας ιδιαίτερα σε 

περιόδους κοινωνικής άμπωτης όπως αυτή που διανύουμε. Η αγωνιστική διαδικασία καθ’ εαυτή 

αποτελεί το καλύτερο πεδίο διάχυσης των ιδεών μας και διαμόρφωσης συνειδήσεων.  

Ιδιαίτερα όσον αφορά την παρέμβασή μας στους εργατικούς ταξικούς αγώνες προκρίνουμε την 

συμμετοχή σε ανεξάρτητα πρωτοβάθμια σωματεία ή την συγκρότηση νέων και όπου αυτό δεν 

είναι εφικτό την συμμετοχή σε υπάρχουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις με στόχο την 

ανεξαρτητοποίησή τους από εξουσιαστικούς θεσμούς. Η συμμετοχή μας στις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις και εν γένει στους εργατικούς αγώνες αποσκοπεί πρωτίστως στη διάχυση των 

αναρχικών ιδεών, αξιών, προταγμάτων και πρακτικών. Αντιλαμβανόμαστε την εμπλοκή μας ως 

καταλύτη στην κατεύθυνση της ριζοσπαστικοποίησης των χαρακτηριστικών και συνεπώς και των 

ίδιων των αγώνων. Παρεμβαίνουμε προτάσσοντας αντιιεραρχικά χαρακτηριστικά και οριζόντιες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αντιπαλεύοντας λογικές ανάθεσης και διαμεσολάβησης και 

προωθώντας την μαχητική αμφισβήτηση των ορίων της αστικής νομιμότητας.  

Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής μας στους αγώνες θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να 

ενσταλάξουμε στους αγωνιζόμενους την ιδέα ότι η αιτία όλων των επιμέρους προβλημάτων τα 



οποία προκαλούν τους αγώνες είναι η ίδια η ύπαρξη του κράτους και του καπιταλισμού και ότι 

χωρίς την εξάλειψη αυτών οι όποιες μερικές κατακτήσεις θα παραμένουν προσωρινές και 

επισφαλείς. Παράλληλα πάγια στόχευσή μας αποτελεί η συμβολή στην διατήρηση της αυτονομίας 

τους ενάντια σε εξουσιαστικούς φορείς οι οποίοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν και να 

εκμεταλλευτούν τους αγωνιζόμενους και τους αγώνες τους.  

Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις για τη φύση, τις στοχεύσεις και τα όρια αυτών των αγώνων διότι είναι 

δεδομένα αιτηματικοί /μερικοί. Οι κοινωνικοί / ταξικοί αγώνες εκκινούν ως επί το πλείστον ως 

απάντηση σε κάποια επιθετική κίνηση των «από τα πάνω». Θεωρούμε ότι ο συνδικαλισμός αν και 

είναι απαραίτητος για την βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας αλλά και για την αφύπνιση 

της ταξικής συνείδησης των εργαζομένων δεν αρκεί από μόνος του για να μας οδηγήσει στον 

επαναστατικό ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνίας και στην κοινωνική απελευθέρωση. Γι’ αυτό, 

θεωρούμε απαραίτητη, ταυτόχρονα με την παρέμβασή μας ως εργαζόμενοι στους χώρους 

εργασίας μας, την ύπαρξη και ειδικών αναρχικών οργανώσεων στόχευση των οποίων θα είναι να 

κρατήσουν ζωντανή την προοπτική της ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης ως αποτέλεσμα 

της οριστικής καταστροφής του κράτους, του καπιταλισμού και κάθε μορφής εξουσίας· το όραμα 

της ακρατικής, αταξικής και ανεξούσιας κοινωνίας, της αναρχίας. 
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