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ΕΙσαγωγή

«ΕΓσαστε άθλια Απομονωμένα ύποκείμενα. Χρεωκοπήσατε. Ό  ρόλος 
σας τελείωσε. Π ηγαίνετε έκεΤ πού Ανήκετε, στδ σκουπιδοντενεκέ 
της Ιστορίας». Έ τσ ι κατήγγειλε δ Τρότσκυ τούς Αντιπάλους του 
Μενσεβίκους τόν ’Οκτώβρη τοΟ 1917 —  οΐ φράσεις του είναι χα 
ρακτηριστικές ένδς βασικού τρόπου Αντιμετώπισης της Ιστορίας. 
Σύμφωνα μ’ αυτή τήν άποψη δ Ιστορικός θά πρέπει νά ένδιαφέ- 
ρεται μόνο γ ια  τούς στόχους πού έπιτυγχάνονται, ένώ τά κινήμα
τα καί τά άτομα έκεΐνα πού δέν συμβάλουν σ’ αυτή τήν πορεία 
του Ιστορικού προτσές θά πρέπει νά Αγνοούνται καί ν* άντιμετω- 
ζονται μέ εΙρωνεία ή ν’ Αποκηρύσσονται σάν Αντιδραστικά καί 
Αδιέξοδα. Δέν είναι μόνο οί μαρξιστές πού Αντιμετώπισαν τήν 
Ιστορία μ ’ αύτή τή μέθοδο* οί χριστιανοί Ιστορικοί έκφράσανε 
τήν ίδια άποψη γ ιά  τούς εϊδωλολάτρες καί οί φιλελεύθεροι Ιστο
ρικοί γ ιά  τούς συντηρητικούς. Οί έπαναστάτες δμως πού οί Αγώ- 
νες τους δέν στέφθηκαν μ* έπιτυχία Αποτέλεσαν βασικά θύματα 
αύτών των Ιστορικών πού ένδιαφέρθηκαν Αποκλειστικά καί μόνο 
γιά  τήν έπιτυχία. "Οταν πετυχαίνει μιά έπανάσταση, οί ιστο
ρικοί ένδιαφέρονται ν’ Ανακαλύψουν τΙς ρίζες της καί ν’ Αποκα- 
λύψουν τΙς καταβολές καί τήν Ανάπτυξή της* πολύ συχνά λοιπόν 
δλόκληρη ή Αλυσιδωτή σειρά των γεγονότων πού δδήγησαν σ’ 
αύτήν, γιά  πολλές δεκαετίες πρίν, παρουσιάζεται σάν Αναπόφευ
κτο προτσές, καί κάθε Ιδέα ή έπεισόδιο κρίνεται Ανάλογα μέ τή 
βοήθεια ή τά έμπόδια πού πρόβαλε γ ιά  τήν πραγμάτωση τοϋ τε
λικού Αποτελέσματος. Ά π δ  τήν άλλη πλευρά, οί έπαναστάσεις 
πού άπέτυχαν Αντιμετωπίζονται σάν Αδιέξοδα, καί σπάνια γίνον
ται Αντικείμενο μελέτης οί Ανθρωποι καί οί Ιδέες πού τΙς έμπνεύ- 
σανε. Κατά συνέπεια Αγνοούνται καί ξεχνιούνται πάρα πολλά 
στοιχεία πού είναι ένδιαφέροντα και άξια μελέτης, καί περιορί
ζονται σκόπιμα οί Ιρευνες του Ιστορικού. Κ ι δμως, Αν δ στόχος 
του ιστορικού, δπως καί του καλλιτέχνη, είναι νά διευρύνει τήν 
εΙκόνα μας γιά  τδν κόσμο, νά μάς προσφέρει Ινα νέο τρόπο θεώ
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ρησης τών πραγμάτων, τότε ή μελέτη τής Αποτυχίας μπορεΐ συ
χνά νά είναι τόσο Αποδοτική καί διδακτική δσο καί ή μελέτη 
τής έπιτυχίας. Ή  περιοδικά Επανερχόμενη Αποτυχία καί οί α ι
τίες της παρέχουν δυνατότητες Αποσαφήνισης τόσο τής ψυχολο
γίας των άτόμων δσο καί τής δομής τών κοινωνιών.

01 Αναρχικοί Ιχουν ύποστεί πάρα πολλά πλήγματα, δπως καί 
κάθε Αλλη μειονότητα, Απδ τή  λατρεία τών Ιστορικών γ^ά τήν 
έπιτυχία . ΚαμιΑ έπανάσταση δπου διαδραμάτισαν σημαντικό ρό
λο οί Αναρχικοί, δέν πέτυχε. Οί πολιτικές τους θεωρίες ξεφεύγουν 
Απδ τΑ δρια τής τωρινής λογικής καί περιέχουν Αρκετές λαθε
μένες ύποθέσεις. Ή  συμπάθεια που κατάφερε νά προκαλέσει κά- 
ποια πλευρΑ τοΟ ΑναρχικοΟ κινήματος καταστράφηκε Απδ τήν Α
νελέητη καί χωρίς νόημα βία καί τρομοκρατία πού χαρακτήριζε 
μιΑν Αλλη σχολή Αναρχικής πρακτικής. Παρόλα αύτά, ή θεωρία 
καί ή  πρακτική τών Αναρχικών τΑ τελευταία έκατδ χρόνια έχει 
θέσει Αρκετά θεμελιακΑ έρωτήματα δσον Αφορά τή φύση τής 
σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας. "Ασκησαν έντονη καί συ
νεχή κριτική ένάντια στή σύγχρονη Αντίληψη γιά  τδ κράτος καί 
Αμφισβήτησαν τΙς ύποθέσεις καί τά  συμπεράσματα δλων σχεδδν 
τών σχολών τής σύγχρονης πολιτικής σκέψης. ’Επιτέθηκαν, πο
λύ συχνά μέ τδν πιδ σκληρό καί Αμεσο τρόπο, ένάντια στις Αξίες 
καί τούς θεσμούς τής κατεστημένης κοινωνικής καί ήθικής τά
ξης πραγμΑτων. Π ολλές Απ’ αύτές τΙς ένέργειες δέν έφεραν Α
ποτελέσματα, παρέμειναν βρισμένες φορές κωμικές κι Αλλες φο
ρές δλοκάθαρα τραγικές. Κ ι δμως όί έκδηλώσεις τοΟ ΑναρχικοΟ 
κινήματος έκφράζουν μιά διαρκώς έπανερχόμενη ψυχολογική Α
νάγκη, καί μάλιστα μ ιά Ανάγκη πού δέν κατάφερε νά έξαφανίσει 
ή φαινομενική Αποτυχία τοΟ ΑναρχισμοΟ σάν σοβαρής πολιτικής 
καί κοινωνικής δύναμης.

Τ δ Αναρχικό κίνημα είναι προϊόν τοϋ 19ου αιώνα. Ένμέρει, 
τουλάχιστον, είναι Αποτέλεσμα τοϋ Αντίκτυπου πού είχαν οί μη
χανές καί ή  βιομηχανία στήν Αγροτική καί συντεχνιακή κοινωνία. 
’Αναπτύχθηκε μέ βάση τδ μύθο τής έπανάστασης δπως έξελίχθη- 
κε μετΑ τδ 1789* ταυτόχρονα δμως, τδ γεγονός δτι οί πολιτικές 
έπαναστάσεις καί οί συνταγματικές μεταρυθμίσεις δέν κατάφεραν 
νΑ ικανοποιήσουν τΙς οίκονομικές καί κοινωνικές Ανάγκες, ώθησε
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τούς Αναρχικούς νά Αμφισβητήσουν τΙς μεθόδους καί τούς σκο
πούς αύτών τών ίδιων τών Επαναστατών. Οί Αξίες πού προσπάθη
σαν νά καταστρέψουν οί Αναρχικοί ήταν οί άξίες τοϋ δλοένα καί 
Ισχυρότερου συγκεντρωτικού, βιομηχανικού κράτους πού, στόν 
19ο καί στόν 20ό αΙώνα, έμ/φανίστηκε σάν τό πρότυπο στό όποιο 
έτειναν δλες οί κοινωνίες. Οί Αναρχικοί Αναγκάστηκαν λοιπόν 
νά τούς Αντιμετωπίσουν δλους σάν έχθρούς: δστερα Από τούς γαιο
κτήμονες καί τούς παπάδες τής παλι&ς τάξης πραγμάτων ήρθε 
σέ λίγο ή σειρά τών Επαναστατών» τυράννων καί γραφειοκρα
τών πού είχαν προέλθει Από τά κινήματα έκεΐνα πού Ισχυρίστη
καν δτι Αποσκοποϋσαν στή δημιουργία τής νέας κοινωνίας. Οί Α
ναρχικοί Αγωνίζονταν πάντοτε ταυτόχρονα σέ δυό τουλάχιστον 
μέτωπα.

Μολονότι τό Αναρχικό κίνημα είναι φαινόμενο τοΟ τέλους τοΰ 
περασμένου αιώνα καί τών Αρχών τοΰ τωρινού, Αντιπροσωπεύει 
κάποιο είδος έξέγερσης πού οί ρίζες του μποροΰν νά βρεθοϋν σέ 
πιό μακρινό παρελθόν. Πάρα πολλοί Αναρχικοί είναι περήφανοι 
γι* αύτές τίς καταβολές κι Ιχουν θεωρήσει προγόνους τοϋ Αναρχι
σμού πάρα πολλούς πού σίγουρα θά ένιωθαν έκπληξη Αν Ανα
κάλυπταν τούς τωρινούς θεωρητικούς τους φίλους. Ό  Ζήνωνας 
καί οί Στωϊκοί, οί Γνωστικοί αίρετικοί καί οί Άναβαπτιστές θε
ωρήθηκαν δλοι πρόδρομοι τοϋ σύγχρονου Αναρχικοΰ κινήματος. 
Π ράγματι, κατά κάποιο τρόπο, αότά τά κινήματα θρησκευτικής 
καί κοινωνικής έξέγερσης ή Αποχώρησης Αντιπροσωπεύουν Ινα 
Από τά σημαντικά ρεύματα τής Αναρχικής σκέψης καί δράσης. 
Οί Αναρχικοί συνδυάζουν τήν πίστη στή δυνατότητα βίαιης καί 
ξαφνικής μεταμόρφωσης τής κοινωνίας μέ τήν έμπιστοσύνη στήν 
όρθή λογική τών Ανθρώπων καί στή δυνατότητα Ανθρώπινης 
βελτίωσης καί τελείωσης. ’Από τή μιά πλευρά, είναι κληρονόμοι 
δλων τών ούτοπικών, χιλιαστικών θρησκευτικών κινημάτων πού 
διακήρυχναν δτι πλησιάζει τό τέλος τοϋ κόσμου καί περίμεναν 
μ’ έμπιστοσύνη τή στιγμή πού «θά ήχήσουν οί σάλπιγγες καί θ’ 
Αλλάξουμε μέσα σέ μιά στιγμή, δσο ν’ Ανοιγοκλείσουμε τά μάτια 
•μας». *Από τήν Αλλη πλευρά, είναι καί τέκνα τοΰ Αίώνα τής Λο
γικής. (Είναι Αλήθεια πώς δ Μέττερνιχ Αποκάλεσε κάποτε τόν 
Προυντόν νόθο τέκνο τοΰ Διαφωτισμού). Είναι οί Ανθρωποι πού



ώθοΟν τήν πίστη τους στή λογική, στήν πρόοδο καί στήν είρηνι- 
κή πειθώ μέχρι τά  δσχατα λαγικά της δρια. Ό  άναρχιαμδς μέ 
τήν παλιά του σημασία εΤναι τόσο πίστη πού θά μποροϋσε νά έκ- 
φραστεϊ μέ θρησκευτικούς δρους δσο καί δρθολογική φιλοσοφία* 
καί πολλές άπδ τΙς Αντιφάσεις καί άσυμφωνίες του δφείλονται 
στή σύγκροι>ση άνάμεσα σ* αύτά τά δύο, καί στήν ένταση πού έ- 
πικρατεΐ άνάμεσα στίς διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες πού τδν έκ- 
προσωποϋν.
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Μέρος πρΰτο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

Αίρεση καί λογική

1

Υπάρχουν κινήματα στήν ίστορία δλων τών θρησκειών πού άπο- 
ρίπτουν κάθε έξουσία, έγκόσμια ή θεϊκή, καί διακηρύχνουν τήν 
Απόλυτη έλευθερία δράσης σύμφωνα μέ κάποιο έσώτερο ψυχικά 
φώς. Λόγω τών διώξεων καθώς καί σάν χαρακτηριστική Ενδει
ξη τής δλοκληρωτικής Αποχώρησής τους Από τδν κόσμο, οί Αφο- 
σιωμένοι πιστοί πολλών αίρέσεων ήταν άναγκασμένοι νά κατα
φεύγουν στήν παρανομία καί τή συνωμοσία. Στδ χώρο τής χρ ι
στιανικής έκκλησίας μας είναι άρκετά γνωστά αύτοϋ τοϋ είδους 
τά κινήματα. "Εχουν μελετηθεί άπδ τούς κοινωνιολόγους πού έ- 
ρευνοϋν τούς νόμους τής κοινωνικής καί πολιτικής συμπεριφοράς 
τοϋ Ανθρώπου’ Ιχουν Αναφερθεΐ άπδ τούς μαρξιστές συγγραφείς 
σάν παραδείγματα τών πρώτων προλεταριακών έξεγέρσεων καί 
σάν πρώιμα στάδια τής πάλης τών τάξεων. *Αλλοι συγγρα
φείς (1) προσπάθησαν ν’ Αποδείξουν τΙς σχέσεις πού ύπάρχουν 
άνάμεσα σ’ αύτούς τούς τρόπους σκέψης καί δράσης καί στά Ολο
κληρωτικά κινήματα τής έποχής μας. 'Ορισμένες Απ’ αύτές τις 
αίρέσεις προσέλκυσαν δπωσδήποτε άνθρώπους σάν κι αύτούς πού 
Αργότερα θά προσχωρούσαν στδ Αναρχικό κίνημα καί θ’ Απο
δέχονταν τις Απόψεις του' καί, πρίν έξετάσουμε τήν Ανάπτυξη 
τοϋ σύγχρονου άναρχισμοϋ, θά πρέπει ίσως νά έξετάσουμε συν
οπτικά ποιές είναι αύτές οί διαρκώς έπανερχόμενες Ανθρώπινες 
Ανάγκες πού Ικανοποιούνται άπ ’ αύτές τΙς Ακραίες πεποιθήσεις 
καί ποιοι Ανθρωποι τΙς Ακολουθοϋν.

"Ολες οί αιρέσεις είναι κινήματα έξέγερσης ένάντια στήν κα
θιερωμένη έξουσία, βρισμένες Απ’ αύτές, δμως, είναι καθαρά θρη
σκευτικές καί δογματικές. Ή  έπίθεσή τους κατευθύνεται ένάντια 
στίς πεποιθήσεις πού διατηρεί ή καθιερωμένη έκκλησία καί ή 
κριτική τους ένάντια στήν κοινωνική τάξη πραγμάτων Απλώς ό-
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ποδηλώνεται. Ό  Αντικειμενικός τους στόχος -δέν είναι ή μεταβολή 
τών κοινωνικών συνθηκών αύτοΟ τοϋ κόσμου, άλλά άντίθετα ή 
αποχώρηση ά π ’ αύτόν καί b έξαγνισμός τών θρησκευτικών πε
ποιθήσεων σάν προετοιμασία γιά  τόν έπερχόμενο κόσμο. K t ίμω ς 
κάθε αίρεση πού άπαιτεί τήν άποχώρηση άπό τά  έγκόσμια συν
επάγεται κάποια κριτική ένάντια στις άξίες τοϋ κόσμου τούτου. 
Κι έπιπλέον αύτή καθαυτή ή πράξη τής άποχώρησης, Ιδιαίτερα 
δταν κατέληγε στή δημιουργία μιας δμάδας δμοφρόνων πιστών, 
άδηγοϋσε συχνά έκείνους πού συμμετείχαν σέ ένέργειες πού θά 
μπορούσαν νά θεωρηθοϋν έπικίνδυνα Ανατρεπτικές. Πολλές βα
ρέσεις, στή βόρειο Ιτ α λ ία  καί -στή νότιο Γαλλία στίς άρχές τοϋ 
13ου αιώνα, προπαγάνδιζαν τή λατρεία τής άθλιότητας — κ ι’ Ιτσι 
κατακρίνανε έμμεσα τούς συμπολίτες τους πού έπιδιώκανε τά 
πλούτη. *Άλλες αίρέσεις, δπως άναφέρθηκε γ ιά  μ ιά  άπ’ αύτές 
σ’ Ινα έκκλησιαστικδ δικαστήριο κοντά στδ Τουρίνο γύρω στά 
1030, είχαν πραγματοποιήσει κάποια μορφή κοινοκτημοσύνης 
«O m nem  n o s tra ra  possessionem  cum  om nibus  h o m in ib u s  com» 
m unem  habem us»(2) Αύτά τά κινήματα άπάρνησης δέν παρβ 
νοχλοϋσαν τις άρχές' καί τά ένστικτα στά όποία βασίστηοΜον ή 
ταν δυνατό νά τεθοϋν στήν ύπηρεσία τής έκκλησίας καί νά δη- 
μιουργηθοϋν έτσι οί τεράστιες στρατιές τών ζητιανοκαλόγερων. (*) 
Υ πήρχαν δμως καί αίρέσεις πολύ περισσότερο Ανατρεπτικές, πού 
χωρίς νά φτάνουν στδ σημείο τής άνοιχτής πολιτικής έξέγερσης, 
άπέριπταν τις άξίες τής κατεστημένης κοινωνίας σέ τέτοιο βαθμό 
πού οί άρχές τις θεωροϋσαν έξαιρετικά έπικίνδυνες. Πρόκειται γ ιά  
τά κινήματα πού χαρακτηρίζονται πλατιά σάν Γνωστικές αίρέσεις. 
Στδ μεσαίωνα ή πιδ γνωστή ήταν ή αΤρεση τών Καθαρών ή Ά λ - 
βιγηνών, πού ύποστηρίχτηκε άπδ τούς κόμητβς τής Τουλούζης τόν 
13ο αιώνα, καί πού Εξαφανίστηκε μόνο ύστερα άπδ άγριους διω γ
μούς κ ι £ναν Ιδιαίτερα αίματηρδ ιέμφύλιο πόλεμο.

Ή  βασική πεποίθηση τών Γνωστικών αίρέσεων ήταν ή 1§ί)ς: 
δ ύπάρχων κόσμος είναι έντελώς διεφθαρμένος, έξωπραγματικός, 
έφήμερος καί χωρίς καμιά σημασία. Σημασία είχε μόνο b κό
σμος τοϋ πνεύματος, οί πνευματικές άξίες καί οί δοκιμασίες πού 
διατηρούσαν τήν ψυχή σέ διαρκή έπαφή μέ τήν αιωνιότητα, γ ιά  
τήν δποία τελικά προορίζονταν ύστερα άπό τήν άπόδρασή της άπό
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τούς πειρασμούς καί τΙς ψευδαισθήσεις τοϋ κόσμου αύτοϋ. Ή  
στάση αύτή μπορούσε νά Ιχε ι πολύ διαφορετικά Αποτελέσματα 
στήν πράξη. 'Ορισμένοι, δπως οί Καθαροί τής Λανγκντόκ Ακο
λουθούσαν μιά άσκητική καθαρότητα ζωής σάν ένδειξη τοϋ γε
γονότος δτι άπέριπταν τΙς έγκόσμιες άξίες. Αύτή δμως ή αύστη- 
ρότητα δέν θά ήταν δ μοναδικός δυνατός τρόπος συμπεριφοράς 
άπό τή στιγμή πού θά είχε καταλυθεϊ τό κυρίαρχο σύστημα ή- 
θικής. Έφόσον δ κόσμος Αντιμετωπιζόταν οάν έφήμερος, ή συμ
περιφορά τών άτόμων δέν είχε καμιά σημασία, μιά καί δέν ίαχυε 
κανένας άπό τούς Αποδεκτούς ήθικούς κανόνες, καί οί πράξεις 
πού Αψηφούσαν αύτούς τούς κανόνες μποροϋσαν νά θεωρηθούν δ- 
τι έξυπηρετοϋσαν τήν Αληθινή, τή γνήσια πίστη. Είναι εύκολο 
νά διαπιστώσουμε δτι οί αίρέσεις πού προπαγάνδιζαν τήν Αδια
φορία Απέναντι στις Αποδεκτές Αξίες μποροϋσαν πολύ γρήγορα νά 
θεωρηθούν δποπτες γ ιά  Ανηθικότητα καί διαφθορά. Ή  προπα
γάνδα ένάντια στούς ’Αλβιγηνούς, λογουχάρη, δέν είναι παρά κα
τηγορίες γ ιά  δλων τών είδών τΙς διαστροφές, Ιδιαίτερα σεξουαλι
κές. Κάθε δμάδα Ανθρώπων πού διοργάνωνε μυστικές συναντή
σεις, πού σύμφωνα μέ κάποιες φήμες Αποκήρυχνε τό γάμο, πού 
άπέριπτε σάν Ασήμαντους τούς δεσμούς καί τά πρότυπα τής ύ- 
πάρχουαας κοινωνίας, άργά ή γρήγορα έμελλε νά Αντιμετωπι
στεί Από τΙς Αρχές σάν τεράστιος κίνδυνος. *Ακόμα κι Αν Αλη
θεύει δτι στήν Ιστορία τών αίρέσεων βρίσκουμε παραδείγματα 
συμπεριφοράς πού θά μποροϋσαν νά χαρακτηριστοϋν Ανήθικα, 
σύμφωνα μέ τά πρότυπα τής σύγχρονης κοινωνίας, είναι έξίσου 
Αληθινό δτι οί κατηγορίες γιά  Ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφο
ρά Αποτελοϋν £ναν Από τούς πιό εύκολους τρόπους γ ιά  νά παρα
κινηθούν οί Ανθρωποι σέ δράση ένάντια σέ κάποια μειονότητα. 
"Ολα τά δόγματα, θρησκευτικά ή Αναρχικά, πού Αρνοϋνται τε
λείως τήν Αξία τής ύπάρχουσας τάξης πραγμάτων, μποροΰν νά 
δημιουργήσουν τόσο πουριτανούς, δσο καί Αΐομα μέ έλ«υθεριάζου- 
σα ήθηοή* καί ή δπαρξη ένός μονάχα Από τή δεύτερη κατηγορία 
κάνει τόν κόσμο νά ξεχνάει γρήγορα τήν δπαρξη χιλιάδων όπα- 
δών τής πρώτης.

Οί Ανθρωποι προσχωρούσαν στις Γνωστικές αίρέσεις γιατί τούς 
συγκίνοϋσε τό βίαιο μίσος ένάντια σ* δλα δσα έμφανίζονταν σάν
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ψεύτικες άξίες της ύπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Λόγω τών 
συνθηκών πού Επι-κρατοϋσαν Εκείνη τήν Εποχή, άναγκάζονταν νά 
σχηματίζουν μικρές παράνομες κοινότητες' καί πολύ συχνά ή 
μυστικότητα πού άναγκάζονταν νά τηρούν εξελισσόταν σέ δλό- 
Θερμη άγάπη γ ιά  τή συνωμοσία, άπλώς καί μόνο γ ιά  νά γίνεται 
συνωμοσία. Ή  άπόριψη τών έγκοσμίων μπορούσε νά δδηγήσει 
στίς άκραΐες θέσεις τής άσκητικής άφοσίωσης* ή δρισμένες άλ
λες φορές μπορούσε νά καταλήξει σέ πράξεις βίαιης καί τρομακτι
κής άπάρνησης τής ύπάρχουσας ήθικής. Ή  άντίδραση τών έγκο
σμίων άρχών ένάντια σ’ δλα αύτά τά κινήματα ήταν πάντοτε ή 
ίδια : 6 φόβος τών άνατρεπτιαών συνεπειών πού πηγάζουν άπό 
τήν άρνηση τών καθιερωμένων άξιών όδηγεϊ στήν Εξαπόλυσή δι
ωγμών, πού βασίζονται σέ διάφορες φήμες γ ιά  κάποια διαδεδομέ
νη συνωμοσία γ ιά  τήν άνατροπή δλόκληρης τής κοινωνικής τά 
ξης πραγμάτων’ καί οί φήμες γίνονταν μέ τή σειρά τους Ιδιαί
τερα άποτελεσματική προπαγανδιστική Εκστρατεία πού χρησιμο
ποιούσε κάθε είδους κατηγορία, συκοφαντικό ύπαινιγμό καί δυ- 
σφήμηση ένάντια στά θύματα, άνεξάρτητα άπό τήν πραγματική 
τους συμπεριφορά ή άπό τά πραγματικά τους άδικήματα.

Έ νώ  δμως οί θρησκευτικές αίρέσεις, πού ή θεωρία καί ή 
πρακτική τους βασίζονταν στήν άποχώρηση άπό τόν κόσμο καί 
στήν περιφρόνηση άπέναντι στίς άξίες του, παρουσιάζουν δλοφάνε- 
ρες δμοιότητες μέ πολλές μεταγενέστερες ούτοίτικές πεποιθήσεις, 
καθώς καί μέ κάποιο άκραϊο είδος άναρχι,κοϋ άτομικιστικοϋ άντι- 
κομφορμισμού, έκεΐνες οί αίρέσεις πού διέθεταν κάποιο πρό
γραμμα κοινωνικής άλλαγής αύτοϋ τοϋ κόσμου, θεωρήθηκαν πρό
δρομοι τών μεταγενέστερων Επαναστατικών κινημάτων, καί 
πράγματι Ιχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί τους. Ή  ί- 
στορία τών μεσαιωνικών αίρέσεων είναι πλούσια σέ κινήματα, δ
πως αυτό στό όποιο ήγήθηκε δ Τασέλμ στή Φλάνδρα τόν δωδέ
κατο αίώνα, πού δπεισε τούς όπαδοός του νά μήν πληρώσουν 
τούς Εκκλησιαστικούς φόρους γιατί «τά ίερά μυστήρια δέν είναι 
παρά καθαρή βεβήλωση, καί οί Εκκλησίες δέν είναι καλύτερες ά
πό τά πορνεία». (4) Σ ’ αύτές τΙς περιπτώσεις ή δυσφορία Ενάντια 
στήν Εγκόσμια διαφθορά τής κατεστημένης Εκκλησίας κατέληγε 
σέ δράση πού ήταν Επαναστατική δσον άφορα τΙς συνέπειές της.
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'Ορισμένες φορές δ ήγέτης καί οί Οπαδοί του σχημάτιζαν κάπου 
μιά Ιδανική κοινότητα καί περίμεναν τήν Δευτέρα Παρουσία, π ι
στεύοντας πώς πλησίαζε. "Αλλοι περιόριζαν τΙς Επιθέσεις τους 
ένάντια στήν έξουσία καί τή  διαφθορά τής Εκκλησίας σέ κάποιο 
γενικότερο αίτημα γ ιά  κοινωνική δικαιοσύνη: «οί δικαστές, οί 
στρατοδίκες, οί Εκκλησιάρχες, οί δήμαρχοι — σχεδόν δλοι ζοϋν 
άπό τΙς ληστείες... δλοι τους πλουτίζουν σέ βάρος τών φτωχών... 
δ Ισχυρότερος ληστεύει τόν πιό άδύνατο», διαβάζουμε σέ κάποια 
μπροσούρα τοϋ 14ου αΙώνα πού είναι γραμμένη σέ γλώσσα πού 
μοιάζει πολύ μ’ αύτή τών μεταγενέστερων κινημάτων κοινωνικής 
έξέγερσης. (5) Κ ι Ενας άλλος άγκιτάτορας τής Εποχής θέτει ήδη 
τό ζήτημα τής ύπεραξίας τών άγαθών πού παράγονται άπό τούς 
φτωχούς, « θά  ήθελα νά στραγγαλίσω τούς εύγενεΖς καί τούς κλη
ρικούς, δλους τους, Εναν-£ναν... Οί άγαθοί Εργαζόμενοι φτιάχνουν 
τό σταρένιο ψωμί, άλλά δέν μποροϋν ποτέ νά τό γευτοϋν' δχι, τό 
μόνο πού παίρνουν είναι τά ψίχουλα άπό τό κοσκίνισμα τοϋ καλα
μπόκι οϋ, κι άπό τό καλό κρασί δέν παίρνουν παρά μόνο τή μούρ
γα* άπό τά δμορφα ρούχα παίρνουν μονάχα τά άποφόρια. Ό λ α  
δσα είναι γευστικά καί δμορφα τά παίρνουνε οί άριστοκράτες καί 
οί κληρικοί.»^)

Αύτοϋ τοϋ είδους τά  κινήματα βάσιζαν τό αίτημά τους γ ιά  
κοινωνικές άλλαγές στήν Εμπιστοσύνη τους γ ιά  τήν δμεση δυ
νατότητα τής μελλοντικής Εποχήν τής εΙρήνης καί τής εύημερίας 
— συνδυασμός τής Δευτέρας Παρουσίας καί τής Χρυσής ’Εποχής 
τοϋ Κή«ου τής ’Εδέμ πρίν άπό τήν Πτώση. Όρισμένες ά/π’ αύ
τές τις πεποιθήσεις Επιβίωσαν καί Επανήλθαν πολλές φορές στούς 
Επόμενους αΙώνες' άλλες άποροφήθηκαν σιωπηρά άπό τά  Ορθό
δοξα ‘ δόγματα. Οί περισσότερες δμως άπ* αύτές τΙς αίρέσεις εί
χαν τήν τύχη πού περίμενε καί τΙς ούτοπικές Ομάδες τών Επό
μενων αΙώνων. Ό  ήγέτης γινόταν δλοένα καί περισσότερο μεγα- 
λομανής* ή Ομάδα χωριζόταν σέ άντίπαλα κινήματα* διαφορετι
κά θά προκαλοϋσε τή δυσφορία τών άρχών καί τά μέλη της θά 
θανατώνονταν στήν πυρά. Είναι εύκολο νά κατανοήσουμε τί εί
δους Ιδιοσυγκρασίες προσελκύονταν σ’ αύτά τά κινήματα. ’Ε π ι
κρατούσε ταυτόχρονα κάποια αίσθηση άπελπισίας, ή αίσθηση δτι
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ύπήρχε κάτι τό απελπιστικά λαθεμένο σ’ αύτό τόν κόσμο, καί ή 
σταθερή κίστη στη δυνατότητα νά μπουν τά πράγματα στό σω
στό δρόμο, άν μπορούσαν άπλώς νά καταστραφοΰν οί θεσμοί πού 
παρεμπόδιζαν τήν σωστή έφαρμογή τής θεϊκής θέλησης. Έκεΐνο 
πού δυσκολευόμαστε ν’ άνακαλύψουμε είναι κατά πόσο ύπήρχαν 
κοινοί κοινωνικοί ή οικονομικοί παράγοντες πού Οδήγησαν σ* αύ
τά τά κινήματα έξέγερσης, καί κατά πόσο θά δικαιωνόταν δ Ι
στορικός άν σύγκρινε αύτά τά κινήματα, άπό κοινωνιολογική, κα
θώς καί άπό ψυχολογική άποψη, μέ Ορισμένα άπό τά έπαναστα· 
τικά κινήματα τοΰ δέκατου ένατου καί τοΰ είκοστοΰ αΐώνα. Ε ί
ναι άρκετά δελεαστικό ν’ Αναζητήσουμε Ομοιότητες δσον άφορά 
τΙς έξωτερικές συνθήκες στίς Οποίες άνθισαν οί ούτοπικές ή χ ι- 
λιαστικές αίρέσεις' καί άποτελεΐ πειρασμό στόν Οποίο δέν κατά- 
φεραν ν’ άντισταθοΰν δλοι οί συγγραφείς πού άσχολήθηκαν μέ 
τις αίρέσεις. Έ ν α ς ίστορικός λογουχάρη έρμηνεύει τολμηρά, θά 
λέγαμε, τήν έπιτυχία τοΰ κινήματος τών Καθαρών στή Λανγκν- 
τόκ, γράφοντας τά έξης: «Μέ τήν Ολοζώντανη προτίμησή του 
γιά  τήν άνεξαρτησία, γ ιά  τήν προσωπική έλευθερία, 0 πληθυσμός 
αύτής τής περιοχής συμφώνησε μ’ ένα δόγμα πού θεωροΰσε ού- 
σιαστική τήν πνευματική άπελευθέρωση καί τήν άξιοπρέπεια τοΰ 
άτόμου». (7) Πόσο βολικό θά ήταν γιά  τόν ίστορικό τών άναρχι- 
κών κινημάτων νά μπορούσε ν’ άποδεχτεϊ αύτή τήν άποψη* θά ά- 
νέλυε έτσι τήν έπιτυχία τοΰ άναρχισμοΰ στήν Ισπανία , άνάγον- 
τάς την στούς έργάτες τών βιοτεχνιών τής Καταλωνίας, τής πε- 
ριοχής πού γειτονεύει μέ τή Λανγκντόκ. Π αρ’ δλα αύτά θά δυ
σκολευόταν πολύ νά έξηγήσει τή συνεχή έπιτυχία τών χιλιαστι- 
κών αίρέσεων στίς περιοχές τών λιγότερο έλαφρόμυαλων Ό λλαν- 
δών ή Τσέχων. Μολονότι περιστασιακά, δπως στήν περίπτωση 
τών ’Αλβιγηνών, προσχώρησαν καί οί εύγενείς σ’ αύτά τά κινήμα
τα γ ιά  νά έξυπηρετήσουν τούς δικούς τους πολιτικούς στόχους ή 
άκόμα καί άπό γνήσια πίστη, φαίνεται πώς τό μεγαλύτερο ποσο
στό ύποστήριξης προερχόταν άπό τά κατώτερα στρώματα τής 
κοινωνίας. Έ τσ ι λοιπόν, μέ τήν παρακμή τοΰ κινήματος τών Κα
θαρών καί μέ τό πέρασμά του στήν παρανομία, οί πιό πιστοί δ- 
παδοί του βρίσκονταν μεταξύ τών ύφαντουργών καί τών χασάπη
δων καί, χαμηλότερα άκόμα στήν κοινωνική κλίμακα, μεταξύ τών
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κοινών γυναικών καί τών πλανόδιων ήθοποιών. (8)
Πολλά άπ’ αύτά τά κινήματα έμφανίστηκαν σέ περιόδους κοι

νωνικών καί οίκονομικών μεταβολών δταν αύξανόταν πολύ γρή
γορα ·δ πληθυσμός καί άναπτυσσόταν ή βιομηχανία τών πόλεων. 
Επομένω ς οί έμπορικές πόλεις τής Φλάνδρας καί τά Αναπτυσσό
μενα βιομηχανικά κέντρα στά δυτικά καί νότια τής Γερμανίας ά- 
ποτελοϋσαν, σύμφωνα μέ τόν καθηγητή Κόν, περιοχές δπου έμ- 
φανίζονταν συχνά αύτά τά  κινήματα τόν 12ο καί 13ο αιώνα. Τ ά πε
ρισσότερα, δμως, άπό τά στοιχεία γιά  τό παρελθόν αυτών τών 
μεσαιωνικών αιρέσεων είναι Ιδιαίτερα έλλιπή γιά  νά δικαιολο
γηθεί όποιαιδήποτε γενίκευση δσςν άφορά τΙς κοινωνικές καί οΐ- 
κονομικές συνθήκες άπό τΙς όποιες προήλθαν. Εξαπλώνονταν άπό 
τή μιά χώρα στήν άλλη καί άπό τή μιά κοινωνική τάξη στήν 
άλλη, καί Αναπτύσσονταν φυσικά πολύ πιό γρήγορα δταν έξασθε- 
νοϋσαν οί παραδοσιακοί δεσμοί λόγω πολέμου ή άλλων έκτεταμέ- 
νων καταστροφών* δταν οί λοιμοί καί ή πανούκλα Ικαναν τούς 
Ανθρώπους νά φοβούνται άμεση διάλυση, ή δταν ή κακή σοδειά ή 
ή πίεση τής αύξημένης φορολογίας Ικανέ Ασταθή τήν οικονομική 
βάση τής ζωής τους. Δέν πρέπει νά μάς έκπλήσσει τό γεγονός δ- 
τι σ' αύτές τΙς συνθήκες τά θεμέλια τοϋ κοινωνικού συστήματος 
δέχονταν έπί&εση άπό τεράστια κύματα μαζικοϋ θρησκευτικοϋ 
συναισθήματος.

Ερευνώντας τή θρησκευτική Μεταρύθμιση, οί ίστορικοΐ Ικα- 
ναν σημαντικές προσπάθειες νά συνδέσουν τά αίρετικά κινήματα 
μέ τΙς οικονομικές καί κοινωνικές Αλλαγές. Π ράγμα πού δφείλε- 
ται βασικά στό γεγονός δτι σ’ αύτά Ακριβώς τά θρησκευτικά κι
νήματα τοϋ 15ου, 16ου καί 17ου αίώνα, Ιχουν Αναζητήσει τούς 
προδρόμους τους οί σύγχρονοι έπαναστάτες συγγραφείς καί στό 
γεγονός δτι καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες γιά  νά έρμηνεύ- 
σουν αύτές τΙς έξεγέρσεις σύμφωνα μέ τΙς δικές τους πολιτικές 
καί φιλοσοφικές πεποιθήσεις. Τ ά  διάφορα 2ργα γιά  τόν κομμου
νισμό καί τόν άναρχισμό άπό τούς δπαδούς αυτών θεωριών Αφιε
ρώνουν πολλές σελίδες στόν Τόμας Μύντσερ καί στήν ’Εξέγερση 
τών Χωρικών στή Γερμανία τόν 16ο αίώνα* καί στούς Άναβα- 
πτιστές καί Ιδιαίτερα στήν όμάδα πού κατέλαβε τήν έξουσία στήν 
πόλη Μύνστερ γιά  λίγους μήνες Απελπισμένου «πολεμικού κομ-
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μουνισμοΰ» τό 1535. Ή  έρμηνεία αύτή, σύμφωνα μέ τήν δποία 
οί θρησκευτικοί μεταρυθμιστές έμφανίζονται βασικά σάν άπόστο- 
λοι τής κοινωνικής έπανάστασης, άδηγήθηκε πολλές φορές στά 
άκρα καί ύποτιμήθηκε Ιτσι τδ γεγονδς δτι οί άνθρωποι ώθοΟνται 
σ’ 2να βαθμό άπδ τΙς άφηρημένες Ιδέες καί τά γνήσια θρησκευτι
κά κίνητρα πού κρύβονται πίσω άπό πολλές πράξεις τους. Είναι 
άλήθεια, παρόλα αύτά, πώς πολλά άπό τά θρησκευτικά κινήμα
τα τής Μεταρύθμισης διέθεταν έπαναστατικό περιεχόμενο καί δέν 
έπιτέθηκαν μόνο ένάντια στό θρησκευτικό δόγμα τής κατεστημέ
νης έκκλησίας, άλλά καί ένάντια στούς κοινωνικούς καί πολι
τικούς θεσμούς τοϋ κατεστημένου κράτους.

Ό  Τόμας Μύντσερ δγινε έπαναστάτης ήγέτης άφοϋ ξεκίνησε 
σάν καθαρά θρησκευτικός μεταρυθμιστής δπως δ Λούθηρος. Ξε
κίνησε σάν ίερέας στήν έκκλησία πού ένάντιά της έπρδκειτο άρ- 
γότερα νά έπιτεθεΐ μέ σφοδρότητα καί στήν άρχή ήταν πολύ έ- 
πηρεασμένος άπό τΙς δοξασίες τοϋ Λούθηρου. Ή  κριτική δμως πού 
άσκοΰσε δ Λούθηρος καί ή θεωρία του γ ιά  τή δικαίωση μέσα άπό 
τήν πίστη είχαν Ιδιαίτερα ήπια μορφή καί δέν ταίριαζαν μέ τήν 
ταραχώδη φυσιογνωμία τοΟ Μύντσερ, πού άπό τό 1520 κι δστε- 
ρα στράφηκε σέ πιό βίαιη προπαγάνδα καί κινητοποίηση, Απαι
τώντας τήν άμεση καταστροφή τής ύπάρχουσας τάξης πραγμάτων 
γιά  νά προετοιμαστεί έτσι τό έδαφος, έ!δώ καί τώρα, γ ιά  τήν έ
λευση τής Βασιλείας τοϋ θεοϋ έπΐ τής Γής. Πρόκειται γ ιά  προ
παγάνδα πού βρίσκει πάντοτε Ανταπόκριση σέ έποχές μεταβολών» 
δταν ύπάρχουν έλπίδες γ ιά  γρήγορη μεταμόρφωση τοϋ κόσμου, 
έλπίδες πού διαψεύδονται άπό τόν άργό ρυθμό τών μεταρυθμίσε- 
ων’ κι έπιπλέον πρόκειται γιά  προπαγάνδα στήν δποία άνταπο- 
κρίθηκαν μέ μεγάλη προθυμία οί άγρότες τής θουρινγκίας, κα
θώς καί οί άσημωρύχοι τοϋ Ζβικάου καί οί χαλκωρύχοι τοϋ Μάν- 
σφελντ, δπου διέδωσε τό άποκαλυπτικό του δόγμα δ· Μύντσερ. 
Γ ιά  κάμποσο καιρό δρισμένα μέλη τοΰ κυρίαρχου οϊκου τής Σαξω- 
νίας έδειξαν κάποιο ένδιαφέρον γ ιά  τΙς διδασκαλίες του, άλλά 
σύντομα, μέ παρότρυνση ένμέρει τοΰ Λούθηρου, συνειδητοποίησαν 
δτι οί άπόψεις τοϋ Μύντσερ άποσκοποϋσαν βασικά σέ μιά κοινω
νική καθώς καί θρησκευτική έπανάσταση. Τό έπόμενα δύο ή τρία 
χρόνια τά γραφτά τοϋ Μύντσερ έγιναν δλοφάνεοα π ιά  έπαναστα-
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τικά άπό άποψη περιεχομένου. Τό 1525 άναμείχθηκε σέ δρισμέ- 
να γεγονότα πού θεμελίωσαν τή μνήμη του σάν άπόστολου τής 
κοινωνικής έξέγερσης' γ ιατί τό Μάρτιο τοϋ ίδιου χρόνου ξέσπα
σε σ’ δλη τή Γερμανία ή μεγάλη ’Εξέγερση τών Χωρικών. Οί 
αΙτίες ήταν πολλές καί πολύπλοκες’ οί εύθύνες τοϋ Μύντσερ γιά  
τό ξέσπασμα αύτής τής έξέγερσης είναι θέμα γ ιά  τό όποιο άκό
μα καί σήμερα διαφωνοϋν οί ίστορικοί. Δέν ύπάρχει άμφιβολία, 
δμως, δτι τουλάχιστον στή θουρινγκία, ή διάδοση τών άπόψεών 
του έπιδείνωσε τήν κατάσταση δυσαρέσκειας πού είχε προκληθεΐ 
άπό τήν έπιβολή Ισχυρής πριγκιπικής έξουσίας στά διάφορα γερ
μανικά κρατίδια καί άπό τήν συνακόλουθη αϋξηση τής φορολο
γίας. Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία, έπίσης, δτι ό Ιδιος δ Μύντσερ 
καλοδέχτηκε τήν έξέγερση σάν 2να βήμα πρός τήν άνατροπή τής 
ύπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Ό  Μύντσερ κατατάχτηκε στό 
στρατό τών χωρικών καί μετά τήν ήττα του πιάστηκε αιχμάλωτος 
καί έκτελέστηκε.

Τ ά  ίστορικά προβλήματα δμως γύρω άπό τΙς αίτίες πού 
προκάλεσαν τήν Έξέγερση τών Χωρικών καί τή συμμετοχή τοϋ 
Μύντσερ δέν παρουσιάζουν Ιδιαίτερη σημασία γιά  τήν μελέτη 
τών μεταγενέστερων έπαναστατικών κινημάτων. ’Εκείνο πού κά
νει σημαντικό τόν Μύντσερ γ ιά  τούς μεταγενέστερους Ιπαναστά- 
τες συγγραφείς, μαρξιστές ή άναρχικούς, είναι ή σχέση του μέ 
μιά γνήσια άπόπειρα κοινωνικής έπανάστασης καί ή έπαναστα- 
τική βιαιότητα τής γλώσσας μέ τήν Οποία έκφράστηκε. Τό γε
γονός αύτό βασικά τόν συνδέει περισσότερο μέ τούς μεταγενέστε
ρους άναρχικούς. ’Επέμενε διαρκώς δτι ή Ολοκληρωτική άνατρο
πή τοΰ κυρίαρχου συστήματος μέ τή βία άποτελοϋσε τήν βασική 
προϋπόθεση τής νέας τάξης πραγμάτων. «’Εμπρός, ένάντιά τους, 
ένάντιά τους, δσο καίει άκόμα ή φωτιά!», 2τσι παρακινοϋσε τούς 
Οπαδούς του. «Μήν άφήσετε νά κρυώσει τό σπαθί σας! Μήν άφή- 
σετε τήν κόψη του νά στομώσει! Μέ τό σφυρί πάνω στό άμόνι 
τοϋ Νεμρώδ! Γκρεμίστε τόν πύργο τους, ρίξτε τον συντρίμια στό 
χώμα! Ό σ ο  ζοϋνε αύτοί δέν θά άπαλλαχτεΐτε ποτέ άπό τό φόβο 
τών άνθρώπων...» (θ) *0 Μύντσερ είναι δ χαρακτηριστικός τύπος 
έπαναστάτη, γιατί αύτό πού ?χει σημασία γ ιά  έκεΐνον είναι ή 
πράξη τής έξέγερσης καί δχι ή φύση τοϋ μετεπαναστατικοϋ κό
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σμου. Π ράγμα πού τόν κατατάσσει μεταξύ τών Αληθινών προ
δρόμων πολλών έπαναστατών τών μεταγενέστερων έποχών.

Οί Ά ναβαπτιστές θεωρήθηκαν κι αυτοί πρόδρομοι έπαναστα- 
τών άπό τούς έπαναστΑτες συγγραφείς τοΟ 19ου αιώνα. Κ αί σ* 
αύτή τήν περίπτωση οί δμοιότητες Αφοροϋν περισσότερο τήν Ι
διοσυγκρασία τών Ανθρώπων παρά τΑ δόγματα πού ύποστηρίχθη- 
καν ή τΙς περιστάσεις* ύπάρχει, δμως, τουλάχιστον 2να έπεισό'διο, 
ή κατάληψη τοΟ Μύνστερ τό 1535, πού Ιχε ι Αποκτήσει θρυλική 
σπουδαιότητα στήν έπαναστατι,κή Ιστοριογραφία. Στήν πραγμα
τικότητα Αποτελεΐ σφάλμα ν’ Αναφέρουμε τούς Ά ναβαπτιστές 
σΑ νΑ ήταν 2να κίνημα μέ συνοχή. Οί διάφορες δμάδες τών Ά -  
ναβαπτιστών τΙς περισσότερες φορές «Τχαν έλάχιστα πράγματα 
κοινά, έκτός βέβαια άπό τήν πεποίθησή τους δτι Ανήκαν δλοι στήν 
Κοινότητα τών Α γίω ν . Μεταξύ τών δπαδών τους περιλαμβάνον
ταν ποικιλόμορφα δόγματα καί Ιδιοσυγκρασίες. Όρισμένοι ήταν 
βίαιο: έπαναστάτες, Άλλοι ήταν ήρεμοι καί πουριτανοί έφτ^συχα- 
στές. Μερικοί πίστευαν στήν πρακτική έπαναστατική δράση* Αλ
λοι προτιμοϋσαν, δπως καί οί Γνωστικοί αιρετικοί τόγ μεσαίωνα, 
ν’ Αποτραβηχτοϋν άπό τόν κόσμο καί νΑ στηρίξουν τίς έλπίδες 
τους στόν έπόμενο. "Ολοι τους δμως συμφωνοϋσαν στήν Αρνηση 
τής Αναγκαιότητας τοϋ κράτους. ΜιΑ καί δσοι είχαν περάσει τδ 
μυστήριο τής βάπτισης βρίσκονταν σέ Αμεση έπαφή μέ τό θεό , 
δλοι οί παραπέρα μεσολαβητές Ανάμεσα στό θεό  καί τούς Αν
θρώπους ήταν περιττοί. Τό κράτος' καί ή έκκλησία ήταν θεσμοί 
Αχρηστοι, στήν ούσια κακόβουλοι, μιΑ καί -στέκονταν Ανάμεσα 
στόν άνθρωπο καί τό θείο φώς πού ύπήρχε μέσα του καί πού 
αύτό τό φώς ΘΑ τοΟ δδινε τήν κατεύθυνση τής ζω ής του. Ά π ό  
αύτές τίς Απόψεις ήταν εδκολο νΑ προχωρήσουν στό αϊτημά τους 
γιΑ καταστροφή τής ύπάρχουσας κοινωνίας καί γ ιά  δημιουργία 
μ:Ας νέας χιλιαστικής τάξης πραγμάτων πού οί νόμοι της 6* ά- 
ποκαλύπτονταν στούς πιστούς μέ τό έσώτε,ρο φώς κΑποιου προ- 
φήτη ή ήγέτη : καί, δπως £γινε συχνΑ στήν ίστορία τών έπανα- 
στατικών κινημάτων, δ,τι ξεκίνησε σάν κίνημα Απελευθέρωσης 
ήταν εδκολο νά καταλήξει σέ δεσποτισμό τής τρομοκρατίας.

Οί Ά ναβαπτιστές δδρασαν στήν Ε λβετία , τή Γερμανία καί 
στίς Κάτω Χώρες, καί στήν πόλη Μύνστερ τής Βεστφαλίας —.
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κρατίδιο στό δποΐο άνώτατος άρχοντας ήταν δ έπίσκοπος—  τό κ ί
νημα πήρε τήν πιό άκραία έπαναστατική του μορφή. Τό Μύνστερ 
είχε γίνει προπύργιο τοΟ ΛουτήρανισμοΟ άπό τό 1533, άλλά οί 
κάτοικοί του στράφηκαν γρήγορα στίς πιό ένθουσιαστικές δοξα
σίες τών Άναβαπτιστών. Ή  πόλη καί τά περίχωρά της είχε τα
λαιπωρηθεί τά τελευταία χρόνια άπό διαδοχικές καταστροφές καί 
δυσκολίες — πανούκλα, οίκονομική δυστυχία, βαριά φορολογία, 
θρησκευτικές διαμάχες—  καί οί άνθρωποι πού τήν κατοικούσαν 
είχαν τήν κατάλληλη διάθεση ν’ άκούσουν τούς προφήτες τής 
κρίσης καί τής καταστροφής καί νά τοποθετήσουν τΙς έλπίδες τους 
σέ μιά κατακλυσμική καί πολύ άμεση άλλαγή. Ή τα ν  λοιπόν εύ
κολο γ ιά  τούς Ά ναβαπτιστές «προφήτες», γιά  τόν Γιάν Μάθυς ά
πό τό Χάαρλεμ καί τόν μαθητή καί διάδοχό του Γιάν Μπόκελσον, 
γνωστό σάν ’Ιωάννη άπό τό Λέϋντεν, νά προκαλέσουν μιά κα
τάσταση έπαναστατικοΟ πάθους καί ένθουσιασμοϋ πού κράτησε πε
ρίπου ένα χρόνο. Σ ’ αύτό τό διάστημα πίστευαν δτι τό Μύνστερ 
έπρόκειτο νά γίνει ή Νέα 'Ιερουσαλήμ, ένώ δ ύπόλοιπος κόσμος 
θά καταστρεφόταν. Οί Ά ναβαπτιστές άνέλαβαν τόν πλήρη Ελεγ
χο τής πόλης. Οί .ρωμαιοκαθολικοί καί οί δπαδοί τοΟ Λούθηρου 
έξορίστηκαν* πράγμα πού ώθησε τόν έπίσκοπο, πού τυπικά έξα- 
κολουθοϋσε νά είναι άρχοντας τής πόλης, ν’ άναλάβει δράση. Μ* 
Ινα μισθοφορικό στρατό κι άργότερα μέ τή βοήθεια τών γειτονι
κών Αρχόντων, δ έπίσκοπος άρχισε νά πολιορκεί τήν πόλη* ή 
κοινωνική έπανάσταση καί ή τρομοκρατία τών Άναβαπτιστών 
πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα μέ τή διεξαγωγή ένός άγριου κι’ 
άνελέητου πολέμου. Π ρώ τ’ άπ’ δλα, γ ιά  νά δείξουν τήν περιφρό
νησή τους γ ιά  δλους τούς ύπάρχοντες νόμους ιδιοκτησίας, κατέ
στρεψαν δλα τά άρχεϊα συμβολαίων καί χρεωγράφων. (Αύτή ή 
καταστροφή τών άποδείξεων μιας άδικης κοινωνικής δομής άπο- 
τέλεσε βασικό χαρακτηριστικό τοΟ Ιταλικοϋ καί ίσπανικοϋ ά- 
ναρχικοΟ κινήματος στόν 19ο αιώνα' δλες οί έξεγέρσεις αύτής τής 
έποχής άρχιζαν μέ τό κάψιμο τών άρχείων Ιδιοκτησίας στό Δη- 
μαρχείο.) "Γστερα θεμελιώθηκε κάποιο είδος κομμουνισμού δσον 
άφορά τά άναγκαϊα άγαθά’ βημιουργήθηκαν κοινοτικές άποθήκες 
τροφίμων, ρούχων καί στρωμάτων. Τό κίνημα έκδήλωσε μαχη
τικά τόν άντί'διανοουμενισμό του (άλλο 2να χαρακτηριστικό τών
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μεταγενέστερων Επαναστατικών κινημάτων) καί τά βιβλία καί τά 
χειρόγραφα καταστράφηκαν σάν άντιχριστιανικά κι έφήμερα.

"Οπως είναι φυσικό, ή κυριαρχία τών Άναβαπτιστών <rzb M0y- 
στερ δέν κράτησε πολύ. Ό  Γιάν Μάθυς σκοτώθηκε προσπαθώντας 
νά καθοδηγήσει μια £ξοδο τών πολιορκημένων* καί ή διακυβέρ
νηση άπό μέρους τοϋ ’Ιωάννη άπό τό ΛέΟντεν γρήγορα μετατρά- 
πηκε σέ παράλογη μεγαλομανιακή τρομοκρατία —  σέ συνδυασμό 
μέ τήν πολυγαμία, πού άποτέλεσε κοινό χαρακτηριστικό στή ζωή 
τών «προφητών» τών μεταγενέστερων ούτοπικών κοινοτήτων. Τόν 
Ιούνιο τοΟ 1535 ή πόλη καταλήφθηκε καί στίς άρχές τοϋ έπόμε- 
νου χρόνου δ Ιω ά ννη ς άπό τό ΛέΟντεν πέθαν« άπό τά βασανι
στήρια στά χέρια τών έχθρών του. Τό περιστατικό αδτό πήρε 
άργότερα θρυλικές διαστάσεις στή γενεαλογία τών έπαναστάσε- 
ων, καί, δπως καί b Μύντσερ, ό 'Ιωάννης άπό τό Λέϋντεν θεω
ρήθηκε άπό τούς μεταγενέστερους έπαναστάτες σάν πρόδρομός 
τους, παρ’ δλο πού κατά τή διακυβέρνησή του ·στό Μύνστερ έμφα- 
νίστηκαν μόνο οΐ πιό παράλογες καί άρνητικές πλευρές τής ά- 
ναρχικής βίας καί τοϋ φανατισμοϋ.

Τό συμπέρασμα πού άντλοϋμε άπό δποιαδήποτε μελέτη τών αί- 
ρετικών θρησκευτικών κινημάτων είναι δτι δρισμένοι άνθρωποι 
νιώθουν τήν περιοδικά έπανερχόμενη άνάγκη νά άντιδράσουν βί
αια ένάντια στήν ύπάρχουσα τάξη πραγμάτων, Vs άμφισβητήσουν 
τό δικαίωμα τών κατεστημένων άρχόντων νά κυβερνοϋν, καί νά 
διακηρύξουν κατά συνέπεια δτι κάθε έξουσία καί κυβέρνηση εί
ναι άχρηστη καί κακόβουλη. Καί αύτή ή έξέγερση Ινάντια στήν 
κοινωνία καθώς καί ό έκάστοτί ήγέτης της, συνοδεύεται, άνά- 
λογα μέ τή συγκεκριμένη Ιδιοσυγκρασία, ή άπό τήν πίστη στίς 
Επανορθωτικές Ιδιότητες τής βίαιης καταστροφής, στήν σπουδαιό- 
τητα τής Επανάστασης σάν αύτοσκοποϋ, ή άπό μιά άπεριόριστη 
πίστη στίς δυνατότητες κάποιας άμεσης καί ριζικής άλλαγής 
πρός τό καλύτερο, στήν οίκοδόμηση μιάς Εντελώς νέας τάξης πρα
γμάτων πάνω στά Ερείπια τής παλιάς. Ή  άπόλυτη άπόριψη τών 
άξιών τής σύγχρονης κοινωνίας, τό μίσος γ ιά  τήν Εξουσία, ή π ί
στη στή δυνατότητα καί στήν Εγγύτητα μιάς δλοκληρωμένης Ε- 
πανάστασης —  τά χαρακτηριστικά αύτά ισυνδυάζονται μέ μιά αί
σθηση συμμετοχής σέ κάποια έκλεκτή καί συχνά μυστική δμάδα.
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T b ταμπεραμέντο πού ώθησε κάποτε τούς άνθρώπους ν* άπο- 
δεχτοϋν χιλιαστικές, ούτοπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις ένδέ- 
χεται (σύμφωνα μέ δρισμένους συγγραφείς) νά τούς ώθήσει στή 
δική μας έποχή νά ύποστηρίξουν παντοδύναμα, όλοκληρωτικά έ- 
παναστατικά δόγματα* μπορεί δμως καί νά δδηγήσει καί στήν 
άπόριψη κάθε έξουσίας καί στήν έξέγερση ένάντια σέ κάθε μορφή 
κράτους. Οί πεποιθήσεις πού ώθοϋν κάποιον άνθρωπο στήν άπο- 
δοχή μιας Ολοκληρωτικής δικτατορίας ένδέχεται νά ώθήσουν κά
ποιον άλλο στήν δλοκληρωτική άπόριψη κάθε έξουσίας.

Μολονότι δ άναρχισμδς είναι έπί&ης προϊόν τοϋ δρθολογισμοϋ 
τοϋ 18ου αΙώνα, καί ή άναρχική πολιτική θεωρία βασίζεται στήν 
πεποίθηση δτι ή φύση τοϋ άνθρώπου είναι λογική καί στήν π ί
στη δτι ύπάρχει δυνατότητα πνευματικής καί ήθικής προόδου, δ- 
λα αύτά δέν άποτελοΟν παρά μονάχα μιά άπδ τΙς χαρακτηριστι
κές τάσεις του. 'Η  άλλη τάση του μπορεΤ νά προσδιοριστεί μόνο 
σάν θρησκευτική τάση καί συνδέει τούς Αναρχικούς άπδ συναισθη
ματική άποψη, δν δχι άπδ δογματική, μέ τούς έξτρεμιστές αιρε
τικούς τών προηγούμενων αίώνων. Αύτή άκριβώς ή σύγκρουση ά- 
νάμεσα οτίς δυό ίδιοσυγκρασιακές πλευρές, τή θρησκευτική καί 
τήν δρθολογική, τήν άποκαλυπτική καί τήν άνθρωπιστική, Ικα
νέ τήν άναρχική θεωρία νά έμφανίζεται σέ μεγάλο βαθμό καθα
ρά άντιφατική. Αύτή άκριβώς ή διπλή φύση του προσφέρει στδν 
άναρχισμδ πλατιά καί παγκόσμια άπήχηση. Δέν μπορούμε νά κα
τανοήσουμε τΙς πεποιθήσεις τών άναρχικών χωρίς νά κατανοή
σουμε τΙς πολιτικές θεωρίες πού κληρονόμησαν άπό τήν έποχή 
τοϋ διαφωτισμοϋ. Ή  δράση τους δμως μπορει πολλές φορές νά 
έρμηνευτε! μόνο σύμφωνα μέ τήν ψυχολογία τών θρησκευτικών 
πεποιθήσεων.

2

Ά ν  τό γεγονός δτι οί άνθρωποι .γίνονται άναρχικοΐ δφείλεται σέ 
κάποιο αΙρετικό ταμπεραμέντο, πολλές άπό τΙς πραγματικές θεω
ρίες πού Ιχουν άποδεχτεΐ, δπως καί τόσα άλλα συστήματα σύγχρο
νης πολιτικής σκέψης, Ιχουν άντληθεΐ άπό τούς φιλόσοφους τοϋ
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18ου αίώνα. Έ  πίστη στίς άπεριόριστες δυνατότητες βελτίωσης 
τοΰ άνθρώπου, ή πεποίθηση δτι οΕ κοινωνίες μποροϋν νά ύποστοϋν 
μεταρυθμίσεις μέ βάση τδν Ορθολογισμό, δλες αύτές οΕ Ιδέες 
είναι κοινές στδν Κοντορσέ καί τδν Μπένθαμ, στδν Μοντεσκιέ 
καί τδν Έλβέτιο, καί άποτελοϋν τή βάση κάθε συνακόλουθης φι
λελεύθερης θεωρίας καί πρακτικές. Κ ι δμως, ένώ δ άναρχισμδς 
προϋποθέτει τή φυσική καλοσύνη τοϋ άνθρώπου, κατέληξε νά 
διαφέρει ριζικά άπδ τΙς πολιτικές θεωρίες τοΰ διαφωτισμοϋ. ΟΕ 
Γάλλοι φιλόσοφοι τοϋ 18ου αίώνα δέν ήταν σέ καμιά περίπτωση 
άναρχικοί: άποδέχονταν τήν Ιδέα τοϋ κράτους, κι ένδς κράτους 
μάλιστα πού μποροϋσε, σ’ δρισμένες περιπτώσεις, νά Ιχε ι τδ δι
καίωμα καταπίεσης τών πολιτών γ ιά  τά συμφέροντά τους. ’Ακό
μα καί τά πιδ ριζοσπαστικά Ιργα τοϋ 18ου αίώνα —  λογου^άρη, 
ή «Πραγματεία γ ιά  τήν ’Ανισότητα» τοϋ Ρουσσώ—  διακηρύττουν 
δτι οί κοινωνικές μεταρυθμίσεις θά πραγματοποιηθοϋν μέ τήν πο
λιτική μεταβολή, ένώ οΕ άναρχικοί έπέ>μεναν πάντοτε στήν άναγ- 
καιότητα τής κοινωνικής καί οικονομικής μεταβολής ένάντια στήν 
έναλλαγή τών πολιτικών μεταρυθμίσεων, πού τΙς θεωροϋσαν άσή- 
μαντες καί δπωσδήποτε βλαβερές.

ΟΕ μοναδικοί στοχαστές τοϋ 18ου αίώνα πού θά μποροϋσαν νά 
θεωρηθούν πρόδρομοι τών άναρχικών είναι μιά ή δυδ φυσιογνω
μίες στδ περιθώριο τών μεγάλων φιλοσοφικών κινημάτων τή·ς έ- 
ποχής, σκοτεινές φυσιογνωμίες μέ ίδιόρυθμες άπόφεις δπως δ 
Ζάν Μελιέ, ή δ μυστηριώδης Μορελλύ, τοϋ δποίου τήν άποψη 
γιά  τήν «άρνηση τής κυβέρνησης» έπρόκειτο νά έπιδοκιμάσει Αρ
γότερα δ Προυνΐόν. ΑύτοΙ οΕ συγγραφείς δμως ήταν τόσο ζοφε
ροί γ ιά  τήν έποχή τους καί μέ τόσο άσήμαντη έπιρροή πού δρι- 
σμένες φορές Ιχε ι ά/μφισβητηθεΐ άκόμα καί αύτή ή ύπαρξή τους. 
Ή  « Δ ι α θ ή κ η »  τοϋ Μελιέ, λογουχάρη, έκδόθηκε άρχικά ά- 
πδ τδ ΒολταΙρο* δρισμένες φορές έκφράστηκαν ύποφίες δτι τδ 
2γραψε αύτδς καί χρησιμοποίησε τδ ψευδώνυμο Μελιέ, γ ιατί πε- 
ριέχονταν στδ βιβλίο βίαιες άντικληρικές άπόφεις. Στήν πραγμα
τικότητα, φαίνεται πώς δ Μελιέ ήταν άληθινδ πρόσωπο* φαίνεται 
πώς ήταν Ιερέας σ’ §να χωριό, έξοργίστηκε ένάντια στούς άνώ- 
τερούς του κληρικούς καί άρχισε νά άσκεϊ κριτική ένάντια στήν 
κατεστημένη έκκλησία μέχρι πού τελικά έπιτέθηκε ένάντια σέ
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κάθε θρησκεία καί έξουσία. Ό  ύπότιτλος τής «Διαθήκης» του 
άποδίδει τήν ούσία τοϋ μηνύματός του: «’Απομνημονεύματα σκέ
ψεων καί συναισθημάτων τοϋ Ζάν Μελιέ πού άφοροϋν τά  σφάλ
ματα, τήν ψευδή συμπεριφορά καί τήν κυβέρνηση τής άνθρωπό- 
τητας, δπου είναι δυνατόν νά διαπιστωθοΟν σαφείς καί συγκε
κριμένες άποδείξεις γ ιά  τή ματαιότητα καί πλαστότητα δλων 
τών θεοτήτων καί δλων τών θρησ κ ειώ ν ...» . Εκείνο πού κάνει 
τόν Μελιέ άληθινό, άν καί χωρίς έπίδραση, έπαναστάτη, πού τοϋ 
έξασφαλίζει μιά θέση στήν άναρχική Ιστορία, είναι ή  βιαιότητα 
τής γλώσσας του καί ή έπιμονή του -τ-μ’ έκφράσεις πού θά μπο- 
ροϋσαν ν’ άνήκουν στόν άλλον έπαναστάτη Ιερέα, τόν Τόμας Μύν- 
τσερ—  στήν Αναγκαιότητα τής δράσης: « Ά ς  κρεμαστοϋν κι άς 
στραγγαλιστοΟν μέ τά Ιντερα τών παπάδων δλοι οί μεγάλοι κι δ- 
λοι οί εόγενείς τής γής, οί μεγάλοι καί οί εύγενεϊς πού ποδοπα
τούν, βασανίζουν κι έξαθλιώνουν τούς φτωχούς». (11) Όρισμένες 
φορές διακηρύχνει τα  αύθεντικά μηνύματα τής κοινωνικής έξέ- 
γερσης πού χαρακτηρίζουν τούς άναρχικούς: «Ή  σωτηρία σας 
βρίσκεται μέσα στά χέρια σ α ς .. .  κρατήστε γ ιά  σάς μέ τά  Ιδια 
σας τά  χέρια δλα τά πλούτη καί τ ’ άγοϋθά πού παράγετε τόσο &- 
φθονα μέ τόν ιδρώτα τοϋ προσώπου σας* κρατήστε τα  γ ιά  σ&ς καί 
γιά  τούς συντρόφους σας. Μή δίνετε τίποτα στούς ψωροπερήφα
νους καί άχρηστους άργόσχολους πού δέν κάνουν τίποτε τό χρή
σιμο σ’ αύτό τόν κόσμο». (12) Γενικά δμως τά άντικληρικά καί 
άντιθρησκευτικά του αισθήματα ήταν αύτά πού ένθουσίασαν τό 
Βολταΐρο καί τόν ντ’ Ό λμ πά χ , πού μ* εύχαρίστηση Ανακάλυψαν 
δτι αύτή ή Ιδιόρυθμη καί «πρωτόγονη» φυσιογνωμία ξεστόμιζε, 
μέ είλικρίνεια καί άφέλεια, άπόψεις πού έκφράζανε δρισμένα άπό 
τά δικά τους αίσθήματα.

Ό  Μορελλύ είναι άκόμα πιό σκοτεινή φυσιογνωμία. Ή τα ν  έ- 
φεύρεση τοϋ Ντιντερό; Μήπως ήταν έκείνος δ Μορέλλι πού είχε 
γνωρίσει δ Ρουσσώ <πή Γενεύη; ’Ακόμα καί σήμερα δέν είναι τ ί
ποτε έξακριβωμένο γι* αύτή τήν περίπτωση. ΙΙαρόλα αύτά, τό 
Εργο του « Κ ώ δ ι κ α ς τ ή ς  φ ύ σ η ς » ,  πού κυκλοφόρησε τό 1755, 
άποδεικνύει πώς οί άποδεκτές Ιδέες τοϋ 18ου αιώνα θά μποροϋ- 
σαν ν* Αποκτήσουν κάποια ριζοσπαστική καί άναρχισακή χροιά. 
«Άπό τό σκήπτρο μέχρι τό μπαστούνι τοϋ τσοπάνη, άπό τήν πα
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πική τιάρα μέχρι τδ ταπεινότερο φόρεμα, άν ρωτήσει κανείς 
ποιδς κυβερνάει τούς Ανθρώπους, ή άπάντηση είναι εύκολη* τδ 
άτομικδ συμφέρον ή τδ συμφέρον κάποιου άλλου πού γίνεται Απο
δεκτό λόγω  ματαιοδοξίας καί πού πάντοτε πηγάζει άπδ τδ πρώ
το. ΙΙο ιά  είναι δμως ή πηγή  δλων αύτών τών τερατουργημάτων; 
Ή  Ιδιοκτησία». (13) Κ ι δμως έλάχιστα μ ά γ μ α τ α  θά μποροΟσαν 
νά θεωρηθούν Αναρχικά στδ δυσνόητο βιβλίο τοϋ Μορελλύ. Τδ 
γεγονδς δτι άναφέ,ρεται σάν πρόδρομός τους, άπδ δρισμένους Α
ναρχικούς συγγραφείς, δφείλεται βασικά στήν πεποίθησή του δτι 
οί κοινωνικοί θεσμοί πρέπει νά προσαρμόζονται στίς προθέσεις 
τής Φύσης, καί στή διαπίστωσή του δτι τδ πρόβλημα τής Ιδιο
κτησίας είναι θεμελιακδ τόσο γ ιά  τήν ήθική δσο καί γ ιά  τήν πο
λιτική. Στήν πραγματικότητα, δ ' Μορελλύ μπορεΐ νά χαρακτη
ριστεί μέ περισσότερη Ακρίβεια σάν πρόδρομος τοϋ πιδ άτεγκτου 
κομμουνισμού καί δχι τοϋ Αναρχισμού. Οί δυδ αύτές θεωρίες, τδν 
19t> αίώνα, βρίσκονται συχνά πολύ κοντά ή μιά στήν άλλη* καί 
δπως θά διαπιστώσουμε, δρισμένοι μεταγενέστεροι θεωρητικοί, δ
πως δ Κροπότκιν, αύτοκαλοϋντοον άναρχοκομμουνιατές. Κ ι δμως 
άπδ τήν &ποψη τοϋ ταμπεραμέντου οί κομμουνιστές -καί οί Αναρ
χικοί Ιχουν τεράστιες διαφορές* τδ μόνο κοινδ τους στοιχείο είναι 
ή άποψή τους γ ιά  τήν ιδιοκτησία καί ή άπόριψη άπδ μέρους τους 
τής ϊδιωτι-κής Ιδιοκτησίας. Ή  άληθινή άναρχική παράδοση θά 
άπέριπτε τήν Ιντονη συλλογική ρύθμιση τών δραστηριοτήτων τοϋ 
άτόμου πού πρότεινε δ Μορελλύ γ ια τί, μολονότι δ Μορελλύ δια
κήρυττε τήν κατάργηση τής Ιδιωτικής Ιδιοκτησίας καί τδ δικαίω
μα κάθε πολίτη νά ύποστηρίζεται Απδ τήν κοινότητα, δραματιζό- 
ταν μιά κοινωνία σπαρτιάτικης πειθαρχίας: δλοι ήταν ύποχρεω- 
μένοι σέ καταναγκαστική έργασία άπδ τά είκοσι μέχρι τά είκο- 
σιπέντε τους χρόνια* δ γάμος ήταν ύποχρεωτικδς κατά τήν έφη- 
βεία καί τδ διαζύγιο δέν έπιτρεπόταν στά έπόμενα δέκα χρόνια. 
"Ολο: κατείχαν αύστηρότατα τή θέση τους μέσα στήν οικογένεια* 
οί οΙκογένειες δργανώνονταν σέ φυλές, καί οί φυλές σέ πόλεις* 
φαίνεται λοιπδν πώς δ Μορελλύ δραματιζόταν μιάν έξουσιαστική 
ίεραρχία καί δχι τήν έλεύθερη δμοσπονδία τών αύτόνομων κοινο
τήτων πού είναι χαρακτηριστική τής μεταγενέστερης Αναρχικής 
σκέψης. .0  Μορελλύ δέν είχε καμιά άμεση, κι Ιπομένως, ούτε
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καί μακροπρόθεσμη έπιρροή. ΟΕ κομμουνιστές καί Αναρχικοί Ιστο
ρικοί τδν άναφέρουν στα γραφτά τους Απλώς λόγω τής Ακραίας 
φύσης τδν κομμουνιστικών θεωριών του καί τής βίαιης έπίθεσής 
του ένάντια στήν Ιδιωτική Ιδιοκτησία.

"Οσον Αφορά τδν 18ο αΕώνα, δ Αληθινδς πρόδρομος τοϋ Αναρχι- 
σμοϋ, καθώς καί σχεδδν δλων τών Αλλων μεταγενέστερων πολιτι
κών θεωριών, είναι δ Ζ ά ν-Ζ ά κ  Ρουσσώ. Μολονότι μικρότερου 
βεληνεκοϋς καί ξεχασμένες φι>σιογνωμίες δπως δ Μελιέ καί δ 
Μορελλύ ένδέχεται νά διαμόρφωσαν συγκεκριμένες άπόφεις καί 
θεσμούς σέ σχέση μέ τούς μεταγενέστερους άναρχικούς, είναι δ 
Ροι>σσώ πού δημιούργησε τδ ίδεολογικδ κλίμα στδ δποϊο ήταν 
δυνατή ή  Ανάπτυξη τοΟ Αναρχισμοϋ. Ό  Ρουσσώ Αλλαξε ριζικά 
τήν Ατμόσφαιρα καί τδ δφος τών πολιτικών συζητήσεων καί συγ- 
χώνευσε τδν δρθολογισμδ τών φ ι λ ο σ ό φ ω ν  μ έ τ ή  ζεστασιά, 
τδν ένθουσιασμδ καί τήν εύαισθησία τών ρομαντικών. "Ολα δσα 
είπε είναι λιγότερο σημαντικά άπδ τδν τρόπο πού τά είπε, καί 
γι* αύτδν Ακριβώς τδ λόγο διατηρεί τή θέση του στήν Εστορία 
δλης τής μετέπειτα πολιτικής σκέψης* £τσι πού σήιμερα θεωρείται 
Απδ δριαμένους πρόδρομος τής «Ολοκληρωτικής δημοκρατίας» καί 
άπτδ Αλλους πρόδρομος τών πιδ Ακραίων έλευθε<ριακών θέσεων.

"Οσον άφορά τούς Αναρχικούς, θά πρέπει νά έπηρεάστηκαν Ι
διαίτερα άπδ τΙς Απόψεις τοΟ Ρουσσώ γιά  τή Φύση καί τήν έκπαί- 
δευση.

Στήν πεποίθηση γ ιά  τή δυνατότητα τελειοποίησης τοδ Ανθρώ
που καί τών Ανθρώπινων θεσμών, δ Ρουσσώ πρόσθεσε τήν Αντίλη
ψή του γ ιά  τδν Εύγενή "Αγριο, Αντίληψη ιδιαίτερα Αγαπητή 
στούς περισσότερους Αναρχικούς. Έ  φράση του «δ Ανθρωπος γεν- 
νήθηκε έλεύθερος κι δμως παντοΟ είναι Αλυσοδεμένος» γίνεται 
στήν ούσία ή πρώτη βασική άρχή τής άναρχικής σκέψης. Ή  
ιδέα ένδς εύτυχισμένου πρωτόγονου κόσμου, μιάς φυσικής κατά
στασης δπου οΕ άνθρωποι, χωρίς νά Αλληλοεξοντώνονται, ζοϋσαν 
μέ βάση τήν Αμοιβαία συνεργασία, Ιπρόκειτο νά Ιχε ι Ιδιαίτερη 
Απήχηση σ’ δλων τών είδών τούς Αναρχικούς. Πα,ρ* δλο πού δ 
ίδιος δ Ρουσσώ Ιπρόκειτο νά συμβάλει στήν άνάπτυξη τών πο
λιτικών θεωριών πού είχαν σάν βάση τους τήν Ισχυρή κρατική 
έξουσία, οί Ιδέες τής πρωτόγονης Απλότητας καί καλοσύνης πού
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προπαγάνδιζε καί οί θεωρίες τής Ορθολογικής έκπαί'δευσης πού 
ύπσστήριζε, παρουσιάζουν πολλές δμοιότητες μέ τΙς άπόψεις τοϋ 
Κροπότκιν καί τοϋ Φρανσίσκο Φερρέρ.

Ή  θεμελιακή άντίληψη δτι δ άνθρωπος είναι άπδ τή φύση του 
καλός, άλλά διαφθείρεται άπδ τούς κοινωνικούς θεσμούς, παρα
μένει ή βάση κάθε άναρχικής θεωρίας’ καί σχεδόν δλοι οί άναρχι- 
κοί θά συμφωνούσαν μέ τήν παρατήρηση τοϋ Ρουσσώ δτι «με
γαλώνουμε τά φυτά μέ τήν καλλιέργεια καί διαμορφώνουμε τούς 
άνθρώπους μέ τήν έκπαίδευση». (14) “Οπως άκριβώς στήν ιδανι
κή έκιπαίδευαη τοϋ Έ μΙλ , οί λανθάνουσες ιδιότητες τοϋ παιδιοϋ 
άποκαλύπτονται μέ τήν ειλικρίνεια, τήν άπλότητα, τήν έλευθε- 
ρΐα καί τή φυσική συμπεριφορά, Ιτσι καί στήν άναρχική κοινω
νία τά  Ενστικτα τών άνθρώπων, πού άποσκοποϋν στδ καλό, θ’ ά- 
ποκαλυφθοϋν μέ τΙς ϊ'διες περίπου μεθόδους.

Έ νώ  δ Κοντορσέ ή δ Ρουσσώ πρόσφεραν πολλές άντιλήψεις 
στους άναρχικούς στοχαστές τοϋ έπόμενου αίώνα, κι ένώ φυσιο
γνωμίες δπως δ Μελιέ ή δ Μορελλύ προσφέρουν στδν άναρχικδ 
ίστορικδ τή δυνατότητα ιδεολογικής σύνδεσης άνάμεσα ατούς Α
πόστολους τής σύγχρονης κοινωνικής έξέγερσης καί στούς προ
δρόμους τους, Ινας Ά γ γ λ ο ς  συγγραφέας, ξεκινώντας άπδ δασι
κές κοινοτοπίες τών φιλοσοφικών πεποιθήσεων τοϋ 18ου αίώνα, 
έπεξεργάστηκε τήν πιδ δίλοκληρωμένη Εκθεση τών δρθολογικών 
άναρχικών πεποιθήσεων, μιά φιλοσοφία τοϋ άναρχισμοϋ έπεξεργα- 
σμένη μέχ,ρι τά Εσχατα λογικά τη ς συμπεράσματα, δσο κι άν αύ- 
τδ φαίνεται, έινΒεχομένως, παράλογο καί έκπληκτικό. Ό  συγγρα
φέας αύτδς ήταν δ Γουΐλλιαμ Γκόντουϊν. Ό  Γκόντουΐν γεννήθηκε 
τδ 1756 καί πέθανε σέ ήλικία δγδόντα χρονών. Σ τή  διάρκεια 
τή’ς ζωής του Εμελλε νά γίνει πολύ γνωστδς — τόσο πολύ πού ή 
δεύτερη γυναίκα του μπόρεσε νά τοϋ συστηθεϊ μέ τήν παρακάτω 
έρώτηση: «Είναι δυνατδν νά βλέπω τδν άθάνατο Γκόντουϊν;»—  
κι δμως τήν έποχή πού πέθανε είχε σχεδδν ξεχαστεϊ.

Ό  Γκόντουϊν ήταν γιδς ένδς καλβινιστή ίερέα καί προοριζό
ταν κι αύτδς νά γίνει κληρικός. Ή  άνατροφή του άφησε άνεξί- 
τηλα ίχνη στή σκέψη του καί παρόλο πού ή άντίδρασή του έ- 
νάντια σ’ αύτήν τδν ώθησε νά γίνει άναρχικδς, («Γιά τδν Γκόν
τουΐν δ θεδς ήταν Ενας τύραννος πού Εοτρεπε νά άνατρα^εΤ», σύμ
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φωνα μέ τόν X. Ν. Μπρέηλσφορντ), (15) δ πουριτανισμός καί δ 
άσκητισμδς τοϋ καλβινιστικοϋ δόγματος σκιάζουν δλες τΙς πολι
τικές πεποιθήσεις του. Ή  ούτοπία του, δπως καί τόσων άλλων 
Ά γ γ λ ω ν  πολιτικών στοχαστών, θυμίζει κάτι άπδ τδ άντικομφορμι- 
στικδ παρεκκλήσι τών νιάτων του, παρ* δλο πού έκεΐ δέν ύπάρχει 
καμιά θέση γιά  τή θρησκεία. Ό  Γκόντουϊν γνώρισε μεγάλη έπιτυ- 
χ ία  σάν μυθιστοριογράφος, άλλά τδ μεγάλο του 2ργο είναι ή 
«Πραγματεία γ ιά  τήν Πολιτική Δικαιοσύνη», πού έκδόθηκε τδν 
καιρδ τής Γαλλικής Επανάστασης τοϋ 1793. Ε κείνη  τήν έποχή 
δ Γκόντουϊν είχε ήδη πάψει νά πιστεύει στήν προοπτική τής έ- 
πιβολής δποιασδήποτε μεταρύθμισης μέσα στά πλαίσια τοϋ ύπάρ- 
χοντος πολιτικοϋ συστήματος. Πέντε χρόνια πρίν, τήν έποχή 
τών Ικλογών τοϋ Γουεστμίνστερ τδ 1788, Ιγραφε: «Τδ σκάνδαλο, 
τδ έλεεινδ καί βρωμερδ σκάνδαλο, ποτέ δέν παρουσιάστηκε μέ 
τέτοια ξεδιαντροπιά. *Η ψηφοθηρία είναι έπάγγελμα τόσο έξευτε- 
λιστικό, τόσο χυδαίο, τόσο πολύ άσυμβίβαστο μέ τήν ήθική καί 
πνευματική άξιοπρέπεια, πού δέν μπορώ νά πιστέψω δτι είναι 
ίκανδ 2να πραγματικά μεγάλο μυαλδ γιά  μιά τέτοια βρωμερή 
άγγαρεία, γ ιά  μιά τέτοια διαστροφή». (1β) Οί έμπειρίες δμως 
τής άμεσης έπανάστασης στή Γαλλία δέν ήταν περι-σσότερο έν- 
θαρρυντικές άπδ τά  πεπραγμένα τής συνταγματικής Βρετανίας. 
Ό  Γκόντουϊν, παρ’ δλη τή συμπάθειά του γιά  τήν Επανάσταση 
καί τούς ύποστηριχτές της στήν Α γγ λ ία , ήταν μεγάλος έχθρδς 
τοϋ Γιακωβινισμοϋ καί τής τρομοκρατίας. "Ολη του ή πολιτική 
θεωρία διαπνεόταν άπδ πεποιθήσεις καί Ιδανικά πού είχαν τερά
στιες διαφορές μέ τά ιδανικά τοϋ Ροβεσπιέρου* κι άποτελεϊ είρω- 
νεία, καθώς καί χαρακτηριστικό τής τύχης πού γνώρισαν πολλοί 
άναρχικοί, τδ γεγονδς δτι στήν πατρίδα του θεωρήθηκε σάν δ 
πιδ άκραΐος έπαναστάτης καί τρομοκράτης.

Έ  βασική άρχή τής πολιτικής θεωρίας τοϋ Γκόντουϊν είναι 
δτι ή δικαιοσύνη καί ή εύτυχία συνδέονται στενά. «Ή  έφαρμογή 
τής άρετή'ς είναι δ μόνος καί δ άληθινδς δρόμος γ ιά  τήν πραγμά
τωση τής εύτυχίας τοϋ άτόμου», Εγραφε. (17) Κατά συνέπεια, ή 
κοινωνία πού θά βασίζεται στή δικαιοσύνη θά είναι μιά κοινω
νία πού τά μέλη της θά είναι δπωσδήποτε εύτυχισμένα. Πρόκει
ται γιά  μιά θεωρία πού συνεπάγεται βαθιά αισιόδοξη άντιμετώ-
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πιση τής άνθρώπινης φύσης, γιατί I  Γκόντουϊν δέν φαίνεται νλ 
άμφέβαλε Ιστω καί γιά  μιά στιγμή δτι ή ίδανική κοινωνία του 
θά μποροΰσε άργά ή γρήγορα νά θεμελιωθεί. «Ή  δυνατότητα τε
λειοποίησης», έγραφε, «άποτελεΐ 2να άπδ τά  άναμφισβήτητα χα 
ρακτηριστικά τοϋ άνθρώπινου είδους, έτσι πού ή πολιτική καθώς 
καί ή πνευματική κατάσταση τοϋ άνθρώπου είναι δυνατδ νά θεω
ρηθεί δτι διανύει μία πορεία προοδευτικής βελτίωσης». (18) Ή  
δυνατότητα τής άνθρώπινης τελειοποίησης πηγάζει άπδ τδ γε- 
γονδς δτι δ άνθρωπος, σύμφωνα μέ τήν άκραία παραλλαγή άπδ 
μέρους τοϋ Γκόντουϊν μιας θεωρίας πού πρωτοδιατυπώθηκε άπδ 
τδν Χιούμ, γεννιέται χωρίς καμιά 2μφυτη Ιδέα. Τδ πνεϋμα καί 
δ χαρακτήρας του Ιχουν λοιπδν τήν Ικανότητα νά δέχονται άπε- 
ριόριστες έπιδράσεις άπδ τδ περιβάλλον. Αύτή ή Ιπιδεκτικότητα 
στίς έπιδράσεις, τδ εόάλωτο τών άνθρώπινων δντων σέ σχέση μ’ 
δλες τΙς μορφές πνευματικής καί ήθικής πίεσης, είναι ταυτόχρο
να ή άδυιναιμία καί ή δύναμη τοϋ άνθρώπου. Είναι ή άδυναμία 
του γιατί προσφέρει στίς κυβερνήσεις τήν σχεδδν άπεριόριστη 
δύναμη νά έλέγχουν τούς ύπηκόους τους μέ κάθε είδους προπα
γάνδα καί έκπαίδευση. ’Αλλά είναι καί ή δύναμη τοΰ άνθρώπου, 
μιά καί μ’ ένα έκπαιδευτικδ σύστημα πού προσπαθεί νά διδάξει 
τΙς σωστές Ιδέες, μπορεϊ νά μάθει νά ζεϊ ειρηνικά .μέ τούς συν
ανθρώπους του σέ μία κοινότητα δπου ή βία είναι άχρηστη καί 
τδ κάλδ τοϋ καθενδς είναι ή ευτυχία δλων. Ά φοϋ τδ γεγονδς δτι 
δ άνθρωπος είναι πάντοτε έπι'δεκΐικδς στή λογική καί στά έπι- 
χειρήματα άποτελεΐ τή βασικότερη, καί πιδ άμφισβητήσιμη, προϋ
πόθεση τοϋ Γκόντουϊν, δλες οΕ διαστροφές καί οΕ φαυλότητες μπο- 
ροΰν νά έξαφανιστοΰν μέ τήν έξήγηση καί τήν κατανόηση τών 
αίτιων τους. «Κάθε διαστροφή καί φαυλότητα», έγραφε, «δέν εί
ναι παρά ένα σφάλμα πού άνάγεται στδ έπίπεδο τής πρακτικής 
καί γίνεται άποδεκτδ σάν βασική άρχή τής συμπεριφοράς 
μας». (1β) Υπάρχουν περιπτώσεις πού προχωρεί τόσο πολύ ώστε 
νά προτείνει δτι δχι μόνο οΕ ήθικές διαστρεβλώσεις τοϋ άνθρώ
που, άλλά καί οί σωματικές άσθένειές του, είναι δυνατδν νά θε- 
ραπευτοΰν μέ τή λογική. 'Οραματιζόταν ένα μακρινδ μέλλον δπου 
ή άσθέγεια, καί ίσως άκόμα κι δ θάνατος, θά μποροΰσε νά Ιξα- 
φανιστεϊ μέ τήν πνευματική προσπάθεια: «Μιλάμε μέ πολλή σι
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γουριά, εϊν* άλήθεια, γ ιά  τά δρια τών Σκανοτήτων μας, κι δμως 
δέν ύπάρχει δυσκολότερο πράγμα άπδ τδν σαφή καθορισμό τους. 
Τδ πνεύμα, άπδ προοδευτική άποψη τουλάχιστον, είναι Απεριό
ριστο». (20)

Συνήθως, στδν κόσμο μέ τήν ύπάρχουσα μορφή του, τδ κράτος 
είναι αύτδ πού έπιβάλει τήν πίεσή του στά άτομα* καί ή τωρινή 
πολιτική, κοινωνική καί οίκονομική τάξη πραγμάτων χρησιμεύει 
μόνο γ ιά  νά ύποχρεωθεί δ άνθρωπος νά Αγνοεί τά Αληθινά του 
συμφέροντα καί νά διαιωνίζει τΙς διαστροφές του. «Τά μαστιγώ- 
ματα, οΣ καρατομήσεις καί οί κρεμάλες, τά μπουντρούμια, οΕ ά- 
λυσύδες καί τά  στρεβλωτήρια είναι οί περισσότερο έπιδοκιμασμέ- 
νες καί καθιερωμένες μέθοδοι γιά  νά πειστοϋν οί άνθρωποι νά 
ύπακούουν καί γ ιά  νά έπιβληθοϋν στδ μυαλδ τους τά διδάγματα 

τής λογικής. Κάθε χρόνο θυσιάζονται χιλιάδες θύματα <ττδ βωμδ 
τοϋ θετικοϋ νόμου καί τών πολιτικών θεσμών». (21) Ό  μοναδικός 
δυνατδς τρόπος γιά  νά βελτιωθούν τά Ανθρώπινα δντα ,εΤναι ή 
έ'ξαφάνιση τών αιτιών τών διαστροφών τους. Κάθε Ιγκλημα 2χει 
καί τήν αίτία του* άν έξαφανιστεί ή αίτία του, τδ 2γκλημα θά 
πάψει νά ύφίστατ-αι. Σύμφωνα μέ τήν άποψη τοϋ Γκόντουϊν δέν 
ύπάρχει Ιγκλημα χωρίς κίνητρο, δέν ύπάρχει πράξη χω ρίς κά
ποιο δρθολογικδ στόχο πού μ/πορεί νά έξηγηθεί καί νά συζητηθεί. 
Αύτδ άκριβώς κάνει τδ πρόβλημα τής Ιδιοκτησίας θεμελιακδ γιά  
κάθε κοινωνία, μιά καί ή συχνότερη α ίτία  τών έγκλημάτων είναι 
ή Ιλλειψη τών Αναγκαίων άγαθών γιά  τή ζωή. «Τδ θέμα τής Ι
διοκτησίας», Ιγραφε, «είναι δ άκρογωνιαΐος λίθος στδ οικοδόμημα 
τής πολιτικής δικαιοσύνης». (22)

Ή  λύση πού πρότεινε ήταν άρκετά άπλή. *Αν ή Ιδιοκτησία 
είναι ή αίτία δίλων τών κακών, θά Ιπρεπε νά καταργηθεΤ. Οί Α
νάγκες τών άνθρώπων πίστευε πώς ήταν βασικά λίγες* καί θά 
χρειάζονται έλάχιστα πράγματα σέ μιά κοινωνία δπου θά είχαν 
έξαφανιστεί τά κίνητρα τής ματαιο'δοξίας καί τής φιλοδοξίας, ή 
έπιθυμία έπισκίασης τοϋς συνανθρώπου, μέ τή διδασκαλία μι&ς 
κλίμακας αύθεντικών Αξιών. Επιπλέον, έφόσον οΣ άνθρωποι θά 
μάθουν γρήγορα νά περιφρονοϋν τήν Επίδειξη πλούτου καί τήν 
πολυτέλεια, ή ποσότητα έργασίας πού θά άπαιτείται γιά  τήν 
παραγωγή τών Απαραίτητων γιά  τή ζωή άγαθών θά είναι πολύ
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μικρότερη άπ’ 8,τι στήν ύπάρχουσα κοινωνία* καί ή χρησιμοποίη
ση τών μηχανών ένδέχεται πολύ σύντομα νά προσφέρει τή δυνα
τότητα σχεδόν δλοκληρωτικής κατάργησης τής χειρωνακτικής 
έργασίας. «Δέν είναι σέ καμιά περίπτωση σαφές», Ιγραφε δ Γκόν- 
τουϊν, «δτι ένας καί μόνο άνθρωπος δέν θά μπορεΐ νά έκτελέσει 
τΙς πιδ έκτεταμένες λειτουργίες’ ή, γ ιά  νά χρησιμοποιήσουμε κά
ποιο γνωστό μας παράδειγμα, δτι ενα άλέτρι δέν θά μπορεΐ νά 
δδηγηθεΐ στδ χωράφι καί νά έκτελέσει τή λειτουργία του χωρίς 
τήν άνάγκη έπίβλεψης». (23) Τ ά  καθήκοντα έκεΖνα πού θά χρειά
ζονται έκτέλεση καί έφαρμογή θά διακανονίζονται μέ βάση τδν 
δρθολογισμό: «θέλεις τδ τραπέζι μου; Φτιάξε 2να μόνος σου* ή 
άν τά καταφέρνω καλλίτερα άπδ σένα σ’ αύτδ τδ θέμα, θά σοϋ 
τδ φτιάξω έγώ. Τδ θέλεις άμέσως; "Α ς συγκρίνουμε ποιές ά- 
νάγκες έπείγουν περισσότερο, οί δικές σου ή οί δικές μου, κι άς 
άφήσουμε τή δικαιοσύνη ν’ άποφασίσει». (24)

Ό  Γκόντουϊν είναι αύθεντικδς άναρχικδς, γ ιατί δέν δραματί- 
ζεται τή συλλογική έκμετάλλευση τής ιδιοκτησίας, άλλά άπλώς 
τή διά/θεσή της σ’ δποιονδήποτε τήν Εχει άνάγκη. Στήν ούσία, 
νιώθει άπέχθεια ένάντια στδν έξαναγκασμδ καί ένάντια σέ κάθε 
παραβίαση τής άτομικότητας. «“Ολα δσα γίνονται συνήθως κατα
νοητά μέ τδν δρο συνεργασία άποτελοϋν σ’ ένα βαθμδ μέγιστο 
κ α κ ό . . .  νΑν περιμένουν άπδ μένα νά τρώγω καί νά έργάζομαι σέ 
συνδυο»σμδ μέ τδν συνάνθρωπό μου, 6ά πρέπει νά γίνεται κάτι 
τέτοιο τήν ώρα πού βολεύει περισσότερο έμένα ή τήν ώρα πού 
βολεύει τδν συνάνθρωπό μου ή κανέναν μας. νΑρα, θά πρέπει 
νά άποφύγουμε προσεκτικά κάθε πλεοναστική συνεργασία». (25) 
’Ακόμα καί ή μουσική είναι ύποπτη, γιατί άπαιτεΐ άφόρητη ύπο- 
δούλωση τής άτομικότητας τών μουσικών: «θά  ύπάρχουν μουσικές 
συναυλίες; Ή  άθλια κατάσταση τής πλειονότητας τών μουσικών 
έκτελεστών είναι τόσο φανερή πού άκόμα καί σήμερα άποτελεϊ 
θέμα ταπείνωσης καί έξευτελισμοϋ. . .  θ ά  ύπάρχουν θεατρικές 
παραστάσεις; Αύτδ μοϋ φαίνεται δτι προϋποθέτει παράλογη καί 
καθαρά διεστραμένη συνεργασία. ’Αμφιβάλλω κατά πόσο οί άν
θρωποι θά 2χουν τή  δυνατότητα νά Ιπαναλαμβάνουν μέ δποι^νδή- 
ποτε τρόπο λέξεις καί ιδέες πού δέν 6ά είναι δικές τους. ’Αμφιβάλ
λω κατά πόσο θά έκτελουν οί μουσικοί έκτελεστές τΙς συνθέσεις
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άλλων. . .  Κάθε τυπική έπανάληψη τών Ιδεών άλλων άνθρώπων 
φαίνεται πώς άποτελεΐ μεθοδολογικό σχήμα γ ιά  τδν έγκλωβισμό 
γιά  μεγάλο διάστημα τοϋ θικοϋ μας μυαλοΰ. ’Α π’ αύτή τήν άπο
ψη λοιπόν πλησιάζει στά δρια τής καταστροφής τής ειλικρίνειας, 
ή δποία άπαιτεΐ νά έκφράζουμε άμεσα κάθε χρήσιμη καί πολύτι
μη άποψη πού περιλαμβάνεται στίς σκέψεις μας». (2®)

Οί άλλες μορφές συλλογικής δραστηριότητας είναι έξίσου ά- 
πεχθεΐς. «Θά πρέπει νά έπιστρέψω κάποια συγκεκριμένη ώρα», 
γράφει δ Γκόντουϊν, «άπδ τδ μουσείο δπου έργάζομαι, άπό τδ μέ
ρος δπου διαλογίζομαι ή άπδ τδ παρατηρητήριο δπου έξετάζω τά 
φαινόμενα τής φύσης, σέ μιά προκαθορισμένη αίθουσα δπου πα
ρατίθεται τδ δείπνο, άντί νά τρώγω, δπως μου έπιβάλει ή λογική, 
δταν καί δπου ταιριάζει στίς άσχολίες μου;» (27)

ΟΙ ίδιες βασικές άρχές Ισχύουν καί γιά  τήν περίπτωση τής 
οικογένειας. Π ράγματι, πρόκειται γ ιά  διπλά λαθεμένο θεσμό, γ ια 
τί δέν συνεπάγεται άπλώς τήν ύποδούλωση τής μιας προσωπικό
τητας σέ μ ιά άλλη, άλλά βασίζεται καί στήν Ιδιοκτησία. Ε π ο 
μένως .δέν είναι άναγκαία ή ύπαρξή της: τδ σέξ καί ή άναπαρα- 
γω γή είναι γιά  τδν Γκόντουϊν — 'δέν μπορούμε ν* άποφύγουμε αύ- 
τδ τδ συμπέρασμα—  άχρηστες περιπλοκές γ ιά  τδν δρθολογικδ 
άνθρωπο σέ μιά Ορθολογική κοινωνία. «Δέν είμαστε άπόλυτα σί
γουροι, Αν θά είναι γνωστό σέ μιά τέτοια κοινωνία ποιδς είναι 
δ πατέρας τοϋ κάθε παι-διοϋ». (28) Τ ά  παιδιά θά άνατρέφονται 
μέ αύστηρά Ορθολογικές άρχές, μολονότι άκόμα καί δ Γκόντουϊν 
παραδέχεται δτι στή νηπιακή ήλικία «κάτι τέτοιο θά έξαρτάται 
τΙς περισσότερες φορές άπδ τή μητέρα* έκτδς κι άν, λόγω τών 
συχνών τοκετών ή λόγω αύτής καθαυτής τή'ς φύσης τής φροντί
δας, θεωρηθεί ύπερβολικδ τδ φορτίο πού άνατίθεται στή μητέρα* 
τότε θά είναι άπαραίτητη ή φιλική καί πρόθυμη συμμετοχή τών 
άλλων». (29) Ή  συνακόλουθη έκπαίδευση διαρθρωνόταν σύμφωνα 
μέ άπόψεις πού ξεπερνούν κατά πολύ τΙς άντιλήψεις άκόμα καί 
τών πιδ προοδευτικών έκπαιδευτικών μεταρυθμιστών τοϋ είκο- 
στοϋ αίώνα. «Κανένα άνθρώπονο δν δέν θά είνα^ ύποχρεωμένο νά 
μάθει κάτι, έκτδς άν τδ θέλει κι εχει προσωπική άντίληψη τής 
άξίας και τής χρησιμότητάς του* καί κάθε άνθρωπος, άνάλογα 
μέ τήν Ικανότητά του, θά είναι έτοιμος καί πρόθυμος νά παρέχει
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τίς γενικές συμβουλές καί τίς περιεκτικές Απόψεις πού θά έπαρ- 
κοϋν γ ιά  τήν καθοδήγηση καί τήν ένθάρρυνση έκείνου πού μελε
τάει μέ βάση τήν έπιθυμία του». (30) Τπάρχουν δντως ύπαινιγμοί 
δτι ή γέννηση τών παιδιών, κι έπομένως ή Ανατροφή καί ή έκ- 
παίδευσή τους, μπορεΐ νά μήν είναι Απαραίτητη, έφόσον ή λογική 
ένδέχεται νά Ανακαλύψει τδ μυστικδ τής σωματικής Αθανασίας 
καί τής αΙώνιας νεότητας. Ή  στάση τοϋ Γκόντουϊν Απέναντι στδ 
σέξ είναι, πραγματικά, χαρακτηριστική τής άποψής του γ ιά  τήν 
Ανθρώπινη φύση. Στήν ιδανική κοινωνία, «θά έπιδιώξω έπίμονα», 
γράφει, «τή συναναστροφή μέ κείνη τή γυναίκα πού θά μέ έντυ- 
πωσιάσουν πάρα πολύ τά προσόντα της. "Αν δμως κι Αλλοι &ν- 
τρες νιώθουν τήν ίδια προτίμηση γ ιά  έκείνη; Δέν πρόκειται νά 
ύπάρχει ή παραμικρή δυσκολία. Μπόροϋμε δλοι ν’ Απολαύσουμε τή 
συναναστροφή μαζί της καί θά είμαστε άρκετά σοφοί ώστε νά 
θεωροϋμε τήν αισθησιακή συνεύρεση πολύ τετριμένη ύπόθεση». (a i) 

Ή  δρθολογική διάρθρωση τών μεταξύ μας σχέσεων πραγματο
ποιείται πολύ γρήγορα. Έφόσον οΐ ύποσχέσεις δημιουργοϋν ύπο- 
χρεώσεις πού μάς έπιβάλονται καί προκαλοϋν προσδοκίες πού έν- 
δέχεται νά μήν είμαστε σέ θέση νά ικανοποιήσουμε, Θά πρέπει 
νά δίνονται «δσο σπανιότερα είναι δυνατόν, γ ιά  τδ συμφέρον τόσο 
τής προσωπικής έλευθερίας δσο καί τής ειλικρίνειας. Μιά καί ή 
Αντιμετώπιση τών Ανεπιθύμητων έπισκεπτών ένδέχεται νά σημαί
νει γι* αύτδν πού τούς δέχεται τή διατύπωση ψεύτικων δικαιο
λογιών ή γενικά ψεμάτων ή τήν ύποβολή του σέ κατάσταση προ
σωπικής δυσκολίας, τδ μέρος τοϋ βιβλίου τοϋ Γκόντουϊν πού τιτ
λοφορείται «Ό  ΐρόπος μέ τδν δποΐο Αποκλείονται οί έπισκέπτες» 
παρουσιάζει τή λειτουργία τής ήθικής του στήν καθημερινή ζωή. 
«"Ας ύποθέσουμε δτι έμεΐς at ίδιοι Α ναγκαζόμαστε... νά Απαν
τήσουμε δτι δ πατέρας μας ή ή σύζυγός μας δέν είναι στδ σπίτι», 
γράφει δ Γκόντουϊν, «ένώ στήν πραγματικότητα βρίσκονται μέ
σα. Δέν θά πρέπει νά αίσθανθοϋμε τή γλώσσα μας νά μολύνεται 
Απδ τδ χυδαίο καί μικ,ρόπρεπο ψέμα;» Καί Αν είναι λογικός, θά 
έχει τήν καλοσύνη δ έπισκέπτης μας νά φύγει: « θά  πρέπει νά 
είναι πραγματικά ό πιδ Αδύναμος τών Ανθρώπων αότδς πού θά 
2νιωθε δυσαρέσκεια μέ μιά τόσο ξεκάθαρη Απάντηση, δταν Θά 
τδν πληροφορήσουμε γ ιά  τΙς ήθικές συνέπειες πού μΑς έπιφέρει
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δταν Αναγκαζόμαστε νά τοϋ λέμε ψέματα. Α κόμα καί στήν περί
πτωση πού ή άρνησή μας νά τόν δοϋμε δφείλεται σέ ξεκάθαρη 
δυσαρέσκεια, αίτία είναι κάποιο ήθικό μειονέκτημα πού Αντιλαμ
βανόμαστε ή νομίζουμε δτι Αντιλαμβανόμαστε σ’ αύτόν. Γιατί δέν 
θά πρέπει νά του πούμε τή γνώμη μας σέ σχέση μέ τό άτομό του, 
άποκλείοντάς του 2τσι τήν εύκαιρία βελτίωσης ή ύπεράσπισης τής 
προσωπικότητάς του ;» (32) Ή  ειλικρίνεια, ή Ανεξαρτησία, ή φυσι
κή αότοσυγκράτηση, ή σοβαρή ύψηλοφροσύνη, αύτές είναι οί 
πνευματικές άρετές πού σύμφωνα μέ τόν Γκόντουϊν Απαιτοϋνται 
άπό τήν κοινωνία.

Οί κοινωνικοί θεσμοί, στό βαθμό πού είναι Αναγκαίοι, π η γά 
ζουν λογικά άπό τήν Αντίληψη τοϋ Γκόντουϊν γ ιά  τήν Ανθρώπινη 
φύση καί άπό τά  κακά τοϋ ύπάρχοντος συστήματος. «Τό μοναδι
κό νόμιμο Αντικείμενο τών πολιτικών θεσμών είναι τό δφελος 
τών Ατόμων». (33) «Ή  κυβέρνηση δέν μπορεϊ νά 2χει παρά μό
νο δύο νόμιμους στόχους, τήν καταστολή τής Αδικίας πού δια- 
πράττεται ένάντια στά άτομα στό έσωτερικό τής κοινότητας, καί 
τήν κοινή άμυνα ένάντια σ’ «δποιαβήποτε έξωτερική άπειλή». (34) 
Τοϋτο Ισχύει προφανώς μόνο κατά τή μεταβατική περίοδο, δταν 
ή έκπαίδευση δέν 2χει καταφέρει άκόμα νά έξαφανίσει τις αΐ- 
τίες τής άδικίας μέ τήν μετατροπή τοϋ Ανθρώπου σέ δρθολογικό 
κι έπομένως ένάρετο δν. Ό  Γκόντουϊν είναι αύθεντικός Αναρχικός 
γιατί, μολονότι άπο'δέχεται τό συνασπισμό τών άνθρώπων γ ιά  Α
πειροελάχιστους διοικητικούς σκοπούς — «συνασπισμός τόσος μό
νο ώστε νά ύπάρχει ή δυνατότητα Ινός δικαστικοϋ θεσμοΰ πού 
θά κρίνει τ ις Αδικίες πού ένίδέχεται νά ύπάρξουν ένάντια σέ άτο
μα στό έσωτερικό τής κοινότητας» (35) —  αυτός δ συνασπισμός 
θά πρέπει νά είναι δσο τό δυνατό περισσότερο άντισυγκεντρωτι- 
κός. Ή  ένοριακή κοινότητα είναι ή μονάδα στήν δποία πρέπει 
νά βασίζονται αύτοί οί συνασπισμοί καί δέν είναι άναγκαία καμιά 
κεντρική συνέλευση. « Ά ν  κάποτε οί χωρίς φιλοδοξίες καί είλι- 
κρινεΐς κύκλοι τών Β,ρώγτων άνθρώπων ένσωματωθοϋν μέσα στό 
άκόρεστο βάραθρο τών κραυγαλέων συνελεύσεων, τότε θά 2χει 
αύτόματα έκμηδενιστεΐ ή εύκαιρία βελτίωσης». (3βι)

Ό  Γκόντουϊν δέν ήταν έπαναστάτης δσον άφορά τις μεθόδους, 
παρ’ δλο πού μπορεϊ νά ένθουσίασαν οί άπόψεις του* καί μέ μεγά
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λη .προσοχή καί συνέπεια άπέφυγε συστηματικά όποιαδήποτε εύ- 
νοϊκή ΑναφορΑ στή βία. «Στή περίπτωση πού αδριο ΘΑ διαλυό
ταν έντελώς ή κυβέρνηση τής Μεγάλης Βρετανίας, έκτδς κι Αν 
αύτή ή διάλυση ήταν Αποτέλεσμα συνεπών καί Αφομοιωμένων 
Απόψεων γιΑ τήν πολιτική δικαιοσύνη, πού ΘΑ είχαν διαδοθεί 
προηγουμένως μεταξύ τών κατοίκων, αύτδ δέν ΘΑ σήμαινε σέ κα- 
μιΑ περίπτωση τήν κατάργηση τής βίας», (37) έγραφε* καί γ ι9 Αλ
λη μιΑ φορΑ δικαιώθηκε άπό τήν έμπειρία τής Γαλλικής ’Επα
νάστασης. «Είμαι τολμηρός καί τυχοδιώκτης στίς γνώμες μου, 
όχι στή ζωή μου», δήλωσε κάποτε δ Γκόντουϊν’ (38) καί είναι 
εύκολο νΑ γελάσει κανείς σέ βάρος ένός τόσο μελλοντολόγου καί 
ούτοπικοΟ μεταρυθμιστή. Π αρ’ όλα αύτΑ συμπεριφέρθηκε ΑρκετΑ 
γενναία τδ 1794, όταν οί Ιδρυτές μιΑς ριζοσπαστικής Έ νω σης 
τοϋ Λονδίνου κατηγορήθηκαν γιΑ προδοσία άπδ τήν κυβέρνηση 
Πίτ* δ Γκόντουϊν έξαπόλυσε τήν Ιδιαίτερα σφοδρή έκστρατεία 
του μέσω τοϋ τύπου καί κυκλοφόρησε πολλές μπροσοϋρες μέ τό
ση έπιτυχία πού τελικΑ κατόρθωσε τήν Απαλλαγή τών κατηγο
ρουμένων. Οί έπαναστατικές του Απόψεις δμως Αφοροϋσαν περισ
σότερο τδ μέλλον παρΑ τδ παρόν. Π αρ’ δλες τΙς Ιπιθέσεις του 
ένάντια στήν οίκογένεια, παντρεύτηκε δύο φορές. Ή  πρώτη του 
γυναίκα ήταν ή Μαίρη Γουώλστονκραφτ, σημαντική δπαδδς τών 
δραστικών μεταρυθμίσεων καί πρωτοπόρος στδν Αγώνα γιΑ τΑ 
δικαιώματα τών γυναικών στήν ’Α γγλία . Πέθανε ύστερα Απδ λί
γα  χρόνια γάμου πού θεμελίωσαν χάποια τρυφερότητα στή φύση 
τοΰ Γκόντουϊν, τρυφερότητα Απροσδόκητη γιΑ έναν τόσο ψυχρδ 
δρθολογιστή. Ή  μοναδική τους κόρη, ή Μαίρη, παντρεύτηκε τδν 
ποιητή Σέλλεϋ, πού ήταν άπδ τούς πρώτους μαθητές τοΰ Γκόντουϊν. 
Ή  δεύτερη γυναίκα τοϋ Γκόντουϊν, ή Κα Κλαίρμοντ, ήταν λιγό- 
τερο σημαντική* καί ό γάμος αύτδς δέν φαίνεται νΑ ήταν Ιδιαί
τερα εύτυχισμένος.*

”Αν μέ τδ νΑ γίνει σύζυγος καί πατέρας δ Γκόντουϊν έμφανί- 
ζεται νΑ παραβίασε τΙς Αρχές του, σέ Αλλα θέματα φαίνεται πώς

* Ή  κόρη της άπό τον προηγούμενο άντρα της ήταν ή Κλαίαφ Κλαίο- 
μοντ, πού ,φλερτάοησΐ τον Λόρδο Βύρωνα πολύ πιό πιεστικά Απ’ ο,τι 
ή μητέρα της εϋχε φλερτάρει τόν Γκόντουϊν καί πού γέννησε τή μο
ναδική κόρη τσϋ ποιητή, τήν Άλλέγκρα. (Σ.τ.Σ.).
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φερόταν λές καί ήταν ήδη μέλος τής Ιδανικής κοινότητας, στήν 
δποία Αρκεί νά έκφράσει κανείς τήν έπιθυμία του γ ιά  νά Ικανο
ποιηθεί. *0 Γκόντουϊν πίστευε πώς ή ιδιοκτησία δέν είχε καμία 
σημασία γ ιά  τή  ζωή τοϋ Ανθρώπου* πίστευε πώς ή κοινωνία χρω
στούσε τά Απαραίτητα γ ιά  τή -ζωή στους φωτισμένους* καί κατά 
συνέπεια δγινε ίνα ς άπδ τούς πιδ φημισμένους καί ξεδιάντροπους 
τρακαδόρους τής Αποχής του, δανειζόταν πάντοτε χρήματα πού 
ποτέ δέν ξεπλήρωνε. Π αρ’ δλα αύτά, ή εΙκόνα τοϋ γερασμένου, 
Εξαθλιωμένου καί παρασιτικοΟ Γκόντουϊν,,δπως Ιμφανίζεται στή 
βιβλιογραφία πού Αφορδί τδν Σέλλεϋ (ένα άπδ τά Θύματά του) 
καί στά άπομνημονεύματα τοϋ 19ου αΙώνα, δέν Θά πρέπει νά έ- 
πισκιάσει τΙς Αρετές τοϋ Ιργου του «Π ραγματεία γ ιά  τήν Πολι- 
λιτική Δικαιοσύνη». Μέ τδ έπιβλητικδ καί γλαφυρότατο Ιργο 
του, b Γκόντουϊν Αποκαλύπτει ένα δραμα γ ιά  τδν Άνθρωπο καί 
τήν κοινωνία καί παραμένει ή .πιδ δλοκληρωμένη ΖκΘεση αύτής 
τής τάσης τής Αναρχικής θεωρίας πού βασίζεται στήν Απεριόρι- 
στη έμπιστοσύνη στήν άρθολογική φύση το5 άνθρώπου καί στίς 
δυνατότητες βελτίωσής του. Ό  Γκόντουϊν παρουσιάζει ένδιαφέ- 
ρον μ&λλον σάν θεωρητικός παρά σάν πρακτικδς έπαναστάτης. 
Δέν ήταν μόνο ή  ιδιοσυγκρασία του, δπως διαπιστώσαμε, μή έ- 
πανο&στατική, Αλλά καί ή έπιρροή του ήταν περιορισμένη. Μολο
νότι ή «Πραγματεία» πουλήθηκε σέ 4 .000 Αντίτυπα καί προκάλε- 
σε κάποια Αναταραχή στήν ’Α γγλία  τής δεκαετίας τοϋ 1790, δπου 
δλοι ήταν Ιδιαίτερα πρόθυμοι γ ιά  έπιχειρήματα ύπέρ καί έναν- 
τίον τής ’Επανάστασης, ύπήρχε κάποιο ποσοστό Αλήθειας στδ 
σχόλιο πού λέγεται πώς Ικανέ δ Π ίτ  γιά  τδ Ιργο του: « Έ να  
βιβλίο πού κοστίζει τρεις γκινέες δέν θά μποροϋσε ποτέ νά κάνει 
κακδ σ’ δλους αύτούς πού δέν διαθέτουν οδτε τρία σελλίνια γιά  
ξόιδεμα». (39) Ή  φήμη τοϋ Γκόντουϊν έξανεμίστηκε γρήγορα καί 
τδ Ιργο του ξεχάστηκε, παρ’ δλο πού μεταφράστηκε στά Γερμα
ν ί ά  καί συγκέντρωσε κάποια προσοχή άπδ μέρους τής Μαντάμ 
ντέ Σταέλ καί τοϋ Μπενζαμέν Κονστάν. ’Επηρέασε δμως τδν 
Ρόμπερτ "Οουεν καί μέσα Απ’ αύτδν τήν Αρχική Ανάπτυξη του 
άγγλικοΰ συνδικαλισμού, ένώ είχε βαθιά έπιρροή τόσο στδν Κό- 
λεριτζ δσο καί στδν Σέλλεϋ. Ύπάρχουν κομμάτια τοϋ Σέλλεϋ, 
Ιδιαίτερα στδν «Προμηθέα ’Αδέσμευτο», πού είναι άπλώς λόγια

37



;οΰ Γκόντουϊν περασμένα στδ στίχο.*
Ή  έκ νέου Ανακάλυψη τοϋ Γκόντουϊν παρατηρεϊται πρδς τδ 

τέλος τοϋ 19ου αίώνα, δταν οί Αναρχικοί Αναζητούν Ορθολογικές 
θεωρίες γ ιά  νά δικαιολογήσουν τδ σύνθημά τους γ ιά  έπανάσταση. 
Καί έφόσον ύπάρχουν πάντοτε άνθρωποι πού πιστεύουν στήν πρό
οδο καί στή λογική, ύπάρχουν πάντοτε καί οΕ άλλοι πού πιστεύουν 
στήν Αναγκαιότητα τής βίαιης Αλλαγής καί στήν άμεση μετα
μόρφωση τοϋ κόσμου. Ό  Γκόντουϊν παραμένει θαυμαστό παρά
δειγμα φιλοσοφικού Αναρχικού, γ ιά  νά μάς θυμίζει τΐ όφείλει δ 
άναρχισμδς στίς θεωρίες τοϋ διαφωτισμού, δπως καί άλλοι Α
ναρχικοί μετά Απ’ αύτδν θά προσφέρουν παραδείγματα Αποκα
λυπτικής καί χιλιαστικής Ιδιοσυγκρασίας πού θά κάνουν τδν ά- 
ναρχισμδ νά παρουσιάζει όμοιότητες μέ τά αίρετικά κινήματα τοϋ 
μεσαίωνα καί τής θρησκευτικής Μεταρύθμισης.

Ά λλά , οϋτε ή έπαναστατική Ιδιοσυγκρασία, οδτε καί ή Ορθο
λογική θεωρία, ήταν Αρκετές γ ιά  νά διαμορφώσουν τδν τύπο τοϋ 
άναρχικοΰ δπως έμφανίστηκε τδν 19ο αίώνα. Τδ έκρηκτικδ πα
ράδειγμα τής Γαλλικής Επανάστασης καί ή αύξανόμενη Αμφισβή
τηση τής πρωτοεμφανιζόμενης βιομηχανικής κοινωνίας έπρόκειτο 
νά δημιουργήσουν τΙς συνθήκες, κάτω άπδ τΙς δποΐες τόσο οΕ αί- 
ρετικοΐ δσο καί οί δρθολογιστές θά συνενώνονταν σ’ ένα κίνημα 
πού άσκησε θεμελιακή κριτική ένάντια στήν παλιά κοινωνία καί 
πρόσφερε ένα πρόγραμμα βίαιης δράσης σάν θεραπεία γ ιά  τά έλατ- 
τώματά της.

* π.χ. : "Επεβε ή μιμητή μάιακα, παραμένει Λ Ανθρωπος,
Χωρίς οκήπτρο, έλεύθερος, χωρίς δρια, κι δμως άνθρωπος. 
"Ισος, άταξικός, άντιφυλετικό·ς καί άβθνης.
Απαλλαγμένος άπό τά καλο&αα, τή λατρεία, 
τά διατάγματα, τό βασιλιά.
'Τπέρτερος* δίκαιος, εύγενής.
Σοφός* άλλά άνθρωπος.
Χωρίς πάθη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ό  μύθος; τής Επανάστασης

«Ή Γαλλική Επανάσταση είναι άιτλως ό πρό
δρομος μιας πολύ μεγαλύτερης, πολύ έντυπω- 
σιακότερης έπανάστασης πού θά είναι ή τε
λική.»

Γκράκχους Μπαμπέφ

1

Τδ 1909, δ Πιότρ Κροπότκιν, δ κορυφαίος άναρχικδς θεωρητι- 
κδς τής γενι&ς το υ ,(1) κυκλοφόρησε μιά Εστορία τής Μ ε γ ά 
λ η ς  Γ α λ λ ι κ ή ς  Έ π α ν ά σ τ α σ η ς .  «Εκείνο πού μαθαί
νουμε άπδ τή μελέτη τής Μ εγάλης Έπανάστασης», Ιγραφε, «εί
ναι δτι άποτέλεσε τήν πηγή  δλων τών σύγχρονων κομμουνιστικών, 
άναρχικών καί σοσιαλιστικών άντιλήψεων». Καί κατέληγε στδ 
βιβλίο του μέ μιά δλόθερμη Ικκληση στδ πνεΰμα τής Γαλλικής 
’Επανάστασης. «Τδ μόνο βέβαιο είναι δτι δποια'δήποτε χώρα βα
δίσει στήν έποχή μας στδ δρόμο γ ιά  τήν έπανάσταση, θά είναι 
κληρονόμος δλων δσων Ιπραξαν ο\ πρόγονοί μας στή Γαλλία. 
Τδ αίμα τους χύθηκε γ ιά  Ολόκληρη τήν άνθρωπότητα —  ύποστή- 
κανε τά  δεινά τους γιά  δλόκληρο τδ άνθρώπινο είδος* οΕ άγώνες, 
οί ί'δέες πού πρόσφεραν στδν κόσμο, δ άντίκτυπος αύτών τών Ι
δεών, 8λα αύτά είναι κληρονομιά δλων τών άνθρώπων. "Ολα δσα 
Ικαναν Ιφεραν καρπούς καί θά φέρουν άκόμα περισσότερους, άκό
μα καλύτερους, ,καθώς προχωρούμε πρδς τούς πλατιούς δρίζοντες 
πού άνοίγονται μπροστά μας, δπου, σάν φάρος πού δείχνει τδ 
δρόμο, λάμπουν οί λέξεις —  ΕΛ Ε ΓΘ Ε ΡΙΑ , ΙΣ Ο Τ Η Τ Α , ΑΔΕΛ
ΦΟΣΥΝΗ». (2)

Π ράγματι, πρδς τδ τέλος τοϋ 19ου αίώνα ή Γαλλική ’Επανά
σταση ήταν π ιά  καθιερωμένος μύθος, τδν δποΐο οί ίστορικοί διαφό
ρων σχολών προσπαθούσαν νά έρμηνεύσουν γιά  νά Ιξυπηρετήσουν 
τούς δικούς τους σκοπούς* καί λίγο πρίν γράψει δ Κροπότκιν τδ 
βιβλίο του, δ Ζάν Ζωρές, δ Γάλλος σοσιαλιστής ήγέτης, είχε ήδη



καταπιαστεί μέ μιά «σοσιαλιστική» ιστορία τής ’Επανάστασης.-Τα 
γεγονότα τοΟ 1830, τοΟ 1848 καί τοϋ 1871 στή Γαλλία είχαν 
δλα διαδραματιστεί συνειδητά σάν πιστές κατά κάποιο τρόπο ά· 
πομιμήσεις τών έπαναστάσεων τοϋ 1789 ή τοΟ 1792. Οί μεγάλες 
στιγμές τής Γαλλικής ’Επανάστασης πρόσφεραν τούς δρους μέ 
τούς δποίους περιγράφηκαν δρισμένα είδη έπαναστατικής δράσης, 
δπως ή Κομμούνα ή ή 18η Μπρυμαίρ. "Οπως τά περισσότερα 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα, ή Γαλλική ’Επανάσταση έπηρέασε 
σέ δύο έπίπεδα. Ε ίχε άμεσες, άμετάβλητες καί βαθύτατες συνέ
πειες στή Γαλλία καί στήν Εύρώπη' κι άφησε πίσω της £να θρύλο 
πού συνεχίζει νά γοητεύει τή σκέψη τών άνθρώπων άκόμα καί 
σήμερα. Γ ιά  νά κατανοήσουμε Επομένως τήν έπίδραση τής Γαλ
λικής ’Επανάστασης στίς πηγές καί στήν ίστορία τοΟ άναρχικοϋ 
κινήματος, είναι άπαραίτητο νά έξετάσουμε μέ ποιό τρόπο θεμε
λίωσε ή Γαλλική ’Επανάσταση τήν πεποίθηση δτι ύπάρχει δντως 
δυνατότητα Επιτυχημένων έπαναστατικών κινημάτων ένάντια στήν 
κατεστημένη τάξη πραγμάτων καί μέ ποιό τρόπο πρόσφερε τή 
βάση γ ιά  τή δημιουργία θρύλων, στούς δποίους θ’ άναζητοϋσαν 
τήν έμπνευσή τους οί μεταγενέστεροι άναρχικοί. Στήν πραγματι
κότητα ή Γαλλική ’Επανάσταση δέν ήταν στδ παραμικρό άναρχι
κή δσον άφορ& τούς σκοπούς, τά Επιτεύγματα ή άκόμα καί τίς 
μεθόδους της. Δέν πραγματοποιήθηκε οδτε δ άντισυγκεντρωτισμός, 
οδτε ή κατάργηση τής Ιδιοκτησίας —  πού καί τά  δυό άποτελοΟν 
βασικές προϋποθέσεις δλων τών άναρχικών άντιλήψεων γ ιά  τήν 
κοινωνία. ’Αντίθετα ή έπανάσταση είχε σάν άποτέλεσμα τή δη
μιουργία Ισχυρού, συγκεντρωτικού κράτους καί τή θεμελίωση τής 
πολιτικής έξουσίας τής δραστήριας άστικής τάξης. ’Ενώ Απελευ
θέρωσε τούς χωρικούς άπδ τά  φεουδαρχικά δεσμά, δημιούργησε 
ένα 2θνος άγροτών Ιδιοκτητών. Π αρ’ δλα αύτά, έκεΐνο πού ήταν 
έντυπωσιακό ήταν τδ θέαμα τής μεγαλύτερης πολιτικής έξέγερσης 
τών αΙώνων, αύτδ καθαυτό τό γεγονός βτι είχε άνατραπεΐ μέ έπα- 
ναστατικές μεθόδους μ ιά  πανίσχυρη μοναρχία καί ή κυρίαρχη 
άριστοκρατία, καί ή ριζική μεταρύθμιση τής πολιτικής καί κοι
νωνικής δομής μιας μεγάλης χώρας. *Ό,τι συνέβη κάποτε, μπορεΐ 
νά ξανασυμβεΐ, καί κατά συνέπεια, άκόμα κι άν τά τελικά άπο- 
τελέσματα δέν ήταν τά έπιθυμητά, ύπήρχε πάντοτε ή δυνατότητα
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μιΑς έπόμενης έπανάστασης πού θά μπορούσε νά έχει μεγαλύτε
ρη έπιτυχία .

Υ πήρχαν  δμως μέόα στήν έπανάσταση δρισμένα κινήματα γ ιά  
τά όποΐα δικαι<ί)8ηκαν άργότερα οί Αναρχικοί καί οί κομμουνιστές 
πού τά  Θεώρησαν παρόμοια μέ τά  δικά τους, κ ινήματα πού έ
δειχναν νά ένδιαφέρονται περισσότερο γ ιά  τά κοινωνικά καί οι
κονομικά προβλήματα Απ’ δ,τι γ ιά  τά  πολιτικά καί τά συνταγμα
τικά. Ή  πιό μεγαλόπρεπη περίοδος τής έπανάστασης, σύμφωνα 
μέ τήν άποψή τους, ήταν ή άνοιξη καί τό καλοκαίρι τοΟ 1793, 
δταν οί « Α β ρ ά κ ω τ ο ι »  βρίσκονταν, στούς δρόμους κι δταν ή 
συνεχής πίεση τής κινητοποίησής τους συνέβαλε στήν Ανατροπή 
τών Γιρονδίνων καί στή Θεμελίωση τής Γιακωβίνικης δικτατο
ρίας. .Η α&ξηση τών τιμών τών τροφίμων καί ή γενική έλλειψη 
Αγαθών ένθάρρυνε τή λαϊκή κινητοποίηση, καί δ Ροβεσπιέρος ή 
ξερε πώ ς νά τήν χρησιμοποιήσει ένάντια στούς Αντιπάλους του: 
«γιά νά νικήσουμε τούς μπουρζουάδες, πρέπει νά ξεσηκώσουμε 
τό λαό». (3) ’Αλλά οί ήγέτες τών πιό Ακραίων παρατάξεων τών 
Α β ρ ά κ ω τ ω ν  — ό Έ μπέρ καί b Ζ ά κ - Ρού—  Απογοητεύτηκαν 
γρήγορα Από τά  Αποτελέσματα τής έπιτυχίας τού Ροβεσπιέρου, 
καί, δπως δ Τρό,τσκυ σέ μ ιά  μεταγενέστερη έπανάσταση, έπεσαν 
θύματα αύτής* Ακριβώς τής τρομοκρατίας πού είχαν βοηθήσει νά 
έδραιωθεΐ. Ή  λαϊκή κινητοποίηση αύτής τής έποχής δμως είχ£ 
παρακινηθεί Από τΙς Γδιες βασικές Ανθρώπινες Αντιδράσεις πού 
είχαν ώθήσει τούς Ανθρώπους ν’ Ακολουθήσουν τά  λαϊκά κινήματα 
τοϋ μεσαίωνα —  ή πρωτόγονη έπιθυμία γ ιά  πιό δίκαιη διανομή 
τών Απαραίτητων γ ιά  τήν έπιβίωση. «νΕ χε ις  ώραιο φόρεμα», Α- 
κούστηκε νά λέει μ ιά  γυναίκα σέ μιάν Αλλη τό 1793. «Κάνε λί
γο ύπομονή* σέ λίγο καιρό, Αν έχεις δύο, θά μοϋ δώσεις τό ένα 
κι έΐσι Ακριβώς θέλουμε νά είναι τά πράγματα* έτσι θά είναι δ
πως καί μ* δλα τά  Αλλα». (4) Ή ,  δπως έθεσαν τό θέμα οί Α β ρ ά 
κ ω τ ο ι  τοϋ ΜπωκαΙρ σέ μιά διακήρυξή τους πρδς τήν Εθνοσυν
έλευση τό Σεπτέμβριο τού 1793: «Ε?μα<στε φτωχοί κ ι ένάρετοι 
Α β ρ ά κ ω τ ο ι ’ φτιάξαμε μιά ένωση τεχνιτών καί Αγροτών. . .  
ξέρουμε ποιοί εΤνάι οί φίλοι μας': έκεϊνοι πού μ δς Απαλλάξανε 
Από τόν κλήρο καί τούς εύγενεϊς, άπό τό φεουδαρχικό σύστημα, 
Από τούς φόρους, άπό τή .μοναρχία κι δλα τά κακά πού σέρνει
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μαζί της* έκεινοι πού οί Αριστοκράτες τούς Αποκάλεσαν Αναρχι
κούς, ταραξίες, δπαΐδούς τοΟ Μαρά». (5) Οί χαρακτηρισμοί είναι 
σημαντικοί. «Άναρχικδς» ήταν δ δρος πού υίοθέτησε δ Ροβεσπιέ- 
ρος γ ιά  νά &πιτεθεϊ ένάντια στους Ανθρώπους τής Αριστερ&ς, πού 
τούς είχε χρησιμοποιήσει γ ιά  τούς σκοπούς του, άλλά πού ήθελε νά 
τούς ξεφορτωθεί. Ό  Μαρά, ύστερα άπδ τή δολοφονία του τδ 
1793, 2γινε δ ήρωας δλων τών έξτρεμιστών* καθένας τους Ισχυ
ριζόταν πώ ς είναι δ Αληθινδς του διάδοχος.

Α νάμεσα σ’ αύτούς τούς «Αναρχικούς» ύπήρχαν δρισμένοι ήγέ- 
τες πού ένδιαφέρθηκαν γ ιά  τήν κοινωνκκή έξέγερση, πού ήταν 
χαρακτηριστική τών μεταγενέστερων Αναρχικών. *0 Ζάκ - Ρού, 
λογουχάρη, δ Αποστάτης παπάς πού γ ιά  κάμποσο καιρδ ήταν 
λαιΐκδς ρήτορας καί δημοσιογράφος μ’ έπιρροή, δχει περάσει 
στήν Ιστορία σάν δ άνθρωπος πού συνόδεψε τδν Λουδοβίκο 16ο 
στδν τόπο τής έκτέλεσής του καί πού άρνήθηκε τήν τελευταία 
θέληση τοΟ καταιδι/κασμένου βασιλιά μέ τά λόγια «Βρίσκομαι έδώ 
άπλώς γ ιά  νά σ&ς δδηγήσω στή λαιμητόμο» —  παράδειγμα θη
ριώδους ψυχρότητας ή έπαναστατικής Αφοσίωσης στδ καθήκον 
Ανάλογα μέ τήν πλευρά πού βλέπει κανείς τά πράγματα. Ό  Ζάκ - 
Ρού ήταν δ πιδ βίαιος Απδ τούς έξτρεμιστές πού 5γιναν γνωστοί 
σάν E n ra g is  (Λυσσασμένοι, Εξοργισμένοι), καί αύτή Ακρι
βώς ή βιαιότητα καί Αγριότητα τών λόγων καί τών πράξεών του 
τοϋ έξασφάλισε τιμητική θέση στήν ιστορία τοϋ άναρχισμοϋ καί 
τοΰ κομμουνιαμοϋ. ’Επιπλέον, έπέμενε, πολύ περισσότερο Απ’ δ- 
ποιο^δήποτε άλλο έπαναστάτη, στδ γεγονδς δτι ή πολιτική έλευ- 
θερία χω ρίς τή'ν οίκονομική Απελευθέρωση δέν είχε κανένα νόη
μα, καί δτι έκεΐνο πού είχε σημασία ήταν ή κοινωνική έπανάστα
ση καί δχι ή πολιτική Αλλαγή. «Ή  έλευθερία», 2λεγε, «'δέν είναι 
παρά Ενα φάντασμα έφόσον μ ιά  τάξη Ανθρώπων μπορεΐ νά κάνει 
μιάν Αλλη νά πεθάνει άπδ τήν πείνα χω ρίς καμιά τιμωρία. Ή  
έλευθερία δέν είναι παρά ένα φάντασμα, έφόσον δ πλούσιος μέ 
τδ μονοπώλιό του Ιχ ε ι δικαίωμα ζωής ή θανάτου πάνω στούς 
συνανθρώπους του». (6)

Ή  προσφορά τοΰ Ζάκ - Ρού στή μεταγενέστερη Αναρχική πρα
κτική ήταν ή έπίδειξη τής έπαναστατικής δύναμης τοΰ δχλου, 
τών Απεριόριστων δυνατοτήτων τής Αμεσης δράσης — στήν προ
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κειμένη περίπτωση ή άιρπαγή τών άγαθών άπδ τά καταστήματα 
τροφίμων—  καί τού τρόπου μέ τόν δποΐο οί Ενέργειες λεηλασίας 
καί ληστείας 0ά μπορούσαν νά θεωρηθοΟν πράξεις κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Σέ σύντομο διάστημα δ Ζάκ - Ρού όλοκλήρωσε τδ 
ρόλο του σάν λαϊκδς ρήτορας. Ό  Ροβεσπιέρος διέταξε τή σύλ
ληψή του καί Εκείνος αύτοκτόνησε στή φυλακή.

’Ανάμεσα στούς άλλους E nrages καί «άναρχικούς» τού 1793, 
δ Ζάν Βαρλέ ήταν δ πιδ εδγλωττος καί Επιφανής. Νεαρός, ά/πδ 
καλή οικογένεια, ήταν ήδη στά είκοσί του χρόνια Ινας άπδ τούς 
πιό βίαιους λαϊκούς ρήτορες καί τά  συνθήματα πού Εριχνε θά 
μπορούσαμε νά πούμε πώ ς ήταν γνήσια άναρχικά— «Δέν μποροϋμε 
νά πάψουμε νά δυσπιστούμε άκόμα καί γ ι ’ αύτούς πού κέρδισαν τήν 
ψήφο μας* τά  παλάτια τών βασιλιάδων δέν είναι οί μοναδικές 
φωλιές δικτατόρων», f7) φυλακίστηκε κι αύτδς άλλά Επέζησε 
τής τρομοκρατίας γ ιά  νά κατορθώσει νά γράψει Ινα  βιβλίο —  κα
ταδίκη τής Γιακωβίνικης δικτατορίας μέ τδν τίτλο « Έ  "Εκρηξη». 
Στδ βιβλίο αύτδ Εκφράζεται ή άηδία ένδς έπαναστάτη—  πού δια
κήρυξε: «είναι προτιμότερο νά χαθεί ή Επαναστατική κυβέρνηση 
παρά νά χάσουμε τΙς άρχές μας» —  δταν γνώρισε τήν πρακτική 
τής Επαναστατικής κυβέρνησης. «ΤΙ κοινωνικδ τερατούργημα, τϊ 
Αριστούργημα μακιαβελισμού είναι αύτή ή Επαναστατική κυβέρνη
ση», Ιγραφε. «Γιά κάθε λογικδ άνθρωπο, ή κυβέρνηση καί ή Ε
πανάσταση είναι δυδ πράγματα Εντελώς άντίθετα — Εκτδς κι άν 
δ λαδς θέλει νά θέσει τούς άντιπροσώπους του σέ κατάσταση διαρ
κούς Εξέγερσης Ενάντια στδν Εαυτό τους—  πράγμα πού είναι πα
ράλογο». (8)

Δυδ άλλα χαρακτηριστικά τής Γ ιακωβίνικης Εποχής Επρόκει- 
το Vs άφήσουν τά ίχνη  τους στήν άναρχική θεωρία. Π ρώ τ’ άπ’ 
δλα ύπήρχε αύτή καθαυτή ή τρομοκρατία. Οί μεταγενέστερες ά- 
πόψεις δσον άφορδ αύτ£ τδ θέμα είναι άμφίροπες καί άποκαλύ- 
πτουν άλλη μ ιά  Ιδιοσυγρασιακ^ σύγκρ^υσχ μΓταξίτ τών άναρχι
κών. Ά π δ  τή μιά πλευρά καταδίκαζαν δλες τΙς δικτατορίες καί 
τΙς μεθόδους τους. Κ ι δμως ύπήρχαν πολλά στοιχεία στή θεωρία 
καί στήν πρακτική τού Ροβεαπιέρου πού τούς γοήτευαν. Πολλοί 
άνταποκρίθηκαν πρόθυμα στήν άνηλεότητα καί τή βιαιότητα έ
νδς καθεστώτος πού οί ύποστηριχτές του μπορούσαν νά καυχιών-
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ται δτι Ιβλεπαν «τά κεφάλια, τών Αριστοκρατών νά πέφτουν σάν 
τά  μήλα στή Νορμανδία τό Φθινόπωρο»* (9) καί πολλοί Αντιμε
τώπιζαν τήν τρομοκρατία σαν Αναγκαίο καί στήν ούσία έπιθυ- 
μητδ μέσο γ ιά  τήν έπιτυχία τής έπανάστασης. Ε πιπλέον, μολο
νότι ή έπανάσταση ήταν καθαρά πολιτική σέ σχέση μέ τά άποτε- 
λέσματά της, τόσο δ Ροβεσπιέρος δσο καί δ Μαρά είχαν θεωρη
τικά κάποιες κοινωνικές βλέψ εις.. Ό  Ροβεσπιέρος δραματιζόταν 
μιά κοινότητα δχι καί πολύ διαφορετική Απ’ αυτήν πού φαντα
ζόταν δ Προυντόν, μιά .κοινωνία άγροτών καί τεχνιτών πού δού
λευαν γιά  λογαριασμό τους καί Ανταλλάζανε μεταξύ τους έθελον- 
τικά τά προϊόντα τους. Ό  Μαρά, σ’ ένα του κείμενο πού τδ πα 
ραθέτει Ιπιδοκιμαστικά δ Κροπότκιν, εγραψε γ ιά  τδν κίνδυνο προ
δοσίας τής έπανάστασης. «Έ τσ ι λοιπδν ή έπανάσταση 2γινε καί 
διατηρήθηκε μόνο άπδ τά χαμηλότερα στρώματα τής κοινωνίας
—  άπδ τούς έργάτες, τούς τεχνίτες, τούς μικρέμπορους, τούς Α
γρότες, τούς πληβείους, άπδ έκείνους τούς Αμοιρους πού οΐ ξε
διάντροποι πλούσιοι τούς άποκάλεσαν «κανάγηδες» καί πού ή 
ρωμαϊκή υπεροψία τούς άποκάλεσε προλετάριους. Ποιδς δμως θά 
μπορούσε ποτέ νά φανταστεί δτι Όά γινόταν πρδς δφελος τών μι- 
κροϊδιοκτητών, τών δικηγόρων, τών ύποστηριχτών τής άπά 
της». (">)

’Εξάλλου οί Γιακωβίνοι είχαν προπαγανδίσει τά Ιδανικά τής 
αυθεντικής ίσότητας καί τής δημοκρατικής Αρετής πού έμελλε 
νά έχουν Ιδιαίτερη Απήχηση στίς Αναρχικές δμάδες, κυρίως στήν 
'Ισπανία. Ή  χρήση τής προσφώνησης «έσύ» Αντί τοΟ «έσεϊς» καί 
του «πολίτη» Avcl «κύριε» Απέκτησε καθαρά συμβολική Αξία. 
«Στήν ευτυχία τής ισότητας, ή οίκειότητα είναι άπλώς ή είκόνα 
τών φιλανθρωπικών Αρετών πού κρύβουμε μέσα στή ψυχή μας», 
έγραφε μιά έπαναστατική έφημερίδα τδ 1972. (11) Σ τά  μάτια 
τών ύπεραισιό·δοξων Αναρχικών οί Αρετές αυτές έπρόκειτο νά 
διατηρήσουν τή ζωντάνια τους παρ’ δλη τήν Αγριότητα καί τή 
χωρίς νόημα βία πού τΙς συνόδευε. ’Ακόμα καί στήν περίπτωση 
πού οΐ Αναρχικοί συγκεντρώνουν τήν προσοχή τους σέ συγκεκρι
μένες δμάδες, δπως στούς Enrag6s, έκεΐνο πού Ιχε ι σημασία εί
ναι αύτδ καθαυτδ τδ γεγονός δτι Ιγινε ή έπανάσταση. Ά π δ  έκεΐ 
κι υστέρα ή έπανάσταση θά έπιζοΟσε σάν μαγιά κάτω άπδ τήν
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έπιφάγεια τής κοινωνίας μέχρι τό έπόμενο μεγάλο ξέσπασμα. Ή  
προφητεία πού £κανε δ Μαρά — ό πάντοτε εύνοούμενος έπανα- 
στατικδς χαρακτήρας μεταξύ τών μεταγενέστερων άκραίων έπα- 
ναστατών—  στά τέλη τοϋ 1789, θά μποροΰσε νά διεαρυνθεΐ καί 
νά καλύψει δλόκληρο τόν αίώνα. «Οί φτωχοί, πάντοτε έξαθλιωμένοι, 
πάντοτε ύποδουλωμένοι καί πάντοτε καταπιεσμένοι, δέν μποροΰν 
ποτέ νά βελτιώσουν τήν κατάστασή τους μέ εΙρηνικά μέσα. Π ρά γ
μα πού άναμφίβολα άποτελεΐ μιά άπδ τΙς σημαντικότερες άποδεί- 
ξεις γ ιά  τήν έπίδραση τοΰ πλούτου στδ νομικό κώδικα. Ε π ιπλέον , 
οί νόμοι Ιχουν Ισχύ μόνο έφόσον οί άνθρωποι είναι πρόθυμοι νά 
ύπακούσουν* οί άνθρωποι τίναξαν στδν άέρα τδ ζυγό τής άριστο- 
κρατίας* μέ τδν ίδιο τρόπο θά καταστρέψουν καί τδν πλοΰτο. Τδ 
θέμα είναι νά τούς διαφωτίσουμε καί νά τούς κάνουμε νά συνει
δητοποιήσουν τά δικαιώματά τους, καί τότε ή έπανάσταση θά 
λειτουργήσει άλάθητα χωρίς νά μπορέσει νά τής έναντιωθεΐ καμιά 
άνθρώπινη δύναμη». (12)

Ή  έπανάσταση καθαγίασε έπίσης τή συνωμοσία καί δριρμένοι 
άπό τούς κληρονόμους της έπρόκειτο ν* άποδεχτοΰν τή συνωμο
σία σάν τρόπο ζωής. Ή  «Συνωμοσία τών *Ισων» τοϋ Γ,κράκχους 
Μπαμπέφ καί τών φίλων του τό 1796 δγινε τό ύπόδειγμα πού 
iyiooflav ύποχρεωμένοι νά τιμήσουν δλοι οί μεταγενέστεροι έπανα- 
στάτες. Μ’ αύτδ τδν τρόπο §να συγκριτικά άσήμαντο έπεισόδιο 
άπέκτησε πολύ περισσότερη ίστορική σημασία άπ* δ,τι είχε στήν 
Ιποχή του. Ό  Μπαμπέφ ήταν co m m issa ire  k  te r r ie r ,  gya εί
δος πράκτορα γής, πού δούλευε γ ιά  λογαριασμό τών φεουδαρχών, 
καί έπιζητοϋσε μέ πάθος τήν άνατροπή τής κοινωνίας πού θεω- 
ροΰσε άναγκαΐο §να τέτοιο Ιπάγγελμα . νΗδη τδ 1787 είχε προτεί
νει στήν ’Ακαδημία τοΰ Ά ρράς νά συζητήσει τό άκόλουθο θέμα: 
«Μέ βάση τή γενική συσσώρευση τής γνώσης πού άποκτήθηκε, 
ποιά θά ήταν ή κατάσταση ένδς λαοϋ πού θά διέθετε τέτοιους 
κοινωνικούς θεσμούς, ώστε νά έπικρατεΐ τέλεια Ισότητα μεταξύ 
τών μεμονωμένων μελών τής κοινότητας, καί πού ή γή  στήν δ- 
ποία θά κατοι^οϋσε δέν θά άνήκε σέ κανένα —  άν, μέ λίγα  λό
για , δλα ήταν κοινά, άκόμα καί τά  προϊόντα κάθε είδους έργα- 
σίας».(13) Ή  ‘Ακαδημία τοΰ Ά ρράς δέν ήταν Ιτοιμη νά συζη« 
τήσει ένα τέτοιο θέμα. ’Από τή στιγμή δμως πού άρχισε ή έπανά-
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στάση, δ Μπαμπέφ διακήρυξε γι* άλλη μιά φορά τίς άπόψεις 
του: «Ή  Ιδιωτική ιδιοκτησία είναι ή πρωταρχική π ηγή  δλων τών 
κακών πού μαστίζουν τήν κ ο ινω ν ία .. .  δ ήλιος λάμπει γ ιά  δλους 
καί ή γή  δέν άνήκει σέ κανέναν. Έ μπρδς λοιπόν, φίλοι μου, συν- 
τρίψτε, τινάξτε στδν άέρα, άνατρέφτε αύτή τήν κοινωνία πού δέν 
σάς ταιριάζει. Π άρτε δ,τι θέλετε άπδ παντοΰ. Ό ,τιδήποτε περισ
σεύει άνήκει δικαιωματικά σ’ αύτδν πού δέν κατέχει τίποτα». Ή  
βία ήταν άρκετή γ ιά  νά θεμελιώσει τή νέα τάξη πραγμάτων, καί 
παθιασμένα, δπως καί δ Μύντσερ 250 χρόνια πρίν, έξόρκιζε τούς 
άκροατές του: «Κόψτε χωρίς δλεος τά λαρύγγια τών τυράννων, 
τών πατρικίων, τών χρυσωμένων έκατομμυριούχων, δλων έκεί- 
νων τών άνήθικων πού ένδέχεται νά έναντιωθοΟν στήν κοινή μας 
εύτυχία». (14) Μέ τή δημιουργία τοΟ Διευθυντηρίου τδ 1795 καί 
μέ τήν άνυπαρξία προοπτικών γ ιά  κοινωνική έπανάσταση, δ Μπα- 
μπέφ καί οί φίλοι του ξεκίνησαν μιά συνωμοσία ένάντια στήν 
κυβέρνηση. «Έ φτασε ή στιγμή», διακήρυσσαν οί συνωμότες μέ 
τδ «Μανιφέστο τών "Ισων», «γιά νά θεμελιώσουμε τή Δημοκρα
τία τών "Ισων, αύτδ τδ μεγαλόπρεπο ά σ υ λ ο  δλων τών άνθρώ- 
πων. Πλησιάζουν οί μέρες τής γενικής άποκατάστασης. Βασα
νισμένες οικογένειες, έλάτε καί πάρτε τή θέση σας στδ τραπέζι 
πού Ιστρωσε ή φύση γ ιά  δλα τά  τέκνα της». ( 15)

Ό  Μ παμπέφ καταγόταν άπδ τή βόρειο - άνατολική Γαλλία. Ή  
κατάσταση τών άγροτών τής Π ικαρδίας καί τά  βιώματά του γ ιά  
τήν άθλιότητά τους, έμπνεύσανε τίς πολιτικές άπόψεις του. Ή  
βασική άναγκαιότητα, κατά τή γνώμη του, ήταν ή δλοκληρωτΐ- 
κή άγροτική μεταρύθμιση —  καί αύτονομάστηκε Γράκχος, γ ιά  
νά τονίσει τούς δεσμούς του μέ τούς προγενέστερους άγροτικούς 
μεταρυθμιστές. Ά π δ  τήν προπαγάνδιση τής άγροτικής μεταρύθ- 
μισης, κατέληξε, συχνά μέ άσαφή καί άντιφατική μέθοδο, νά έ- 
πεξεργαστεί Ιδέες πού ε ίχε  άνακαλύψει στδν Μαλβύ, τδν Μορελλύ 
καί τδν Ρουσσώ, καί νά τ ις μετατρέψει σέ πρόγραμμα έπαναστα- 
τικής πολιτικής δράσης. Στήν ούσία δέν ήταν ποτέ άναρχικός, 
μολονότι ή έπιμονή του στήν κατάργηση τής Ιδιωτικής Ιδιοκτη
σίας τδν συνδέει μέ τούς μεταγενέστερους άναρχικούς στοχαστές. 
Τ ά  Αποτελέσματα δμως, πού σύμφωνα μ’ 2ναν αύθεντικδ άναρχι- 
κδ θά έπιτυγχάνονταν μέ τήν έλεύθερη συνεργασία τών άτόμων,
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θά έπιτυγχάνονταν κατά τόν Μπαμπέφ, μέ τό κράτος. «Ή  κυ
βέρνηση», δγραφε, «θά Απαλλαγεί άπ’ δλα τά δρια, τούς φρά
χτες, τούς τοίχους, τΙς κλει-δαριές στίς πόρτες, τΙς διαφωνίες, τΙς 
δίκες, τΙς κλοπές, τούς φόνους, άπό κάθε είδους Εγκλημα* άπό τή 
ζήλεια, τήν άντιζηλεία, τήν πλεονεξία, τήν περηφάνεια, τήν άπά- 
τη, τή διπλοπροσωπεία, μέ λίγα λόγια άπ’ δλες τΙς διαστροφές, 
καθώς καί άπό τό σκουλήκι τού γενικού, τοΟ άτομικού καί τοΟ 
αίώνιου άγχους γ ιά  τό αδριο, γ ιά  τήν έπόμενη βδομάδα, γιά  τόν 
έπόμενο χρόνο, γ ιά  τά γερατειά μας, γ ιά  τά παιδιά μας, γ ιά  τά 
έγγόνια μας, άπό τό σκουλήκι πού τρώει τά σωθικά τοΟ καθενός 
μας». (1€) "Αν οί σκοποί είναι άναρχικοί, ΐά  μέσα δέν είναι. 
Ό  Μπαμπέφ πίστευε στό Ισχυρό κράτος, πού διευθύνεται άπό 
κάποια έπαναστατική δικτατορική /κλίκα, ύπεύθυνη γιά  τήν δργά- 
νωση τής οίκονομικής ζωής, μέ συλλογική Ιδιοκτησία τών μέσων 
παραγωγής καί πλατιές δικαιοδοσίες γιά  τή διεύθυνση τής έρ- 
γασίας. 'Επομένως σωστά θεωρείται πρόδρομος τών κομμουνιστών 
συγγραφέων. ’Αποτελεΐ δμως σημαντική, θρυλική, φυσιογνωμία 
γιά  δλους τούς μεταγενέστερους έπαναστάτες, γιατί έπέμενε στήν 
άναγκαιότητα μετατροπής τής πολιτι,κής έπανάστασης σέ κοινω
νική καί οικονομική, καί πάνω άπ’ δλα γιατί πίστευε στή συνω
μοσία σάν τό μόνο σωστό μέσο γ ιά  τήν έπίτευξή της.

Ή  8ική του «Συνωμοσία τών ’Ίσων» ήταν τελείως άσήμαντη, 
ένμέρει γιατί τόσο αυτός δσο καί οί φίλοι του συνδύαζαν τήν 
προετοιμασία τής συνωμοσίας μέ τή δημόσια συζήτηση τών στό
χων τους —  καί γι* αύτό τό λόγο ήταν εύκολο γ ιά  τήν άστυνο- 
μία νά εισχωρήσει στήν όργάνωση καί ή καταστολή της ήταν 
γρήγορη καί εύκολη. Παρόλο δμως πού ό ίδιος ό Μπαμπέφ έκτε- 
λέστηκε καί πολλοί άπό τούς φίλους του έξορίστηκαν, παρέμεινε 
ή Ιδέά της συνωμοσίας σά μέσο γ ιά  τήν έπίτευξή τής κοινωνικής 
έπανάστασης. Υ πήρχαν δντως οί άντίπαλοι τής έπανάστασης πού 
είχαν δλη τήν προθυμία ν’ άποδεχτοϋν τήν άντίληψη δτι ή δλη 
ύπόθεση ήταν άποτέλεσμα μιας παγκόσμιας συνωμοσίας. «Σ’ αύ- 
τή τή Γαλλική ’Επανάσταση δλα, άκόμα καί τά φοβερότερα σκάν
δαλα, είχαν προβλεφτεί, προκαθοριστεί καί προσχεδιαστεΤ, δλα 
είχαν προετοιμαστεί καί παρακινηθεί άπό τούς άνθρώπους πού 
κινούσαν τά νήματα τών συνωμοσιών, πού είχαν μεγάλη πείρα
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στίς μυστικές όργανώσεις, άπό τούς άνθρώπους πού ήξεραν νά 
διαλέξουν καί νά έπισπεύσουν τή στιγμή πού εόνοοΰσε τά σχέ
διά τους». (17) Αύτές οί ύποψίες, πού διατυπώνονται άπό έναν 
έμιγκρέ Ιερέα τό 1797, είναι χαρακτηριστικές τών πεποιθήσεων 
πού έπρόκειτο νά έχουν οί συντηρητικοί τόν 19ο αίώνα' καί στήν 
ούσία δλοι αότοί πού στήν έποχή μας είναι έτοιμοι ν’ άποδώσουν 
ένα ένοχλητικό γεγονός στίς μηχανοραφίες τών κομμουνιστών 
(τών μασώνων, τών καθολικών ή τών ‘Εβραίων) είναι θύματα 

τής ίδιας ψευδαίσθησης. Τό άποτέλεσμα ήταν νά ύπερτιμήσουν 
οί συνωμότες τή σπουδαιότητά τους καί σ’ δρισμένες περιπτώσεις 
νά ώθήσουν καί τούς Ιστορικούς νά τήν ύπερτιμήσουν.

Γ ιά  τή γενιά  πού διαδέχθηκε τή «Συνωμοσία τών νΙσων», τό 
μεγάλο πρότυπο τοϋ συνωμότη, τό παράδειγμα άπ’ τό όποιο έμ- 
πνεύστηκαν πολλοί μεταγενέστεροι έπαγγελματίες έπαναστάτες, ή
ταν ό Φίλιππο Μπουοναρρότι, πού δ Μπακούνιν τόν άποκάλεσε 
«μεγαλύτερο συνωμότη τοΰ αίώνα». (18) Γεννήθηκε στήν Τοσκά
νη, καί στό πανεπιστήμιο προσχώρησε στίς έπαναστατικές Ιδέες 
τών «φιλοσόφων»’ έπηρεάστηκε έπίσης άπό τόν άγώνα γ ιά  τήν 
άνεξαρτησία τής Κορσικής. Μέ τό ξέσπασμα τής έπανάστασης 
στή Γαλλία βρέθηκε άμέσως έκεΐ. Συνάντησε τδν Μπαμπέφ καί 
πήρε μέρος στή συνωμοσία του, τήν δποία άργότερα έξιστόρησε. 
Στήν έξορία του στήν Ε λβετία  καί τό Βέλγιο, καί μετά τήν δρι- 
στ^κή έπιστροφή του στή Γαλλία, άφιέρωσε τή ζωή του στήν Γδρυ- 
ση άναρίθμητων καί συχνά μυθικών μυστικών έταιρειών πού τε
λικά βοήθησαν τή διάδοση τών &δεών του. Πίστευε πώς ήταν έ- 
κεΐνος πού θά' έπανόρθωνε τά  σφάλματα τών έπαναστατών προ
δρόμων του: «Ή  άποβλάκωση τών άθεϊστών, τά σφάλματα τών 
Έμπερτιστών, ή άνηθικότητα τών Δαντωνιστών, ή ταπεινωμένη 
περηφάνεια τών Γιρονδίνων, οί σκοτεινές συνωμοσίες τών Βασιλι
κών, τό χρυσάφι τής Α γγ λ ία ς , διαψεύσανε τήν 9η Φερμιδώρ, 
τις έλπίδες τοΰ γαλλικοΰ λαοΰ καί δλου τοΰ άνθρώπινου 
είδους». (19) Ή  έπανάσταση ήταν στήν οόσία ένα καθήκον πού 
Ιπρεπε νά έκπληρωθεΐ.

Στή Γαλλία, δπου γύρισε μετά τήν έπανάσταση τοΰ 1830, δ 
Μπουοναρρότι έξακολούθησε, χωρίς άποτέλεσμα, νά δημιουργεί 
μυστικές έταιρεΐες καί νά έφαρμόζει αύτό πού είχε χαρακτηρίσει
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δταν ήταν νεαρός, «βαθιά πεποίθηση δτι είναι καθήκον κάθε Α
γιοπρεπούς άνθρώπου νά έργάζεται γ ιά  τήν Ανατροπή τού κοινω
νικού συστήματος πού καταπιέζει τήν πολιτισμένη Εύρώπη, γ ιά  νά 
Οιμελιώσει μ ιά  τάξη πραγμάτω ν πού θά συντηρήσει τήν εύτυχία 
καί τήν Αξιοπρέπεια δλω ν»^20) Έ ζη σ ε  μέχρι τό 1837, ένσαρ- 
κώνοντας γ ιά  τούς νεότερους έπαναστάτες τΙς παραδόσεις καί τΙς 
Αρετές τής μεγάλης έπανάστασης, «γενναίος καί σεβάσμιος γέρον
τας», πού, δπως παρατήρησε δ ’Ά γγ λ ο ς  χαρτιστής ήγέτης Μπρόν- 
τ*ρ ’Ομπράΐεν, «στήν προχωρημένη ήλικία τών έβδομηνταεφτά 
χρονών δκλαιγε σά μικρό καιδάκι κάθε φορά πού Ακουγε τό δνο- 
μα τοϋ Ροβεσπιέρου». (21) Μ ερικές φορές βρέθηκε στό περιθώ
ριο πραγματικών συνωμοσιών στό Β έλγιο ή στήν ’Ιταλία . Π ιό 
συχνά δμως ήταν δ ίδιος μιά συνωμοσία, δ Απαραίτητος πατρό- 
νος τών έπαναστατικών συγκεντρώσεων, τό Ακαμπτο καί μαχητι
κό μέλος τών δημοκρατικών έταιρειών, δπως τής «Ε ταιρείας τών 
Δικαιωμάτων τοϋ Άνθρώπου», πού θεωρήθηκε — λαθεμένα—  ύ- 
πίύθυνη γ ιά  τΙς Απόπειρες δολοφονίας έναντίον τοΟ Λουδοβίκου - 
Φιλίππου τό 1835 καί τό 1836* Ό  Μπουοναρρότι ήταν ή κυρίαρ
χη φυσιογνωμία, δπως I  ΜπλανκΙ καί δ Μπακούνιν γ ιά  τήν έπό- 
μβνη γενιά , πού θεωρήθηκε άπό τούς συγχρόνους του καί πολύ 
περισσότερο  άπό τούς μεταγενέστερους σάν ή ένσάρκωση τοϋ 
πνεύματος τής έπανάστασης, σάν ό Αφοσιωμένος Απόστολος τής 
έπανάστασης γ ιά  τήν έπανάσταση.

Ή  Γαλλική Έπανάσταση Αφησε πίσω της τουλάχιστον τρεϊς 
μύθους, πού πρόσφεραν στηρίγματα στίς έπαναστατικές δοξασίες 
τού 19ου αΙώνα καί άποτέλεσαν μέρος τών πεποιθήσεων τών Α

* Ή  δεύτερη δολοφονική άπόπειρα ήταν στήν ουσία μιά πράξη κοι
νωνικής διαμαρτυρίας, πού έμοιαζε παράξενα μέ δρνσμένους άπό τούς 
δομβισμους πού έκαναν οΐ άναρχικοί στό τέλος τοϋ 19ου αιώνα. Ό  δο
λοφόνος, δ Άλιμπώ, δήλωσε: «νΗθελα νά σκοτώσω τό βακπλιά, γιατί 
κίναι έχθρός τοϋ λαοϋ. Βρισκόμουν σέ άθλια κατάσταση λόγω τών 
σφαλμάτων τής κυβέρνησης' κι έφόσον δ βασιλιάς είναι ό έπικεφαλής, 
άποφάσισα νά τόν <τκοτώσω». 'Οταν τόν ρώτησαν ποιοί ήταν οΐ συνερ
γάτες του ισυνωμότες Απάντησε: «Ό  άρχηγός τής συνωμοσίας ήταν τό 
κεφάλι μου' οί συνεργοι ήταν τά χέρια μου». Καί στό Ικρίωμα φώνα
ξε: «Πεθαίνω γιά τήν έλευθερία, γιά τό καλό τής άνθρωπότητας, γιά 
τήν έκμηδένιση τής μισητής .μοναρχίας!» (TTIUREAU —  DANGIN, 
«HISTOIRE DE LA MON ARCHIE DE JUILLET>, Τόμος III, 3η 
Κκδοση, Παρίσι 1892, σελ. 85. (Σ .τ.Σ .).
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ναρχικών. Πρώτο, δ μύθος τής έπιτυχημένης έπανάστασης. Ά ρ α  
λο:πόν ήταν δυνατή μιά βίαιη έπανάσταση* καί δεύτερο, ή έπό- 
μενη έπανάσταση θά είναι ή άληθινή κοινωνική έπανάσταση καί 
δχι άπλώς ή άντικατυάσταση τής μιας κυρίαρχης τάξης άπδ μιάν 
άλλη. Σύμφωνα μέ τδν Μ παμπέφ, « Έ  Γαλλική ‘Επανάσταση εί
ναι άπλώς δ πρόδρομος μ ιας πολύ μεγαλύτερης, πολύ έντυπωσια- 
κότερης έπανάστασης, πού θά είναι ή τελ ική»^22) Τρίτο, ή έ
πανάσταση αύτή θά μπορούσε νά πραγματοποιηθεί μόνο ύστερα 
άπό τήν ύπονόμευση τής ύπάρχουσας κοινωνίας άπό μιά συνω
μοσία άφοσιωμένων έπαναστατών. Αύτές τΙς άπόψεις έπρόκβιτο 
νά συμμεριστούν οί Γερμανοί μαρξιστές, οί Ρώσοι λαϊκιστές καί 
οί Γάλλοι καί Ισπανο ί άναρχικοί. Ά π ό  δώ καί πέρα οί έπανα- 
στάσεις θά γίνονταν τόσο στούς δρόμους δσο καί στά σπουδαστή
ρια τών φιλοσόφων.

2

Ό  μύθος τής έπανάστασης ίκανοποίησε τΙς Ιδιοσυγκρασιακές ά- 
νάγκες δλων έκείνων πού στούς προηγούμενους αΙώνες θά είχαν 
πάρει μέρος στίς σταυροφορίες ή στίς θρησκευτικές έξεγέρσεις. 
Ταυτόχρονα δμως οί οικονομικές καί κοινωνικές μεταβολές στήν 
Εύρώπη στίς άρχές τοΟ 19ου αΙώνα προωθούσαν καινούργιες συ
ζητήσεις γ ιά  τή μορφή τής κοινωνίας μετά τή έπανάσταση καί 
γ ιά  τή ζωή στήν δποία θά μπορούσαν νά έλπίζουν οί άνθρωποι 
σέ μιά καινούργια βιομηχανική έποχή. Σ τά  χρόνια μετά τήν έ
πανάσταση δημιουργήθηκαν νέες δραματικές ούτοπίες, πού βασί
ζονταν στή γνώση (πράγμα πού· δπως διαπιστώσαμε συμμεριζό
ταν καί δ Γκόνυουιν) τών παραγωγικών ίκανοτήτων τής βιομη
χανίας καί τών μηχανών, καί στή συνειδητοποίηση τού γεγονό
τος δτι ή Γαλλική ’Επανάσταση δέν κατόρθωσε νά ικανοποιήσει 
παρά έλάχιστο μόνο μέρος τών οικονομικών καί κοινωνικών βλέ
ψεων τών φτωχών. Στό μύθο τής έπανάστασης προστέθηκαν τώ 
ρα οί καινούργιοι μύθοι γ ιά  τή  μελλοντική κοινωνία.

Οί ούτοπικοΐ σοσιαλιστές, άπό τούς δποίους πιό σημαντικοί 
θεωρούνται δ Φουριέ καί δ ΣαΙν - Σιμόν, άσχολήθηκαν, δπως καί
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ό Γαόντουϊν, μέ τή μελλοντική κατάσταση τής κοινωνίας καί δχι 
μέ τά μέσα πού θά χρησιμοποιούνταν γ ιά  τήν πραγματοποίηση 
τής έπανάστασης. Πίστευαν πώς ή λογική καί ή άνθρώπινη πρό
οδος θά έπέφεραν τΙς άπαραίτητες άλλαγές χωρίς νά χρειαστεί 
ή χρησιμοποίηση βίας. Σύμφωνα μέ τόν Έ γ κ ε λ ς , «δ σοσιαλισμός 
είναι γ ιά  δλους αύτούς ή έκφραση τής άπόλυτης άλήθειας, τής 
λογικής καί τής δικαιοσύνης, καί δέν χρειάζεται παρά νά άνα- 
καλυφθεΐ γ ιά  νά κατακτήσει τόν κόσμο ,μέ τή δύναμή του». (23) 
Σ τά  δράματά τους γ ιά  τή μελλοντική κοινωνία παρατηροΰμε πολ
λά στοιχεία πού θά έπανέλθουν άργότερα σέ πολλά σημεία τής 
άναρχικής θεωρίας* οί πεποιθήσεις τοΰς ΣαΙν - Σιμόν καί ιδιαίτε
ρα τοΟ Φουριέ πρόσφεραν πάρα πολλά στή διαμόρφωση τοϋ εϊρη- 
νικοΰ, λογικοϋ καί ήρεμου άναρχικοΰ, δπως άκριβώς οί ένέργειες 
τών E nrag6s, τοϋ Μπαμπέφ ή τοΰ Μπουοναρρότι άποτέλεσαν πα 
ραδείγματα γ ιά  τούς ·βίαιους έπαναστάτες, τούς άπόστολους τής 
άναρχικής τρομοκρατίας.

Ό  Φουριέ, πού πέθανε τό 1837, τήν ίδια χρονιά μέ τόν Μπουο
ναρρότι, ήταν περιοδεύων έμπορικός άντιπρόσωπος χωρίς μεγάλη 
έπιτυχία , Ινας σοβαρός καί ήσυχος έργένης πού πέρασε έντελώς 
άδιατάραχτη ζωή, "Οπως καί δ Γκόντουϊν, πίστευε πώς ή νέα 
κοινωνία θά πραγματωνόταν μέ τήν δρθολογική συνεργασία τών 
άνθρώπων. Ή  κοινωνία του, πού τήν άποκαλοΰσε Α ρμονία, άπό 
δρισμένες άπόφεις ήταν ήδη άλλόκοτη καί στήν ούσία γινόταν 
πιό άλλόκοτη άπό τό συμβολισμό στήν περιγραφή της καί άπό 
τούς άτέλειωτους πίνακες, δπου τά άνθρώπινα πάθη έξισώνονται 
κατά κάποιο τρόπο μέ τά χρώματα ή τΙς νότες τής κλίμακας. Δε
λεαζόμαστε νά περιγράφουμε μόνο τΙς πιό έκκεντρικές πλευρές 
τής ζωής στήν Αρμονία —  ή χρησιμοποίηση π .χ . τών μικρών 
παιδιών γ ιά  τό μάζεμα τών σκουπιδιών, έφόσον είναι σέ δλους 
γνωστό δτι άρέσει στά παί'διά νά παίζουν μέ τή σκόνη καί τά 
χώματα, ή ή εικόνα παιδιών τριών χρονών πού καθαρίζουν μπι
ζέλια γ ιά  τήν κουζίνα (μέ τή βοήθεια μιας περίεργης μπαγκα- 
τέλας μέ διάφορες τρύπες) πρίν πάρουν τδ πρωϊνό τους πού ή 
ταν κρέμα, φροϋτα, μαρμελάδα κι έλαφρό λευκό κρασί. Πίσω 
άπ* δλες αύτές τΙς φαντασιώσεις ύπάρχουν μ ιά -δυ δ  δννοιες πού 
δικαιολογοΰν τήν έπιρροή πού είχε δ Φουριέ, καί τΙς δποΐες δανεί
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στηκαν dbc* αύτόν ot μεταγενέστεροι στοχαστές πού Ασχολήθηκαν 
μέ τήν κοινωνική Οργάνωση.

Ό  Φουριέ πίστευε πώς δλα τά  κακά τής κοινωνίας δφείλονταν 
βασικά στό γεγονός δτι βρίσκονταν σέ διαρκή σύγκρουση μετα
ξύ τους τά φυσικά ένστικτα τοΟ άνθρώπου καί τό κοινωνικό τους 
περιβάλλον. Έ  μόνη λύση πού άπέμενε λοιπόν ήταν νά προσαρμο
στεί ή κοινωνία καί δ φυσικός κόσμος στή φύση καί τΙς άνάγκες 
τών άνθρώπων. Ή  κοινωνία πού θά Ικανοποιούσε τήν έπιθυμία 
τών άνθρώπων γ ιά  ποικιλία, γ ιά  κοινωνική ζωή καί προβλημα
τισμό, γ ιά  καλή τροφή καί Εκλεπτυσμένες Απολαύσεις, θά μπο- 
ροΟσε νά αύτοδιευθύνεται. Μ* έναν έξαιρετικά έξελιγμένο κατα
μερισμό τής έργασίας, μέ τήν μετατροπή τής έργασίας σέ ένδια- 
φέρουσα δραστηριότητα πού θά Εξασφαλίζει νά μήν καταπιάνε
ται ποτέ ό άνθρωπος μέ τήν Εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος γ ιά  
παραπάνω άπό δύο ώρες τή φορά, ή σκληρή μονοτονία τής νέας 
βιομηχανικής κοινωνίας θά μποροϋσε νά καταργηθεΤ. Μέ τήν 
δρθολογικοποίηση τής γεωργίας καί μέ τΙς βελτιωμένες μεθόδους 
μεταφοράς θά ύπήρχε άρκετή τροφή γ ιά  δλους, καί ή βιομηχα
νία θά περιοριζόταν στά έλάχιστα Απαραίτητα γ ιά  τήν Ικανοποίη
ση τών άπλών Απαιτήσεων τών άνθρώπων. (Τά προϊόντα δπως 
τό ψωμί, πού χρειάζονταν μεγάλη Επεξεργασία γ ιά  τήν προετοι
μασία τους — μάζεμα τού σιταριοΟ, άλεσμα στό μύλο, πλάσιμο 
τοϋ ψωμιοΟ, ψήσιμο—  θά τά ΑντικαταστοΟσαν μέ άπλούστερα 
προϊόντα). Ή  παραγω γή σέ πλατιά κλίμακα θά Απλοποιούσε τή 
ζωή καί θά μείωνε τό κόστος της, ένώ ή μαζική κατανάλωση θά 
πρόσφερε τή δυνατότητα σταθερής άγορΑς, πράγμα πού θά 6οη- 
θοδσε νά Αποφευχθούν οί Ανωμαλίες τής ύπερπαραγωγής. (Ό  
Φουριέ είχε δουλέψει κάποτε γ ιά  έναν έμπορο πού βύθισε τό φορ
τίο μέ τό ρύζι στή θάλασσα γ ιά  νά διατηρήσει τήν τιμή στό ύ
ψος της, πράγμα πού δέν τό ξέχασε π ο τέ ) .

Οί κοινότητες τοΟ Φουριέ — τά «φαλανστήρια»—  ήταν συνεργα
τικές έπιχειρήσεις, δπου κάθε μέλος διέθετε Ιναν Αριθμό μετο
χώ ν. Π αρ’ δλη τήν αύτοπειθαρχημένη ρουτίνα τής διαβίωσης 
τών κατοίκων τής Α ρμονίας, ή κοινωνία τους δέν βασιζόταν στήν 
ισότητα Αλλά στήν Ιδιοκτησία τού κεφαλαίου. Σύμφωνα μέ τόν 
Σάρλ Ζίντ, τά φαλανστήρια ήταν κάτι Ανάμεσα σέ τεράστιο ξε-
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ναδοχείο καί σέ τεράστιο συνεργατικά κ&τάστημα. Έ νώ  βασικά 
πρόκειται γ ιά  κοινότητα μέ περισσότερες Ανέσεις άπό τήν Ιδανική 
κοινωνία τοΰ Γκόντουϊν (ύπήρχε τουλάχιστον κεντρική θέρμανση), 
Αποτελεΐ παρόμοιο Ιξτρεμισμό Απρόσωπης συνεργασίας. Πρόκει
ται γ ιά  Svav κόσμο δπου τά  παιδιά  χωρίζονται άπό τούς γονείς 
τους, δπου δλα τά γεύματα είναι κοινά καί οΐ μόνοι Ιδιωτικοί 
χώροι πού χρειάζονται είναι ή κρεβατοκάμαρα καί τό δωμάτιο 
τοϋ ντυσίματος. Πρόκειται δμως γ ιά  πραγματική άναρχική κοι
νωνία. *0 Φουριέ σέ καμιά περίπτωση δέν Απαιτεί τήν έπέμβαση 
τοδ κράτους γ ιά  τή ρύθμιση τών σχέσεων μεταξύ τών διαφόρων 
φαλανστηρίων. Καταδικάζει τή χρησιμοποίηση τής βίας: «Ό ,τι- 
δήποτε βασίζεται στή βία», Εγραφε γ ιά  τΙς κοινότητες τών Ί η -  
σουΓτών στήν Π αραγουάη, «είναι εδθραστο καί ύποδηλώνει τήν 
άπουσία εύφυΐας». f24) Οί κοινότητές του είναι πρόδρομοι Εκεί- 
νων τών προσπαθειών γ ιά  συνεργατικές ούτοπικές Επιχειρήσεις, 
μέ τΙς δποίες οί Ιδεαλιστές τοϋ 19ου καί τοΰ 20οϋ αΙώνα προ
σπάθησαν νά ξεφύγουν άπό τόν βιομηχανικό κόσμο* μερικές φορές 
Αμεσα Επηρεασμένες Απ’ αύτό·ν, δπως 6 περίφημος καταυλισμός 
στή Φάρμα Μπρούκ, στή Μασαχουσέτη, κι άλλοτε Επηρεασμένες 
Από πεποιθήσεις κι Ελπίδες δμοιες μέ τΙς δικές του: δπως τά κι- 
μπούτζ στό σύγχρονο Ισ ρα ή λ . Δέν Επηρέασε άποκλειστικά τούς 
άναρχικούς: ή Επιμονή του γ ιά  τήν πλατιάς κλίμακας παραγωγή 
καί γ ιά  τή μαζική κατανάλωση μέσω τυποποιημένων συνεταιρι
σμών πρόλεγε τΙς μεθόδους τοΰ μεταγενέστερου καπιταλισμοΰ. 
Μέ τήν Εμφαση πού Εδινε στή δυνατότητα νά μεταβληθεί (καί 
νά διαστρεβλωθεί) ή  φύση τοΰ άνθρώπου, είναι πρύδρομος δλων 
δσων πιστεύουν στόν οίκονομικό σχεδιασμό καί τόν κοινωνικό προ
γραμματισμό, σοσιαλιστών καί καπιταλιστών. Παρόλα αύτά Α- 
ποτελεί βασικό τμήμα τοΰ κόσμου τών Ιδεών Απ’ δπου άναδύεται 
δ αύθεντικός Αναρχισμός. Κανένας κοινωνικός θεωρητικός τοΰ 
1840 καί τοΰ 1850 δέν μποροϋσε ν* άγνοήσει τΙς άπόφεις του, 
άκόμα καί στήν περίπτωση πού πολλές Απ’ αύτές φαίνονταν πο
λύ φανταστικές γ ιά  νά θεωρηθοΰν σοβαρές. «Γιά Εξι δλόκληρες 
βδομάδες ήμουν αιχμάλωτος αύτής τής παράξενης Ιδιοφυίας», 
Εγραφε δ Προυντόν. ί25) Α ργότερα άρνήθηκε τήν Επιρροή τοΰ 
Φουριέ: «Σαφώς διάβασα Φουριέ καί συζήτησα τΙς Ιδέες του πε
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ρισσότερο Απδ μιά φορά, άλλά σέ τελευταία Ανάλυση δέν νομίζω 
να τού όφείλω τίποτα». (2β) Κ ι δμως θά παρατηρήσουμε πολλά 
στοιχεία άπδ τδ μεγαλοφυϊές καί σχεδόν παιδικό δραμα τοΟ Φου
ριέ μέσα στήν εΐκόνα πού Εχει γ ιά  τδν κόσμο δ Προυντόν, καί 
κατά συνέπεια στίς άντιλήψεις πολλών Αναρχικών πού θεωροΰν- 
ται πνευματικά τέκνα τοϋ Προυντόν.

Ά ν  δ Φουριέ, μέ τήν Εμφαση πού δίνει στήν έξωστρεφή φύ
ση τοϋ άνθρώπου καί μέ τήν πίστη του σ’ δ,τι μπορούσε νά Επι
τευχθεί μέ τή συνεργασία —  πράγμα πού Ιρχεται σέ τόσο με
γάλη άντίθεση μέ τήν μοναχική, Εργένικη ύπαρξή του—  προβά
λει τήν εϊκόνα τής κοινωνίας πού θά δημιούργησε! μετά τήν έ
πανάσταση, δ άλλος μεγάλος ούτοπικδς σοσιαλιστής στοχαστής 
τών άρχών τοϋ 19ου αΙώνα, δ Ά νρύ ντέ Σ αΙν-Σ ιμόν , μολονότι 
πρόσφερε πολλά γιά  τήν Ανάπτυξη τής έννοιας τής έπανάστασης, 
δέν ήταν ποτέ άναρχικός. Είναι άλήΰιεια πώς πίστευε δτι στήν 
Ιδανική κοινωνία τδ κράτος θά γινόταν άχρηστο καί ή πολιτική 
δράση περιττή. «Οί άνθρωποι πού Εκαναν τήν έπανάσταση, οί 
άνθρωποι πού τήν κατεύθυναν, καί οί άνθρωποι πού Απδ τδ 1789 
μέχρι σήμερα καθοδήγησαν τή χώρα, Εχουν διαπράξει Ενα σοβα
ρότατο πολιτικό σφάλμα. Προσπάθησαν δλοι νά βελτιώσουν τούς 
κυβερνητικούς μηχανισμούς, ένώ θά Ιπρεπε νά τούς ύποτάξουν 
καί νά δώσουν προτεραιότητα στή διαχείριση». (27) Στήν ούσία 
τά λόγια αύτά θυμίζουν πολύ τή φράση τοϋ Κάρλ Μάρξ: «ή κυ
βέρνηση τών Ανθρώπων Αντικαθίσταται μέ τή διαχείριση τών 
πραγμάτων». Ή  «διαχείριση» δμως, πού θαύμαζε τόσο πολύ δ 
ΣαΙν - Σιμόν, δέν είχε καμιά σχέση μέ τήν αύθόρμητη συνεργασία 
τών φαλανστηρίων τοϋ Φουριέ ή τής Εργατικής διεύθυνσης τής 
βιομηχανίας πού έπρόκειτο νά προπαγανδίσουν Αργότερα οί ά
ναρχικοί. Οί Αληθινοί κληρονόμοι τής σκέψης τοϋ Σ α Ιν -Σ ιμ δ ν  
ήταν λοιπδν σ’ αύτδ τδ θέμα οί τραπεζίτες καί οί καπιταλιστές 
πού άποτέλεσαν μάλιστα καί τούς πρώτους μαθητές του. Ό  ΣαΙν - 
Σιμδν θά πρέπει νά θεωρηθεί πρόδρομος τών μεγάλων βιομηχά- 
νων καί κεφαλαιούχων τοϋ 19ου αΙώνα .καί δχι τών Επαναστατών 
ήγετών.

Έ  Επίδραση δμως τοϋ ΣαΙν - Σιμδν στδν Μάρξ ήτα.ν τεράστια. 
Ό  ΣαΙν - Σιμδν ήταν δ πρώτος στοχαστής πού άνέλυσε τΙς ίστο-
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ρικές μεταβολές μέ βάση τήν πάλη πού διεξάγεται άνάμεσα στίς 
κοινωνικές καί οικονομικές τάξεις. Πίστευε έπίσης πώς τό προ- 
υσές τής ίστορίας βρισκόταν στό πλευρό τής έπανάστασης, πε- 
ιιοίθηση πού, δταν τής δόθηκε χςγκελιανή μορφή άπό τόν Μάρξ, 
άποτέλεσε τόν Ισχυρότερο ψυχολογικό παράγοντα γιά  τήν έξάπλω- 
<ιη τοΟ μαρξισμοϋ. Ή  άκατάστατη, χωρίς σύστημα καί ΙδιόρυΘμη 
διδασκαλία το& Σ α Ιν -Σ ιμ ό ν  διαδόθηκε καί συζητήθηκε μετά τό 
θάνατό του τό 1827. Μερικοί άπό τούς δπαδούς του έκαναν τόν 
Σαιν-Σιμονισμό θρησκεία: άλλοι καλλιέργησαν τή λατρεία του 
γιά τήν έπιστήμη καί δημιούργησαν 'τόν κλάδο τής κοινωνιολο- 
γίας: άλλοι έγιναν πετυχημένοι έπιχειρηματίες καί στήν ούσία 
ή Διώρυγα τοϋ Σουέζ καί ή σιδηροδρομική γραμμή Παρίσι - Λυ
ών - Μεσόγειος ήταν έπιχειρήσεις έμπνευσμένες άπό τΙς Ιδέες του. 
Μολονότι δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθεί άναρχικός, οί άπόψεις 
του, δπως καί τοϋ Φουριέ, πρόσφεραν πολλά γιά  τή διαμόρφωση 
ΐής πνευματικής άτμόσφαιρας στήν δποία άναπτύχθηκαν οί δύο 
μιγάλοι Αναρχικοί τοϋ 19ου αίώνα, δ Προυντόν καί δ Μπακούνιν.

Ένώ  οί ούτοπικοΐ σοσιαλιστές στή Γαλλία συμπληρώνουν τό έργο 
τής Γαλλικής Έπανάστασης, κάνοντας προτάσεις γ ιά  τή μορφή 
τ^ς κοινωνίας μετά τήν έπόμενη πετυχημένη κοινωνική έπανά- 
αταση, οί Γερμανοί φιλόσοφοι πρόσφεραν τό άλλο ούσιαστικό στοι- 
χιϊο  στή σκέψη τών νεότερων πρακτικών καθώς καί θεωρητικών 
έπαναστατών πού έμφανίστηκαν στή δεκαετία τοϋ 1830 καί τοϋ 
1840. «Οί Αληθινοί μου δάσκαλοι είναι τρεις», Ιγραφε δ Προυν
τόν, «ή Βίβλος, δ Ά ν τ α μ  ΣμΙΘ καί δ Χέγκελ». (28) : καί στό Ιρ- 
γο του Εμφανίζονται περισσότερα Γχνη τοϋ τελευταίου παρά τών 
ϊύο προηγούμενων. Τήν ίδια περίπου έποχή δ Μπακούνιν, δπως 
καί δλοι οί Ρώσοι διανοούμενοι τής γενιάς του, αίσθάνθηκε τήν 
Ιπίδραση τοϋ Χ έγκελ καί τόν άγάπησε μέ δλη τή βιαιότητα τής 
παθιασμένης φύσης του. Μέσα άπό τή μελέτη τοϋ Χέγκελ, έγρα- 
φ ι, «έχω Ανορθωθεί γ ιά  νά μήν ξαναπέσω ποτέ». (29)

Ή  Γαλλική ’Επανάσταση είχε Αποδείξει πώς ήταν δυνατό νά 
καταστραφοϋν οί παλιές μορφές διακυβέρνησης. Οί ούτοπικοΐ σο
σιαλιστές πρότειναν έξιδανικευμένες εΙκόνες γιά  τή μορφή τοϋ 
καινούργιου κόσμου. Οί χεγκελιανοί ήταν έκεΐνοι πού πρόσφεραν 
στή νέα γενιά τών έπαναστατών τήν παποίθηση δτι ή ί'στορία
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βρισκόταν στδ πλευρό τους, καί τή φιλοσοφία τής ριζικής Αλλα- 
γής. Οί διάδοχοι τοϋ Χ έγκελ — οί «νεοχεγκελιανοί»—  παρέλαδαν 
τή θεωρία τού δασκάλου καί τήν έστρεψαν πρδς έπαναστατικούς 
στόχους. Έ νώ  δ Εδιος δ Χ έγκελ είχ* χρησιμοποιήσει τή φιλοσο
φία του σάν μέσο δικαίωσης τοΟ ύπάρχοντος πρωσικοΟ κράτους, 
οί διάδοχοί του, σύμφωνα μέ τδν Μάρξ, Αντέστρεψαν τήν διαλε
κτική του καί τήν Ικαναν φιλοσοφία τής έπανάστασης. Έφόσον, 
σύμφωνα μέ τδν Χέγκελ, δλα δσα ήταν πραγματικά ήταν Ορθολο
γικά, θά πρέπει, σκέφτηκαν οί νεοχεγκελιανοί, νά είναι δυνατή 
ή Αναδιάρθρωση τοΟ κόσμου Ιτσι πού νά Ανταποκρίνεται στίς 
άπαιτήσεις τού όρθού Λόγου. Έφόσον, πάλι, ή κίνηση τή'ς ίστο- 
ρίας ήταν διαλεκτική καί δλες οί συγκρούσεις είχαν σάν Αποτέ
λεσμα μιά νέα σύνθεση, ή σύγκρουση τών τάξεων ή οί διαδοχικές 
έπαναστάσεις θά πρέπει Αναπόφευκτα νά δημιουργήσουν μιά νέα 
τάξη πραγμάτων. Μ* αύτή τή μέθοδο έπεξεργάστηκε δ Μάρξ τή 
θεωρία τής πάλης τών τάξεων πού θά κατέληγε στή δικτατορία 
του προλεταριάτου, διάφοροι Αλλοι, δμως, πού εΤχαν κι αύτοί 
γοητευτεί άπδ τδν Χ έγκελ, πρόσφεραν πάρα πολλά στήν Ανάπτυ
ξη μιΑς καθαρά Αναρχικής θεωρίας. Έ νώ  b Μάρξ καί μερικοί 
Αλλοι, δπως δ Μόζες Χές, συνδύασαν τή θεωρία τής πάλης τών 
τάξεων μέ τή χεγκελιανή Αντίληψη γ ιά  τδ κράτος, γ ιά  νά δη
μιουργήσουν τήν Ιδέα τοΟ κρατικού κομμουνισμού, δπου τδ παν
τοδύναμο, δρθολογικδ κράτος θά καταργήσει τελικά τΙς διάφορες 
τάξεις καί θά διαμορφώσει δλους τούς πολίτες σέ άρμονικδ σύνο
λο πρίν τελικά μαραθεί, δρισμένοι Αλλοι, κι αύτοί έπηρεασμένοι 
Απδ τδν Χέγκελ, έβλεπαν τήν τελική σύνθεση, δπως δ Προυντόν, 
σάν Αμεση κατάργηση τού κράτους.

Ά π δ  τούς έπαναστάτες τού 1830 καί τού 1840 πού πρόσφεραν 
πάρα πολλά καί Αμεσα στή διαμόρφωση τών Αναρχικών θεωριών 
τής έπόμενης γενιΛς, δ Β ίλχελμ Βάϊτίλινγκ ήταν δ πιδ σημαντι
κός. Ό  Β άΐτλινγκ καταγόταν άπδ πολύ φτωχή οικογένεια. Γεν- 
νήθηκε τδ 1808, νόθος γιδς μιΑς Γερμανίδας ύπηρέτριας κι ένδς 
Αξιωματικού τού στρατού τού Ναπολέοντα. "Εγινε ράφτης καί 
μετακόμισε στδ Παρίσι δπου βρισκόταν σ* έπαφή μέ τδ Μάρξ καί 
τδν Μπακούνιν, τδν δποίο είχε γνωρίσει σέ μιά προηγούμενη έ- 
πίσκεψή του στήν Ε λβετία . Ό  Μπακούνιν καί δ Μάρξ δέν κατά-
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φεραν στήν ούσία νά τόν κάνουν χ«γκελιανδ, καί άντλοδσε τίς 
Ιδέες του άπό τό Σαίν - Σιμόν καί τόν Φουριέ. Δέν άπέβαλε πο
τέ δμως κάποια μορφή πρωτόγονου χριστιανισμοΰ, τήν πεποίθηση 
δτι δ Χριστός ήταν δ πρώτος κομμουνιστής, πού είχε μιλήσει Ε
νάντια στήν Ιδιοκτησία .καί τόν πλοΰτο, πού ήταν νόθος σάν τόν 
Βάϊτλινγκ, κι έκανε παρέα μέ πόρνες καί ψαράδες. Άναφερόταν 
διαρκώς <rc0y Τόμας Μύντσερ καί στόν Ιω άννη  άπό τό ΛέΟντεν, 
καί θεωροΰσε κατά κάποιο τρόπο τόν &αυτό του συνεχιστή τοΰ 
κηρύγματός τους* διακήρυσσε κι αδτός δτι οί δημοκρατικές Ιδέες 
«Εκπορεύονται άπό τό χριστιανισμό». (30) Τό 1838 κυκλοφόρησε 
τό «Ή  άνθρωπότητα, δπως είναι καί δπως θά Ιπρεπε νά είναι», 
καί τό 1842 τό «‘Εγγυήσεις Α ρμονίας καί Ελευθερίας». Σ τά  
Ιργα του αύτά συνδύαζε τήν πεποίθηση δτι ή ταξική πάλη κατα
λήγει στήν άναπόφευκτη έπανάσταση μέ πολλές άκαθάριστες ά
κόμα άναρχικές άπόψεις’ στό Εργο του «Τό Εύαγγέλιο ένός Φτω- 
χοΰ Άμαρτωλοΰ», πού κυκλοφόρησε τρία χρόνια άργότερα, σύν
δεσε δλα αύτά μέ τήν δική του παραλλαγή τής χριστιανικής δι
δασκαλίας. «Ή  τέλεια κοινωνία», άναφέρει δ Μπακούνιν τά  λόγια 
τοΰ Β άΐτλινγκ, «ιδέν Ιχει καμιά κυβέρνηση, μονάχα διαχείριση, 
δέν Ιχε ι νόμους, μονάχα ύποχρεώσεις, δέν Ιχει ποινές, μονάχα μέσα 
Επανόρθωσης». (31) Πρόκειται στήν ούσία γ ιά  Ιδέες πολύ κοντινές 
μέ τις άπόψεις τοΰ Γκόντουϊν, τόν όποιο είναι σίγουρο δτι δέν διά
βασε ποτέ, καθώς καί μέ τΙς άπόψεις τοΰς Σαίν - Σιμόν, πού είναι 
μάλλον σίγουρο δτι τόν διάβασε. Ά π ό  τόν Χέγκελ άντλεϊται ή 
πίστη σέ μιά Ιδανική κοινωνία πού οί νόμοι της ταυτίζονται μέ 
τις Επιταγές τής ήθικής, Ιτσι πού δέν ύπάρχει καμιά σύγκρουση 
Ανάμεσα στό άτομο καί τήν κοινότητα. Οί άπόψεις τοΰ ΒάΓτλινγκ 
μποροΰν νά χαρακτηριστοΰν καλύτερα σάν ούτοπικός κομμουνισμός 
καί δχι σάν άναρχισμός, γιατί πίστευε δτι τό κράτος θά πρέπει 
νά διοικεΐται άπό κάποια καθαρά Σαιν-Σιμονική Επιτροπή γ ια 
τρών, έπιστημόνων καί φιλοσόφων, πού θά Ιχουν τή δικαιοδοσία 
νά διευθύνουν τήν Εργασία. Ταυτόχρονα άντιπαθοΰσε τόν συγκεν
τρωτισμό καί μισοΰσε τήν δλη ίδέα τής χρηματικής οίκονομίας
—  χαρακτηριστικό σαφώς άναρχικό. θ ά  προτιμοΰσε νά βασιζόταν 
δλη ή οίκονομία στήν άνταλλαγή τών άγαθών χωρίς τή μεσολά- 
βηση χρημάτων, Ιτσι πού ή Εργασία τοΰ κάθε άνθρώπου νά βρί
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σκεται σέ άμεση σχέση, μέ αότά πού παράγει καί τά προϊόντα νά 
άνταλλάσονται άμεσα μέσα στήν κοινότητα. Πρόκειται γ ιά  άντί- 
ληψη πού χαρακτηρίζει δλους τούς κοινωνικούς μεταρυθμιστές: 
δ Ρόμπερτ "Οουεν είχε δραματιστεί Ινα «Δίκαιο ’Εθνικό Χρημα
τιστήριο Έργασίας», κι ένας άπό τούς ’Αμερικανούς δπαδούς του, 
δ Τζοσάϊα Γουώρεν, άνοιξε τό 1826 £να μαγαζί στό Σινσινάτι, 
δπου οί πελάτες έπαιρναν πίστωση άνάλογα μέ τό ποσοστό έργα
σίας πού περιείχαν τά προϊόντα πού παραδίδονταν στό κατάστημα. 
Ό  Προυντόν έπρόκειτο νά άναπτύξει αύτή τήν Ιδέα* καί ή κα
τάργηση τοΟ χρήματος δγινε άπό τότε άπαραίτητη βασική άρχή 
σ’ δλα τά άναρχικά προγράμματα.

"Οταν συναντήθηκαν στήν Ε λβ ετία , δ Μπακούνιν Εντυπωσιά
στηκε άπό τΙς «Εγγυήσεις» τοϋ Βάϊτλινγκ. ΣτΙς «Εγγυήσεις» δ 
Βάϊτλινγκ Ιγραφε δτι οί έπαναστάσεις θά γίνουν «ή μέ σκληρή 
σωματική βία ή μέ τήν πνευματική δύναμη, ή καί μέ τά δυό. 
Τό σπαθί δέν παρεχώρησε άκόμα τή θέση του στήν πένα* άλλά 
θά 2ρ8ει δ καιρός πού θά γίνουν δλα άκριβώς Ιτσι. Τότε οί Επα
ναστάσεις δέν θά είναι π ιά  α&ματηρές». (32) Στήν πράξη, δμως, 
δέν ύπάρχει καιρός γ ιά  χάσιμο. Μόνο μέ τήν Ικκληση στά όλι- 
κά συμφέροντα τοϋ λαοϋ θά ξεσπάσει ή έπανάσταση: «νά περιμέ
νουμε μέχρι πού νά διαφωτιστοΰν δλοι, δπως προτείνεται συνή
θως, σημαίνει νά παρατήσουμε τήν δλη ύπόθεση». (33) "Οταν 2- 
φυγε άπό τό Παρίσι γ ιά  τήν Ε λβ ετία , ή δράση τοϋ Βάϊτλινγκ 
δέν τοϋ δημιούργησε προβλήματα μόνο μέ τΙς άρχές τής Ζυρί
χης, άλλά καί μέ βρισμένους φίλους του. «θά  2ρθει δ καιρός πού 
δέν θά ζητάμε, οδ*τε θά παρακαλάμε, άλλά θά ά π α ι τ ο ϋ μ ε .  
Τότε λοιπόν θ’ άνάψουμε μιά μεγάλη φωτιά μέ τραπεζογραμμά
τια, λογαριασμούς, διαθήκες, καταλόγους φόρων, συμβόλαια Ενοι
κίου, καί δλοι θά ρίξουν τά  πορτοφόλια τους μέσα στή φωτιά...» 
Τήν έποχή περίπου πού συνάντησε τόν Μπακούνιν, δ Βάϊτλινγκ 
είχε καταπιαστεί μέ τήν δργάνωση μιάς σειράς λεσχών, καί φαί
νεται πώς 2λπιζε δτι βρίσκονταν ήδη έκεΐ τά μέσα γ ιά  τήν πραγ
μάτωση τής έπανάστασης καί δτι οί δπαδοί του θά ήταν σέ λίγο 
έτοιμοι νά πάρουν δλα δσα θέλουν καί ν’ άνοίξουν τΙς φυλακές 
γ ιά  νά έξασφαλίσουν τήν ύποστήριξη τών καταδίκων. (34) Ό -  
ποιεσδήποτε Ιδέες κι άν είχε δ Β άϊτλινγκ γιά  τή χρήση τής βίας
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έκείνη τήν έποχή, δέν ύπάρχει Αμφιβολία πώς ήταν πεπεισμένος 
— καί δτι σ’ αύτδ θά τδν Ακολουθοϋσε κ ι δ Μπακούνιν—  δτι οί 
Αληθινές έπαναστάσεις γίνονται άπδ έκείνους που δέν 2χουν νά 
χάσουν τίποτα. Ή  νέα ήθική τής έπανάστασης, δγραφε, «μπορεΐ 
νά διδαχτεί Αποτελεσματικά μόνο στίς συγχυσμένες μάζες πού 
συσσωρεύονται στίς μεγάλες πόλεις μας καί ζοΟν στήν πιδ ξεδιάν
τροπη άθλιότητα». (35)

Οί πραγματικά φτωχοί, οί λ ο υ μ π ε ν π ρ ο λ ε τ ά ρ ι ο ι ,  πού 
περιφρονήθηκαν τόσο πολύ άπδ τούς μαρξιστές, οί άνθρωποι πού 
δέν δχουν κανένα στήριγμα σ’ αύτή τήν κοινωνία, καί δχι οί πε
τυχημένοι τεχνίτες πού δχουν έξασφαλίσει κάποια θέση στδν κό
σμο, αύτοί καί μόνον αύτοί θά γίνουν έπαναστάτες. Στήν ούσία, 
τδ πετυχημένο άναρχικδ κίνημα τοΟ 19ου καί τοϋ 20οϋ αίώνα 
βασιζόταν σ’ ένα συνδυασμό άνθρώπων δπως δ Βάϊτλινγκ — ειδι
κευμένοι, Ανεξάρτητοι, αύτοδημιούργητοι τεχνίτες—  καί άνθρώ
πων πού βρέθηκαν σέ κατάσταση κοινωνικής καί οίκονομικής Α
πελπισίας, δπως, λογουχάρη, οί Ακτήμονες έργάτες γής τής ’Αν
δαλουσίας.

Ό  Γδιος δ Βάϊτλινγκ, δμως, δέν ήταν βίαιος έπαναστάτης στήν 
πράξη, μολονότι φυλακίστηκε Αρκετές φορές, γιατί στίς Κομμου
νιστικές Λέσχες πού είχε ίδρύσει, συζητοϋνταν Ανατρεπτικές Ιδέες. 
Μετά τήν έπανάσταση τοΟ 1848, ΑφοΟ άναγκάστηκε νά γυρίσει 
βιαστικά στή Γερμανία, δφυγε γιά  τΙς Η Π Α , δπου πέρασε δλη 
τήν ύπόλοιπη ζωή του προσπαθώντας χωρίς έπιτυχία νά θεμελιώ
σει διάφορες ούτοπικές κοινότητες.

’Εκείνο πού κάνει σημαντικούς τούς ούτοπικούς σοσιαλιστές γιά 
τήν άνάπτυξη τών μεγάλων έπαναστατικών κινημάτων — Αναρ
χικών ή κομμουνιστικών—  τοϋ 19ου καί τοϋ 20οϋ αΙώνα, δέν ε ί
ναι τόσο οί συχνές, δσο οί παθητικές προσπάθειές τους νά θέσουν 
σέ δμεση πρακτική έφαρμογή τΙς Ιδέες τους. Ε κείνο  πού κατόρ
θωσαν ήταν νά έδραιώσουν τήν πεποίθηση δτι ή κοινωνική καί 
οίκονομική Αλλαγή θά πρέπει νά 2χει τδ προβάδισμα σέ σχέση 
μέ τήν καθαρά πολιτική μεταρύθμιση, καί δτι ή 2ρευνα τών σχέ
σεων πού έπικρατοϋν Ανάμεσα στδν παραγωγδ καί τδν κατανα
λωτή ή Ανάμεσα στδ κεφάλαιο καί τήν έργασία είναι, πολύ πιδ
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σημαντική άπό τήν έπιχβιρηματολογία γιά τΙς συνταγματικές 
μορφές καί τούς πολιτικούς θεσμούς.

Αύτή ή συνειδητοποίηση τοϋ «κβινωνικοΰ ζητήματος* εΤχί κά
νει τήν έμφάνισή της στίς κοινωνικές καί οικονομικές συνθήκβς 
τών άρχών τοΰ 19ου αίώνα, σέ μ ιά έποχή πού οί νέβς βιομηχα
νικές μορφές καί οί νέες τεχνικές μέθοδοι, μαζί μέ τήν αύξηση 
τοΰ πληθυσμού τών πόλεων σ’ δλη τήν Εύρώπη, προκαλοΰσαν 
τεράστιες νέες κοινωνικές καί οικονομικές συγκρούσεις καί νέα 
προβλήματα. Οί ταραχές πού προκάλεσαν οί ύφαντουργοί στή 
Λυών τό 1834 ή στή Σιλεσία τό 1841 εΤχαν Αποδείξει πόσο τρο
μακτική θά μπορούσε νά «Ιναι ή νέα έργατική τάξη. Τά ξεσπά
σματα τών βίαιων ριζοσπαστικών έργατικών άναταραχών στδ H a- 
ρίσι, τό Βερολίνο ή τή Βιέννη, πού διατάραξαν τήν πορεία έφη- 
συχασμοΰ τών Αστικών Ιπαναστάσεων τοΰ 1848, άποκάλυψαν 
ποιές ήταν οί διαθέσιμες δυνάμεις γιά τούς έπαναστάτες πού ή
ξεραν πώς νά τΙς δργανώσουν καί πώς νά μεταπλάσουν τΙς Ασα
φείς βλέψεις τους σέ Αληθινή Επαναστατική φιλοσοφία. «Κάναμε 
μιά έπανάσταση χωρίς καμιά Ιδέα», παραπονιόταν δ ϋρουντόν 
τό 1848. Οί έπαναστάσεις δέν θά στεροΰνταν τΙς Ιδέες στό μέλ
λον. Μετά τό 1848 δ Μάρξ καί δ Έ γκελς, δ Προυντόν καί δ 
Μπακούνιν άντλησαν τά Αντίστοιχα διδάγματα άπ* δ,τι «Τχε συμ- 
βεΤ. Μ5 αύτές τΙς φυσιογνωμίες άρχίζει τό σύγχρονο Επαναστα
τικό κίνημα, καί τόσο οί μαρξιστές δσο καί οί άναρχικοί άρχί- 
ζουν νά προπαγανδίζουν Αντίθετες καί συχνά Ανταγωνιστικές ά- 
πόψεις γιά τή μορφή πού θά μπορούσαν νά £χουν τά έπιτεύγματα 
τής έπανάστασης καί γιά τήν μέθοδο πού θά ίπρεπε νά τεθεί σ’ 
έφαρμογή γιά νά πετύχει ή έπανάσταση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I I I

Λογική καί έπανάσταση: Προυντόν
«Ή δυστυχία μου είναι δτι τά τιάθη μου συγχέονται μέ 
τΙς Ιδέες μου* τό φως πού φωτίζει τούς Αλλους άν- 
θρώπους, μέ καίει.»

Προυντόν
1

«ΤΙ είναι ή Ιδιοκτησία; Ή Ιδιοκτησία είναι κλοπή». Ή  φράση 
αύτή Ιμφανίστηκε σ’ ένα κείμενο τοϋ Π ιέρ-Ζ οζέφ  Προυντδν τδ 
1840, Έ μελλ ε νά γίνει Sva Απδ τά πιδ γνωστά καί δυναμικά έ- 
παναστατικά συνθήματα τοϋ 19ου αιώνα καί τδ κείμενο αύτδ έ- 
δραίωσε τή φήμη τοϋ συγγραφέα, πού ήταν τριανταένα χρονών 
δταν πρώτο κυκλοφόρησε. Τδ παρελθόν του καί τά πρώτα χρόνια 
τής ζωής του είναι σημαντικά γιά τήν κατανόηση τόσο τών θεω
ριών του δαο καί τής Απήχησης πού είχαν στή γαλλική έργατι- 
κή τάξη. Ή  καταγωγή τού Προυντδν ήταν άπδ τήν περιοχή τής 
Μπεζανσδν στή Φράνς - Κοντέ. Μολονότι Ιζησε καί έργάστηκε 
στή Λυών καί τδ Παρίσι, ή ήθική καί πολιτική σκοπιά Απδ τήν 
δποία Αντμετώπιζε τά πράγματα παρέμεινε ή σκοπιά τοϋ πουρι
τανού νεολαίου Απδ τήν έπαρχία, πού κλονίστηκε καί Αηδίασε 
Απδ τήν πολυτέλεια, τήν έπιδεικτική έκκεντρικότητα, τήν παρακ
μή καί τή διαφθορά τής μητρόπολης, «αύτοϋ τού κέντρου τής 
πολυτέλειας καί τών φώτων», δπως τήν Αποκαλοϋσε. J1) Οί γονείς 
τοϋ Προυντδν ήταν Αγροτικής καταγωγής, Αλλά ένσωματώνονταν 
σιγά-σιγά στά χαμηλότερα στρώματα τής μικροαστικής τάξης 
τής πόλης. Γ ιά  μιά φορά τουλάχιστον είχε δίκιο δ Μάρξ δταν χα
ρακτήρισε τδν Προυντδν μικροαστό. Ό  πατέρας του ήταν τεχνί- 
της (είχε δουλέψει σάν βαρελοποιδς) πού κατέληξε ζυθοποιδς 
καί πανδοχέας στή Μπεζανσόν. Δέν είχε ποτέ μεγάλη έπιτυχία 
στή Φουλειά του καί συχνά ή οικογένεια κακοπερνούσε. *0  νεότε
ρος Προυντδν προτιμούσε νά τήν Αποδίδει στήν γιά  λόγους Αρχών 
Αρνηση τοϋ πατέρα του νά Αποδεχτεί τά διεφθαρμένα πρότυπα τοϋ 
έμπορίου τής έποχής. «Πούλαγε τή μπύρα του σχεδδν σέ τιμή

Μέρος Δεύτερο
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κόστους* δέν ήθελε παρά μιά άπλή Επιβίωση, ό καημένος δ άνθρω- 
πάκος έχασε τά πάντα». (*) Ταυτόχρονα ή μητέρα τοΟ Προυντδν 
άντιπροσώπευε τδ ιδανικό τών άγροτικών άρετών τής λιτότητας 
καί τής Ανεξαρτησίας πού έπρόκειτο νά Επηρεάσει μεγάλο μέρος 
τών άπόψεών του γιά τήν Ιδανική κοινωνία. ΤΗταν, παθιασμένα 
θά λέγαμε, περήφανος γιά τήν καταγωγή του: «Οί πρόγονοί μου 
κι άπδ τις δυδ πλευρές ήταν δλοι τους έλεύθεροι Εργαζόμενοι... 
πασίγνωστοι γ ιά  τή γενναιότητα μέ τήν δποία άντιστάθηκαν Ε
νάντια στίς διεκδικήσεις τών άριστοκρατών.. .  "Οσο γιά τήν εύ- 
γενική μου καταγωγή, Ε γ ώ  είμαι εύγενής». (3) "Οταν ήταν 
παιδί είχε δουλέψει σάν γελαδάρης, καί σ’ δλη του τή ζωή θυ
μόταν τήν δμορφιά τής ύπαίθρου^ στήν Επαρχία πού γεννήθηκε, 
τά τοπία πού 6 φίλος καί συμπατριώτης του Γκυστάβ Κουρμπέ 
θά τά ζωγράφιζε μέ τ6ση ζωντάνια. Ή  άποψη τοϋ Προυντδν 
γιά τδν κόσμο παρέμεινε πάντοτε άγροτική καί ή ιδανική του 
κοινωνία ήταν ή κοινωνία τών δυνατών, Ανεξάρτητων καί δλο 
αύτάρκεια άγροτών. "Ολο του τδ έργο, δπως καί πολλών μετα
γενέστερων άναρχικών, διαπνέεται άπδ κάποια νοσταλγία γιά τΙς 
χαμένες — καί συχνά φανταστικές—  άρετές μιάς άπλής κοινω
νίας, δπως ύπήρχε πρίν διαφθαρεϊ άπδ τΙς μηχανές καί τΙς ψεύ
τικες άξίες τών κεφαλαιούχων καί τών βιομηχάνων.

Ό  Προυντδν ήταν έΥτελώς αύτοδΟδακτος καί στά κείμενά του 
Εμφανίζονται δλα Εκείνα τά παράδοξα καί άπρόαμενα χαρακτη
ριστικά τής χωρίς σύστημα αύτοΐδιδαγμένης γνώσης. Ε ίχε μάθει 
τυπογράφος (Επάγγελμα άπδ τδ δποΐο προήλθαν πάρα πολλοί σο
βαροί καί σημαντικοί άναρχικοί) * Εμαθε μόνος του Εβραϊκά, Λα
τινικά καί Ελληνικά* διάβασε πολυάριθμα έργα γιά τή Θρησκεία 
καί τή φιλοσοφία* διατύπωσε Ερασιτεχνικές Ετυμολογικές Θεωρίες. 
Τελικά τδ 1838 πήρε μιά ύποτροφία γιά τδ Παρίσι πού παρα- 
χωρήθηκε άπδ τήν Ακαδημία τής Μπεζανσόν* σ’ αύτήν άκριβώς 
τήν άκαδημία άφιέρωσε άργότερα τδ κείμενό του «ΤΙ εΤναι ή 
Ιδιοκτησία;» μολονότι ή «Προειδοποίηση πρδς τούς Ιδιοκτήτες», 
πού κυκλοφόρησε δστερα άπδ δυδ χρόνια, Επρόκειτο νά κατασχεθεί 
άπδ τδν είσαγγελέα τής Μπεζανσδν. Ή Επιτυχία το& «ΤΙ είναι 
ή Ιδιοκτησία;» καί τδ κύρος πού άπέκτησε δ Προυντδν άπδ τΙς 
διαμάχες του μέ τΙς άρχές τής Μπεζανσόν, τοΟ πρόσφεραν μεγάλη
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φήμη. Σ * δλη τήν ύπόλοιπη ζωή του ήταν Ακαταπόνητος προπα- 
γανδιστής καί συγγραφέας καί Ασκησε Ανελέητη κριτική ένάν- 
τια στήν ύπάρχουσα κοινωνία σάν σύνολο. Άφοσιώθηκε, σύμφω
να μέ μιά περίφημη φράση του στδ «Τ ί είναι ή Ιδιοκτησία;» στή 
μελέτη τών «μέσων βελτίωσης τής φυσικής, πνευματικής ,καί ή- 
θικής κατάστασης τής φτωχότερης καί πολυαριθμότερης τάξης».

Παρ’ δλο δμως πού τδ «Τ ί είναι ή Βδιοκτησία;» καί τά Αλλα 
κείμενά του γιά τδ Ιδιο θέμα πού Ακολούθησαν, γιά νά μήν Ανα
φέρουμε τις διαμάχες του μέ τις Αρχές τής Μπεζανσόν, τδν 2καναν 
Αρκετά γνωστδ <ττούς ριζοσπαστικούς» κύκλους τόσο στή Γαλλία 
δσο καί στδ έξα>τερικδ — τδ 1842 δ Κάρλ Μάρξ γνώριζε ήδη τδ 
δργο του—  δέν τοϋ Απέφεραν καθόλου χρήματα. ’Έτσι τά έπόμενα 
χρόνια κέρδιζε τά Αναγκαία γιά  τή  ζωή δουλεύοντας σέ μιάν έ- 
ταιρεία ποτάμιων μεταφορών στή Λυών, δπου μελέτησε, Απδ πρώ
το χέρι, τά προβλήματα τής παραγωγής καί τής Ανταλλαγής 
τών Αγαθών. ΈκεΤ είχε καί τήν πρώτη έμπειρία μέ μαχητικές 
έργατικές δμάδες. Παρόλο πού μέχρι τδ 1847 δέν ήρθε νά μείνει 
στδ Παρίσι, δκανε Αρκετές έπκτκέψεις στήν πρωτεύουσα, καί σ’ 
αύτά Ακριβώς τά χρόνια πρωτοσυνάντησε τούς Αλλους μεγάλους 
έπαναστάτες τής γενιάς του, Ιδιαίτερα τδν Μάρξ καί τδν Μπα- 
κούνιν. Στήν ούσία τά κείμενά του γιά τήν Ιδιοκτησία τδν είχαν 
ήδη καθιερώσει σάν ριζοσπάστη στοχαστή δσον Αφορά τήν οικο
νομία, καί οί Απόψεις του συζητιόντουσαν πλατιά, Ιδιαίτερα μά
λιστα Αφοϋ τις διατύπωσε σ* 2να έκτεταμένο φιλοσοφικό του δργο, 
στδ «Σύστημα οικονομικών Αντιφάσεων ή φιλοσοφία τής Αθλιό
τητας». Πρόκειται γιά Ιργο χαρακτηριστικό τοϋ Προυντδν —  χω
ρίς συνοχή, φλύαρο, διευρυμένο Απδ Αποψη θεμάτων, πού περιλάμ
βανε Απδ συζητήσεις γιά τήν ύπαρξη τοΰ θεού μέχρι λεπτομερείς 
κριτικές γιά  τις μεθόδους έλέγχου τών γεννήσεων. Ά π η χ εΐ τά 
δλόθερμα διαβάαματά του Απδ τούς κλασικούς, τήν ίστορία καί 
τή φιλοσοφία καθώς καί τίς πουριτανικές ήθικές του Απόψεις γιά 
τδ γάμο καί τήν οικογένεια. Πάνω Απ* δλα Αντανακλά τή γοη
τευτική καινούργια φιλοσοφική θεωρία πού συζητοϋσαν διαρκώς 
οΕ παριζιάνικες γνωριμίες τοϋ Προυντόν, δ Μάρξ, δ Μπακούνιν 
καί 6 Κάρλ Γχρύν, καί παρουσιάζει τΙς Ιδέες ένάντια στίς όποιες 
Αντιδροϋσε ό Προυντόν. Έπρόκειτο γιά τις Ιδέες τοϋ Φουριέ, τοϋ
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2ίαΙν-Σιμόν καί τών άλλων Γάλλων «ούτοπικών» πού τδν τελευ
ταίο καιρό εΓχαν κάνει δημοφιλείς τΙς λέξεις «σοσιαλισμός» καί 
«κομμουνισμός». Ό  Προυντδν άπέριπτε κάθε Αναδιοργάνωση τής 
κοινωνίας πού προσπαθούσε άπλώς νά διευθετήσει έκ νέου τά ύ- 
πάρχοντα συστατικά της. Δέν είχε νόημα νά μετατεθεί ή έξουσία 
άπδ τή μιά δμάδα σέ μιάν άλλη ή νά άφαιρεθεΐ ή Ιδιοκτησία τού 
κεφαλαίου άπδ τούς τωρινούς [Ιδιοκτήτες μόνο καί μόνο γιά ν* 
άντικατασταθοΰν άπδ 2να καινούργιο σύνολο μονοπωλιακών έκ- 
μεταλλευτών τών φτωχών. «'Οποιοσδήποτε έπικαλεΤται τήν εξου
σία καί τδ κεφάλαιο γιά τήν δργάνωση τής έργασίας, ψεύδεται, 
γιατί ή δργάνωση τής έργασίας πρέπει νά είναι ή άνατροπή τού 
κεφαλαίου καί τής έξουσίας». (4) Ό  Προυντδν λοιπδν έναντιώ- 
θηκε έξίσου στίς τεράστιες βιομηχανικές Επιχειρήσεις, στίς δ- 
ποϊες άπέβλεπαν οί όπαδοί τοΟ ΣαΙν-Σ ιμδν γιά τήν κατάργηση 
τής άθλιότητας, καί στή μαζική παραγωγή καί κατανάλωση τών 
φαλανστηρίων τού Φουριέ* άπέριπτε δμως καί τά σχέδια πού έκ- 
πονήθηκαν άπδ τδν Έ τιέν  Καμπέ ή τδν Λουί Μπλάν γιά τή δη
μιουργία ούτοπικών κοινοτήτων δπου δλα θά ήταν κοινή Ιδιοκτη
σία, άλλά ή έργασία θά ήταν ύποταγμένη σέ κάποια Ισχυρή κεν
τρική διεύθυνση. Κ ι έπιπλέον δέν συμπαθούσε καθόλου τΙς συνη
θισμένες θεωρίες τών φιλελεύθερων. Μολονότι είχε μάθει οΙκονο- 
μία άπδ τΙς Βδιες πηγές — Ά ντα μ Σμίθ, Ρικάρντο, Σαίη—  άπέ
ριπτε τδ συμπέρασμά τους δτι ή κατάργηση τών δασμών καί ή 
είσαγωγή τού διεθνούς έλεύθερου Ιμπορίου θά 2λυνε δλα τά οικο
νομικά προβλήματα. Στήν ούσία βρισμένες άπδ τΙς πιδ γλαφυρές 
σελίδες τού βιβλίου του «Σύστημα οικονομικών άντιφάσεων» εύνο- 
ούσαν τδν προστατευτισμδ καί έναντιώνονταν στδ έλεύθερο έμπό- 
ριο, μέ τή δικαιολογία δτι τδ έλεύθερο έμπόριο θά έπέτρεπε άπλώς 
ατούς φτωχούς νά ύφίστανται τήν έκμετάλλευση σέ διεθνή κλίμα
κα άπδ τά ίδια μονοπώλια πού τούς καταπίεζαν καί πρίν.

ΆντΙ γιά μιά κοινωνία βασισμένη στή .συσσώρευση καί τήν κυ
κλοφορία τού κεφαλαίου καί στήν έπιβολή κεντρικής κυβερνητι
κής έξουσίας, θεωρούσε δτι ή έργασία, ή πραγματική δουλειά πού 
γίνεται άπδ τδν άνθρωπο, θά πρέπει νά άποτελεΐ τή βάση κάθε 
κοινωνικής δργάνωσης. «Ή  έργασία», δγραφε, «είναι τδ πρώτο 
χαρακτηριστικό, τδ ούσιακπικδ γνώρισμα τού άνθρώπου». (5) Ά πδ
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τή στιγμή πού ή έργασία τοϋ Ανθρώπου βρίσκεται σέ άμεση σχέ
ση μέ τΙς Ανάγκες του, τδ πρόβλημα τής Ικμετάλλευσης θά Εξα
φανιστεί καί κάθε Ανθρωπος θά Εργάζεται άπλώς γιά νά έπιβιώ- 
σει αύτδς καί ή οίκογένειά του χωρίς νά παράγει κέρδη γιά  τόν 
Ιδιοκτήτη ή τδν Εργοδότη πού δέν κάνει τίποτα. Ή  Ιδιοκτησία 
— καί δ Προυντδν .φαίνεται νά έννοεϊ τόσο τήν Εγγειο ιδιοκτη
σία δσο καί τδ κεφάλαιο—  είναι κλοπή, γιατί ό Ιδιοκτήτης Ιδιο
ποιείται δ,τι ΘΑ Επρεπε νΑ διατίθεται έλεύθερα σέ δλους. Στή  
θέση τής ιδιοκτησίας, ύποστηρίζει ό Προυντδν, «μπορεϊ νά ύ- 
πάρχει μόνο ή κατοχή καί ή χρήση, μέ τή διαρκή προϋπόθεση 
δτι κάθε άνθρωπος έργάζεται κι Εχει πρδς τδ παρόν στήν κατο
χή του μόνο τά Αντικείμενα πού παράγει». (®)

ΓιΑ τήν Αποκατάσταση τής Αμεσης σχέσης Ανάμεσα σ’ αύτά 
πού παράγει Ενας Ανθρωπος καί σ’ αύτά πού καταναλώνει, ή βα
σική προϋπόθεση, σύμφωνα μέ τδν Προυντόν, είναι ή κατάργηση 
δλόκληρης τής καθιερωμένης δομής πιστώσεων καί Ανταλλαγών. 
Ά πδ τή <χτιγμή πού θά Εχουν Εξαφανιστεί ot κεφαλαιοΟχοι, οΐ 
τράπεζες καί, στήν ούσία, τδ χρήμα, οΐ οίκονομικές σχέσεις μετα
ξύ τών Ανθρώπων θά έπιστρέψουν σέ μιά ύγιή φυσική Απλότητα. 
Ό  Προυντδν Εμελλε, πράγματι, τδ 1849 νά κάνει μιά σύντομη 
Αποτυχημένη προσπάθεια γιά τήν έφαρμογή αύτής τής μεταρύθ- 
μισης, ιδρύοντας άπδ μόνος του μιά  Τράπεζα τοΟ Λαοϋ, πού δέν 
διέθετε κεφάλαιο καί δέν Αποκόμιζε κέρδη, κ ι δπου οί πελάτες 
μπορούσαν νά συσσωρεύσουν πιστώσεις γιά  τά Αγαθά πού είχαν 
παραχθεϊ πραγματικά Απδ τούς ίδιους. “Ετσι μποροΟσαν νά Ανταλ
λάσσουν τδ προϊδν μέ τδ προϊδν χωρίς νά ύπάρχει άνάγκη χρη
μάτων. «Π ρέπει νά καταστρέφουμε τή βασιλική κυριαρχία τοϋ 
χρυσοΰ», Εγραφε δστερα άπδ τήν συντριβή τών προσπαθειών του 
νά έφαρμόσει στήν πράξη τήν Ιδέα του, «μεταβάλοντας κάθε προϊ
όν τής έργασίας σέ τρέχον νόμισμα. . . » (7) ΤΗταν μιά Ιδέα πού 
δ Προυντόν, παρ* δλη τήν Αποτυχία της καί τήν μή έφαρμογή 
της, δέν θά τήν έγκατέλειπε ποτέ καί θά άποτελοϋσε βασικό στοι
χείο τής &ποψής του γ ιά  τήν κοινωνική δργάνωση, πού έπρόκει- 
το νά ύπερασπίσει μέ τδ Εργο του.

ΠρΙν γράψει τδ «Σύστημα οικονομικών άντιφάσεων» καί τά 
προηγούμενα δοκίμιά'του γιά  τήν Ιδιοκτησία, δ Προυντδν είχε
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μελετήσει τή φιλοσοφία τοϋ Κάντ καί τοϋ Φ ίχτε. Οί έπαφές του 
δμως μέ τούς Γερμανούς έμιγκρέΙδες στδ Παρίσι τοϋ δίδαξαν τδν 
τρόπο σκέψης καί τή φρασεολογία τής γερμανικής φιλοσοφίας 
καί τοϋ γνώρισαν τή χεγκελιανή σχολή. Έ τσ ι τά κείμενά του 
τής δεκαετίας τοϋ 1840 άσχολοϋνται Ιδιαίτερα μέ τή συζήτηση 
γιά τδ Υποκείμενο καί τδ Α ντικείμενο, τή βάση τής ήθικής καί 
τής διαλεκτικής. Αύτή Ακριβώς ή, μάλλον Αδέξια, προσπάθεια 
τοϋ Προυντδν νά συγκροτήσει τδ «Σύστημα οικονομικών Αντιφά
σεων» σύμφωνα μέ τδ χεγκελιανδ πρότυπο ήταν πού προκάλεσε 
τήν εΙρωνεία τοϋ Μάρξ, καί φαίνεται πώς ύπάρχει κάποια άλήθεια 
στδ σχόλιο πού 2κανε δ Μάρξ: «Ά πδ τή χεγκελιανή διαλεκτική 
δ κύριος Προυντδν διατήρησε μόνο τή φρασεολογία». *0  Μάρξ 
Ισχυρίστηκε πώς αύτδς ε ίχε γνωρίσει στδν Προυντδν τδν χεγκε- 
λιανιαμδ καί 2γραψε: «Τοϋ έμφύσησα τδν χεγκελιανιαμδ πρδς 
μεγάλο του κακό, μιά καί δέν μποροϋσε νά μελετήσει τδ θέμα σέ 
βάθος, άφοϋ δέν ήξερε Γερμανικά». (8) Ό  Μάρξ παρουσίασε τήν 
δξύτατη κριτική του ένάντια στίς οίκονομικές θεωρίες τοϋ Προυν
τδν μέσα σ’ Ινα χρόνο άπδ τήν Εκδοση τοϋ «Συστήματος οίκονο- 
μικών Αντιφάσεων», μέ ένα βιβλίο του πού τιτλοφορήθη-κε, παρω
δώντας τδν ύπότιτλο τοϋ Προυντόν, «Ή Αθλιότητα τής φιλοσο
φίας». Στήν ούσία, δμως, δπως συνέβαινε συχνά μέ τδν Μάρξ, οί 
θεωρητικές διαφορές Εκρυβαν μιά βαθιά προσωπική διαφορά. 'Ο 
ταν ό Προυντδν πρωτοσυνάντησε τδν Μάρξ τδ χειμώνα τοϋ 1844- 
45, δ Προυντδν ήταν ήδη συγκριτικά διάσημος συγγραφέας, πού 
τά κείμενά του καί οί ΐδέες του συζητιοϋνταν πλατιά, ένώ δ Μάρξ 
ήταν άκόμα Ενας άγνωστος ριζοσπάστης Γερμανδς δημοσιογρά
φος. *0  Μάρξ πολύ γρήγορα διαπίστωσε πόσο χρήσιμος μποροϋσε 
νά είναι δ Προυντδν γιά τή δουλειά του καί Εκανε τήν πρόταση 
δτι θά δπρεπε νά δράσει σάν Αντιπρόσωπος στδ Παρίσι μιάς 
δργάνωσης πού θά συνέδεε τούς σοσιαλιστές τών διαφόρων χωρών 
μέ τή μέθοδο τής Αλληλογραφίας —  πρώτη Απόπειρα γιά τή δη
μιουργία τής Διεθνοϋς, στήν δποία είκοσι χρόνια Αργότερα θά κυ- 
ριαρχοϋσε δ Μάρξ. Ό  Προυντδν δέν ένθουσιάστηκε μέ τήν Ιδέα* 
φαίνεται πώς παρόλο τδ θαυμαομό του γιά τδν Μάρξ καί τδν έν- 
θουσιασμό του γιά  τήν Ανακάλυψη τής νέας γερμανικής φιλοσο
φίας, είχε Αντιληφθεϊ πόσο δύσκολος συνεργάτης ήταν δ Μάρξ*
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καί δπωσδήποτε ύπήρχαν ήδη διαφωνίες πού Αποκαλύπτονται δ- 
λοκάθαρα .μέ τήν άπάντηση τοΟ Προυντόν στδν Μάρξ. « Ά ς  έρευ- 
νήσουμε μαζί, άν θέλετε, τούς νόμους τής κοινωνίας», δγραφε δ 
Προυντόν, «τδν τρόπο μέ τδν δποΤο πραγματώνονται, τή διαδικα
σία μέ τήν δποία καταφέρνουμε νά τούς Ανακαλύπτουμε* άλλά 
γιά δνομα τοϋ θεοϋ, άφοϋ καταστρέφουμε δλους τούς a  p rio ri 
δογματισμούς, μή θέλετε κι έμεΐς μέ τή σειρά μας νά προπαγαν
δίσουμε στδ λαδ διάφορα δόγματα* μή θέλετε νά έμπλακοϋμε στήν 
άντίφαση τοϋ συμπατριώτη σας Λούθηρου, πού, άφοϋ άνέτρεψε 
τήν καθολική θεολογία, άρχισε άμέσως, μέ δπλα τούς άφορισμούς 
καί τ ’ άναθέματα, νά θεμελιώνει τήν προτεστάντικη θεολογία». (9) 
ΤΗταν ή πρώτη φορά πού έκφραζόταν ή διαφορά καί ή άσυμφωνία 
Απόψεων άνάμεσα στδ γαλλικδ καί τδ γερμανικδ έργατικδ κίνη
μα — διαφορά πού έπρόκειτο ν* άποτελέσει χαρακτηριστικό τής 
μεταγενέστερης σοσιαλιστικής ιστορίας —  ένώ τδ ρήγμα άνάμεσα 
στδν Μάρξ καί τδν Προυντδν Εθετε τδ πρότυπο γιά  τδ μελλοντικό 
ρήγμα άνάμεσα στδν Μάρξ καί τόν Μπακούνιν, πού θά δίχαζε γιά 
πάντα τό διεθνές έργατικδ κίνημα. *0  Μάρξ συμπλήρωσε αύτή 
τήν προσπάθειά του νά θεμελιώσει μιά συνεργασία μέ τόν Προυν
τόν μέ τήν σφοδρότατη έπίθεση πού περιέχεται στδ βιβλίο 
του « Έ  άθλιότητα τής φιλοσοφίας». ΤΗταν καλύτερος φιλόσοφος 
καί καλύτερος οικονομολόγος άπδ τδν Προυντόν, καί μεγάλο μέ
ρος τής κριτικής του γιά τΙς θεωρίες τοϋ Προυντόν δικαιώθηκε. 
Κ ι δμως ύπάρχει κάποια βάση στήν παρατήρηση μέ τήν δποία 
δέχτηκε δ Προυντδν τήν έπίθεση τοϋ Μάρξ: «Ή  άληθινή σημα
σία τοϋ δργου τοϋ Μάρξ είναι δτι λυπάται πού σκέφτηκα σάν κι 
αύτόν σέ τόσα πολλά θέματα, καί μάλιστα τδ 2κανα .πρώτος» (1 °) 

Πράγματι, ή σπουδαιότητα τών πρώτων ?ργων τοϋ Προυντδν 
δέν δφείλεται τόσο πολύ στά θεωρητικά του έπιχειρήματα, πού 
είναι συχνά συναρπαστικά, οδτε καί στίς άπλές φράσεις δπως «ή 
Ιδιοκτησία είναι κλοπή» ή «ή πολυαριθμότερη καί φτωχότερη 
τάξη» πού έπρόκειτο νά γίνουν κοινοτοπίες τής έπαναστατικής 
ρητορικής. Όφείλεται σ’ δλόκληρη τήν άντίληψή του γιά τή φύ
ση τοϋ Ανθρώπου καί τής κοινωνίας. Γ ιά  τόν Προυντόν, δπως εΓ- 
παμβ, ή έργασία ήταν τό χαρακτηριστικό τής φύσης τοϋ Ανθρώ
που* κατά τή γνώμη του δ άνθρωπος πού δέν έργάζεται, δέν
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είναι Αληθινδς άνθρωπος πού ζεΐ δλοκληρωμένη ζωή. Κατά συ
νέπεια ή έργασία ήταν τόσο κοινωνική Αναγκαιότητα δσο καί ή
θική άρετή. Παρείχε τδ βασικό στοιχείο τής οίκονομικής καί κοι
νωνικής ζωής καί ταυτόχρονα τδ βασικό ήθικδ πράτυπο. Καί μο
λονότι δ ίδιος δ Προυντδν ήταν διανοούμενος καί Αποδεχόταν μέ 
τή σκέψη του τήν Αξία τής πνευματικής έργασίας, είχε στδ μυα
λό του τή χειρωνακτική έργασία τών άγροτών καί τών τεχνιτών. 
νΑν γιά τδν Μάρξ τδ προλεταριάτο ήταν ή τάξη έκείνη πού προ
οριζόταν άπδ τούς Αμετάβλητους νόμους τής Ιστορίας νά θριαμ
βεύσει, γιά τδν Προυντδν τδ προλεταριάτο ήταν ή τάξη έκείνη 
πού μέ τά δεινά καί τούς μόχθους της θά έκανε δυνατή μιά νέα 
ήθική καθώς καί μιά νέα κοινωνική τάξη πραγμάτων. Έ  αίσθη
ση τής Αξιοπρέπειας τής έργασίας, καί ή Αναγκαιότητα τής δια
φύλαξής της άπδ τδν έξευτελισμδ πού τής έπιβάλλουν οί μηχανές 
καί άπδ τήν έκμετάλλευση πού τής έπιβάλλει τδ καπιταλιστικό 
σύστημα, διαπνέει δλο τδ έργο τού Προυντδν, κι αύτή ή Ιδέα τοϋ 
καθήκοντος πού έχει δ έργάτης Απέναντι στδν έαυτό του καί τής 
Αποστολής πού έχει Απένατι -στδν κόσμο Αποτελεΐ τή βάση δλό- 
κληρης τής συνακόλουθης Αναρχικής θεωρίας.

Ή  θεωρία τοϋ Προυντόν, δμως, δτι δ έργάτης πρέπ«ι νά είναι 
ή βάση δλόκληρης τής κοινωνίας, δέν τδν έκανε νά παραβλέπει 
τΙς Αδυναμίες καί τά έλαττώματα τών έργατών πού γνώριζε. Α ν
τιμετώπιζε τήν έργατική τάξη μέ δλα της τά έλαττώματα. IV  
αύτδν καί γιά τδν φίλο του καί δπαδό του, τδν ζωγράφο Γκυστάβ 
Κουρμπέ, οί έργάτες ήταν άτομα, καί δχι άπλώς τδ Ανώνυμο .σύμ
βολο τής Αξιοπρέπειας τής έργασίας, δπως -Εμφανίζονται, λογου- 
χάρη, στούς πίνακες ένδς άλλου συγχρόνου τους, τοϋ Ζάν Φραν- 
σουά Μιλλέ. «Ό  άνθρωπος», σύμφωνα μέ τδν Προυντόν, «είναι 
τύραννος ή σκλάβος μέ τή δική του θέληση πρίν γίνει τύραννος 
ή σκλάβος άπδ τή μοίρα’ ή καρδιά τοϋ προλετάριου είναι σάν καί 
τήν καρδιά τοϋ πλούσιου, άντρο φλύαρου αισθησιασμού, φωλιά 
βρωμιάς καί ύποκρισίας». ^  «Τδ μεγαλύτερο έμπόδιο πού θά 
πρέπει νά ξεπεράσει ή έφαρμογή τής Ισότητας δέν είναι ή Αρι
στοκρατική ψωροπερηφάνεια τοϋ πλούσιου», έγραφε, «Αλλά δ Ατί
θασος έγωϊσμδς τού φτωχού». Δέν ήταν Αρκετδ ν* Αλλάξουν οί 
θεσμοί τής κοινωνίας γιά ν* Αλλάξει καί ή φύση τού άνθρώπου.
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Κάθε πραγματική μεταρύθμιση πρέπει νά είναι καί ήθική μετα- 
ρύθμιση στδ κάθε Ατομο. «Ό  Ανθρωπος είναι άπδ τή φύση του 
Αμαρτωλός, ούσιαστικά δχι κακοποιός, άλλά κακοφτιαγμένος, καί 
ή μοίρα του είναι νά άναπαράγει διαρκώς μέσα του τδ Ι/δανικό 
του». (12) Στήν προκειμένη περίπτωση συναντοΰμε άλλο Ενα ση
μείο διαφορ&ς τόσο μέ τούς ούτοπικούς, δπως τδν ΣαΙν-Σ ιμδν 
καί τδν Φουριέ, γιά τούς δποίους άρκοΰσε ν' Αλλάξει τδ περιβά- 
λον τοϋ άνθρώπου γιά ν’ άλλάξει καί ή φύση του, δσο καί μέ 
τδν Μάρξ, γιά τδν δποΤο ή ήθική ήταν άπόλυτα έξαρτημένη άπδ 
τΙς ύλικές συνθήκες. Ή Εμφαση πού Εδινε δ Προυντδν στήν Α
ναγκαιότητα έθελοντικής προσπάθειας άπδ τδ κάθε άτομο ήταν 
κάτι στδ δποίο συμφώνησε άπόλυτα ή μεταγενέστερη άναρχική 
θεωρία καί πρακτική καθώς καί μιά δλόκληρη σχολή γαλλικής 
σοσιαλιστικής σκέψης.

Ή  άντίληψη τοϋ Προυντδν γιά τή διχα^ιένη φύση τοϋ άνθρώ
που καί γιά τήν Αρχική του Αμαρτία τδν κάνει νά πλησιάζει τήν 
πίστη στδ θεό , πράγμα πού δέν συμβαίνει σέ καμιά περίπτωση 
μέ τούς Αναρχικούς. Γ ι*  αύτδν δ θεδς καί δ άνθρωπος είναι Αντι
μέτωποι, καί δ Αγώνας τους είναι Αγώνας τοΰ Ανθρώπου μέ τδ 
καλύτερο μέρος τοΰ έαυτοΰ του: «’Αλλά δ θεδς καί δ άνθρωπος, 
παρ' δλη τήν Αναγκαιότητα πού τούς συνδέει, είναι Εννοιες Ασυμ
βίβαστες* αύτδ πού οί μοραλιστές Εχουν Αποκαλέσει μέ τήν εύλα- 
βέστατη συκοφαντία τους πόλεμο τοϋ Ανθρώπου ένάντια στδν έαυ- 
τό του, δέν είναι τελικά παρά 6 πόλεμος τοϋ άνθρώπου ένάντια 
στδ θεό, δ πόλεμος τής σκέψης ένάντια στδ Ενστικτο, δ πόλεμος 
τής λογικής, τοϋ σχεδιασμοΰ, τής διαλογής, τής ύπομονής ένάντια 
στδ παράφορο ή μοιραίο πάθος, * ι  αύτδ άποτελεΐ Αδιάσειστη άπό- 
δειξη». (13) Ά ν  οί δδέες τοϋ Προυντδν γιά τήν δργάνωση τής 
κοινωνίας βασίζονται στήν πίστη του γιά τή δυνατότητα δρθολογι- 
κών ©Ικονομικών καί κοινωνικών νόμων, ή άντίληψή του γιά τήν 
άνθρώπινη φύση είναι θεμελιωμένη στή συνειδητοποίηση τής δύ
ναμης τοΰ άνορθολογικοΰ καί στή διαρκή προσπάθεια πού άπαι- 
τεΐται γιά νά μπορέσουν οί άνθρωποι νά συμπεριφερθοϋν λογικά. 
Ή  νέα τάξη πραγμάτων δέν είναι εύκολη, Αμεσα πραγματοποιή
σιμη ούτοπία’ δταν δ Προυντδν Εγραφε στδ σημειωματάριό του 
«Ελευθερία, ’Ισότητα, ’Αδελφοσύνη! Προτιμώ ’Ελευθερία, ’Ισό
τητα, Λιτότητα,» (14) έννοοϋσε αύτδ άκριβώς πού Ελεγε.
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Ή Αποψη γιά τή βία πού είναι Ιμφυτη στούς Ανθρώπους καί 
γιά τή σπουδαιότητα τοϋ άνορθολογικοϋ στοιχείου στίς πράξεις 
τους, Εκανε τούς μεταγενέστερους στοχαστές τοϋ δικαίου καθώς 
καί τούς φιλόσοφους τής Αναρχικής βίας νά ΘεωροΟν δάσκαλό 
τους τόν Προυντόν. Έ χ ε ι έπίσης βρισμένες παράδοξες έπιδράσεις 
στδ Εργο καί στήν προσωπικότητα τοϋ Προυντόν, Ετσι πού οί δύο 
συγκρουόμενες πλευρές τής Ανθρώπινης φύσης πού παρατήρησε νά 
Αντικατοπτρίζονται Ακόμα καί στό δικό του χαρακτήρα καί στό 
Εργο του. Έ  βιαιότητα δμως τοϋ χαρακτήρα του δέν τόν ώθησε 
νά λάβει Αμεσα μέρος σέ έπαναστάσεις. Μολονότι μποροϋσε νά 
διακηρύξει στή διάρκεια τής έπανάστασης τοϋ 1848 στό Παρίσι 
δτι «Ακουγε τδ μεγαλόπρεπο βρυχηθμό τών κανονιών», δέν βρέθη
κε, δπως δ Μπακούνιν, στδ έπίκεντρο κάθε βίαιης έξέγερσης. Π ί
στευε γενικά δτι ή μεταμόρφωση τής κοινωνίας θά μποροϋσε νά 
πραγματοποιηθεί μέ ειρηνικά μέσα καί φοβόταν μήπως ή έπα
νάσταση Εφερνε μαζί της τούς κινδύνους μι&ς νέας τυραννίας. 
«Δέν πρέπει νά θεωροϋμε τήν έ π α ν α σ τ α τ ι κ ή  δράση μέσο 
γιά τήν κοινωνική μεταρύθμιση», Εγραφε στδν Μάρξ λίγο πρίν 
άπδ τή διαφωνία τους, «γιατί αύτδ τδ θεωρούμενο μέσο θά ήταν 
άπλώς μιά έπίκληση στή βία, στήν αύθαιρεσία, μέ λίγα λόγια 
καθαρή Αντίφαση» (16)

Ή βιαιότητα τοϋ χαρακτήρα τοϋ Προυντδν εΤναι περισσότερο 
προσωπική καί έκφράζεται μέ τρομακτικά ξεσπάσματα ένάντια, 
λογουχάρη, στούς Εβραίους καί τούς Ομοφυλόφιλους, ή, Ας ποϋ- 
με, ένάντια στδ Αγγλικό Εθνος* καί μολονότι δταν βρίσκεται στίς 
λογικές του στιγμές προχωρεί τόσο πολύ, ώστε ν* Αμφισβητεί τδ 
δικαίωμα τής κοινωνίας νά έπιβάλει Εστω καί τις έλάχιστες ποι
νές, Αλλες φορές ζητάει τήν ποινή τοϋ θανάτου καί Ακόμα καί 
τή χρήση βασανιστηρίων. (1β)

Πρδς τδ τέλος τής ζωής του δ Προυντδν προσπάθησε νά έφεύ- 
ρει μεθόδους γιά τήν χρησιμοποίηση καί τήν μεταβολή τών βίαιων 
ένστίκτων τών άνθρώπων πρδς τήν κατεύθυνση δρθολογικών στό
χων. Αύτά Ακριβώς τά Ενστικτα ήταν ύπεύθυνα γιά τήν πρόκληση 
τών πολέμων καί δλα τά νομοθετικά συστήματα, έγχώρια ή διεθ
νή, ήταν έφαρμόσιμα μόνο στδ βαθμό πού μποροϋσαν νά καναλι- 
ζάρουν τά φυσικά Ανθρώπινα συναισθήματα τοϋ μίσους καί τής
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Επιθυμίας γιά Εκδίκηση. Ό  πόλβμος ήταν άναπόφευκτος στήν ύ- 
πάρχουσα κοινωνία λόγω τής ψυχολογικής του καταγωγής: παρ* 
δλες τΙς προσπάθειες νά διατηρηθεί μέσα σέ βρισμένα πλαίσια 
μέ τή σύναψη συμφωνιών καί συμβάσεων, δέν Ιγινε δυνατό νά 
Εμποδιστεί τδ ξέσπασμά του, καί έπομένως, έφάσον δέν ήταν δυ
νατό νά Ελεγχθεί, b πόλεμος θά Επρεπε νά καταργηθεί. «Ή κατα
στροφή τού μιλιταρισμού είναι ή άποστολή τοϋ 19ου αίώνα μέ ποι
νή γιά τήν Ενδεχόμενη άποτυχία τήν άπεριόριστη παρακμή». (17) 
Ό  πόλεμος θά μπορούσε νά Εξαφανιστεί μόγο ύστερα άπό τήν 
πραγμάτωση τής κοινωνικής Επανάστασης πού θά παρείχε κάποια 
Ε'παρκή μέθοδο γιά τήν Εκτροπή τών Ενστίκτων τοϋ μίσους καί 
τής Εκδίκησης πρός τήν κατεύθυνση τής ύποστήριξης τοϋ νομο
θετικού .συστήματος πού θά ήταν άμοιβαία σεβαστό.

Σ ’ δλη του τή ζωή καί σ’ δλα του τά Ιργα b άκραΐος πουριτα
νισμός τού Προυντόν, Ιδιαίτερα στά σεξουαλικά προβλήματα, δ- 
φείλεται στήν άντίληψή του γιά τή βία ιη, τυφλή καί καταστροφι
κή φύση τών άνθρώπινων Ενστίκτων. Μιά άπό τίς άρετές τής 
σκληρής δουλει&ς, κατά τή γνώμη του, ήταν δτι θά μείωνε τή 
σεξουαλική Επιθυμία κ ι Ετσι θά πρόσφερε 2να φυσικό μέσο γιά 
τόν Ελεγχο τής αύξησης τού πληθυαμοΰ. Ό  Προυντόν ήταν κατά 
συνέπεια άντιφεμινιστής’ ή θέση τής γυναίκας ήταν στό σπίτι καί 
δέν ύπήρχε άλλη Εναλλαγή παρά νά είναι νοικοκυρά ή πόρνη. 
ΤΗταν βαθύτατα προσηλωμένος στή μητέρα του καί οί άγροτικές 
άρετές της τής λιτότητας καί τής'αύταπάρνησης παρέμειναν καί 
γ ι’ αύτόν οί Ιδανικές Ιδιότητες τής γυναίκας. Διάλεξε τή γυναί
κα του μέ βάση αύτές τΙς άπόψεις: ύστερα άπό τή συνάντησή του 
μέ μ ιά  άγνωστη κοπέλα >στό δρόμο, πού του φάνηκε πώς είχε τήν 
κατάλληλη Εργατική Εμφάνιση, τής Εγραψε: «Μετά άπό τά θέ
ματα τής ήλικίας, τής περιουσίας, τής Εμφάνισης, τής ήθικής, Ερ
χεται τό θέμα τής μόρφωσης: Σ ’ αύτό τό σημείο θά μοΰ Επιτρέ
ψετε νά σάς πώ, δεσποινίς, δτι Ενιωθα πάντοτε άντιπάθεια γιά 
τΙς ψηλομύτες κυρίες, γιά τήν καλλιτέχνιδα ή τή συγγραφέα... 
Ά λλά ή Εργαζόμενη γυναίκα, απλή, χαριτωμένη, άφελής, άφοσιω- 
μένη στή δουλειά καί τά καθήκοντά της, αύτά, μέ λίγα λόγια, 
πού πιστεύω πώς διέκρινα σέ ·σάς, άξίζουν τήν Εκτίμηση καί τό 
θαυμασμό μου».(18) (Σέ τελευταία άνάλυση, κατέληξε νά είναι
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δπως καί βλοι οί άλλοι τρόποι γιά  νά διαλέξει κανείς σύζυγο.)
Ή οίκογένεια ήταν Απαραίτητα ή βάση τής κοινωνίας τοϋ 

Προυντόν' καί σ* αύτδ τδ θέμα διαφέρει άπδ τά κοινοβιακά σχή
ματα τών ούτοπικών σοσιαλιστών. «Χωρίς οίκογένεια, χωρίς πόλη, 
χωρίς δημοκρατία», (19) Εγραφε, καί στήν Αγροτική Απλότητα 
τής δικής του οίκογενειακής ζωής (πού Αναπαραστήθηκε θαυμά
σια στδ πασίγνωστο πορτραίτο τοϋ Κουρμπέ) Ανακάλυψε τή δι
κή του Απελευθέρωση άπδ δρισμένες Εντάσεις τής ίδιας του τής 
φύσης. Αύτά Ακριβώς τά Ινστικτώδη παθιασμένα του συναισθήμα
τα τδν Εκαναν τόσο δυναμικό ΕπαναστΑτη στοχαστή, καί παρόλες 
τΙς Ετερόκλητες γνώσεις του καί τΙς προσπάθειές του γιά συστη
ματική φιλοσοφία, αύτά Ακριβώς, δπως συνειδητοποίησε κι δ Ιδιος, 
τοϋ Εδωσαν δύναμη, Εστω κι Αν μερικές φορές προκάλεσαν Ασυ
νέπειες στή θεωρία του καί ξεσπάσματα βιαιότητας καί προκατά- 
ληψης. Ό  Εδιος δ Προυντόν περιέγραψε συνοπτικά αύτή τήν πλευ
ρά τής ζωής του μέ Ενα του σχόλιο στδ προσωπικό του ήμερολό- 
γιο: «Άπό ποϋ Αντλώ τό πάθος μου γιά  τή δικαιοσύνη πού μέ 
βασανίζει, μ* Εξαγριώνει καί μ* έξοργίζει; Δέν μπορώ νά τό Εξη- 
γήσω. Είναι ό θεός μου, ή θρησκεία μου, είναι δλα γιά μένα: κι 
Αν προσπαθήσω νά τό δικαιολογήσω μέ τή φιλοσοφική λογική, 
διαπιστώνω πώς δέν μπορώ». J20)

2

Μέ τά βιβλία καί τίς μπροσοϋρες του τής δεκαετίας τοϋ 1840, δ 
Προυντόν Ενδιαφέρθηκε νά Επεξεργαστεί τΙς φιλοσοφικές καί οι
κονομικές π€ποιθήσεις του, καί δέν Αναφέρθηκε Εκτεταμένα στήν 
πολιτική δργάνωση τής κοινωνίας μετά τήν πραγματοποίηση τών 
μεταβολών πού πίστευε πώς Επρεπε νά γίνουν δσον ΑφορΛ τήν 
Ιδιοκτησία τών μέσων παραγωγής καί τό σύστημα Ανταλλαγών. 
Ά πδ τήν Αρχή δμως είναι δλοφΑνερο δτι Απέριπτε τήν Ιδέα τοϋ 
κράτους. «ΤΙ είναι ή κυβέρνηση;» Εθεσε τδ Ερώτημα τδ 1840* κι 
Εδωσε τήν Σαιν-Σιμονική Απάντηση: «Ή κυβέρνηση είναι ή δη
μόσια οικονομία, ή Ανώτατη διεύθυνση τής Εργασίας καί τά περι
ουσιακά στοιχεία δλου τοϋ Εθνους». (21) Αργότερα πάλι στδ «ΤΙ
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ιϊναι ή ιδιοκτησία;» δείχνει πρδς τα ποϋ κατευθύνεται ή πολιτική 
του σκέψη: «Ή  έλεύθερη συνένωση, «ή έλευθερία, στδ βαθμδ πού 
διατηρεί τήν Ισότητα στά μέσα παραγωγής καί τήν ίσοροπία στίς 
ά/ταλλαγές, είναι ή μοναίδική δυνατή μορφή τής κοινωνίας, ή μο
ναδική δίκαιη καί άληθινή μορφή τής κοινωνίας. Έ  πολιτική 
ιϊναι ή έπιστήμη τής έλευθερίας* ή κυβέρνηση τοΟ άνθρώπου άπδ 
τδν άνθρωπο, μέ δποιοδήποτε δνομα κι άν έμφανιστεΤ, είναι κατα
πίεση: ή άνώτατη τελείωση τής κοινωνίας συνίσταται στήν ένό- 
τητα τάξης καί άναρχίας». (22) Οί έμπειρίες δμως τοϋ Προυντδν 
άπδ τήν ’Επανάσταση τοϋ 1848 Εστρεψαν τήν προσοχή του στά 
προβλήματα τής πολιτικής καθώς καί τής οίκονομικής δργάνω- 
σης, καί τδν ώθησαν νά έπεξεργαστεί τδ διπλδ πρόγραμμα, πού τδ 
πϊριέγραφε συνοπτικά, δταν δήλωνε: «θεμελιώνεται λοιπδν ή Ι
δέα μας γιά τδν άναρχισμό: ή άνυπαρξία κυβέρνησης άναπτύσ- 
« τ α ι δπως άναπτύχθηκε προηγουμένως ή άνυπαρξία Ιδιοκτησί
ας». (23) Αύτή άκριβώς ή άρνηση τής κυβέρνησης καί ή άρνηση 
τής Ιδιοκτησίας κάνει τδν Προυντδν τδν πρώτο αύθεντικδ άναρχι- 
κδ στοχαστή.

Μολονότι τδ 1848 δ Προυντδν ήταν πλατιά γνωστδς σάν έ'πα- 
ναστάτης συγγραφέας, δέν είχε στήν ούσία πολλές έπαφές μέ 
πρακτικές πολιτικές δργανώσεις. Στή  Λυών, είναι άλήθεια, ήρθε 
σέ έπαφή μέ μ ιά άπδ τις ήμιπαράνομες ριζοσπαστικές δργανώ- 
σιις, τούς Μιουτσουαλιστές, πού τδ δνομά τους έπρόκειτο ν’ άνα- 
βιωθεϊ άργότερα άπδ τούς δικούς του δπα;δούς, καί είχε κάνει 
δριαμένες διαπιστώσεις γιά τις έπαναστατικές δυνατότητες τοϋ 
βιομηχανικοΰ προλεταριάτου. 'Όλα του τά Ενστικτα δμως έναντιώ- 
νονταν στήν πολιτική βράση, καί ήταν τόσο διστακτικδς γιά τούς 
σκοπούς, τις μεθόδους καί τά κίνητρα τών μικροαστών φιλελεύθε
ρων δημοκρατών, δσο καί γιά τούς σκοπούς καί τις μεθόδους τών 
δπαδών τοϋ ΣαΙν-Σιμδν καί τοϋ Φουριέ. Ή  Έπανάσταση τοϋ 1848 
τδν άνάγκασε δμως ν’ άναλάβει δράση πού στήν ούσία άποδοκίμαζε. 
Είχε ένθουσιαστεΐ μέ τήν κατάσταση, καί βρέθηκε στδ δρόμο, σύμ
φωνα μέ διάφορους πού τδν είδαν, νά βοηθάει στδ ξερίζωμα ένδς δέν
τρου γιά τδ στήσιμο όδοφράγματος— ή μοναδική έπαναστατική πρά
ξη πού Εκανε ποτέ. Κυκλοφόρησε μιά μπροσούρα δπου Εριχνε 
τδ σύνθημα τής έκθρόνισης τοϋ Λουδοβίκου-Φιλίππου, καί τελικά
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έπέτρεψβ στόν |αυτό του άκόμα καί νά έκλεγεΐ στήν Εθνοσυνέ
λευση. Αισθανόταν δμως διαρκώς δτι οί στόχοι τής έπανάστο&σης 
ήταν λαθεμένοι. ΆντΙ γιά τήν κοινωνική έπανάσταση καί τήν 
Αναμόρφωση δλόκληρου του συστήματος τής Ιδιοκτησίας, οί ήγέ- 
τες τής Δβύτερης Δημοκρατίας ένδιαφέρονταν μόνο γιά  πολιτικές 
καί συνταγματικές μεταβολές. ’Ακόμα καί οί προσπάθειες γιά 
οίκονομική δράση, δπως τά έθνικά έργαστήρια πού ύποστήριζε 
δ Aout Μπλάν, καί πού τά εΖσήγαγε ή κυβέρνηση, μέ τροποποιη
μένη μορφή, προσπαθώντας μάταια νά Αντιμετωπίσει τήν αύξα- 
νόμενη Ανεργία καί τή 'δυσαρέσκεια, βασίζονταν, σύμφωνα μέ τδν 
Προυντόν, σέ λανθασμένες άρχές, γιατί άπλώς Αντικαθιστούσαν τήν 
καταπίεση άπδ τδ κράτος μέ τήν .καταπίεση άπδ τδν έργοδότη. 
Κατά συνέπεια ή σταδιοδρομία τοϋ'Προυντδν στήν Εθνοσυνέλευση 
ήταν βασικά άρνητική. «ΤΡήφισα ένάντια στδ Σύνταγμα», δήλωσε, 
«δχι γιατί περιέχει πράγματα πού κατακρίνω καί δέν περιέχει 
πράγματα πού έπιδοκιμάζω. Ψήφισα ένάντια στδ Σύνταγμα γ ια
τί είναι Σύνταγμα». (2Α) ’Απογοητεύτηκε άπδ τΙς προσπάθειές του 
νά χρησιμοποιήσει τήν ’Εθνοσυνέλευση σά μέσο οικονομικής με- 
ταρύθμισης: δταν προσπάθησε νά περάσει £να νομοσχέδιο γιά τήν 
άνα)διοργάνωση τοϋ συστήματος φορολογίας, πού πρόβλεπε βασικά 
τήν κατάσχεση τοϋ μεγαλύτερου μέρους τών Ιδιωτικών περιου
σιών γιά τή θέσπιση Τραπιεζών πιστώσεων καί έπιχορηγήσεων 
πρδς τούς άγρότες καί τούς έργάτες, Αντιμετώπισε κακόβουλα γέ
λια καί μιά αίθουσα πού δίδειαζε συνεχώς. ’Αποτυχημένη ήταν 
δπως είδαμε καί ή προσπάθειά του τδ 1849 νά δημιουργηθεΐ μέ Ι
διωτική πρωτοβουλία μιά Τράπεζα τοϋ Λαοΰ.

Ή  έμπειρία τοϋ 1848 διάλυσε τΙς ψευδαισθήσεις του καί ή ά
μεση Αντίδρασή του ήταν καθαρά Απαισιόδοξη: «Ναί, είμαστε ήτ- 
τημένοι καί ταπεινωμένοι' ναί, χάρη στήν Απειθαρχία μας, χά
ρη στήν Ανικανότητά μας γιά έπανάσταση, είμαστε δλοι διαλυ
μένοι, φυλακισμένοι, Αφοπλισμένοι, Α ποβλα κω μένοι...^25) Άπδ 
τδ 1849 κι Αστέρα Απομακρύνθηκε γιά τά καλά άπδ τήν πολιτική 
καί τΙς πολιτικές μεταρυθμίσεις καί έξελίχθηκ»ε σέ πραγματικό Α
ναρχικό.

Τδν ’Ιανουάριο τοϋ 1849 ό Προυντδν δημοσίευσε μιά βίαιη 
κριτική ένάντια στδν Λουδοβίκο Ναπολέοντα, τδν πρόσφατα έκ-
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λεγμένο Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, καί δικάστηκε γιά προτροπή 
σέ στάση. Κατάφερβ νά παραμείνει κρυμμένος γιά λίγους μήνες, 
άλλά τόν συλλάβανε τόν ’Ιούνιο καί φυλακίστηκε γιά τρία χρό
νια, μολονότι τόν περισσότερο καιρό τής φυλάκισής του οί συν
θήκες δέν ήταν σκληρές καί μποροΰσε νά άρθρογραφεΐ καθώς 
καί νά βλέπιει τήν οϊκογένειά του καί τούς φίλους του. "Ολα τά 
ύπόλοιπα χρόνια του — πέθανε τό 1865—  κέρδιζε δύσκολα τή 
ζωή του σάν άρθρογράφος καί συγγραφέας μικρών φυλλαδίων 
καί θεμελίωνε τή φήμη του σάν άπόλυτα άφοβος καί Ανεξάρτητος 
στοχαστής πού δέν θά τόν Εκανε νά σωπάσει ή άπειλή τής φυλά
κισης ή τής Εξορίας. Ή  σχέση του μέ τόν Λουδοβίκο Ναπολέον- 
τα ήταν άρκετά άμφίροπη. Τήν Εποχή τοϋ πραξικοπήματος τοΰ 
1851 δ Προυντόν Ιφτασε στό σημείο νά καλοδεχτεί τή δικτατο
ρία τοΰ Λουδοβίκου Ναπολέοντα. Οί λόγοι αύτής τής στάσης του 
είναι πολλοί καί στήν ούσία μπερδεμένοι. Άπό τή μιά πλευρά 
— σάν τούς φιλόσοφους τοΰ 18ου αίώνα πού άναζητοΰσαν τή βοή
θεια κάποιου γενναιόδωρου Αριστοκράτη—  δέν είχε Εγκαταλεί- 
ψει τελείως τίς Ελπίδες του δτι ίσως ό Λουδοβίκος Ναπολέονεας νά 
έφάρμοζε βρισμένα άπό τά σχέδιά του γιά φορολογικές μεταρυθ- 
μίσεις καί γιά παροχή Ελεύθερων πιστώσεων. Ταυτόχρονα, σύμ
φωνα μέ τόν Προυντόν, δ Ναπολέοντας ήταν τουλάχιστον ή Α
σφαλιστική δικλείδα ένάντια στήν παλινόρθωση τής μοναρχίας 
πού φαινόταν σάν ή μοναδική Εναλλαγή τώρα πού είχε άποτύχει 
ή προσπάθεια γιά άστική δημοκρατία. Άπό τήν άλλη πλευρά 
φαίνεται πώς ύπήρχε κάποιο στοιχείο χαιρεκακίας στήν άποδοχή 
τοΰ πραξικοπήματος άπό μέρους τοΰ Προυντόν. "Οπως οί Γερμα
νοί κομμουνιστές τδ 1932 είχαν προετοιμαστεί νά άποΐδεχτοΰν τήν 
άνοδο τοΰ Χίτλερ στήν Εξουσία παρά νά συνεργαστούν μέ τούς 
σοσιαλδημοκράτες Αντιπάλους τους, Ετσι καί δ Προυντόν φαίνε
ται πώς θεωροΰσε τή δικτατορία σά μέσο γιά τήν ήττα τών Εχθρών 
του καί σάν προοίμιο τής Επανάστασης, μιά φάση τής συντριβής 
τής κατεστημένης κοινωνίας πού θ’ άνοιγε τδ δρόμο γιά τήν άλη- 
θινή κοινωνική καί οικονομική μεταρύθμιση.

Ή άποδοχή άπό μέρους τοΰ Προυντόν τής δικτατορίας τοΰ 
Λουδοβίκου Ναπολέοντα καί οί Επιθέσεις του Ενάντια στή φιλελεύ
θερη δημοκρατία καί στδ γενικό δικαίωμα ψήφου θά είχαν Επι
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πτώσεις στή φήμη καί τό κύρος τοι>. Στόν 20ό αΙώνα θεωρήθηκε 
άπό δριαμένα μέλη τής άκρας δεξιδς σάν πρόδρομός τους: θεω
ρήθηκε πρόγονος τοϋ Μωράς καί τής A ction  F ran ca ise * 
κι άκόμη, τήν έποχή τοϋ καθεστώτος τοϋ Βισύ, θεωρήθηκε έκπρό- 
σωπος τοϋ αύθεντικοϋ «Γαλλικοϋ» σοσιαλισμοϋ σέ Αντίθεση μέ τή 
μαρξιστική ρωσική παραλλαγή. Είναι Αλήθεια πώς ό Προυντόν 
είναι λίγο δύσκολο νά χωρέσει μέσα στά πλαίσια τής παράδοσης 
τής «προοδευτικής» φιλελεύθερης πολιτικής σκέψης. Ή Αποψή 
του γιά τήν άνορθολογική καί βίαιη φύση τοϋ άνθρώπου, ό πουρι
τανισμός του, ό άντισημιτισμός του, ή περιφρόνησή του γιά τΙς 
έκλογές καί τά κοινοβούλια καί γιά δλη τή φρασεολογία τών δη
μοκρατικών κυβερνήσεων είναι Αρκετά στοιχεία γιά νά έρμηνευ- 
τέΐ ή συμπάθεια πού Ινιωσαν γιά  τό άτομό του βρισμένοι φασί
στες. Κ ι δμως θά ήταν μεγάλο σφάλμα, άνεπίτρεπτο θά λέγαμε, 
νά θεωρούσαμε αύτά τά στοιχεία σάν Αναπόσπαστο τμήμα τής 
θεωρίας του, ή νά τοϋ κολλούσαμε τή ρετσινιά τοϋ προφήτη τών 
δικτατοριών τοϋ 20οϋ αίώνα μέ βάση τή στάση του Απέναντι στήν 
κατάληψη τής έξουσίας άπό τόν Λουδοβίκο Ναπολέοντα.

«Ή  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  έ π α ν ά σ τ α σ η  δ π ω ς  π α ρ ο υ σ ι ά 
ζ ε τ α ι  ά π ό  τ ό  π ρ α ξ ι κ ό π η μ α  τ ή ς  δ ε υ τ έ ρ α ς  Δ ε 
κ ε μ β ρ ί ο υ »  —  τό έργο αδτό πού καταράκωσε τή φήμη τοϋ 
Προυντόν μεταξύ τών φιλελεύθερων δημοκρατών, τόσο τότε δσο 
καί Αργότερα, Αποκαλύπτει πώς κατάφερε τελικά νά βρεθεί σέ 
μ&λλον Αμφίβολη θέση. Εκείνο πού Απέδειξαν τά γεγονότα τών 
χρόνων 1848 - 51 ήταν ή πλήρης χρεωκοπία τής συμβατικής πο
λιτικής καί οίκονομικής σκέψης. Κανένα άπό τά καθεστώτα πού 
έπικράτησαν στή Γαλλία μετά τό 1789 δέν μπόρεσε νά έξασφαλί- 
σει τήν τήρηση τών «Αρχών τοϋ ’89», πού δ Προυντόν τΙς καθό
ριζε σάν έλευθερία τής ιδιοκτησίας, έλευθερία τής έργασίας καί 
φυσικό, έλεύθερο, ίσο καταμερισμό τής έργασίας Ανάλογα μέ τήν 
ικανότητα καί δχι μέ τήν κοινωνική τάξη. Ή  ίστορία τών προη
γούμενων έξηντατεσσάρων χρόνων άΐπέδειξε, σύμφωνα μέ τόν 
Προυντόν, δτι -είναι Αδύνατη ή ύπαρξη Απολυταρχικής κυβέρνη
σης. Είναι Ανοιχτός λοιπόν δ δρόμος γιά μιά καινούργια όργάνωση 
τής κοινωνίας πού ·δέν θά βασίζεται στή διαρκή κεντρική κυ

* Γαλλική φασιστική όργάνωση (Σ.τ.Μ.).
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βέρνηση, Αλλά στή συνεχή καί μεταβαλόμενη Αλληλεπίδραση συμ
φερόντων: « Ά ν  ύπάρχιει κυβέρνηση, μπορεί νά είναι άποτέλεσμα 
μόνο μιάς έ'ξουσιοδότησης, μιας συνθήκης, μιας δμοσπονδίας, μέ 
λίγα λόγια θά πρέπει νά προέρχεται άπδ τήν έλεύθερη καί αύ- 
θόρμητη συγκατάθεση δλων τών άτόμων πού άποτελοΟν τήν έν
νοια Λαός, καί πού καθένα Απ’ αύτά έπιμένει καί έπαγρυπνεί γιά 
τή διαφύλαξη δλων τών συμφερόντων του. *Η κυβέρνηση λοιπόν, 
Ay ύπάρχει, Αντί νά είναι έξουσία, θά Αντιπροσωπεύει τή σχέση 
Ανάμεσα σ’ δλα τά συμφέροντα πού βημιουργοΰνται άπδ τήν Ελεύ
θερη Ιδιοκτησία, τήν έλεύθερη έργασία, τδ έλεύθερο έμπόριο, τήν 
έλεύθερη πίστωση, καί θά Ιχει άποκλιειστικά άντιπροσωπευτική 
άξία, δπως τδ χάρτινο χρήμα πού Ιχει άξία μόνο μέσω τοΟ τΐ 
Αντιπροσωπεύει». J2®) Ά ν  ή κοινωνία μ/πορεΐ νά άργανωθεΐ μέ 
βάση τήν άμεση Αλληλεπίδραση τών συμφερόντων, καί άν αύτή 
ή δργάνωση βασίζεται στή «σχέση άνάμεσα στίς έλευθερίες καί 
τά συμφέροντα», τότε, συνεχίζει δ Προυντδν, έξαφανίζεται ή δια
φορά άνάμεσα στήν οίκονομία καί τήν πολιτική: «Γιατί γιά νά 
ύπάρχει σχέση άνάμεσα στά συμφέροντα, αύτά καθαυτά τά συμ
φέροντα πρέπει νά ύπάρχουν, νά δίνουν Απαντήσεις άπδ μόνα 
τους, νά προβάλουν τΙς Απαιτήσεις τους καί τΙς δεσμεύσεις τους, 
νά δροΟν.. .  Σ έ  τελευταία Ανάλυση, δλοι είναι ή κυβέρνηση, άρα 
δέν ύπάρχει καμιά κυβέρνηση. Τδ σύστημα διακυβέρνησης λοι- 
πδν έξηγείται άπό τδν δρισμδ του: δταν λέμε Αντιπροσωπευτική 
κυβέρνηση αύτδ σημαίνει σχέση άνάμεσα στά συμφέροντα* δταν 
λέμε σχέση άνάμεσα στά συμφέροντα αύτδ σημαίνει Ανυπαρξία κυ
βέρνησης»^27)

Ό  Προυντδν δέν διατήρησε γιά πολύ τΙς ψευδαισθήσεις του δτι 
δ Ναπολέοντας I I I  θά έγκαινίαζε μιά νέα κοινωνία, δπου ή 
κυβέρνηση θά παραχωροϋσε τή θέση της στήν έλεύθερη Αλληλε
πίδραση τών Αντισυγκεντρωτικών οικονομικών καί κοινωνικών δ- 
μά/δων. Α ντίθετα, τά μονοπώλια πού ένάντιά τους είχε έπιτεθει, 
ή Αστυνομία καί ή γραφειοκρατία πού είχε καταγγείλει, οί οικο
νομικές καί κοινωνικές Ιδέες πού είχε Αποδοκιμάσει, δλα αύτά 
παρουσιάζονταν ίτταθερά έιδραιωμένα στή γαλλική κοινωνία περισ
σότερο άπδ ποτέ. Οί Ιδέες δμως, πού τδν ύποχρέωσαν νά άναπτύ- 
ξει ή Αποτυχία τής ’Επανάστασης τοϋ 1848 καί τής Δεύτερης
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Δημοκρατίας, παρέμειναν 'θεμελιακές για τά έπόμενα κείμενά του. 
Ή  μοναδική έλπίβα πραγματοποίησης τών οικονομικών μεταρυθ- 
μίσεων, γιά τΙς δποϊες άγωνίστηκε, ήταν ή πλήρης άναδιοργάνωση 
τής κοινωνίας 2τσ: πού νά συνεργάζονται τά οίκονομικά συμφέ
ροντα, κατάλληλα καί δίκαια όργανωμένα, γιά άμοιβαΐο δφελος 
χωρίς τήν παρέμβαση τής κεντρικής έξουσίας. «Αύτδ πού βάζουμε 
στή θέση τής κυβέρνησης είναι ή βιομηχανική δργάνωση», 2γραφε 
δ Προυντδν τδ 1851, «αύτδ πού βάζουμε στή θέση τών νόμων ε ί
ναι τά συμβόλαια. . .  αύτδ πού βάζουμε στή θέση τών πολιτικών 
έξουσιών είναι οί οικονομικές δυνάμεις». (2β)

Στδ πολύτομο 2ργο του, σ’ αύτά τά δεκαεφτά χρόνια άνάμεσα 
στδ 1848 καί στδ θάνατό του, δ Προυντόν, δταν δέ σχολιάζει 
άπλώς τήν τρέχουσα πολιτική, έπεξεργάζεται αύτά άκριβώς τά 
θέματα. Στήν ούσία, μολονότι άναγκάστηκε νά έκπατριστεϊ στδ 
Βέλγιο τήν περίοδο 1858-1862, γιά  ν’ άποφύγει νά φυλακιστεί 
λόγω τών άρθρων του, 2γινε λιγότερο έπαναστάτης. Ένδιαφερό- 
ταν νά άποκαλύψει τΙς άντιφάσεις τής ύπάρχουσας κοινωνίας καί 
νά προπαγανδίσει τδ άναπόφευκτο τής άλλαγής, δχι δμως καί 
νά έπεξεργαστεΐ μέ λεπτομέρειες τή μορφή πού θά είχε ή κοινω
νία μετά τήν έπανάσταση. Πράγμα πού τδν διασώζει άπδ τδν 
συναρπαστικό, συχνά παράλογο, λεπτομερή σχεδιασμδ ένδς Γκόν- 
τουϊν ή ένδς Φουριέ, άλλά πού σημαίνει έπίσης δτι ποτέ δέν έξη- 
γ ε ΐ πραγματικά μέ ποιδ τρόπο πρόκειται νά ξεπεραστοϋν οί δλο- 
φάνερες δυσκολίες τοϋ συστήματός του. Στδ πιδ Ικτεταμένο του 
Ιργο, «Ή δικαιοσύνη στήν έπανάσταση καί στήν έκκλησία», ί2®) 
καταφεύγει σ’ αύτή καθαυτή τή φύση τοϋ άνθρώπου σάν τή μο
ναδική έγγύηση δτι είναι έφαρμόσιμος δ άναρχισμός του. Ή  δι
καιοσύνη, ή θεμελιακή άρχή τής κοινωνίας, δέν άποκαλύπτεται 
άπδ τδ θεδ καί δέν ένυπάρχει στή φύση: είναι «Ιδιότητα τής ψυ
χής», πού άπαιτεΐ προσεκτική άγωγή. «Ή δικαιοσύνη», γράφει 
δ Προυντόν, «δπως μπορούμε νά διαπιστώσουμε άπδ τά παιδιά 
καί τούς άγριους, είναι ή Ιδιότητα τής ψυχής πού θά άναπτυχθε! 
σιγά - σιγά καί τελευταία άπ’ δλες' χρειάζεται ένεργητική έκπαί- 
δευση μέ άγώνα καί έπιμονή.». (30) Ά πδ τή στιγμή πού οί άν
θρωποι θά 2χουν άναπτύξει τήν αίσθηση τής δικαιοσύνης, οί σχέ
σεις τους θά διέπονται άπδ τδν «αύθόρμητο καί Αμοιβαία έγγυη-
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μένο σεβασμό γιά τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια, άνεξάρτητα άπό 
τό σέ ποιό πρόσωπο καί κάτω άπό ποιές συνθήκες Απειλείται κι ά
νεξάρτητα άπό τούς κινδύνους πού θά ύποστοΟμε γιά τήν ύπερά- 
σπισή τη ς».(31) Κ ι άργότερα γράφει: «ΤΙ μ&ς έγγυάται τήν τή
ρηση τής δικαιοσύνης; Τό ϊδιο πράγμα πού έγγυ'δται δτι δ δμπο- 
ρος θά σεβαστεί τό νόμισιμα —  ή πίστη στήν άμοιβαιότητα, δηλα
δή αύτή καθαυτή ή δικαιοσύνη. Ή δικαιοσύνη είναι γιά τά Εξυπνα 
καί Ιλεύθερα δντα ή άτνώταχη αίτία τών άποφάσεών τους(32) 
Ό  Προυντόν καταφεύγει, στήν ούσία, στίς πρώιμες μελέτες πού 
είχε κάνει γύρω άπό τήν ήθική φιλοσοφία τοϋ Κάντ, καί ή κοι
νωνία του βασίζεται στήν κατηγορηματική προστακτική καί στήν 
άρχή: «Κάνε στούς άλλους αύτά πού θά ήθελες νά σοΟ κάνουν».

Ό  Προυντόν δραματίστηκε μιά κοινωνία δπου οΐ άνθρωποι θά 
άνταλλάζανε τά προϊόντα τους μέ τά άλλα προϊόντα πού θά χρειά
ζονταν κ ι δπου οί θεσμοί πού θά ήταν άπαραίτητοι γι* αύτό τό 
σκοπό θά δημιουργοΟνταν μέ διαπραγματεύσεις άνάμεσα στίς έν- 
διαφερόμενες άμάδες. Μερικές φορές γράφει λές καί θά ύπάρχει 

κάποια έλάχιστη διαρκής κεντρική κυβέρνηση πού θά τήν άπο- 
τελο&ν άντιπρόσωποι άπό τΙς κομμοβνες πού σχηματίζουν τό κρά
τος. Σ ’ άλλα γραφτά του κάνει τήν πρόταση δτι ή κεντρική κυ
βέρνηση είναι άναγκαία μόνο γιά τέτοιους σκοπούς, δπως ή άρχική 
άναδιοργάνωση τής οικονομίας καί ή άνασύσταση τής κοινωνίας. 
Όπωσδήποτε δμως βασικό στοιχείο τής νέας δργάνωσης είναι ή 
δμοσπονδία, καί ·αύτήν άκριβώς τήν Ιδέα ένδιαφέρθηκε περισ
σότερο ν* άνα/πτύξει δ Προυντόν στά τελευταία χρόνια τής ζωής 
του —  ή άποψή του αύτή έπρόκειτο νά Ιχει σηιμαντικότατη Επιρ
ροή μετά τό θάνατό του. Ή κοινωνία .πρέπει νά βασίζεται σέ μ ι
κρές μονάδες: « ”Αν ή οϊκογέν€ΐα ήταν τό βασικό στοιχείο τής 
φεουΐδαλικής κοινωνίας, τό έργαστήριο είναι τό βασικό στοιχείο 
τής νέας κοινωνίας». (33) Αύτές οί μικρές μονάδες θά είναι δργα- 
νωμένες χαλαρά σέ κομμούνες, πού θά είναι δ,τι χρειάζεται γιά 
τήν ύπαρξη τών έλάχιστων διαχειριστικών λειτουργιών πού άπαι- 
τοΟνται. Οί καμμοϋνες θά πρέπει γιά δρισμένους σκοπούς νά συ
νενώνονται σέ μιά δμοσπονδία, άλλά ή μεταβίβαση έξουσίας σέ 
δποιονδήποτε κεντρικό φορέα θά πρέπει νά είναι πολύ περιορισμένη 
καί νά έλέγχεται αύστηρά: λογουχάρη, δ 2λεγχος τής πολιτο
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φυλακής πού είναι άπαραίτητη γιά τήν δμυνα ένάντια σέ κάποια 
ξένη είσβολή θά πρέπει νά άνατίθεται στίς τοπικές άρχές έκτός 
άπό τΙς περιόδους πολέμου, καί δέν χρειάζεται νά ύπάρχει κά
ποιος κεντρικός οικονομικός προϋπολογισμός ή κάποια κεντρική 
διοίκηση. Ό  Προυντόν δέν άντιμετωπίζει ποτέ τό πρόβλημα πού 
άγτιμετωπίζουν στήν πράξη δλα τά δμοσπονδιακά συστήματα, δη
λαδή τόν τρόπο μέ τόν όποιο θά διατηρηθεί κάποια Ισότητα δσον 
άφορδ τό βιοτικό Φπίπεδο άνάμεσα στίς κομμοΰνες πού £χουν 
διαφορές στούς οικονομικούς πόρους. Πράγμα πού δφείλεται έν 
μέρει στό γεγονός δτι δραματιζόταν τούς άνθρώπους, δπως καί 
δλοι οί άναρχικοί, λές καί ζούσαν έξαιρετικά λιτή ζωή μέ Ελά
χιστες άνάγκες. Δέν ξέχασε ποτέ τήν καταγωγή του καί είχε τήν 
τάση νά έξισώνει δλους τούς Ανθρώπους μέ τούς άγρότες τής Μπε- 
ζανσόν ή μέ τούς αύτοδίδακτους καί αύτοπειθαρχημένους τυπο
γράφους πού γνώρισε στά νιάτα του. Παρ’ δλο πού συνειδητο
ποίησε δτι τό «έργαστήριο είναι ή βάση τής νέας κοινωνίας», ήταν 
2να Εργαστήριο σέ άγροτική περιοχή καί οί τεχνίτες σκέφτονταν 
σάν μικροϊδιοκτήτες. Μετά άπό τήν Επανάσταση, Ιγραφε, «ή 
άνθρωπότητα θά λειτουργήση δπως στή Γένεση, θά άσχοληθεΐ 
μέ τήν καλλιέργεια καί τή φροντίδα τοϋ έδάφους πού θά τής 
προσφέρει μιά ζωή γεμάτη χάρες, δ άνθρωπος 6ά καλλιεργεί τόν 
κήπο του. Ή γεωργία, κάποτε δουλειά τών σκλάβων, θά γίνει 
μιά άπό τΙς πρώτες καλές τέχνες,* καί ή άνθρώπινη ζωή θά ε ί
ναι γεμάτη άθωότητα, άπαλλαγμένη άπό κάθε πειρασμό καί άπό 
κάθε άπομάκρυνση άπό τό ιδανικό». (34)

Οί δμάδες άπό τΙς όποιες θά δημιουργη&εΐ ή νέα κοινωνία πρέ
πει νά είναι δρθολογικές καί φυσικές. «Κάθε φορά πού οί άντρες 
μέ τΙς γυναίκες τους καί τά παιδιά τους μαζεύονται σ’ 2να μέρος, 
ζοϋν καί καλλιεργούν τή γή δίπλα-δίπλα, διαμορφώνουν διαφο
ρετικές έργασίες, δημιουργούν μεταξύ τους γειτονικές καί φιλικές 
σχέσεις καί, είτε τό θέλουν είτε δχι, θεμελιώνουν μιά κατάσταση 
άλληλεγγύης, άποτελοϋν αύτό πού δνομάζω φυσική δμάδα, πού 
σύντρμα έδραιώνεται σάν πολιτικός δργανισμός, πού έκδηλώνει τήν

* Αντή άκριΰώς ή άγάπη γιά τιούς άνθόκηπους είναι χαρακτηριοΤΗκό 
γνώρισμα τών φαλανστηρίων τοΰ Φονριέ. (Σ .τ .Σ .) .
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ταυτότητά του μέ τήν ένότητά του, τήν άνεξαρτησία του, τή ζωή 
του, τήν αδτοκίνηση καί τήν αύτονομία του». (3δ)

Ό  Ινθουσιασμδς τοϋ Προυντδν γιά  τήν δμοσπονδία καί γιά τή 
μικρή ιδμά'δα τδν ώθησε σέ παράδοξες θέσεις. Βρέθηκε νά ύπερα- 
σπίζεται τούς Ιησουίτες γιά  τή στάση τους ύπέρ τής άνεξαρτη- 
σίας τών καντονίων στή διάρκεια τοϋ έλβετικοϋ Εμφύλιου πολέμου 
τοϋ 1846, καί στδν άμερικανικδ Εμφύλιο πόλεμο ύποστήριξε σθε
ναρά τούς νότιους, τονίζοντας δτι ή  θυσία τών δικαιωμάτων τών 
νότιων πολιτειών γιά χάρη τής πολιτικής τών βορείων πού άπο- 
σκοποϋσε στήν άπελευθέρωση τών δούλων σήμαινε άπλώς δτι οί 
νέγροι θά γίνονταν άπδ σκλάβοι προλετάριοι, πράγμα πού γιά 
τδν Προυντδν δέν ήταν άλλαγή πρδς τδ καλύτερο. Προκάλεσε 
τήν δργή δλων τών φιλελεύθερων μέ τΙς Επιθέσεις του ένάντια 
στδν Ματσίνι καί τδν Γαρι6άλ'δη, γιατί ήθελαν νά έπιβάλουν μιά 
αύθαίρετη Εθνική ίνδτητα στδν ποικιλόμορφο καί έτερογενή πλη
θυσμό τής ’Ιταλίας. Προτιμοϋσε γενικά τά πολυεθνικά κράτη καί 
—μολονδτι βρισμένες φορές παρουσιάζει κάποια ίχνη γαλλικοϋ 
σωβινιαμοϋ σύμφωνα μέ τήν ίακωβίνικη παράδοση—  δέν συμπα- 
θοϋσε τά αίτήματα γιά «ιέθνικά σύνορα» καί έθνική αύτοδιάθεση. 
ϊχεδδν δ μόνος μεταξύ τών ριζοσπαστών συγγραφέων τής έποχής 
του έναντιώθηκε στδν άγώνα τών Πολωνών γιά τήν κατάκτηση 
τής άνεξαρτησίας τους, μέ τή δικιολογία δτι τδ άνεξάρτητο πο
λωνικό κράτος θά βρισκόταν κάτω άπδ τήν δλοκληρωτική κυρι
αρχία μι&ς Αντιδραστικής Αριστοκρατίας. (Ή ταν 2να άπδ τά 
λίγα σημεία στά δποΐα συμφωνοϋσε μέ τδν Ρίτσαρντ Κόμπντεν, 
σέ μεγάλη άντίθεση μέ τδν Μπακούνιν, δ δποΐος ναύλωσε πραγμα
τικά Ινα πλοίο καί Ικανέ μιά έκτρωματική έκστρατεία γιά  νά 
βοηθήσει τήν πολωνική Εξέγερση τδ 18 6 3 ).

Ό  Προυντδν 2έν ήταν άπδ τούς φιλόσοφους πού Επεξεργά
στηκαν μιά συνεπή δρθολογική δομή δπως δ Γκόντουϊν. Είναι μάλ
λον Ινας συγγραφέας πού ή Επιρροή του δφείλεται σέ δρισμένα 
συναρπαστικά συνθήματα — «Ή Ιδιοκτησία είναι κλοπή», «Ό  θεδς 
είναι κακός»—  καί σέ λίγες θεμελιακές Ιδέες γιά  τή φύση τοϋ 
Ανθρώπου καί γιά τή μελλοντική όργάνωση τής κοινωνίας. Ταυ
τόχρονα, ή παθιασμένη ιδιοσυγκρασία του, ή πεισματική άρνησή 
του νά συμβιβαστεί ή νά ύποταχτεί, ή εύρύτητα τών παράξενων
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γνώσεών του, δλα αύτά τόν έκαναν πρώτης τάξεως δημοφιλή 
Αρθρογράφο. Οί «τρεις μεγάλοι τόμοι» τής «Δικαιοσύνης» πουλή- 
θηκαν περίπου σέ 6.000 Αντίτυπα τήν Εποχή τής Εκδοσής τους, 
κ ι Αν ήταν ύπερβολικοί οί Ισχυρισμοί τοϋ Προυντόν δτι οΕ Ανα
γνώστες τών άρθρων πού Εγραφε άπό τήν Εξορία του στό Βέλγιο 
ήταν γύρω στούς 10.000, ή έπιρροή του τήν έποχή πού πέθανε 
ήταν πολύ πλατιά, καί μάλιστα δχι μόνο στό Εργατικό κίνημα τής 
Γαλλίας, πού Αναπτυσσόταν κατά τή δεκαετία τοϋ 1860, ΑλλΑ καί 
στό Εξωτερικό, Ιδιαίτερα στήν Ισπανία καί τήν Ιταλία .

Ένώ τό γεγονός ίσως, δτι κατανόησε τήν άνορθολογική πλευρΑ 
τής Ανθρώπινης φύσης καί δτι φαινόταν νΑ γνωρίζει τή βιαιότητα 
γιΑ τήν δποία ήταν ίκανοί οί Ανθρωποι, όδήγησε σέ μιΑ Αναβίωση 
τοϋ Ενδιαφέροντος γιΑ τό Εργο τού Προυντόν στόν 20ό αΙώνα, 
τό μήνυμά του πρός τούς συγχρόνους του ήταν Απλούστερο. Ή  
κατάργηση τών κεφαλαιούχων καί τών είσοδηματιών, ή Εξασφά- 
λιση στόν έργάτη όλόκληρης τής Αξίας τών Αγαθών πού παρή- 
γαγε, ή Ανάπτυξη τών μικρών, Αλληλσβοηθούμενων δμΑδων στή 
θέση τών Απανθρωποποιημένων Εργοστασίων, ή διαρκής ύπενθύμιση 
τών Αρετών τής Αγροτικής ζωής, δλα αύτλ είχαν όλοφάνερη καί 
θετική Απήχηση. Καί τό Αρνητικό μήνυμα τοϋ Προυντόν ήταν 
Ακόμα πιό έντυπωσιακό καί περιέχει τήν ούσία τοϋ Αναρχισμού 
ή τουλάχιστον μιΑ πλευρά του. «ΝΑ σέ κυβερνάνε σημαίνει νΑ σέ 
παρακολουθοϋν, νΑ σ* έπιθεωροϋν νΑ σέ κατασκοπεύουν, νΑ σέ 
κατευθύνουν, νΑ σ’ έγκλωβίζουν σέ νόμους, νΑ σέ ρυθμίζουν, νΑ σέ 
καταγράφουν, νΑ σοϋ κάνουν κατήχηση, νΑ σοϋ κάνουν κήρυγμα, 
νΑ σέ έλέγχουν, νΑ σέ μετρούν, νΑ σέ ζυγίζουν, νΑ σέ λογοκρίνουν, 
νΑ σέ διατάζουν Ανθρωποι πού δέν Εχουν ούτε τό δικαίωμα οδτε 
τή γνώση οδτέ τήν Αρετή. ΝΑ σέ κυβερνάνε σημαίνει νΑ σέ κατα
γράφουν, νΑ σέ ταξινομούν, νΑ σέ έλέγχουν, νΑ σέ φορολογοϋν, 
νΑ σέ σφραγίζουν, νΑ σέ μετρούν, νΑ σέ ύπολογίζουν, νΑ σέ κατα
χωρούν σΑν πατέντα, νΑ σοϋ δίνουν Αδεια, νΑ σ’ Εξουσιοδοτούν, νΑ 
σέ δπισθογραφοϋν, νΑ σέ έπιπλήττουν, νΑ σέ μπερδεύουν, νΑ σέ 
τροποποιούν, νΑ σέ τιμωρούν, νΑ σέ συλλαμβάνουν σέ κάθε λ«ι- 
τουργία, σέ κάθε συναλλαγή, σέ κάθε κίνηση. Σημαίνει νΑ σέ 
φορολογοϋν, νΑ σοϋ πίνουν τό αίμα, νΑ σοϋ ζητ&νε λύτρα, νΑ σ* 
Εκμεταλλεύονται, νΑ σέ μονοπωλούν, νΑ σέ Εκβιάζουν, νΑ σέ στί
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βουν, νά σέ έξαπατοΰν, νλ σέ ληστεύουν μέ τήν πρόφαση τοΟ γε
νικού συμφέροντος* υστέρα άπό τήν έλάχιστη Αντίσταση, στήν πρώ
τη διαμαρτυρία, νά σέ καταπιέζουν, νά σέ καταδικάζουν σέ πρό
στιμο, νά σέ βρίζουν, νά σέ ένοχλοϋν, νά σέ παίρνουν άπό πίσω, 
νά σέ τρομοκρατούν, νά σέ δέρνουν, νά σέ άφοπλίζουν, νά σέ 
στραγγαλίζουν, νά σέ φυλακίζουν, νά σέ δικάζουν, νά σέ κατα
δικάζουν νά σέ έκτοπίζουν, νά σέ ξυλοκοποϋν άγρια, νά σέ που
λάνε, νά σέ προπίνουν, καί τελικά νά σέ περιγελάνε, νά σέ βρί
ζουν, νά σ’ έξευτελίζουν, νά σοϋ καταρακώνουν τήν Αξιοπρέπεια. 
Αύτή είναι ή κυβέρνηση, αύτή είναι ή δικαιοσύνη της, αύτή εί
ναι ή ήθική της». (30) Τάσο μέ τΙς θετικές δσο καί μέ τΙς Αρνη- 
τικές του θεωρίες δ Προυντόν είναι δ πρώτος καί δ πιδ σημαντι
κός άναρχικός φιλόσοφος* καί οί μεταγενέστεροι άναρχικοί συγ
γραφείς δέν πρόσθεσαν πάρα πολλά σέ δσα είπε. Ε κείνο  πού μέ
νει είναι νά δοϋμε σέ ποιό βαθμό τέθηκαν στήν πράξη αύτές οί 
Ιδέες.

3

Τό Σεπτέμβριο τοϋ 1864 ιδρύθηκε στό Λονδίνο ή Διεθνής Έ νω 
ση Εργαζομένων. Μολονότι δ Κάρλ Μάρξ δέν είχε Αναλάβει τήν 
πρωτοβουλία γιά τήν δργάνωση τής Ιδρυτικής συνέλευσης, ήταν 
άποφασισμένος άπό τό ξεκίνημα κιόλας τής Πρώτης Διεθνούς, 
νά τή θέσει κάτω άπό τή διεύθυνση καί τδν Ελεγχό του. Οί Γάλ
λοι Απεσταλμένοι στήν πρώτη συνέλευση ήταν στήν ούσία δπαδοί 
τοϋ Προυντδν. Πρός τό τέλος τής ζωής του, λοιπόν, δ Προυντόν 
βρέθηκε άντιμέτωπος, γιά πρώτη φορά μετά τό 1848, μέ τδ πρό
βλημα πού άφοροΰσε τή στάση πού θά άπρεπε νά τηρηθεί άπέναν- 
τι στήν πρακτική πολιτική τοϋ έργατικοϋ κινήματος, πού άρχισε 
νά Αναπτύσσεται τά τελευταία χρόνια στή Γαλλία. Τδ 1863 μιά 
δμάδα παριζιάνων έργατών άνήγγειλε δτι θά δβαζε ύποψηφιότη- 
τα στίς έκλογές γιά τό Νομοθετικό Σώμα. Ό  ήγέτης τής δμΑδας, 
ΆνρΙ Τολαίν, ήταν άπό έκείνους τούς έργάτες πού θά Ιπιδοκίμα- 
ζ« Ανεπιφύλακτα δ Προυντόν —  ήρεμος, σφιχτοχέρης, Αξιοπρε
πής, μέ πάθος γιά  τό διάβασμα καί τή μάθηση. Τδ 1862 δ Τολαίν
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είχε δργανώσει μ* έπιτυχία μιΑ Αντιπροσωπεία Γάλλων έργατών 
στή Μεγάλη “Εκθεση τοϋ Λονδίνου καί είχε Αρπάξει τήν εύκαι- 
ρία γιά νά έκφράσει τήν Αρχή του δτι πρέπει κανείς yA λέει 
στούς έργάτες: «Είσαστε έλεύθεροι, δργανωθείτε, κάνετε τή δου
λειά σας μόνοι σας». (37) Παρ’ δλο πού δέν κατάφεραν νΑ έκλε- 
γοϋν στή συνταχτική συνέλευση τοϋ Παρισιοϋ γιΑ τήν δποία ε ί
χαν θέσει ύποψηφιότητα, δ Τολαίν έπέμεινε στίς προσπάθειές 
του γιΑ τήν Ανάπτυξη πολιτικής δράσης, καί τδ 1864 έγραψε 
ένα ιμανιφέστο, γνωστδ .σάν «Μανιφέστο τών Εξήντα», δπου τόνι
ζε τήν Ανάγκη νΑ έχουν οϊ έργάτες τή δική τους πολιτική δργά- 
νωση, ώστε νΑ μήν έξαρτώνται πιΑ γιΑ τήν Αντιπροσώπευσή τους 
Απδ τή μπουρζουαζία.

Ό  Προυντδν διαφώνησε ριζικΑ. Γ ια τί τΑ τελευταία χρόνια προ
παγάνδιζε τήν Αποχή Απδ δλες τΙς έκλογές σΑν έκφραση τής Α
ποδοκιμασίας ένάντια στδν Απατηλδ συνταγματισμδ τής Δεύτε
ρης Αύτοκρατορίας. Μόνο μέ τή μαζική £κφραση τής Αποδοκιμα
σίας καί μέ τήν Αρνηση τών μαζών νΑ βοηθήσουν τδ σύστημα νΑ 
λειτουργήσει ΘΑ μποροϋσε ν* Αποκαλυφθεί ή ύποκρισία τοϋ αύτο- 
κρατορικοϋ καθεστώτος. Ή  έκστρατεία τοϋ Προυντδν ένάντια στή 
συμμετοχή στίς έκλογές δέν στέφθηκε μέ μεγάλη έπιτυχία, καί 
ήταν δλοφάνερο δτι πολλοί άπδ έκείνους πού, σΑν τδν Τολαίν, 
ήταν Αφοσιωμένοι δπαδοί του, δέν ήταν εύχαριστημένοι μέ τήν 
καθαρά Αρνητική πολιτική τής Απόλυτης έκλογικής Αποχής. ΓιΑ 
ν’ άπαντήσει σ’ αύτδ Ακριβώς τδ «Μανιφέστο τών Εξήντα», δ 
Προυντόν, ένα χρόνο ,πρίν πεθάνει, ένιωσε τήν ύποχρέωση νΑ 
καθορίσει καί νΑ Αναθεωρήσει τή θέση του. Στδ «ΓιΑ τήν πολι
τική Ικανότητα τής έργατικής τάξης», πού βρισκόταν άκόμα στδ 
τυπογραφείο δταν πέθοκνε, δ Προυντδν έπαναλαμβΑνει τΙς περισ
σότερες Απδ τΙς παλαιότερες θεωρίες του. Συνειδητοποιοϋσε τώρα 
δμως δτι ή δργάνωση τής έργατικής τάξης ΘΑ μποροϋσε ίσως νΑ 
πετύχει δρισμένα πράγματα μέ πολιτικά μέσα: «Στήν καρδιΑ τής 
κοινωνίας λαμβάνει χώρα ένα κοινωνικό γεγονδς Ανυπολόγιστης 
σημασίας· είναι (κι έδώ ξαναχρησιμοποιεί μιΑ Απδ τΙς παλιές Α
γαπημένες του Σαιν-Σιμονικές φράσεις) ή έμφάνιση στήν πολιτι
κή ζωή τής πολυαριθμότερης καί φτωχότερης τάξης». (Μ) Τελικά, 
δ Προυντδν ήταν έτοιμος ν* Αποδεχτεί αύτή τή νέα πολιτική έξέ-
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λιξη* έπέμενβ δμως δτι κάθε πολιτική δράση θά πρέπει νά βασί
ζεται στήν άρχή τής Αμοιβαιότητας. Μόνο μέσα άπδ τή δράση, 
έπαναλάμβανε, τών μικρών δμάδων πού συνεργάζονται πρακτικά 
στήν καθημερινή οικονομική καί κοινωνική ζωή καί πού ζοϋν 
σύμφωνα μέ τόν Αμοιβαίο σεβασμό, είναι δυνατό νά πραγματο
ποιηθεί δποιαδήποτε πρόοδος. Διαφορετικά — καί 6 Προυντόν είχε 
σαφή έπίγνωση μδλλον τών κινδύνων τής πολιτικής δράσης παρά 
τών πλεονεκτημάτων της—  ή πολιτική πού ΑκολουθοΟν πολλοί 
σοσιαλιστές θά καταλήιξει σίγουρα σέ καταστροφή. «Τό πολιτικό 
σύστημα», Ιγραφε, «μπορεϊ νά καθοριστεί ώς έξής: «Μιά στέρεη 
δημοκρατία θεμελιωμένη φαινομενικά στή δικτατορία τών μαζών, 
δπου δμως οί μάζες διαθέτουν τόση μόνο έξουσία δση χρειάζεται 
γιά νά έξασφαλιστεΐ ή καθολική ύποδούλωση». (3β)

ΟΕ θεωρίες τοί> Προυντόν είχαν Ιδιαίτερη Απήχηση στόν καλ
λιεργημένο πνευματικά έργαζόμενο τής Δεύτερης Αύτοκρατορίας, 
τουλάχιστον λόγω τών άντιφάσεων καί τών άνωμαλιών στήν κοι
νωνική καί οίκονομική ζωή τής Γαλλίας στά μέσα τοΟ 19ου αίώ- 
να. ΤΗταν μιά περίοδος έπέκτασης καί μεταβολών, έπέκτασης 
τών σιδηροδρόμων, κατασκευής νέων τεράστιων έργοστασίων, Ανά
πτυξης τών τραπεζών καί δημιουργίας τών πρώτων μεγάλων κα
ταστημάτων, δημιουργίας τοϋ Ανανεωμένου καί λαμπεροϋ Παρι- 
σιοΟ τοϋ βαρώνου Χάουσμαν (τόν βποϊο 6 Προυντόν άπεχθανόταν 
άφόρητα). Σ έ μιά έποχή πού οί πραγματικοί μισθοί τών έργατών 
παρέμεναν στάσιμοι, δλα αύτά δκαναιν άκόμα μεγαλύτερη τήν 
άπόσταση καί τόν Ανταγωνισμό άνάμεσα στίς τάξεις, Ιδιαίτερα 
στό Παρίσι. Κ ι δμως, ένώ βρισμένοι έργάτες ξεριζώθηκαν κυριο
λεκτικά καί άποροφήθηκαν στόν παντοδύναμο κόσμο τής νέας 
βιομηχανικής πόλης, άλλοι έξακολουθοΟσαν νά έργάζονται στό 
σπίτι ή σέ μικρά έργαστήρια καί συχνά καλλιεργοΟσαν κι §να 
μικρό χωράφι, έτσι πού τελικά έξακολουθοΟσαν νά είναι λίγο 
άγρόιτες στόν τρόπο μέ τόν όποϊο άντιμετώπιζαν τΙς καταστά
σεις. (40) Οί καινούργιοι .έργατικοΐ ήγέτες, δπως δ ΤολαΙν, πού 
ήθελαν νά έφαρμόσουν στήν πράξη τΙς θεωρίες τοΟ Προυντόν, 
ήταν οί άνθρωποι πού ήξεραν καλά αύτές τΙς Αντιθέσεις καί τΙς 
μεταβολές. «Ό  έργατικός ήγέτης», έχει γράψει ένας Γάλλος σο
σιαλιστής ίστορικός γι* αύτή τήν περίοδο, «δέν είναι οδτε τεχνί
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της, οδτε προλετάριος’ είναι γενικά δνας Ανθρωπος πού πέρασε 
τήν παιδική του ήλικία στήν Ιπαρχία κι αύτό δέν τό Ιχει ξεχά- 
σει’ είναι πάνω Απ’ δλα Σνας Ανθρωπος πού ξέρει καλά τό μικρό 
έργαστήρι, Αλλά πού Ακολουθεί προσεχτικά τήν Ανάπτυξη τοϋ 
μεγάλου Εργοστασίου.. .  είναι Ανθρωπος καλά πληροφορημένος, 
πού προσπαθεί νά προβλέψει καί νά διαμορφώσει μιά εΙκόνα γιά 
τό μ έλλο ν.. .  Μισός Αγρότης, μισός Ιργάτης, πού συνδυάζει τό 
ρεαλισμό καί τήν ούτοπία σ* 2να ένιαίο εύφυέστατο σχήμα» ί 41) 
Ή περιγραφή αύτή θά μποροϋσε νά είχε γίνει γιά τόν ίδιο τόν 
Προυντόν ή γιά τούς δπαδούς του, δπως τόν Τολαίν, (μολονότι 
καταγόταν Από τήν παλιά παριζιάνικη τάξη τών τεχνιτών καί 
δχι Από τήν έπαρχία), ή γιά τόν Εύγένιο Βαρλέν, τόν νεαρό β ι
βλιοδέτη πού Ιγινε §νας άπό τούς ήγέτες τού γαλλικού τμήματος 
τής Διεθνούς καί τής Κομμούνας τοϋ 1871.

Στή δεκαετία τοϋ 1860 οί δπαΐδοί τοϋ Προυντόν έφάρμοζαν 
στήν πράξη τΙς Απόψεις του γιά αύτοβελτίωση καί Αμοιβαία βοή
θεια. *0  Βαρλέν, λογουχάρη, ίδρυσε 2να μεγάλο συνεργατικό 
μαγειρείο στό Παρίσι πού πρόσφερε φαγητό στούς έργάτες. Ταυ
τόχρονα συζητούσαν όλοένα καί περισσότερο τήν Αναγκαιότητα 
τής έπανάστασης. Ή νεότερη γενιά, Απ’ τήν δποία δ Βαρλέν ή
ταν δ πιό γνωστός, πολλές φορές δέν Ανεχόταν τούς περιορισμέ
νους στόχους τοϋ Τολαίν καί τών γεροντότερων. Ταυτόχρονα, 
Από τήν αίθουσα δπου συγκεντρώνονταν στήν δδό ντέ Γκρανβι- 
γιέρ — στόν ϊδιο δρόμο, πράγμα πού προτιμούν νά όπενθυμίζουν 
συχνά ο-ί ιστορικοί, δπου διακήρυξε τήν κοινωνική έπανάσταση δ 
Ζάκ-Ρού τό 1793—  ξεκινούσε δνας χείμαρος Προυντονικών Ι
δεών καί άπόψεων πού έπρόκειτο νά φέρει σέ σύγκρουση τό γαλ
λικό τμήμα τής Διεθνούς μέ τόν Μάρξ.

Ή Ιπίδραση δμως τού Προυντόν στό γαλλικό έργατικό κίνη
μα ήταν μακροπρόθεσμη καί δχι Αμεση. Στή δεκαετία τοϋ 1860 
Ανθρωποι σάν τόν Τολαίν καί τόν Βαρλέν δέν είχαν πολλούς δ- 
παδούς, καί μόνο μέ τήν Κομμούνα τοϋ 1871 οί Προυντονικές άπό- 
ψεις Εγιναν Αναπόσπαστο τμήμα τής έπαναστατικής πρακτικής 
στή Γαλλία. Ό  Προυντόν £ζησε Αρκετά γιά νά γνωρίσει καί νά 
έπιδοκιμάσει τήν ίδρυση τής Διεθνούς’ γρήγορα δμως οί δπαδοί του 
Ανακάλυψαν δτι οί πεποιθήσεις τους ήταν Αντίθετες μέ τήν συγ
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κεντρωτική πειθαρχία πού προσπαθοϋσε νά έπιβάλει δ Μάρξ. Δέν 
παρέμειναν δλοι τους άναρχικοί, άλλά οΐ Ιδέες τής συνεργασίας 
καί τοϋ άντι συγκεντρωτισμοί πού άντλησαν άπδ τδν Προυντδν 
άποτέλεσαν σημαντικδ στοιχείο τής γαλλικής σοσιαλιστικής σκέ
ψης, καί οί διαφορές άνάμεσα στδν Μάρξ καί τδν Προυντδν Αντι
κατοπτρίσθηκαν άργότερα στίς διαφορές άνάμεσα στδ γαλλικδ 
καί στδ γερμανικό σοσιαλιστικό κίνημα στίς άρχές τοϋ 20οΰ 
αιΐώνα.

Παρ’ δλα αύτά, σέ τούτη άκριββς τή δεκαετία τοϋ 1860 τδ 
άναρχικδ κίνημα άρχισε νά γίνεται' πολιτική δύναμη στήν πρά
ξη. Έ  γνωριμία τοϋ Προυντδν μέ τδν Μάρξ καί τδν Μπακούνιν 
τδν συνέδεσε μέ τΙς βασικές παραδόσεις τής σύγχρονης εύρωπαΓ- 
κής σοσιαλιστικής καί ριζοσπαστικής σκέψης. Γ ια τί παρ’ δλη 
τή δική του πολιτική Αδράνεια, Ιχει Ιπηρεάσει μεγάλο μέρος τοϋ 
γαλλικοϋ έργατικοϋ κινήματος μέχρι καί τή δική μας έποχή. Τ ε
λικά, ή δημιουργία τής Διεθνοϋς, μολονότι ή άμεση πρακτική 
της σπουδαιότητα δέν ήταν τόσο μεγάλη δσο πίστευαν τά μέλη 
της καί οί Ιστορικοί της, πρδσφερε τδ δδαφος δπου Ιγινε ή Ιδιο- 
συγκρασιακή καί θεωρητική σύγκρουση άνάμεσα στδν Μάρξ καί 
τούς δπαδούς του άπό τή μιά πλευρά, καί στδν Μπακούνιν καί στούς 
δπαδούς τοϋ Προυντόν, άπδ τήν άλλη. Έ  σύγκρουση αύτή έπρό- 
κειτο νά διχάσει τδ εύρωπαϊκδ έργατικδ κίνημα Ανεπανόρθωτα 
καί νά προσφέρει δύο Ιναλλακτικές λύσεις γιά τήν πραγματο
ποίηση -τής έπανάστασης καί δύο έναλλακτικά δράματα γιά τήν 
μορφή πού θά Ιχ ει δ κόσμος άπό τή στιγμή πού ΘΑ πετύχει ή έ
πανάσταση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

*0 Μπακούνιν καί τό μεγάλο σχίσμα

«Γιά νά ζεοηκώσουμε τούς Ανθρώπους, πρέπει 
νά δχουμε τό διάβολο μέσα μας».

Μπακούνιν

1

Ό  Προυντόν πρόσφερε τήν Αρχική έπεξεργασία τών περισσότε
ρων Ιδεών πού έμπνεύσανε τό Αναρχικό κίνημα. Ό  Μπακούνιν 
δμως ήταν αύτός πού πρόσφερε στούς μεταγενέστερους Αναρχι
κούς ένα λαμπρό παράδειγμα Αναρχικής στράτευσης στή δράση. 
Καί δ Μπακούνιν ήταιν αύτός πού Αποκάλυψε πόσο βαθιές ήταν 
οΐ θεωρητικές καί πρακτικές διαφορές Ανάμεσα στίς Απόψεις τών 
Αναρχικών καί στόν κομμουνισμό τοΟ Μάρξ, κι έτσι έκανε σαφή 
τή διάσπαση στό διεθνές έπαναστατικό κίνημα πού είχε ήδη έμ- 
φανιστεϊ μέ τΙς διαφορές Ανάμεσα στόν Προυντόν καί τόν ΜΑρξ 
στή δεκαετία τοϋ 1840. Ό  Μπακούνιν, πάλι, περισσότερο Από 
δποιονδήποτε Αλλο σύγχρονό του, συνέδεσε τό έπαναστατικό κ ί
νημα τής Ρωσίας μέ τό κίνημα τής ύπδλοιπης Εύρώπης καί Αν
τλησε Απ* αύτό τήν πίστη του στίς Αρετές τής βίας γιΑ τή βία 
καί τήν έμπιστοσύνη του στή μέθοδο τής τρομοκρατίας πού έπρδ- 
κειτο νΑ έπηρεάσει πολλούς Αλλους έπαναστάτες πέρα άπό τούς 
Αναρχικούς.

Ό  Μιχαήλ Μπακούνιν γεννήΟηκε τό 1814, περίπου 150 μίλια 
Από τή Μόσχα, στήν έπαρχία Τβέρ. f1) Παρόλη τήν εύτυχισμένη 
παιδική του ήλικία στήν έπαρχία — δ πατέρας του ήταν συντη
ρητικό, ΑλλΑ συγκριτικΑ Ανοιχτόμυαλο μέλος τής έπαρχιακής Α
ριστοκρατίας—  έμελλε νΑ έξελιχθε! σέ βίαιο καί Ατίθασο νεαρό 
πού τοϋ Αρεσε Ιδιαίτερα μέχρι τό τέλος τής ζωής του νΑ μπλέκει 
σέ δραματικές συγκρούσεις. «Ό  Μιχαήλ μοϋ λέει», έγραφε ένας 
Από τούς φίλους του, «δτι κάθε φορΑ πού έπι-στρέφει στό σπίτι 
του περιμένει νΑ βρεί κάτι τό Ασυνήθιστο». (2) 'Οπωσδήποτε Αν



δέν Εβρισκε κάτι τδ Ασυνήθιστο, καταπιανόταν άμέσως μέ τήν 
Επανόρθωση τής κατάστασης. «Απέδιδε δ Τδιος τδ πάθος του γιά 
τήν καταστροφή στήν Επιρροή τής μητέρας του, πού δ δεσποτι- 
κδς της χαρακτήρας τοΟ προκάλεσε παράφορο μίσος γιά κάθε πε- 
ptoptqμδ τής Ελευθερίας». (3) Ή  μετέπειτα έπαναστατική του δρα
στηριότητα φαίνεται πώς είναι δμεση έκφραση μιας πολύπλοκης 
καί πολυτάραχης Ιδιοσυγκρασίας. (Όρισμένοι συγγραφείς διαπί
στωσαν στή σταδιοδρομία του κάποια άναπλήρωση γιά τήν σε
ξουαλική άνικανότητα άπδ τήν δποία φαίνεται πώς Ιπασχε.) Ό  
χαρακτήρας του άλλαξε πολύ λίγο σΐή διάρκεια τής ζωής του καί 
περιγράφτηκε πολύ καλά στήν άρχή τής σταδιοδρομίας του άπδ 
τδν φίλο του, τδν κριτικδ Βησσαρίωνα Μπελίνσκυ, πού ιΕγραψε: 
«Πρόκειται γιά θαυμάσιο άνθρωπο, βαθιά πρωτόγονη, λιονταρί
σια φύση —  αύτδ δέν μπορεϊ νά τοϋ τδ άρνηθεΐ κανείς. Ά λ 
λά οί άπαιτήσεις του, ή παιδικότητά του, ή καυχησιολο- 
γία του, ή άνειλικρίνειά του, ή Ελλειψη ήθικών Ενδοιασμών —  δ
λα αύτά κάνουν άδύνατη τή φιλία μαζί του. Αγαπάει τΙς ίδέες, 
δχι τούς άνθρώπους. θ έλ ε ι νά κυριαρχήσει μέ τήν προσωπικότητά 
του, δχι ν* άγαπήσει». (4)

Ή  άγάπη τοΰ Μπακούνιν γιά τΙς ιδέες είχε άναπτυχθεΐ ήδη 
άπδ 1830 δταν, ύστερα άπδ κάποια σύντομη καί άποτυχημένη 
περίοδο σάν άξιωματικός, συνδέθηκε μέ τδν μοσχοβίτικο κόσμο 
τής λογοτεχνίας καί τής φιλοσοφίας καί Εγινε φίλος τοΰ Μπέ- 
λίνσκυ. "Οπως καί δ Μπελίνσκυ παρασύρθηκε άμέσως άπδ τή διά
δοση τής γερμανικής φιλοσοφίας —  πρώτα τοΰ Φίχτε κι ύστερα 
τοΰ Χέγκελ, πού καί οί δυδ Εδειχναν, κατά τή γνώμη του, δτι 
κήρυτταν πάνω άπ* δλα τήν έλευθερία τοϋ άτόμου καί τδ πνεΰμα 
τής Εξέγερσης. Τδ 1840, στά 26 χρόνια του, ταξίδεψε στδ Παρί
σι καί σάν τδν Προυντόν, ήρθε άμέσως σέ Επαφή μέ τούς ριζο
σπάστες κοσμοπολίτες διανοούμενους πού ζοΰσαν έκεΓ τότε πρω- 
τοσυνάντησε τδν Προυντδν καί τδν Μάρξ καί διάβασε καί συζή
τησε τά γραφτά τών νεοχεγκελιοονών καί τοΰ Βάΐτλινγκ. "Οπως 
άκριβώς οί έπαφές τοΰ Προυντδν μέ τδν Μάρξ άποκάλυψαν σ’ 
αύτή τήν περίοδο τήν Ιδιοσυγκρασιακή διαφορά τους καθώς καί 
τΙς θεωρητικές άντιθέσεις τους, έτσι καί οί πρώτες συναντήσεις 
τοΰ Μπακούνιν μέ τδν Μάρξ Εδιναν κάποια Ιδέα γιά τδ μεγάλο
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σχίσμα πού θά γινόταν δστερα άπδ είκοσι χρόνια. Ό  Μάρξ, θυ
μόταν άργότερα δ Μπακούνιν, «μέ άποκαλοϋσε συναισθηματικό 
Ιδεαλιστή, καί εΤχε δίκιο. Έγώ τόν άποκαλοϋσα κατσούφη, μα
ταιόδοξο καί προδοτικό' είχα κι έγώ άπόλυτο δίκκ>». (5)

Παρόλο πού δ Μπακούνιν στή διάρκεια τών ταξιβιών του στή 
Γερμανία καί τή Γαλλία 2γραψε άρκετά άρθρα, ή βίαιη φύση- 
του χρειαζόταν στήν ούσία τή δράση. Οί έπαναστάσεις λοιπόν 
τοϋ 1848 καθιέρωσαν τή φήμη του σάν μιά άπό τίς σημαντικό
τερες έπαναστατικές φυσιογνωμίες τής Ευρώπης. Λίγο πρΙν άπό 
τό ξέσπασμα τής έπανάστασης στό Παρίσι, δ Μπακούνιν είχε ήδη 
άνακατευτεΖ σέ φασαρίες λόγω τών σχέσεών του μέ τΙς Οργανώ
σεις τών Πολωνών προσφύγων. Τόν Δεκέμβρη τοϋ 1847 τόν ά- 
πέλασαν άπό τό Παρίσι δστερα άπό Ιναν φλογισμένο λόγο του 
μέ τόν δποίο πρόσφερε τήν ύποστήριξή του στούς Πολωνούς γιά 
τήν άνατροπή τής τσαρικής κυβέρνησης.’ (Σ ’ δλη του τή ζωή 
δδειξε Ιδιαίτερη άφοσίωση στήν έθνική άπελευθέρωση τών Πολω
νών.) Έπέσττρεψε βιαστικά στό Παρίσι τή στιγμή πού ξέσπασε 
ή έπανάσταση, τόν Φεβρουάριο τοϋ 1848, παρόλο πού ξανάφυγε 
δστερα άπό 2να μήνα γιά  νά προσπαθήσει νά ύποκινήσει ταραχές 
στήν Πολωνία. Δέν έφτασε δμως ποτέ στήν Πολωνία, γιατί τόν 
συνέλα)βαν στό Βερολίνο, καί τόν άπελευθέρωσαν μόνο μέ τήν 
προϋπόθεση δτι δέν Θά συνέχιζε τό ταξίδι του. Αότός δμως πήγε 
στήν Πράγα δπου πήρε μέρος στό Παναλαβικό Συνέδριο, πράγμα 
πού τοϋ έδωσε τήν πρώτη εύκαιρία γιά νά άπευθυνθεΖ σέ άρκετά 
πυκνό άκροατήριο καί νά έκθέσει δρισμένες άπό τΙς βασικές του 
άπόψεις.

Ή  σκέψη τοϋ Μπακούνιν δέν ήταν ποτέ Ιδιαίτερα λεπτή ή πο
λύ πρωτότυπη* καί σ’ δλη του τή ζωή, πού ήταν άφιερωμένη στό 
σκοπό τής έπανάστασης, έξέφρασε τό πάθος του μάλλον μέ πρά
ξεις συνωμοσίας καί έξέγερσης παρά μέ θεωρίες γιά τήν κοινωνι
κή ή τήν οικονομική άλλαγή. Έ  διαμαρτυρία του δτι <οδ Μάρξ 
διευθύνει καί χειραγωγεί τούς έργάτες, κάνοντάς τους θεωρητι
κούς» είναι χαρακτηριστική. Στό «’Αρχές τής σλαβικής πολιτι
κής», πού £γραψε γιά τό Συνέδριο τής Πράγας, καί στό «Έ κ 
κληση στούς Σλάβους», πού δημοσιεύτηκε στό τέλος τοϋ χρόνου, 
έπεξεργάστηκε Ιδέες πού Θά παραμείνουν βασικές τών άπόψεών
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του. Σύμφωνα μ* αύτά του τά κείμενα, οί Σλάβοι θά έπρεπε νά 
δημιουργήσουν μιά Ομοσπονδία, έτσι πού «ή νέα πολιτική νά μήν 
ιϊναι κρατική πολιτική, άλλά λαϊκή πολιτική, Ανεξάρτητων, έ- 
λιύθβρων Ατόμων». Δέν έπρεπε δμως νά καταστραφεΐ μόνο ή 
αύστριακή αύτοκρατορία, άλλά καί δλόκληρο τδ σύστημα φιλελεύ
θερων άστικών άξιών πού στή θεμελίωσή του πίστευαν πολλοί 
άνθρωποι πώς άποσκοποΟσαν οί έπαναστάσεις τοΟ 1848. «Π ρέπει 
νά Ανατρέψουμε άπό πάνω μέχρι κάτω αύτδν τδν παρακμασμένο 
κόσμο πού έχει γίνει άνίκανος καί σ τείρος... Πρέπει πρώτα νά 
ξεκαθαρίσουμε τήν άτμόσφαιρά μας καί νά μετασχηματίσουμε έν- 
τιλώς τδ περιβάλλον δπου ζοϋμε* γιατί διαφθείρει τά ένστικτά 
μας καί τή θέλησή μας καί περιορίζει τήν καρ-διά καί τήν εύφυία 
μας. Τδ κοινωνικό μας ζήτημα παίρνει βασικά τή μορφή τής Α
νατροπής τής κοινωνίας». (θ) Καί ταυτόχρονα έγραφε στδ Γερ
μανό ποιητή καί ριζοσπάστη πολιτικό Χέρβεκ: «Ή  έποχή 
τής κοινοβουλευτικής ζωής, τών συντακτικών καί έθνικών συνε
λεύσεων καί πάει λέγοντας είναι ξεπερασμένη. "Οποιος θέσει μέ 
ιίλικρίνεια τδ έρώτημα στδν έαυτό του θά πρέπει νά δμολογήσει 
πώς δέν νιώθει πιά κανένα ένδιαφέρον, μονάχα ύποχρεωτικδ καί 
ψεύτικο ένδιαφέρον, γ ι' αυτές τΙς Απαρχαιωμένες μορφές. Δέν π ι
στεύω στά συντάγματα καί τούς νόμους* καί τδ καλύτερο σύνταγμα 
τοΟ κόσμου δέν θά μποροΟσε νά μέ ίκανοποιήσει. Χρειαζόμαστε 
κάτι διαφορετικό* έμπνευση, ζωή, έναν καινούργιο κόσμο, έλεύ- 
θερο καί χωρίς νόμους». (7)

Ό  Προυντδν είχε σάν σύνθημά του τό: «D estru am  ut aedi- 
fic a b o »  (Καταστροφή καί ’Ανοικοδόμηση»). Γ ιά  τδν Μπα
κούνιν, δμως, ή πράξη τής καταστροφής ήταν Αρκετή άπδ 
μόνη της, γιατί κατά τή γνώμη του ύπάρχει μιά θεμελιακή κα
λοσύνη στδν άνθρωπο καί μιά θεμελιακή όρθότητα καί πληρότη
τα στούς Ανθρώπινους θεσμούς πού θά άπελευθερωθοϋν αύτόματα 
Απδ τή στιγμή πού θά Ανατραπει τδ ύπάρχον σύστημα* καί ή 
Αρχική πράξη τής έπαναστατικής βίας θά άποκαλύψει τΙς φυ
σικές Αρετές τοϋ Ανθρώπου χωρίς παραπέρα προετοιμασία. Ό  
Μπακούνιν πίστευε πώς αύτές οί Αρετές έμελλε νά βρεθοΟν ιδιαί
τερα στούς Ρώσους Αγρότες πού κατά κάποιο τρόπο θά Αναλάμ
βαναν τήν πρωτοβουλία τής Απολύτρωσης τής Εύρώπης. Ό  σλα-
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βάφιλος ένθουσιασμός τοϋ Μπακούνιν, δπως έκφράστηκε στδ Συ
νέδριο τής Πράγας, περιείχε Ισχυρά άντιγερμανικά αισθήματα 
πού θά έντείνονταν άργότερα έξαιτίας τής διαφωνίας του μ£ τόν 
Μάρξ. Ή  συνέπεια ήταν γιά πάρα πολλά χρόνια στήν ίστορία 
τοϋ εύρωπαΐκοΰ σοσιαλιστικοϋ κινήματος δτι 6 γερμανικός μαρ
ξισμός φαινόταν νά άντιπροσωπεύει τόν τύπο τοϋ συγκεντρωτικοϋ, 
πειθαρχημένου καί γραφειοκρατικοϋ πολιτικοϋ δόγματος, στδ ό
ποιο έναντιώθηκαν πεισματικά οί άναρχικοί στή Ρωσία, τή Γαλ
λία, τήν 'Ισπανία καί τήν Ιτα λ ία .

Στό Πανσλαΰικό Συνέδριο τής Πράγας ό Μπακούνιν άποκά- 
λυψε 2να άλλο χαρακτηριστικό του πάθος —  τήν ίδρυση φανταστι
κών μυστικών δργανώσεων. Ό λ η  του τή ζωή θεωροϋσε τόν έαυ- 
τό του μεγάλο συνωμότη, στό έπίκεντρο κάποιου δίκτυου παράνο
μων δργανώσεων πού διατηροΰσε δ ίδιος τόν δλεγχό τους, καί πού 
ήταν όργανωμένες μέ βάση τήν «αύστηρή ίεραρχία καί τήν άνε- 
πιφύλακτη ύπαικοή». Προγραμμάτιζε πάντοτε τή δημιουργία κεν
τρικών έπιτροπών πού πολλές φορές δέν είχαν άλλα μέλη πέρα 
άπό τόν έαυτό του. K t δμως ήταν τόσο μεγάλη ή γοητεία καί ή 
αυτοπεποίθηση τοϋ Μπακούνιν, πού διάφοροι νεαροί καταπιάνονταν 
μέ μεγάλη προθυμία νά δημιουργήσουν έπαφές μέ άλλους πυρήνες 
τής συνωμοσίας πού συχνά δέν ύπήρχε παρά μόνο στή φαντασία 
τοϋ Μπακούνιν. Τδ πρώτο άπ’ αύτά τά συνωμοτικά μέλη ήταν 
2νας νεαρός Τσέχος δημοσιογράφος πού προσηλυτίστηκε τήν έπο- 
χή τοΰ Συνεδρίου τής Πράγας' καί ύστερα άπό άρκετά χρόνια 
δ Μπακούνιν έξακολουθοΰσε νά μοιράζει κάρτες συμμετοχής σέ 
άνύπαρκτες δργανώσεις, δπως ή άκόλουθη πού Ιγραφε: «Ό  κά
τοχος αύτοΰ τοΰ -δελτίου είναι ένας άπό τούς διαπιστευμένους 
άντιπροσώπους τοΰ ρωσικοϋ τμήματος τής Παγκόσμιας ’Επανα
στατικής Συμμαχίας, No. 2771». (8) ’Αναμφισβήτητα, δμως, ή 
φαντασία τοΰ Μπακούνιν τόν βοήθησε νά διαδώσει καί νά κάνει 
•κατανοητή τή δική του άποψη γιά τή φύση τής έπανάστασης καί 
γιά τή θέση του μέσα σ’ αύτήν* άποτέλεσμα, στδ τέλος τής ζωής 
του, οί άστυνομίες πάρα πολλών χωρών καταπιάστηκαν τόσο σο
βαρά μέ τΙς συνωμοσίες τοΰ Μπακούνιν δσο είχε καταπιαστεί καί 
έκεϊνος.

Τόν χειμώνα τοΰ 1848 - 1849 δ Μπακούνιν βρισκόταν στή Σα-



ξωνία' καί τήν άνοιξη τοΟ 1849 συνελήφθηκε κατά τή διάρκεια 
τής σύντομης, άλλά βίαιης έπανάστασης στή Δρέσδη, πού ήταν 
τδ τελευταίο ξέσπασμα ριζοσπαστισμοί} στή Γερμανία πρίν τδν 
τελικό θρίαμβο τής Αντεπανάστασης. Στήν πραγματικότητα δέν 
έκτιμοϋσε καθόλου τούς στόχους αύτής τής έξέγερσης, πού ήταν 
ή διαμαρτυρία ένάντια στή διάλυση τής Δίαιτας άπό μέρους τοϋ 
βασιλιά —  στό σώμα αύτδ ήταν έντελώς Αντίθετος δ Μπακούνιν. 
ΤΗτα·ν τεράστιος, δμως, δ ένθουσιασμός του γιατί βρισκόταν στδ 
έπίκεντρο μιάς πραγματικής έπανάστασης, πολέμησε στά Οδοφράγ
ματα, μαζί μέ μιά άλλη έπαναστατική φυσιογνωμία, πού δ άν- 
τίκτυΊυός της στήν Εύρώπη τοϋ 19ου αΙώνα θά ήταν, μέ διαφορε
τικό τρόπο, τόσο μεγάλος δσο καί δ δικός του —  μέ τδν Ρίχαρντ 
Βάγκνερ. Μέ τή συντριβή τής έπανάστασης δ Μπακούνιν συνελή
φθηκε, καί άπδ έκείνη τή στιγμή άρχισε μιά μεγάλη περίοδος 
φυλάκισης πού δμελλε νά συμβάλει Ιδιαίτερα στή θεμελίωση τής 
μεταγενέστερης φήμης του σάν μεγάλου έπαναστάτη. Οί άρχές 
τής Σαξωνίας τδν καταδίκασαν σέ θάνατο, άλλά τδν παρέδωσαν 
τελικά στούς Αύστριακούς, πού ήθελαν νά τδν τιμωρήσουν γιά τή 
δράση του στήν Πράγα καί γιά τά συνθήματά του γιά τήν κατα
στροφή τής αύστρο-ούγγρικής αύτοκρατορίας. 01 ΑόστριακοΙ μέ 
τή σειρά τους τδν καταδίκασαν κι αύτοί σέ θάνατο καί άρχισαν 
τΙς προετοιμασίες γιά τήν έκτέλεσή του, άλλά τελικά ΰποχώρησαν 
στίς πιέσεις τής ρωσικής κυβέρνησης πού Απαιτοϋσε νά τιμωρη
θεί δ Μπακούνιν σάν έπαναστάτης καί, στήν ούσία, καταδικασμέ
νος Ρώσος ύπήκοος. Άπδ τδ 1851 μέχρι τδ 1857 βρισκόταν στή 
φυλακή στή Ρωσία* τδ 1857 ή ποινή του μετατράπηκε σέ έξορία 
στή Σιβηρία. Τδ 1861 κατάφερε νά δραπετεύσει μέ καταπληκτι
κή εύκολία, άφοΰ Απελευθερώθηκε προσωρινά, δίνοντας τδ λόγο 
τής τιμής του δτι θά έπιστρέψει, καί χρησιμοποιώντας τΙς σχέσεις 
τής οίκογένειάς του καθώς καί τήν κοινωνική του θέση, κατόρθω
σε νά φτάσει στδ Λονδίνο, περνώντας άπδ τήν Ιαπωνία καί τήν 
Α μερική. Ή  δραπέτευσή του ήταν τόσο εδκολη καί τόσο άπλή, 
καί βοηΟήθηκε άπδ διάφορους Ρώσους ύπαλλήλους στή Σιβηρία, 
πού δρισμένες φορές διαδιδόταν ή φήμη δτι δ Μπακούνιν ήταν, 
στήν ούσία, τσαρικός πράκτορας. Οί διαδόσεις αύτές, δμως, ήταν 
έντελώς άβάσιμες καί, θά λέγαμε, καθαρά ψεύτικες καί κατα
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σκευασμένες’ ήταν χαρακτηριστικές τοϋ είδους τών έπιθέσεων πού 
θά δέχονταν οί μεταγενέ<ττεροι άναρχικοΐ έπαναστάτες άπδ τούς 
μαρξιστές άντιπάλους τους, καί Αναζωπυρώθηκαν, περίπου δέκα 
χρόνια άργότερα, κατά τή διάρκεια τής ίντονης πάλης τών Ιδεών 
άνάμεσα στδν Μπακούνιν καί τόν Μάρξ. "Οπως δ Προυντδν είχε 
προκαλέσει τΙς ύποψίες τών άλλων ριζοσπαστών λόγω τής σύν
τομης έρωτοτροπίας του μέ τόν Βοναπαρτισμό, έτσι καί h Μπα
κούνιν, στήν πρώτη φάση τής φυλάκισής του, Ιγραψε ένα περίερ
γο ντοκουμέντο, μιά «Εξομολόγηση στδν Τσάρο», δπου μιλοϋσε 
σάν «άσωτος, Αποξενωμένος καί διεφθαρμένος γιός μπροστά στόν 
έπιεική πατέρα», άφηγήθηκε τήν Ιστορία τής ζωής του, χωρίς δ
μως νά έκθέσει καμιά άπό τΙς έπαναστατικές του σχέσεις, καί ύ
στερα περιέγραφε τά βαθιά πατριωτικά σλαβικά του αίσθήματα 
καί τήν άκόμα βαθύτερη Αποστροφή του γιά τούς Γερμανούς. Ή 
«Εξομολόγηση» δέν είχε δημοσιευτεί γιά διάστημα έβδομήντα χρό
νων* καί στήν έποχή της δέν φαίνεται νά τή γνώριζαν πάρα πολ
λοί άνθρωποι. Πρόκειται γιά μιά Αντανάκλαση τοϋ ρωσικοϋ έθνι- 
κισμοϋ τοϋ Μπακούνιν καθώς καί κάποιας δουλικότητας Απέναντι 
στδν τσάρο, καί παρουσιάζει ένδιαφέρον περισσότερο γιατί Απο
σαφηνίζει τήν ντοστογιεβσκική πλευρά τοϋ χαρακτήρα τοϋ Μπα
κούνιν παρά γιατί έχει κάποια πολιτική σημασία. "Οπως καί στήν 
περίπτωση τοϋ Προυντόν, δμως, ύπάρχει κάτι άπό τήν άνυπομο- 
νησία καί τήν Απόγνωση τοϋ Αναρχικού πού, δταν βρίσκεται σέ 
σύγκρουση μέ πιό συμβατικούς έπαναστάτες καί ρεφορμιστές, στρέ
φεται Απελπισμένα πρδς τήν έξουσία μέ τήν έλπίδα νά πραγμα
τώσει τούς στόχους του.

Ή άφιξη τού Μπακούνιν στό Λονδίνο τόν έφερε στό έπίκεντρο 
τοϋ διεθνούς έπαναστατικού κινήματος. Π ήγε νά ζήσει μαζί μέ 
τούς Ρώσους έμιγκρέδες, τδν Χέρτσεν καί τδν Όγκάρεβ, καί στήν 
ούσία έξαρτήθηκε οϊκονομικά άπό τόν Χέρτσεν. Τό γόητρο τοϋ 
Μπακούνιν στίς διάφορες έπαναστατικές δμάδες ήταν πάρα πολύ 
μεγάλο* καί οί κακόβουλες φήμες γιά τΙς συνθήκες τής δραπέτευ
σής του δέν μπόρεσαν νά μειώσουν τή φήμη πού είχε Αποκτήσει 
μέ τΙς έπαναστατικές του ένέργειες στά 1848 - 1849 καί μέ τήν 
Ακόλουθη μακρόχρονη φυλάκισή του. Ή έμφάνισή του ήταν κι αύ
τή πάρα πολύ έντυπωσιακή. Ήταν πανύψηλος, πάρα πολύ ένεργη-
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τικός, καί δρισμένες φορές μέ σχεδδν παιδική Απλότητα. «Ή 
δράση του, ή Ανάπαυσή του, ή δρεξή του», Εγραφε δ Χέρτσεν, 
«σάν δλα τά άλλα χαρακτηριστικά του, — άκόμα καί τδ γιγάν- 
τιο μέγεθός του καί δ άκακάπαυστος Ιδρώτας του—  ήταν ύπερ- 
άνθρωπων διαστάσεων, καί παρέμεινε πάντοτε δνας τεράστιος γ ί
γαντας μέ λιονταρίσια καρδιά καί άναμαλλιαομένη χα ίτη »,(θ) 
Σέ σύγκριση μέ τή δύναμη τοϋ χαρακτήρα του καί μέ τή γοητεία 
του, τά έλαττώματα τοϋ Μπακούνιν — ή πλήρης άποτυχία του 
δσον Αφορά τά χρήματα, ή βιαιότητά του, ή παιδική νευρικότητα 
καί δξυθυμία του—  δέν διακρίνονταν σχεδόν καθόλου* τά ήξεραν 
καί τά Αντιμετώπιζαν μόνο οί πολύ στενοί του φίλοι, δπως δ 
Χέρτσεν πού ήταν άρκετά Ανεκτικός καί είρωνικδς γιά νά μπορεΐ 
νά τδν ύπομένει.

Ό  Μπακούνιν Εμεινε στδ Λονδίνο περίπου τρία χρόνια' άν καί 
συνάντησε τδν Μάρξ δστερα άπδ πρόσκλησή του — παρόλο πού τδν 
ύποψιαζόταν βτι ένθάρρυνε τΙς διαίδόσεις γιά τή δήθεν Ιδιότητά 
του σάν τσαρικοΰ πράκτορα—  καί συζήτησε μαζί του Θέματα πού 
Αφορούσαν τή Διεθνή, δέν πήρε τελικά μέρος στήν ίδρυση τής 
δργάνωσης. Τ δ  1864, τδ χρόνο τής Ρδρυσης τής Διεθνούς, δ Μπα
κούνιν Εγκαταστάθηκε στήν ’Ιταλία καί Εζηαε Εκεί τά Επόμενα 
τρία χρόνια, πρώτα στήν Φλωρεντία καί δστερα στή Νάπολη καί 
στά περίχωρά της. Ή  Νάπολη ήταν ή πόλη δπου βρήκε τούς 
πρώτους του δποϋδούς, καί ή ’Ιταλία παρέμεινε ή χώρα δπου πάν
τοτε Εμφάνιζαν άνθηση οί Αναρχικές Ιδέες. Ή  Επίδραση τοϋ Επα
ναστατικού Αναρχισμού τού Μπακούνιν στήν ’ Ιταλία τής δεκα
ετίας τού 1860 ήταν πάρα πολύ σημαντική. Έφτασε τήν Εποχή 
Ακριβώς πού δ Ματσίνι, δ ήρωας δλων τών ριζοσπαστών δημο^ 
κρατών στήν ’Ιταλία, άρχισε νά χάνει τήν Επιρροή του στή νεο
λαία. Παρόλο πού δ Ματσίνι ήταν δνας άπδ τούς μεγάλους προ
φήτες τής Ενοποίησης τής ’ Ιταλίας, τής Ενοποίησης πού πραγμα- 
τοποιήθηκε τδ 1860 χωρίς τή βοήθειά του καί μέ συνταγματική 
μορφή — τή Μοναρχία—  στήν δποία εΤχε ΕναντιωθεΙ. 'Ορισμένοι 
Απδ τούς νεότερους δημοκράτες πίστευαν πώς δ φιλελευθερισμός 
τοϋ Ματσίνι ήταν στείρος καί ξεπερασμένος, καί εΤδαν στδ πρό
σωπο τού Μπακούνιν §ναν καινούργιο καί πιδ συναρπαστικό Επα
ναστάτη ήγέτη πού διακήρυττε τήν κοινωνική Επανάσταση τή
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στιγμή πού φαινόταν πώς ή πολιτική έπανάσταση τών προηγού
μενων χρόνων δέν είχε έπιλύσει σχεδόν κανένα άπό τά κοινωνικά 
προβλήματα τής Ιταλίας. (10) ’Επιπλέον, οί νεαροί ριζοσπάστες 
τής Νάπολης, μέ τούς όποίους 2πιασε γρήγορα φιλίες ό Μπακού
νιν, είχαν ή§η έπηρεαστεΤ άπό τΙς Ιδέες τοϋ Προυντόν. Ό  Κάρλο 
Πιζακάνε, πού είχε δολοφονηθεί βταν προσπάθησε νά ξεσηκώσει 
μιά δημοκρατική έξέγερση ένάντια στούς Βουρβώνους τό 1857, 
είχε προπαγανδίσει στούς όπαδούς του τά ιδανικά τοϋ φεντερα- 
λισμοϋ καί τοϋ μιουτσουαλισμοϋ, Ιδέες πού έ'δειχναν πολύ περισ
σότερο συναρπαστικές μετά τό 1860, δταν οί δημοκρατικοί τοϋ 
νότου διακήρυτταν τήν άποψη πώς ή συγκεντρωτική μοναρχία 
τοϋ οίκου τής Σαβοΐας θά ήταν τό ίδιο έπικίνδυνη γιά. τήν έλευ- 
θερία τους δπως καί ή τοπική -δυναστεία τών Βοορβώνων πού εί
χε μόλις άνατραπεί.

Καί δ ίδιος ό Μπακούνιν βρήκε στήν ’Ιταλία τήν κατάσταση 
πού μποροϋσε νά τόν ένθουσιάσει. Ένώ ό Μάρξ είχε πεισθεΐ πώς 
ή έπανάσταση μποροϋσε νά ξεσπάσει μόνο στίς βιομηχανικές κοι
νωνίες καί νά γίνει άπό τό ταξικά συνειδητό βιομηχανικό προ
λεταριάτο, δ Μπακούνιν Ιβλεπε τή δυνατότητα μιδς έπανάστασης 
στίς μή βιομηχανικές χώρες, δπως στήν ’Ιταλία ή τή Ρωσία. Λ ί
γο καιρό μετά άπό τήν άφιξή του στήν ’Ιταλία έγραφε τά άκό- 
λουθα: «Τό ξέσπασμα τής κοινωνικής έπανάστασης σέ καμιά χώ
ρα δέν είναι τόσο κοντά δσο στήν ’Ιταλία. Στήν ’Ιταλία δέν ό- 
πάρχει δπως στίς άλλες χώρες τής Εύρώπης μιά προνομιούχα 
τάξη έργατών πού, χάρη στούς ψηλούς μισθούς τους, περηφανεύον
ται γιά τή φιλολογική έκπαίδευση πού έχουν δεχτεί* κυριαρχοϋν- 
ται άπό τΙς άρχές τών άστών, άπό τή φιλοδοξία τους καί τή μα- 
ταιοΦοξία τους σέ τέτοια έκταση πού διαφέρουν άπό αότούς μό
νο σ’ δ,τι άφορά τήν κατάστασή τους καί δχι στόν τρόπο σκέψης 
τους». (11) Ή άντίθεση άνάμεσα στήν έμπιστοσύνη τοϋ Μπακού
νιν στίς έπαναστατικές δυνατότητες έκείνων πού δέν έχουν νά χά
σουν τίποτα (Ιδέα πού, δπως είδαμε, κάλλιστα μπορεϊ νά προέρχε
ται άπό τόν Βάϊτλινγκ) καί στήν Ιδανική εϊκόνα τοϋ Προυντόν 
γιά τόν αύτοεκπαιδευμένο καί αύτοβελτιωμένο χωρικό ή τεχνίτη 
πού συνεργάζεται μέ τό γείτονά του γιά τήν οίκοδόμηση τής νέας 
κοινωνίας, είναι όλοφάνερη καί παρέμεινε ή βασική αιτία ούσια-
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στιχών διχογνωμιών στό Αναρχικό κίνημα. Στήν ούσία, δμως, 
Α Μπακούνιν δμελλε νά 5χει δπαδούς καί άπό τά δύο είδη έργα- 
τών. Παρόλη τήν έμπιστοσύνη του στό λ ο ϋ μ π ε ν  π ρ ο λ ε τ α 
ρ ι ά τ ο ,  οί πιό άφοσιωμένοι του σύντροφοι δμελλε νά είναι οί ώ- 
ρολογοποιοί τοϋ ·έλβετικοΟ Ζυρά —  οί πιό ειδικευμένοι καί καλ
λίτερα έκπαιδευμένοι τεχνίτες τής Εύρώπης. Ταυτόχρονα, στήν 
'ίταλία, συγκεντρώθηκαν γύρω του άρκετοί άναρχικοΐ πού 2μελλε 
νά γίνουν άργότερα άπό τΙς σπουδαιότερες φυσιογνωμίες τοϋ εύ- 
ρωπαϊκοϋ άναρχισμοϋ* οί σύντροφοι καί οί δπαδοί του βρίσκονταν 
|ΐεταξύ τών καταπιεσμένων έργατών τών ϊταλικών πόλεων καί τής 
Ιπαρχίας, Ιτσι πού άκόμη καί στήν έποχή μας μπορεϊ νά συναν
τήσει κανείς παιδιά στή Ρώμη ή τή Σικελία μέ τό δνομα «Μπα
κούνιν» ή τΙς τρεις θυγατέρες ένός άναρχικοϋ πού είχαν τά χα
ρακτηριστικά άναρχικά δνόματα «Π είνα, ’Αθλιότητα καί ’Επα
νάσταση» (Fam e, M iseria, R ivo luzion e).

Ό ταν βρισκόταν στήν ’Ιταλία δ Μπακούνιν ίδρυσε τήν πρώτη 
άπό τΙς διεθνείς έπαναστατικές δργανώσεις στίς όποιες θά άφιέ- 
ρωνε όλόκληρη τήν ύπόλοιπη ζωή του. ’Ονομάστηκε Διεθνής ’Α
δελφότητα καί παρόλο πού ό Μάρξ είχε ήδη ίδρύσει τή Διεθνή 
"Ενωση Έργατών στό Λονδίνο, δέν θεωροϋσε άκόμα τόν Μπακού
νιν σοβαρό άντίπαλο καί στήν ούσία καλοδέχτηκε τή δράση του 
στήν ’Ιταλία σάν μέσο γιά τόν περιορισμό τής έπιρροής τοϋ Μα- 
τσίνι. ΠρΙν δμως γίνουν Ιδιαίτερα σημαντικές οί ένέργειές του 
στήν ’Ιταλία, ό Μπακούνιν, πού οί κινήσεις του καθορίζονταν σχε
δόν πάντοτε άπό τΙς διαρκείς οικονομικές δυσκολίες του, έγκατα- 
στάθηκε στήν Ελβετία  καί πέρασε έκεΐ, άπό τό 1867 καί δστερα, 
τήν πιό σημαντική φάση τής ζωής του.

2

Άπό τή στιγμή πού βρέθηκε στήν Ε λβετία , δ Μπακούνιν δγινε 
γρήγορα τό έπίκεντρο άναρίθμητων προγραμμάτων, ραδιουργιών, 
σχεδίων, έλπίδων καί φόβων. Ή  πληθωρική Ιδιοσυγκρασία του, 
ή άγάπη του γιά τή συνωμοσία, ή πίστη του στίς έπαναστατικές 
δυνατότητες τής Ρωσίας, τής ’Ιταλίας καί τής 'Ισπανίας, δ άκα-
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μάτικος μποέμικος τρόπος ζωής του καί ή έπιθυμία του νά περι- 
βάλεται άπό φίλους καί συντρόφους, δλα. αύτά τδν έκαναν νά 
μπλεχτεί σέ διάφορες δύοκολες καταστάσεις καί προκάλεσαν συνέ
πειες πού Αποκαλύπτουν τΙς έσωτερικές συγκρούσεις άπδ τΙς δ- 
ποΐες πάσχει πάντοτε τδ άναρχικδ κίνημα. Ή  βαθιά έχθρότητα 
τοΟ Μπακούνιν γιά τήν τσαρική Ρωσία ήταν συνδυασμένη μέ μιά 
έξίσου βαθιά πίστη $τή δύναμη τής Ρωσίας δχι μόνο νά Απολυ
τρωθεί, άλλά καί νά άνοίξει τδ δρόμο πρδς τήν εύρωπαίκή έπα
νάσταση. Γ ιά  τδν Μπακούνιν οί καταπιεσμένοι ήταν άπδ τή φύση 
τους έπαναστάτες καί τδ μόνο πού χρειάζονταν γιά νά έξεγερθοΟν 
ήταν ή κατάλληλη βοήθεια. «Άναφερόμαστε», έγραφε, «στή με
γάλη μάζα τής έργατικής τάξης, πού, καταπονημένη άπδ τήν 
καθημερινή της έργασία, βρίσκεται σέ κατάσταση άγνοιας καί 
Αθλιότητας. Παρόλες τΙς πολιτικές καί θρησκευτικές προκατα
λήψεις, πού διάφοροι άνθρωποι προσπάθησαν καί έν μέρει κα
τόρθωσαν νά έπιβάλουν στή ·συνε6δησή της, παραμένει σ ο σ ι α 
λ ι σ τ ι κ ή  χ ω ρ ί ς  ν ά  τ δ  ξ έ ρ ε ι *  είναι ούσιαστικά, ένστι- 
κτώδικα, καί χάρη στή δύναμη τής θέσης της πιδ σοβαρά καί 
πιδ γνήσια σοσιαλιστική Απ’ δ,τι δλοι μαζί οί Αστοί καί έπιστή- 
μονες σοσιαλιστές. Είναι σοσιαλιστική μέσα Απ’ δλες τΙς συνθή
κες τής ύλικής της δπαρξης, μέσα Απ’ δλες τΙς Ανάγκες τοϋ εί- 
yai της, ένώ οί άλλοι είναι σοσιαλιστές μέσα άπδ τΙς Ανάγκες τής 
σκέψης τους* καί στήν πραγματικότητα τής ζωής οί Ανάγκες τής 
Ανθρώπινης δπαρξης έχουν πολύ μεγαλύτερη έπιρροή άπ’ δ,τι οί 
Ανάγκες τής Ανθρώπινης σκέψης, έννοώντας έδώ μέ τή σκέψη, 
δπως παντοϋ καί πάντοτε, τήν έκφραση τοϋ είναι, τΙς Αντανακλά
σεις τών διαδοχικών Ιξελίξεών του, Αλλά ποτέ τήν Αρχή τής κ ί
νησής του».(12)

Σύμφωνα μ9 αύτή τήν άποψη, ή έπανάσταση ήταν πιθανδ νά 
γίνει στίς καθυστερημένες χώρες, παρόλο που δέν μποροϋσαν νά 
τδ συνειδητοποιήσουν οί καταπιεσμένες τάξεις. «Ό  ρωσικδς λαός», 
λέει δ Μπακούνιν, «είναι σοσιαλιστικός άπδ ένστικτο καί Απδ τή 
φύση του έπαναστατικός». (13) Τά Εδια ίσχύουν καί γιά τήν ’Ιτα
λία, δπου «οί έργάτες είναι σοσιαλιστές καί έπαναστάτες Απδ έν
στικτο καί λόγω τών περιστάσεων... άλλά έξακολουθοϋν νά Αγ- 
νοοϋν τελείως τΙς πραγματικές αίτίες τής Αθλιότητάς τους».(14)
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«Οί μάζες τών ’ Ιταλών άγροτών», Εγραφε στά, 1871, «άποτελοΟν 
ήδη Εναν τεράστιο καί παντοδύναμο στρατό γιά τήν κοινωνική 
έπανάσταση. Μέ τήν καθοδήγηση τού προλεταριάτου τών πόλεων 
καί δργανωμένος άπό τούς νεαρούς σοσιαλιστές έπαναστάτες 6 
στρατός αύτός θά είναι άήττητος». (15) Δέν ύπάρχει λόγος δμως 
νά περιμένουμε νά μάθουν αύτοί οί άνθρωποι τά συμφέροντά τους 
μέσα άπό τήν άργή διαδικασία τής Εκπαίδευσης. «Δέν πρέπει νά 
διδάξουμε τό λαό, πρέπει νά τόν βοηθήσουμε νά έξεγερθεΐ». (1®) 
Αύτή καθαυτή ή πράξη τής έπανάστασης θά είναι άρκετά διδα
κτική άπό μδνη της. «Πολλοί άπό τούς καλούς μπουρζουάδες σο
σιαλιστές», έγραψε κάποτε δ Μπακούνιν, μάς λένε πάντοτε, « Ά ς  
καθοδηγήσουμε πρώτα τό λαό κι δστερα τόν χειραφετούμε». Ε 
μείς άντίθετα τούς λέμε, «Ά σ τε τους πρώτα νά χειραφετηθούν 
μόνοι τους κι δστερα θά καθοδηγηθούν άπό μόνοι τους γιά δικό 
τους λογαριασμό». (17) Οί Ρώσοι άγρότες, σύμφωνα μέ τόν Μπα
κούνιν, βρίσκονταν σέ Ιδιαίτερα Ισχυρή θέση, μιά καί διέθεταν 
παραδοσιακές μορφές δργάνωσης, δπως άγροτικές κομμοϋνες, κι 
Ετσι μπορούσαν νά άποτελέσουν παράδειγμα γιά τήν έργατική 
τάξη στίς περισσότερο άναπτυγμένες χώρες, έφόσον θά Εξασφά
λιζαν σημαντική Επαναστατική ήγεσία. «Ά ν  καθυστερήσουν πολύ 
οί έργάτες τής Δύσης», Εγραψε τό 1869, «οί Ρώσοι άγρότες θά 
είναι αύτοί πού θά τούς δώσουν τό παράδειγμα». (18)

Μέ τά βαθιά του αισθήματα γιά τή Ρωσία καί μέ τήν πίστη 
του στό Επαναστατικό της μέλλον, δ Μπακούνιν προσπαθοϋσε νά 
βρίσκεται σέ Επαφή μέ τή νεότερη γενιά μέσα στή Ρωσία. Υπο
δέχτηκε λοιπόν μέ Ενθουσιασμό τό 1869 Ιναν νεαρό, 22χρονο 
Ρώσο, τόν Σεργκέϊ Γκενάντεβιτς Νετσάγιεφ, πού παρουσιάστηκε 
στήν Ελβετία  ίσχυριζόμενος δτι είχε δραπετεύσει άπό κάποια 
ρωσική φυλακή. «Έ χ ω  μαζί μου», Εγραφε δ Μπακούνιν σ’ Εναν 
Ελβετό φίλο του, «Εναν άπό Εκείνους τούς φανατικούς νεαρούς 
πού δέν Εχουν καμιά Αμφιβολία, πού δέν φοβούνται τίποτα καί 
πού Εχουν πάρει τήν άμετάκλητη άπόφαση πώς δσοι πολλοί κι 
άν χαθούν στά χέρια τής κυβέρνησης, δέν πρόκειται νά -σταμα
τήσουν τή δράση τους μέχρι νά Εξεγερθεΐ δ ρωσικός λαός. Είναι 
θαυμάσιοι, αύτοί οί νεαροί φανατικοί, πιστοί χωρίς θεούς, ήρωες 
χωρίς τυμπανοκρουσίες». (19) Ή φιλία τού Μπακούνιν μέ τό Νε-
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τσάγιεφ θά τοϋ προξενοϋσε Ιντονο προσωπικό πόνο καί πολιτικά 
προβλήματα, παρόλα αύτά δμως ήταν Ιδιαίτερα σημαντική 
γιά τήν άνάπτυξη τών άναρχικών άντιλήψεων, μιά καί κάτω άπό 
τήν έπιρροή τής πραγματικά τρομοκρατικής Ιδιοσυγκρασίας τοϋ 
Νετσάγιεφ, δ Μπακούνιν, γιά λίγο καιρό τουλάχιστον, κατέληξε 
νά ύποστηρίζει τήν τρομοκρατία σάν τόν πιό άποτελεσματικό τρό
πο Αμφισβήτησης τών άξιών καί τής έξουσίας τοϋ κράτους.

Ό  Νετσάγιεφ ήταν 2νας αύτόκλητος έπαναστάτης, σκοτεινός, 
μοναχικός καί πανοϋργος άνθρωπος, έπιδειξίας, φανατικός, Ιδεα
λιστής καί έγκληματίας μαζί. Γεννήθηκε στό ταπεινό περιβάλλον 
τοϋ άναπτυ·σσόμενου· ύφαντουργικοϋ κέντρου Ίβάνοβο, νοτιοανα
τολικά άπό τή Μόσχα, γρήγορα δμως κατάφερε νά φύγει γιά  τή 
Μόσχα δπου παρακολούθησε μαθήματα στό πανεπιστήμιο. 01 έ· 
παναστάτες φοιτητές πού συνάντησε έκεΤ ·εΐχαν έντυπωσιαστεΐ πο
λύ άπό τήν Απόπειρα δολοφονίας τοϋ τσάρου ’Αλεξάνδρου I I ,  τό 
1866* διάβαζαν καί θαύμαζαν τά κείμενα τοϋ Μπουοναρότι καί 
ήταν άφοσιωμένοι στήν ίδέα τής συνωμοτικής ζωής. Στή  Μόσχα 
δ Νετσάγιεφ συνάντησε τόν Πιότρ Ν ικίτιτς Τκάτσεφ, τόν πιό 
συνεπή καί βαθυστόχαστο άπ’ αύτούς τούς νεογιακωβίνους. ΤΗταν 
δ άνθρωπος πού ή θεωρία του γιά  τήν έλίτ τών έπαγγελματιών 
άφοσιωμένων έπαναστατών Ιμελλε νά 2χει σημαντική έπίδραση 
στόν Λένιν καί παρόλο πού, σάν τόσους άλλους τής γενιάς του, 
είχε γοητευθεΐ άπό τό θρύλο τοϋ Μπακούνιν, κατέληξε ύποστη- 
ριχτής ένός σθεναρά δργανωμένου έπαναστατικοϋ κινήματος καί 
άπέριψε τελείως τΙς άναρχικές Ιδέες τοϋ Μπακούνιν. Ό  Νετσά
γιεφ καΐ δ Τκάτσεφ κυκλοφόρησαν τό 1868 2να «Πρόγραμμα ’Ε 
παναστατικής Δράσης», πού περιείχε στοιχεία τόσο άπό τόν ά- 
ναρχισμό τοϋ · Μπακούνιν δσο καί άπό τή μεταγενέστερη συγκεν
τρωτική πειθαρχία τοϋ Τκάτσεφ. Οί ήγέτες τής Επαναστατικής 
έξέγερσης θά πρέπει νά είναι καινούργιοι άνθρωποι, άφοσιωμένοι 
δλοκληρωτικά στό σκοπό τής έπανάστασης καί μέ τή δράση τους 
νά έκπληρώνουν τήν πλήρη έλευθερία καί άνάπτυξη τής προσω
πικότητάς τους. 01 έπαναστατικές δμάδες θά πρέπει νά είναι άν- 
τισυγκεντρωτικές καί τά μέλη θά πρέπει νά μετακινοϋνται διαρ- 
κώς, έτσι πού κανείς νά μήν μπορεΐ νά διαφθαρεί άπό τή συνεχή 
άσκηση τής έξουσίας. Πάνω άπ’ δλα δ έπαναστάτης θά πρέπει
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νά μήν είναι πιστός παρά μόνον στήν έπανάσταση: «Ό σοι συμ
μετέχουν στήν δργάνωση θά πρέπει νά έγκαταλείψουν κάθε Αγα
θό, έπαγγελματική Απασχόληση ή οίκογενειακό δεσμό, γιατί ή 
οικογένεια καί ή έπαγγελματική Απασχόληση ένδέχεται νά κά
νουν τά μέλη νά παραμελήσουν τή δράση τους»* ί 20)

Ό ταν δ Νετσάγιεφ ?φτασε στή Γενεύη τήν άνοιξη τού 1869, 
μέ δλων τών είδών τΙς έ<ρευρεμένες Ιστορίες γιά τδ έπαναστατι
κό του παρελθόν, βρήκε τδν Μπακούνιν πρόθυμο νά συνεργαστεί 
μαζί του καί νά τεθεί έπικεφαλής μιάς νέας έπαναστατικής γε
νιάς στή Ρωσία. "Εγραψαν μαζί τδν «Επαναστατικό Κατηχισμό», 
μιά συλλογή «έπαναστατικών Αρχών», καί διάφορα άλλα μανιφέ
στα πού διακήρυτταν τήν Αναγκαιότητα έπιβολής Ανελέητης τρο
μοκρατίας στόν Αγώνα ένάντια στό κράτος. 'Οποιοσδήποτε χλεύα<- 
ζε καί περιφρονούσε τις άξίες τής ύπάρχουσας κοινωνίας ήταν 
σύμμαχος γιά  τήν πραγμάτωση τοΟ στόχου τής έπανάστασης: 
«Ή ληστεία είναι μιά άπδ τΙς πιό- δοξασμένες πλευρές τής λαϊκής 
ζωής στή Ρ ω σ ία ... Ό  ληστής στή Ρωσία είναι δ Αληθινός καί 
δ μοναδικός έπαναστάτης, χωρίς διανοουμενίστικη φρασεολογία 
καί ρητορική. Ή  λαϊκή έπανάσταση γεννιέται μέσα άπό τή συγ
χώνευση τής έξέγερσης τοϋ ληστή μέ τήν έξέγερση τού Αγρότη... 
Ακόμα καί σήμερα αύτδς έξακολουθεΐ νά είναι δ κόσμος τής ρω
σικής έπανάστασης' δ κόσμος τών ληστών, καί μονάχα αύτός δια
τηρούσε πάντοτε Αρμονικές σχέσεις μέ τήν έπανάσταση. Ό  άν
θρωπος πού θέλει νά δημιουργήσει μιά σοβαρή συνωμοσία στή 
Ρωσία, πού θέλει μιά λαϊκή έπανάσταση, πρέπει νά στραφεί σ’ αύ- 
τδν τόν κόσμο καί νά Ασπαστεΐ τή ζωή του». (21)

«Ό  έπαναστάτης περιφρονεί καί μισεί τή σύγχρονη κοινωνική 
ήθική σ1 δλες της τΙς μορφές.. .  θεωρεί ήθικό δτιδήποτε βοηθάει 
στδ θρίαμβο τής έπανάστασης.. .  Ό λα  τά ήρεμα καί Αποχαυνω- 
τικά αίσθήματα φιλίας, σχέσεων, Ιρωτα, εύγνωμοσύνης, άκόμα 
καί χιούμορ, πρέπει νά καταπνιγοΰν μέσα του άπό τό ψυχρό πάθος 
γιά τό σκοπό τής έπανάστασης.. .  Μέρα καί νύχτα πρέπει νά 
έχει μ ιά μονάχα σκέψη, ένα σκοπό —  τήν άνελέητη καταστροφή».

«Δέν Αναγνωρίζουμε καμιά άλλη δράση πέρα άπό τδ ϊργο τής 
έξόντωσης, Αλλά παραδεχόμαστε πώς οί μορφές μέ τΙς δποΐες θά 
έκ’δηλωθεϊ αύτή ή δράση θά είναι Ιδιαίτερα ποικιλόμορφες —  δη
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λητήριο, μαχαίρι, κρεμάλα, κλπ. Σ ’ αύτόν τδν άγώνα, ή έπανά
σταση άγιάζει δλα τά μέσα τό ίδιο». f22)

Αύτή ή παθιασμένη λατρεία τής τρομοκρατίας, δπου ή βία γ ί
νεται άποδεκτή σχεδόν σάν αύτοσκοπός, είναι κάτι πού δέν θά τό 
συναντήσουμε σέ άλλα κείμενα τοϋ Μπακούνιν, καί άποτελεΐ Εν
δειξη τής μεγάλης έπιρροής πού είχε δεχτεί άπό τόν Νετσάγιεφ. 
ΤΗταν άρκετή δμως γιά νά εισάγει στό άναρχικό κίνημα Ινα 
στοιχείο πού δέν χάθηοοε ποτέ, καί νά προτείνει τή θεωρία τής 
π ρ ο π α γ ά ν δ α ς  μ έ  τ ή  δ ρ ά σ η ,  πού Ιμελλε νά άποτελέσει 
τήν κινητήρια δύναμη μεγάλου μέρους τής άναρχικής δραστη
ριότητας τά έπόμενα τριάντα χρόνια. Ό  Νετσάγιεφ, πρίν έπιστρέ- 
ψει στή Ρωσία, διακήρυττε τήν άνάγκη άμεσης, προσωπικής, 
βίαιης δράσης'. «Χωρίς νά σεβόμαστε ζωές, χωρίς νά διστάζουμε 
μπροστά σ’ όποιαδήποτε άπειλή, φόβο ή κίνδυνο, πρέπει —  μέ 
μιά σειρά προσωπικών πράξεων καί θυσιών πού διαδέχονται ή 
μιά τήν άλλη σύμφωνα μέ κάποιο προκαθορισμένο σχέδιο, μέ μιά 
σειρά τολμηρών, γιά νά μήν ποϋμε παράτολμων, προσπαθειών —  
νά συμμετάσχουμε στή ζωή τοΰ λαοΰ, άπ’ δπου μποροΰμε νά ύπο- 
κινήσουμε πίστη στόν έαυτό του καί σέ μάς, πίστη στή δύναμή 
του, άπ’ δπου μποροΰμε νά τόν Αναταράξουμε, νά τόν ένώσουμε, 
νά τόν ώθήσουμε πρός τό θρίαμβο τοΰ σκοποϋ.. .  Διαθέτουμε Ινα 
μοναδικά άρνητικό πρόγραμμα πού δέν μπορεί κανείς νά τό τροπο
ποιήσει: τήν άπόλυτη καταστροφή»^23)

Ή  καριέρα τοΰ Νετσάγιεφ σάν έπαναστάτη τέλειωσε μέ άπο- 
κρουστικό καί μυστηριώδη τρόπο. "Γστερα άπό τήν έπιστροφή 
του στή Μόσχα, δολοφόνησε Ινα φοιτητή πού ήταν μέλος τής δρ- 
γάνωσής του, ίσως γιατί φοβόταν τήν προδοσία, ή ίσως άπλώς 
γιά νά άποδείξει τή δύναμή τοι> πάνω στούς δπαδούς του, κι δστε- 
ρα Ιφυγε γιά τή Γενεύη. Έδώ δέν προσπάθησε μόνο νά ξελογιά
σει τήν κόρη τοΰ Χέρτσεν γιά τά λεφτά της, άλλά άρχισε καί νά 
ραδιουργεί ένάντια στόν Μπακούνιν. Τό 1872 συνελήφθηκε καί 
παρα'δόθηκε στίς ρωσικές άρχές, καί μετά άπό δέκα χρόνια πέ- 
θανε στή φυλακή. Ό  Μπακούνιν παραδέχτηκε μέ λύπη πώς είχε 
παρασυρθεϊ άπδ Ιναν Ανέντιμο καί ύποπτο τυχοδιώκτη, κι Ιγραψε: 
«Φερθήκαμε ήλίθια, κι άλήθεια πόσο θά είχε γελάσει σέ βάρος 
μας δ Χέρτσεν, άν ήταν ζωντανός, καί πόσο δίκιο θά είχε νά μάς
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περιφρονεΐ καί νά μδς χλευάζει. Δέν γίνεται τίποτα πιά. "Ας κα
ταπιούμε τήν πίκρα μας, καί θά φερθούμε πιδ έξυπνα στδ μέλ
λ ο ν » .^ )

Ή σύντομη σχέση τού Μπακούνιν μέ τδν Νετσάγιεφ Ιχει στήν 
ούσία συνδέσει τή θεωρία τού Αναρχισμού μέ τήν πρακτική τής Α
τομικής τρομοκρατίας, πράγμα πού είχε μακροπρόθεσμες συνέ
πειες. Άπδ τδ 1870 καί μετά ύπήρχε πάντοτε κάποια πλευρά 
στδ Αναρχικδ κίνημα πού ήταν πρόθυμη νά δράσει τρομοκρατικά, 
Αν δχι γιά χάρη τής τρομοκρατίας, τουλάχιστον γιά νά συμβολί
σει μιά δλοκληρωτική έξέγερση ένάντια στήν κοινωνία. Οί έγ- 
κληματίες καί οΕ ληστές συχνά μπορούσαν νά Ισχυριστούν πώς 
έφάρμοζαν Αναρχικές Αρχές καί πώς μέ τά έγκλήματά τους 
βοηθούσαν νά άποκαλυφθε! ή ύποκρισία καί ή πλεονεξία τής τά
ξης πού ένάντιά της έπιτίθενταν.

’Αναρίθμητες τρομοκρατικές πράξεις έμελλε νά γίνουν στή Ρω
σία* παρόλο πού 6 στόχος τους δέν ήταν, δπως τών Αναρχικών, 
ή κατάργηση τού κράτους, ή τεχνική τους προερχόταν άπδ τά 
κινήματα μέ τά δποΐα είχαν συνδεθεί δ Μπακούνιν καί δ Νετσά
γιεφ. Σ έ δλόκληρη τήν Εύρώπη καί άλλού, ή τρομοκρατία θά 
γινόταν Αποδεκτδ πολιτικδ δπλο* καί σέ δρισμένες περιπτώσεις, 
δπως στή συνωμοσία πού κατέληξε στή δολοφονία τού Αρχιδούκα 
Φραγκίσκου Φερδινάνδου τδ 1914, ή έμπνευση δφειλόταν στδ 
Αναρχικδ παράδειγμα.

3

Ή ύπόθ&ση Νετσάγιεφ, μολονότι Απορόφησε μεγάλο μέρος τής 
ένεργητικότητας τού Μπακούνιν τδ 1869 καί τδ 1870, καί μολο
νότι Αφησε ίχνη στίς Απόψεις του, δέν ήταν τδ σημαντικότερο έ- 
πεισόδιο τής περιόδου πού έζησε στήν Ελβετία . Άπδ τή στιγμή 
πού έφτασε έκεΐ Ανακατεύτηκε στήν πολιτική τών τοπικών ριζο
σπαστικών δμάδων, έλβετικών καί ξένων, καί, τδ πιδ σπουδαίο, 
μέσα Απ’ αύτές Ασχολήθηκε μέ τήν πολιτική τής Διεθνούς. Ταυ
τόχρονα, στή διάρκεια αύτών τών χρόνων παγιώθηκε ή έπίδρασή 
του στήν ’Ιταλία, καί στήν Ισπανία τέθηκαν τά θεμέλια γιά τήν
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Ανάπτυξη αύτού πού Εμελλε νά γ ίν ε ι τδ π ιδ σημαντικδ μέρος 
τοΟ άναρχικού κινήματος.

"Οταν δ Μπακούνιν Εφτασε στή Γενεύη τδ 1867 ύπήρχε ήδη Ε- 
να ίσχυρδ έπαναστατικδ κίνημα στίς γειτονικές περιοχές, Ιδιαί
τερα μεταξύ τών ώρολογοποιών στά βουνά τού Ζυρά. "Αν οί έμπει- 
ρίες του στήν Ιτα λ ία  τδν είχαν πείσει γιά τΙς Επαναστατικές δυ
νατότητες τών άκτημόνων άγροτών καί Εκείνων τών έργατών πού 
δέν είχαν κανένα συμφέρον άπ’ αύτή τήν κοινωνία, στήν Ε λ β ε 
τία Ανακάλυψε Ενα Αλλο είδος Εργαζόμενου, τδν είδικευμένο τε
χνίτη, βαθυστόχαστο καί μορφωμένο άπδ μόνο του, πού προσπα
θούσε νά δημιουργήσει στίς συνθήκες τής έργατικής ζωής του 
κάτι άπδ τήν Ατμόσφαιρα τής κοινωνίας τού μέλλοντος. Ό  ίδιος 
δ Μπακούνιν τούς Ελεγε: «Δουλεύοντας σέ μικρές δμάδες στά 
έργαστήριά σας ή δουλεύοντας στά σπίτια σας, κερδίζετε περισσό
τερα άπ* δ,τι Αν θά δουλεύατε στίς μεγάλες φάμπρικες πού χρη
σιμοποιούν έκαποντά’δες έργάτες* ή δουλειά σας είναι εύφυής καί 
καλλιτεχνική, δέν σ&ς Αποκτηνώνει δπως οί μηχανές. Σ* αύτδ 
συντείνουν ή δεξιοτεχνία καί ή πνευματικότητά σας. Κ ι έπιπλέον 
διαθέτετε περισσότερο έλεύθερο χρόνο καί σχετική Ελευθερία* αύ- 
υδς είναι δ λόγος πού είσαστε πιδ μορφωμένοι, πιδ έλεύθεροι καί 
εύτυχισμένοι άπδ τούς Αλλους», f25) Φαίνεται πώς δ Μπακούνιν 
είχε έντυπωσιαστεί ύπερβολικά άπδ τδν ένθουσιασμδ μέ τδν δποΐο 
τδν ύποδέχτηκαν, γιατί οί ώρολογοποιοί τού ΣαΙντ -Ίμ ιέ καί τού 
Λά Σώ-Υτέ-Φδν ήταν συχνά κακοπληρωμένοι καί στυγνά έκμεταλ- 
λευμένοι —  άναγκάζοντα/y νά έξαρτώνται άπδ άλλους γιά  τδ 
Ιμπόριο τών προϊόντων τους καί γιά τήν προμήθεια πρώτων ύλών. 
Παρόλα αύτά δμως ή έλευθερία καί οί δυνατότητες έκπαίδευσης 
καί συζήτησης πού είχαν λόγω τής φύσης τής δουλειΑς τους ήταν 
κάτι άληθινό* καί μέ τήν Επιρροή τού Δρ. Κουλλερύ, ένδς ριζο
σπάστη γιατρού, πού σύντομα βοηθήθηκε άπδ τδν δάσκαλο καί ί- 
στορικδ Τζέημς Γκυγιώμ, ήταν ήδη Αρκετά καλά δργανωμένοι 
γιά νά Ερθουν σέ έπαφή μέ τδ Γενικδ Συμβούλιο τής Διεθνούς 
ήδη άπδ τδ 1865. "Οταν παρουσιάστηκε έκεί δ Μπακούνιν άντα- 
ποκρίθηκαν άμέσως στίς άπόψεις του καί στή ζεστασιά καί πλη- 
θωρικότητα τής προσωπικότητάς του, καί σέ λίγο δ «Μισέλ», δ
πως τδν Ελεγαν στδ έλβετικδ Ζυρά, Εγινε Ενα άπδ τά γνωστά
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πρόσωπα τών συγκεντρώσεών τους.
Ό  Μπακούνιν άσχολήθηκε άμεσα μέ τήν τοπική πολιτική τής 

έργατικής τάξης στήν Ελβετία  καθώς καί μέ τή διατήρη<τη έπα- 
φών μέ άλλους άναρχικούς καί έπαναστάτες στή Ρωσία, τήν ' Ι 
ταλία, τήν Ισπανία καί άλλού. Κατά συνέπεια άναμίχθηκε σέ 
καθαρά έλβετικές διαμάχες — π.χ. στή διαμάχη άνάμεσα στούς 
είδικευμένους ώρολογοποιούς χαΐ τούς Ανειδίκευτους οίκοδόμους 
στή Γενεύη—  καί τό πιό σπουδαίο άσχολήθηκε μέ τήν πολιτική 
τής Διεθνοϋς.

Μέχρι τότε δ Μπακούνιν δέν εΤ^ε άσχοληθεΖ άμεσα μέ τή 
Διεθνή, μολονότι οί σχέσεις του μέ τόν Μάρξ ήταν φαινομενικά 
άρκετά φιλικές. Ή  πρώτη δημόσια έμφάνισή του σέ διεθνή συγ
κέντρωση μετά τήν άφιξή του στήν Ελβετία  ?γινε σέ μιά συγκέν
τρωση τό Σεπτέμβριο τού 1867 μιάς έτερογενοϋς φιλελεύθε
ρης δργάνωσης πού δνομαζόταν Σύνδεσμος γιά τήν ΕΙρήνη καί 
τήν Έλευθερία, δπου πρωταγωνιστούσε δ Γαριβάλδης καί πήραν 
μέρος δ Βικτδρ Ούγκό, δ Τζών Στιούαρτ Μίλλ καί άρκετά μέλη 
τής Διεθνοϋς. Ό  Μπακούνιν δμως ήταν ήδη άρκετά γνωστή φυ
σιογνωμία στήν Εύρώπη καί μπορούσε νά σταθεί δίπλα στδν Ι τ α 
λό ήρωα. Στήν ούσία οί δύο άντρες φαίνεται πώς ένιωσαν κά- 
ποια ένστικτώδη προτίμηση δ Ινας γιά τδν άλλο, λές καί ή Απλό
τητα, ή Αμεσότητα καί ή Αφοσίωσή τους στδν Αντίστοιχο έπανα
στατικό σκοπό τούς ί-δωσε τή δυνατότητα νά ξεπεράσουν τΙς πλα
τύτερες διαφορές πεποιθήσεων καί τακτικής πού είχαν. «Μέ βαρύ, 
περίεργο περπάτημα», Ιτσι περιέγραφε κάποιος αύτόπτης μάρτυ
ρας τήν είσοδο τού Μπακούνιν στήν αίθουσα συνεδριάσεων, «Ανέ
βηκε τά σκαλιά πού δδηγοϋισαν στήν έξέδρα δπου καθόταν τδ 
προεδρείο, ντυμένος Αφρόντιστα δσο ποτέ, φορούσε μιά γκρίζα 
μπλούζα κι άπδ κάτω δέν φαινόταν πουκάμισο, άλλά £να φανελ- 
λένιο έσώρουχο* Αμέσως άπό στδμα σέ στόμα διαδόθηκε δ ψίθυρος 
«Μπακούνιν». Ό  Γαριβάλδης σηκώθηκε, προχώρησε λίγο μπροστά 
καί τδν άγκάλιασε. Αύτή ή σοβαρή συνάντηση δύο μεγάλων καί 
δοκιμασμένων πολεμιστών τής έπανάστασης δημιούργησε έκπλη- 
κτική έντύίπωση. . .  "Ολοι σηκώθηκαν δρθιοι καί άκούστηκε Ινα 
παρατεταμένο καί ένθουσιαστικδ χειροκρότημα».^2®)

Ό  Μπακούνιν ποτέ δέν θεωρούσε τή συμμετοχή σέ μιά έπα-
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ναστατική δργάνωση Ασυμβίβαστη μέ τή συμμετοχή σέ μιάν Αλ
λη. Ή  Επαναστατική ’Αδελφότητα, πού είχε Τρύσει δταν βρι
σκόταν στήν Ιτα λ ία , τυπικά έξακολουθοΰσε νά ύπάρχει, καί τδ 
Σεπτέμβριο τοϋ 1868 ίδρυσε μιάν άλλη δργάνωση, τή Διεθνή Σο
σιαλδημοκρατική Συμμαχία. Συνεπώς δέν Ιβλεπε τίποτα Αντιφα
τικό στήν προσπάθειά του νά κάνει περισσότερο έπαναστατικδ τδ 
Σύνδεσμο γιά  τήν Εϊρήνη καί τήν Ελευθερία μέ τδ νά τδν ώθήσει 
νά πάρει μέρος στή Διεθνή πού είχε ένδιαφερθεΐ γιά τδν έπανα- 
στατικδ σκοπδ στήν Ε λβετία , ύποστηρίζοντας μιά άπεργία τών οί
κοδόμων τής Γενεύης. Ό  Μπακούνιν λοιπδν χρησιμοποίησε τδ 
συνέδριο τοΰ Συνδέσμου γιά τήν Είρήνη καί τήν Ελευθερία στή 
Βέρνη γιά νά έκφράσει τΙς δικές του Επαναστατικές Απόψεις καί 
γιά νά έναντιωθεΐ στδν ήπιο Αστι'κδ φιλελευθερισμό τών περισ* 
σότερων άντιπροσώπων, καί δήλωσε: «Γιά νά γίνει ένεργητική 
δύναμη, δ Σύνδεσμός μας όφείλει νά γίνει ή καθαρά πολιτική 
Ικφραση τών μεγάλων κοινωνικο-οΐκονομικών συμφερόντων καί 
Αρχών πού Αναπτύσσονται καί διαδίδονται τόσο θριαμβευτικά Απδ 
τή μεγάλη Διεθνή "Ενωση Εργατών τής Εύρώπης καί τής ’Α
μερ ική ς»^27) Υπήρχαν έλάχιστες πιθανότητες νά γίνει Αληθινά 
έπαναστατικός δ Σύνδεσμος, καί οί προτάσεις τοΰ Μπακούνιν κα
ταψηφίστηκαν. ’Αμέσως μετά δ Μπακούνιν διέκοψε τΙς σχέσεις 
του μέ τδν Σύνδεσμο γιά τήν Είρήνη καί τήν ’Ελευθερία καί ά- 
ποφάσισε νά προσχωρήσει στή Διεθνή. «’Από τή στιγμή πού οί 
συγκρουόμενες μουρζουάδικες συναισθηματικές ιδέες καί τάσεις 
βρέθηκαν νά κατέχουν τήν πλειοψηφία», είπε, «δέν ύπήρχε χώ
ρος γιά Ιναν σοβαρό καί ειλικρινή Επαναστάτη. Τό μέσο αύτδ 
δοκιμάστηκε ‘καί διαπιστώθηκε άκατάλληλο, Επρεπε νά ΑποριφθεΓ 
δέν Εμενε παρά νά άναζητηθεί κάποιο Αλλο. Έ  Διεθνής "Ενωση 
Εργατών φαίνεται δτι είναι τό κατάλληλο μέσο». (2Β)

Προφανώς δ Μπακούνιν δέν Αντιλήφθηκε σέ δλη τους τήν Εκτα
ση τά προβλήματα πού θά δημιουργοΰσε ή προσχώρησή του στή 
Διεθνή. Οί Ε λβετο ί φίλοι του είχαν ήδη προσχωρήσει* οί σχέ
σεις του μέ τδν Μάρξ ήταν άρκετά χαλαρές, άλλά βασικά δέν 
ήταν Εχθρικές, ένώ δ θαυμασμός του γιά τδν Μάρξ σάν στοχαστή 
ήταν πολύ μεγάλος. Ό  Μάρξ, Ιγραφε στά 1870, ήταν άνθρωπος 
«μέ μεγάλη πνευματικότητα καί Εξυπνάδα, μέ πολύ βαθιές γνώ
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σεις, πού δλη του ή ζωή, μποροΰμε νά ποϋμε χωρίς καμιά διάθεση 
κολακείας, ήταν Αφιερωμένη Αποκλειστικά στό μεγάλο σκοπό τής 
Εποχής μας, στή χειραφέτηση τών Εργατών». (2Θ) Ό  Μάρξ Απε
ναντίας περιέγραφε τόν Μπακούνιν σάν «Ανθρωπο χωρίς καμιά 
θεωρητική γνώση», (30) πού στήν ούσία δμως συμμεριζόταν τίς 
περισσότερες γενικές θεωρητικές πεποιθήσεις τοϋ Μάρξ. ΊΓταν 
πεπεισμένος ύλιστής* πίστευε Ακράδαντα δτι δ κόσμος θά Επρεπε 
νά γίνει κατανοητός σύμφωνα μέ τούς νόμους τής Επιστήμης καί 
δτι δέν ήταν Απαραίτητη καμιά μεταφυσική ή θεολογική Ερμη
νεία τής κοινωνικής, τής οικονομικής, τής πολιτικής ή τής ήθικής 
συμπεριφοράς, καί δτι στήν ούσία αύτές οί Ερμηνείες τό μόνο 
πού Εκαναν ήταν νά συσκοτίζουν τή γνώση πού Εχει δ Ανθρωπος 
γιά τά συμφέροντά του. Ό  ύλισμός τοϋ Μάρξ, Εγραφε, τόν Εκανε 
νά ύπερέχει σΕ σχέση μΕ τόν Προυντόν, πού τό μεγάλο του μειο
νέκτημα ήταν δτι «δέν μελέτησε ποτέ τίς φυσικές Επιστήμες γιά 
νά μάθει νά χρησιμοποιεί τή μέθοδό τους». Ό  Μάρξ, άπό τήν 
Αλλη πλευρά, «βρίσκεται στό σωστό δρόμο. νΕ χει θεμελιώσει τήν 
άρχή δτι δλες οί θρησκευτικΕς, πολιτικΕς καί νομικΕς Εξελίξεις 
δέν είναι οί αίτίες, άλλα τά Αποτελέσματα τών οικονομικών Ε
ξελίξεω ν»^31) Παρόλα αύτά οί δύο Αντρες είχαν τόσο διαφορε
τική Ιδιοσυγκρασία, πού σέ καμιά περίπτωση δέν μποροϋσαν νά 
συνεργαστοϋν Αρμονικά. Ή  Ιδιοσυγκρασιακή τους σύγκρουση Εμελ
λε νά Εξελιχθεί σΕ θεωρητική σύγκρουση καί οί διαφορές τους 
8σον ΑφορΑ τήν Επαναστατική τακτική Εμελλαν νά καταλήξουν 
στή διάσπαση τοϋ διεθνοϋς Εργατικού κινήματος, διάσπαση Από 
τήν δποία δΕν συνήλθε Απόλυτα ποτέ.

Ή  στάση τοϋ Μάρξ Απέναντι στή Διεθνή ήταν πάντοτε άμφί- 
ροπη. Πίστευε στή σπουίδαιότητα μιδς διεθνοϋς όργάνωσης γιά 
τήν προπαγάνδιση τών δδεών του καί γιά τή διατήρηση τοϋ Ε
λέγχου δλων τών Αναπτυσσόμενων Εργατικών κινημάτων τής Εύ
ρώπης. Ταυτόχρονα δμως είχε συχνά Αμφιβολίες γιά τά συνέδρια 
τής Διεθνοϋς πού δέν Εξυπηρετούσαν Αμεσα αυτούς τούς σκοπούς 
καί πού ήταν πιθανό νά προσφέρουν εύκαιρίες γιά τή διάδοση 
θεωριών πού κατά τή γνώμη του δέν θά Επέτρεπαν στήν Εργατική 
τάξη νά δει ποιά «Ιναι ή σωστή πορεία δράσης. Στήν πραγμα
τικότητα στά πρώτα συνέδρια τής Διεθνοϋς, οί δπαδοί τοϋ Μάρξ
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ήταν πολύ λιγότεροι άπό τούς ύποστηριχτές τών άπόψεων του 
Προυντόν, καί έφόσον αυτοί ήταν πάρα πολλοί στή Γαλλία καί 
τήν Ε λβετία , παρουσιάστηκαν Ιδιαίτερα Ισχυροί στδ συνέδριο πού 
Ιγινε στή Γενεύη στδ τέλος τοϋ καλοκαιριού το0 1866 —  τδ πρώ
το δστερα άπδ τήν ίδρυση τής Διεθνοϋς. Ό  Μάρξ είχε ήδη έκ- 
φράσει άμφιβολίες γ ι’ αύτδ τό συνέδριο πρίν άκόμα πραγματο
ποιηθεί: «Παρόλο πού Ιχω άφιερώσει πολύ χρόνο γιά τήν προ
ετοιμασία τοϋ Συνεδρίου τής Γενεύης», Ιγραφε στίς 23 Αύγούστου, 
«δέν μπορώ, οδτε κ ι 5χω τή διάθεση νά συμμετάσχω, γιατί μοϋ 
είναι άδύνατο νά άφήσω τή δουλειά μου τόσο καιρό. Ελπ ίζω  πώς 
χάρη σ’ αύτή (στή δουλειά μου) θά μπορέσω νά κάνω κάτι πιδ 
σημαντικό γιά τήν έργατική τάξη άπ’ δ,τι μπορώ νά προσφέρω 
προσωπικά σέ -δποιοίδήποτε συνέίδριο». (32)

Οί περισσότεροι άπδ τούς προυντονιστές πού πήραν μέρος στδ 
συνέδριο ήταν τώρα συγκριτικά πολύ πιδ ήπιοι καί λιγότερο έ
παναστάτες. Ή  καθαρά άναρχική πλευρά τής θεωρίας τοϋ Προυν
τδν είχε τώρα παραμεριστεί γιά χάρη τών «μιουτσουαλιστικών» 
Ιδεών γιά τήν οίκονομική δργάνωση. Πολλοί άπδ τούς ύποστηρι- 
χτές του έβλεπαν τώρα τή δυνατότητα κάποιας μορφής δράσης 
μέσα άπδ τδ κράτος, στδν τομέα τής έκπαίδευσης λογουχάρη* καί 
ή προσπάθεια τοϋ Τολαίν νά κάνει τδ Συνέδριο τής Γενεύης νά 
υίοθετήσει μιά Ισχυρή, ταξικά συνειδητή έπαναστατική καί άντι- 
διανοουμενίστικη γραμμή καταψηφίστηκε. «Δέν μισοϋμε κανένα», 
εΤπε, «άλλά στίς τωρινές συνθήκες είμαστε ύποχρεωμένοι νά θεω
ρήσουμε άντίπαλούς μας δλα τά μέλη προνομιούχων τάξεων, εΓτε 
πρόκειται γιά  καπιταλιστικές είτε γιά  διπλωματούχους καί άκα- 
δημαΐκούς». (33) Αύτή ή άπέχθεια γιά τούς διανοούμενους Εμελ
λε νά ξαναεμφανιστεΤ μεταξύ τών μεταγενέστερων άναρχικών —  
£να ϊδιαίτερα δημοφιλές σύνθημα ήταν τδ έξής: «δχι χέρια μα- 
λαικά, άλλά χέρια ροζιασμένα»— καί πρόκειται γιά άπέχθεια πού 
συχνά τή συμμερίστηκε καί δ ίδιος δ Μπαχούνιν. Ή  καταψήφιση 
τής κίνησης τοϋ Τολαίν καί ή θεωρητική σύγχυση πού είχαν οί 
περισσότεροι άντιπρόσωποι στδ συνέδριο τοϋ 1866 ένδέχεται νά 
συνέτεινε στήν προθυμία τοϋ Μπακούνιν, μετά τή δική του προσχώ
ρηση στή Διεθνή ύστερα άπδ δυδ χρόνια, νά άποδεχτεΐ τις προ
σπάθειες τών μαρξιστών νά κάνουν τήν δργάνωση πιδ άποτελε-
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αματική και νά 'δημιουργήσουν μιά πιδ ταξικά συνειδητή βάση. 
Μετά τήν προσχώρησή του στή Διεθνή, δ Μπακούνιν ύποστήριζε 
δτι 2πρεπε νά δημιουργηθεΐ μ ιά δργάνωση πού θά Ικπαίδευε «προ- 
παγανδιστές, άπόστολους καί τελικά δργανω'τές», καί έπομένως 
θά δημιουργούσε τούς πρωτοπόρους τής έπανάστασης πού θά προ
σηλύτιζαν τούς έργάτες σ’ δλη τήν Εύρώπη. *Η δργάνωση πού 
θά δρούσε κατ’ αύτδ τδν τρόπο δνομάστηκε άπδ τδν Μπακούνιν 
Διεθνής Σοσιαλδημοκρατική Συμμαχία. Προφανώς δέν τήν Αντι
λαμβανόταν έξω άπδ τήν Διεθνή ή άντίθετη μέ τούς σκοπούς της, 
άλλά σάν δργάνωση έλ ίτ στδ έσωτερικδ τής Διεθνούς πού θά έ- 
νέπνεε τά μέλη της μέ συνεχή έπαναστατικδ ζήλο.

Ή Συμμαχία ήταν ή πιδ άποτελεσματική άπδ τΙς δργανώσεις 
πού ίδρυσε δ Μπακούνιν καί στδ τέλος τού 1868 διέθετε τμήματα 
στή Λυών καί τή Μασσαλία, είχε άποκαταστήσει τΙς έπαφές πού 
είχε δ Μπακούνιν στή Νάπολη καί είχε στείλει τδν Γκιουζέπε 
Φανέλλι στή Μαδρίτη καί τή Βαρκελώνη γιά νά βοηθήσει τδ 
ίσπανικδ άναρχικδ κίνημα νά άκολουθήσει τήν τόσο σημαντική 
πορεία του. Δέν μάς παραξενεύει τδ γεγονδς δτι αύτές οί ένέργειες 
άντιμετωπίζονταν μέ βαθιά δυσπιστία άπδ τήν πλευρά τού Μάρξ 
καί τού *Εγκελς στδ Λονδίνο, καί, δσο πιστδς κι άν ήταν δ Μπα
κούνιν άπέναντι στή Διεθνή, τουλάχιστον στίς προθέσεις του, ή 
Σοσιαλδημοκρατική Συμμαχία θά πρέπει νά φαινόταν σάν άντί- 
παλη δργάνωση πού είχε σάν στόχο νά άναλάβει τδ ρόλο τής 
Διεθνούς. Ό  Μπακούνιν άπορούσε μέ τήν έχθρική στάση τού 
Μάρξ. Σ έ  ένα γράμμα του στδν Μάρξ, τδν Δεκέμβριο τού 1868, 
άφοϋ πληροφορήθηκε τΙς διαμαρτυρίες πού έξέφρασε σ’ έναν άπδ 
τούς συντρόφους του στή Γενεύη, έγραφε: «Τδν ρωτάς άν έξα- 
κολουθώ νά είμαι φίλος σου. Ναί, περισσότερο άπδ ποτέ, άγαπη- 
τέ μου Μάρξ, γιατί τώρα καταλαβαίνω πόσο δίκιο είχες δταν 
μάς προσκαλούσες δλους νά άκολουθήσουμε τδ δύσκολο δρόμο τής 
οίκονομικής έπανάστασης κι δταν έπιτέθηκες ένάντια σέ έκείνους 
άνάμεσά μας πού παραλίγο νά άσχοληθούν μέ προσπάθειες πού 
ήταν ή έθνικιστικές ή άποκλειστικά πολιτικές. Αύτή τή στιγμή 
κάνω αύτδ πού ξεκίνησες νά κάνεις καί σύ πρίν άπδ είκοσι περί
που χρόνια. Ά πδ τότε πού άποχώρησα δημόσια άπδ τούς άστούς 
τού Συνεδρίου τής Βέρνης, δέν ξέρω καμιά άλλη κοινωνία, κα
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νένα άλλο περιβάλλον 2ξω άπό τόν κόσμο τών έργατών. Ή Πα
τρίδα μου είναι τώρα ή Διεθνής κι έσύ είσαι ?νας άπό τούς Ιδρυ
τές της. Βλέπεις λοιπόν, άγαπητέ μου φίλε, πώς είμαι δπαδός 
σου, καί είμαι περήφανος γ ι’ α ύ τ ό .. .» ( 34) Τό γράμμα αύτδ έ- 
πιβεβαίωσε δτι δ Μπακούνιν είχε άπορίψει τόν Σύνδεσμο γιά τήν 
Ειρήνη καί τήν Ελευθερία, άκόμα κι άν δέν είπε τίποτε τό συγ
κεκριμένο γιά τή Συμμαχία. 'Οπωσδήποτε δμως, δσο συμβιβαστι
κό κι δν ήθελε νά είναι, καθυστέρησε νά φτάσει. Τήν ήμέρα πού 
γράφτηκε, τό Γενικό Συμβούλιο τής ΔιεθνοΟς, πού πρίν άπό τρ$Τς 
μήνες είχε καταδικάσει έπίσημα τό Σύνδεσμο γιά τήν Ειρήνη 
καί τήν Έλευθερία, έκφραζόταν ένάντια καί στή Διεθνή Σοσιαλ
δημοκρατική Συμμαχία: « Έ  παρουσία μιάς δεύτερης δργάνωσης 
πού λειτουργεί μέσα ή δξω άπό τή Διεθνή "Ένωση Έργατών θά 
είναι δ Ασφαλέστερος τρόπος γιά τήν άποδιοργάνωση τής Δ ιεθ
νοϋς». (35)

Ό  Μπακούνιν ήταν πάλι έτοιμος νά συνεργαστεί: πρότεινε νά 
διαλυθεί ή Συμμαχία καί τά τμήματά της νά γίνουν άμεσα τμήμα
τα τής Διεθνοϋς. Τά προβλήματα τής δργάνωσης καί τοϋ έλέγχου 
πού ήταν τόσο σημαντικά γιά τόν Μάρξ δέν σήμαιναν τίποτα γιά 
τόν Μπακούνιν: άλλά δ Μάρξ, άπό τή στιγμή πού 2νιωσε νά άμ- 
φι·σβητεϊται ή έξουσία του, είχε πάρει τήν άπόφαση νά καταστρέ
ψει τήν έπιρροή τοϋ Μπακούνιν στή Διεθνή. Ή  κρίση ξέσπασε 
στό συνέδριο τής Διεθνοϋς στή Βασιλεία τό Σεπτέμβριο τοϋ 1869. 
Ένώ προηγουμένως δ Μπακούνιν φαινόταν στδν Μάρξ καί τούς 
δπαδούς του δτι άπειλοϋσε μόνο τή δικαιοδοσία τού Γενικοϋ Συμ
βουλίου τής Διεθνοϋς, στή Βασιλεία άμφισβήτησε τή θέση τους 
σέ πολιτικά καί θεωρητικά θέματα. Ούτε δ Μάρξ οδτε δ "Εγκελς 
παρακολούθησαν τό συνέδριο, ένώ οί Ελβετοί ύποστηριχτές τοϋ 
Μπακούνιν είχαν φυσικά σημαντική δύναμη. Ό  Μπακούνιν έκδή- 
λωσε στήν ούσία γ ι’ άλλη μιά φορά τήν προθυμία του νά άπο- 
δεχτεΐ τήν έξουσία τοϋ Γενικοϋ Συμβουλίου καί ύποστήριξε τήν 
πρόταση γιά έπέκταση τών έκτελεστικών του έξουσιών καί γιά 
κατοχύρωση τού δικαιώματός του νά διαγράφει δποιοδήποτε τμή
μα Ινεργοϋσε ένάντια στό πνεύμα τής Διεθνούς. (3β) Επίσης δέν 
παρουσιάστηκε καμιά δμεση σημαντική διαφωνία στίς συζητή ·̂ 
σεις πού δγιναν γιά τήν Ιδιοκτησία καί γιά τή συλλογική κατοχή
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τής γης. Ό  Μπακούνιν έναντιώθηκε δμως στίς άπόψεις του Γενι- 
κοΟ Συμβουλίου γιά τδ συγκριτικά λιγότερο σημαντικδ ζήτημα 
τής κατάργησης τοϋ δικαιώματος τής κληρονομιάς, άποψη πού 
ήθελε νά συμπεριληφθεΐ στδ άμεσο πρόγραμμα τής Διεθνούς. 01 
μαρξιστές Ισχυρίστηκαν, προβάλλοντας διάφορα έπιχειρήματα, πώς 
έπρόκειτο γιά πρόβλημα πού θά λυνόταν μόνο του μετά τήν έπα
νάσταση καί δτι δέν ύπήρχε λόγος νά γίνει εΙδική άναφορά του 
σ’ αύτδ τδ στάδιο. Έπρόκειτο δμως γιά ζήτημα δπου οί άπόψεις 
τού Μπακούνιν ήταν Ιδιαίτερα Ισχυρές. Σύμφωνα μ ’ αύτόν, ή 
κληρονομική Ιδιοκτησία δέν άποτελοϋσε μόνο £να άπδ τά συγκριτι
κά άσήμαντα κακά πού θά Εξαφανίζονταν μετά τή μεταμόρφωση 
τής κοινωνίας. Ή  κατάργηση τής κληρονομικής Ιδιοκτησίας, έ
πομένως, άποτελοϋσε ούσιαστικδ βήμα γιά τή διάλυση τοϋ κρά
τους, καί δποιο κράτος μπορούσε νά πειστεί ή νά ύποχρεωθεΐ νά 
καταργήσει τδν κληρονομημένο πλοϋτο, θά δκανε τδ πρώτο καί 
κρίσιμο βήμα γιά τήν αύτοκατάργησή του. Επιπλέον, σύμφωνα 
μέ τήν άποψη τού Μπακούνιν, μονάχα ή κληρονομική Ιδιοκτησία 
είναι αύτή πού Ιμποδίζει νά είναι ίσοι δλοι οί άνθρωποι: άρνή- 
θηκε πώς ύπήρχε δποιαδήποτε άνισότητα φυσικών χαρισμάτων, 
καί πίστευε πώς οί άνισότητες τής παρούσας κοινωνίας δφείλον- 
ταν άποκλειστικά στδ περιβάλλον. «Οί περισσότεροι άνθρωποι δέν 
είναι ταυτόσημοι, άλλά Ισοδύναμοι καί κατά συνέπεια Γσοι». (37) 
"Αν άφαιρεθοϋν άπδ τούς πλούσιους τά κληρονομημένα πλούτη 
καί μαζί μ ’ αύτά δλα τά προνόμια τής καλής άνατροφής, τής 
καλής έκπαίδευσης καί τής καλής στέγασης, τότε θά διαπιστώ
σουμε πώς -δέν διαφέρουν άπ’ δποιονδήποτε άλλο άνθρωπο.

Ή Ιπιμονή τοϋ Μπακούνιν σ’ αύτδ τδ σημείο στδ Συνέδριο τής 
Βασιλείας ένδέχεται νά ήταν λαθεμένη άπδ άποψη τακτικής καί 
νά τοϋ άπέφερε έλάχιστα πρακτικά δφέλη. ’Ανέλυσε δμως διε- 
ξοδικά καί μέ Ιπιμονή τήν άποψή του, καί ή άπόφαση τοϋ Γενικού 
Συμβουλίου καταψηφίστηκε άπδ τδ Μπακούνιν καί τούς Ελβετούς, 
Γάλλους καί Βέλγους φίλους του. "Οταν ?γινε γνωστδ τδ άποτέ- 
λεσμα & Έκάριους, δ Γερμανδς ράφτης άπδ τδ Λονδίνο πού ήταν 
άντιπρόσωπος τού Μάρξ στδ συνέδριο, δήλωσε: «Ό  Μάρξ θά δυ* 
σαρεστηθεΐ πάρα πολύ». (Μ) Ό  Μάρξ άντέδρασε ήπια μιά καί 
περίμενε πολύ χειρότερα πράγματα. «Χαίρομαι πού τελείωσε πιά
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τδ συνέδριο τής Βασιλείας», άγραφε στήν κόρη του στίς 25 Σ ε
πτεμβρίου, «καί πού τα άποτελέσματά του ήταν συγκριτικά καλά. 
Αύτές οί άνοιχτές Επιδείξεις τοϋ κόμματος καί δλων τών άτελειών 
του πάντοτε μέ άνησυχοΰν». (39) Τούς Επόμενους έξι μήνες, δ
μως, ό Μάρξ καί δ ’'Εγκελς, παρακινημένοι άπδ δρισμένους προ
σωπικούς Εχθρούς τοΟ Μπακούνιν μεταξύ τών προσφύγων στή Γ ε
νεύη, Εξαπέλυσαν τόσο προσωπική δσο καί πολιτική έπίθεση Ε- 
νάντιά του. Ένώ τά τμήματα τής Διεθνούς στήν Ε λβετία  έπαιρ
ναν μέρος σέ δλοένα καί σκληρότερες άντιμαχίες άνάμεσα στούς 
δπαδούς τοϋ Μάρξ καί στούς ύποστηριχτές του Μπακούνιν, άνα- 
ζωογονήθηκαν δλες οί προσωπικές συκοφαντίες καί διαμαρτυρίες 
ένάντια στήν συμπεριφορά τοϋ Μπακούνιν. Οί φήμες δτι ήταν 
Ρώσος πράκτορας — κατηγορία άπδ τήν όποια είχε άπαλλαγει 
Επίσημα στδ συνέδριο τής Βασιλείας—  έπαναλήφθηκαν* δ Μάρξ 
θυμήθηκε πώς ιδ Μπακούνιν είχε παραλείψει νά τόν εύχαριστήσει 
γιά τδ άντίτυπο τοϋ πρώτου τόμου τοϋ «Κεφαλαίου» πού τοΰ 
είχε δωρήσει" έκφράστηκαν υπαινιγμοί δτι δ Μπακούνιν, πού ε ί
χε άναλάβει νά μεταφράσει στά Ρωσικά τδ βιβλίο, είχε είσπρά- 
£ει τήν προκαταβολή χωρίς νά Ετοιμάσει τή μετάφραση —  μολο
νότι δ Φράντς Μέρινγκ, b Γερμανός σοσιαλιστής ίστορικδς τοΰ 
μαρξιστικού κινήματος, παρατηρεί μέ κατανόηση: «Πόσο', καί πό
σοι άλλοι, άκόμα /καί δρισμένοι άπδ τούς πιδ φημισμένους, δέν 
βρέθηκαν κάποια Εποχή στή θέση νά ξοδέψουν τά χρήματα τής 
προκαταβολής καί νά μήν μπορέσουν μετά νά έκτελέσουν τό έργο 
πού είχαν άναλάβει!» (40)

Στή διάρκεια τών Επόμενων δύο χρόνων, μέ φόντο δραμα
τικό τόν γαλλοπρωσσικδ πόλεμο καί τήν Κομμούνα τοΰ Παρισιοΰ, 
συνεχίστηκε δλη αύτή ή διαμάχη καί κατέληξε σ’ έναν πόλεμο 
γραμμάτων, έγκυκλίων καί φυλλαδίων πού Επαναλάμβαναν τΙς ίδιες 
κατηγορίες καί διαψεύσεις. Ό  Μάρξ κατέληξε νά πιστεύει τόσο 
βαθιά δσο καί δλες οί άστυνομίες τής Εύρώπης, δτι δ Μπακούνιν 
προετοίμαζε κάποια τεράστια μυστική συνωμοσία. Ό  Μπακούνιν 
καί οί φίλοι του πείθονταν δλοένα καί περισσότερο πώς οί προσπά
θειες τοΰ Μάρξ νά δργανώσει τδ Εργατικό κίνημα μέ βάση τδ 
συγκεντρωτισμό θά πρόδιναν τούς Επαναστατικούς στόχους πού 
προσπαθοΰσε νά πραγματώσει τδ κίνημα. "Οπως τδ έθεσαν οί ά-
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ναρχικοί τοϋ Ζυρά στήν «’Εγκύκλιο τοϋ Σονβιλλιέ», τό Νοέμβριο 
τοϋ 1871, δστερα άπό τήν έξαπόλυση τής έπίθεσης τοϋ Μάρξ: 
«Πώς είναι δυνατόν νά έλπίζει κανείς δτι άπδ μιά έξουσιαστική 
δργάνωση θά προέλθει μ ιά έλεύθερη κοινωνία, μιά κοινωνία βα
σισμένη στήν Ισότητα; Είναι άδύνατο. Ή  Διεθνής, τδ £μβρυο τής 
μελλοντικής άνθρώπινης κοινωνίας, πρέπει άπδ τούτη τή στιγμή 
νά είναι ή πιστή είκδνα τών άρχών τής έλευθερίας καί τής δμο- 
απονδίας, καί νά άπορίψει δποιαδήποτε άρχή πού μάς ώθεϊ στήν 
έπιβολή έξουσίας καί δικτατορίας». (41)

Ό Μπακούνιν άργησε νά άντεπιτεθεϊ δ ίδιος στίς προσωπικές 
καί πολιτικές συκοφαντίες τοϋ Μάρξ, καί άφησε τούς Ελβετούς 
φίλους του νά έκπροσωπήσουν τΙς άπόψεις του, έν μέρει άπδ γνή
σιο σεβασμό γιά τόν Μάρξ, έν μέρει λόγω έπιφυλάξεων άπό άπο
ψη τακτικής κα-l έν μέρει λόγω άλλων άπασχολήσεών του —  οί 
σχέσεις του μέ τόν Νετσάγιεφ καί οί προσωπικές οικονομικές 
δυσκολίες του, καθώς καί τδ αύξανόμενο ένδιαφέρον του γιά τό 
άναρχικδ κίνημα στήν Ισπανία καί τήν Ιτα λ ία  καί τό σόκ πού 
προκάλεσε δ πόλεμος τοϋ 1870. ’Επιπλέον είχε συνείδηση τοϋ 
γεγονότος δτι ή ρήξη μέ τδν Μάρξ, δταν θά ξέσπαγε πραγματικά 
Οά κατέληγε δπωσδήποτε σέ θέματα άρχών. «νΙσως δημιουργηθεΐ 
ή κατάσταση», Ιγραφε στόν Χέρτσεν τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1869, 
«καί μάλιστα πολύ γρήγορα, δπου θά έμπλακώ σ’ 2ναν άγώνα 
ένάντιά του, δχι λόγω προσωπικών προσβολών πρδς τό άτομό μου, 
άλλά λόγω διαφορών σέ θέματα άρχής, στδ θέμα τοϋ Κρατικοϋ 
Κομμουνισμού, θεωρία πού ύποστηρίζουν δλόθερμα τόσο αύτός δσο 
καί τά άγγλικά καί γερμανικά κόμματα πού έλέγχει. Επομένως 
Οά είναι άγώνας μέχρι θανάτου. Τπάρχει χρόνος δμως γιά δλα, 
καί δέν εχει Ιρθει άκόμα ή κατάλληλη στιγμή γιά τοϋτο τόν ά
γώνα»» (42)

Ό  Μάρξ ήταν έκεινος πού άποφάσισε ποιά ήταν ή κατάλληλη 
στιγμή. Τό καλοκαίρι τοϋ 1871 συγκάλεσε μιά Ιδιωτική συνδιά
σκεψη τής Διεθνοϋς στδ Λονδίνο. Πρόκειται τόσο γιά προσπάθεια 
τοϋ Μάρξ νά έκμεταλλευτεΐ τήν κατάσταση τής Διεθνοϋς μετά 
τήν συντριβή καί τήν καταστολή τής Κομμούνας τοϋ Παρισιοϋ, 
δσο καί γιά μέσο, αύτή ήταν ή έλπίδα τοϋ Μάρξ, γιά τήν τελειω
τική καταράκωση τής έπιροής τοϋ Μπακούνιν. Κανένας άπδ τούς
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στενούς συνεργάτες τοϋ Μπακούνιν δέν πήρε μέρος στή συνδιάσκε
ψη, μολονότι κάποιες άπό τΙς άπόψεις του ύποστηρίχθηκαν άπό 
δρισμένους άντιπροσώπους πού δέν ήταν παρά μειοψηφία. Στή 
συνδιάσκεψη τοϋ Λονδίνου ό Μάρξ ύποστήριξε άνοιχτά τό σχημα
τισμό ένός πολιτικοΰ κόμματος τής έργατικής τάξης πού θά ήταν 
τό δργανο χειραφέτησης τοϋ προλεταριάτου: «Ενάντια στήν έξου- 
σία τών ίδιοκτητριών τάξεων, τδ προλεταριάτο μπορεΐ νά δράσει 
σάν τάξη μόνο άν μετατραπεΐ σέ πολιτικό κόμμα». (43) Ή  φράση 
αύτή βέβαια άπευθυνόταν Ιδιαίτερα στδν Μπακούνιν καί στήν 
πλήρη άπόριψη άπδ μέρους του τής πολιτικής δράσης* καί μιά 
άλλη άπόφαση δήλωνε δτι «τδ περιστατικό τής Σοσιαλδημοκρατι
κής Συμμαχίας» θεωρείται λήξαν. Ό  Μάρξ . θά άπογοητευόταν 
τελιπά μέ τά άποτελέσματα τής συνδιάσκεψης τοϋ Λονδίνου. Ε 
κτός άπδ τή Γερμανία, τδ προλεταριάτο δέν φάνηκε πρόθυμο νά 
προχωρήσει στή δημιουργία κάποιου πολιτικοΰ κόμματος κάτω άπδ 
τή διεύθυνση τοϋ Μάρξ καί τής Διεθνοϋς, ένώ ή έπιροή τοϋ Μπα
κούνιν παρέμεινε σημαντικότερη παρά ποτέ στήν 'Ισπανία, τήν ’Ι 
ταλία καί τήν Ελβετία, καθώς καί σέ άναρίθμητους ύποστηριχτές 
τής Διεθνοϋς στή Γαλλία και τό Βέλγιο.

Τό 1872 δ Μάρξ είχε πιά συνειδητοποιήσει δτι ή Διεθνής είχε 
δπωσδήποτε δλοκληρώσει τήν άποστολή της καί δτι ή καταπίεση 
πού άκολούθησε παντοϋ μετά τήν Κομμούνα τοϋ Παρισιοϋ 2κανε 
ιδιαίτερα δύσκολη τήν άνάπτυξη τής δραστηριότητάς της. Ό  
Μάρξ καί δ Έ γκελς άρχισαν νά κυκλοφορούν μιάν άποκαλούμενη 
’Ιδιωτική ’Εγκύκλιο τοϋ Γενικού Συμβουλίου τής Διεθνοϋς — 
Ο ί Υ π ο τ ι θ έ μ ε ν ε ς  Δ ι α σ π ά σ ε ι ς  σ τ ή  Δ ι ε θ ν ή ,  
δπου έπαναλαμβάνονταν οί παλιές προσωπικές καί πολιτικές κα
τηγορίες ένάντια στόν Μπακούνιν' ή έγκύκλιος αύτή κατέληγε 
μέ μιά σαφέστατη 2κφραση τών διαφορών άνάμεσα στούς μαρξι
στές καί τούς άναρχικούς: «Ό άναρχισμός, αύτή είναι ή πολεμι- 
κή μηχανή τοϋ άφέντη τους Μπακούνιν, πού δέν £χει πάρει άπό 
τά σοσιαλιστικά συστήματα παρά μόνον τΙς έτικέτες. "Ολοι οί 
σοσιαλιστές άντιλαμβάνονται σάν άναρχισμό τά άκόλουθα: άπό τή 
στιγμή πού θά πραγματοποιηθεί δ στόχος τοϋ προλεταριακού κινή
ματος, ή κατάργηση τών τάξεων, ή έξουσία τοϋ κράτους, πού 
βοηθάει νά διατηρηθεί ή μεγάλη παραγωγική πλειονότητα κάτω
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άπδ τό ζυγό μιάς μικρής μειονότητας έκμεταλλευτών, έξαφανί- 
ζεται, καί οί κυβερνητικές λειτουργίες μετατρέπονται σέ άπλές 
διαχειριστικές λειτουργίες. Ή  Συμμαχία άντιλαμβάνεται τήν κα
τάσταση έντελώς διαφορετικά. Διακηρύττουν τήν άναρχία στούς 
κύκλους τοϋ προλεταριάτου σάν τό πιό σίγουρο μέσο γιά τήν κα
ταστροφή τής Ισχυρής συγκέντρωσης πολιτικών καί κοινωνικών 
δυνάμεων στά χέρια τών έκμεταλλευτών. Μ’ αύτή τήν πρόφαση 
άπαιτοϋν άπό τή Διεθνή, σέ έποχή μάλιστα πού δ παλιός κόσμος 
προσπαθεί νά τή διαλύσει, νά άντικαταστήσει τήν δργάνωσή της 
μέ τήν άναρχία. . .»  (4Α)

Αύτή ή τελική βίαιη έπίθε·ση δέν ήταν άπρόσμενη άπδ τόν 
Μπακούνιν: «Ή Δαμόκλεια σπάθα μέ τήν δποία μδς άπειλοΰ- 
σαν τόσον καιρό Ιπεσε τελικά πάνω στά κεφάλια μας. Δέν πρό
κειται άκριβώς γιά σπάθα, άλλά γιά τδ συνηθισμένο δπλο τοΰ 
κυρίου Μάρξ, σωρός άπδ βρωμιές». (45) "Γστερα άπό λίγο δ Μάρξ 
συγκάλεσε 2να συνέδριο τής Διεθνοϋς στή Χάγη, άρκετά μακριά 
άπό τήν Ελβετία, τήν 'Ισπανία καί τήν ’Ιταλία γιά νά είναι 
δύσκολο καί δαπανηρό γιά τούς ύποστηριχτές τοΰ Μπακούνιν νά 
τδ παρακολουθήσουν. Ό  Μπακούνιν δέν πήγε* δ Ελβετός Τζέημς 
Γκυγιώμ έκπροσώπησε τΙς άπόψεις τοΰ Μπακούνιν. *0 Μάρξ βρι
σκόταν έκεϊ αότοπροσώπως. Ή  διαδικασία ήταν μικρόπρεπη καί 
άνέντιμη. ’Βπαναλήφθηκαν οί συνηθισμένες κατηγορίες ένάντια 
στόν Μπακούνιν, άκόμα καί οί οίκονομικές άτασθαλίες του δσον ά- 
φορά τή μετάφραση τοΰ «Κεφαλαίου». "Γστερα άπό πικρόχολες 
καί Οργισμένες συζητήσεις δ Γκυγιώμ καί οί φίλοι του διαγρά- 
φηκαν* άποφασίστηκε νά μετατεθεί ή £δρα τοϋ Γενικοϋ Συμβου
λίου στίς ΗΠΑ. Ό  Μάρξ είχε πετύχει μιά νίκη ένάντια στόν 
Μπακούνιν, άλλά στήν ούσία είχε σημάνει τδ τέλος τής Διεθνοϋς.

Οί άμεσες αίτιες τής διάσπασης τοΰ διεθνοϋς έργατικοϋ κινή
ματος ήταν συγκριτικά άσήμαντες μιά παρεξήγηση γιά τΙς σχέ
σεις άνάμεσα στή Διεθνή Σοσιαλδημοκρατική Συμμαχία καί στή 
Διεθνή Ένωση Εργατών, ή έπιχειρηματολογία γύρω άπό τήν 
κατάργηση τής κληρονομικής Ιδιοκτησίας, οί τοπικές ίιαφορές 
μεταξύ τών έργατών τής περιοχής τής Γενεύης καί οί κατηγο
ρίες ένάντια στήν προσωπική άκεραιότητα τοϋ Μπακούνιν. Α να
πόφευκτα δμως, μιά καί οί δυό πλευρές χρειάζονταν κάποιο σημαν
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τικότερο θέμα άρχής γιά νά στηρίξουν τή θέση τους, οί διο&φορές 
δσον άφορά τήν τακτική καί τή θεωρία τυποποιήθηκαν καί με- 
γεθύνθηκαν. Ό  κρατικές κομμουνισμός μέ βάση ένα συγκεντρω
τικό πειθαρχικό κόμμα πού προτά/θηκε άπό τούς μαρξιστές, δέ
χτηκε τήν έπίθεση τών Αναρχικών, πού άντίθετα πρόσφεραν ένα 
δραμα έλεύθερης δμοσπονδίας αύτόνομων κοινοτήτων δπου «τό κε
φάλαιο, τά έργοστάσια, τά έργαλεΐα, οί πρώτες υλες άνήκουν στίς 
ένώσεις, καί ή γή σ’ αύτούς πού τήν καλλιεργούν». Ό  Μπακούνιν, 
δμως, ένδιαφερόταν πάντοτε μάλλον γιά τήν πραγματοποίηση τής 
έπανάστασης καί γιά τή διαφύλαξη τής έλευθερίας παρά γιά τήν 
οίκονοιμική δργάνωση τής κοινωνίας. «Άπεχθάνομαι τόν κομμου
νισμό», είχε δηλώσει δ Μπακούνιν στόν Σύνδεσμο γιά τήν Είρήνη 
καί τήν Ελευθερία τό 1868, «γιατί είναι ή άρνηση τής έλευθε
ρίας καί γιατί δέν μπορώ νά άντιληφθώ τίποτε τό άνθρώπινο χω
ρίς έλευθερία. Δέν είμαι κομμουνιστής, γιατί δ κομμουνισμός συγ
κεντρώνει καί άποροφά δλες τίς δυνάμεις τής κοινωνίας μέσα στό 
κράτος* γιατί καταλήγει άπαραίτητα στή συγκέντρωση τής Ιδιο
κτησίας στά χέρια τοΟ κράτους, ένώ έγώ θέλω τήν κατάργηση 
τοϋ κράτους —  τή ριζική έξάλειψη τής έξουσίας καί τής κηδε
μονίας τοϋ κράτους, πού, μέ τήν πρόφαση δτι κάνει τούς άνθρώ- 
πους ήθικούς καί πολιτισμένους, τούς Ιχει μέχρι σήμερα ύποδου- 
λώσει, καταπιέσει, έκμεταλλευτεΐ καί έξαθλιώσει». (4β) Καί πάλι, 
μολονότι ήξερε πώς δ Προυντόν ύστεροΰσε σέ σχέση μέ τόν Μάρξ 
δσον άφορά τήν πνευματική άντίληψη γιά τόν κόσμο καί τήν 
συστηματική φιλοσοφική έπεξεργασία, ένιωσε νά βρίσκεται πιό 
κοντά στόν Προυντόν άπό Ιδιοσυγκρασία καί Ινστικτο: «Ό Προυν
τόν καταλάβαινε καί ένιωθε τήν έλευθερία πολύ καλύτερα άπό 
τόν Μάρξ* ό Προυντόν, δταν δέν καταπιανόταν μέ τή θεωρία καί 
τή μεταφυσική, είχε τό άληθινό Ινστικτο τοϋ έπαναστάτη —  λά
τρευε τό Σατανά καί διακήρυττε τήν άναρχία. Είναι πιθανό δτι 
δ Μάρξ είναι σέ θέση νά θεμελιώσει θεωρητικά ένα άοοόμα πιό 
όρθολογικό σύστημα έλευθερίας άπ’ δ,τι ό Προυντόν—  άλλά δέν 
έχει τά ένστικτα τοϋ Προυντόν. Σά Γερμανός καί Εβραίος είναι 
έξουσιαστής άπό τήν κορφή μέχρι τά νύχια. Επομένως Ιδού τά 
δύο συστήματα: τό άναρχικό σύστημα τοϋ Προυντόν, διευρυμένο 
καί άναπτυγμένο άπό μάς καί άπαλλαγμένο άπ5 δλα τά μεταφυσι
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κά, ίδεαλιστικά καί δογματικά φτιασίδια του, άποδεχόμενο τήν 
ύλική καί κοινωνική οίκονομία σάν τή βάση κάθε άνάπτυξης στήν 
έπιστήμη καί τήν ίστορία. Καί τό σύστημα τοϋ Μάρξ, τοΰ άρχηγοΰ 
τής γερμανικής σχολής τών έξουσιαστών κομμουνιστών». (47)

Ή  ίδιοσυγκρασιακή διαφορά άνάμεσα στόν Μάρξ καί τόν Μπα
κούνιν κατέληξε έπίσης σέ μιά θεμελιακή διαφορά δσον άφορά τΙς 
μεθόδους μέ τίς όποιες πίστευαν δτι θά μποροΰσε νά πραγματο
ποιηθεί ή έπανάσταση. Γιά τόν Μάρξ ή έπανάσταση θά ήταν ά
ποτέλεσμα τών Αναπόδραστων διαδικασιών τής ίστορίας καί τής 
βαθμιαίας συνειδητοποίησης άπό μέρους τοΰ προλεταριάτου τής 
θέσης του στήν Αναπόφευκτη πάλη τών τάξεων. Γιά τόν Μπακού
νιν, δμως, ή έπανάσταση θά ξέσπαγε μέ τή βοήθεια μιάς χούφτας 
άφοσιωμένων καί φανατικών έπαναστατών πού θά έκμεταλλεύον- 
ταν τις δυνατότητες γιά έπανάσταση πού ήδη ύπήρχαν. «Τρεις 
άνθρωποι μόνο άν σταθοΰν ένωμένοι άποτελοϋν ήδη σημαντικό 
ξεκίνημα», έγραψε στούς Τταλούς ύποστηριχτές του. «ΤΙ θά συμ- 
βεί λοιπόν δταν δργανώσετε τή χώρα σας σέ έπίπεδο δριαμένων 
έκατοντάδων. . .  Λίγες έκατοντάδες νεαρών καλοπροαίρετων άν- 
θρώπων δέν είναι σίγουρα άρκετοί γιά νά δημιουργήσουν μιά έ- 
παναστατική δύναμη χωρίς τό λαό. . .  άλλά θά είναι άρκετοί γιά 
νά Αναδιοργανώσουν τήν έπαναστατική δύναμη τοΰ λαοΰ». (48) 
«θέλετε μιά λαϊκή έπανάσταση», έλεγε σ’ έναν ’Ιταλό σύντροφο 
σέ μιά άλλη περίπτωση, «κατά συνέπεια δέν ύπάρχει άνάγκη νά 
δημιουργήσετε στρατό, μιά καί στρατός σας είναι ό λαός. ’Εκεί
νο πού πρέπει νά δημιουργήσετε είναι γ ε ν ι κ ά  έ π ι τ ε λ ε ι α ,  
ένα δίκτυο καλά όργανωμένο καί έμπνευσμένο άπό τούς ήγέτες 
τοΰ λαϊκοΰ κινήματος. Γι’ αύτό τό σκοπό δέν χρειάζεστε στήν 
ούσία νά έχετε στή διάθεσή σας μεγάλο άριθμό άνθρώπων πού 
νά συμμετέχουν στή μυστική όργάνωση». (49)

Αύτή ή προτίμηση γιά χαλαρά όργανωμένες μυστικές έταιρεΐες 
πέρα άπό τά μαζικά πολιτικά κόμματα πού όργάνωναν οί όπαδοί 
τοΰ' Μάρξ, Ιδιαίτερα στή Γερμανία, κατέληξε σέ ριζική διαφορά 
δσον άφορά τήν τακτική καί τήν όργάνωση τής έπανάστασης. 
"Οπως έγραψε δ Μπακούνιν: «Ό σκοπός τους είναι ίδιος: καί οί 
δυό πλευρές θέλουν έξίσου νά δημιουργήσουν μιά καινούργια κοι
νωνική τάξη πραγμάτων, θεμελιωμένη στήν όργάνωση τής συλ
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λογικές έργασίας... Μόνο πού οί κομμουνιστές φαντάζονται πώς 
μποροϋν νά κατορθώσουν κάτι τέτοιο μέ τήν άνάπτυξη καί τήν 
πολιτική δύναμη τής έργατικής τάξης καί κυρίως τοϋ προλετα
ριάτου τών πόλεων πού θά βοηθηθεΐ άπό τόν άστικδ ριζοσπαστι
σμό, ένώ οί κοινωνικοί έπαναστάτες.. .  πιστεύουν, άντίθετα, πώς 
μποροϋν νά τό κατορθώσουν μόνο μέ τήν δργάνωση τής άντιπολι- 
τικής δύναμης — δύναμης πού είναι κοινωνική καί κατά συνέπεια 
άντιπολιτική—  τών έργατικών μαζών στίς πόλεις καί στά χω
ρ ιά .. .  "Αρα ύπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι. Οί κομμουνιστές 
πιστεύουν δτι πρέπει νά δργανώσουν τις έργατικές δυνάμεις γιά 
νά καταλάβουν τήν πολιτική έξουσία τοϋ κράτους. Οί έπαναστά
τες σοσιαλιστές όργανώνονται γιά νά καταστρέφουν, ή, άν θέλετε 
μιά εύγενικότερη λέξη, γιά νά διαλύσουν τδ κράτος.. .» (50) Ένώ 
παραδέχτηκε δ Μπακούνιν πώς ή πειθαρχία θά είναι άπαραίτητη 
σέ μιά έπανάσταση (μολονότι δέν ήταν ιδιότητα, γιά τήν δποία 
διατηρούσε κάποιο φυσικδ σεβασμό), ή πειθαρχία τοϋ έπαναστα- 
τικοϋ κινήματος δέν θά είναι ή δικτατορική, δογματική πειθαρχία 
τών κομμουνιστών, άλλά δ «έθελοντικδς καί ώριμος συντονισμός 
τών προσπαθειών τών άτόμων πρδς 2να κοινδ στόχο. Τή στιγμή 
τής δράσης, στή μέση τού άγώνα, ύπάρχει ένας φυσικδς καταμε
ρισμός τών ρόλων άνάλογα μέ τήν ίκανότητα τοϋ καθενός, έκτι- 
μημένη καί έξετααμένη άπδ τδ συλλογικό σύνολο: δρισμένοι διευ
θύνουν καί δίνουν έντολές, άλλοι έκτελοϋν τις άποφάσεις. Καμιά 
λειτουργία δμως δέν πρέπει νά παγιώνεται, καί δέν θά παραμένει 
άμετάκλητα συνδεδεμένη μέ δποιοδήποτε άτομο. Ή  ίεραρχική τά
ξη καί ή προαγωγή δέν ύφίστανται, έτσι πού δ έντολέας τού χθές 
θά μπορεϊ νά είναι έκτελεστής άποφάσεων αδριο. Κανένας δέν 
άνέρχεται πάνω άπδ τούς άλλους, ή άν άνέρχεται, αύτδ γίνεται 
άπλώς γιά νά ξαναπέσει ύστερα άπδ μιά στιγμή, σάν τά κύματα 
τής θάλασσας πού έπιστρέφουν πάντοτε στδ εύεργετικδ έπίπεδο τής 
Ισότητας». (ΰ1)

Ό  Μπακούνιν είχε συνειδητοποιήσει δτι οί μέθοδοι πού θά 
χρησιμοποιηθούν γιά τήν πραγματοποίηση τής έπανάστασης θά 
έπηρεάσουν δπωσδήποτε τή φύση τής κοινωνίας μετά τήν έπανά
σταση, καί έπέμενε, έπομένως, δτι ή δργάνωση τού έπαναστατικού 
κινήματος θά πρέπει νά άντανακλά τδν τύπο τής κοινωνικής δρ-
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γάνωσης πού σκοπεύει νά θεμελιώσει ή έπανάσταση. Πρόκειται 
ίσως γιά τήν πιό θεμελιακή διαφορά Ανάμεσα στόν Μπακούνιν 
καί τόν Μάρξ. Μολονότι δ Μάρξ καί δ *Εγκελς πίστβυαν δτι 
τελικά τό κράτος θά μαραθεί, ένδιαφέρθηκαν λιγότερο γιά τού
το τό θέμα καί περισσότερο γιά τήν άνάλυση τής ύπάρχουσας κοι
νωνίας καί γιά τΙς μεθόδους μεταμόρφωσής της. Ό  Έ γκελς 
διατύπωσε τή διαφορά μεταξύ τών δύο Απόψεων ώς έξής: «"Ολοι 
οί σοσιαλιστές συμφωνούν πώς τό πολιτικό κράτος καί μαζί του 
ή πολιτική έξουσία θά έξαφανιστούν μέ τήν Ιλευση τής κοινω
νικής έπανάστασης, δηλαδή πώς οί δημόσιες ύπηρεσίες θά χάσουν 
τόν πολιτικό χαρακτήρα τους καί θά μεταμορφωθούν σέ άπλές 
διαχειριστικές λειτουργίες μέ στόχο τήν έξυπηρέτηση τών πραγ
ματικών συμφερόντων τής κοινωνίας. Οί άντιεξουσιαστές δμως Α
παιτούν τήν άμεση κατάργηση τοϋ έξουσιαστικοϋ πολιτικού κρά
τους, άκόμα κι άν δέν έχουν καταστραφεΐ οί κοινωνικές συνθήκες 
πού εύνόησαν τήν έμφάνισή του. Απαιτούν σάν πρώτη πράξη τής 
κοινωνικής έπανάστασης τήν κατάργηση τής έξουσίας. Είδανε πο
τέ μιά έπανάσταση οί κύριοι αύτοί; Ή  έπανάσταση είναι σίγουρα 
τό πιό έξουσιαστικό πράγμα πού ύπήρξε ποτέ' είναι ή πράξη μέ 
τήν δποία ένα μέρος τοϋ πληθυσμού έπιβάλει τή θέλησή του 
σ’ ένα άλλο μέ τά ντουφέκια, τίς ξιφολόγχες καί τά κανόνια —  
καθαρά έξουσιαστικά μέσα, σίγουρα' καί στήν περίπτωση πού τό 
νικηφόρο κόμμα δέν έχει διάθεση νά χαραμίσει τούς Αγώνες του, 
πρέπει νά διατηρήσει τή δύναμή του μέ τήν έπιβολή τρομοκρα
τίας, πού μόνο μέ αύτή συνετίζονται οί Αντιδραστικοί». (52)

Ή  τραγωδία τοϋ έπαναστατικοϋ κινήματος είναι δτι ό Έ γκελς 
είχε δίκιο. ’Ενώ οί κομμουνιστές έξακολουθοϋν νά διακηρύττουν 
—δπως ύπαινίχθηκε ό Χρουτσώφ στό 22ο Συνέδριο τοϋ ΚΚΣΕ— 
πώς ή έξάλειψη τού κράτους είναι δ τελικός στόχος, δφείλουν με
γάλο μέρος τής Αποτελεσματικότητάς τους στήν Ανελέητη καί αι
ματηρή πειθαρχία τής όργάνωσής τους ένώ έκεΐνοι οί έπαναστά
τες, δπως οί άναρχικοί στόν Ισπανικό έμφύλιο πόλεμο, πού έφάρ- 
μοσαν στήν πράξη τίς δργανωτικές θεωρίες τοΰ Μπακούνιν, δέν 
•/.ατάφεραν νά έπιβιώσουν.

Ή  διαμάχη τοΰ Μπακούνιν μέ τόν Μάρξ τόν ώθησε νά διατυ
πώσει πολλές άπό τίς πεποιθήσεις του γιά τήν έλευθεριακή κοι
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νωνία καί για τή φύση τής έπανάστασης σαφέστεροι, άπ’ 8,τι είχε 
κάνει προηγουμένως. Στά χρόνια τών σχέσεών του μέ τή Διεθνή 
κα,τάφερε έπίσης νά πλησιάσει περισσότερο άπό άλλοτε στήν πραγ
μάτωση τού δνείρου του γιά ένα διεθνές έπαναστατικό κίνημα 
μέ τόν έαυτό του στό έπίκεντρο. Δημιουργοϋσε νέες έπαφές στήν 
’Ιταλία, καί σέ πάρα πολλά μέρη έμφανίζονταν διάφορες Αναρχι
κές όμάβες καί περιοδικά, όργανωμένες άπό νεαρούς διανοούμενους 
καί σπουδαστές, δπως 6 φοιτητής τής ’Ιατρικής ’Ερρίκο Μαλα- 
τέστα, πού πρωτογνώρισε τούς άναρχικούς στή ΝΑπολη τό 1871 
καί πού δμελλε νά συνεχίσει μέ Ιδιαίτερη δραστηριότητα τήν προ- 
παγάνδιση τών Αναρχικών ιδεών του άκόμα καί τήν έποχή τών 
φασιστικών καθεστώτων. Οί περισσότερες άπ’ αύτές τΙς όμάδες 
δέν κράτησαν πολύ, Αλλά πολύ γρήγορα δημιουργήθηκαν και
νούργιες. Ή  Ιδέα τοϋ άναρχισμοϋ σάν θεωρία ταίριαζε έκπληκτι- 
κά μέ τΙς κοινωνικές συνθήκες στήν ’Ιταλία καί δέν έξαφανίστη- 
κε ποτέ' καί μολονότι τό κίνημα δέν άπέκτησε ποτέ τή δύναμη 
πού είχε στήν Ισπανία, ό άναρχισμός παρέμεινε πάντοτε ζωντανή 
θεωρία στήν ’Ιταλία καί έπρόκειτο νά έπηρεάσει μεγάλο μέρος 
τής Ιταλικής πολιτικής πρακτικής καί νά προκαλέσει συνεχείς 
άναταραχές, ένώ οί ’Ιταλοί μετανάστες στίς ΗΠΑ 2φεραν μαζί 
τους τΙς Ιδέες τους καί άνακάλυψαν πώς ήταν κατάλληλες γιά 
τήν άξεστη, βίαιη ταξική πάλη πού ήταν χαρακτηριστική τής 
βιομηχανικής ζωής σέ πολλά μέρη τής ’Αμερικής στό τέλος τοϋ 
19ου αΙώνα. Στή δεκαετία τοϋ 1920, ή περίπτωση δύο ’Ιταλών 
άναρχικών, τοϋ Σάκκο καί τοϋ Βαντζέτι, έπισφράγισε τήν έποχή 
κατά τήν δποία ένηλικιώθηκε Ολόκληρη γενιά ’Αμερικανών φι
λελεύθερων.

Οί σημαντικότερες έπιτυχίες τοϋ Μπακούνιν σημειώθηκαν στήν 
Ισπανία. Τό 1868, ό ’ΕλΙ Ρεκλύ, £να άπό τά δύο Αδέλφια πού 
έμελλαν νά γίνουν πνευματικοί ήγέτες τοϋ άναρχικοϋ κινήματος, 
πήγε στήν Ισπανία τήν έποχή τής άνακήρυξης τής Πρώτης Δη
μοκρατίας. Τόν ’Οκτώβριο, τό τμήμα Γενεύης τής Διεθνοϋς κυ
κλοφόρησε μιά διακήρυξη πρός τούς Ισπανούς έργάτες, δπου ά- 
ποσαφήνιζε δτι τό αίτημα γιά αύτονομία τών έπαρχιών, πού όπο- 
στήριζε συνέχεια 6 φιλελεύθερος ήγέτης Πί. υ Μαργκάλ, θά προ
ετοίμαζε τό Εδαφος γιά τόν άναρχισμό: «Ό λαός τής Ισπανίας θά
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άνακηρύξει τή δημοκρατία μέ βάση τήν δμοσπονδία τών αύτόνο- 
μων έπαρχιών, τή μοναδική μορφή διακυβέρνησης πού προσωρινά 
καί σάν μέσο έπίτευξης μιάς δίκαιης κοινωνικής Οργάνωσης προσ
φέρει πραγματικές έγγυήσεις για τή λαϊκή έλευθερία». (53) Στά 
μέσα τοϋ Νοεμβρίου τοΰ 1868 στάλθηκε στήν 'Ισπανία ένας άλλος 
συνεργάτης τοΰ Μπακούνιν καί βοήθησε στή δημιουργία τοΰ Οργα
νωμένου άναρχικοΰ κινήματος. Πρόκειται γιά τδν Γκιουζέπε Φα- 
νέλλι. Ό  Φανέλλι ήταν 2νας νεαρός Αρχιτέκτονας καί μηχανικός 
πού είχε έγκαταλείψει τό έπάγγελμά του γιά νά άφοσιωθεΐ στήν 
πολιτική. Στήν άρχή ήταν όπαδός τοΰ Ματσίνι καί είχε έκλεγεΐ 
βουλευτής (καί έκμεταλλεύτηκε φοβερά τό προνόμιο τής έλευθέ- 
ρας κυκλοφορίας μέ τά τραίνα πού είχαν οί βουλευτές, λένε μά
λιστα πώς περνοΰσε κάθε νύχτα του στά τραίνα γιά νά έξοικονο- 
μήσει τά 2ξο<δα στέγης). Τδ 1865 συνάντησε τόν Μπακούνιν, καί 
σάν τόσους άλλους νεαρούς Οπαδούς τοΰ Ματσίνι, τοΰ πρόσφερε 
άμέσως τήν ύποστήριξή του θεωρώντας τον άντιπρόσωπο τής άλη- 
Οινής έπανάστασης. Ή  άποστολή τοΰ Φανέλλι στήν 'Ισπανία είχε 
ίκπληκτική έπιτυχία. Δέν ήξερε 'Ισπανικά' δέν κατάφερε νά βρει 
ιόν σύντροφο πού είχε κανονιστεί νά ταξιδέψει μαζί του* τοΰ είχαν 
ίώσει λάθος διεύθυνση στή Μαδρίτη' δέν διέθετε πολλά χρήματα. 
ΙΙαρόλα αύτά κατάφερε νά δημιουργήσει επαφές μέ μιά δμάδα 
νβαρών διανοούμενων πού είχαν ήδη γνωρίσει τΙς θεωρίες τοΰ 
Φουριέ καί τοΰ Προυντόν καί πού προσπαθούσαν νά χρησιμοποιή
σουν τήν άνατροπή τής μοναρχίας καί τήν έγκαθίδρυση τής δη
μοκρατίας σάν ευκαιρία γιά τήν κοινωνική έπανάσταση. "Οπως 
ιίναι φυσικό ένθουσιάστηκαν άκούγοντας γιά τήν ύπαρξη τής 
Διεθνούς καί δ Φανέλλι τούς έντυπωσίασε άμεσα. «Ήταν 2νας 
Αντρας γύρω στά σαράντα», Ιγραφε ύστερα άπό πολλά χρόνια δ 
‘Λ,νσέλμο Λορέντζο, ένας άπδ τήν δμάδα, «ψηλός μέ σοβαρό κι 
ιύχάριστο πρόσωπο, μεγάλη μαύρη γενειάδα, έκφραστικά μαΰρα 
μάτια πού Ιλαμπαν σάν πυρσοί ή Ιδειχναν στοργική συμπόνια 
Ανάλογα μέ τά συναισθήματά του. Ή  φωνή του άκουγόταν μεταλ
λική καί μπορούσε νά πάρει δλες τίς άποχρώσεις άνάλογα μ’ 
αύτά πού Ιλεγε, περνώντας γρήγορα άπό τδν δργισμένο καί Απει
λητικό τόνο ένάντια στούς τυράννους καί τούς έκμεταλλευτές, στδν 
πόνο, τδ Ιλεος καί τήν παρηγοριά.. . » (54) Μιλώντας Γαλλικά,
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πού μόλις τά καταλάβαιναν οί Ακροατές του, δ Φανέλλι κατάφερε 
νά δημιουργήσει £να τμήμα τής Διεθνοϋς πού Αποδέχτηκε τό πρό
γραμμα τής Συμμαχίας τοΰ Μπακούνιν, χωρίς νά συνειδητοποιή
σει πώς ύπήρχε αύξανόμενη Αντίθεση Ανάμεσα στόν Μπακούνιν 
καί τόν Μάρξ' πράγματι, οί Αναρχικοί στήν Ισπανία, δπως καί 
στήν Ιταλία , συχνά ήξεραν πολύ λίγα πράγματα γιά τΙς διασπά
σεις, τά σχίσματα καί τίς διαφωνίες τοΰ Λονδίνου ή τής Γενεύης. 
Τό κίνημα δημιουργήθηκε καί πολύ γρήγορα Απέκτησε ρίζες* 
καί τό αίτημα τών πρώτων δπαδών τοΰ Μπακούνιν στή Βαρκε
λώνη: «θέλουμε τήν καταστροφή τής κυριαρχίας τοΰ κεφαλαίου, 
τοΰ κράτους καί τής έκκλησίας, στά έρείπιά τους θέλουμε νά οΐ- 
κονομήσουμε τήν Αναρχία, τήν έλεύθερη δμοσπονδία τών έλεύθε- 
ρων ένώσεων τών έργατών» (55) —’ αυτό τό αίτημα Ιγινε τά έ- 
πόμενα έξήντα χρόνια ή πίστη έκατομμυρίων Ισπανών.

Ό  Μπακούνιν διαψεύστηκε τό 1871 δσον Αφορά τίς έλπίβες 
του νά γίνει τό έπίκεντρο ένός εύρωπαϊκοΰ κινήματος γιά κοινω
νική έπανάσταση. Είχε ένθουσιαστεΐ πάρα πολύ μέ τόν γαλλο- 
πρωσσικό πόλεμο, καί τά Αντιγερμανικά του αισθήματα, φλογω- 
μένα άπό τίς διαφορές του μέ τόν Μάρξ, τόν έκαναν τόσο πα
θιασμένο γαλλόφιλο, πού ή ήττα τών Γάλλων τόν φόβησε πώς ή 
Γαλλία θά γινόταν γερμανική έπαρχία καί πώς «Αντί νά έπικρατή- 
σει δ ζωντανός σοσιαλισμός, θά κυριαρχήσει δ δογματικός σοσια
λισμός τών Γερμανών». (56) ’Αρχικά ή πτώση τοΰ Ναπολέοντα 
I I I  έδωσε στόν Μπακούνιν τήν έλπίδα δτι θά έπαιρνε μέρος σέ 
μ:ά πραγματική έπανάσταση, πρώτη φορά υστέρα άπό τό 1849fc 
"Ετρεξε Αμέσως στή Λυών τό Σεπτέμβριο τοΰ 1870 καί Ανακατεύ
τηκε στή δημοκρατική πολιτική. Παρόλα αύτά οί παθιασμένες 
έκκλήσεις του γιά Αμεση έπαναστατική δράση βρήκαν έλάχιστη 
Ανταπόκριση, καί στό τέλος τοΰ Σεπτεμβρίου Αναγκάστηκε νά φύ
γει γιά τή Μασσαλία κι άπό κεΐ νά έπιστρέψει στήν Ελβετία 
σέ κατάσταση Απογοήτευσης καί Αθλιότητας. Άκόμα καί ή Κομ
μούνα τοΰ Παρισιοΰ τοΰ 1871 δέν κατάφερε νά τόν ένθαρρύνει, 
μολονότι δρισμένοι Από τούς φίλους του, τούς συνεργάτες του ή 
τούς θαυμαστές του — ό Βαρλέν, δ Μπενουά Μαλόν, δ Έλιζέ Ρε- 
κλύ—  είχαν συμμετάσχει αμεσα. Στήν ούσία, μετά τό 1871 δ 
Μπακούνιν, νιώθοντας γέρος, Αρρωστος καί Απογοητευμένος, ά-
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ποσύρθηκε στήν Ελβετία. Άσχολήθηκε μέ τήν έπέκταση τής I- 
πιρροής του στήν ’Ιταλία, καί άπό τό κτήμα κοντά στά ίταλικά 
σύνορα στή λίμνη Ματζιόρε πού τοΟ είχε προσφέρει δ νεαρός Ι 
ταλός θαυμαστής του Κάρλο Καφιέρο, βρισκόταν σέ έπαφή μέ τό 
Ιταλικό τμήμα τής Διεθνοϋς καί άσκοϋσε 2ντονη κριτική καί πο
λεμική ένάντια στόν Ματσίνι, πού δέν έπηρέαζε πιά τούς νεότε
ρους έπαναστάτες δστερα άπό τίς Απροκάλυπτες έπιθέσεις του έ- 
νάντια στήν Κομμούνα. Τό 1874 δ Μπακούνιν πήγε γιά λίγο στήν 
’Ιταλία μέ τήν πρόθεση νά πάρει μέρος σέ μιά έξέγερση στή Μπο- 
λώνια — οί ’Ιταλοί άναρχικοί πίστευαν πώς αύτό τό ξεσήκωμα 
θά γινόταν μέσα στά πλαίσια μιάς γενικής αυθόρμητης έξέγερσης 
σέ δλη τή χερσόνησο. Ή  προσπάθεια αύτή, δπως καί τόσα άλλα 
σχέδια τοϋ Μπακούνιν, άπέτυχε παταγωδώς' τά σχέδια είχαν πα- 
ραδοθεΐ στήν άστυνομία άπό χαφιέδες, πολλοί άπό τούς συνωμό
τες Ιχασαν τήν ψυχραιμία τους, καί δ Μπακούνιν, άφοϋ σκέφτη- 
κε νά αύτοκτονήσει (ή. προσωπική καί ή οίκονρμική του κατά
σταση ήταν χειρότερη παρά ποτέ) δραπέτευσε μεταμφιεσμένος σέ 
παπά καί έγκαταστάθηκε γ ι’ άλλη μιά φορά στήν Ελβετία, δπου 
τελικά άποσύρθηκε άπό τήν ένεργό έπαναστατική δράση καί πέ- 
θανε τήν 1η ’Ιουλίου 1876.

Έ να χρόνο πριν πεθάνει Ιγραψε στόν Έλιζέ Ρεκλύ: «Ναί, 2- 
χεις δίκιο, ή έπανάσταση 2χει πρός τό παρόν ύποχωρήσει, γυρί
σαμε πίσω σέ μιά περίοδο έξέλιξης, δηλαδή σέ μιά άπό αύτές τίς 
υπόγειες έπαναστάσεις, πού είναι άνεπαίσθητες καί συχνά δέν 
τις Αντιλαμβάνεται κανείς». (57)

Ή  καταστολή τής Κομμούνας τοϋ Παρισιοϋ καί τά μέτρα πού 
πάρθηκαν άπό πολλές κυβερνήσεις τής Εύρώπης, ένώ κατάφεραν 
νά δώσουν τήν έντύπωση δτι ή Διεθνής ύπήρξε πολύ περισσότερο 
άποτελεσματική άπ’ δ,τι ήταν στήν πραγματικότητα, 2καναν άδύ- 
νατη σχεδόν δποιαίδήποτε έπαναστατική δράση. Ή  Διεθνής δέν 
είναι σίγουρο άν θά κατάφερνε νά έπιβιώσει άκόμα κι άν δέν είχε 
Αποφασίσει δ Μάρξ δτι 2ληξε ή άποστολή της, άκόμα κι άν δέν 
είχε γίνει ή διάσπαση άνάμεσα στούς μαρξιστές καί τούς άναρ- 
χικούς. Πολύ γρήγορα δμως 2γινε θρύλος καί χρησίμευσε σάν 
ιδανικό γιά τήν έργατική τάξη τής Εύρώπης γιά περισσότερο 
άπό πενήντα χρόνια. Ταυτόχρονα καί ή Κομμούνα δημιούργηοί
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τό μύθο πού θά έκμεταλλεύονταν τόσο οί μαρξιστές δσο καί οί 
Αναρχικοί. Γιά τούς μαρξιστές, ή Κομμούνα ήταν τό κλασικό πα
ράδειγμα μιας προλεταριακής έπανάστασης πού καθοδηγήθηκε 
άπό τή Διεθνή. Γιά τούς άναρχικούς, ήταν 2να πρότυπο γιά μ*ά 
μελλοντική Αναρχική κοινωνία’ ήταν «άπλώς ή Πόλη τοΟ Πα- 
ρισιοϋ πού αύτοδιευθύνθηκε.. .  ΤΩ! πόσο θαυμάσιο θά ήταν, τό 
Παρίσι νά διευθύνει τό ίδιο τΙς δουλειές του, νά δχει τόν ίδιο στόχο 
γιά τόν καθένα, τήν ίδια κλίμακα, τήν ίδια δικαιοσύνη, τήν ίδια 
άδελφοσύνη!» (58) Ή ταν έπίτευγμα τοϋ Μπακούνιν τό γεγονός 
δτι ή Ιδέα τής άντιεξουσιαστικής έπανάστασης ήταν τόσο γερά 
θεμελιωμένη δσο καί ή θεωρία τοϋ Μάρξ γιά μιά πειθαρχημένη 
ταξική πάλη κι £να συγκεντρωτικό έπαναστατικό κίνημα. Σύμφω
να μέ τόν Φράνκο Βεντούρι: «Ό Μπακούνιν κατάφερε νά δη
μιουργήσει μάλλον μιά έπαναστατική νοοτροπία παρά μιά έπανα
στατική δργάνωση». (5Θ) Στά έπόμενα είκοσι χρόνια, καθώς οί 
έπαναστάτες άρχισαν νά άναζητοϋν καινούργιες μεθόδους άπο- 
τελεσματικής δράσης, φάνηκε συχνά πώς ή έπαναστατική νοοτρο
πία ήταν πιό Αποτελεσματική Απ’ δ,τι μιά έπαναστατική δργά
νωση .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τρομοκρατία καί προπαγάνδα μέ τή δράση

'Ά ς ξεση.κωθοΟιμε, άς ξεσηκωθούμε ένάντια 
στούς καταπιεστές της άνθρωπότητας. "Ολοι οΐ 
βασιλιάδες, οί αύτοκράτορες, οΐ πρόεδροι των 
δημοκρατιών, οΐ παπάδες δλων των θρησκειών 
είναι οι πραγματικοί έχθροί του λαού* άς κα
ταστρέψουμε μαζί ιμ’ αύτούς δλους τούς δικα
στικούς, πολιτικούς, άστικούς καί θρησκευτι
κούς θεσμούς.»

Μανιφέστο άναρχικων στή Ρομάνια, 1878

«Δέν θά χτυπήσω άθωο, χτυπώντας τόν πρώτο 
τυχόντα μπουρζουά.»

Λεόν - Ζύλ Λεωτιέ, 1894

I

ΊΙ Κομμούνα του Παρισιοϋ κυριάρχησε στήν εύρωπαϊκή πολιτι
κή γιά τριάντα χρόνια. Γιά τούς έπαναστάτες ήταν άλλη μιά έπα
νάσταση πού άπέτυχε, άλλά πού είχε τουλάχιστον Αναπτερώσει 
τΙς έλπίδες τους πώς κάποια μέρα θά γίνει μιά δλοκληρωμένη 
κοινωνική έπανάσταση καί πώς δταν γίνει θά είναι Απόλυτη καί 
αίματηρή. Γιά τούς μετριοπαθείς ήταν μάθημα δσον Αφορά τούς 
κινδύνους τής όχλοκρατίας, καί ένίσχυσε τούς φόβους τους Απέ
ναντι στή βία καί τήν έπιθυμία τους γιά ειρηνικές καί συνταγμα
τικές μεταρυθμίσεις. Γιά τούς συντηρητικούς ήταν ή περίπτωση 
πού Αναβίωσε δλους τούς φόβους τους καί τΙς κληρονομημένες Α
ναμνήσεις τους άπό τή γιακωβίνικη τρομοκρατία καί τούς έπεισε 
πώς μιά έπανάσταση στόν 19ο αιώνα, μαζί μέ τήν δυναμικότητα 
τών «έμπρηστών», πού ύποτίθεται πώς 2βαλαν φωτιά στό Παρί
σι, θά ήταν πολύ χειρότερη Απ’ αύτή τοϋ 1792. Επιπλέον, τό 
γεγονός δτι δρι'σμένοι ήγέτες κομμουνάριοι ύπήρξαν μέλη τής 
Διεθνοϋς μαζί μέ τό γεγονός δτι δλα τά τμήματα αύτής τής όργά- 
νωσης διακήρυξαν μέ μεγάλη προθυμία τήν Αλληλεγγύη τους πρός

Μέρος Τρίτο
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τούς φυλακισμένους καί έξορισμένους κομμουνάριους, επεισε τίς 
κυβερνήσεις καί τίς αστυνομίες τών εύρωπαϊκών χωρών νά πάρουν 
στα σοβαρά τή Διεθνή, μέ Αποτέλεσμα, στήν έποχή τής διάλυσής 
της νά έμπνέει περισσότερο φόβο άπ’ 8,τι στή διάρκεια τής λει
τουργίας της. Ή  έπαγρύπνηση τών άρχών σ’ δλη τήν Εύρώπη 
καί οί Ισωτερικές διασπάσεις τής Διεθνούς Ικαναν τούς έπαναστά
τες νά άναθεωρήσουν τή μεθοδολογία τους. Πάνω άπ* δλα ή Ιμπει- 
ρία τής Κομμούνας φαίνεται πώς άπόδειχνε πόσο δύσκολο ήταν 
νά πετύχει μιά παλαιού στυλ έξ έγερση, μέ δδοφράγματα καί έθε- 
λοντές πολίτες, σέ μιά σύγχρονη πόλη δπου βρίσκεται άντιμέτω- 
πη μέ έντελώς σύγχρονα δπλα. Στίς βιομηχανικές χώρες τής 
βό,ρειας Εύρώπης οί έργάτες παροτρύνονταν τά έπόμενα είκοσι- 
πέντε χρόνια νά άποβλέπουν στά καλά δργανωμένα πολιτικά κόμ
ματα ή στά πειθαρχημένα συνδικάτα γιά τή βελτίωση τής κα
τάστασής τους. Στις πιό καθυστερημένες χώρες, δμως, δπως στήν 
Ιταλία  καί τήν Ισπανία, δπου ή ένδημική άγροτική δυσαρέ
σκεια ένισχυόταν άπό τήν Ιπίδραση πού είχαν οί καινούργιες 
βιομηχανικές διαδικασίες στήν παλιά τάξη τών τεχνιτών, δέν 
Ισβησε ποτέ ή πίστη στήν άμεση δράση, στήν έξέγερση καί στίς 
πράξεις τρομοκρατίας.

Στήν Ιταλία ή υπερένταση πού προήλθε άπό τόν άγώνα γιά 
τήν ένοποίηση καί άπό τήν έκδίωξη τών Αυστριακών προκάλεσε 
σημαντική οίκονομική δυσαρέσκεια στήν άρχή τής δεκα«τίας του 
1870. Ή  κυβέρνηση άναγκάστηκε νά έπιβάλει φορολογία πού δέν 
ήταν καί τόσο δημοφιλής —  Ιδιαίτερα δ φόρος γιά τό άλεσμα 
του σταριοΰ. Στό νότο ή διάλυση τής φεουδαλικής οίκονομίας καί 
ή άνατροπή τής μοναρχίας τών Βουρβώνων θεωρήθηκε άπό πάρα 
πολλούς Καλαβρέζους ή Σικελούς άπλώς σάν έγκΛθίδρυση μιάς 
νέας τάξης έκμεταλλευτών δίπλα στούς γαιοκτήμονες τοϋ παλιοϋ 
καθεστώτος. Στή διάρκεια τοΰ 19ου αιώνα Ιγιναν πολλές τοπι
κές ένέργειες κοινωνικής διαμαρτυρίας στήν Ιταλία. Οί άγρότες 
καί οί άκτήμονες έργάτες άρπάζονταν άπ’ δτ^δήποτε τούς φαινό
ταν δτι πρόσφερε κάποια διέξοδο άπό τήν άπελπισμένη τους κα
τάσταση. Στή δεκαετία τοΰ 1870 οί διαμαρτυρίες αύτές ήταν ποι
κιλόμορφες: άπό τόν άποκαλυπτικό θρησκευτικό αίρετισμό τοΰ 
Λατζαρέττι στήν Τοσκάνη (') μέχρι τίς πιό συνηθισμένες έκδηλω-
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ιιις αυθόρμητης Αγροτικής έξέγερσης καί ληστείας. Ή  γενική 
Ατμόσφαιρα Αναταραχής, ένισχυμένη άπό τΙς κακές σοδειές τοϋ 
1873 καί άπό τήν εύρωπαϊκή οικονομική κρίση τών μέσων τής 
?*καετίας τοϋ έβδομήντα, πράγματα πού έπιδράσανε μέ τόν ένα 
ή τόν άλλο τρόπο στούς ’Ιταλούς Αγρότες καί τεχνίτες, ένθάρρυ- 
ναν έκείνους τούς ύποστηριχτές τοϋ Μπακούνιν πού έξακολου- 
Οοϋσαν v3c έλπίζουν σέ μιά γενική έξέγερση. Πράγματι, δπως ή 
Διεθνής είχε τήν τάση νά προβάλει τόν Ισχυρισμό πώς είχε παρα
κινήσει τή δημιουργία τής Κομμούνας, Ιτσι καί οί ’Ιταλοί Αναρ
χικοί είχαν τήν τάση νά Αναλαμβάνουν τήν εύθύνη γιά κάθε πρά
ξη βίαιης κοινωνικής διαμαρτυρίας στήν ’Ιταλία, καί Ιτρεφαν 
ΐήν Ιλπίδα πώς θά μπορούσαν νά έκμεταλλευτοϋν τήν συγκεχυμέ
νη κατάσταση, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοΰ Μπακούνιν, γιά 
νά πραγματοποιήσουν τούς στόχους τους. Τοΰτο δδήγησε μερικές 
φορές σέ Απογοήτευση φαίνεται, λογουχάρη, πώς τό 1873 δ Μα- 
λατέστα πήγε στή Σικελία μέ τήν έλπίδα νά προσελκύσει τούς 
ληστές στήν ύπόθεση τής Αναρχίας, —  καί έκεΐ τοΰ δόθηκε ή 
Απάντηση πώς «οι ληστές ήταν πάρα πολύ θρήσκοι καί τίμιοι γιά 
νά πάρουν μέρος σέ μιά έξέγερση σύμφωνα μέ τό παράδειγμα τής 
Κομμούνας, δπου οί έξεγερμένοι είχαν έκτελέσει τόν Αρχιεπίσκο
πο». (2)

Σ’ αύτή τήν Ατμόσφαιρα δέν είναι περίεργο πού ήταν πιό δη
μοφιλείς οί θεωρίες τοΰ Μπακούνιν Από έκεΤνες τοΰ Μάρξ καί πού, 
ατή δεκαετία τοΰ 1870, προσχώρηση στή Διεθνή σήμαινε στήν 
Ιταλία Αποδοχή τής υπόθεσης τής Αναρχίας. Οί ήγέτες τοΰ κι
νήματος στήν ’Ιταλία ήταν δ Κάρλο Καφιέρο, ό Άντρέα Κόστα 
καί ό ’Ερρίκο Μαλατέστα. Ό  Καφιέρο ήταν Ινας νεαρός Ναπολι
τάνος πού είχε κληρονομήσει σημαντική κτηματική περιουσία στήν 
Άπουλία. ’Αρχικά ήταν δ πιό πιστός έκπρόσωπος τοΰ Μάρξ καί 
τοΟ Έ γκελς στήν ’Ιταλία, άλλά πολύ γρήγορα ϊγινε ύποστη- 
ριχτής τοΰ Μπακούνιν, τόσο γιατί πίστευε στήν όρθότητα τής 
Ανάλυσης πού Ικανέ δ Μπακούνιν γιά τήν κατάσταση στήν Ιταλία  
δσο καί γιατί, σάν τόσοι άλλοι, παρασύρθηκε άπό τήν προσωπική 
γοητεία του. (Πράγματι δ Καφιέρο ξόδεψε μεγάλο μέρος τής 
περιουσίας του βοηθώντας τόν Μπακούνιν καί τήν οίκογένειά του 
καί διαφωνώντας μαζί του γύρω άπό τά σχέδια γιά τή δημιουργία
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μιάς φάρμας στή λίμνη Ματζιόρε) . Ό  Κόστα ήταν Ινας άπό έ- 
κείνους τούς σπουδαστές πού, Απογοητευμένοι άπό τόν ρ«πουμπλι- 
κανισμό τοϋ Ματσίνι, στράφηκαν πρόιθυμα στίς θεωρίες τής Διεθ
νοϋς. “Οταν ήταν στό Πανεπιστήμιο τής Μπολώνια, Αγαπημένος 
φοιτητής τοϋ ποιητή Τζ. Καρντούτσι, προσχώρησε στό Αναρχικό 
κίνημα καί τά νέα τής Κομμούνας τοϋ Παρισιοϋ τόν Ιπεισαν γιά 
τή δυνατότητα μιάς έπανάστασης στήν ’Ιταλία. Ή  σταδιοδρομία 
τοϋ Καφιέρο σάν Αναρχικού προπαγανδιστή τέλειωσε Αδοξα στή 
δεκαετία τοϋ 1880, δταν ό συνωμοτικός ζήλος τών νιάτων του 
μετατράπηκ« σέ ψυχοπαθολογική μανία καταδίωξης καί ή ρο
μαντική του πίστη στήν Ισότητα σέ παθητικό φόβο μήπως κατα
νάλωνε περισσότερο άπό τό μερίδιο πού τοϋ Ανήκε σέ τοϋτο τόν 
κόσμο. (3) Ό  Άντρέα Κόστα καί δ ’Ερρίκο Μαλατέστα Ιγιναν 
άργότερα οί ήγέτες τών δύο Αντιπάλων παρατάξεων τοϋ Ιταλικοϋ 
έπ-αναστατικοϋ κινήματος, γιατί ό Κόστα στήν άρχή τής δεκα
ετίας τοϋ 1880 πείστηκε πώς δέν ύπήρχε δυνατότητα μιάς Αμεσης 
έπανάστασης καί συνειδητοποίησε τήν Αναγκαιότητα οίκοδόμησης 
έ·νός Αποτελεσματικού συνταγματικού πολιτικού κόμματος, ένώ δ 
Μαλατέστα παρέμεινε μέχρι τό θάνατό του τό 1932, παρόλες τις 
φυλακίσεις του, τΙς έξοριες καί τις περιπέτειές του κάτω άπό τό 
φασιστικό καθεστώς, δ πιό συνεπής Από τούς ’Ιταλούς Αναρχικούς, 
ένα είδος Ματσίνι τοϋ Αναρχικοϋ κινήματος.

Στις Αρχές τής δεκαετίας τοϋ 1870 αύτοί οί Αναρχικοί ήγέτες 
έλπίζανε δτι θά ήταν δυνατή μιά γενική έξέγερση στήν ’Ιταλία 
καί δτι θά μποροϋσαν νά έφαρμοστοϋν οί ιδέες τοϋ Μπακούνιν. 
Ό  Ματσίνι εϊχε χάσει μεγάλο μέρος τής έπιρροής του λόγω τής 
κριτικής του ένάντια στήν Κομμούνα' ή πίστη τοϋ Μάρξ σ’ £να 
Ισχυρό συγκεντρωτικό βιομηχανικό κράτος σάν Αρχική προϋπόθεση 
γιά μιά προλεταριακή έπανάσταση δέν Ιδειχνε νά ταιριάζει στήν 
Ιταλία. 'Επομένως, σ’ αύτή τήν Ατμόσφαιρα καί τήν παράδοση 
τής κοινωνικής έξέγερσης, τό 2δαφος προσφερόταν γιά τις θεω
ρίες τοϋ Μπακούνιν. Ό  Κόστα 2γραψε Αργότερα: «Ή ταχύτητα μέ 
τήν δποία έξαπλώθηκε στήν ’Ιταλία αύτό τό καινούργιο πνεϋμα 
ήταν έκπληκτική. . .  Ριχτήκαμε μέ τά μοϋτρα στό κίνημα, πα
ρακινημένοι πολύ περισσότερο άπό τήν έπιθυμία μας νά διακόψου- 
με τις σχέσεις μας μ’ £να παρελθόν πού μάς καταπίεζε καί δέν
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άνταποκρινόταν στίς φιλοδοξίες μας παρά γιατί σκεφτήκαμε συ
νειδητά τΐ θέλαμε. Νιώθαμε πώς τό μέλλον βρισκόταν μπροστά 
μας: δ χρόνος θ* άποφάσιζε ποιές Ιδέες θά μάς έμπνέανε». (4) 
Σέ τούτην άκριβώς τήν άτμόσφαιρα τοϋ άκαθόριστου ένθουσιασμοϋ 
καί τής άπόλυτης αισιοδοξίας σχεδιάστηκε ή έξέγερση τής Μπο- 
λώνια τό 1874, δπου, δπως είδαμε, δ γέρος καί άρρωστος Μπα
κούνιν δκανε μιά τελευταία, μάλλον παθητική, έπαναστατική έμ- 
φάνιση.

Ό  Ιδιος b Κόστα, βασικός δργανωτής τοϋ κινήματος στή Μπο- 
λώνια, συνελήφθηκε πρίν ξ€κινήσει ή έξέγερση, καί σ* δλα τά 
άλλα μέρη τής Ιταλίας ή ύπόθεση αύτή δληξε τόσο άδοξα δσο 
καί στήν Μπολώνια. CM ήγέτες πού συνελήφθηκαν άντιμετωπί- 
στηκαν μέ έκπληκτική έπιείκεια. Οί δίκες τους πρόσφεραν εύ- 
καιρίες γιά θεαματικές ρητορικές έκκλήσεις καί καταγγελίες, έ- 
νώ οί συνήγοροι πού τούς ύπεράσπισαν (άνάμεσά τους κι Ενας 
άνερχόμενος νεαρός άναρχικός διανοούμενος, δ Σαβέριο Μερλίνο) 
φαίνεται πώς ήταν τόσο δξυπνοι δσο άνόητα ένέργησαν οί άρχές: 
ή κυβέρνηση δέν ήταν καθόλου δημοφιλής στό λαό καί οί Ενορκοι 
φαίνεται πώς δέν παρέμειναν άσυγκίνητοι δσον άφορά τήν άθλια 
θέση τών φτωχών πού περιγράφτηκε τόσο ζωντανά άπό τούς φλο
γερούς συναρπαστικούς νεαρούς, δπως τόν Κόστα καί τόν Μαλα- 
τέστα. (5) Ό  Μαλατέστα, πού βρισκόταν στήν Άπουλία στή διάρ
κεια τής έξέγερσης, άπαλλάχτηκε* δ Κόστα, δστερα άπό τήν κα
τάθεση τοϋ Καρντούτσι σάν μάρτυρα ύπεράσπισης, θεωρήθηκε ά- 
θώος' b Καφιέρο ήταν άσφαλής στήν Ελβετία.

Άκόμα κι άν διαψεύστηκαν οί έλπίδες τους γιά μιά γενική έ
ξέγερση, τά γεγονότα τοϋ 1874 έξασφάλισαν σημαντική δημο
σιότητα γιά τούς άναρχικούς, πού ή δύναμή τους ύπολογίστηκε 
άπό τήν κυβέρνηση σέ 30.000 άτομα. Ταυτόχρονα ή έμπειρία 
αύτή τούς 2κανε νά σκεφτοϋν πώς ήταν πολύ φανεροί καί δχι 
άρκετά συνωμοτικοί δσον άφορά τίς μεθόδους τους. Συνειδητο
ποίησαν δμως πώς δέν ύπήρχε καμιά άμεση δυνατότητα γιά πλα
τιά έπανάσταση, καί καλλιέργησαν μιάν άποψη πού θά άποτελοϋ- 
σε τόν άκρογωνιαϊο λίθο τής τακτικής τών άναρχικών στά έπό- 
μενα είκοσι χρόνια. Ή  άποψη αύτή ήταν ή «προπαγάνδα μέ τή 
δράση». Σύμφωνα μέ τούτη τήν άποψη μονάχα ή βίαιη δράση
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μπορούσε νά πείσει τδν κόσμο τόσο για τήν Αθλιότητα τής κοινω
νικής κατάστασης δσο καί γιά τήν Ανελέητη Αποφασιστικότητα 
δλων Ικείνων πού ήθελαν νά τήν Αλλάξουν. Επομένως —καί 
πρόκειται βέβαια γιά Ιδέα τοΟ Μπακούνιν—  μιά μικρή δμάδα Α
ποφασισμένων Ανθρώπων μπορούσε νά δείξει τδ δρόμο γιά τήν 
έπ,ανάσταση καί νά ένθαρρύνει έξεγέρσεις. Μιά μικρή ένοπλη δ
μάδα είχε τή δυνατότητα, σύμφωνα μ* έναν άπδ τούς συνεργά
τες τοΰ Μαλατέστα, «νά μετακινείται στίς έπαρχίες δσο μποροΰ- 
σε, διακηρύχνοντας τόν κοινωνικό πόλεμο, παροτρύνοντας τδ λαδ 
σέ πράξεις κοινωνικής ληστείας, καταλαμβάνοντας μικρές κοινό
τητες καί φεύγοντας, Αφοΰ έκτελέσει δσες έπαναστατικές πρά
ξεις μπορεΐ, καί πηγαίνοντας σέ έκεΐνες τΙς περιοχές πού ή πα
ρουσία μας θά έκδηλωθεΐ μέ τδν πιδ χρήσιμο τρόπο». (€)

“Οταν γράφτηκε τοΰτο τδ κείμενο τδν ’Απρίλιο τοΰ 1881, δ 
Μαλατέστα καί οί φίλοι του είχαν γνωρίσει ήδη τήν καταστροφι
κή έμπειρία αύτή'ς τής τακτικής, πού στήν ούσία δέν έπανέλαβαν 
ποτέ. Στδ τέλος τοΰ 1876 δ Μαλατέστα καί ό Καφιέρο είχαν 
Αποφασίσει νά προγραμματίσουν μιάν Απόπειρα γιά τήν άνοιξη 
τοΰ 1877 στήν Ιπαρχία τοΰ Μπενεβέντο, βορειοανατολικά τής 
Νάπολης. ΒοηΒήθηκαν σ’ αύτή τήν έπιχείρηση άπδ έναν Ρώσο έ- 
παναστάτη, τδν Σεργκέϊ Κραβσίνσκι, πού δστερα άπδ ένα χρό
νο 6ά σκότωνε μ’ ένα ιμαχαίρι στούς δρόμους τής Πετρούπολης 
τδν Αρχηγό τής ρωσικής μυστικής Αστυνομίας καί πού Αργότερα 
θά γινόταν γνωστδς στούς κύκλους τών έπαναστατών στδ Λονδί
νο μέ τδ δνομα Στεπνιάκ. *0 Στεπνιάκ, πού είχε πάρει μέρος στήν 
έξέγερση ένάντια στούς Τούρκους στή Βοσνία τδν προηγούμενο 
χρόνο καί μέ βάση τΙς έμπειρίες του έγραψε ένα έγχειρέδιο άν- 
ταρτοπολέμου, αύτή τήν έποχή έτυχε νά βρίσκεται στή Νάϊπολη. 
Στή συνέχεια, δ Μαλατέστα, δ Στεπνιάκ καί μιά Ρωσίδα νοίκια
σαν ένα σπίτι στδ χωριδ Σάν Λοΰπο μέ τήν πρόφαση δτι ή Ρωσίδα 
κυρία χρειαζόταν τδ κλίμα τοΰ βουνοΰ γιά τήν ύγεία της. Έκεΐ 
άπ^θήκευσαν Αρκετά κιβώτια πυρομαχικών πού τά παρουσίασαν 
σάν Αποσκευές τής κυρίας. Δυστυχώς δμως έκείνη τήν έποχή έ
νας Απδ τούς συνεργάτες τοΰ Μαλατέστα είχε προδώσει τά σχέ
δια στήν Αστυνομία καί τδ Σάν Λοΰπο βρισκόταν κάτω άπδ πα
ρακολούθηση καθώς άρχισαν νά συγκεντρώνονται έκεΐ τά μέλη
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ιής Αναρχικής δμάδας. Αρκετοί Απ’ αύτούς, μαζί κι δ Στεπνιάκ, 
ιυνελήφθηκαν στό δρόμο' μέσα στό χωριό Ανταλλάχθηκαν πυροβο
λισμοί μεταξύ τών Αναρχικών καί τής Αστυνομίας, κι ένας Αστυ
νομικός πέθανε Αργότερα Από τά τραύματά του. Ό  Μαλατέστα, 
b Καφιέρο καί κάπου είκοσιπέντε άλλοι άποφάσισαν Vs άνέβουν 
αΐά βουνά καί νά προσπαθήσουν νά προκαλέσουν έξέγερ-ση στά 
Απομακρυσμένα χωριά. ’Αντί, άς πούμε, νά δημιουργήσοι>ν μιά 
(5άση Επιχειρήσεων καί Από έκεί νά προσπαθήσουν νά ύποκινήσουν 
εή γύρω περιοχή, ξεκίνησαν έντελώς πρόχειρα σέ μιά έποχή 
(Αρχές ’Απριλίου) πού δ καιρός στά βουνά ήταν ψυχρός καί ύ- 
γρός.

Στήν άρχή βέβαια είχαν σημαντική έπιτυχία. Ή  δμάδα έφτα- 
σ» μιά Κυριακή πρωί στό χωριό Λεντίνο, διακήρυξε τήν καθαί- 
ριση τοϋ βασιλιά Βίκτωρα ’Εμμανουήλ καί έκαψε τά Αρχεία πού 
περιείχαν συμβόλαια ιδιοκτησίας, καταγραφές χρεών καί φόρων. 
ΊΙ έπανάσταση στό Λεντίνο χαιρετίστηκε μέ κάποιο ένθουσια- 
σμό άπό τούς χωρικούς, καί οί Αντάρτες βοηθήθηκαν άκόμα καί 
Από τόν παπά τοϋ χωριοϋ. "Γστερα ή δμάδα ξεκίνησε γιά τό έ- 
πόμενο χωριό, Αφήνοντας στόν τοπικό πανδοχέα ένα κομμάτι 
χαρτί πού έγραφε: «Στό βνομα τής Κοινωνικής ’Επανάστασης, 
δ Δήμαρχος τοϋ Λεντίνο διατάζεται νά πληρώσει είκοσιοκτώ 
λίρες ·στόν Φε|ϊντινάντο Όρσο γιά τρόφιμα πού έδωσε στήν δμά
δα πού μπήκε στό Λεντίνο στίς 8 ’Απριλίου, 1877». (7) Στό έπό- 
μενο χωριό, στό Γκάλλο, έγιναν περίποα τά ίδια, Αλλά αύτή τή 
φορά οί χωρικοί έδειξαν λιγότερο Ινθουσιασμό, μιά καί τά κυ
βερνητικά στρατεύματα είχαν ξεκινήσει γιά νά κυκλώσουν τούς 
έπαναστάτες. Γιά δυό μέρες δ Μαλατέστα καί οί φίλοι του τρι- 
γυρνοϋσαν ·στά βουνά ψάχνοντας μάταια γιά τρόφιμα καί κατα
φύγιο. Τελικά, πεινασμένοι καί τουρτουρίζοντας άπό τό κρύο, 
περικυκλώθηκαν καί όδηγήθηκαν στή φυλακή.

Γι’ Αλλη μιά φορά, δμως, ή Αντιμετώπιση τών έπαναστατών 
ήταν έκπληκτικά έπιεικής, μολονότι κρατήθηκαν στή φυλακή γιά 
δεκαέξι μήνες χωρίς δίκη. Κατηγορήθηκαν γιά πρόκληση τοϋ 
θανάτου Αστυνομικού' καί, μολονότι ή ύπό'θεση αύτή δέν περιλαμ- 
βανόταν στήν Αμνηστία πού παραχωρήθηκε τόν ΦεβρουΑριο τοϋ 
1878 μέ τήν ένθρόνιση τοϋ νέου βασιλιά τής ’Ιταλίας, τοϋ Ούμβέρ-
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του I, μπόρεσαν νά έκμεταλλευτοϋν τή γενική Ατμόσφαιρα ήπιό- 
τητας καί τή συμπάθεια τών ένόρκων. Τόν Αύγουστο τοΟ 1878 
Απαλλάχτηκαν.

Οί συνέπειες τής Αποτυχίας τής έξέγερσης στό Μπενεβέντο ή
ταν σημαντικές. Παρόλο πού b Μαλατέστα καί δρισμένοι άπό 
τούς συνεργάτες του έξακολουθοΰσαν νά πιστεύουν πώς θά μπο
ρούσαν νά πετύχουν κάτι μέ τήν μέθοδο τής προπαγάνδας μέ 
τή δράση καί δίνοντας συνεχώς τό παράδειγμα έξέγερσης στούς 
Αγρότες τής νότιας ’Ιταλίας, άλλοι, καί κυρίως b Άντρέα Κόστα, 
άρχισαν νά πιστεύουν πώς αύτές οί ένέργειες ήταν μάταιες καί 
πώς ή πρόοδος σέ σχέση μέ τό κοινωνικό ζήτημα στήν ’Ιταλία 
θά ήταν άποτέλεσμα τής καλύτερης Οργάνωσης καί τής Ανάπτυ
ξης πολιτικής δράσης. «Μέ τή μέθοδο τής συνωμοσίας», 2γραφε 
ό Κόστα πριν άκόμα άπό τήν ύπόθεση τοϋ Μπενεβέντο, «είναι δυ
νατό νά έπιτευχθεΤ μιά άλλαγή στή μορφή διακυβέρνησης* μιά 
θεωρητική -Αρχή μπορεί νά χάσει τό νόημά της ή νά περιέλθει 
σέ άχρηστία καί νά έφαρμοστεΐ μιά άλλη, άλλά δέν είναι δυνατό 
νά πραγματοποιηθεί ή κοινωνική έπανάσταση. . .  ΙΥ αότό τό σκο
πό είναι άπαραίτητη ή πλατιά διάδοση τών νέων θεωρητικών 
Αρχών στίς μάζες, ή μάλλον, είναι «Απαραίτητο νά ξυπνήσουμε 
αύτές τις Ιδέες στίς μάζες, μιά καί ήδη ύπάρχουν ένστικτώδικα, 
καί νά Οργανώσουμε τούς έργάτες δλου τοϋ κόσμου, ώστε yA γί
νει ή έπανάσταση άπό μόνη της άπό τή βάση πρός τήν κορυφή 
καί δχι Αντίθετα, μέ νόμους καί διατάγματα ή μέ τή βία. Πράγ
μα πού άπαραίτητα χρειάζεται τή δημοσιότητα, μιά καί είναι 
Αδύνατο νά περιορίσουμε τήν Ιδέα μιάς τόσο τεράστιας προπα
γάνδας μέσα στά άναγκαστικά αύστηρά πλαίσια μιάς συνωμο
σίας». (8) Τούτη ή πίστη στή μαζική προπαγάνδα καί στήν πλα
τιά δημοσιότητα γιά νά καταΐδειχθεΐ στούς καταπιεζόμενους τό 
συμφέρον τους είναι πολύ διαφορετική άπό τή δράση τών μικρών 
συνωμοτικών όμάδων πού δίνουν τό παράδειγμα τής άμεσης έ- 
ξέγερσης, άποψη πού όποστήριζαΥ δ Μαλατέστα καί 6 Κα-φιέρο* 
καί στά έπόμενα χρόνια δ Κόστα ίφτασε στό σημείο νά άποδεχτεί 
τήν ίδέ<α τής μαζικής Οργάνωσης καί τής πολιτικής δράσης. Τό 
1882 ήταν έτοιμος νά δηλώσει ύποψηφιότητα γιά τό κοινοβού
λιο καί νά Ισχυριστεί πώς, σάν βουλευτής, θά διεξήγαγε τόν ά-
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γώνα τόσο Αποτελεσματικά δσο κι δταν ήταν στή φυλακή. (0) Πο
λύ γρήγορα Ιγινε Ινας άπό τούς πιό σεβαστούς ήγέτες τοΟ ίταλι- 
κοΰ σοσιαλιστικού κόμματος.

ΣτΙς 9 Φεβρουαρίου 1878 ϊνας νεαρός δριξε μιά βόμβα στήν 
παρέλαση πού γινόταν στήν Φλωρεντία στή μνήμη τοϋ Βίκτωρα 
’Εμμανουήλ I I , πού είχε μόλις πεθάνει. Δέν σκοτώθηκε κανένας 
καί οί ‘Ιταλοί άναρχικοί δήλωσαν πώς δέν είχαν καμιά σχέση 
μέ τήν Απόπειρα. "Γστερα άπό Ιννιά μήνες Ινας μάγειρας, εϊκο- 
σιεννιά χρόνων, δ Τζιοβάνι Πασανάντε, πού είχε στή κατοχή 
του Ινα μαχαίρι χαραγμένο μέ τΙς λέξεις «Ζήτω ή Διεθνής Δη
μοκρατία!» έπιτέθηκε ένάντια στό νέο βασιλιά, Ούμβέρτο I, καθώς 
Εβγαινε Ιξω άπό τή Νάπολη. Ό  βασιλιάς ύπέστη άπλές Αμυχές, 
άλλά ό πρωθυπουργός, πού ήταν μαζί του, τραυματίστηκε έλαφρά. 
Γιά άλλη μιά φορά δέν Ανακαλύφθηκε καμιά σχέση Ανάμεσα 
στόν παραλίγο δολοφόνο καί στούς άναρχικούς τής Διεθνοϋς. "Ο
ταν δμως μιά δμάδα μοναρχικών δργάνωσε στήν Φλωρεντία πα
ρέλαση γιά νά γιορτάσει τή σωτηρία τοΰ βασιλιά ρίχτηκε μιά 
βόμβα πού σκότωσε τέσσερα άτομα ·καΙ τραυμάτισε δέκα. Δυό 
μέρες Αργότερα ρίχτηκε μιά βόμβα σ* Ινα πλήθος Ανθρώπων στήν 
ΙΙίζα πού γιόρταζε τά γενέθλια τής βασίλισσας.

Τά έπεισόδια αύτά σήμαναν τό τέλος τής σχετικής έπιείκειας 
μί τήν δποία Αντιμετωπίστηκαν τό 1874 καί τό 1877 οί προ
σπάθειες τών Αναρχικών γιά τήν πρόκληση έξεγέρσεων. Άπδ 
8ώ και πέρα οί Αναρχικοί ήγέτες παρακολουθοΰνταν στενά καί 
άπειλοΰνταν συνέχεια μέ σύλληψη, φυλάκιση καί έξορία. Πρός 
ib τέλος τοΰ 1878 ό Μαλατέστα Ιφυγε άπό τή χώρα, Αρχίζοντας 
Ιτσι τήν πρώτη περίοδο τής έξορίας του. Ή  Διεθνής είχε διαλυ- 
ΙΙιΐ έπίσημα τδ 1876, καί οί Αναρχικοί πού ήταν μέλη της Αναγ
κάστηκαν νά έγκαταλείψουν κάιθε πρόφαση πώς έξακολουθοΰσαν 
νά Αποτελοΰν διεθνή όργάνωση. Ή  τελευταία συγκέντρωση τών 
κ'.ό πιστών ύποστηριχτών τοΰ Μπακούνιν στήν παλιά Διεθνή, 
ιής 'Ομοσπονδίας Ζυρά, Ιγινε τό 1880. Έ νας ‘Ιταλός Αναρχι
κός περιέγραψε μέ μελανά χρώματα τήν κατάσταση τόν * Ιο ύ 
λιο τοΰ 1879: «Ή Διεθνής.. .  δέν ύπάρχει πιά, οδτε σάν μαρξι- 
ΐίΐκή δργάνωση οδτε καί σάν μπακουνινική αίρεση. Ύπάρχουν 
έπκναστάτες και Αναρχικοί σοσιαλιστές σ’ δλο τόν κόσμο, Αλλά
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δέν ύπάρχει πιά καμιά έπαφή, φανερή ή κρυφή, άνάμεσά 
τους». (,1°)

2

Έ  άπόπειρα δολοφονίας τοΰ βασιλιά Ούμβέρτου συνέπεσε μέ 
δύο άπόπειρες δολοφονίας ένάντια στόν Γερμανό αύτοκράτορα καί 
μέ μ:ά ένάντια στό βασιλιά τής 'Ισπανίας. Ή  φράση «προπαγάν
δα μέ τή δράση» άποκτοϋσε τώρα περισσότερο έπικίνδυνο νόημα. 
Οί δυό παραλίγο δολοφόνοι τοΰ Κάϊζερ, ό Χαίντελ καί δ Νόμπι- 
λιγκ, δέν φαίνεται νά είχαν έπαφές μέ άναρχικούς, άλλά ήταν 
φανερό πώς ή άστυνομία θά Ισχυριζόταν πώς είχαν έμπνευστεΐ 
άπό τις Ιδέες τής σοσιαλιστικής Διεθνοϋς, δπως ή ισπανική άστυ- 
ν^μία Ισχυρίστηκε δτι δ Χουάν Όλίβα Μονκάσι, πού άποπειρά- 
θηκε νά δολοφονήσει τόν βασιλιά Άλφόνσο X II, ήταν δπαδός τοϋ 
Φανέλλι. Καί δπως ή άπόπειρα πού Ικανέ δ Πασανάντε ένάντια 
στόν βασιλιά Ούμβέρτο άκολουθήθηκε άπό τήν καταδίωξη τών 
Ιταλών έπαναστατών ήγετών, Ιτσι καί στή Γερμανία, υστέρα άπό 
τήν έπίθεση ένάντια στόν Κάϊζερ, ό Βίσμαρκ θέσπισε άντισοσια- 
λιστικούς νόμους, ένώ στήν 'Ισπανία Ιγινε άδύνατη δποιαδήποτε 
συνδικαλιστική καί έργατική πολιτική δραστηριότητα. Δέν είναι 
περίεργο πού οί άρχές σ’ δλες αύτές τις χώρες πίστευαν πραγμα
τικά, δπως καί δ Βίσμαρκ, στήν δπαρξη μι&ς διεθνοϋς συνωμο
σίας γιά τήν έπέκταση τής κοινωνικής έπανάστασης. Άπό τήν 
έποχή τής Κομμούνας οί σοσιαλιστές καί οί άναρχικοί άναλάμβα- 
ναν τήν εύθύνη γιά πάρα πολλές πράξεις μέ τις δποΐες δέν είχαν 
καμιά σχέση, καί βιάζονταν νά έκδηλώσουν τή συμπάθειά τους 
γιά τούς ύποψήφιους βασιλοκτόνους. Μιά άπό τις άναρχικές Εφη
μερίδες στό Ζυρά, λογουχάρη, χαιρέτισε τόν δράστη τής άπόπει- 
ρας ένάντια στόν Κάϊζερ μέ τά λόγια: «Ή άνθρωπότητα θά δια
τηρήσει στή μνήμη της τό δνομα τοϋ σιδερά Χαίντελ, πού ήταν 
έτοιμος νά θυσιάσει τή ζωή του γιά νά κάνει μιά άνώτερη πράξη 
ένάντια στήν κοινωνία, καί, καθώς τό αίμα του χυνόταν κάτω 
άπό τό πελέκι τοΰ έκτελεστή, μπόρεσε νά γράψει τό δνομά του 
στόν μεγάλο κατάλογο τών μαρτύρων πού έδειξαν στό λαό τό
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δρόμο γιά £να καλύτερο μέλλον, γιά τήν κατάργηση κάθε οικο
νομικής καί πολιτικής σκλαβιάς». (11)

Ή  πίστη σέ παλιές διεθνείς συνωμοσίες αδξησε Αναπόφευκτα 
τό κύρος έκείνων τών έπαναστατών πού πρόκαλοϋσαν τό θαυμασμό 
γ) τό φόβο γιά τόν άνυποχώρητο ζήλο τους καί πού έδειχναν νά 
ύποοανοϋν παντοϋ έξεγέρσεις. Ό  Μπακούνιν, ή πιό σημαντική 
άπό τοϋ^ες τις Ισχυρές θρυλικές φυσιογνωμίες, είχε πεθάνει τό 
1876, άλλά στήν έπόμενη γενιά ύπήρχαν άλλοι πού κατείχαν 
παρόμοια θέση στά μάτια τής Αστυνομίας καί τών δικών τους 
ύποστηριχτών. Ό  Μαλατέστα, στή μακρόχρονη περίοδο τής έξο- 
ρίας του, άπέκτησε τέτοια φήμη καί στά 1920, ύστερα άπό πε
νήντα περίπου χρόνια έπαναστατικής δράσης, ήταν σέ θέση νά 
προκαλέσει τή δίωξή του άπό τήν άστυνομία. Στό τέλος τοΟ 19ου 
αΙώνα, δμως, δ άνθρωπος πού μπορούσε νά διεκδικήσει τή θέση 
πού άφησε κενή δ θάνατος τοϋ Μπακούνιν ήταν ένας άλλος Ρώ- 
α»ς, ό Πιότρ ’Αλεξέγιεβιτς Κροπότκιν.

Ό  Κροπότκιν γεννήθηκε τό 1842 καί ή οϊκογένειά του άνήκε 
ατήν άνώτερη ρωσική άριστοκρατία. (12) "Οταν ήταν παι'δί έκδή- 
λωσε λογοτεχνικά καί πνευματικά ένδιαφέροντα, καί στό βιβλίο 
του «Τά άπομνημονεύματα ένός έπαναστάτη» περιγράφει μέ έντονα 
χρώματα κάποια βραδιά πού ό άδελφός του τό Ισκασε άπό τή 
αχολή εύελπίδων γιά νά τόν συναντήσει καί κάθησαν μέχρι τά 
μβσάνυχτα «συζητώντας γιά τά νεφελώματα καί τή θεωρία τοΟ 
Λαπλάς, γιά τή δομή τής υλης, γιά τούς άγώνες του παπισμοϋ 
,ήν έποχή του Βονιφάτιου V III μέ τήν αύτοκρατορική έξουσία, 
καί πάει λέγοντας». ΤοΟ Ιδωσαν, δμως, καθαρά συμβατική έκ- 
παίδευση καί έγινε μέλος του έκλεκτοΟ Σώματος ΜαΘητευομένων 
'Ιπποτών μέ προσωπική σύσταση τοϋ αύτοκράτορα Νικολάου I. 
ΙΙολύ γρήγορα έξεγέρθηκε ένάντια στήν πειθαρχία καί τή συμ
βατικότητα τής αύλικής ζωής καί, παρόλη τήν άηδία πού ένιωσε 
ή οϊκογένειά του, κατατάχτηκε σέ ένα σύνταγμα στή Σιβηρία 
πού δέν τό θεωρούσαν καθόλου άριστοκρατικό. Έκεί, έχοντας και- 
{Λ γιά διάβασμα .καί συλλογισμούς, άρχισε νά σκέφτεται τά κοι
νωνικά καί φιλοσοφικά προβλήματα. Διάβασε Προυντόν* ένδια- 
Ί^ρθηκε γιά τά προβλήματα τών σωφρονιστικών μεταρυθμίσεων. 
Ταυτόχρονα εκμεταλλεύτηκε τήν παραμονή του σέ τούτη τήν άπό-
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μάκρη περιοχή τής κεντρικής Άσίας γιά νά γίνει δνας σοβαρός 
έπ:στήμονας, γεωγράφος καί έξερευνητής. Έ  εύρύτητα τών με
λετών του, ή έπιστημονική του δραστηριότητα καί ή πείρα πού 
είχε, σάν μέλος τής τάξης τών γαιοκτημόνων, γιά τά Αγροτικά 
προβλήματα στά χρόνια μετά τή χειραφέτηση τών δούλων, καθώς 
καί ή όργή του γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο μεταχειρίζονταν τούς 
Πολωνούς αιχμαλώτους μετά τήν πολωνική έξέγερση τοΟ 1863, 
δλα αύτά Ατσάλωσαν τήν Ανεξαρτησία τοϋ χαρακτήρα του καί τδν 
ώθησαν πρός τήν κατεύθυνση τοΟ πολιτικοΰ ριζοσπαστισμοϋ.

Τό 1872 δ Κροπότκιν Ικαγε τήν πρώτη καθοριστική του έ- 
πίσκεψη στή Δύση, καί γνώρισε τδ Τζέημς Γκυγιώμ καί τούς 
ώρολογοποιούς τοϋ Ζυρά. (Δέν έπισκέφτηκε τδν Μπακούνιν, πού 
δπως φαίνεται δίσταζε νά τδν δεί λδγω τής φιλίας του μ’ δναν 
άλλο Ρώσο ριζοσπάστη, τόν Πιότρ Λαβρώφ, πού τίς συγκριτικά 
ήπιες ρεφορμιστικές Απόψεις του Αποδοκίμαζε δ Μπακούνιν). 'Ο 
Κροπότκιν ένθουσιάστηκε Αμέσως μέ τούς 'Ελβετούς άναρχικούς 
έργάτες καί πείστηκε νά μήν παραμείνει στδ Ζυρά σάν έργάτης 
άπό τό έπιχείρημα τοϋ Γκυγιώμ δτι θά ήταν περισσότερο χρήσιμος 
στήν Αναρχική ύπόθεση Αλλοϋ. "Οταν γύρισε στή Ρωσία, φέρνον
τας κρυφά μαζί του μέσα στή χώρα Αρκετά Ανατρεπτικά βιβλία 
καί μπροσοϋρες, παραιτήθηκε Από τις δημόσιες ύπηρεσίες καί 
ρίχτηκε μέ τά μοϋτρα στήν έπαναστατική δράση. Πράγμα πού 
πολύ γρήγορα κατέληξε στή σύλληψή του, γιατί οί φίλοι του στήν 
Πετρούπολη Ανήκαν στόν κύκλο τοϋ Ν.Β. Τσαϊκόφσκυ, τοϋ ήγέτη 
τοϋ λαϊκιστικοϋ κινήματος, καί πήραν Αμεσο μέρος στήν Ικδοση 
καί τήν κυκλοφορία Απαγορευμένων κειμένων καθώς καί σέ έκ- 
παιδευτικά πειράματα μέ έργάτες καί άγρότες. Ό  Γδιος δ Κρο- 
πότκιν ύποστήριζε τώρα τό σχηματισμό δνοπλων δμάδων Αγροτών 
καί Απέριπτε ήδη δποιε^δήποτε μερικές μεταρυθμίσεις σάν α$τές 
πού ήταν δτοιμοι νά Αποδεχτοϋν τόσοι πολλοί συνεργάτες του. 
«Κάθε προσωρινή βελτίωση στή ζωή μι&ς δμάδας Ανθρώπων στήν 
τωριγή μας κοινωνία βοηθάει Αποκλειστικά καί μόνο γιά νά δια
τηρηθεί Αθικτο τδ πνεϋμα τοϋ συντηρητισμοϋ», δγραφε τό 
1873. (13)

Οί δραστηριότητες τοϋ κύκλου τοϋ Τσαϊκόφσκυ είχαν ήδη προ- 
καλέσει τις ύποψίες τών Αρχών πρός τδ τέλος τοϋ 1873, καί πολ
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λά μέλη του συνελήφθηκαν γιά τό προπαγανδιστικό καί έκπαι- 
ίευτικό τους έργο. Ό  ίδιος b Κροπότκιν συνελήφθηκε λίγες βδο
μάδες άργότερα καί τό Μάρτιο τοΟ 1874 φυλακίστηκε στό φρού
ριο Πετερπαυλόφσκ. "Γστερα άπό δυό χρόνια κλονίστηκε ή ύγεία 
του καί τόν μετέφεραν στή φυλακή πού συνδεόταν μέ τό στρατιω
τικό νοσοκομείο στήν Πετρούπολη. ’Εδώ διάφοροι φίλοι πού είχαν 
καταφέρει νά Αλληλογραφήσουν μυστικά μαζί του μπόρεσαν νά 
όργανώσουν μιά άπό τΙς πιό φημισμένες καί δραματικές άποδρά- 
σεις τοΟ 19ου αίώνα. Έ να  βιολί πού έπαιζε σ’ ένα παράθυρο κον
τά στό δρόμο Ιδωσε τό σύνθημα- ένα Αμάξι περίμενε* b Κροπότκιν 
βγήκε τρέχοντας άπό τόν περίβολο, προσπέρασε τόν φρουρό τής 
πύλης καί σέ λίγο Ιπαιρνε τό δρόμο πρός τό έξωτερικό. (14) Τόν 
Αύγουστο τοΟ 1876 Αποβιβάστηκε στήν ’Αγγλία, πού θά γινόταν 
τελικά δεύτερη πατρίδα του μέχρι τό 1917, πού γύρισε στή Ρω
σία, δπου πέθανε τό 1921.

Ή  ζωή τοΟ Κροπότκιν στήν ’Αγγλία μετά τό 1886, όπότε κι 
έγκαταστάθηκε έκεΐ δριστικά, ήταν ήσυχη, άξιοσέβαστη καί σχο
λαστική καί είχε έλάχιστα στοιχεία πού μπορούσαν νά δικιολο- 
γήσουν τό συναγερμό πού ξεσήκωναν οί Ιδέες του. Παρόλα αύτά, 
γιά τά έπόμενα σαράντα, χρόνια ήταν ό σύμβουλος καί b φιλό
σοφος δλόκληρου τού Αναρχικού κινήματος. ’Από συνωμότης καί 
Αγκιτάτορας έγινε φιλόσοφος και προφήτης. "Οταν δμως έφτασε 
γιά πρώτη φορά στή Δύση, ένθάρρυνε κι αύτός τή βία. Έ να  κύ
ριο άρθρο στή La R ivo lte  («Ή Έξέγερση»), στήν έφημερίδα 
πού έβγαζε στήν Ελβετία τό 1879, καθορίζει τό κλίμα τής άν
αρχικής δράσης στά τελευταία είκοσι χρόνια τοΟ 19ου αΙώνα: 
«Διαρκής έξέγερση μέ λόγους, μέ κείμενα, μέ τό μαχαίρι, μέ τό 
ντουφέκι, μέ τό δυναμίτη... Ότιδήποτε βγαίνει έξω άπό τά δ- 
ρια τής νομιμότητας μας ταιριάζει». (1S)

Έ  δολοφονία τοΟ τσάρου ’Αλεξάνδρου I I  τήν 1η Μαρτίου 1881 
Από τήν δμάδα «Ναρόντναγια βόλια» («Έ θέληση τοΟ ΛαοΟ») 
Ιδωσε τεράστια ώθηση στήν Ιδέα τής έπανάστασης πού γίνεται 
μέ δολοφονίες, καί Αναπτέρωσε τΙς έλπίδες δτι ή αύτοθυσιαστική 
χειρονομία τών νεαρών τρομοκρατών θά είχε άμεσο ήθικό άποτέ
λεσμα. Ό  Κροπότκιν έγραψε μετά τήν έκτέλεση τής Σοφίας Πε- 
ρόφσκαγια, μιάς άπό τούς πέντε πού άπαγχονίστηκαν γιά τή συμ

137



μετοχή τους ατό φόνο: «Άπό τή ατάαη τοΰ πλήθους κατάλαβε 
δτι είχε έπιφέρει θανάσιμο χτύπημα ατήν αυτοκρατορία. Καί στά 
λυπημένα βλέμματα πού ήταν καρφωμένα γεμάτα συμπάθεια πά
νω της διάβασε πώς ό θάνατός της θά ήταν 2ν»α πρόσθετο τρομα
κτικό χτύπημα άπό τό δποΐό δέν θά Αναλάμβανε ποτέ δ δεσποτι- 
σμός». (1β)

Τό 1881 Αρκετοί σημαντικοί έπαναστάτες, άνάμεσά τους δ 
Κροπότκιν καί δ Μαλατέστα, συναντήθηκαν στό Λονδίνο καί έκ- 
δήλωσαν τήν πίστη τους στήν άποψη δτι μόνο ή παρανομία θά 
δδηγοϋσε στήν έπανάσταση, ένώ πολλοί άπ’ αύτούς, παρόλο τόν 
σκεπτικισμό τοϋ ίδιου τοΰ Κροπότκιν —  ήταν άρκετά καλός έπαγ- 
γελματίας έπιστήμονας γιά νά πιστεύει στούς έρασιτεχνισμούς — 
δήλωσαν πώς ήταν Απαραίτητη ή’ μελέτη τών τεχνικών έπιστη- 
μών, δπως ή χημεία, γιά νά μάθουν νά φτιάχνουν βόμβες πού 
θά μποροϋσαν νά χρησιμοποιηθούν γιά «έπι-θετικούς καί άμυντι- 
κούς σκοπούς». Εκείνοι οί άναρχικοί πού δέν είχαν προσχωρήσει, 
δπως ό Κόστα, στή νόμιμη πολιτική δράση, είχαν στρατευτεί 
τώρα στήν τακτική τής «προπαγάνδας μέ τή δράση» μέ τήν πιό 
Ακραία της μορφή. Άπό αύτές Ακριβώς τις Αναρχικές πράξεις 
τών έ/πόμενων είκοσι χρόνων άντλείται ή παραδοσιακή εικόνα τοϋ 
άναρχικοΰ —  μιά φιγούρα πού κινείται ύποπτα μέ τό καπέλο 
ριγμένο πάνω άπό τά μάτια καί μιά βόμβα νά καπνίζει στήν τσέ
πη. Πρόκειτιαι γιά εικόνα στήν δποία συνέβαλαν πολλοί συγγρα
φείς, έτσι πού οί άναρχικοί κάνουν παρόμοια έμφάνιση άκόμα 
καί στίς σελίδες τοϋ Χένρυ Τζαίημς (στήν «Πριγκίπισσα Καζα- 
μασίνα») καθώς καί στήν κλασική περιγραφή τών σχέσεων Ανάμε
σα στούς Αναρχικούς καί τήν Αστυνομία πού γίνεται στό «Ό μυ
στικός πράκτορας» τοϋ Τζότζεφ Κόνραντ. (17)

Στή διάρκεια αύτής τής περιόδου τό άναρχικό κίνημα δροϋσε σέ 
δύο έπίπεδα. Οί ήγέτες—δπως δ Κροπότκιν, δ Μαλατέστα, ό ΈλΙ 
καί δ Έλιζέ Ρεκλύ— έγραφαν άρθρα καί φιλοσοφικά έργα, συγ- 
καλοϋσαν συνέδρια καί έπεξεργάζονταν μεθόδους κοινωνικής δρ
γάνωσης ή τά προβλήματα τής Ιδιοκτησίας σέ μιά μελλοντική 
κοινωνία. Ταυτόχρονα σ’ δλη τήν Εύρώπη καί τήν Αμερική δη- 
μςουργοϋνταν μικρές δμάιδες, χωρίς γραφεία ή γραμματείς, ή λέ
σχες, Αποτελούμενες συχνά Από δύο ή τρεις Ανθρώπους, Αποφα
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σισμένους νά έκ/δηλώσουν τήν περιφρόνησή τους γιά τήν κοινω
νία. μέ κάποια πράξη Απροκάλυπτης άνυπακοής. Έ τσ ι λοιπόν εί
ναι σχετικά δύσκολο νά κάνουμε διάκριση άνάμεσα στόν άφο- 
σιωμένο Αναρχικό Αγωνιστή, πού κινείται άπό κάποιο βαθύ πά
θος γιά δικαιοσύνη, καί στόν ψυχοπαθή πού κάποιες μυστικές φω
νές τόν παροτρύνουν νά έκδικηθεΐ προσωπικά τήν κοινωνία μέ 
πράξεις γιά τις όποιες τοϋ Ιδωσαν τό παράδειγμα οί άναρχικοί. 
Αναπόφευκτα, άρκετοί έπιφανεΐς άναρχικοί θεωρήθηκαν ύποπτοι 
βτι ύποκίνηααν διάφορες ένέργειες γιά τίς όποιες δέν ήξεραν τί
ποτα’ τόσο ό Κροπότκιν βσο καί ό Μαλατέστα ύποστήκανε πολλά 
πλήγματα μ’ αύτό τόν τρόπο. Πάρα πολλές φορές οί «προβοκά
τορες» τής Αστυνομίας δημιουργούσαν σκόπιμα «άναρχικές» όμά- 
ίις  γιά νά παγιδεύουν Ανυποψίαστους Αναρχικούς’ ή γαλλική Α
στυνομία 2·φτασε στό .σημείο νά διευθύνει μιά άναρχική έφημερίδα 
γιά κάμποσο διάστημα κι εστειλε Αντιπρόσωπο στή συγκέντρωση 
ϊοϋ Λονδίνου τό 1881. Ή  Ιταλική κυβέρνηση συντηροΰσε δύο 
πράκτορες στό Παρίσι στίς Αρχές τής δεκαετίας τοΰ 1900, γνω
στούς σάν Δάντη καί Βιργίλιο, πού «είχαν κάτι παραπάνω άπό 
4πιφανειιακή έπαναστατική κουλτούρα» καί πού Ανέφεραν στούς 
Ίοκαρισμένους καί συνεπαρμένους Ανώτερούς τους γλαφυρές λεπτο
μέρειες γιά Αναρχικά δργια Αφιερωμένα στήν έφαρμογή τοΰ έ- 
λιύθερου έρωτα, καί γιά Αναρχικές συνωμοσίες πού τό Απίθανο 
έπίκεντρό τους ήταν ή βίλλα στό Νεϊγυ τής πρώην βασίλισσας 
τής Νάπολης, Μαρίας - Σοφίας. (18) Δέν μποροΰμε νά είμαστε 
σίγουροι κατά πόσο δρισμένες άναρχικές δμάδες, σάν τή διαβόητη 
Mano Negra («Μαύρη Χειρ») στήν Ανδαλουσία, ύπήρχαν 2- 
ξω άπό τή φαντασία τής Αστυνομίας, ένώ δρισμένες τρομοκρατι
κές ένέργειες τής δεκαετίας τοΰ ’80 καί τής δεκαετίας τοΰ ’90 
Ιχουν Αποδοθεί σέ Αστυνομικούς πού ήθελαν νά κάνουν συλλή
ψεις καί δχι σέ άναρχικούς Αγωνιστές.

Ή  τρομοκρατία είναι μεταδοτική’ καί είναι καταπληκτικό πό
σο συχνά 2γιναν έπιθέσεις ένάντια σέ διάσημα πρόσωπα στή χρο
νική περίοδο 1880 — 1914. 'Ορισμένες άπ’ αυτές τις έπιθέσεις, 
βέβαια, δέν ήταν καθόλου Αναρχικές, Αλλά έξυπηρετοΰσαν δια
φορετικούς πολιτικούς σκοπούς —  παραδείγματα, ή δολοφονία 
τοϋ τσάρου ’Αλεξάνδρου II  τό 1881 ή τοΰ Αρχιδούκα Φραγκίσκου
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Φερδινάνδου τό 1914. Παρόλα αύτά ό φόνος τοϋ προέδρου Σαντί 
Καρνό τής Γαλλίας καί τοϋ προέ'δρου Γουίλλιαμ ΜακΚίνλεϋ 
τών Ηνωμένων Πολιτειών, οί δολοφονίες τής αύτοκράτειρας τής 
Ισπανίας, καθώς καί οί Αναρίθμητες Αποτυχημένες Απόπειρες I- 
νΑντια σέ Αλλους Αρχοντες, πρίγκιπες καί πολιτικούς —  δλα αύ
τά μέ τόν Ινα ή τόν Αλλο τρόπο ήταν Αποτέλεσμα τής Αναρχικής 
πίστης στήν Αμεση, Αποκαλυπτική Αξία μιάς πράξης αύτοθυσίας 
πού ΘΑ καταράκωνε ταυτόχρονα καί τό σύμβολο τής ύπάρχουσας 
κοινωνικής τάξης πραγμάτων. Ή  Απόπειρα δολοφονίας ένός βα
σιλιά ή ένός ύπουργοϋ είχε τουλΑχιστον Αμεση πρακτική σημασία' 
μέ τήν έξολόθρευση ένός τέτοιου προσώπου, Θά μπορούσε κανείς 
να Ισχυριστεί, τό κράτος Γσως ν’ Αρχιζε νά μαραίνεται. Άκόμα 
κι Αν ήταν αλήθεια κάτι τέτοιο, πολλές Απ* αύτές τίς ένέργειες 
ήταν Αστοχες. "Οταν, λογουχάρη, ή αύτοκρΑτειρα Ελισάβετ τής 
Αύστρίας μαχαιρώθηκε Από έναν νεαρό Ιταλό καθώς περπατοϋσε 
στήν Αποβάθρα γιά ν* Ανεβεί σ’ Ινα Ατμόπλοιο στή λίμνη τής 
Γενεύης, δ δολοφόνος δέν Ιδωσε προσοχή στό γεγονός δτι τό θύ
μα του ζοϋσε γιά χρόνια χωριστά άπό τόν Αντρα της καί τό μόνο 
πού ήθελε ήταν νά βρεϊ κάποιον τρόπο γιά νά ξεφύγει άπό τή 
βασιλική της μοίρα καί νά περιοριστεί στήν καθαρά προσωπική 
της ζωή. Όρισμένες φορές, πάλι, τό θάρρος τοΰ μονάρχη έξισω- 
νόταν μέ αυτό τοΰ δολοφόνου καί αδξαινε τή δημοτικότητά του, 
δπως δταν δ βασιλιάς Ούμβέρτος I παρατήρησε πώς τέτοιου εί
δους έπεισόδια περιλαμβάνονταν στούς «κινδύνους τοΰ έπαγγέλμα- 
τος», καί μετέτρεψε τή θανατική ποινή πού είχε έπιβληθεΐ στόν 
παραλίγο δολοφόνο του καί πρόσφερε κάποια σύνταξη γιά τήν 
μητέρα του.

Πολύ συχνά οί Αναρχικές πράξεις βίας δέν ήταν παρά πράξεις 
συμβολικής έκδίκησης ένάντια στό κράτος γιά τήν έκτέλεση κά
ποιου ·συντρόφου. Στήν Ισπανία, λογουχάρη, τό 1892 Ινας νεα
ρός Αναρχικό, δ Παλλιάς, Ιρριξε μιά βόμβα ένάντια στό στρα
τηγό Μαρτινέζ Κάμπος, γιά νά πάρει έκδίκηση γιά τήν έκτέλεση 
τεσσάρων Αναρχικών πού είχαν συμμετΑσχει στήν έξέγερση τοΟ 
Χερέζ τόν προηγούμενο χρόνο. Καί στή συνέχεια ό φίλος τοΟ 
Παλλιάς, Σαντιάγκο Σαλβαντόρ, έκιδικήθηκε τήν κοινωνία μέ 
μιά πράξη τρομακτικά Απρόσωπη, δταν Ιριξε μιά βόμβα σ’ Ινα
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Αριστοκρατικό θέατρο στή Βαρκελώνη, σκοτώνοντας είκοσι άτο
μα, άντρες καί γυναίκες. Καί πάλι ύστερα άπό λίγο ρίχτηκε μιά 
βόμβα άπό £ya παράθυρο πάνω στό πλήθος, κατά τήν περιφορά 
τοϋ Σώματος τοΟ Χριστού, τραυματίζοντας μονάχα φτωχούς Αν
θρώπους τοϋ λαοΰ καί προκαλώντας τήν ύποψία πώς είχε ριχτεί 
άπό τήν Αστυνομία, πού βρήκε Αφορμή γιά νά φυλακίσει, νά έκ- 
τελέσει καί νά βασανίσει πολλούς άναρχικούς άκάμα καί φιλελεύ
θερους. Έ νας Ιταλός άναρχικός, ό Άντζιολίλλο, πού βρισκόταν 
στό AoySiyo δταν Ιμαθε τά νέα, Αγανάκτησε τόσο πολύ πού πή
γε Αμέσως στήν 'Ισπανία ocai δολοφόνησε τόν πρωθυπουργό Κα· 
νόβας Υτέλ Καστίλλιο.

Οί έπιθέσεις .αυτές δέν στρέφονταν μόγο ένάντια στούς Αρχη
γούς τών κρατών καί τούς λακέδες τους ή δέν ήταν Αποκλειστι
κά συμβολικές πράξεις έκδί·κησης. Γίνονταν κι άλλες βίαιες Ενέρ
γειες ένάντια σέ θεσμούς πού φαίνονταν νά συμβολίζουν τις ψεύ
τικες άξίες τής άστικής κοινωνίας. "Οταν λογουχάρη ρίχτηκε 
μιά βόμβα τό 1882 νωρίς τό πρωί σ’ Ινα περιβόητο πολυτελές 
μιούζικ - χώλ στή Λυών, όρισμένοι άνθρωποι, κι άνάμεσά τους ή 
Αστυνομία, θεώρησαν τήν ένέργεια αύτή άμεση έφαρμογή στήν 
πράξη έγός άρθρου πού είχε δημοσιευτεί σέ κάποια άναρχική έ- 
φημερίδα πριν άπό λίγους μήνες: «Μπορείτε νά δείτε έκεί, Ιδιαί
τερα μετά τά μεσάνυχτα, τό λεπτεπίλεπτο άνθος τής μπουρζουα
ζίας καί τοΰ έμπορίου... Ή  πρώτη πράξη τής κοινωνικής έπα
νάστασης θά πρέπει νά είναι ή καταστροφή αότοΰ τού άντρου». (19) 
"Ενας νεαρός άναρχικός, πού όνομαζόταν Συβώ, συνελήφθηκε άρ
γότερα καί καταδικάστηκε σέ φυλάκιση, παρόλο πού σχεδόν κα
νείς δέν ήταν σίγουρος γιά τήν ένοχή του γιά πάρα πολύ καιρό 
τόν θεωρούσαν Αθώο μάρτυρα πού θυσιάστηκε γιά τήν ύπόθεση 
τής Αναρχίας. Ταυτόχρονα συνελήφθηκαν καί φυλακίστηκαν Αρ
κετοί γνωστοί άναρχικοί, μεταξύ τους κι δ Κροπότκιν. Βρισκόταν 
στή Γαλλία εκείνη τήν έποχή καί ή κυβέρνηση πίστευε πώς ύ- 
ποκίγησε τις Απεργίες πού είχay καταλήξει σέ ταραχές στήν πε
ριοχή τών όρυχείων τοϋ Μονσώ' Αποτέλεσμα, κάθησε τρία χρό
νια μέσα στή φυλακή.

Δυό άλλα περιστατικά στή Γαλλία είναι χαρακτηριστικά τών 
Αναρχικών έπιθέσεων ενάντια στούς θεσμούς τής άστικής κυβέρ
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νησης καί τής άστικής κοινωνίας. Τό 1886 ό Σάρλ Γκαλλό Ιριξε 
άπό iybt θεωρείο τοΰ χρηματιστήριου τοΰ Παρισιοΰ μιά μπουκάλα 
βιτριόλι άνάμεσα στούς χρηματιστές καί τούς ύπαλλήλους τους' 
στή συνέχεια Ιριξε τρεις πιστολιές πού δέν τραυμάτισαν κανένα. 
Στή δίκη του —δπου έπέμενε νά άποκαλεΐ τόν δικαστή Πολίτη 
Πρόεδρο— διακήρυξε «Ζήτω ή έπανάσταση! Ζήτω ό Αναρχισμός! 
θάνατος στήν Αστική δικαιοσύνη! Ζήτω δ δυναμίτης! Συμμορία 
ήλιθίων!» (20) Ό  Γκαλλό ήταν στήν ούσία Ινας άπό τούς πολύ 
χαρακτηριστικούς τύπους νεαροΰ τρομοκράτη, στό μεταίχμιο τής 
ψυχικής άνισοροπίας, έν μέρει έγκληματίας καί έν μέρει φανα
τικός. ΤΗταν νόθο παιδί, έγκαταλειμένο άπό τή μητέρα του. Διέ
θετε κάποια πνευματικότητα καί είχε καταφέρει νό μορφωθεί Αρ
κετά. Στά είκοσι χρόνια του κλείστηκε στή φυλακή γιατί πα- 
ραχάραξε χρήματα καί προφανώς έκεΐ άνακάλυψε τίς άναρχικές 
Ιδέες πού άποφάσισε νά έφαρμόσει στήν πράξη μετά τήν Αποφυ- 
λάκισή του. Στή δίκη του, μετά τήν έπίθεσή του ένάντια στό 
χρηματιστήριο, Αφοΰ καταδικάστηκε σέ εΓκοσι χρόνια καταναγ- 
καστικά εργα, παρέμεινε Αμετανόητος καί τό μόνο πού τόν στε
νοχωρούσε ήταν δτι δέν είχε καταφέρει νά σκοτώσει κανέναν. ’Έ 
κανε στό δικαστήριο μιάμιση ώρα διάλεξη γιά τήν άναρχική 
θεωρία καί δήλωσε συγκεκριμένα πώς είχε τήν πρόθεση νά κάνει 
«μιά πράξη προπαγάνδας μέ τή δράση γιά τήν άναρχική θεω
ρία». (21)

Ή  πιό γνωστή Απ’ αύτές τίς έπιθέσεις ένάντια στούς θεσμούς 
τοΰ Αστικοΰ κράτους ήταν έκείνη πού έγινε ένάντια στό Κοινο
βούλιο στό Παρίσι τό 1893. Ό  Ώγκύστ Βαγιάν —κι αύτός δταν 
ήταν παιδί είχε έγκαταλειφθεΐ άπό τούς γονείς του—  είχε Αλ
λάξει Αρκετές δουλειές καί είχε γίνει μέλος πάρα πολλών μικρών 
έπαναστατικών δμάδων. Πέρασε δυό χρόνια στήν ’Αργεντινή τό
σο Ανήσυχα καί Ανικανοποίητα δσο καί στή Γαλλία. Γυρίζοντας 
στή Γαλλία φαίνεται πώς έκανε κάποια προσπάθεια νά έξασφα- 
λίσει τήν έπιβίωση τή δική του, τής κόρης του καί τής κοπέλας 
μέ τήν δποία συζοΰσε τότε' άλλά, σύμφωνα μέ τά ϊδια του τά λό
για, οί δυσκολίες πού συνάντησε σ’ αύτή τήν προσπάθεια τόν 
ώθησαν στήν έπαναστατική δράση. Συγκέντρωσε Αρκετά χρήματα 
άπό Ιναν Αναρχικό διαρήκτη γιά νά νοικιάσει Ινα δωμάτιο καί
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νά φτιάξει μιά βόμβα καί Αποφάσισε νά σκοτωθεί κάνοντας μιά 
τελευταία χειρονομία πού, δπως είπε, θά ήταν «ή κραυγή μιας 
δλόκληρης τάξης πού Απαιτεί τά δικαιώματά της καί πολύ γρή
γορα θά κάνει τά λόγια της πράξεις». (22) Ετοίμασε μιά Ισχυρή 
βόμβα, σχεδιασμένη γ:ά νά πετάξει πολλά θραύσματα, καί στίς 
τέσσερεις ή ώρα τό Απόγευμα στίς 9 Δεκεμβρίου 1893 τήν πέταξε 
άπό Ινα θεωρείο τής Βουλής. ’Ακολούθησε παταγώδης Ικρηξη. 
"Οταν ξεκαθάρισαν οί καπνοί καί άποκάλυψαν μιά σκηνή γεμάτη 
αίματα καί σπασμένα γυαλιά, ό Πρόεδρος τής συνεδρίασης, Ντυ- 
πυί, πέρασε στήν ιστορία, Αναγγέλον'τας δυνατά «Έ  συνεδρίαση 
συνεχίζεται». Παρόλο πού κανένας δέν είχε σκοτωθεί, δ Βαγιάν 
καταδικάστηκε σέ θάνατο καί παρά τή συγκινητική αίτηση τής 
κόρης του έκτελέστηκε, κραυγάζοντας τήν τελευταία στιγμή: «Ζή- 
τω ή άναρχία! θ ά  πληρώσετε γιά τό θάνατό μου».

Ή  προφητεία άποδείχτηκε Αληθινή: στίς 24 ’Ιουνίου 1894, δ 
Σαντί Καρνό, Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, πού είχε Αρνηθεΐ νά 
δώσει χάρη στόν Βαγιάν, μαχαιρώθηκε θανάσιμα σέ μιά έπίσκε- 
ψή του στή Λυών. Ό  δολοφόνος ήταν ενας 21χρονος ’Ιταλός, δ 
Σάντο Τζερόνιμο Καζέριο, πού είχε άπελαθεΐ άπό τήν ’Ιταλία 
λόγω τών Αναρχικών του Ιδεών καί Αναζητούσε τρόπο νά τίς έ- 
παληθεύσει. Φαίνεται πώς παρακινήθηκε άπό τήν έπιθυμία του νά 
κάνει μιά θεαματική π.ράξη προπαγάνδας μέ τή δράση παρά άπό 
άμεση πρόθεση νά πάρει έικδίκηση γιά τό θάνατο τοϋ Βαγιάν. Ό  
φόνος τοϋ προέδρου Σαντί Καρνό ήταν τό άποκορύφωμα μιάς σει
ράς τρομοκρατικών πράξεων άπό μέρους τών Γάλλων άναρχικών, 
πού τελικά ύποχρέωσε τήν Αστυνομία νά πάρει σοβαρά μέτρα έ- 
ναντίον δποιουδήποτε 'θεωρούσε ύποπτο άναρχικών άπόψεων. Έ- 
ρευνήθηκαν σπίτια, Απαγορεύτηκαν έφημερίδες καί περιοδικά, καί 
πολλοί γνωστοί άναρχικοί υποκινητές δέχονταν τίς έπισκέψεις 
τής Αστυνομίας πολλές φορές τήν ήμέρα. Ή  Αστυνομία προσπά
θησε έπίσης νά κατηγορήσει τούς άναρχικούς θεωρητικούς καί 
δημοσιογράφους γιά κοινά έγκλήματα κλοπής καί βιαιοπραγίας. 
Σέ μιά Από τίς γνωστές δίκες τής δεκαετίας τόν Αύγουστο τοϋ 
1894, κατηγορήθηκαν τριάντα άτομα γιά σύσταση έγκληματικής 
συμμορίας. Άνάμεσα στούς κατηγορούμενους ήταν έπιφανεΐς ά
ναρχικοί συγγραφείς δπως δ Σεμπαστιέν Φώρ καί δ Ζάν Γκράβ,
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Εκδότης τής Le Revolte («Ό Έξεγερμένος») , πού είχε διαδεχθεί 
τήν La R£volte («Ή ’Εξέγερση») τοϋ Κροπότκιν» μαζί μέ κοι
νούς διαρήκτες. Όρισμένοι άπό τούς κατηγορούμενους, λογουχά- 
ρη δ ’Εμίλ Πουζέ, Εκδότης τής βίαιης καί χυδαιολόγας άναρχι- 
κής Εφ-ημερί'δας Le P6re Peinard, καί δ Πώλ Ρεκλύ, Ανι
ψιός τοΰ Έλιζέ, διέφυγαν στό Εξωτερικό* οί ύπόλοιποι Απαλλά
χτηκαν, μιά καί ήταν σχεδόν Αδύνατο νά Αποδειχθεί ή Αλήθεια 
τής κατηγορίας. Στή δίκη κατέθεσε δ Στεφάν Μαλλαρμέ σάν 
μάρτυρας ύπεράσπισης ένός άπό τούς κατηγορούμενους, τοϋ συγ
γραφέα καί κριτικοΰ Φελίξ Φενεόν. Στήν ούσία, ή «Δίκη τών 
Τριάντα» προσφέρει μιά γλαφυρή εΙκόνα έκείνου τοϋ Ιδιότυπου 
μείγματος πολιτικής καί μποέμικης έξέγερσης, κοινοϋ Εγκλήμα
τος καί Ρεαλιστικής δράσης, πού χαρακτηρίζει τόν παριζιάνικο 
Αναρχισμό στίς δεκαετίες τοΰ 1880 καί τοΰ 1890.

Σέ αύτές τις καθαρά Αναρχικές τρομοκρατικές πράξεις, συχνά 
άστοχες, όφείλεται ή δημιουργία τής συμβατικής εικόνας τοϋ Α- 
ναρχικοϋ μέ τή βόμβα στήν τσέπη καί τό μαχαίρι στό χέρι. 'Ορι
σμένοι έγκληματίες ισχυρίστηκαν πώς ήταν άναρχικοί πού άπλώς 
έπανόρθωναν τά λάθη τής κοινωνίας. 'Όταν, λογουχάρη, τό 1886 
συνελήφθηκε δ Κλεμάν Ντυβάλ γιά διάρηξη, Επιτέθηκε Ενάντια 
στούς Αστυνομικούς καί λέγεται πώς ύπερασπίστηκε τήν πράξη 
του μέ τά Ακόλουθα λόγια: «Ό Αστυφύλακας μέ συνέλαβε στό 
όνομα τοΰ νόμου* Εγώ τόν χτύπησα στό δνομα τής έλευθερίας». Στή 
δίκη του (πού καθιέρωσε τή φήμη τοΰ νεαροΰ συνηγόρου του, 
Λαμπορί, πού Αργότερα θά γινόταν γνωστός σάν δικηγόρος τοΰ 
Ντρέϋφους) Επέμενε πώς Εδρασε Ετσι γιατί ήθελε νά πραγματο
ποιήσει τή δικαιότερη κατανομή τοΰ πλούτου: «'Οταν ή κοινωνία 
σοϋ Αρνείται τό δικαίωμα νά ύπάρχειςλ πρέπει νά τό πάρεις μό
νος σου». Τελικά, δταν τόν Εβγαζαν Από τδ δικαστήριο, φώναξε 
«Ζήτω ή Αναρχία! Ζήτω ή κοινωνική Επανάσταση! νΑχ! Ά ν  
Ελευθερωθώ ποτέ θά σάς τινάξω στόν Αέρα!». (23) Δέν πραγματο
ποίησε ποτέ τήν Απειλή του* παρόλο πού καταδικάστηκε σέ θάνα
το, τοϋ δόθηκε χάρη άπδ τόν πρόεδρο Γκρεβύ καί τδ 1901 δρα
πέτευσε Από τή φυλακή, τελειώνοντας τή ζωή του στή Νέα Ύ- 
όρκη, δπου πέθανε τό 1935, Εχοντας Εξασφαλίσει τδ θαυμασμό 
τών ’Ιταλών Αναρχικών τής περιοχής.
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Στό Παρίσι τής δεκαετίας τοϋ 1890 δύο άλλα Ατομα Ιγιναν 
θρυλικές καί Αντιφατικές φυσιογνωμίες τοϋ Αναρχικού κινήματος. 
ΣτΙς 11 ’Ιουλίου 1892 έκτελέστηκε 6 Φρανσουά - Κλώντ Ραβα- 
σόλ* είχε καταδικαστεί γιά μιά σειρά βίαιες δολοφονίες, γιά μι- 
κροκλοπές καί γιά πολυάριθμους βομβισμούς. Ό  Ραβασδλ ήταν 
δυσνόητη ]cal αίνιγματική φυσιογνωμία τόσο γιά τούς συγχρό
νους του δσο καί γιά μ&ς σήμερα. (24) Οί άναρχικοί τδν δέχτηκαν 
σάν δικό τους μόνο μετά τήν έκτέλεσή του, κι αύτό μέ σοβαρές 
έπιφυλάξεις. Ή  φύση τών έγκλημάτων του καί κάποια άρχική 
ύποψία δτι ήταν κοινδς Απατεώνας >πού Ιγινε πληροφοριοδότης 
τής Αστυνομίας ήταν οί βασικές αίτίες τοϋ γεγονότος δτι μόνο με
τά τδ Θάνατό του καθιερώθηκε σάν Αναρχικός μάρτυρας —  γιά 
νά τδν τιμήσουν γράφτηκαν μπαλλάντες καί άπδ τδ δνομά του 
προήλθε £να ρήμα —  ravacholiser: Ανατινάζω.

Ό  Ραβασδλ γεννήθηκε τδ 1859 κοντά στδ Σαίντ -Έτιέν' πήρε 
τδ δνομα τής μητέρας του, μιά καί δταν ήταν παιδί τδν είχε έγ- 
καταλείψει ό πατέρας του. Φερνόταν καλά στά μικρά του Αδέλφια 
καί φαίνεται πράγματι πώς ύπήρξε εύγενικός, φιλικδς καί Αξιο- 
σέβαστος, μολονότι ματαιόδοξος, δπως λέγεται, σέ τέτοιο σημείο 
πού Ιβαζε ρουζ στά μάγουλά του γιά νά κρύψει τή χλωμάδα τοϋ 
προσώπου του. Εργάστηκε σέ διάφορες δουλειές στήν περιοχή 
τοϋ Σαίντ -Έτιέν καί Ιγινε Αναρχικός, Αφοϋ Ιπαψε νά πιστεύει 
στδ θεδ μετά τδ διάβασμα ένδς μυθιστορήματος τοϋ Εόγένιου Σύ. 
Αύτή τήν Ιποχή διέπραξε δρισμένα μικρόπρεπα καί βίαια Αδική
ματα —  δολοφόνησε Εναν ήλικιωμένο Ιμπορο χαλιών, δολοφόνησε 
Ιναν πολύ γέρο Ιρημίτη καί τοϋ Ικλεψε τις οικονομίες, σύλησε 
τδν τάφο μιας νεκρής κόμησσας, δολοφόνησε δυδ γεροντοκόρες πού 
είχαν Ενα μαγαζί μέ σιδηρικά. Ό  Ραιβασδλ παραδέχτηκε μόνο τή 
σύληση τοϋ τάφου καί τή δολοφονία τοϋ Ιρημίτη,καί Ισχυρίστηκε 
πώς καί μέ τΙς δυδ του ένέργειες σκόπευε νά συγκεντρώσει χρή
ματα γιά τήν ύπόθεση τής Αναρχίας. Συνελήφθηκε Αλλά κατάφε
ρε νά δραπετεύσει καί πήγε στδ Παρίσι μέ ψεύτικο δνομα. ΈκεΤ 
άρχισε στά σοβαρά νά σχεδιάζει Αληθινές Αναρχικές ένέργειες 
«προπαγάνδας μέ τή δράση». Εγκαταστάθηκε στδ ΣαΙν - Ντενί, 
βρήκε Εναν άφοσιωμένο νεαρό βοηθό, τδν «Σιμδν Μπισκουί», καί 
Αρχισε νά συγκεντρώνει τά Ιργαλεΐα καί τά ύλικά γιά νά φτιά
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ξει βόμβες. (Τά άρθρα γιά τήν πρακτική χημεία διάνθιζαν τότε 
πάρα πολλά άναρχικά Εντυπα). Σκόπευε, Ισχυρίστηκε άργότερα, 
νά κάνει μιά θεαματική πράξη έκδίκησης ένάντια σέ συγκεκρι
μένους δικαστές πού είχαν καταδικάσει τούς έργάτες πού είχαν 
πάρει μέρος στίς διαδηλώσεις τής Πρωτομαγιάς τοΰ 1891. Στήν 
πραγματικότητα, μολονότι κατάφερε νά προκαλέσει σημαντικές 
ζημιές στά κτίρια πού βρίσκονταν στήν περιοχή πού ζοΰσαν οί 
δικαστές, στό Βουλεβάρτο ΣαΙν-ΖερμαΙν καί στήν δδό ντέ Κλισύ, 
καί στίς δύο περιπτώσεις ή βόμβα τοποθετήθηκε Εξω άπό άσχετη 
πόρτα, μέ μοναδικό άποτέλεσμα νά προκληθοΟν ζημιές στά κτί
ρια χωρίς νά σκοτωθεί κανένας άπό τούς ένοίκους τους. ’Εκείνη 
τήν έποχή ή άστυνομία — μέ πληροφορίες, δπως πιστεύεται, τοΰ 
σπιτονοικοκύρη τοΰ Ραβασόλ—  είχε συνδέσει τό δολοφόνο τοΰ 
ΣαΙντ -Έτιέν μέ τό δράστη τής Εκρηξης στό βουλεβάρτο ΣαΙν - 
ΖερμαΙν, καί δταν Εγινε Εκρηξη στό κτίριο τής όδοΰ ντέ Κλισύ 
τόν Εψαχναν μέ μανία.

Ό  Ραβασόλ, άφοΟ Εβαλε τή βόμβα στό κτίριο τής δδοΰ ντέ Κλι- 
σύ, πήγε γιά φαγητό σ’ Ενα μικρό έστιατόριο — στό ρεστωράν 
Βερύ—  δπου προσπάθησε μάταια νά προσηλυτίσει τό σερβιτόρο 
στίς άναρχικές του Ιδέες. Φαίνεται δμως πώς τοΟ άρεσε άρκετά 
τό μικρό έστιατόριο γιατί ξαναγύρισε έκεΐ μιά-δυό μέρες άργό
τερα, άλλά τώρα δ σερβιτόρος είχε συνδέσει τή συζήτησή του 
γιά τήν άναρχία καί τΙς άναφορές του στήν πρόσφατη Εκρηξη 
μέ τήν περιγραφή τοΰ Ραβασόλ πού είχε μοιράσει ή άστυνομία. 
Ό  Ραβασόλ συνελήφθηκε στό έστιατόριο. Μιά μέρα μετά τήν 
Εναρξη τής δίκης του τό ρεστωράν Βερύ καταστράφηκε άπό μιά 
βόμβα καί δ Ιδιοκτήτης του σκοτώθηκε (οί άναρχικοί ισχυρίστη
καν δτι μ’ αύτό τόν τρόπο δόθηκε καινούργιο νόημα στή λέξη 
«Επαλήθευση»), παρόλο πού δ σερβιτόρος ήταν άρκετά τυχερός 
καί γλύτωσε* άργότερα άνταμείφθηκε γιά τή συμμετοχή του στή 
σύλληψη τοΰ Ραβασόλ μέ κάποια κατώτερη θέση στήν άστυνομία. 
Ό  δράστης τής Εκρηξης δέν άνακαλύφθηκε ποτέ, άλλά αύτή μο
νάχα ή ένέργειά του ήταν άρκετή γιά νά περιβάλει τή δίκη τοΰ 
Ραβασόλ μέ άτμόσφαιρα έκδίκησης καί τρομοκρατίας. 01 Ενορκοι, 
γιά διάφορους λόγους, τόν θεώρησαν Ενοχο γιά τούς βομβισμούς, 
άλλά μέ έλαφρυντικά, καί δέν καταδικάστηκε σέ θάνατο. Τοΰτο
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άνατέθηκε στδ δικαστήριο τοΟ Μονμπρισόν, πού τδν καταδίκασε 
γιά τούς προηγούμενους φόνους του. Τώρα πιά δμως ή άπαθής 
στάση τοΰ Ραβασόλ, ή είλικρινής παραδοχή τών εύθυνών του, 
καί ή κραυγή «Ζήτω ή άναρχία!» μέ τήν δποία δέχτηκε τήν έτυ- 
μηγορία τοΰ Παρισιοϋ είχαν διαλύσει τούς δισταγμούς πού ένιω
θαν γιά τδ άτομό του πολλοί άναρχικοί. Ή  έντύπωσή τους αύτή 
έπιβεβαιώθηκε άπδ τή συμπεριφορά του κατά τή διάρκεια τής 
έκτέλεσής του, δπου βάδισε γενναία καί άμετανόητος στό θάνα
τό του, τραγουδώντας ένα σκαμπρόζικο τραγουδάκι ένάντια στούς 
{Ιδιοκτήτες πού θέλησε νά καταστρέφει καί ένάντια στήν έκκλη- 
σία πού τήν εύλογία της είχε μόλις πρίν άπό λίγο άρνηθεΐ. Άκό
μα καί μετά άπδ τό θάνατό του οί δλοένα περισσότερες έκρήξεις 
στό Παρίσι γιορτάζονταν στούς άναρχικούς κύκλους μέ τό τρα
γούδι:

«*Άς χορέψουμε τή Ραβασόλ!
Ζήτω δ πάταγος, ζήτω ό πάταγος,
"Ας χορέψουμε τή Ραβασόλ,
Ζήτω δ πάταγος 
Τής έκρηξης!» (25)

Ό  Ραβασόλ άνακηρύχτηκε άμέσως μάρτυρας άπδ τούς άναρχι
κούς καί τούς συμπαθοΰντες, καί δ συμβολιστής συγγραφέας Πώλ 
Άντάμ δήλωσε, «Σέ τούτη τήν έποχή τοϋ κυνισμοΟ καί τής είρω- 
νίας ένας άγιος γεννήθηκε άνάμεσά μας». f20) Παρόλο πού οί 
άναρχικές πεποιθήσεις καί σχέσεις τοΟ Ραβασόλ φαίνεται πώς ύ- 
πήρξαν άρκετά γνήσιες, δ χαρακτήρας του παραμένει σκοτεινός, 
καί μένουμε μέ τήν άπορία ποιά έπιθυμία του ήθελε νά έπιβάλει 
στήν κοινωνία γιά ν’ άκολουθήσει μιά τόσο παράξενη, άν καί συ
νεπή, πορεία.

Έ νας άλλος άπό τούς τρομοκράτες πού ήταν ύπεύθυνοι γιά 
τήν έπιδημία έκρήξεων στή Γαλλία άνάμεσα στό 1892 καί τό 
1894 — έντεκα μεγάλες έκρήξεις στό Παρίσι, καθώς καί ή δο
λοφονία τοΟ προέδρου Καρνδ στή Λυών—  προσφέρει ένα πιδ 
τρομακτικό παράδειγμα άναρχικής Ιδιοσυγκρασίας, κι αύ.τό για
τί ήταν περισσότερο λογικός καί διανοούμενος. Πρόκειται γιά 
τόν Έμίλ Άνρύ πού ήταν νεότερος άπό τδν Ραβασόλ καί κατα
γόταν άπό άστικδ καί μορφωμένο περιβάλλον. Γεννήθηκε τό 1872

147



στήν 'Ισπανία δ πατέρας του ήταν έξόριστος λόγω τής συμμετοχής 
του στήν Κομμούνα' γύρισε στό Παρίσι δταν δόθηκε άμνηστία 
στόν πατέρα του καί ήταν λαμπρός μαθητής στό σχολείο. Ύστερα 
δμως άπό τήν έπιτυχημένη του είσοδο στήν Πολυτεχνική Σχολή, 
πείσθηκε γιά τήν άλήθεια τών άναρχικών θεωριών, έγκατέλειψε 
τΙς σπονδές του καί τήν προοπτική μιας έξασφαλισμένης καί πε
τυχημένης σταδιοδρομίας, καί ρίχτηκε μέ τά μοΰτρα στήν άν
αρχική προπαγάνδα μέ τή δράση. Φαίνεται πώς είχε κάποιους 
συνεργάτες, μολονότι δέν άνακαλύφθηκαν ποτέ καί μερικά χρόνια 
άργότερα ύπήρξα-y άνθρωποι στό Παρίσι πού περηφανεύονταν πώς 
ήταν φίλοι του, δπως δ νεαρός ποιητής πού συνάντησε δ Όσκαρ 
Ούάϊλντ τό 1898. (27) Ή  πρώτη τρομοκρατική έπίθεση τοΰ Έμίλ 
Άνρύ —μέ μιά αύτοσχέδια βόμβα— Ιγινε στό Παρίσι ένάντια 
στά γραφεία τής «Εταιρείας ’Ορυχείων Καρμώ»* ή έταιρεία αύ
τή είχε καταστείλει έκείνη τή έποχή μιά άπεργία τών έργατών 
της μέ πρωτοφανή άγριότητα. Τελικά ή βόμβα άνακαλύφθηκε 
άπό τήν άστυνομία, πού j τήν μετέφερε στό άστυνομικό τμήμα, δ
που Ισκασε καί σκότωσε πέντε άστυνομικούς. Ό  Άνρύ δέν πιά
στηκε. Ύστερα άπό §να χρόνο περίπου Ικανέ μιά πράξη πού 
σοκάρισε σχεδόν δλο τόν κόσμο, άκόμα καί πολλούς άναρχικούς. 
Τό βράδυ τής 12ης Φεβρουαρίου 1894 — μιά βδομάδα μετά τήν 
έκτέλεση τοΰ Βαγιάν γιά τήν έπίΌεσή του ένάντια στό Κοινοβού
λιο —  δ Άνρύ Ιριξε μιά βόμβα σ’ §να καφενείο κοντά στδ 
Σταθμό Σαίν - Λαζάρ τήν ώρα πού Ινα πλήθος Παριζιάνοι κα
ταστηματάρχες, ύπάλληλοι καί έργάτες Ιπιναν ήσυχα τό ποτό 
τους κι άκουγαν μουσική. Ή  βόμβα προκάλεσε τεράστιες ζημιές’ 
τραυματίστηκαν είκοσι άτομα κι §να πέθανε στή συνέχεια. Ό  
Άνρύ συνελή<^θηκε δστερα άπό σύντομη καταδίωξη.

Ή  συμπεριφορά τοΰ Έμίλ Άνρύ στή δίκη του καί πριν άπό τήν 
έκτέλεσή του άπέδειξε πώς παρέμεινε μέχρι τέλους διανοούμενος. 
Οί πράξεις του ήταν έμπνευσμένες άπό μιά ψυχρή λογική καί 
άπό δνα έλεγχόμενο, φανατικό μίσος γιά τήν κατεστημένη κοι
νωνία. Ό τα ν τόν έπιτίμησαν γιατί σκότωσε άθώους άνθρώπους, 
άπάντησε: «Αέν ύπάρχουν άθώοι». (Μ) Τή θανατική καταδίκη 
τή δέχτηκε μέ τά λόγια: «Προκαλοΰμε τό θάνατο* καί ξέρουμε 
πώς νά τόν άντέξουμε». Άρνήθηκε νά δεχτεί τή βοήθεια ένός οΐ-
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κογενειακοϋ γιατροϋ, πού προσπάθησε νά καταθέσει δτι τό μυα
λό του ήταν διαταραγμένο άπό κάποια άσθένεια δταν ήταν παιδί. 
Στή φυλακή είχε Εκτεταμένες συζητήσεις μέ τόν διευθυντή, γιά 
τόν δποίο έγραψε ένα γλαφυρό δοκίμιο, δπου Εκθέτει τήν Αναρχική 
φιλοσοφία. Καί στό έδώλιο δκανε τήν πιό σαφή καί Ανυποχώρη
τη δήλωση τή'ς θέσης τής τρομοκρατίας: «Ήμουν πεπεισμένος 
πώς ή ύπάρχουσα κοινωνική Οργάνωση ήταν κακή’ ήθελα νά Α
γωνιστώ Ενάντιά της γιά νά έπισπεύσω τήν Εξάλειψή της. ’Έφε
ρα μαζί μου στόν άγώνα ένα βαθύ μίσος πού γινόταν πιό Ιν<τονο 
κάθε μέρα πού περνούσε άπό τό Αποτρόπαιο θέαμα τής κοινωνίας, 
δπου δλα είναι χαμερπή, δλα είναι γεμάτα δειλία, δπου τό καθετί 
άποτελεΐ φραγμό γιά τήν άνάπτυξη τών άνθρώπινων παθών, γιά 
τίς γενναιόδωρες τάσεις τής καρδιάς, γιά τήν έλεύθερη ροή τής 
σκέψης... ’Ήθελα νά άποδείξω στούς μπουρζουάδες πώς οί ά- 
ποιλαύσεις τους δέν θά διαρκέσουν πολύ, πώς οί άπαίσιοι θρίαμβοί 
τους θά τιναχτοϋν στόν άέρα, πώς ή χρυσή τους άγελάδα θά Ιτρεμε 
βίαια πάνω στό βάθρο της μέχρι πού τό τελικό χτύπημα νά τή 
σωριάσει στή λάσπη καί στά αίματα». Έ  βόμβα στό καφενείο 
ήταν ή Απάντηση σ’ δλες τίς Αδικίες πού διέπραττε ή άστική 
κοινωνία. Οί άναρχικοί δέν σέβονται τήν άνθρώπινη ζωή, γιατί 
δέν τήν σέβονται ούτε καί οί Αστοί. Οί άναρχικοί, είπε δ Άνρύ, 
«δέν νοιάζονται γιά τή σωτηρία τής ζωής τών άστών γυναικών 
καί τών παιδιών τους, γιατί κανείς δέν νοιάζεται γιά τή σωτη
ρία τής ζωής τών γυναικών καί τών παιδιών έκείνων πού άγα- 
πούν. Δέν είναι άθώα θύματα Εκείνα τά παιδιά πού πεθαίνουν 
άπό άναιμία στίς παραγκοσυνοικίες, γιατί δέν ύπάρχει ψωμί στό 
σπίτι τους; Ή  Εκείνες οί γυναίκες πού χάνουν τό χρώμα τους 
μέσα στά άνήλια Εργαστήριά σας καί γίνονται κομμάτια γιά νά 
κερδίσουν σαράντα δεκάρες τήν ήμέρα καί είναι τυχερές δταν 
δέν καταλήγουν πόρνες άπό τή φτώχεια' Εκείνοι οί γέροι πού σ’ 
δλη τους τή ζωή τούς Ιχετε κάνει μηχανές μέσα στήν παραγωγή 
καί τούς ρίχνετε στά σκουπίδια ή στά γηροκομεία τών άπόρων 
δταν χάνουν πια τή δύναμή τους; Τουλάχιστον άς Ιχετε τό θάρ
ρος νά παραδεχτείτε τά Εγκλήματά σας, άξιότιμοι κύριοι τής 
μουρζουαζίας, καί νά συμφωνήσετε πώς τά Αντίποινά μας είναι 
άπόλυτα νόμιμα!» Τελικά, δ Έμίλ Άνρύ συνέδε-σε σαφώς τίς πρά

149



ξεις του μέ τδ διεθνές Αναρχικό κίνημα: «Κρεμάσατε Ανθρώπους 
στό Σικάγο, Αποκεφαλίσατε άλλους στή Βαρκελώνη, τούς καρα
τομήσατε στό Μονμπρισόν κ&ί στό Παρίσι, έκεΐνο δμως πού δέν 
θά μπορέσετε ποτέ νά έξολοθρεύσετε είναι ό Αναρχισμός. Οί ρί
ζες του είναι πολύ βαθιές: γεννιέται μέσα στήν καρδιά μιάς κοι
νωνίας πού σωριάζεται στό χώμα' είναι μιά βίαιη Αντίδραση έ- 
νάντια στήν κατεστημένη τάξη πραγμάτων. ’Αντιπροσωπεύει τΙς 
βλέψεις τής έλευθερίας καί τής Ισότητας πού συντρίβουν τήν ύ- 
πάρχουσα έξουσία’ βρίσκεται παντοΟ δλόγυρά σας, πράγμα πού 
κάνει Αδύνατο νά τόν συλλάβετε. Στό τέλος θά σάς σκοτώσει δ- 
λους σας». (2Θ)

3

Τό Αναρχικό κίνημα στίς δεκαετίες τοΟ 1880 καί τοϋ 1890 ήταν 
πραγματικά διεθνές, καί οί διάφορες πράξεις προπαγάνδας μέ 
τή δράση, είτε γίνονταν σάν Ατομική διαμαρτυρία ένάντια στήν 
κοινωνία σάν σύνολο, είτε στρέφονταν ένάντια σέ μονάρχες καί 
πολιτικούς ήγέτες, συμβόλιζαν μιά βαθιά αίσθηση άνησυχίας καί 
έξέγερσης ένάντια στή βιομηχανική κοινωνία. Οί συνθήκες πού 
έπικρατοϋσαν σέ πολλές βιομηχανίες τόσο στήν Εύρώπη δσο καί 
στήν ’Αμερική προκαλούσαν ένα αίσθημα πραγματικοΟ ταξικού 
πολέμου. Παρατηρήθηκαν ξεσπάσματα βίας πού ήταν πιό αύθόρ- 
μητα καί δμεσα άπό τά ύπολογισμένα χτυπήματα τών δολοφό
νων ή τών βομβιστών. Οί έργάτες τής Εταιρείας Όρυχείων Μον- 
σώ, πού δολοφόνησαν τόν μισητό έπιστάτη, οί διαδηλωτές τοϋ 
Φουρμιέ στή βόρεια Γαλλία πού πυροβολήθηκαν τήν Πρωτομα
γιά τοϋ 1891, οί Απεργοί στά δρυχεΐα τοϋ Ρίο Τίντο στήν 'Ισπα
νία ή οί άγρότες τής Σικελίας ή τής ’Ανδαλουσίας πού έξεγέρθη- 
καν καί Ακολούθησε ή καταστολή τους άπό στρατιωτικές δυνά
μεις, δλα αύτά δημιούργησαν μάρτυρες πού τούς διεκδίκησαν σάν 
δικούς τους οί άναρχικοί. "Οπου ή κατάσταση Εδειχνε Απελπι
στική, δπου οί'τσιφλικάδες ή οί έργοδότες ήταν Ιδιαίτερα σκλη
ροί καί άρπαγες, κι δπου ήταν Αφόρητες οί συνθήκες δουλειάς, 
Εβρισκαν συμπάθεια οί Αναρχικές Ιδέες καί παρακινούσαν τούς
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άνθρώπους σέ δράση. Οί μελετημένες διαμαρτυρίες τών τρομο
κρατών φαίνεται πώς ήταν τά σύμβολα τής μαζικής δυσαρέσκειας 
καί τοΟ ύπόκωφου έπαναστατικοΰ πάθους.

Οί καταστάσεις αύτές δέν έπικρατοϋσαν μονάχα στήν Εύρώπη. 
Οί άναρχικοί άπδ τήν Εύρώπη έφεραν τΙς άναρχικές ιδέες στίς 
ΗΠΑ καί, γιά λίγο τουλάχιστον, έπηρέασαν τήν άνάπτυξη τοϋ 
έργατικοϋ κινήματος έκεΐ. *0 πιό γνωστός άπόστολος τοΰ άναρ- 
χισμοΰ στίς Η Π Α  ήταν ένας Γερμανός, δ Γιόχαν Μόστ, πού ε- 
φτασε έκεΐ τό 1882. Ό  Μόστ είχε γεννηθεί στό Άουγκσμπουργκ 
τής Βαυαρίας καί ήταν νόθο παιδί ένός φτωχοϋ ύπαΓλλήλου καί 
μιδς γκουβερνάντας. (30) Άνατράφηκε άπό μιά μητριά πού τή 
μισούσε, καί στά δεκατρία του χρόνια τοϋ έκαναν μιά έγχείρηση 
στό πρόσωπο πού τόν άφησε παραμορφωμένο —  άν καί άργότερα 
μπόρεσε νά καλύψει έν μέρει τήν παραμόρφωσή του μέ μιά μεγά
λη γενειάδα. Μαθήτευσε σάν βιβλιοδέτης καί τό 1860 βρισκόταν 
στήν 'Ελβετία, δπου προσχώρησε στή Διεθνή. Ύ-στερα άπό δέκα 
χρόνια περίπου σοσιαλιστικής προπαγάνδας στή Γερμανία καί τήν 
Αύστρία, όπότε καί γιά πολύ μικρό διάστημα διατέλεσε μέλος 
τοϋ γερμανίκοϋ Ράϊχστακ, έφυγε γιά τό Λονδίνο τό 1878, μετά 
άπό μιά περίοδο φυλάκισης λόγω τής προπαγάνδας του ένάντια 
στόν Κάϊζερ καί τόν κλήρο. Στά έπόμενα δέκα χρόνια διέκοψε 
τίς σχέσεις του μέ τούς Γερμανούς σοσιαλιστές καί έπαψε πιά 
νά πιστεύει στή δυνατότητα άποτελεσματικής πολιτικής δράσης. 
Διαγράφηκε άπό τό γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, πού 
τά έπόμενα είκοσι χρόνια διέγραφε άσύκπολα όποιονδήποτε ύπο- 
ψιαζόταν γιά όπαδό κάποιας άναρχικής αίρεσης. Ό  Μόστ είχε 
έπηρεαστεΐ άπό τΙς ιδέες τοΰ Μπακούνιν, Ιδιαίτερα μέσω δρισμέ- 
νων Βέλγων δπαδών τοΰ Μπακούνιν, καθώς καί άπό τόν Ώγκύστ 
Μπλανκί, τό βετεράνο Γάλλο έπαναστάτη, γιά τόν όποιο ή 
έπανάσταση ήταν σχεδόν αύτοσκοπός. Στό Λονδίνο, ό Μόστ άρ
χισε νά έκΐδίδει μιά έφημερίδα, τήν Freiheit («Έλευθερία») , 
καί μέσα άπό κεΐ διακήρυχνε τή θεωρία τής άμεσης δράσης. Τό 
1881 κλείστηκε στή φυλακή έξαιτίας κάποιου άρθρου του δπου 
ίπιδοκίμαζε τή δολοφονία τοΰ τσάρου ’Αλεξάνδρου I I . Ή  έφημε
ρίδα του θεωρήθηκε ύποπτη γιά ύποκίνηση κάθε είδους δολοφο
νίας, κι δταν δ λόρδος Φρέντερικ Κάβεντις δολοφονήθηκε στό
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Δουβλίνο άπδ ’Ιρλανδούς έθνικιστές πού δέν είχαν καμιά σχέση 
μέ τδ άναρχικδ κίνημα καί πού τούς στόχους τους σίγουρα Απο- 
δοκίμαζε δ Μόστ, τά γραφεία τής Freiheit δέχτηκαν κι άλλη 
έπιδρομή άπδ τήν άστυνομία καί πιάστηκαν δύο άπδ τούς τυπο
γράφους. "Οταν δ Μδστ βγήκε άπδ τή φυλακή άντιλήφθηκε δτι 
κάθε παραπέρα δράση στδ Λονδίνο ήταν άδύνατη, καί τδ Δεκέμ
βριο τοϋ 1882 μπάρκαρε γιά τήν ’Αμερική.

Στή Γερμανία δ Μδστ είχε έλάχιστη έπιρροή» καί οί άναρχι
κοί έκεΐ περιορίζονταν στά άτομα έκεϊνα πού βρίσκονταν σέ έπα- 
φή μέ τούς ύποστηριχτές τοΟ Μπακούνιν καί τοΟ Γκυγιώμ στδ 
Ζυρά. Παρόλα αύτά άκόμα καί ή πειθαρχική Ατμόσφαιρα τής 
Γερμανίας δέν έμεινε έντελώς άνέπαφη άπδ τήν έπιδημία τής τρο
μοκρατίας. ’Εκτδς άπδ τις έπιθέσεις ίνάντια στδν Κάϊζερ τδ 1878, 
πού ήτχν άναρχικές άπδ τήν άποψη τής μεθόδου, μολονότι οί 
δράστες τους είχαν έλάχιστη ή καμιά έπαφή μέ τίς άναρχικές 
Ιδέες καί δμάδες, έγιναν μιά-δυδ Απόπειρες γιά προπαγάνδα μέ 
τή δράση. Έ νας νεαρδς πού δνομαζόταν Άουγκουστ ΡάΓνσντορφ 
σχέδιασε νά άνατινάξει τδ Έθνικδ Μνημείο στδ Ρουντεσχάϊμ στδ 
Ρήνο τήν ήμέρα τών έγκαινίων του, δπου θά παρεβρισκόταν δ 
Κάϊζερ καί οί πρίγκιπες. Δυστυχώς δμως γιά τδν Ράϊνσντορφ, 
χτύπησε τδ πόδι του λίγο πριν άπδ τήν τελετή, καί άναγκάστηκε 
νά έμπιστευθεΐ τήν ύπόθεση σέ δυδ συνεργάτες του, πού ξέχασαν 
νά άγοράσουν ένα άδιάβροχο κάλυμα γιά τή βόμβα. Μιά καί έ
βρεξε γερά τή νύχτα πριν άπδ τήν άπόπειρα, ή βόμβα, δπως ή
ταν φυσικδ, δέν έσκασε. Λίγες βδομάδες άργότερα δμως έγινε μιά 
έκρηξη στδ άρχηγεΐο τής άστυνομίας τής Φρανκφούρτης, καί δ 
άρχηγδς τής άστυνομίας, Ρούμπφ —πού ένδέχεται νά προκάλεσε 
δ ίδιος τήν έκρηξη—  κατόρθωσε μέ συνεχείς Ανακρίσεις νά Ανα
καλύψει, χάρη στήν Αδιακρισία τών φίλων τοϋ Ράϊνσντορφ, δ- 
λόκληρο τδ ίστορικδ τής έκτρωματικής συνωμοσίας γιά τή δολο
φονία τοϋ Κάϊζερ καί τών πριγκίπων. Τδ Δεκέμβριο τοϋ 1884 
συνελήφθηκε δ Ράϊνσντορφ καί έκτελέστηκε στίς άρχές τοϋ 1885, 
φωνάζοντας πριν πεθάνει: «Κάτω ή βαρβαρότητα! Ζήτω ή άναρ- 
χ ία !» (31)

Έ  έκδίκηση γιά τδν Ράϊνσντορφ δέν άργησε καί τόσο πολύ, 
γιατί λίγο πριν τήν έκτέλεσή του δολοφονήθηκε δ άρχηγδς τής
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Αστυνομίας, Ρούμπφ. "Ενας νεαρός άναρχικός πού είχε Ερθει τόν 
τελευταίο καιρό άπό τήν Ελβετία κατηγορήθηκε γιά τό φόνο, 
ποφόλο πού τά έναντίον του στοιχεία ήταν άνεπαρκή καί δρκι- 
ζόταν πώς ήταν άθώος. "Οταν δ είσαγγελέας ζήτησε τή θανατι
κή ποινή, δ νεαρός κραύγασε μέ πραγματικά άναρχικό στύλ: «Δέν 
θά προλάβεις νά ζητήσεις κι άλλη θανατική καταδίκη». Στήν 
προκειμένη περίπτωση δέν χρειάστηκε νά γίνει κάποια άλλη 
πράξη Αναρχικής έκδίκησης, μιά καί δ είσαγγελέας σέ πολύ λί
γο διάστημα τρελάθηκε. "Ολες αύτές οί περιπτώσεις δμως δέν 
ήταν παρά μεμονωμένες ένέργειες, καί πολύ γρήγορα έξαφανί- 
στηκαν άπό τή Γερμανία οί Αναρχικές Ιδέες, έκτός βέβαια Από τούς 
κύκλους τών μποέμ διανοούμενων, δπως τοΰ Βαυαροΰ συγγραφέα 
Γκούσταφ Λαντάουερ καί δρισμένων διαφωνούντων σοσιαλδημο
κρατών, πού είχαν διαγραφεΐ άπό τό σοσιαλιστικό κόμμα γιατί 
ύποστήριζαν τήν άμεση έπαναστατική δράση.

Στήν ’Αμερική, άπό τήν άλλη μεριά, δ Μόστ βρήκε γονιμότερο 
Ιδαφος γιά τήν προπαγάνδα του άπ’ δ,τι στή Γερμανία ή τήν 
’Αγγλία. "Οταν Ιφτασε έκεΐ δέν είχε περάσει πολύς καιρός πού 
είχαν γίνει Απεργίες σ’ δλη τή χώρα, καί τό κίνημα γιά τήν ε
φαρμογή τοΰ όχτάωρου βρισκόταν στήν άνθησή του. Πολλοί άπό 
τούς πρόσφατους μετανάστες, ιδιαίτερα οί Ρώσοι καί οί ’Ιταλοί, 
είχαν φέρει μαζί τους τις Αναρχικές πεποιθήσεις τους καί δια
τηρούσαν έπαφές μέ άλλους άναρχικούς στήν πατρίδα τους. (Μιά 
δμάδα ’Ιταλών άναρχικών στό Πάτερσον, στό Νιού Τζέρσεϋ σχε- 
δίασε καί έκτέλεσε τή δολοφονία τοΰ βασιλιά Ούμβέρτου I ζ'ο 
1900). Στόν σκληρό κόσμο τοΰ άνερχόμενου Αμερικάνικου κα
πιταλισμού μιά απλή έργοστασιακή διαμάχη μπορούσε εύκολα νά 
μετατραπεΐ σέ πραγματικό πόλεμο άνάμεσα στούς έργοδότες καί 
τούς έργάτες, δπως δταν, λογουχάρη, οί άπεργοί στά χαλυβουρ
γεία τής Εταιρείας Κάρνεγκυ στήν Πενσυλβανία πήραν μέρος 
σέ μιά μάχη έκ παρατάξεως ένάντια στούς άνδρες πού είχαν προσ- 
ληφθεί άπό τή έργοδοσία γιά τό σπάσιμο τής Απεργίας. Ό  Μόστ 
άρχισε νά έκδίδει τήν Freiheit σάν γερμανόφωνη άναρχική έ- 
φημερίδα καί πολύ γρήγορα ύπήρχαν ιταλικά καί Ισπανικά πε
ριοδικά πού προπαγάνδιζαν τις ιδέες και τις μεθόδους τής άναρ- 
χικής κοινωνικής έπανάστασης καθώς καί άλλα άναρχικά περιο
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δικά στά Γαλλικά, τά Τσέχικα καί τά Εβραίικα. Στήν ούσία, 
3τή διάρκεια αύτών τών χρόνων τό Αναρχικό κίνημα στίς ΗΠΑ 
7)ταν άπόλυτα ξενοφερμένο* καί οί διαβόητοι ύποκινητές έβγαζαν 
τούς φλογισμένους λόγους τους στά Γερμανικά, τά Ρωσικά, τά 
Ιταλικά ή τά Εβραίικα. Ή  βιαιότητα αύτής τής προπαγάνδας 
καί ή σαφής ύποκίνηση σέ δράση πού περιείχαν μπροσούρες δ
πως τοΟ Μόστ, «Ή έπιστήμη τοΰ έπαναστατικοΰ πολέμου» («έγ- 
χειρίδιο μέ όδηγίες γιά τήν χρήση καί προετοιμασία νιτρογλυκε
ρίνης, δυναμίτη, πυρίτιδας, έκρηκτικοΰ ύδράργυρου, βομβών, πυ
ροσωλήνων, δηλητηρίων κλπ») (32) ,  βοήθησαν γιά νά θεωρούνται 
οί άναρχικοί ύπεύθυνοι γιά κάθε βίαιη Αναταραχή. Οί άναρχικές 
διαδηλώσεις, μαζί μέ τή μαύρη σημαία πού είχε γίνει τώρα πιά 
τό έπίσημο έμβλημα τών Αναρχικών, προκαλοΰσαν σχεδόν πάντο
τε τήν ύποψία δτι θά κατέληγαν σέ κάτι χειρότερο* δταν μάλι
στα οί άναρχικές έφημερίδες δημοσίευαν έξορκισμούς σάν τόν 
Ακόλουθο: «Δυναμίτης! ’Απ’ διλα τά καλά πράματα, τοΰτο είναι 
τό καλύτερο. Χώστε Αρκετές λίμπρες Από τοΰτο τό καλό ύλικό 
σ’ Ενα σωλήνα. .  . βουλώστε τίς δυό άκρες, βάλτε Ενα καψούλι 
μέσα σ’ Ενα φυτίλι, τοποθετήστε το κάπου κοντά σέ πλούσιους 
τεμπέληδες πού ζοΰνε άπό τόν ίδρώτα άλλων Ανθρώπων, κι ά- 
νάψτε τό φυτίλι. Τό Αποτέλεσμα 6ά είναι ικανοποιητικό, τι ώραΤος 
κρότος!. . .  Μιά λίμπρα άπό τοΰτο τό Ανώτερο ύλικό κάνει νά 
φαίνονται Ανίκανα χιλιάδες ψηφοδέλτια — καί μήν τό ξεχνά
τ ε !» ^ 3)

Σ’ αυτήν Ακριβώς τήν Ατμόσφαιρα συνέβη Ενα άπό τά πιό 
γνωστά περιστατικά στήν Ιστορία τοΰ Αμερικανικού Αναρχισμοΰ. 
Τό 1886 ή κατάσταση στό Σικάγο ήταν τεταμένη: ή πόλη ήταν 
τό έπίκεντρο τής κινητοποίησης γιά τήν έφαρμογή τοΰ όχτάωρου* 
ύπήρχε μιά δμάδα άπό δραστήριους Αναρχικούς, βασικά γερμα
νικής καταγωγής* καί είχαν γίνει συχνές συγκρούσεις Ανάμεσα 
στούς Απεργούς καί τούς Απεργοσπάστες στά έργοστάσια Μακ- 
Κόρμικ. ΤΗταν στό Σικάγο πού γιορτάστηκε γιά πρώτη φορά ή 
Πρωτομαγιά σάν ήμέρα Ιργατικών διαδηλώσεων καί παρόλο πού 
ή 1η Μαΐου 1886 είχε περάσει ήσυχα, δυό μέρες Αργότερα ή 
Αστυνομία άρχισε νά πυροβολεί κατά τή διάρκεια μιας σύγκρουσης 
στά έργοστάσια ΜακΚάρμίκ. ’Αποτέλεσμα, ή τοπική γερμανική
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άναρχική έφημερίδα «Arbeiterzeitung» («Εργατική Έφημε 
ρίδα»), δημοσίευσε ένα κύριο άρθρο τοϋ Αρχισυντάκτη νΟγκαστ 
Σπάίς μέ τίτλο, «Εκδίκηση! Έργάτες! Στά "Οπλα!» Ταυτόχρο
να, προγραμματίστηκε μιά συγκέντρωση διαμαρτυρίας στό ΧαιΟ- 
μάρκετ, έναν μεγάλο άνοιχτό χώρο, δπου, δπως άναγγέλθηκε μέ 
τήν προκήρυξη, «θά παρευρεθοΰν καλοί δμιλητές γιά νά καταγ
γείλουν τΙς τελευταίες θηριωδίες τής άστυνομίας, τούς πυροβολι
σμούς ένάντια στούς συντρόφους μας έργάτες χτές τό άπόγευ-

Ή  συγκέντρωση προχώρησε άρκετά ήσυχα καί πρός τό τέλος 
τό ξέσπασμα μιάς δυνατής καταιγίδας έκανε πολλούς άπό τό 
πλήθος νά φύγουν. Σ ’ αύτό τό σημείο ή άστυνομία διέταξε τή 
διάλυση τής συγκέντρωσης, ένώ μιλοϋσε δ Σάμουελ Φήλντεν, έ
νας άπό τούς ήγέτες τής διαδήλωσης. Ό  Φήλντεν άρνήθηκε καί 
δήλωσε πώς ή συγκέντρωση ήταν άπόλυτα εϊρηνική καί δέν δια
σάλευε τήν τάξη. Ό  έπικεφαλής τής άστυνομίας έπέμεινε καί 
έκείνη τή στιγμή ρίχτηκε μιά βόμβα μέσα στό πλήθος. Σκοτώ
θηκε ένας άστυφύλακας καί κάμποσοι άλλοι τραυματίστηκαν, καί 
ή άστυνομία άρχισε νά πυροβολεί: στή σύγχυση πού έπακολού- 
θησε σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κι άλλοι άστυφύλακες καί 
διαδηλωτές. Τό θέμα τής εύθύνης γιά τήν άρχική βόμβα δέν 
ξεκαθαρίστηκε ποτέ' δπως πολύ συχνά σέ τέτοια έπεισόΰια προ
βλήθηκαν ισχυρισμοί πώς ήταν προβοκατόρικη πράξη άπό τήν 
πλευρά τής άστυνομίας.

Άμέσως κατέλαβε τήν πόλη βίαιος πανικός άνάλογος μέ τούς 
«κόκκινους πανικούς» πού συνέβαιναν πολλά χρόνια μετά στίς 
ΗΠΑ. Σύμφωνα μ’ ένα δημοσιογράφο τής έποχής: «01 καλοί άν
θρωποι ξέχασαν τή λογική καί άπαιτοϋν κραυγαλέα έκδίκη- 
ση».(35) Ή  άστυνομία άποφάσισε νά συλλάβει έννιά γνωστούς 
άναρχι-κούς ύποκινητές καί συγγραφείς. Α π ’ αύτούς οί δύο δέν 
βρέθηκαν' ένας άπ’ αύτούς, δ Σνάουμπελτ, πού ένδέχεται καί νά 
έριξε πράγματι τή βόμβα, έξαφανίστηκε' ένας άλλος, ό Άλμπ*ρτ 
Πάρσονς, παραδόθηκ,ε άργότερα γιά νά συμμεριστεί τήν τύχη τών 
συντρόφων του. Στό έδώλιο" παρουσιάστηκαν όκτώ άνθρωποι κα
τηγορούμενοι γιά τή δολοφονία τοϋ άστυφύλακα' υστέρα άπό τή 
δίκη πού άπηχοϋσε μέ άκρίβεια τή διάθεση τής κοινής γνώμης
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γιά έκδίκηση καί δχι τήν άπόδοση Αμερόληπτης δικαιοσύνης, 
τέσσερεις άπό τούς κατηγορούμενους καταδικάστηκαν σέ θάνατο 
καί οί δπόλοιποι σέ μεγάλες ποινές φυλάκιοης. "Ενας άπ’ αύτούς, 
δ Λίνγκ, ήταν πραγματικά γνήσιος τρομοκράτης πού είχε φτιάξει 
βόμβες, άλλά δέν ύπήρχε καμιά άπόδειξη δτι είχε σχέση μέ τή 
βόμΰα στό Χαιϋμάρκετ. Οί άποδείξεις ένάντια στούς ύπόλοιπους 
ήταν σχεδόν άνύπαρκτες. Οί κατηγορούμενοι άμφισβήτησαν τήν 
άρμοδιότητα του δικαστήριου καί χρησιμοποίησαν μιά δεύτερη 
δίκη γιά νά βγάλουν τολμηρούς άναρχικούς λόγους. Ό  Πάρσονς 
μιλοϋσε έπί δκτώ ώρες καί δ Φήλντεν έπί τρεις, ένώ δ Σβάμπ μί
λησε γιά «μιά κοινωνική κατάσταση δπου δλα τά άνθρώπινα δν- 
τα κάνουν τό σωστό γιά τόν άπλό λόγο δτι αύτό είναι σωστό καί 
μισοϋν τό Αδικο άπλώς γιατί είναι άδικο». (36) Ό  Λίνγκ έκδήλω- 
σε τήν περιφρόνησή του γιά «τήν "τάξη,, σας, τούς νόμους σας, 
γιά τή στηριγμένη ιστή βία έξουσία σας». (37)

Παρόλες τις έκκλήσεις πρός τά άνώτερα δικαστήρια καί τις 
αιτήσεις γιά χάρη —άνάμεσά τους καί μιά ύπογραμμένη άπό 
έπιφανεΐς συγγραφείς δπως δ Μπέρναρ Σώ καί δ ’Όσκαρ Ούάϊλντ 
— οί τέσσερεις άπό τούς κατηγορούμενους έκτελέστηκαν, άπο- 
δείχνοντας τις άναρχικές πεποιθήσεις τους καί διεκδικώντας σκό
πιμα τή θέση τοϋ μάρτυρα: ένας άπ’ αύτούς Ιδιαίτερα, δ ’Ώγκαοτ 
Σπάϊς, εγινε πλατιά γνωστός γιά τά δραματικά του λόγια στδ 
ικρίωμα: «θά Ερθει μιά έποχή πού ή σιωπή μας στόν τάφο θά 
είναι πιό ισχυρή άπό τις φωνές πού στραγγαλίζετε σήμερα» (38) 
Έξαιτίας αύτών τών γεγονότων συνελήφθηκε δ Γιόχαν Μόστ, ά- 
φοϋ μίλησε σέ μιά -συγκέντρωση συμπαράστασης στή Νέα Ύόρκη, 
Σ ’ δλη τήν ύπόλοιπη ζωή του μπαινόβγαινε στίς φυλακές, προ
σπαθώντας νά διατηρήσει τήν Εκδοση τής έφημερίδας του Frei- 
heit καί παίρνοντας μέρος σέ διαμάχες μέ άλλους άναρχικούς, 
τόσο ’Αμερικανούς δσο καί ξένους. Όρισμένες άπ’ αύτές τις δια» 
μάχες ήταν Ιδιαίτερα σκληρές' σέ κάποια συγκέντρωση ή θυελ
λώδης καί άτρόμητη Έ μμα Γκόλντμαν προσπάθησε νά τόν χτυ 
πήσει. Μέχρι τό θάνατό του τό 1906, δ Γιόχαν Μόστ παρέμεινι 
άκούραστος καί άφοσιωμένος προπαγανδιστής, πού τό άνατρεπτι- 
κό του μήνυμα Εδειχνε έντελώς άντίθετο μέ τή φιλόπονη «μικρό
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αστική» φύση του, ταυτόχρονα στοργικός καί γκρινάρης, γενναιό
δωρος καί καχύποπτος.

Ή  ιδίκη τοϋ Σικάγο φλόγισε τή φαντασία πολλών νεαρών έπα- 
ναστατών καί μεταρυθμιστών. Ή  νεαρή Ρωσοεβραία "Εμμα Γκόλντ- 
μαν, πού είχ« ήδη βιώματα άπό τή σκληρότητα τής ζωής τής 
άμερικανικής έργατικής τάξης, καταπιάστηκε παθιασμένα μέ τήν 
άναρχική κινητοποίηση καί προπαγάνδα καί ξεκίνησε μιά σταδιο
δρομία πού θά ήταν μακρόχρονη καί ταραχώδης. (39) Ό  φίλος 
της, δ Άλεξάντερ Μπέρκμαν, Ρώσος κι αύτός, Αγανάκτησε τό
σο πολύ μέ τήν Ανταπεργία τής έταιρείας Κάρνεγκυ στά έργοστά- 
σιά της στήν Πενσυλβανία πού άποφάσισε νά σκοτώσει τόν Χέν- 
ρυ Κλαίυ Φρίκ, πρόεδρο τοϋ διοικητικού συμβουλίου. Στή συνέ
χεια, αύτός, ή Έ μμα Γκόλντμαν κι 2νας νεαρός άναρχικός ζω
γράφος — ζοϋσαν δλοι μαζί σάν «Ιψενικό τρίγωνο», διατηρώντας 
ίνα, κατάστημα παγωτών στό Γουορτσέστερ τής Μασσαχουσέτης— 
σχ&δίοοσαν τή δολοφονία' καί άφήνοντας τήν "Εμμα στή Νέα Ύ- 
όρκη γιά νά συγκεντρώσει χρήματα μέ κάθε μέσο — Ικανέ καί 
μιά Αποτυχημένη Απόπειρα πορνείας—  δ Μπέρκμαν ξεκίνησε γιά 
τήν πραγματοποίηση τής άποστολής τους. Κατάφερε νά μπεΐ μέ
σα στό γραφείο τοΰ Φρίκ, άλλά δέν μπόρεσε παρά νά τόν τραυ
ματίσει. Συνελήφθηκε καί καταδικάστηκε σέ είκοσιδύο χρόνια 
φυλάκιση. Έ  Έ μμα Γκόλντμαν κινήθηκε δραστήρια γιά νά πε
τύχε*. συμπαράσταση γιά τό μετριασμό τής ποινής του, άλλά δ 
Μπέρκμαν Αποφυλακίστηκε τελικά μόνο τό 1906.

Στό μεταξύ, τό 1901 δ πρόεδρος Ούΐλλιαμ ΜακΚίνλεΟ δολο- 
φονήθηκε στό Μπάφαλο άπό £ναν νεαρό πολωνικής καταγωγής 
πού ονομαζόταν Τσόλγκοτς. Ό  Τσόλγκοτς, κατά πάσα πιθανότη
τα, δέν ήταν μέλος καμιάς Αναρχικής όργάνωσης καί φαίνεται 
ΐίώς ένήργησε άπό μόνος του, παρακινημένος άποκλειστικά άπό 
κάποια έσωτερική αΓσθηση καταδίωξης καί Αδικίας. Είχε παρα
κολουθήσει, 2μως, κάποια διάλεξη τής νΕμμα Γκόλντμαν, καί έ- 
χιίνη ξεκίνησε άμέσως μιά Ιντονη περιοδεία διαλέξεων σέ συμπα
ράστασή του, παρόλο πού δέν τόν ήξερε καί δήλωσε πώς δέν 
Επιδοκίμαζε τή δολοφονία του προέδρου. Ό  Τσόλγκοτς έκτελέ- 
κηκε καί ή "Εμμα Γκόλντμαν συνελήφθηκε, δπως καί δ Μόστ, 
καρά τό γεγονός δτι είχε πριν πολύ καιρό ταχθεί ένάντια στήν ά-
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τομική τρομοκρατία, καί παρά τό γεγονός δτι ή άντιπάθειά του 
γιά τόν Μπέρκμαν είχε συντείνει στή ρήξη τών σχέσεών του μέ 
τήν Γκόλντμαν, πού ήταν κάποτε άφοσιωμένη ύποστηρίχτριά του 
καί προηγουμένως, σύμφωνα μέ τά λόγια της, είχε φτάσει στό 
σημείο νά γίνει έρωμένη του.

Ή  δολοφονία τοϋ προέδρου ΜακΚίνλεϋ 2πεισε τις άρχές πώς 
ύπήρχε πράγματι άναρχικός κίνδυνος. Ό  θήοντορ Ρούσβελτ κα
τήγγειλε τό γεγονός στό λόγο του στό Κογκρέσο τό Δεκέμβριο 
τοΰ 1901 καί τό Κογκρέσο θέσπισε ένα νόμο πού άπέκλειε άπό 
τις ΗΠΑ δποιοδήποτε άτομο «$έν πιστεύει ή έναντιώνεται σέ δ
λες τις όργανωμένες κυβερνήσεις». Ό  φόβος γιά τόν άναρχισμό 
παρέμεινε ζωντανός μέχρι καί τή δεκαετία τοΰ 1920, δπως άπέ- 
δειξε ή δίκη «Σάκκο καί Βαντζέτι»* παρόλο δμως πού οί δραστή
ριες άναρχικές 6μάδες έξακολούθησαν νά Ακμάζουν άνάμεσα στούς 
μετανάστες καί παρόλο πού άρκετοί διανοούμενοι συναρπάστηκαν 
άπό τις άναρχικές θεωρίες ή άπό τήν προσωπικότητα τής "Εμμα 
Γκόλντμαν, στήν ούσία είχαν έγκαταλειφθεΐ οί άτομικές πράξεις 
τρομοκρατίας, καί βασικά τό άναρχικό πνεϋμα διατήρησε σημαντική 
έπιρροή στίς Η ΠΑ γιά πάρα πολλά χρόνια μόνο μέ τήν άμεση 
δράση μέσα στό χώρο τής βιομηχανίας.

Γενικά, δμως, ή έμπειρία δύο δεκαετιών «προπαγάνδας μέ τήν 
δράση» άνάγκασε δλους τούς άναρχικούς στήν Εύρώπη καί τήν 
’Αμερική νά ξανασκεφτοΰν τό ζήτημα τών μεθόδων καί τών σκο
πών τους. Παρά τήν προσωρινή άντίδραση μετά τήν Κομμούνα 
καί παρά τις έπανερχόμενες κρίσεις τής καπιταλιστικής οίκονο- 
μίας, στό τέλος τοΰ 19ου αΙώνα ό νομικός καί συνταγματικός μη
χανισμός γιά τήν έπίτευξή κοινωνικών μεταρυθμίσεων καί οίκο- 
νομικών βελτιώσεων ήταν πολύ πιό Αποτελεσματικός άπ’ δ,τι ύ- 
πήρξε στήν έποχή τής βιομηχανικής έπανάστασης. Στις περισσό
τερο άναπτυγμένες χώρες φαινόταν πιό λογικό νά προσχωρήσει 
κανείς σέ κάποιο πολιτικό κόμμα ή συνδικάτο καί νά κινητοποιη
θεί νόμιμα γιά μερικές μεταρυθμίσεις Ίταρά νά καταφύγει στίς 
άποκαλυπτικές χειρονομίες τών άναρχικών. Πράγματι, ή άμεση 
βιαιότητα τών άναρχικών έξακολούθησε νά άσκεϊ κάποια γοητεία 
μόνο σέ χώρες δπως στήν Ισπανία, δπου ήταν σχεδόν άνύπαρκτη 
ή δυνατότητα άνοιχτής Ιργατικής πολιτικής δράσης.
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Εξάλλου ή προπαγάνδα μέ τή δράση μποροϋσε εύκολα νά με- 
τατραπεΐ σέ προπαγάνδα έναντίον καί δχι ύπέρ τών άναρχικών 
Ιδεών. "Οπως έγραψε τήν έποχή τής δίκης τοΰ ΈμΙλ Άνρύ δ 
Όκτάβ Μιρμπώ, ένας Γάλλος συγγραφέας τής δεκαετίας τοϋ 1890 
πού συμπαθούσε ιδιαίτερα τδν Αναρχισμό: «"Ενας θανάσιμος έχ- 
θρδς τοΰ Αναρχισμοΰ δέν θά μποροϋσε νά καταφέρει καλύτερο 
πλήγμα ένάντιά του άπ’ δ,τι δ ΈμΙλ Άνρύ δταν πέταξε τήν Ανε
ξήγητη βόμβα του άνάμεσα σέ ειρηνικούς Ανώνυμους Ανθρώπους 
πού είχαν πάει γιά μιά μπύρα πρίν κοιμηθοΰν. . .  Ό  ΈμΙλ Άνρύ 
δηλώνει, Ισχυρίζεται, διακηρύχνει πώς είναι Αναρχικός. Είναι 
πιθανό. Άλλά δ Αναρχισμός έχει γερές πλάτες, σάν τδ χαρτί 
Αντέχει τά πάντα. Σήμερα είναι τής μόδας νά διεκδικοΰν κάποια 
σχέση μαζί του οί έγκληματίες, δταν μάλιστα έχουν διαπράξει 
κάποιο Αρκετά καλό έγκλημα. . .  Κάθε πλευρά έχει τούς έγκλη
ματίες της καί τούς φρενοβλαβείς της, γιατί κάθε πλευρά έχει 
Ανθρώπινα δντα».(40) Δέν ήταν δλοι οί Αναρχικοί διανοούμενοι 
τόσο Ανυποχώρητοι στήν Απδ μέρους τους καταδίκη τής τρομο
κρατίας, άλλά δλοι τους είχαν συνείδηση τοΰ διλήμματος πού πα
ρουσιαζόταν. Ό  Γιόχαν Μδστ θεωροΰσε δλες τΙς έγκληματικές 
ένέργειες Αναπόφευκτο άποτέλεσμα τής ύπάρχουσας κοινωνίας. 
«Αναγνωρίζω έναν "Αγριο” άναρχικδ σέ κάθε έγκληματία, Ανε
ξάρτητα Αν τδν συμπαθώ ή δχι, γιατί ένας τέτοιος Ανθρωπος, Α
κόμα κι δταν δρ& γιά διικό του δφελος, είναι Απλώς προϊδν τής έ- 
ποχής του».(41) Ό  Έλιζέ Ρεκλύ, δ έπιφανής γεωγράφος καί 
Ανθρωπος μέ πραγματικές έπιστημονικές Ικανότητες, πού περιέβα
λε τΙς άναρχικές πεποιθήσεις του μέ τούς ήθικούς ένδοιασμούς 
τοΰ ούγενότικου παρελθόντος του, Απέφυγε δποιαδήποτε κρίση: 
«*Οταν ένα Απομονωμένο Ατομο, έξαλλο Απδ δργή παίρνει τήν 
Λκδίκησή του ένάντια στήν κοινωνία πού τδ Ανέθρεψε Ασχημα, τδ 
Ιθρεψε Ασχημα καί τδ συμβούλεψε Ααόμη πιδ Ασχημα, τΐ μπορώ 
νά πώ έγώ; Είναι τδ Αποτέλεσμα τρομακτικών δυνάμεων, οί συ
νέπειες βαθιά ριζωμένων παθών, τδ ξέσπασμα τής δικαιοσύνης 
στά πρωτόγονα στάδιά της. Νά ταχθώ ένάντια σέ τοΰτο τδν Ατυ
χο Ανθρωπο καί έτσι νά δικαιώσω, έστω καί έμμεσα, τδ σύστημα 
ταπείνωσης καί καταπίεσης πού τδν συνθλίβει μαζί μέ έκατομμύ- 
ρια συνανθρώπους του —  ποτέ!»(42) Πρόκειται γιά στάση πού
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ενόχλησε τον Ζάν Γκράβ, τόν εκδότη τής La Revolte, τοΰ όποιου 
ή πίστη στόν έαυτό του σαν θεματοφύλακα τών πραγματικών άν
αρχικών ιδανικών καί θεωριών τοϋ έξασφάλισε τό παρατσούκλι 
«ό πάπας τής όδοΰ Μουφτάρ». «'Όσον άφορδ τήν άνοχή του καί 
τήν καλοσύνη του», Ιγραφε γιά τόν Ρεκλύ, «πρέπει νά παραδεχτώ 
πώς άρκετές φορές μοΰ δίνουν στά νεϋρα καί συχνά ήταν ή αιτία 
νά τσακωθούμε γιά διάφορα θέματα προπαγάνδας... Έχουν τό 
δικαίωμα οι ηλίθιοι καί οί άπατεώνες νά καταστρέφουν τίς Ιδέες 
πού υπερασπιζόμαστε;... Έχουμε διαφωνήσει πάρα πολλές φο
ρές γιά τό ζήτημα τής κλοπής. "Κλέφτες” , μοϋ έγραψε κάποτε, 
είμαστε δλοι, κι έγώ μάλιστα δ άρχικλέφτης, μιά καί δουλεύω 
γιά έναν έκδότη, προσπαθώντας νά ικερδίσω δέκα ή είκοσι φορές 
περισσότερα άπό δσα κερδίζει ένας τίμιος άνθρωπος. Καθετί εί
ναι ληστεία». (43)

Παρόλα αύτά ή τρομοκρατία είχε άποτελέσματα* καί σάν μέθο
δος συγκέντρωσης προσοχής σ’ Ινα σκοπό έξακολουθεΐ νά έφαρμό- 
ζεται. Οί παρισινές έφημερίδες τής δεκαετίας τοΰ 1960 μέ τίς 
είδήσεις τους γιά τίς τρομοκρατικές ένέργειες τοΰ OAS Θυμίζουν 
πολύ τίς έφημερίδες τοΰ τέλους τοΰ προηγούμενου αίώνα. Ή  
τρομοκρατία, άκόμα κι άν δημιούργησε έχθρούς γιά τούς Αναρχι
κούς, προκάλεσε βαθύ καί έντονο φόβο μέσα στήν ψυχή τών «Αξιο- 
σέβαστων» Ανθρώπων. Αύτό καθαυτό τό γεγονός δτι οί τρομοκρα
τικές πράξεις, άνεξάρτητα άπδ τό κίνητρο ή τό σκοπό τους, έκτε- 
λοΰνταν άπό άτομα ή άπό πολύ μικρές δμάδες έκανε πολύ δύσκο
λη τήν έρευνα καί τά προληπτικά μέτρα άπό τήν πλευρά τής 
άστυνομίας. Ή  γαλλική άστυνομία, σύμφωνα μέ τίς έρευνες τοϋ 
Μαιτρόν πού Αποσαφήνισαν μέ φοβερή ζωντάνια πολλά στοιχεία 
γιά τό άναρχικό κίνημα στδ τέλος τοΰ αίώνα, ύπολόγισε πώς ύ- 
πήρχαν στή Γαλλία περίπου 1.000 δραστήριοι άναρχικοί άγωνι- 
στές καί 4.500 συμπαθοΰντες πού διάβαζαν τακτικά τις άναρχι
κές έφημερίδες, άλλά ύπήρχαν καί 100.000 άνθρωποι πού συμπα
θούσαν άσαφώς τούς Αναρχικούς καί μέχρι τό σημείο νά είναι έ
τοιμοι νά ύποστηρίξουν παθητικά τούς σκοπούς τους. Άφοΰ δμως 
δέν ύπήρχε κάποια συγκεκριμένη όργάνωση ήταν Ιδιαίτερα δύ
σκολος ό έλεγχος τοΰ κινήματος, εφόσον μάλιστα οί τρομοκρατι
κές πράξεις δέν ήταν συχνά έργο γνιοστών άγωνιστών καί έτσι
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ol δράστες παρέμεναν Ασύλληπτοι. Σέ αύτές τΙς συνθήκες οί γνω
στοί έκφραστές τής άναρχικής θεωρίας —λογουχάρη ό Κροπότκιν, 
δ Μαλατέστα, ό Έλιζέ Ρεκλύ ή δ Γιόχαν Μόστ—  θεωροϋνταν 
άναπόφευκτα ύπεύθυνοι, άκόμα κι άν ήταν άδύνατο νά άποδειχθεϊ 
δτιδήποτε ένάντιά τους. Τδ χάσμα άνάμεσα στή θεωρία καί τήν 
πράξη ποτέ δέν φαίνεται νά ύπήρξε μεγαλύτερο άπ* δ,τι μεταξύ 
τών ήρεμων, σχολαστικών καί βαθυστόχαστων άνθρώπων, δπως 
τδν Κροπότκιν, πού ζοϋσε ήσυχα στδ Χάρροου, στδ ΜπρούμλεΟ ή 
στδ Μπράϊτον, δίνοντας διαλέξεις στή Βασιλική Γεωγραφική Ε 
ταιρεία καί κάνοντας παρέα μέ τόν Ούίλλιαμ Μόρρις καί τόν 
Γκ. Φ. Γουώτς, (*) καί έκείνων πού, σάν τόν Ραβασόλ ή τόν ΈμΙλ 
Άνρύ, περιφρόνησαν άνοιχτά τήν κοινωνία, κάνοντας πράξεις τυ
φλής καί βάρβαρης τρομοκρατίας.

Αύτήν Ακριβώς τήν Ιποχή πού ή «προπαγάνδα μέ τή δράση» 
Ικανέ γνωστό τδν άναρχισμό σά δόγμα έπαναστατιικής δράσης, οί 
στοχαστές τοϋ κινήματος προσπαθοϋσαν χωρίς μεγάλη έπιτυχία 
νά τδν μετατρέψουν σέ σεβαστή πολιτική φιλοσοφία. Τό πρόβλημα 
ήταν πώς έκεΐνοι πού γοητεύονταν άπδ τήν άπεριόριστη αίσιοδο- 
ξία τής άναρχικής θεωρίας ήταν οί άνθρωποι πού έξοργίζονταν 
και κλονίζονταν περισσότερο άπδ τήν άδιάκριτη σκληρότητα τής 
προπαγάνδας μέ τή δράση ή καί κάθε άλλης μορφής βίαιης έπα- 
ναστατικής δράσης. Είναι χαρακτηριστικό τοϋ χάσματος πού έ- 
πι/κρατοϋσε άνάμεσα στήν Αναρχική θεωρία καί τήν τρομοκρατική 
πρακτική τό γεγονός δτι δταν δ άρχι<3υντάκτης τής δέκατης έκδο
σης τής Εγκυκλοπαίδειας Μπριτάνικα κάλεσε τόν Κροπότκιν νά 
γράψει τό λήμμα γιά τόν άναρχισμό, 2νιωσε ύποχρεωμένος, δ 
άρχισυντάκτης, νά προσθέσει μιά ύποσημείωση πού άνέφερε τά 
άκάλουθα: «Είναι σημαντικό νά λάβουμε ύπόψη μας δτι δ δρος 
«Άναρχικός» άναπόφευκτα χρησιμοποιείται έ,κτεταμένα άπδ τό 
κοινό σέ <^έση μέ τούς δράστες δρισμένων δολοφονικών ένερ- 
γειών», καί πρόσθεσε μιά περίληψη τών «βασικών σύγχρονων "ά
ναρχικών” περιστατικών», μιά καί δ Κροπότκιν είχε παραλείψει 
νά τά άναφέρει. ΣτΙς άρχές δμως τοϋ 20οϋ αϊώνα δγιναν σοβαρές

* Άκόμα και δ Στεπνιάκ, δηλωμένος έπαγγελματίας έπαναστάτης, el- 
δι,κευμένος στά έγχειρίδια άνταρτοπολέμου καί αύτοοχέδι,ων βομβών, 
συνήθιζε νά προσκαλεί γιά ταόχ κορίτσια άπδ τήν ’Οξφόρδη. (Σ .τ .Σ .).
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προσπάθειες y& έπιλυθοϋν τά προβλήματα πού είχε Αντιμετωπίσει 
τό άναρχικό κίνημα στή -δεκαετία τοϋ 1980: άναζητήθηκε τρό
πος για νά συνδυαστεί ή έμπιστοσύνη στήν δρθολογιική συνεργα
σία καί στή διαφωτισμένη πρόοδο μέ τήν πίστη στήν έξαγνιστική 
άξία τής έπαναστατικης πράξης, καί γιά νά μετατραπεί 2να 
βασικά άπειθάρχητο άτομικιστικ6 πιστεύω σέ Αποτελεσματική βά
ση γιά πρακτική δράση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

"Αγιοι καί έπαναστάτες

«Είμαι £νας άπό τούς χιλιάδες νεαρούς της δι
κής μου κοινωνικής τάξης... πού μέσα στό μυ
αλό τους ζυμώνονται συγκεκριμένες Ιδέες. Τί
ποτε άπ’ δλα αύτά πού μέ άφορουν δέν είναι 
πρωτόφαντο. Είμαι πολύ νέος καί ξέρω έλά- 
χιστα πράγματα· έχουν περάσει έλάχιστοι μήνες 
άπό τότε πού άρχισα νά συζητώ γιά  τίς δυ
νατότητες τής κοινωνικής έπανάστασης μέ άν- 
θρώπους πού Ιχουν σκεφτεΐ τό δλο ζήτημα πο
λύ περισσότερο άπ’ δτι θά μπορούσα νά είχα 
κάνει έγώ. Είμαι μιά άπλή σταγόνα , κατέλη
ξε ό 'Υάκινθος, μέσα στή σκοτεινή άπεραντο- 
σύνη τοΟ λαου. Τό μόνο πού Ισχυρίζομαι πώς 
έχω είναι καλή πίστη καί τεράστια έπιθυμία γιά 
τήν έφαρμογή τής δικαιοσύνης.»
Χένρυ Τζέημς: «Ή Πριγκίπισσα ΚαζαμασΙνα».

«Είμαι πενήντα χρόνων κι Ιζησα πάντοτε έλεύ- 
θερος* άφήστε με νά τελειώσω τή ζωή μου έ- 
λεύθερος* δταν θά είμαι νεκρός, Μνα πράγμα 
νά πούνε γιά μένα: 'Δέν άνηκε σέ καμιά σχο
λή, σέ καμιά έκκλησία, σέ κανένα ίδρυμα, σέ 
καμιά άκαδημία, κι άκόμα σέ κανένα καθε
στώς έκτός άπό τό καθεστώς τής έλευθερίας.’» 

Γκυστάβ Κουρμπέ, δταν άρνήθηκε τό 
παράσημο τής Λεγεώνας τής Τιμής.

1

Στή δεκαετία τοΟ 1890, σ* δλη τήν Εύρώπη, οί νέες Ιδέες καί τά 
νέα κινήματα άμφισΰητοϋσαν τίς πολιτικές, ήθ:κές καί καλλιτε
χνικές άξί€ς τής προηγούμενης γενιάς. Ό σο περισσότερο Ιδειχνε 
νά Ιπεκτείνεται ή βιομηχανική κοινωνία, τόσο περισσότερο άρχι
ζαν νά συνειβητοποιοϋν οί άνθρωποι τΙς άνεπάρκειές τηςν Όσο 
πλουσιότεροι γίνονταν οί πλούσιοι, κι δσο πιδ σταθερά καί φιγου- 
ράτα γίνονταν τά έξωτερικά δείγματα τοΟ πλούτου τους, τόσο 
μεγαλύτερο 2δειχνε τδ χάσμα πού ύπήρχε άνάμεσα σ’ αύτούς καί
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τήν έργατική τάξη* οί διανοούμενοι καί ot καλλιτέχνες δυσαρεστοΰν 
νταν δλοένα .καί περισσότερο μέ τίς κοινωνικές Αξίες τής καπιταλι
στικής κοινωνίας. "Οσο ή ήθική καί ή συμβατικότητα τής κοινωνίας 
φαινόταν σέ πολλούς νά καταπνίγει τήν άτομική έκφραση καί νά 
Αναγκάζει τους Ανθρώπους νά ύποκρίνονται, τόσο ή Ιδέα τής Ο
λοκληρωτικής έξέγερσης ένάντια στήν κατεστημένη τάξη πραγμά
των Αποκτούσε προσωπική καθώς καί κοινωνική καί πολιτική 
σημασία. Τό τέλος λοιπόν τοΰ 19ου αίώνα καί ή Αρχή τοΰ 20οΟ 
φάνηκαν Οτι συμβόλιζαν τή δυνατότητα μιδς νέας κοινωνικής 
καί ήθικής τάξης πραγμάτων γιά τό μέλλον.

Ένώ δ Αναρχισμός, δπως ήταν φυσικό, είχε έπιρροή στούς έρ
γάτες έκείνων τών χωρών πού είχαν στερηθεί τή δυνατότητα 
εΙρηνικών Αλλαγών καί μεταρυθμίσεων, στούς διανοούμενους τών 
μεγάλων πόλεων τής δυτικής Εύρώπης φαίνεται πώς πρόσφερε 
μιά πολιτική θεωρία πού μποροΰσε νά συνδυάζει τό δραμα γιά 
μιά δίκαιη ικοινωνία μέ τήν έξασφάλιση τής έλευθερίας τοΰ Ατό
μου* καί έκεΐνοι οί καλλιτέχνες καί συγγραφείς πού πίστευαν στή 
μποέμικη Απόριψη τών Αστικών συμβάσεων, θεώρησαν τόν Αναρχι
σμό — καί Ιδιαίτερα τήν «προπαγάνδα μέ τή δράση»—  συγκλονι
στικό παράδειγμα δλοκληρωτικής έξέγερσης. Πρόθυμοι γιά κοινω
νικές Αλλαγές καί βίαια συναισθήματα, πολλοί νεαροί διανοού
μενοι, γιά κάποιο διάστημα τουλάχιστον, ήταν έτοιμοι νά Ακο
λουθήσουν Αδιάκριτα τόν Κροπότκιν ή τδν Νίτσε, ή νά περάσουν 
άπό τδν Αναρχισμό σέ διάφορες μορφές βίαιου έθνικισμοΰ. (Άργό
τερα, καθώς μέ τό πέρασμα τών χρόνων μαραινόταν ή παθιασμένη 
τους έπιθυμία γιά δράση κι Αναπτυσσόταν ή αίσθησή τους γιά 
αύτό πού είναι πραγματοποιήσιμο, πολλοί στράφηκαν στά πιό Α
νιαρά μονοπάτια τής Ορθόδοξης σοσιαλδημοκρατίας). "Οπως εί
πε δ Λεδν Μπλούμ: «Όλόκληρη ή φιλολογική γενιά, στήν δ- 
ποία Ανήκα, είχε γοητευθεΐ άπό τήν Αναρχική θεωρία».^)

Ά πό τις φυσιογνωμίες πού έπηρέασαν τούς Αναρχικούς, τόσο 
έκείνους πού έπιζητοΰσαν τήν πολιτική καί κοινωνική έπανάσταση 
δσο καί έκείνους πού ήθελαν νά έξασφαλίσουν τδ Απαραβίαστο τοϋ 
Ατόμου ένάντια στήν Ανωνυμία τής βιομηχανικής κοινωνίας καί 
στήν ύποίκρισία καί τδν καταναγκασμό τής Αστικής «βικτωριανής» 
ήθικής, δ Πιδτρ Κροπότκιν ήταν ίσως δ πιό σημαντικός. "Οταν
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έγκαταστάθηκε τελικά στήν ’Αγγλία τό 1886 ήταν 44  χρονών* 
τά χρόνια δμως πού πέρασε στή φυλακή είχαν κλονίσει τήιν ύγεία 
του καί ή έποχή πού ήταν δραστήριος ήγέτης ένδς έπαναστατι- 
κοΰ κινήματος ήταν πιά ξ«περασμένη. Στήν πραγματικότητα, πα
ρόλο πού πρίν φύγει άπό τή Ρωσία ύποστήριζε τή δημιουργία 
ένοπλων δμάδων για τήν ύποκίνηση τής έπανάστασης τών χωρι
κών καί παρόλο πού είχε συμμεριστεί τίς έλπίδες πολλών Αναρχι
κών στίς δεκαετίες τοϋ έβ'δομήντα καί τοΟ δγδόντα δτι ή έπανά
σταση βρισκόταν πολύ κοντά, στράφηκε γρήγορα στήν πεποίθηση, 
πού είχε Αντλήσει άπό τόν Ν.Β. Τσαϊκόφσκυ, δτι δ σκοπός τής 
έπανάστασης θά μποροϋσε νά προωθηθεί μόνο μέ τήν έντυπη προ
παγάνδα καί δτι μιά παράνομη μπροσούρα άξιζε πολύ περισσότε
ρο άπό τή βόμβα τοϋ τρομοκράτη ή τό μαχαίρι τοϋ δολοφόνου.

Τό 1886 είχε ήδη ύποστεί τίς συνέπειες τών πεποιθήσεών του. 
Είχε περάσει δυό χρόνια κλεισμένος στό φρούριο Πετερπαυλόσκ 
στήν Πετρούπολη καί τρία χρόνια *σάν πολιτικός κρατούμενος στή 
Γαλλία* οί καταδίκες αύτές καθώς καί δραματική Απόδρασή του 
άπό τή Ρωσία τόν είχαν μεταβάλει σέ θρυλική φυσιογνωμία τών 
έπαναστατικών κύκλων. Σ’ αύτά τά χρόνια, έπίσης, είχε μελε
τήσει καί έρευνήσει Ακόμα περισσότερο τή φύση τής κοινωνικής 
Αλλαγής. Οί προσωπικές του έμπειρίες άπό τή ζωή στή φυλακή 
τόν είχαν κάνει παθιασμένο ύποστηριχτή τών μεταρυθμίσεων τοϋ 
σωφρονιστικού συστήματος- στήν ούσία, σ’ δλη τήν ύπόλοιπη ζωή 
του ήταν έλάχιστα τά καλοπροαίρετα φιλελεύθερα .κινήματα πού 
δέν έξασφάλισαν τή συμπάθειά του καί καμιά συγκέντρωση ή ί- 
πιστολή διαμαρτυρίας ένάντια στήν Αδικία δέν ήταν δλοκληρωμέ- 
νη χωρίς τήν παρουσία ή τήν ύπογραφή του. Στήν ’Αγγλία, δπου 
έζησε σέ Αρκετά δύσκολες συνθήκες — τά κτήματά του στή Ρω
σία είχαν κατασχεθεί— έγινε σεβαστός καί δημοφιλής ή Απλότητα 
καί ή είλικρίνειά του έντυπωσίαζαν άκόμα καί έκείνους πού δια
φωνούσαν μέ τις Απόψεις του καί κατέληξ·ε νά θεωρείται σάν ένα 
είδος Αναρχικού αγίου, πού ή Ακεραιότητα καί ή καλοσύνη του 
μπορούσαν νά προβληθοϋν σάν έπιχειρήματα ένάντια στή βία καί 
τήν τρομοκρατία μέ τήν δποία ήταν συνδεδεμένο τό Αναρχικό κί
νημα στά μάτια τής κοινής γνώμης. "Οπως έγραψε δ μεγάλος 
Δανός κριτικός Γκέοργκ Μπραντές: «Σπάνια ύπήρξαν τόσο Αν
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θρώπινοι καί τό-σο ήπιοι έπαναστάτες... Δέν ήταν ποτέ 6 έκδι- 
κητής’ ήταν πάντοτε μάρτυρας. Δέν έπέβαλε στούς άλλους θυσίες* 
θυσιαζόταν 6 ίδιος». (2)

Στήν Α γγλία 6 Κροπότκιν Βγινε φίλος μέ ριζοσπάστβς δλων 
τών Αποχρώσεων. Σεβόταν καί άγαποϋαε τόν Ούίλλιαμ Μόρρις, 
άλλά δέν «μποροϋσε νά συμφωνήσει μέ τήν άπόριψη άπό μέρους του 
τών μηχανών καί τής τεχνολογικής προόδου, μιά καί γιά τόν 
Κροπότκιν, δπως καί γιά τόν Γκόντουϊν, οί μηχανές θά άπελευ- 
θέρωναν τελικά τόν άνθρωπο άπό άναρίθμητα κουραστικά καί 
έξευτελιστικά καθήκοντα. «Τό μίσος τοϋ Ούίλλιαμ Μόρρις γιά 
τΙς μηχανές», Ιγραφε, «άποδείχνει πώς ή ποιητική του μεγαλοφυία 
δέν μπορεϊ ν’ άντιληφθεΐ τή δύναμη καί τήν δμορφιά τών μηχα
νών»^3) ΤΗταν φίλος διαφόρων συνδικαλιστών ήγετών δπως τοϋ 
Μπέν Τίλετ καί τοϋ Τόμ Μάν, καί είχε έγτυπωσιαστεϊ πολύ άπό 
τήν άλληλεγγύη καί τήν άμοιβαία πίστη τών λιμενεργατών τοϋ 
Λονδίνου κατά τή διάρκεια τής γενικής άπεργίας τοϋ 1889. Ταυ
τόχρονα, τά γεωγραφικά του κείμενα τόν Ικαναν Αξιοσέβαστο 
στούς Ακαδημαϊκούς κύ/κλους —  κάποτε κυκλοφόρησε ή φήμη 
πώς θά τοϋ πρόσφεραν £δρα δι'δασκαλίας στό Καίμπριτζ. Συμμε
τείχε σέ δεξιώσεις τής Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας καί 
άρνιόταν έπίμονα νά σηκωθεί καί νά πιεϊ στήν ύγεία τής βασίλισ
σας. Μέχρι τό τέλος τής ζωής του παρέμεινε συνεπής στήν άρνη
σή του νά Αναγνωρίσει τό κράτος ή νά άποδεχτεϊ δτιδήποτε άπ’ 
αύτό. *Όταν τελικά έπέστρεψε στή Ρωσία τό 1917, άρνήθηκε νά 
πάρει μέρος στήν προσωρινή κυβέρνηση καί, πάλι, μετά τήν κατά- 
ληψη τής έξουσίας άπό τούς μπολσεβίκους, δέν Αποδέχτηκε τήν 
προσφορά άπό μέρους τοϋ Λουνατσάρσκυ μιάς δημόσιας έπιχορή- 
γησης μέ άντάλλαγμα τήν άνατύπωση τών Ιργων του. Ή  μονα
δική φορά στή σταδιοδρομία του πού θεωρήθηκε άσυνεπής άπό 
δρισμένους φίλους του καί όπαδούς του ήταν στόν Πρώτο Παγκό
σμιο Πόλεμο, δταν ύποστήριξε δλόθερμα τόν πόλεμο ένάντια στή 
Γερμανία. Συμμεριζόταν τήν άπέχθεια τοϋ Μπακούνιν γιά τούς 
Γερμανούς καί τή λαϊκιστική του πίστη στίς έμφυτες άρετές τοϋ 
ρωσικοϋ λαοϋ, καί πίστευε, δπως κι δ Μπακούνιν στά 1870, δτι 
ή νίκη τών Γερμανών θά σήμαινε τήν ένίσχυση τοϋ μιλιταριστι- 
κοϋ, πειθαρχικοϋ κράτους, πού έξακολουθοϋσε νά τό μισεί. Ή
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στάση του κατέληξε σέ διακοπή τών σχέσεών του μέ παλιούς συν
εργάτες του, δπως τδν Μαλατέστα, πού έξακολουθοΰσε νά πιστεύει 
δτι ό άνθρωπος «δέν θά- Ιπρεπε ποτέ νά πολεμάει έκτδς κι άν πρό
κειται γιά τήν κοινωνική έπανάσταση», (4) καί προκάλεσε έπίσης 
έκφράσεις περιφρόνησης άπό Αντίπαλους έπαναστάτες: δ Στάλιν, 
λογουχάρη, έγραψε, «δ γέρο - ήλίθιος θά πρέπει νά Ιχασε τό μυα
λό του». (5)

Στήν πραγματικότητα, δ Κροπότκιν, παρόλη τήν άπέχθειά του 
γιά τήν τρομοκρατία — «στά χείλια του ή λέξη "νετσαγιεφισμδς” 
γινόταν πάντοτε Ισχυρότατη μομφή», έγραψε ένας άπό τούς ό- 
ποστηριχτές του (6) —  πίΐστευε πώς σέ συγκεκριμένες καταστάσεις 
ήταν δικαιολογημένη ή χρήση τής βίας καί πώς θά μποροΰσε 
κάλλιστα νά είναι τό μοναδικό μέσο γιά τήν πραγμάτωση τής 
έπανάστασης. "Οταν δφτασαν τά νέα γιά τήν έπανάσταση τοϋ 
1905 στή Ρωσία άρχισε νά έξασκειται μ’ ένα ντουφέκι στή σκο
ποβολή μήπως καί βρισκόταν κάποια εύκαιρία νά έπιστρέψει στή 
Ρωσία γιά νά Αγωνιστεί. Αύτδ άκριβώς ήταν 2να άπδ τά θέματα 
πού τόν χώριζαν Απδ τδν Τολστόϋ, τοΰ δποίου τις άπόψεις συμπα- 
θοΰσε ίδιαίτερα καί γιά τόν όποΐο δτρεφε μεγάλο θαυμασμό. Ή  
διαφορά Ανάμεσα στίς Αναρχικές καί τολστοΐκές θέσεις 2χει δια
τυπωθεί ξεκάθαρα άπό κάποιον Ανώνυμο συγγραφέα πού 2γραψε 
τήν εισαγωγή σέ μιά μπροσούρα τοΰ Τολστόϋ μέ τίτλο «Ό πόλε
μος καί ή καταναγκαστική στρατιωτική θητεία»* ή μπροσούρα έκ- 
δόθηκε τό 1896 άπό τήν Αναρχική Bibliothfeque des Temps Nou- 
veaux, μέ τήν όποία συνεργαζόταν ό Κροπότκιν, δ Ζάν Γκράβ 
καί δ Έλιζέ Ρεκλύ. Ό  Τολστόϋ είναι άναρχικός, βεβαιώνει δ 
συγγραφέας: «Διακηρύχνει δπως δλοι μας πώς κάθε κυβέρνηση 
λειτουργεί μέ παθολογικό τρόπο καί μέ τήν ίδια της τή φύση 
διαφθείρει δτιδήποτιε έλέγχει' άρνεΐται άπό τά πριν πώς κάθε 
νόμος, κανονισμός ή θέληση άπό τά πάνω μπορεΐ νά Ιχει Ισχύ 
γιά τό καλό τών Ανθρώπων* άποστρέφεται τδ στρατιωτικό σύστη
μα σάν έντελώς άντίθετο μέ κάθε αίσθημα έλευθερίας καί δικαιο
σύνης’ άλλά άπαρνειται κάθε άντίσταση ένάντια στό κακό. ’Απο
καλώ τδν έαυτό του χριστιανό άναρχικό... "Οσο γιά μδς, ή 
φράση («στρέψε καί τήν άλλην παρειάν») πού άποδίδεται στόν 
προφήτη τής Ναζαρέτ, φαίνεται καθαρή βδελυγμία... Κάθε άν
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θρωπος άξιος τοϋ δνόματός του πρέπει νΑ Αντιστέκεται δσο μπο- 
ρεϊ, δχι γιΑ τόν έαυτό του, άλλά γιΑ δλα τΑ Ανθρώπινα δντα πού 
έκπροσωπεΓ ΘΑ τΑ έξευτελίσει μέ τή δειλία του καί ΘΑ τΑ έξβυ- 
γενίσει μέ τδ θάρρος του. Ή  Αρχαία ρωμαϊκή παροιμία παραμέ
νει γιΑ πάντα ή δκφραση τής Αλήθειας: "Ενάντια στόν έχθρό 
ή Αντεπίθεση είναι αίώνια\ Αντεπίθεση, δχι έκδίκηση, γιατί 
ξέρουμε καλΑ τήν καθοριστική έπί'δραση τών συνθηκών καί δέν 
νιώθουμε μίσος γιΑ κανέναν». (7)

Ό  ίδιος δ Κροπότκιν σ’ 2να γράμμα του σέ κάποιον "Αγγλο 
φίλο του πριν Από λίγα χρόνια είχε έκφράσει παρόμοια άποψη 
γιά τήν έκδίκηση: «Μποροϋμε νΑ ποϋμε δτι ή έκδίκηση δέν είναι 
αύτοσκοπός. Σίγουρα δέν είναι. Είναι Α ν θ ρ ώ π ι ν η  δμως, καί 
δλες οί έξεγέρσεις είχαν καί ΘΑ Ιχουν γιΑ πολύ καιρό τέτοιο χα
ρακτήρα. Στήν πραγματικότητα έ μ ε Τ ς δέν Εχουμε ύποφέρει 
Από τις διώξεις πού ύπέφεραν αύτοί, οί έργάτες* έμεΐς πού Απομο
νωνόμαστε στα σπίτια μας καί δέν Ακοΰμε οδτε βλέπουμε τΑ Αν
θρώπινα δεινά, δ έ ν  ε ί μ α σ τ ε  οί  κ ρ ι τ έ ς  δλων έκείνων 
πού ζοϋν μέσα σ’ αύτή τήν κόλαση.. .  Έγώ προσωπικΑ μισώ αύ- 
τές τις έκρήξεις, άλλά δέν μπορώ νΑ φερθώ σΑ δικαστής, δέν 
μπορώ νΑ καταδικάσω αύτούς πού Απελπίζονται. . .  "Ενα μονάχα 
θέλω νΑ πώ —  ή έκδίκηση δέν πρέπει νΑ Ανυψωθεί στό έπίπεδο 
τής θ ε ω ρ ί α ς .  Κανένας δέν δχει τό δικαίωμα νΑ παρακινήσει 
τούς άλλους σέ κάτι τέτοιο, άν δμως νιώθει δντονα δλη αύτή τήν 
κόλαση καί κάνει κάποια Απελπισμένη πράξη, άστε τον νά κριθεϊ 
άπό τ* Αδέρφια του, Από τούς ίσους του, Από έκεινους πού ύφί- 
στανται μαζί του τΑ δεινά τοϋ παρίάρ. (8)

Τό δίλημμα τοϋ Κροπότκιν ήταν τό έξής: Από τή δική του 
πείρα στή Ρωσία είχε διαπιστώσει πώς ύπήρχαν συχνΑ περιστά
σεις δπου μιά βίαιη έξέγερση πρόσφερε τή μοναδική δυνατότητα 
Αλλαγής, ένώ ταυτόχρονα, ή ιδιοσυγκρασία του καί οί πεποιθή
σεις του τόν Ικαναν νΑ Απεχθάνεται μιΑ τέτοια προοπτική. Φοβό
ταν πάντοτε μήπως Αναγκαζόταν ή έπανάσταση νΑ χρησιμοποιή
σει τις μεθόδους τοϋ κράτους, αύτοϋ τοΰ κράτους πού σκόπευε νΑ 
καταστρέφει. «Ή τρομοκρατία», Ιγραφε στό βιβλίο του «Έ  Με
γάλη Γαλλική Έπανάσταση», <«είναι πάντοτε μέθοδος τής κυ
βέρνησης».^) Καί έπαναλάμβανε διαρκώς δτι δ δρος «έπαναστα-
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τική κυβέρνηση» άποτελοϋσε έννοιολογική άντίφαση, έφόσον μιά 
έπανάσταση έχει σάν στόχο τήν κατάργηση τής κυβέρνησης. Π α 
ρόλα αύτά άρνήθηκε νά δεχτεί πώς ή μή - βία μποροϋσε νά ά- 
νεχθεΤ σέ Αρχή δράσης, πράγμα πού δέχτηκε δ Τολστόϋ καί Αρ
γότερα θά τό δεχόταν καί δ Γκάντι. Κ αί τοϋτο γιατί κατά τή γνώ
μη του ύπήρχαν δρισμένες τόσο Απελπιστικές καταρτάσεις πού 
ή βία ήταν τό μικρότερο κακό* έτσι λοιπόν ή ύποστήριξη πού 
πρόσφερε δ Κροπότκιν στούς συμμάχους στή διάρκεια τοϋ Πρώτου 
Παγκόσμιου Πόλεμου δέν είναι τόσο παράξενη ή τόσο Ασυνεπής 
δσο φαίνεται μέ πρώτη ματιά.

Ό  Κροπότκιν καί δ Τολστόϋ δέν συναντήθηκαν ποτέ, Αλλά δ 
ΤολστόΟ ήξερε πολύ καλά ποιά ήταν ή θέση τοϋ Κροπότκιν. «Ή  
έπιχειρηιματολογία του ύπέρ τής βίας», έγραφε, «δέν νομίζω πώς 
έκφράζει τΙς Απόψεις του, άλλά μόνο τήν πίστη του στό λάβαρο 
πού ύπερασπίστηκε τόσο τίμια σ’ δλη του τή ζωή». (10) Καί δ 
Κροπότκιν μέ τή σειρά του άντιλήφθηκε τή σημασία τών ένεργει- 
ών τοϋ Τολστόϋ: τό δτι έγκατέλειψε τελικά τό σπίτι του καί Απέ- 
ριψε δλες τίς έγκόσμιες Αξίες. «Δέν παραξενεύομαι πού μαθαί
νω», έγραψε πρός τό τέλος τής ζωής τοϋ Τολστόϋ, «πώς δ Τολστόϋ 
Αποφάσιζε νά ΑποσυρθεΙ σέ μιάν Αγροικία δπου θά μπορεΐ νά συνε
χίσει τή διδασκαλία του χωρίς νά είναι ύποχρεωμένος νά βασί
ζεται στήν έργασία κάποιου Αλλου γιά  νά έξασφαλίσει τά πολυ
τελή Αγαθά τής ζωής γ ι9 αύτόν καί τήν οίκογένειά του. Είναι ή 
άναπόφευ<κτη έκβαση τοϋ τρομερού έσωτερικοϋ δράματος πού έζη- 
σε τά τελευταία τριάντα χρόνια —  τοΰ δράματος πού ζοΰν χ ι
λιάδες διανοούμενοι στή σημερινή κοινωνία. Είναι ή πραγματο
ποίηση τής έπιθυμίας πού είχε έδώ καί τόσον καιρό». (11)

Ό  Κροπότκιν διέφερε άπό τόν Τολστόϋ, γιατί άρνιόταν νά ά- 
ποδεχτεΐ τή μή βία σάν θεωρητική άρχή. Διέφερε έπίσης καί 
γιατί άπέριπτε τόν χριστιανισμό άκόμα καί μέ τήν Αναρθόδοξη 
μορφή πού τοΰ έδινε δ Τολστόϋ. Βασικά θεωροΰσε τόν έαυτό του 
έπιστήμονα’ ή κοινωνική του φιλοσοφία καί τό ήθικό του σύστημα 
πίστευε πώς βασίζονταν σέ καθαρά έμπειρικές παρατηρήσεις. Ά 
πό τήν έποχή τών πρώτων έξορμήσεών του στή Σιβηρία είχε πει- 
σθεΐ πώ ς οί Ανθρωποι έργάζονται καλύτερα δταν είναι δλοι μαζί 
καί πετυχαίνουν περισσότερα πράγματα δταν συνεργάζονται έ-
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λεύθερα καί ίσα: οι άνθρωποι πού τόν συνόδευαν στίς έξερευνή- 
σεις του Ανταποκρίνονταν μέ μεγαλύτερη προθυμία άπό τή στιγ
μή πού συνειδητοποιούσαν δτι δ Κροπότκιν δέν χρησιμοποιοϋσε 
τήν κοινωνική του θέση καί τά προνόμιά του σάν Αριστοκράτης 
καί Αξιωματικός γιά  νά έξασφαλίσει τήν ύποταγή τους. Οι πρω
τόγονες φυλές πού μελέτησε φαίνεται πώς είχαν Ιθιμα καί Ινστι- 
κτα πού ρύίθμιζαν τήν κοινωνική ζωή τους χωρίς νά άπαιτεΐται 
καμιά ικυβέρνηση καί κανένας νόμος. Γιά τόν Κροπότκιν, ή πρω
τόγονη κοινωνία, Αντί νά είναι σύγκρουση κατά τό πρότυπο τοΟ 
Χόμπς καί πόλεμος δλων ένάντια σ’ δλους, Αποδείχνει δτι ή συν
εργασία καί ή «Αμοιβαία βοήθεια» είναι ή φυσική κατάσταση 
τοϋ άνθρώπου, δταν δέν διαφθείρεται άπό τήν κυβέρνηση καί 
τούς νόμους πού πηγάζουν άπό τήν «έπιθυμία τής άρχουσας τάξης 
νά προσφέρει διάρκεια στά Ιθιμα πού έπιβάλλει γ ιά  δικό της 8- 
φελος», ένώ αύτό πού είναι Απαραίτητο γιά  μιά Αρμονική ζωή 
είναι «έκεΐνα τά Ιθιμα πού ώφελοϋν τήν κοινωνία. . . πού δέν 2- 
χουν Ανάγκη τό νόμο γιά  νά έξασφαλίσουν τό σεβασμό». (12)

Ό  Κροπότκιν πίστευε πώς οί παρατηρήσεις του ένισχύονταν 
άπό τίς θεωρίες του Δαρβίνου’ -καί τό έκτενέστερο θεωρητικό του 
Ιργο, «Ή  άμοιβαία βοήθεια», γράφτηκε μέ σαφή στόχο νά Ανα
τρέψει τήν έρμηνεία πού Ιδωσε δ TJX. Χάξλεϋ γιά  τήν έξελικτι- 
κή θεωρία τοϋ Δαρβίνου. Ό  Χάξλεϋ πίστευε πώς ή ζωή ήταν 
μιά διαρκής έλεύθερη διαμάχη καί πώς τά διάφορα είδη έπιβίω- 
ναν ή έξελίσσονταν σέ νέες μορφές ζωής λόγω αύτής τής πάλης 
γιά  τήν δπαρξή τους. Α ντίθετα, δμως, σύμφωνα μέ τόν Κροπότ- 
κιν, δ νόμος τής φύσης ήταν δ νόμος της συνεργασίας, τής Αμοι
βαίας βοήθειας καί δχι τής πάλης καί τής διαμάχης. Μέσα σέ 
κάθε είδος είναι κανόνας ή Αμοιβαία ύποστήριξη, καί γιά  κάθβ 
παράδειγμα Ανταγωνισμοϋ ύπάρχει τό Αντίστοιχο παράδειγμα Α
μοιβαίας βοήθειας. «Μιά περίπτωση είναι οί κυριαρχικοί κύκνοι* 
Αλλη περίπτωση είναι οί έξαιρετικά κοινωνικοί τριδαχτυλόγλαροι, 
πού Ανάμεσά τους είναι σπάνιες καί βραχύβιες οί διαμάχες* οί 
συμπαθητικές Αρκτικές ούρίες πού διαρκώς χα ϊδεύοντα ι.. . » (13) 
Ό  Κροπότκιν στά κείμενά του έπανέρχεται συχνά στό παράδειγμα 
πού Αναφέρει ό Δαρβίνος γιά  τόν τυφλό πελεκάνο πού τοϋ έξασφα- 
λίζουν συνέχεια ψάρια οί ν.αλοί σύντροφοί του.
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Οί αισιόδοξες και ίδεαλιστικές ύποθέσεις του Κροπότκιν γιά  
τόν κόσμο τών ζώων έπαναλαμβάνονταν σέ σχέση μέ τις πρωτό
γονες κοινωνίες τών άνθρώπων. Ό  άνθρωπος ήταν άρχικά κοι
νωνικός καί άθώος, καί σ’ δλη τή διάρκεια τής ιστορίας του έκ- 
δηλωνόταν τό Ινστικτό του για  συνεργασία — στίς πρωτόγονες 
κοινότητες, στίς Αρχαίες έλληνικές πόλεις - κράτη, στίς μεσαιω
νικές άστικές κοινότητες—  μόνο καί μόνο γ ιά  νά φθαρεί άπό τήν 
ύπερβολική έπεξεργασία τοϋ κοινωνικοϋ μηχανισμοϋ, άπό τήν τυ
φλή άπληστία ελάχιστων έμπόρων, άπό τήν άρνηση τών πολιτών 
νά Ασκήσουν τά δικαιώματά τους, καί κατά συνέπεια άπό τήν 
προθυμία τους νά άναθέσουν τήν έξουσία τους σέ άντιπροσωπευ- 
τικές συνελεύσεις πού τά μέλη τους ήταν στήν καλύτερη περί
πτωση μετριότητες -καί στή χειρότερη περίπτωση τύραννοι.. Ό  
Κροπότκιν, παρόλη τήν αισιοδοξία καί τήν άφέλειά του, συνειδη
τοποίησε δτι ή Ιδανική κοινωνία μποροϋσε νά πραγματωθεί μόνο μέ 
αιώνια έπαγρύπνηση. Μολονότι τά φυσικά ένστικτα τοϋ Ανθρώ
που είναι άγαθά, τό θεμελιακό πρόβλημα τής ήθικής είναι νά 
βρεθεί μ ιά  λύση γιά  τήν Αντίθεση πού ύπάρχει άνάμεσα σέ έκεί- 
να τά αισθήματα «πού παροτρύνουν τόν άνθρωπο νά ύποδουλώνει 
άλλους'Ανθρώπους γιά  νά τούς χρησιμοποιήσει γιά  τούς δικούς 
του σκοπούς» καί σέ έκεΐνα «πού παροτρύνουν τά Ανθρώπινα δν
τα νά συνενώνονται γιά  τήν έπίτευξή κοινών στόχων μέ κοινή 
προσπάθεια: τά πρώτα άνταποκρίνονται σέ μιά θεμελιακή άνάγκη 
τής Ανθρώπινης φύσης — στόν άγώνα, καί τά δεύτερα άντιπροσω- 
πεύουν μιά θεμελιακή τάση—  τήν έπιθυμία γιά  ένότητα καί Α
μοιβαία συμπάθεια». (14)

Τ ά  δνστικτα πού προωθοϋν τήν άνθρώπινη άλληλεγγύη, τήν 
Αμοιβαία βοήθεια καί συμπάθεια —  πρέπει νά ένθαρρύνονται μέ 
δύο τρόπους, μέ μιά άσφαλή καί πλήρη οικονομική δργάνωση καί 
μέ μιά νέα προσέγγιση στά συστήματα ήθικής. Μ’ αύτά τά μέσα 
ή άνθρωπότητα θά μποροϋσε νά βοηθηθεί γιά  τό έπόμενο στάδιο 
τής έξέλιξης. «Τό ιδανικό τοϋ Αναρχικού... είναι άπλώς ή Ανα
κεφαλαίωση δλων δσων θεωρεί πώς είναι ή έπόμενη φάση τής 
έξέλιξης. Δέν είναι π ιά  ζήτημα πίστης, άλλά θέμα έπιστημονικής 
συζήτησης». ( 15) Στό πεδίο τής ήθικής έκείνο πού χρειάζεται είναι 
ϊνα ήθικό σύστημα πού νά έκπορεύεται άπό τά καλά ένστικτα
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τοΰ άνθρώπου καί νά μή βασίζεται γιά  τήν έφαρμογή του σέ κα
μιά έξώτερική έπικύρωση.

Στίς άπόψεις του γιά  τήν ήθική δ Κροπότκιν έπηρεάστηκε ι
διαίτερα άπό Ιναν νεαρό Γάλλο φιλόσοφο, τόν Μ. Γκυγιώ, πού 
τό σημαντικότερο Ιργο του, «Σκιαγραφία μιας ήθικής χωρίς ύπο- 
χρέωση ή έπικύρωση» κυκλοφόρησε τό 1885, τήν περίοδο πού δ 
Κροπότκιν ήταν κλεισμένος σάν πολιτικός κρατούμενος στό π α 
λιό μοναστήρι τοΰ Κλαιρβώ, δπου έπίξεργαζόταν θεωρητικά τήν 
ήθική βάση τής κοινωνίας. Ό  Κροπότκιν άποκάλεσε τόν Γκυγιώ 
«άσυνείδητο άναρχικό» καί χρησιμοποίησε συχνά τή φράση του 
«ήθική χωρίς ύποχρέωση ή έπικύρωση» γιά  νά περιγράψει τίς 
δικές του ήθικές δοξασίες. Ό  Γκυγιώ ήταν δνας ένδιαφέρων συγ
γραφέας πού άνέλυσε τήν προηγούμενη ήθική φιλοσοφία καί Απο- 
κάλυψε τις έσφαλμένες άντιλήψεις της, Αποδείχνοντας δτι ή πε
ποίθηση πού 2κανε τήν ήθική νά έξαρτάται άπό μιά έξώτερική 
μεταφυσική έπικύρωση ήταν τόσο λαθεμένη δσο καί έκείνη πού 
βασιζόταν στόν ήδονικό λογισμό τών ώφελιμιστών' καί ένώ είχε 
αρκετή συμπάθεια γιά  τήν Καντιανή Ιδέα τής άδιάσειστης κατη
γορηματικής προστακτικής πού μάς έπιβάλλει τό καθήκον, άνα- 
κάλυψε ,δτι καί αύτή ή θέση ήταν φιλοσοφικά άβάσιμη. Ό  άν
θρωπος έπιστρέφει στόν μοναχι-κό έαυτό του: τά κίνητρα τών 
πράξεών του βρίσκονται μέσα του, άσυνείδητα καί συνειδητά, καί 
ή συμπεριφορά του είναι δπωσδήποτε προϊόν αύ'ών τών κινήτρων. 
Ή τα ν  άνόητο κατά τή γνώμη του νά δριστεΐ τό καθήκον Ανεξάρ
τητα άπό τις ίκανότητες τοΰ άνθρώπου: «Μπορώ, άρα δφείλω». Δέν 
2χει νόημα νά περιμένει κανείς άπό τόν άνθρωπο νά συμπεριφέρε- 
ται διαφορετικά άπ’ δ,τι τοΰ έπιτάσσει ή φύση του. «Ή  Ανηθικό- 
τητα είναι £νας έσωτερικός Ακρωτηριασμός». Ή  σκέψη καί ή πρά
ξη είναι ένιαία, καί ή σκέψη πρέπει νά καταλήγει σέ δράση: 
«Εκείνος πού δέν δρά σύμφωνα μέ τή σκέψη του, δέν σκέφτεται 
δλοκληρωμένα». (16)

Ό  νεοστωϊκκιμός τοΰ Γκυγιώ είναι πο*λύ πιό ψυχρός άπό τήν 
ήθική τοΰ Κροπότκιν πού βασίζεται ατό φυσικό Ινστικτο γιά  Α
μοιβαία βοήθεια. Ό  Γκυγιώ Αντιλαμβάνεται τόν άνθρωπο σάν 2- 
ναν ναυτικό χαμένο στή θάλασσα μ* £να κατατσακισμένο καράβι: 
«Κανένα χέρι δέν μάς καθοδηγεί, κανένα μάτι δέν βλέπει γιά
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μάς' τδ πηδάλιο Ιχε ι προ πολλοΰ καταστραφει, ή μάλλον δέν εί
χαμε ποτέ μας πηδάλιο, πρέπει νά τδ φτιάξουμε* τδ καθήκον αύ
τδ είναι τεράστιο καί είναι τδ δικό μας καθήκον». (17) Παρόλα 
αύτά δ Γκυγιώ  τονίζει, δπως κι δ Κροπότκιν, δτι δ άνθρωπος 2- 
χει γενναιόδωρα .καθώς καί έγωϊστικά Ινστικτα, καί δτι ή συμπά
θεια καί ή συμπόνια είναι αισθήματα τόσο φυσικά δσο δ φθόνος 
καί τδ μίσος. «Ή  ζωή δέν είναι άπλώς ή διατροφή, είναι έπίσης 
παραγωγή καί γονιμότητα. Νά ζείς σημαίνει νά ξοδεύεις, άλλά 
καί νά κερδίζεις». (18) Γιά τδν Κροπότκιν, δ Γκυγιώ ένίσχυσε 
τίς πεποιθήσεις γιά  τή φύση τοϋ άνθρώπου καί τής άνθρώπινης 
προόδου πού τις θεωροΰσε δικαιωμένες άπδ τή δική του έρμηνεία 
γιά  τή θεωρία τής έξέλιξης καί τις παρατηρήσεις του γιά  τις 
πρωτόγονες κοινότητες. Αύτδ πού ήταν άπαραίτητο γιά  νά τεθεί 
σέ έφαρμογή μιά ήθική χωρίς ύποχρέωση ή έπικύρωση ήταν μιά 
νέα οικονομική τάξη πραγμάτων στήν κοινωνία πού θά προωθοΰ- 
σε μόνο τά καλά Ινστικτα τοϋ άνθρώπου καί δέν θά άφηνε νά 
έκδηλωθοΰν τά ύποτιθέμενα κακά Ινστικτά του. Γ ιά τήν έπίτευ- 
ξη αύτοΰ τοϋ στόχου ήταν άπαραίτητη μιά έπανάσταση καί ή 
δλική άναδιοργάνωση τής κοινωνίας, ώστε νά δημιουργηθεΐ ή κα
τάστασή πού άποκαλοΰσε δ Κροπότκιν «άναρχικδς κομμουνισμός». 
Έ  έπανάσταση είναι άναγκαία γιατί «δλα είναι άλληλένδετα μέ
σα στήν κοινωνία μας καί είναι άδύνατο νά μεταρυθμιστεϊ δτιδή- 
ποτε χωρίς νά καταρεύσει δλόκληρη ή κοινωνική δομή. Τ ή  στιγμή 
πού καταφέρνεις ένα πλήγμα σέ μιά μορφή τής ιδιωτικής Ιδιοκτη
σίας — Ιγγειο ή βιομηχανική—  θά άναγκαστεΐς νά καταφέρεις 
πλήγματα καί σ’ δλες τις άλλες. Αύτή καθαυτή ή έπιτυχία  τής 
έπανάστασης θά τδ έπιβάλει». (1Θ) Οί προηγούμενες έπαναστά- 
σεις είχαν άποτύχει, γ ιατί μόνο μέ τήν άμεση άπαλλοτρίωση τών 
ζώων, τών χωραφιών καί τών έργοστασίων είναι δυνατδν νά δια
τηρηθεί έπάρκεια τροφίμων, ένώ, θά μπαίνουν τά θεμέλια τής 
νέας κοινωνίας:«Ψωμί, πρέπει νά Ιχουμε ψωμί στήν έπανάσταση!» 
Μ’ αύτδ τδν τρόπο Ιλπιζε δ Κροπότκιν δτι δέν θ5 άποφεύγονταν 
μόνο οί οικονομικές δυσκολίες, πού είχαν δδηγήσει στήν Τρομο
κρατία τοΰ 1792 καί στήν άντίδραση ένάντια στή Δεύτερη Δη
μοκρατία τδ 1848, άλλά θά γινόταν καί τδ πρώτο βήμα πρδς τή 
νέα τάξη πραγμάτων. «Γιά νά γίνει πραγματικότητα ή εύημερία,
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τό τεράστιο κεφάλαιο — οί πόλεις, τά σπίτια, τά καλλιεργημένα 
χωράφια, τά έργοστάσια, τά μέσα έπικοινωνίας, ή έκπαίδευση, 
πρέπει νά πάψουν νά θεωρούνται Ιδιωτική ιδιοκτησία πού μπο- 
ρεΐ νά διατεθεί σύμφωνα μέ τή διάθεση τών μονοπωλίων. Αύτός 
δ πλούσιος παραγωγικός έξοπλισμός, πού άποκτήθηκε, κατασκευά
στηκε, Αναπτύχθηκε, έφευρέθηκε μέ τόσο κόπο άπό τούς προγό
νους μας, πρέπει νά γίνει κοινή Ιδιοκτησία £τσι πού τό συλλογικό 
πνεϋμα νά μπορέσει νά άντλήσει άπ5 αύτόν τά μεγαλύτερα ώφέ- 
λη γιά  δλους. Πρέπει νά έφαρμόσουμε τήν Α Π Α Λ Λ Ο ΤΡΙΩ ΣΗ . 
Ή  εύημερία γιά  δλους είναι δ σκοπός, ή άπαλλοτρίωση είναι τό 
μέσο». (20)

Ά π ό  τή στιγμή πού θά έφαρμοστεϊ ή άπαλλοτρίωση θά δχει 
άνοίξει δ δρόμος γ ιά  τόν άναρχοκομμουνισμό. Ό  Κροπότκιν έπέ- 
μενε πώς δ άναρχοκομμουνισμός θά έπρεπε νά βασίζεται στήν 
άρχή «άπό τόν καθένα σύμφωνα μέ τΙς Εκανότητές του, στόν κα
θένα σύμφωνα μέ τΙς άνά^κες του», καί δήλωνε έπανειλημένα 
πώς είναι άδύνατο νά κατανεμηθοϋν οί καρποί τής έργασίας άνά- 
λογα μέ τήν πραγματική έργασία τοϋ κάθε Ανθρώπου. Στούς ά
ναρχικούς κύκλους ύπήρχαν σημαντικές διαφωνίες γύρω άπ1 αύ- 
τό τό θέμα καί γύρω άπό τό δλο ζήτημα τής ιδιοκτησίας. Ό  
Προυντόν είχε δραματιστεϊ μ ιά κοινωνία δπου τό κάθε μέλος θά 
κατείχε μιά μικρή ποσότητα οικιακής Ιδιοκτησίας* τά διάφορα 
συνεργατικά κινήματα πού ένέπνευσε θεώρησαν τά μέσα παραγω
γής σάν κοινή ιδιοκτησία τών μελών —  τό κάθε μέλος κατείχε 
2να μερίδιο τών προϊόντων ή τών είσπράξεων άπό τΙς πωλήσεις 
τους. Γ ιά  τό Κροπότκιν, δμως, αύτό ήταν άπλώς ένα μεταβα
τικό στάιδιο. Τελικά ·δέν θά ύπάρχει καθόλου Ιδιοκτησία καί δλα 
θά είναι άπλώς έλεύθερα στή διάθεση δποιουδήποτε τά χρειάζε
ται. Μέ μεγάλη αίσιοδοξία άναζητοϋσε πάντοτε στή σύγχρονη 
κοινωνία τΙς έξελίξεις έκεινες πού νόμιζε πώς έδειχναν δτι δ 
κόσμος άκολουθοϋσε τήν κατεύθυνση πού ήθελε αύτός* είχε έν- 
θουσιαστεϊ ιδιαίτερα μέ τήν έφαρμογή τών δωρεάν δημόσιων ύπη- 
ρεσιών: «Ό  βιβλιοθηκάριος τοϋ Βρετανικοϋ Μουσείου δέν ρωτάει 
τόν άναγνώστη γιά  τΙς προηγούμενες ύπηρεσίες του στήν κοινω
νία, άλλά άπλώς τοϋ δίνει τά βιβλία πού ζήτησε» (21) Στή φι
λελεύθερη κοινωνία τής μεταβικτωριανής ’Α γγλίας είχε έντυπω-
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σιαστεΐ άπό τό γεγονός δτι τό κράτος φαινόταν νά παραιτεΐται ά 
πό δρισμένες λειτουργίες πού Ανελάμβαναν έθελοντικές ένώσεις. 
Συγκέντρωσε έπανειλημένα τήν προσοχή του «πόν Βρετανικό Σύν
δεσμο Σωσιβίων Λεμβών σάν παράδειγμα τοϋ τρόπου μέ τόν δποΐο 
ή κοινωνία θά μποροΟσε νά δργανωθεΐ μέ βάση τήν έλεύθερη συν
εργασία γιά  άνθρωπιστικούς σκοπούς άπό Ανθρώπους πού πρόσφε
ραν έθελοντικά τή βοήθειά τους σέ έκείγους πού τή χρειάζονταν. 
Συνόψισε τΙς άντιλήψεις του ώς έξής: «Ή  -κοινή κατοχή τών Α
ναγκαίων γ ιά  τήν παραγω γή συνεπάγεται τήν κοινή Απόλαυση 
τών καρπών τής κοινής παραγωγής* καί πιστεύουμε πώς μπορεΐ 
νά θεμελιωθεί μιά δίκαιη δργάνωση τής κοινωνίας μόνο δταν 
έγκαταλειφθοΰν δλα τά συστήματα μισθωτής έργασίας κι δταν 
καθένας, συμβάλλοντας στήν κοινή εύημερία μ ’ δλες του τΙς δυ
νάμεις, μπορεΐ νά Απολαμβάνει άπό τά κοινά Αποθέματα τής κοι
νωνίας, Ικανοποιώντας στό μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τΙς Ανάγκες 
του».(22)

Πρόκειται γ ιά  δδανικό πού συμμερίστηκαν οί Αναρχικοί μέ 
τούς κομμουνιστές. Ό  Χρουτσώφ, λογουχάρη, στό 22ο συνέδριο 
τοΰ Κ Κ ΣΕ δήλωσε πώς στή δεκαετία 1971— 80 «θά δημιουργη- 
θεΐ ή ύλική καί τεχνολογική βάση τοΰ κομμουνισμοΰ, καί θά ύ- 
πάρξει άφθονία ύλκκών καί πολιτιστικών ώφελημάτων γ ιά  δλόκλη- 
ρο τόν πληθυσμό* ή σοβιετική κοινωνία θά πλησιάσει στό στάδιο 
έκεΐνο πού θά μπορεΐ νά έφαρμόσει τήν Αρχή τής διανομής Ανά
λογα μέ τΙς άνάγκες». (23) Ό  Κροπότκιν δμως καί οί Αναρχικοί 
σύντροφοί του πίστευαν πώς αύτοί οί σκοποί θά μποροΟσαν νά 
πραγματοποιηθοΰν δχι μέ τή συγκεντρωτική κρατική διεύθυνση, 
άλλά μέ τήν Αμοιβαία συνεργασία καί τήν έλεύθερη συνένωση. 
“Οπως Ακριβώς είχε έντυπωσιαστεΐ μέ τό 2ργο τών έθελοντικών 
έταιρειών στήν Α γ γ λ ία , Αντιμετώπισε μέ αισιοδοξία καί τά π α 
ραδείγματα έθελοντικής συνεργασίας σέ διεθγή κλίμακα δσον Α
φορά τή διεύθυνση τεράστιων έπιχειρήσεων χωρίς κυβερνητική 
παρέμβαση. Π ράγματι, μέ τόν ένθουσιασμό του γ ιά  τήν Διεθνή 
Ταχυιδρομική Έ νω ση καί Ιδιαίτερα γ ιά  τή Διεθνή Ε τα ιρεία  
Η αγκόν-Λ ί, προσεγγίζει τήν Σαιν - Σιμονική πίστη στίς εύεργε- 
ακές δυνατότητες τών μεγάλων έταιρειών. Πίστευε πώς στό έν- 
βιάμεσο στάδιο τής έπανάστασης, πρίν θεμελιωθεί τελικά ή Ιδα
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νική κοινωνία, ή άμοιβαία βοήθεια καί ή δρθοφροσύνη θά έλυναν 
δλα τα προβλήματα. ’Ά ν  ύπήρχε προσωρινή έλλειψη, τότε θά 2- 
πρεπε νά καθιερωθεί δελτίο τροφίμων' καί στήν άνάγκη, τά «τε
λευταία δελτία θά πρέπει νά φυλαχτοϋν γιά  έκείνους πού τά χρει
άζονται περισσότερο άπό τούς άλλους’ πέστε το αυτό στόν κόσμο 
καί θά δείτε άν θά εξασφαλιστεί δμόφωνη συμφωνία». (2Α) Δέν 
πίστευε πώς τέτοιες περίοδοι έλλείψεων θά κρατοϋσαν πολύ. Ό  
ίδιος δ Κροπότκιν — καί άκόμα περισσότερο ή γυναίκα του—  ή
ταν φανατικός κηπουρός, καί συμμεριζόταν τήν πίστη τοΟ Φου
ριέ στίς άπολαύσεις καί τις άρετές τής κηπουρικής. Κ αί πραγμα
τικά, στά τελευταία δύσκολα χρόνια τής ζωής του, δταν γύρισε 
στή Ρωσία μετά τήν ’Επανάσταση, διατηρήθηκαν ζωντανοί χάρη 
στά προϊόντα τού λαχανόκηπου τής γυναίκας του. Πίστευε πώς 
μέ τίς σύγχρονες έντατικές μεθόδους τής έπαγγελματικής καλ
λιέργειας περιβολιών, σύμφωνα μέ τίς προσωπικές παρατηρήσεις 
του, θά μπορούσε νά έξασφαλιστεΐ ή διατροφή μεγάλου μέρους 
τοΟ πληθυσμού τών πόλεων. Ή  περιφέρεια τοΟ Σέν-ετ-Ούάζ ήταν 
άρκετή κατά τή γνώμη του γιά  νά έφοδιάσει μέ τρόφιμα όλόκλη- 
ρο τό Παρίσι, άν τήν καλλιεργοΟ-σαν κατάλληλα. Τ ά  βιομηχανι
κά προϊόντα πού θά παίρνει δ γεωργός σέ άντάλλαγμα τών δικών 
του προϊόντων — τό χρήμα βέβαια θά έχει καταργηθει—  θά ύ· 
πάρχουν σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σέ άφθονία χάρη σέ 
βελτιωμένες μηχανικές διαδικασίες. Ό  Κροπότκιν πίστευε πολύ 
στίς δυνατότητες τών μηχανών, δχι μόνο γιά  τήν αύξηση τής πα
ραγωγής, άλλά καί γ ιά  τήν έκπλήρωση τών καθηκόντων έκείνων 
πού, άκόμα καί σέ μιά δδανική κοινωνία, κανένας δέν θά ήθελι 
νά άναλάβει. «’Ά ν  έξακολουθει νά ύπάρχει έργασία πού είναι 
αύτή καθαυτή άηδιαστική, αύτό όφείλεται στούς έπιστήμονές μας 
πού -δέν νοιάστηκαν ποτέ νά βρουν Ιναν τρόπο γιά  νά τήν κάνουν 
λιγότερο άηδιαστική», (25) έγραψε κάποτε* καί εΓχε ένθουσιαστιΐ 
γιατί κάποια κυρία Κοχρέην στό Ίλλινόϊς είχε κατασκευάσει ένα 
πλυντήριο.

Παρόλο δμως πού οί μηχανές θά μπορούσαν νά μειώσουν τό 
ποσοστό τής κουραστικής καί δυσάρεστης έργασίας, θά ύπάρχιι 
καί κάποια χειρωνακτική δουλειά πού θά είναι έπιθυμητή. "Οπως 
καί ό Προυντόν, ό Κροπότκιν πίστευε πώς ή έργασία έκρυβε κά·
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ποια δική της Αρετή, καί κατά τή γνώμη του θά ί πρεπε δλοι νά 
κάνουν κάτι μέ τά ίδια τους τά χέρια, δχι άπλώς γιά  νά συμβά
λουν στήν παραγωγή τών συλλογικών άγαθών τής ζωής, άλλά 
καί γ ιά  χάρη αύτής καθαυτής τής έργασίας. Π ράγμα πού τό 
θεωροϋσε Απαραίτητο γιά  τόν συγγραφέα καί τόν καλλιτέχνη: οί 
συγγραφείς πρέπει πρώτα άπ’ δλα νά ξέρουν τυπογραφία καί οί 
ζωγράφοι θά πρέπει νά 2χουν ζήσει τΙς σκηνές πού ζωγραφίζουν. 
«Πρέπει νά 2χει δει τό ήλιοβασίλεμα καθώς γυρίζει σπίτι άπό 
τή δουλειά. Πρέπει νά Ιχε ι ζήσει σάν Αγρότης άνάμεσα στούς 
άλλους Αγρότες γ ιά  νά νιώσει τό μεγαλείο τους». (26) ’Εφόσον 
θά Ιχε ι κάνει 2νας άνθρωπος τήν άπαραίτητη δλιγόωρη έργασία 
του, θά είναι έλεύθερος νά έπιδοθεΤ στίς δικές του έπιδιώξεις καί 
νά παράγει γ ιά  τόν έαυτό του ότιδήποτε θέλει πέρα άπ* αύτό 
πού διαθέτει γ ιά  τό σύνολο. Σέ καμιά περίπτωση δέν θά ρυθμίζε
ται ή έργασία του* δέν θά άπαιτείται άπ’ αύτόν τίποτε άλλο έκτός 
άπ* αύτό πού είναι πρόθυμος νά προσφέρει. «Οί άναρχικοί δρα- 
ματίζονται μιά κοινωνία», γράφει δ Κροπότκιν σ’ 2να άπόσπασμα 
πού συνοψίζει τΙς βασικές πεποιθήσεις του, «δπου δλες οί Αμοι
βαίες σχέσεις τών μελών της δέν ρυθμίζονται άπό τούς νόμους 
ή άπό τήν έξουσία, αύτοεπιβεβλημένη ή έκλεγμένη, άλλά άπό 
Αμοιβαίες συμφωνίες άνάμεσα στά μέλη αύτής τής κοινωνίας καί 
άπό τό σύνολο τών κοινωνικών ήθών καί έθίμων —  πού δέν είναι 
άπολιθωμένα άπό τό νόμο, τή ρουτίνα ή τήν προκατάληψη, άλλά 
Απεναντίας άναπτύσσονται καί Αναπροσαρμόζονται συνεχώς Ανά
λογα μέ τΙς δλοένα αύξανόμενες Απαιτήσεις μιάς έλεύθερης ζωής, 
Απαιτήσεις πού δποκινοϋνται Από τήν πρόοδο τής έπιστήμης, τή 
δημιουργική ίκανότητα ocal τή σταθερή Ανάπτυξη τών ύψηλών 
Ιδανικών. Καμιά κυβερνητική άρχή , λοιπόν. Καμιά κυβέρνηση 
τοϋ Ανθρώπου Από τόν άνθρωπο’ καμιά άποτελμάτωση καί άκι- 
νησία, άλλά συνεχής έξέλιξη σάν κι αύτή πού βλέπουμε στή φύ-

Ή  δύναμη καί ή γοητεία τοϋ Κροπότκιν δφείλεται τόσο στήν 
καλοσύνη καί τήν δλοφάνερη ειλικρίνεια τής ίδιας του τής φύσης, 
δσο καί στήν ίκανότητά του νά συμβιβάζει καθαρά άντιφατικές 
έπιθυμίες καί άξίες. Ή  έπανάσταση δέν είναι άπαραίτητο νά ση
μαίνει τό τέλος δλων τών Αξιών' γ ια τί στίς παραδοσιακές σχέσεις
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τών πρωτόγονων κοινωνιών βρίσκεται τδ πρότυπο γιΑ τή νέα έ- 
ποχή. ΜιΑ κοινωνία βασισμένη σέ μικρές Ανθρώπινες μονάδες δέν 
είναι Απαραίτητο νΑ Αγνοήσει τήν τεχνολογική πρόοδο τοΟ αΙώνα 
τών μηχανών: «ΤΑ έργοστάσια καί τΑ Ιργαστήρια πρέπει νΑ βΐ· 
ναι δίπλα στούς Αγρούς καί στούς κήπους σας»^28) Οί κοινότη
τες τών χωρικών ΘΑ πρέπει να Ιχουν σύγχρονα μηχανήματα γιΑ 
τα συλλογικΑ τους έργοστΑσια. Ε π ίσης, Αντίθετα Από τόν Μάρξ, 
πού ή θεωρία του δτι δλη ή Ιστορία είναι ή ίστορία τής πΑλης 
τών τάξεων συνεπΑγεται πώς ή έπανΑσταση καί ή νέα τΑξη πραγ
μάτων ΘΑ είναι Αποτέλεσμα αίματηρής σύγκρουσης, δ Κροπότκιν 
πίστευε δτι ύπάρχουν ήδη δρισμένες ένδείξεις στήν ΑνΑπτυξη τής 
ύπΑρχουσας κοινωνί-ας πού ύποδηλώνουν δτι λειτουργεί ήδη ή 
διαδικασία τής έξέλιξης καί δτι ή νέα τάξη πραγμάτων ΘΑ είναι 
Αποτέλεσμα τών εύεργετικών διαδικασιών τής φύσης καί δχι τών 
Ανελέητων δυνΑμεων τής διαλεκτικής τής Ιστορίας.

Ε πειδή  Ιδειχνε νΑ προσφέρει τδ καλύτερο δραμα γιΑ τδν κό
σμο, οί μαθητές καί οί δηταδοί τοΰ Κροπότκιν ήταν έντελώς δια
φορετικοί μεταξύ τους. ’'Ετσι λοιπδν τα 2ργα του, «Λόγοι ένδς 
έπαναστΑτη» (έπιλογή Αρθρων Απδ τήν έφημερίδα του) καί «Έ  
Μεγάλη Γαλλική ’Επανάσταση», μεταφρΑστηκαν στΑ ΊταλικΑ  Α
πδ §ναν νεαρδ σοσιαλιστή δΑσκαλο, τδν Μπενίτο Μουσσολίνι, πού 
βρήκε πώς τδ πρώτο βιβλίο «ξεχυλίζει Απδ μεγΑλη Αγάπη για  
τήν καταπιεσμένη Ανθρωπότητα κι άπδ Απεριόριστη καλοσύνη». (*®) 
*0 ΓκΑντι καί οί όπαδοί του Ανταπο-κρίθηκαν στδ λαϊκιστικδ μή
νυμα τοϋ Κροπότκιν καί στδ δραμΑ του γιΑ φυσικές κοινότητες 
χωρικών πού δημιουργοϋνται αύθόρμητα. Ό  Ό σκα ρ  ΟύΑϊλντ είχε 
έντυπωσιαστεί Απδ τήν προσωπικότητα καί τΙς Απόψεις του: «Δυδ 
είναι οί τέλειες ζωές άπ’ δλες δσες γνώρισα», £φραφε δταν ήταν 
στή φυλακή, «ή ζωή τοϋ ΒερλαΙν κ ι ή ζωή τοϋ πρίγκιπα Κρο- 
πότκιν: καί οί δυό τους πέρασαν πολλΑ χρόνια στή φυλακή: δ 
πρώτος είναι δ μοναδικός χριστιανός ποιητής μετΑ τδν Δάντη' 
δ δεύτερος 2χει τήν ψυχή τοΰ δμορφου λευκοΰ Χριστοϋ πού φαί
νεται πώς 5ρχεται Απδ τή Ρωσία». (30) Καί μέ τή μπροσούρα του, 
«Ή  ψυχή τοΰ Ανθρώπου στδν σοσιαλισμό», δ ΟύΑϊλντ συνέδεσε 
τή θρησκευτικότητΑ του καί τήν αισθητική του μέ ιδέες δανεισμέ
νες Απδ τδν Κροπότκιν. Οί μεταγενέστεροι πρόσθεσαν έλΑχιστα
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ική θεωρία τοΰ Κροπότκιν, άλλά, σέ κάθε γενιά, ύπήρχαν άφο- 
«ιιωμένοι άντρες καί γυναίκες πού έμπνέονταν άπδ τήν άπλοϊκή, 
</χεδόν παιδική, αισιοδοξία του καί άπδ τήν έλπίδα πού 2δινε δτι 
Γσως δ άνθρωπος νά μήν είναι τόσο κακδς δσο φαίνεται καί δτι ή 
Ι/πιστημονική καί τεχνολογική πρόοδος δέν είναι άπαραίτητο νά 
σημαίνει ήθική δπισθοδρόμηση.

Οί άλλοι φημισμένοι άναρχικοί συγγραφείς καί θεωρητικοί τής 
δβκαετίας τοϋ 1890 — δ Μαλατέστα, δ Ζάν Γκράβ, δ Τσάρλ Μα- 
λάτο, δ Έ λ ιζέ  Ρεκλύ, δ Γιόχαν Μάστ—  στήν ούσία πρόσθεσαν 
έλάχιστα στδ βασικδ μήνυμα τοϋ Κροπότκιν, άν καί βοήθησαν στή 
διάδοση τών Ιδανικών του. "Οπως είναι φυσικδ ύπήρχαν βέ
βαια διαφορές στήν έρμηνεία. Ό  Μαλάτο διαφωνοΰσε μέ τδν 
Γκράβ γιατί δ πρώτος πίστευε πώς τδ άναρχικδ κίνημα χρειαζό
ταν ήγέτες καί έναν έλάχιστο βαθμδ δργάνωσης. Διαρκώς γίνον
ταν δντονες συζητήσεις γιά  τή συγκεκριμένη μορφή τής οίκονο- 
μικής δργάνωσης τοΰ άναρχικοϋ κόσμου. Ή  κοινωνία θά είναι 
κομμουνιστική, καί δλα θά είναι διαθέσιμα σέ δλους σύμφωνα μέ 
τήν άρχή «άπδ τδν καθένα σύμφωνα μέ τίς ίκαινότητές του, στδν 
καθένα σύμφωνα μέ τις άνάγκες του», ή θά είναι «κολλεκτιβιστι- 
κή», δπου τά μέλη της θά κατέχουν τά χωράφια τους καί τά έρ- 
γαστήριά τους συλλογικά σέ συνεργατική βάση καί έπομένως θά 
διατηρηθεί κάποια δδιωτική Ιδιοκτησία; Μέχρι ποιδ βαθμδ θά 
μποροΰσε τδ άναρχικδ κίνημα νά σιιμπεριλάβει τούς άκραίους ά- 
τομικιστές πού άπέριπταν δχι μόνο κάθε μορφή έξουσίας, άλλά 
καί δρισμένες φορές, κάθε συνεργασία; Μολονότι οί προσωπικές 
διαφορές Ικαναν συχνά έντονότερες τις θεωρητικές διαφωνίες, οί 
περισσότερες άπ  αύτές τις συζητήσεις, παρόλο πού ήταν παθια
σμένες, ήταν μάλλον έξωπραγματικές. Τδ ούσιαστικδ περιεχόμενο 
τοΰ άναρχισμοΰ, τελικά, ήταν ή άπόλυτη έλευθερία έκλογής καί 
ή άπουσία κεντρικής διεύθυνσης. 'Ορισμένοι άναρχικοί συγγρα
φείς πίστευαν πώς αύτές οΕ συζητήσεις ήταν έκείνη τήν έποχή ά- 
σήμαντες καί έξωπραγματικές, κι ένας άπδ τούς πιδ καλλιεργη
μένους 'Ιταλούς άναρχικούς, δ Σαβέριο Μερλίνο, περιέγραψε τις 
δυνατότητες πού ύπήρχαν γιά  τδ μέλλον ώς Ι-ξής: «Οί άπόψεις 
γ ιά  τή δημιουργία ένώσεων μποροΰν νά διαφέρουν μεταξύ τους. 
Σέ μ ιά 2νωση οί έργάτες θά άναλαμβάνουν τήν εύθύνη νά έργα-
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στοϋν συγκεκριμένες ώρες, σέ μιά άλλη νά έκτελέσουν ένα δεδο
μένο εργο σέ μιά συγκεκριμένη στιγμή. ΟΕ έργάτες μιάς ένωσης 
θά προτιμήσουν νά κατέχουν άπό κοινοϋ τά προϊόντα τής έργα
σίας τους’ άλλοι νά πάρουν ένα μερίδιο άνάλογα μέ τή δουλειά 
τους».(31) Στό μεταξύ δμως ή έπανάσταση ένάντια στήν ύπάρχου- 
σα κοινωνία περίμενε άκόμα τήν ώρα της.

2

Στούς κύκλους τής γαλλιοοής έργατι%ής τάξης, πού είχε ήδη γνω
ρίσει τΙς θεωρίες τοϋ Προυντόν, καί σέ πολλά μέρη τής Ιτα λ ία ς  
καί τής 'Ισπανίας, δπου εΖχαιν κηρύξει τις έπαναστατικές Ιδέες δ 
Μπακούνιν καί οΕ όπαδοί του, οΕ ιδέες τοϋ Κροπότκιν, τοϋ Μαλα
τέστα καί τών άλλων άναρχικών στοχαστών βρήκαν γόνιμο έδα
φος καί διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στήν άνάπτυξη τών έργα- 
τικών κινημάτων καί όργανώσεων. Ταυτόχρονα, δμως, δ άναρχι- 
σμός σάν πολιτική φιλοσοφία έμφανίστηκε Ιδιαίτερα έλκυστικός 
σέ άρκετούς καλλιτέχνες καί συγγραφείς πού συνδύαζαν μιά γνή
σια κοινωνική συνείδηση καί συμπάθεια γιά  τούς φτωχούς, πού 
ζοϋσαν άνάμεσά τους λόγω τών οικονομικών δυσκολιών τους, μέ 
κάποια έπιθυμία νά άπελευθερωθοϋν άπό τή συμβατικότητα καί 
τήν ύποκρισία τής άστικής ζωής* έτσι λοιπόν, Ιδιαίτερα στή Γαλ
λία, άρκετοί ζωγράφοι καί συγγραφείς συνδέθηκαν λίγο - πολύ 
στενά μέ τό άναρχικό κίνημα. Ε λάχιστοι άπ’ αύτούς ζωγράφιζαν 
ή έγραφαν μέ ύφος πού θά μπορούσαμε νά χαρακτηρίσουμε άν
αρχικό· μόνο τό ντανταϊστικό κίνημα, είκοσιπέντε χρόνια- άργό
τερα, ίσως νά προσπάθησε νά διαδραματίσει άπέναντι στίς καλ
λιτεχνικές άξίες τό ρόλο πού διαδραμάτισαν δ Ραβασόλ ή δ Έ μίλ 
Άνρύ άπέναντι στίς κοινωνικές δομές.

Είναι άλήθεια πώς 6 Προυντόν είχε Ισχυρές άπόψεις γ ιά  τήν 
τέχνη καί κατά κάποιο τρόπο ήταν δ ιδρυτής τής θεωρίας τοϋ κοι
νωνικού ρεαλισμοϋ πού στίς μέρες μας θεωρείται σάν έπίσημη 
αισθητική γραμμή τών κομμουνιστών. Ή  τέχνη, κατά τή γνώμη 
του, πρέπει νά έξυπηρετεΐ έναν ήθικό καί κοινωνικ,ό σκοπό* πρέπει 
νά γνωρίζει στούς άνθρώπους τήν πραγματικότητα τής ζωής τών
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φτωχών και νά τούς παρακινεί νά άλλάξουν τό κοινωνικό σύστημα. 
Καθόρισε τήν τέχνη σάν «Ιδεαλιστική άναπαράσταση τής φύσης 
καί τοϋ έαυτοΰ μας μέ στόχο τήν τελείωση τοΰ είδους μας άπό 
σωματική καί ήθική άποψη». (32) "Οπως θά περίμενε κανείς, 
ήταν άντίθετος μέ τήν ίδέα του καλλιτέχνη σάν άντικοινωνικοϋ 
μποέμ ή σάν όπαδοΰ τής θεωρίας «τέχνη γιά  τήν τέχνη». «Ή 
τέχνη γιά  τήν τέχνη», Ιγραφε, «είναι έκμαυλισμός τής καρδιάς 
καί Αποσύνθεση τοϋ πνεύματος». (33) Στή μελλοντική κοινωνία δ 
καλλιτέχνης θά είναι «πολίτης, άνθρωπος σάν δλους τούς άλλους" 
θά έφαρμόζει τούς ίδιους κανονισμούς, θά ύπακούει στίς ίδιες άρ- 
χές, θά τηρεί τίς ίδιες συμβάσεις, θά μιλάει τήν ίδια γλώσσα, θά 
Ιχει τά ίδια δικαιώματα, θά έκπληρώνει τά ίδΛ  καθήκοντα..» (34) 

νΟ μεγάλος ζωγράφος Γκυστάβ Κουρμπέ ήταν στενός φίλος τοϋ 
Προυντόν, δπως άναφέραμε. Ό  Κουρμπέ έπηρέασε πολύ τις άπό- 
ψεις τοΰ Προυντόν γιά  τήν τέχνη, μολονότι ή έκτίμηση τοΰ Προυν
τόν γιά  τή  ζωγραφική ήταν αύστηρά περιορισμένη. Π ράγματι, 
δ Κουρμπέ ισχυρίστηκε πώς είχε γράψει £να μέρος τοΰ «Γιά τήν έν
νοια τής τέχνης» τοΰ Προυντόν —  μολονότι δ Ισχυρισμός αύτός φαί
νεται πώς είναι δείγμα τής ματαιοδοξίας πού άποτέλεσε σημαντικό 
γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα του. Ό  Κουρμπέ βέβαια ήταν καλλιτέχνης 
καί δχι στοχαστής —  «περισσότερο καλλιτέχνης παρά φιλόσο
φος» δπως είπε δ Προυντόν. Ή τα ν  δμως άνήσυχο πνεΰμα άπό 
τή φύση του καί α δρισμένες περιπτώσεις ένεργητικός έπαναστά- 
της στήν πολιτική καθώς καί στήν τέχνη . Πρωτογνώρισε τόν 
Προυντόν στίς ταραγμένες μέρες τοΰ 1848 καί πολύ γρήγορα 
έ'/δια.φέρθηκε γιά  τίς Εδέες του. Μερικοί, τουλάχιστον, άπό τούς 
πίνακές του άρχισαν νά περιέχουν £να κοινωνικό μήνυμα πού έ- 
πιδοκίμαζε άπόλυτα δ Προυντόν. "Οταν παρουσίασε τόν πίνακά 
του «Οί Λιθοθραύστες» τό 1849, δ Κουρμπέ Ιγραψε: «Πηγαίνον
τας μέ τό άμάξι, στό δρόμο γιά  τόν πύργο τοΰ Σαιν - Ντενί κοντά 
στή Μαισιέρ, γ ιά  νά ζωγραφίσω ενα τοπίο, σταμάτησα γιά  νά 
οώ δυό άντρες πού Εσπαζαν πέτρες στό δρόμο’ οί πιό δλοκληρω- 
μένες ένσαρκώσεις τής άθλιότητας. Συνέλαβα άμέσως τήν Ιδέα έ- 
νός πίνακα. . . Στή μιά πλευρά βρίσκεται Ινας γέρος, κάπου έβ- 
οομήντα χρονών, σκυμένος πάνω στή δουλειά του, μέ τή βαριά ση
κωμένη στόν άέρα, τό δέρμα του μαυρισμένο άπό τόν ήλιο, καί
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στδ κεφάλι του £να ψάθινο καπέλο- τδ χοντροφτιαγμένο παντελό
νι του1 είναι γεμάτο μπαλώματα* μέσα άπδ τά χιλιοσπασμένα του 
τσόκαρα κάτι σκισμένες κάλτσες πού κάποτε θά ήταν μπλέ άφη
ναν νά φαίνονται οί φτέρνες του. Στήν άλλη πλευρά στέκεται έ
νας νεαρός μέ σκονισμένο κ-εφάλι καί σκοϋρα χρώματα* ή πλάτη 
καί τά μπράτσα του φαίνονται μέσα άιπδ τΙς τρύπες τοϋ βρώμικου 
κουρελιασμένου πουκαμίσου του* Ινα λουρί κρατάει τά ύπολείματα 
τοϋ παντελονιού του, καί οί πέτσινες μπότες του, βουτηγμένες στή 
λάσπη, είναι γεμάτες τεράστιες τρύπες. Ό  γέρος γονατίζει, δ νεα- 
ρδς στέκεται πίσω του κρατώντας Ενα καλάθι μέ πέτρες. ’Αλίμονο! 
Σέ μιά δουλειά σάν κι αύτή ή ζωή τοϋ άνθρώπου άρχίζει καί τε
λειώνει μέ τδν Γδιο τρόπο». (35) Ό  Προυντδν Αποσαφήνισε άργό
τερα αύτδ τδ μήνυμα μέ τρόπο πού Γσως νά μήν έπιθυμοΙ>σιε συνει
δητά δ Κουρμπέ: «Οί «Λΐ'θοθραύστες» σατιρίζουν τδν βιομηχανι
κό μας πολιτισμό, πού Ανα/καλύπτει συνεχώς θαυμάσιες μηχανές.... 
γιά ... κάθε είδους έργασία... κι δμως δέν μπορεί νά Απελευθερώ
σει τδν άνθρωπο άπδ τδν π ιδ Αφόρητο μόχθο».36) Γιά τδν ίδιο 
τδν Κουρμπέ δμως τδ πολιτικδ μήνυμα τοϋ ρεαλισμοϋ του ήταν τυ
χαίο: «’Ανακίνησα», είπε, «δχι σκόπιμα, άλλά άπλώς ζωγραφί
ζοντας αύτά πού είδα, έκεΐνο πού α ύ τ ο I (οί Αντιδραστικοί) 
Αποκάλεσαν κοινωνικδ ζήτημα». (37)

Κάπου - κάπου δμως δ Κουρμπέ ζωγράφιζε κι £ναν «Ανατρεπτι
κό» πίνακα, δπως 2λεγε* δ πιδ γνωστδς είναι δ Αντικληρικός του 
πίνακας πού τιτλοφορείται «’Επιστροφή άπδ τή σύσκεψη» — κά
μποσοι μεθυσμένο· παπάιδες πού γυρίζουν άπδ μιά συγκέντρωση— 
πού σοκάρισε τόσο πολύ τούς καθολικούς, ώστε £να εύλαβές τέκνο 
τής έκκλησίας Αγόρασε τδν πίνακα καί τδν κατέστρεψε. Ή  έπα- 
ναστατική Ιδιοσυγκρασία τοϋ Κουρμπέ τδν ώθησε νά λάβει ένεργδ 
μέρος στήν Κομμούνα τοϋ 1871. Έ γ ιν ε  μέλος τής Κομμούνας 
καί ήταν ύπεύθυνος γιά  τήν πολιτική της στά καλλιτεχνικά θέμα
τα. Ά ναμείχθηκε στήν ύπόθεση τής καταστροφής τής Στήλης 
Βαντόμ — πού κατά τή γνώμη του ήταν μνημείο τοϋ βοναπαρτι- 
κοϋ δεσποτισμοϋ καί μιλιταρισμοϋ—  πράγμα πού τοϋ κόστισε ϋξι 
μήνες στή φυλακή καί τήν αύτοεξορία του στήν Ε λβετία  τά τε
λευταία χρόνια τής ζωής του. Μ’ αύτδ τδν τρόπο προσπάθησι 
νά άποφύγει τίς συνέπειες μ ιδς δίκης, μέ τήν δποία καταδικάστη
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κε νά καταβάλει, αύτός προσωπικά, τά ίξοδα γ ιά  τήν Αποκατά
σταση μνημείου.

Ό  άσωτος μποεμιομός τοϋ Κουρμπέ άπεϊχε πολύ άπό τό Ιδα
νικό τοϋ Προυντόν γ ιά  τόν καλλιτέχνη, πού πρέπει νά είναι ίδιος 
μ' δλους τούς άλλους πολίτες. (Π ράγματι, δ κοινωνικός άντι- 
κομφορμισμός τών καλλιτεχνών άποτέλ·εσε πάντοτε συνεχή δοκι
μασία γιά  τούς μεταρυθμιστές πού προσπαθοΰσαν νά τούς κάνουν 
νά προσαρμοστούν σ’ Ινα πολιτικό σύστημα). *0 Τζέημς Γκυγιώμ, 
πού δεν έχασε ποτέ τό δασκαλίστικο υφος του, θυμόταν πώς δ 
Κουρμπέ, σ5 ενα άναρχικό συνέδριο στό Ζυρά τό 1872, «αύτός δ 
καλοπροαίρετος κολοσσός μέ τό παιδικό δφος κάθησε παρέα μέ 
δυό - τρείς φίλους πού είχε φέρει μαζί του σ’ 2να τραπέζι πού 
πολύ γρήγορα γέμισε μπουκάλια* τραγουδοϋσε δλο τό βράΐδυ χωρίς 
νά τοϋ τό ζητήσει κανείς, μέ τραχιά, χωριάτικη φωνή, μονότονα 
δημοτικά τραγούΐδια τής Φ ράνς-Κ οντέ, πού τελικά μάς Ικαναν 
νά βαρεθοϋμε». (38) (Ό  Γκυγιώμ δέν ήταν δ μόνος πού δυσαρε- 
στήθηκε μέ τό παράφωνο τραγούδι τοϋ Κουρμπέ* δ Μπερλιόζ ύ- 
πέφερε πολύ δταν δ Κουρμπέ έτοίμαζε τό πορτραΐτο τοι>). "Οταν 
πέθανε δ Κουρμπέ τό 1877 μιά άναρχική έφημερίδα Ιγραψε μόνο 
τό έξής: «Τό μεγαλύτερο προτέρημα τοϋ Κ ο υ ρ μ π έ ... είναι κατά 
τή γνώμη μας τό γεγονός δτι δέν δημιούργησε μιά κλειστή σχο
λή στό δνομα τοϋ ρεαλισμοϋ. Οί μαθητές τοϋ Κουρμπέ δέν τόν 
Αντιγράφουν δουλικά καί δέν τδν μιμοϋνται* άναπτύσσουν τό Ιργο 
του».(3β)

"Οσο κι άν άπολάμβανε τή σχέση του μέ τόν Προυντόν καί τούς 
δεσμούς πού είχε ή τέχνη του μέ τή φιλοσοφία τοϋ Προυντόν, 
δ Κουρμπέ ήταν άληθινός έπαναστάτης μόνο στόν καλλιτεχνικό 
τομέα. Έ νώ  πίστευε πώς ή τέχνη πρέπει νά Ιχ ε ι άμεση σχέση 
μέ τόν κόσμο δπου ζε ϊ δ ζωγράφος —  «κατά τή γνώμη μου, ή 
τέχνη καί τό ταλέντο γιά  Ιναν καλλιτέχνη δέν μπορεϊ νά είναι 
παρά τά μέσα γιά  τήν έφαρμογή τών προσωπικών ικανοτήτων 
του στίς ίιδέ-ες καί τά άντικείμενα τής έποχής πού ζεϊ» (40) —  δ 
Κουρμπέ Ικανέ τή δική του έπανάσταση, καταστρέφοντας τΙς καλ
λιτεχνικές φόρμες τοϋ παρελθόντος. "Οπως Ιγραψε δ ίδιος γιά  
ϊναν άπό τούς πιό γνωστούς του πίνακες: «Ή  Κηδεία στό Όρνάν» 
ήταν στήν πραγματικότητα ή κηδεία τοΰ ρομαντισμοϋ. . .  Μέ τή
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δική μου διατύπωση τής άρνησης τοϋ ίδανικοΰ καί δλων δσων 
πηγάζουν Απδ τδ Ιδανικό, Ιφτασα στή χειραφέτηση τοϋ Ατόμου καί 
τελικά στή δημοκρατία. Ό  ρεαλισμός είναι βασικά δημοκρατική 
τέχνη». C")

Είναι Αλήθεια πώς οί έντελώς πεζοί Αγρότες τοΰ Κουρμπέ, τά 
ζοφερά, άντιρομαντικά καί καθόλου ίδεαλιστικά τοπία του προσφέ
ρουν Ινα δραμα γιά  τδν κόσμο πού είναι Απόλυτα σύμφωνο μέ τήν 
Αναρχική φιλοσοφία' καί οί ζωγράφοι τής έπόμενης γενιάς πού 
συμπαθοϋσαν τδν Αναρχισμδ — I  Πισαρό, δ Σερά, ό Σινιάκ—  θά 
προσπαθούσαν κάτι Ανάλογο. ’Α π’ αύτούς τούς ζωγράφους δ Κα- 
μίλ Πισαρδ ήταν δραστήριο μέλος τοϋ άναρχικοϋ κινήματος. ’Εκ
τοπίστηκε μετά τήν Κομμούνα καί τδ 1894 Αναγκάστηκε νά κα- 
ταφύγει στδ Βέλγιο γ ιά  νά Αποφύγει τΙς διώξεις πού γίνονταν 
έκτεταμένα έναντίον τών Αναρχικών μετά τή δολοφονία τοϋ προ
έδρου Καρνό. (42) Όρισμένες άπδ τΙς λιθογραφίες του, δπως «Οί 
έκφορτώτριες ξύλων» καί «Οί Αστεγοι», φτιάχτηκαν γ ιά  Αναρχικά 
περιοδικά καί φιλοτέχνησε τδ έξώφυλλο μιας μπροσούρας τοϋ 
Κροπότκιν. ΤΗταν φίλος τοϋ Αναρχικοϋ έκδότη καί δημοσιολόγου 
Ζάν Γκράβ, καί είχε διαβάσει πάρα πολλά βιβλία πολιτικής θεω
ρίας, άπδ Μάρξ μέχρι Κροπότκιν. Ή  στάση του Απέναντι στδν τε
λευταίο έκφράίζεται μ’ ένα γράμμα πού Ιγραψε τδ 1892: «Μόλις 
διάβασα τδ βιβλίο τοΰ Κροπότκιν («Ή  κατάκτηση τοΰ ψωμιοΰ»). 
Π ρέπει νά δμολογήσω πώς άν δέν είναι ούτοπικό, δπωσδήποτε 
είναι ί να πολύ δμορφο δνειρο. Κ ι έφόσον Ιχουμε δεις πολλές ού- 
τοπίες νά γίνονται πραγματικότητα, τίποτα δέν μάς έμποδίζει νά 
πιστεύουμε δτι κι αύτδ τδ δνειρο θά πραγματοποιηθεί κάποτε, 
έκτδς κι Αν καταρεύσει ή Ανθρωπότητα καί έπιστρέψει στήν Α
πόλυτη βαρβαρότητα». (43)

"Οταν τδ 1894 Ιπεσε στά χέρια τής άστυνομίας τοΰ Παρισιού 
δ κατάλογος συνδρομητών τής L a R ev o lte , τής έφημερίδας τοΰ 
Ζάν Γκράβ πού τήν Ιβγαζε πρίν δ Κροπότκιν, περιείχε δνόματα 
έντυπωσιακά δπως τοΰ Ά λφδνς Ντωντέ, τοΰ Ά νατδλ Φράνς, τοΰ 
Στεφάν Μαλλαρμέ καί τοΰ Λεκδν ντέ Λίλ, καθώς καί καλλιτεχνών 
καί συγγραφέων πού ήταν πιδ άμεσα συνδεδεμένοι μέ τδ άναρχικδ 
κίνημα, δπως δ Σινιάκ, δ Μαξιμιλιέν Λύς, δ ΚαμΙλ Πισαρό καί 
δ Ό κτάβ  Μιρμπώ. Ε λάχιστοι δμως άπδ τούς καλλιτέχνες πού
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ήξεραν τόν Ζάν Γκράβ ή πού ήταν συνδρομητές τής La R evo lte , 
δκαναν τόν κόπο νά άγωνιστοϋν γιά  τίς άναρχικές πεποιθήσεις 
τους. IV  αύτούς, δ άναρχισμός ήταν άπλώς τό φυσικό πιστεύω 
τών καλλιτεχνών πού θεωρούσαν δτι άνήκαν, άπό αισθητική ά
ποψη, στήν πρωτοπορία κι έπομένως ήταν Αμετάκλητα Αντίθετοι 
μέ τήν Αστική κοινωνία, πού τούς γελοιοποιούσε καί άρνιόταν νά 
Αγοράζει τά £ργα τους καί ταυτόχρονα άρνιόταν σέ πολλούς άπό 
'τούς συμπολίτες τους 2ναν άξιοπρεπή τρόπο ζωής. «Καθετί τό και
νούργιο», Ιγραφε ό κριτι-κός Φελίξ Φε-νεόν σ’ Ενα άρθρο του γιά  
τόν Πισαρό, «γιά νά γίνει δεκτό πρέπει νά πεθάνουν πολλοί γε- 
ροηλίθιοι. Είναι πόθος μας νά γίνει κάτι τέτοιο όσο τό δυνατό 
γρηγορότερα». (44) Οί περισσότεροι καλλιτέχνες καί συγγραφείς 
ήταν 'πολύ Απασχολημένοι μέ τις δικές τους αισθητικές Ανακα
λύψεις καί τούς πειραματισμούς τους γιά  νά ένδιαφερθοΟν περισ
σότερο γιά  τίς άναρχικές ί-δέες. Ό  Μαλλαρμέ, παρόλο πού Απάν
τησε, δταν ζήτησαν τή γνώμη του γιά  τήν τρομοκρατία, δτι «δέν 
μποροϋσε νά συζητήσει τίς πράξεις αύτών τών άγίων», ένδιαφε- 
ρόταν περισσότερο γιά  τήν άνάπτυξη τοϋ δικοϋ του έσωτερικοϋ, 
συμβολιστικοϋ ποιητικού κόσμου. Ά κόμα καί ό ΣερΑ, δ πιό συν
ειδητός θεωρητικός τών μετα - ίμπρεσσιονι·στών ζωγράφων, παρόλο 
πού Αρκετοί πίνακές του δπως «Τά λουτρά στήν Άνιέρ», μέ τούς 
έργάτες κολυμβητές καί μέ φόντο τίς καμινάδες τής φάμπρικας, 
παρουσιάζουν τή βιομηχανική ζωή τών πόλεων, Ινδιαφερόταν βα
σικά γιά  τίς έπιστημονικές του θεωρίες γιά  τό χρώμα πού, κατά 
τή γνώμη του, θεμελίωναν μιά καινούρια βάση γιά  τή ζωγραφική, 
παρά γιά  τις Αναρχικές θεωρίες πού θά θεμελίωναν μ ιά νέα κοινω
νική βάση ή τουλάχιστον θά πρόσφεραν νέο ύλικό γιά  τούς ζω
γράφους.

Ά κόμα καί δ Σινιάκ, πού ήταν περισσότερο πολιτικοποιημέ
νος — καί Αντίθετα άπό τόν Σερά πού πέθανε τό 1891 στά 32 
του χρόνια, δχι μόνο εζησε τήν άναρχική δεκαετία τοϋ 1890, 
άλλά έπέζησε άρκετά γιά  νά καταλήξει δραστήριος ύποστηριχτής 
τοϋ κομμούνι στ ικοϋ κόμματος-----είχε άντιληφθεΐ ξεκάθαρα τό δια
χωρισμό Ανάμεσα στήν Ιδεολογία καί τήν τέχνη. «Ό  Αναρχικός 
ζωγράφος», είπε σέ μιά διάλεξή του τό 1902, «δέν παρουσιάζει 
άναρχικούς πίνακες, άλλά, χωρίς νά σκέφτεται τό χρήμα, χωρίς
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να ζητάει Ανταμοιβή, άγωνίζεται μέ δλες του τις δυνάμεις, κατα
βάλλοντας προσωπικές προσπάθειες, ένάντια στίς άστικές καί κα
τεστημένες σι>μβάσεις.. .  Τδ θέμα δέν είναι τίποτα ή τουλάχιστον 
είναι άπλώς Ινα μέρος τοϋ Ιργου τέχνης, χωρίς μεγαλύτερη σπου- 
δαιότητα άπό τά άλλα στοιχ«Τα, τό χρώμα, τό σχέδιο, τή σύνθεση... 
δταν τό μάτι είναι έξασκημένο, οί άνθρωποι μποροϋν νά δοΰν κά
τι άλλο πέρα άπό τό θέμα των πινάκων ζωγραφικής. "Οταν θά 
ύπάρχει ή κοινωνία πού δνειρευόμαστε, ό έργάτης, Ιχοντας άπαλ- 
λαχτεϊ άπό τούς έκμεταλλει>τές πού τόν άποκτηνώνουν, θά Ιχει 
χρόνο στή διάθεσή του γ ιά  νά σκεφυεΤ καί νά μάθει, θ ά  έκτιμήσει 
τίς διάφορες Ιδιότητες τοΰ Ιργου τέχνης». (45) Μερικές φορές δ 
Σινιάκ Ιφτιαξε πίνακες μέ άλληγορική σημασία ή Ιργα μέ άμεσα 
προπαγανδιστικά μηνύματα, άλλά ή τέχνη του δέν κυριαρχήθηκε 
ποτέ άπό τήν πολιτική. Παρόλη τή συμπάθειά του γιά  τούς άν
αρχικούς, τόσο αύτός δσο καί άλλοι μαθητές τοϋ Σερά πού συμ
μερίζονταν αύτές τις άπόψεις— ό Λύς ή ό Τεό βάν Ρυσελμπέργκε— 
δέν Ικαναν άναρχική τέχνη’ τό ϊδιο Ισχύει καί γιά  τόν πιό φιλο
σοφημένο καί στοχαστικό καλλιτέχνη πού συνδέθηκε μαζί τους, 
τόν Καμίλ Πισαρό.

Οί διάφοροι άναρχικοί κριτικοί καί δημοσιογράφοι ήταν έκεϊ- 
νοι πού Ιπεισαν πολλούς καλλιτέχνες καί συγγραφείς δτι ή ένστι- 
κτώδης έ-ξέγερσή τους ένάντια στήν άστική κοινωνία καί ή συ
μπάθεια πού Ι'δ«ειχναν γιά  τά δεινά τών φτωχών θά Ιπρεπε νά 
τούς ώθήσει σέ ένεργητική ύποστήριξη τοϋ άναρχικοϋ κινήματος. 
Ό  Φελίξ Φενεόν, λογουχάρη — ό κριτικός πού άναγνώρισε πρώ
τος τή μεγαλοφυΐα καί τήν πρωτοτυπία τοϋ Σερά καί δημιούργη
σε τόν δρο «μετα-ίμπρεσσιονιαμός»—  ήταν δηλωμένος άναρχικός, 
παρόλη τήν κομψευόμενη έμφάνισή του καί τό έπάγγελμά του: 
ήταν κατώτερος δημόσιος ύπάλληλος στό Υπουργείο Άμύνης. Συν
δέθηκε μέ άρκετά προοδευτικά, λογοτεχνικά καί καλλιτεχνικά πε
ριοδικά, καί, ύστερα άπό τήν άπόλυσή του άπό τό Τπουργείο Ά - 
μύνης, Ιγινε βοηθός άρχισυντάκτη στή σημαντικότερη καλλιτεχνι
κή !πιθεώρηση τής δεκαετίας τοϋ 1890, τή Revue B lanche. Εί
χε φιλίες μέ τούς συμβολιστές ποιητές Μαλλαρμέ καί Ζύλ Λα- 
φόργκ, καθώς καί μέ τόν Βερλαίν καί τούς μετα-Ιμπρεσσιονιστές 
ζωγράφους. Δέν Ικρυβ« τίς άναρχικές πεποιθήσεις του, καί δταν,
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μετά τή δολοφονία τοΰ προέδρου Καρνό, κατηγορήθηκαν τριάντα 
άτομα γιά  σύσταση έγκληματικής συμμορίας, ήταν κι αύτός Ανά- 
μ&σα στούς κατηγορούμενους. Φαίνεται πώς διασκέδασε μέ τήν 
δλη ύπόθεση: δταν τόν ρώτησε δ δικαστής πώς βρέθηκαν στό 
γραφείο του τά καψούλια, Απάντησε: «Ό  πατέρας μου τά μάζε
ψε άπό τό δρόμο». «Πώς είναι δυνατόν νά βρίσκονται καψούλια 
στό δρόμο;» ρώτησε 6 δικαστής. «'Q Αξιωματικός τής άστυνομίας 
μέ ρώτησε γιατί δέν τά πέταξα Ιξω άπό τό παράθυρο», άπάντησε 
δ Φενεόν. «Βλέπετε, μπορεΐ νά βρει κανείς καψούλια στό δρό
μο». (46) Είναι δύσκολο νά ποΰμε σέ ποιό βαθμό ήταν άληθινός 
6 συνωμοτικός Αναρχισμός του Φενεόν και σέ ποιό βαθμό ήταν 
έκδήλωση έκκεντρισμοΰ τοΰ κόστισε δμως μ ιά καταδίκη σέ φυ
λάκιση καί τήν άπόλυσή του άπό τό ύπουργείο. Έ ν α ς  άλλος πα- 
ριζιάνος άναρχικός συγγραφέας, δ Λωράν Τ αιγιάντ, πού είναι δ 
πατέρας τής περίφημης φράσης γιά  τήν τρομοκρατία — «ΤΙ ση
μασία μπορεΐ νά Ιχε ι ένας Ακαθόριστος Ανθρωπισμός, Αρκεί νά 
είναι ώραία ή χειρονομία»—  ήταν λιγότερο τυχερός κι Ιπεσε θύ
μα τών ϋδιων του τών πεποιθήσεων, γιατί Ιχασε τό μΑτι του άπό 
μιά Iκρηξη βό,μβας στό έστιατόριο πού Ιτρωγε.

Γενωοά, δμως, γ ιά  τούς καλλιτέχνες καί τούς συγγραφείς δ 
άναρχισμός Αντιπροσώπευε μάλλον μιά γενική στάση ζωής παρά 
μιά συγκεκριμένη θεωρία γιά  τήν κοινωνία, έκτός Από έκείνους 
πού, σάν τόν Πισαρό, τόν Σινιάκ και τόν Ό κτάβ Μιρμπώ, συν
δέονται μέ τόν Ζάν Γκράβ και τήν La R evo lte  ή έκείνους πού, 
σάν τόν Στάϊνλεν, Ιγραφαν ή σκιτσάριζαν κάπου-κΑπου γιά  ά- 
ναρχι/κές έφημερίδες και περιοδικά. Έ νώ  δρισμένοι άπ* αύτούς εί
χαν γοητευτεί άπό τή μεγαλοψυχία τών Ιδεών τοΰ Κροπότκιν 
καί Από τό δραμα ένός κόσμου δπου οί άνθρωποι θά ζοΰν έντελώς 
έλεύθερα .μεταξύ τους, διάφοροι άλλοι ένθουσιάστηκαν μέ τήν Ι
δέα δτι δέ*ν θά ύπάρχει κανένας περιορισμός τής έλευθερίας τοΰ 
άτόμου έκτός άν τό έπιβάλει ή Γδια ή φύση' είχαν παρασυρθεΐ 
Από τίς βίαιες χειρονομίες τών άναρχικών. Δίπλα στόν κοινωνικό 
άναρχισμό τοΰ Κροπότκιν ή τοΰ Μαλατέστα καλλιέργησαν Ιναν 
άγριο, μποέμικο, άτομικιστικό Αναρχισμό, πού συχνά προκαλοΰσε 
άμηχανία στούς πιό έποΐίκοδομητικούς καί φιλοσοφημένους Αναρχι- 
κούς. Ό  Μωρίς Μπαρρές, λογουχάρη, Ινας Από τούς λαμπρότε
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ρους έκπρόσωπους μιάς λαμπρής γενιάς, στά μυθιστορήματα τής 
νεότητάς του πού έχουν τό γενικό τίτλο «Ή  λατρεία τοΰ Έγώ» 
καί συγκεκριμένα στό «Ό  εχθρός τοΰ νόμου» (1892) , παρουσιά
ζει τούς ήρωές του νά έξετάζουν τά ήθικά καί φιλοσοφικά συ
στήματα καί τούς τρόπους ζωής ώς πρδς τό άν άποτελουν μέσα γιά 
τήν καθολική αύτο-έκφρασή τους, Ανεξάρτητα άπό τίς συμβατι
κότητες ή τις Ανάγκες τών άλλων. Στό μυθιστόρημά του «Ό  έχ- 
θρός τοΰ νόμου», οί πρωταγωνιστές — άφου μελετουν Σαίν - Σιμόν, 
Φουριέ .καί Μάρξ,— σέ μιά σκηνή πού διαδραματίζεται σέ έργα- 
στήριο ζωοτομίας, γίνονται άναρχικοί, καί άποσύρονται στήν έ
παρχία γιά  νά ζήσουν σ1 ένα κλίμα εγωιστικού άλτρουϊσμοΰ: «Γι' 
αύτούς, οί άλλοι έαυτοί ύπάρχουν στόν ίδιο βαθμό πού ύπάρχει 
καί ό δικός τους έαυτός, έτσι πού οί συνθήκες τής εύτυχίας τών 
άλλων νά συνδυάζονται μέ τις συνθήκες τής δικής τους εύτυχίας. 
Δέν κόβουν τά λουλούδια πού τούς άρέσει ή μυρωδιά τους’ άν θά 
ύπέφεραν, θά μείωνε τήν εύχαρίστησή τους ή έκλεπτυσμένη εύαι- 
σθησία τους καταπνίγει κάθε Ανηθικότητα». (47) Παρόλο πού ή 
Αναζήτηση τής Ανάπτυξης καί τής έίκφρασης τοΰ έαυτοΰ ήταν 
ένας τρόπος γιά  τή θεμελίωση μιάς «ήθικής χωρίς ύποχρέωση ή 
έπικύρωση», διέφερε πολύ άπό τή μέθοδο τοΰ Κροπότκιν καί τώ; 
όπαδών του. "Οπως τόνισε δ Ζάν Γκράβ δταν έγραφε γιά  τόν 
«Εχθρό τοΰ νόμου»: «'Q Αναρχισμός πού παρουσιάζεται σ’ αύτό 
τό βιβλίο είναι άπλώς ένας Αναρχισμός γιά  έκατομμυριούχους. Γιά 
νά απελευθερωθεί κάποιος άπό τούς νόμους πρέπει νά Ιχε ι εΐσό- 
οη,αα 100.000 φράγκα ή νά παντρευτεί μιά γυναίκα πού νά έχει 
τέτοιο εΙσόδημα. . . Παρόλα αύτά πρόκειται γιά  βιβλίο πού Αξί
ζει τόν κόπο νά τό -διαβάσει κανείς, γιατί παρουσιάζει τό άτομο α
πελευθερωμένο άπό τήν κοινωνία και μοναδικό ρυθμιστή τής εύ
τυχίας του».(48)

Στόν παριζιάνικο κόσμο τών διανοουμένων πού είχαν ήδη γνω
ρίσει τίς Αντιλήψεις γ ιά  μιά ήθική χωρίς ύποχρέωση ή έπικύρω
ση καί ήταν πρόθυμοι νά ύποστηρίξουν τήν έλευθερία του Ατόμου 
ένάντια στούς περιορισμούς τής κοινωνίας, έμφανίστηκαν οί θεω
ρίες τοΰ Νίτσε. Τά έργα του άρχισαν νά κυκλοφοροΰν μεταφρα
σμένα στά Γαλλικά στδ τέλος τής δεκαετίας τοΰ 1890 άν καί πολ
λοί διαφωνούσαν ίσως γιά  τή σημασία τοΰ μηνύματός του, ό
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Νίτσε άμφισβητοΰσε πάντως κραυγαλέα τήν άστική συμβατικότη
τα καί ένθάρρυνε τήν άνάπτυξη τής προσωπικότητας άνάλογα μέ 
τίς δυνατότητές της, άνεξάρτητα άπό τή βιαιότητα πού θά μπο- 
ροΰσε νά σημαίνει κάτι τέτοιο. Ό  Νίτσε ήταν κι αύτός άρκετά 
άσυνεπής συγγραφέας γ ιά  νά μπορέσει νά προσφέρει κάποιο συ
νεκτικό πρότυπο ζωής, άλλά ή άποψή του γιά  τήν «άντιστροφή 
δλων τών άξιών», δ Ισχυρισμός του &τι «δ θεός είναι νεκρός» καί 
ή συμβουλή του «Πρέπει νά γίνεις αύτός πού είσαι», βλα αύτά 
ένθάρρυναν όποιονδήποτε ήθελε νά διακόψει τΙς σχέσεις του μέ τΙς 
σύγχρονες ηθικές, αισθητικές ή πολιτικές άξίες. Σύμφωνα μέ τήν 
"Εμμα Γκόλντμαν: «Ό  Νίτσε δέν ήταν κοινωνικός θεωρητικός, 
άλλά ποιητής καί καΐνοτόμος. Δέν ήταν άριστοκράτης οδτε στήν 
καταγωγή οδτε στήν οικονομική του ύπόσταση* ήταν δμως άρι
στοκράτης τοϋ πνεύματος. ’Α π’ αύτή τήν άποψη λοιπόν δ Νίτσε 
ήταν άναρχικός καί δλοι ot γνήσιοι άναρχικοί ήταν άριστοκρά- 
τες».(4Θ)

Μερικοί διανοούμενοι, πρός τό τέλος τοΰ περασμένου αΙώνα καί 
στήν άρχή τοΰ τωρινοΰ, πού γνώριζαν ήδη τίς άπόψεις τοΰ Νίτσε 
μέ τή μιά ή τήν άλλη μορφή, άνακάλυψαν έναν άλλο Γερμανό 
συγγραφέα, γιά  τόν όποιο πίστευαν πώς πρόσφερε τή φιλοσοφι- 
κή,βάση γιά  τή θεωρία τοΰ άτομι,κιστικοΰ άναρχισμοΰ. Ό  άνθρω
πος αύτός ήταν δ Μάξ Στίρνερ.

Στίρνερ ήταν τό ψευδώνυμο ένός ζοφερού Γερμανοΰ φιλοσόφου, 
πρώην καθηγητή σέ μιά σχολή θηλέων, πού βρι-σκόταν στό περι
θώριο τών χεγκελιανών κύκλων. Τό βασικό του Ιργο «Ό  Μονα
δικός καί ή ’Ιδιοκτησία του» έκδόθηκε τό 1845 καί προκάλεσε 
έλάχιστο ένδιαφέρον, άν καί δ Μπα.κούνιν γνώριζε τίς ιδέες του. 
Τό £ργο του δμως άποκαλύφθηκε γ ι’ άλλη μιά φορά στόν γερμανό
φωνο κόσμο στή δεκαετία τοΰ 1890. Ή τα ν  γνωστό στόν Δανό 
κριτικό Μπραντές, καθώς καί στόν ’Ίψ εν, καί άποσπάσματα τής 
γαλλικής του μετάφρασης δημοσιεύτηκαν στή R evue B lanche  τό 
1900. Ό  Στίρνερ μέ βασανιστικό, ζοφερό, Ιπαναληπτικό καί ά- 
φοριστιαό υφος κήρυττε τόν πόλεμο ένάντια στήν κοινωνία καί 
Λνάντια σέ όλόκληρη τή φιλοσοφία τοΰ παρελθόντος. Ό  άμεσος 
στόχος του ήταν ή χεγκελιανή πεποίθηση δτι τό πνεΰμα είναι δ 
κινητήριος παράγοντας τής άνθρώπινης άνάπτυξης, καί Ιδιαίτερα
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ό θρησκευτικός χεγκελιανισμός τοϋ Φόΰερμπαχ' γενικά δμως ε
πιτέθηκε ένάντια στήν ήθική διδασκαλία τόσο τοϋ χριστιανισμού 
δσο καί τοϋ Κάντ. «Τό θείο είναι ύπόθεση τοϋ θεοΰ* τό Ανθρώπινο 
είναι υπόθεση τής «Ανθρωπότητας». Δική μου δουλειά δέν είναι 
ούτε τό θείο» ούτε τό Ανθρώπινο, δέν είναι δ,τι είναι ’Αληθινό, 
Καλό, Δίκαιο, ’Ελεύθερο, ,κλπ., άλλά μόνο δ,τι είναι 3 ι κ ό μ ο υ ,  
καί δέν είναι κάτι γενικό, άλλά κάτι Ατομικό (E inzig) μιά καί 
είμαι άτομο. Γ ιά μένα τίποτα δέν είναι Ανώτερο άπό τόν έαυτό 
μου». (50) Αύτό .είναι τό βασικό του μήνυμα πού έπαναλαμβάνεται 
μέ διάφορες μορφές σέ κάθε σελίδα του καί .συνοψίζεται στό τελευ
ταίο κεφάλαιο: «Κατέχω τήν Εδια μου τή δύναμη δταν Ιχω  συ
νείδηση τοΰ έαυτοΰ μου σάν Ατόμου. Στό άτομο άκόμα καί δ Ιδιο
κτήτης (E igner) έπιστρέφει -στή δημιουργική μηδαμινότητα ά
πό τήν δποία γεννήθηκε. Κάθε δν πού είναι Ανώτερό μου, θεός 
ή άνθρωπος, έξασθενεΐ τήν α ίτ η σ η  τής άτομικότητάς μου, καί 
χλωμιάζει μόνο μπροστά στόν ήλιο τής συνείδησής μου. Ά ν  έμπι- 
στευτώ τόν έαυτό μου, τό μοναδικό άτομο (den E inzigen), τότε 
αύτή ή έμπιστοσύνη βασίζεται στόν περαστικό θνητό δημιουργό 
της πού κι αύτός έξαφανίζεται, καί μπορώ νά πώ δτι βάσισα τήν 
έμπιστοσύνη μου στό τίποτα. (Ich  habe m eine Sache a u f  N ichts 
g e s te llt . )  (51) Πρόκειται γ ιά  μιά θεωρία πού πλησιάζει πολύ 
δρισμένες μορφές τοΰ μεταγενέστερου ύπαρξισμοϋ.

Ό  Στίρνερ δέν ήταν ούτε πολύ σημαντικός ούτε καί πολύ έν- 
διαφέρων στοχαστής, παρόλο πού μπόρεσε μερικές φορές νά δια
τυπώσει καταπληκτικές φράσεις, δπως: «"Ενας Πρώσος Αξιωμα
τικός δήλωσε κάποτε: Κάθε Πρώσος κρύβει μέσα του Ιναν Αστυ
φύλακα». Ή  Ακρότητα δμως τών άπόψεών του φαινόταν σέ πολ
λούς νεαρούς διανοούμενους ή πιό δλοκληρωμένη Ικφραση δλων 
τών άντισυμβατικών Αξιών. Ό  Μπενίτο Μουσσολίνι, πού δταν ή
ταν σοσιαλιστής συμπαθοϋσε Αρκ«τά τόν Αναρχισμό, έγραψε τό 
1912: « Ά ς  άνοίξει ό δρόμος γιά  τίς στοιχειώδεις δυνάμεις τοϋ 
Ατόμου, γ ιατί δέν ύπάρχει καμιά άλλη Ανθρώπινη πραγματικό
τητα έκτός Από τό Ατομο, θ ά  ύποστηρίξουμε δλα δσα έξυμνοϋν καί 
ένισχύουν τό άτομο, δλα δσα τοΰ προσφέρουν μεγαλύτερη έλευθε- 
ρία, μεγαλύτερη εύημερία, μεγαλύτερη εύρύτητα ζωής* θά κατα
πολεμήσουμε δλ<α δσα καταπιέζουν καί νεκρώνουν τό άτομο. Γιατί
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νάμ ήν ξαναγίνει τής μόδας 6 Στίρνερ;» (Μ)
Ό  Ατομικιστκκός Αναρχισμός είχε έλάχιστη πολιτική σπου’δαιό- 

τητα καί συχνά προκαλοΰσε Αμηχανία μέ τόν Ακραίο του σολι- 
ψισμό (αύτοκρατία) καί τή βίαιη αύτο-έκφρασή του στούς Αναρχι
κούς πού πίστευαν μάλλον στήν κοινωνική έπανάσταση παρά στήν 
Απλή Απόριψη τών συμβατικών ήθικών Αξιών. ’Αποτέλεσε δμως 
σημαντικό παράγοντα γιά  τήν ψυχολογική διαμόρφωση πολλών 
έπαναστατών. Μέσα Απδ τά γραφτά τοΰ Νίτσε καί τοΰ Στίρνερ 
μπόρεσε νά ξεπεταχτεΐ Ενας αύτοδημιούργητος ύπεράνθρωπος δπως 
6 Μουσσολίνι’ μπόρεσε νά Αντλήσει δύναμη ή τολμηρή έπίθεση 
τών φουτουριστών ένάντια στό παρελθόν. Ό  Ατομικιστικός Αν
αρχισμός μπόρεσε πάλι νά δημιουργήσει, στίς άρχές τοΟ 20οΟ αι
ώνα, μιά παραλλαγή τής γενιάς «μπήτ» (b e a t) τής δεκαετίας 
τοΰ 1950 —  μορφές σάν τόν γενεισφόρο, κουρελιάρη καί παθια
σμένο άντρα πού άκουγε στό δνομα «Έλευθερία» καί ξεκίνησε στό 
Παρίσι ένα έβδομαδιαιο έντυπο μέ τόν τίτλο «Ή  ’Αναρχία» καί 
μιά σειρά «λαϊκών συζητήσεων» γιά  νά προπαγανδίσει τΙς Από
ψεις του γιά  τήν Απόλυτη έλευθερία τοΟ Ατόμου. Μπόρεσε νά 
συναρπάσει τή φαντασία τών συγγραφέων, έτσι πού κάποιες ιδέες 
Ατομικι-στικοΰ Αναρχισμοΰ μποροϋν νά διαπιστωθοΰν στόν «Πέερ 
Γκ&ντ» τοΰ *Ιψεν καθώς καί ·σέ μεταγενέστερα έργα δπως «Ό  
Ανήθικος» τοΰ Ζΐγτ καί στήν «πράξη γενναιοδωρίας» τοΰ Ααφκάν- 
τιο στίς «Σπηλιές τοΰ Βατικανοΰ». Μπάρεσε νά ώθήσει τούς άνθρώ- 
πους νά ζήσουν σέ έλεύθερες κοινότητες —  πού οί περισσότερες 
διάρκεσαν πολύ λίγο καί καταδικάστηκαν άπό πολλούς Αναρχι
κούς στοχαστές, δπως άπό τόν Έ λιζέ  Βεκλύ, πού Εγραψε: «Δέν 
πρέπει νά κλειστούμε στόν έαυτό μας σέ καμιά περίπτωση’ πρέπει 
νά παραμείνουμε στόν τεράστιο κόσμο γ ιά  νά δεχτοΰμε δλες τΙς 
έντυπώσεις του, γ ιά  νά συμμετάσχουμε σ’ δλες τΙς περιπέτειές 
του καί νά 'δεχτοΰμε δλες τΙς όδηγίες του». (53)

Τ π ή ρ χε  καί ένας νεαρός Ρώσος έμιγκρές πού πήρε τό δνομα 
Βίκτορ Σέρζ καί έγινε άργότερα πετυχημένος συγγραφέας καί 
μέλος τής ’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης στή Ρωσία, παρόλο πού 
φυλακίστηκε τό 1930 Από τούς σταλινικούς καί τελικά κατάφερε 
νά ξεφύγει. Τήν έποχή πού σύχναζε στούς άναρχικούς κύκλους 
τοΰ Παρισιοϋ καί τών Βρυξελλών, στά πρώτα χρόνια τοΟ αίώνα,
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έπισκέφτηκε μιά άναρχική κοινότητα πού είχε ιδρύσει δ Φορτυνέ 
Ά νρύ, Αδελφός του Έ μ ίλ  Ά νρύ, τοϋ γνωστοΟ τρομοκράτη. Ή  Αφή
γηση τοΟ Σέρζ γιά  τίς διαφορετικές τάσεις πού έπικρατοϋσαν με
ταξύ τών Ανθρώπων πού γνώρισε έκεΐ δείχνει πόσες πεποιθήσεις 
μπορεΐ νά άντιπροσωπεύει δ χαρακτηρισμός «Αναρχικός»: Α λ ή 
τες, Ινας μικρόσωμος Ελβετός σοβατζής μέ έκπληκτική έξυπνάδα, 
2νας ξανθός Ρώσος Αξιωματικός μέ εύγενική δψη πού ήταν τολ- 
στοϊ,κός άναρχικός καί είχε δραπετεύσει δστερα άπδ τήν άπο- 
τυχία μιας έξέγερσης —  Ινα χρόνο Αργότερα θά πέθαινε άπδ πεί
να στδ δάσος του Φονταινεμπλώ. . .  υστέρα πάλι Ινας καταπληκτι
κός χημικός πού ήρθε άπδ τήν ’Οδησσό μέσω Μπουένος Ά ΐρ ες , 
δλοι αυτοί βοήθησαν γιά  νά δοθεΐ Απάντηση στά μεγάλα προβλή
ματα. Ό  άτομικιστής τυπογράφος: «Δέν ύπάρχει παρά μόνο δ 
έαυτός .σου στδν κόσμο' προσπάθησε νά μήν είσαι οδτε παλιάνθρω
πος, άλλά οδτε καί λαπάς». Ό  τολστοϊκός: « Ά ς  γίνουμε και
νούργιοι άνθρωποι, ή σωτηρία βρίσκεται μέσα μας». Ό  Ελβετός 
σοβατζής: «’Εντάξει, νά μήν ξεχάσουμε δμως νά χρησιμοποιήσου
με τίς γροθιές μας στά έργοστάσια». Ό  χημικός, άφοΰ άκουγβ 
πολλή ώρα είπε μέ τή  ρωσο-ίσπανίκή προφορά του: « Ό λ α  αύτά 
είναι μποΰρδες στόν κοινωνικό πόλεμο χρειαζόμαστε καλά χημι
κά έργαστήρια». (54)

Ό  Αναρχισμός στή δεκαετία του 1890 δέν ήταν πολιτικό ή φι
λοσοφικό κίνημα μέ συνοχή. Μιά θεωρία πού μποροΟσε νά περι
λαμβάνει τόν Κροπότκιν καί τούς έξτρεμιστές άτομικιστές δπα- 
δούς τοΟ Στίρνερ, £ναν έγκληματία σάν τόν Ραβασόλ ή Ιναν μ«* 
γάλο καλλιτέχνη σάν τδ Καμίλ Πισαρό, μποέμ διανοούμενους καί 
σκληροτράχηλους έργατοπατέρες —  αύτή ή θεωρία χρωστοΟσβ 
τήν έπίδραση καί τή γοητεία της στό γεγονός άκριβώς δτι Αγ
κάλιαζε τόσα πολλά άνόμοια άτομα καί τόσες διαφορετικές Ιδιο
συγκρασίες. ’Εφόσον δμως ήθελε νά γίνει σοβαρή καί Αποτελεσμα
τική κοινωνική δύναμη στόν 20δ αΙώνα, ήταν άπαραίτητες οΐ 
νέες μέθοδοι δράσης καί οί Αναζωογονημένες ίδέες. Στό πρώτο 
τέταρτο του είκοστοΰ αίώνα οί άναρχικοί θά γνωρίσουν τήν άπο· 
τυχία άλλης μιας έπανάστασης καί θά άκολουθήσουν νέα τακτική' 
θά άποδεχτοΰν άκόμα καί κάποια Ιννοια άργάνωσης, έλπίζοντας 
νά πραγματοποιήσουν τή δι,κή τους κοινωνική έπανάσταση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ή έπανάσταση πού άπέτυχε

«Μας έδειξαν πώς δ έ ν  πρέπει νά γίνεται ή έ
πανάσταση.»

Κροπότκιν

Ή  Ατμόσφαιρα τής Ακαδημαϊκής, άν καί παθιασμένης, συζήτησης 
γιά τή μελλοντική κοινωνία, ή αύξανόμενη δύναμη τών έργατι- 
κών πολιτικών κομμάτων στή Γερμανία, τή Γαλλία καί τήν ’Ιτα 
λία, καθώς καί ή μεταστροφή πού προκάλεσαν οί συχνές πράξεις 
τρομοκρατίας, δλα αδτά έδειχναν μιά τάση νά γίνουν δλοένα καί 
λιγότερο έπαναστάτες οί Αναρχικοί διανοούμενοι’ καί οί περισσό
τερες δμά'δες τους έγιναν — δπως καί σήμερα οί δμάδες τών Αφο- 
σιωμένων άναρχικών στδ Λονδίνο ή τή Νέα Ύόρκη—  μάλλον 
κέντρα Ανορθόδοξων διαλογισμών παρά πυρήνες πού προετοίμα
ζαν τήν έπαναστατική δράση. 'Ο πω ς δήλωσε περιφρονητικά δ 
Λένιν τδ 1918: «Οί περισσότεροι άναρχικοί σκέφτονται καί γρά
φουν γ ιά  τδ μέλλον χωρίς νά καταλαβαίνουν τδ παρόν. Αύτδ εΖναι 
πού μάς χωρίζει Απ’ αυτούς, έμάς τούς κομμουνιστές». (1)

’Αργότερα δ Μαλατέστα θυμήθηκε πώς τοΟ είχε πεϊ δ Κρο- 
πότκιν: «’Α γαπητέ μου ’Ερρίκο, φοβάμαι δτι είμαστε μόνοι μας, 
έσύ κι έγώ, δσον Αφορά τήν πεποίθησή μας δτι πλησιάζει ή έπανά
σταση». (2) Π ράγματι, δρισμένες φορές Αμφέβαλε Ακόμα καί δ 
Κροπότκιν, Αλλά δ Μαλατέστα δέν έχασε ποτέ τδν έπαναστατικδ 
ένθουσιασμό του καί τή  θερμή Ιδιοσυγκρασία του. «Μοϋ φαίνεται 
σήμερα», έγραφε τδ 1906, «δτι οί Αναρχικοί άφέθηκαν νά κάνουν 
τδ Αντίθετο σφάλμα σέ σχέση μέ τΙς ύπερβολές βίας. Τώρα μάλλον 
πρέπει νά Αντιδράσουμε σέ μ ιά συγκεκριμένη τάση συμβιβασμοϋ 
καί ήσυχης ζωής πού παρουσιάζεται στούς κύκλους μας. Τώρα 
ιίναι περισσότερο Απαραίτητο νά ξαναζωντανέψουμε τήν έπανα- 
στατιική φλόγα, τδ πνεΟμα τής θυσίας, τήν Αγάπη γ ιά  τδν κίνδυ
νο», (3)

Ό  Μαλατέστα, Απδ τδ φθινόπωρο τοΟ 1878 πού είχε φύγει άπδ 
ϊήν ’Ιταλία, έζησε στήν έξορία. Γ ιά  πολύ λίγο διάστημα πήγε
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στήν Αίγυπτο γιά  νά έπισκεφτει Ιταλούς φίλους του, άλλά ο! 
Ιταλικές άρχές δκαναν διαβήματα γ ιά  τήν άπέλασή του καί στή 
συνέχεια πήγε στό μεγάλο άναρχικό κέντρο έκείνης τής έποχής, 
στή Γενεύη, δπου 2γινε φίλος μέ τόν Κροπότκιν καί τόν Έλιζέ 
Ρεκλύ. Δέν τόν άφησαν ήσυχο δμως καί τόν άπέλασαν δστερα άπό 
λίγους μήνες άπό τό καντόνιο τής Γενεύης. Γιά σύντομο διάστημα 
πήγε στή Ρουμανία καί μετά στό Παρίσι, δπου μπόρεσε γιά  λίγο 
νά άσκήσει τό έπάγγελμά του (ήταν μηχανικός) μέχρι πού ή 
άστυνομία τοΰ έκανε τή ζωή δύσκολη. Τό 1881 Ιφτασε στό Λον
δίνο, πού θά γινόταν τό όρμητήριό του γιά  σαράντα περίπου χρό- 
νια. Ά λλά  δποτε τοϋ δινόταν ή εύκαιρία έπέστρεφε στήν ‘Ιταλία' 
γύρισε πίσω στή Φλωρεντία καί τό 1885 είχε προβλήματα μέ τήν 
άστυνομία. "Γστερα πήγε στή Νότιο Α μερική καί πέρασε τέσ
σερα χρόνια στήν Α ργεντινή , δπου διέδωσε τΙς άναρχικές Ιδέες 
στούς ’Ιταλούς μετανάστες καί άφησε τή σφραγίδα του στό δργα- 
νωμένο έργατικό κίνημα πού θά έμφανιζόταν άρκετά ζωντανό 
άκόμα καί στόν 20ό αίώνα. Τό κύριο ένδιαφέρον του δμως ήταν 
συγκεντρωμένο στήν έπανάσταση στήν Εύρώπη, καί Ιδιαίτερα στήν 
’Ιταλία, καί τό 1889 έπέστρεψ-ε στό Λονδίνο, περιμένοντας τήν 
εύκαιρία κάποιας άλλαγής γιά  νά ξαναγυρίσει στήν ’Ιταλία. Ή  
άλλαγή φαίνεται πώς παρουσιάστηκε τό 1897, δταν οί κακές 
σοδειές καί οί άνερχόμενες τιμές κατέληξαν σέ άγροτικές Εξε
γέρσεις κι δταν φάνηκε πώς κινδύνευε ή συνταγματική κι>βέρνηση 
έξαιτίας τών Απαιτήσεων γιά  δραστικά μέτρα ένάντια στούς ά- 
γρότες καί τούς ταραξίες. Στήν πραγματικότητα δ Μαλατέστα δέν 
μπορούσε νά παίξει κανένα ρόλο στούς βιομηχανικούς καί πολι
τικούς άγώνες τής ’Ιταλίας τό 1898 καί 1899, μιά καί είχε συλ- 
ληφθεΐ στίς άρχές τοϋ 1898. Είχ« πάει στό λιμάνι τής Άνκόνα 
δπου ύπήρχε μιά δραστήρια άναρχική δμάδα λιμενεργατών καί 
άρκετά άναρχικά Ιντυπα, (4) καί έκανε δ,τι μποροϋσε γιά  νά βοη
θήσει τήν ύπόθεση τής άντιπολιτικής έπανάστασης, άντιτιθέμενος 
σέ έκείνους τούς Αναρχικούς, δπως τόν Σαβέριο Μερλίνο, πού π ί
στευαν δτι σέ δύσκολ-ες καταστάσεις οί άναρχικοί θά πρέπει νά 
συμμετέχουν στίς έκλογές γιά  νά βοηθήσουν τούς φιλελεύθερους 
καί τούς σοσιαλδημοκράτες. *0 Μαλατέστα άπάντησε σταθερά σ’ 
αύτή τήν πρόταση τήν έποχή πού ήταν ^τή φυλακή: «ΣΑς παρα
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καλώ νά μή χρησιμοποιήσετε τό δνομά μου στόν έκλογικό άγώνα 
πού διεξάγουν οί σοσιαλιστές καί οί ρεπουμπλικάνοι. Διαμαρτύ
ρομαι δχι μόνο γιατί δέν θά συμφωνοΰσα μέ μιά τέτοια ένέργεια, 
άλλά καί γιατί σαφώς θά τήν άποδοκίμαζα». (5) Ό  Μαλατέστα 
συνελήφθη,κε ύστερα άπό τίς ταραχές τής Ά νκόνα καί κατηγο- 
ρήθηκε γιά  «σύσταση έγκληματικής συμμορίας»— κατηγορία πού 
ύπονοοϋσε δτι οί άναρχικοί ήταν κοινοί έγκληματίες καί πού προ- 
κάλεσε όργισμένες διαμαρτυρίες άπό τούς διεθνείς άναρχικούς 
κύκλους. Τελικά 6 Μαλατέστα καί οί φίλοι του καταδικάστηκαν 
«ώς άνήκοντες εις άνατρ-επτικήν ένωσιν»’ δ Μαλατέστα καταδικά
στηκε σέ φυλάκιση καί στάλ6η<κε στό νησί Λαμπεντούζα. Τό Μάϊο 
τοΟ 1899, δμως, μιά νύχτα μέ καταιγίδα, κατάφερε νά δραπετεύ
σει μέ μ ιά  βάρικα καί γύρισε στό Λονδίνο περνώντας άπό τή Μάλ
τα καί τό Γιβραλτάρ.

Άφοϋ έπισκέφθηκε τΙς Η Π Α  καί τίς Ισχυρές Ιταλικές καί ίσπα- 
νικές άναρχικές δμάδες τοϋ Νιού Τζέρσεϋ, σκέφτηκε νά πάει στήν 
Κούβα, πράγμα πού δπως φαίνεται δέν 5κανε. Τόν έπόμενο χρόνο 
βρισκόταν πάλι στό Λονδίνο, έξακολουθώντας νά περιμένει — δ
πως ό Ματσίνι πρίν άπό μισόν αίώνα—  τήν εύκαιρία γ ιά  νά πά
ρει τή θέση του στήν Ιταλική έπανάσταση. Σ ’ αύτά τά τελευταία 
χρόνια τής παραμονής του στό Λονδίνο, ή άγγλική άστυνομία 
τόν παρακολουθοΰσε στενά, ιδιαίτερα μετά τή δολοφονία τοΰ βα
σιλιά Ούμβέρτου τό 1900 άπό £ναν ’Ιταλό, μέλος μιάς άναρχικής 
δμάδας άπό τό Πάτερσον τοΰ Νιού Τζέρσεϋ —  πράξη καθαρής 
προπαγάνδας μέ τή δράση πού Ιγινε άπό Ιναν παντρεμένο άντρα 
τριάντα χρονών πού παρακινήθηκε άποκλειστικά καί μόνο άπό 
ψυχρή καί φανατική μανία. ’Εξαιτίας τών ύποψιών πού είχε διαρ- 
κώς ή -άστυνομία τοϋ Λονδίνου, δ Μαλατέστα θεωρήθηκε δτι άνα- 
μείχθηκε σ’ £να άπό τά πιό έντυπωσιακά έγκληματικά έπεισόδια 
τής Έδουαρδιανής ’Α γγλίας, στούς φόνους τοΰ Χάουντσντίτς καί 
στήν «Κατάληψη τής Σίντνεϋ Στρήτ».

Σ τίς 16 Δεκεμβρίου 1910 ή άστυνομία κλήθηκε σ’ £να κοσμη
ματοπωλείο στό Χάουντσντίτς στό νΗστ Έ ν τ  τοϋ Λονδίνου. Μιά 
συμμορία διαρηκτών προσπάθησε νά μπει μέσα στδ μαγαζί άπό 
γαλαρία πού άνοιξ·ε άπό τό άδειο διπλανό σπίτι. "Οταν £φτασε 
ή άστυνομία οί ληστές σκότωσαν τρεις άστυφύλακες καί ξέφυγαν,
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παρόλο πού δ Ινας τους είχε τραυματιστεί. 'Ο τραυματισμένος με- 
ταφέρθήκε στδ σπίτι μ ιδς κοπέλας πού συμμετείχε τακτικά οτίς 
συγκεντρώσεις τών άναρχικών δμάδων τοϋ Ή σ τ  Έ ν τ  κι έκεX πέ- 
θανε. Ή  κοπέλα συνελήφθηκε, άλλά “δέν μίλησε: φαίνεται πώς 
ήξερε έλάχιστα πράγματα γ ιά  τούς συμμορίτες, άπλώς δτι τούς 
Ιλεγαν Πήτερ δ Ζωγράφος καί Φρίτς. ’Ανάμεσα στά έργαλεία 
πού άφησαν στδ άδειο σπίτι βρέθηκαν μιά μπουκάλα δξυγόνου καί 
Ινα καμινέτο’ κοντά σ’ αύτά βρέθηκε καί μιά κάρτα μέ τδ δνομα 
καί τή διεύθυνση τοϋ Μαλατέστα. ’Εκείνο πού είχε συμβεί, προ
φανώς, ήταν δτι κάποιος Μουρόμτρεβ, πρίν μερικούς μήνες, είχε 
ζητήσει άπδ τούς άναρχικούς τοϋ Ή σ τ  Έ ν τ  νά τδν βοηθήσουν 
γιά  νά βρεί δουλειά. Τδν δστειλαν στδν Μαλατέστα πού Εργαζό
ταν σάν μηχανικός* καί δ Μαλατέστα τοϋ είχε δώσει τήν κάρτα 
του σάν σύσταση γ ιά  νά μπορέσει νά άποκτήσει τά  άπαραίτητα 
έργαλεΐα, πού τελικά θά τά χρησιμοποιοϋσε γ ιά  τή διάρηξη. Ό  
Μαλατέστα συνελήφθηκε άμέσως, καί παρόλο πού άποδείχτηκε ή 
άθωότητά του, ή προσοχή τών μεγάλων έφημερίδων στράφηκε 
πρδς τήν έντυιπωσιακή Ιστορία τών έπικίνδυνων ξένων έγκλημα- 
τιών - άναρχικών τοϋ Λονδίνου. Ή  ύπόθεση ΧάουντσντΙτς είχε ά
κόμα πιδ δραματική συνέχεια. Οί δολοφόνοι ταμπουρώθηκαν σ’ 
Ινα σπίτι τής Σίντνεϋ Στρήτ στδ Στέπνεί), καί τά δύο τελευταία 
μέλη τής συμμορίας σκοτώθηκαν τελικά μόνο άφοϋ κλήθηκαν 
στρατεύματα καί άφοϋ δ ύπουργδς τών ’Εσωτερικών, δ Ούΐνστον 
Τσώρτσιλ, έπέβλεψε προσωπικά τήν δλη έπιχείρηση.

Παρόλο πού ή  ύπόθεση αύτή μποροΟσε νά καταλήξει σέ γενική 
καταδίωξη τών άναρχικών —  πράγμα πού είχε γίνει μέ τΙς βόμ
βες τοΟ Σικάγο καί τή  δολοφονία τοϋ προέδρου ΜακΚίνλεϋ — 
τελικά βοήθησε νά τονιστεί ή άθωότητα τών άναρχικών τοϋ Λον
δίνου. Μιά άπόπείρα γ ιά  τήν άπέλαση τοΰ Μαλατέστα πού Εγινι 
ένα χρόνο άργότερα άπέτυχε παταγωδώς καί παρέμειναν άνενό- 
χλητοι καί οΐ άλλοι άναρχικοί τοΰ Λονδίνου. Ό  Ρούντολφ Ρόκερ,* 
Ινας Γερμανδς άναρχικός, πού (άν καί δέν ήταν 'Εβραίος) άφιέ-

* Ό  Ρούντολφ Ρόκερ ήταν χαςκχκτηρι<ηνκός άναρχικός, γιατί προ
τίμησε νά διωχτεί άπδ τήν *Ύπηρεσ(α Μεταναχπεύσεως τών ΗΠΑ, 
πορά νά Ανεχτεί τή γαμήλια τελετή μέ τή γυναίκα πού ϊζησε μαζί 
της πυστά καί άφοσιωμένα γιά πολύ μεγάλο διάστημα τής ζ<οής 
τον. (2.Τ.Σ.).
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ρωσε πολλά χρόνια κοινωνικού Ιργου γ ιά  τούς Εβραίους στά 
έργαστήρια τών ραπτών τοϋ Ή σ τ  Έ ν τ ,  θυμόταν τήν κάθοδο τών 
δημοσιογράφων στή λέσχη του μετά τήν ύπόθεση τής Σίντνεϋ Στ- 
ρήτ, καί άφηγήθηκε τήν κάπως άπογοητευμένη άντίδραση ένός 
άπ’ αύτούς, τοϋ Φ ίλιπ Γκίμπς, πού έγραψε στήν έφημερίδα «Γκρά- 
φικ»: «Κάθησα λοιπόν, έγ<ί>, £νοος Απομονωμένος Ά γ γ λ ο ς , άνάμε
σα σ’ δλους αύτούς τούς ξ£νοι>ς ^ α ρ χ ικ ο ύ ς , παραπάνω άπδ μιά 
ώρα, καί Φέν έγινε τίποτα άλλο έκτδς άπδ φιλικούς χαιρετισμούς, 
χειραψίες, φλύαρες συζητήσεις μέ χαμηλή φωνή καί σέ ξένη 
γλώσσα. . .  Αέν Ιπαθα τίποτα άπολύτως. Μποροϋσα νά γελάσω 
τώρα μέ τούς φόβους μου. Αύτοί οί ξένοι άναρχικοί ήταν τόσο 
ήμ&οοι δσο καί οΐ λαγοί. Είμαι πεπεισμένος πώς δέν βρισκόταν 
ούτε gya περίστροφο Ιικεΐ πέρα. Κ ι δμως, φέρνοντας στή μνήμη 
μου τίς συζητήσεις πού άκουσα, είμαι βέβαιος πώς αύτή ή διανοού
μενη άναρχία, αύτή ή φιλοσοφία τής έπανάστασης, είναι περισσό
τερο έπικίνδυνη άπδ τά  πιστόλια καί τή νιτρογλυκερίνη. Γιατί 
άπδ τούτη τήν άναρχική λέσχη στδ Ή σ τ  Έ ν τ  προέρχονται οί 
Ιδέες». (®) Τουλάχιστον, δμως, ένας ξένος έπαναστάτης ήταν έν- 
θουσιασμένος μέ τά κατορθώματα τοϋ Π ήτερ τοϋ Ζωγράφου καί 
μέ τήν άναρχική του σπουδαιότητα. Ό  Μπενίτο Μουσσολίνι έγρα
ψε πώς ό Πήτερ καί οί σύντροφοί του ήταν «άναρχικοί μέ τήν 
κλασική Εννοια τοϋ δρου. Ε χθρο ί τής έργασίας, είχαν τδ θάρρος 
νά τό διακηρύξουν μιά καί καλή, για τί ή χειρωνακτική έργασία 
άποκτηνώνει καί έξευτελίζει τόν άνθρωπο, έχθροί τής Ιδιοκτη
σίας, πού !π:σφραγίζ*ει τή διαφορά άνάμεσα στδ ένα άτομο καί 
στδ άλλο, έχθροί τής ζωής, άλλά πάνω ά π ’ δλα, έχθροί, άρνητές, 
καταστροφείς τής κοινω νίας».^)

Ό  Μαλατέστα έκανε άλλη μιά προσπάθεια νά άναμειχθεΐ σέ 
μιά άληθινά έπαναστατική άτμόσφαιρα στήν ’Ιταλία  —  άτμόσφαι- 
ρα στήν δποία συνέβαλε καί δ Μουσσολίνι σάν άριστερδς σοσια-» 
λιστής, έκδότης καί άγκιτάτορας πού δέν άντιπαθοϋσε τις μεθό
δους τών άναρχικών. Τδ 1913 δ Μαλατέστα ξαναγύρισε στήν Ά ν 
κόνα καί πήρε ένεργό μέρος στήν άντικληρική καί άντικοινοβου- 
λιυτική έκστρατεία πού όργάνωσαν οί άναρχικοί. Στήν περίφημη 
«Κόκκινη Βδομάδα» τοϋ ’Ιουνίου 1914 ξέσπασαν πολλές διαδη
λώσεις στήν κεντρική ’Ιταλία πού κατέληξαν σέ μιά άρκετά ίσχυ-
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ρή γενική Απεργία. Οί Αναρχικοί προσπάθησαν νά κάνουν αύτό 
τό κίνημα πραγματικά έπαναστατικό σύμφωνα μέ τίς πεποιθή
σεις τους. Ό  Μαλατέστα θυμόταν δτι, μετά τή δολοφονία δύο νεα
ρών άπό τήν άστυνομία τής Ά νκόνα, «ή Απεργία τών τροχιοδρο- 
μικών πα-ρέλυσε τήν κυκλοφορία, δλα τά μαγαζιά ήταν κλειστά 
καί ή γενική Απεργία δγινε πραγματικότητα χωρίς νά χρειαστεί 
καμιά συζήτηση ή νά κηρυχθεί. Τ ις  Επόμενες μέρες ή Άνκόνα 
βρισκόταν σέ κατάσταση πολιτικής έξέγερσης. Τ ά  δπλοστάσια 
λεηλατήθηκαν, τά σιτηρά έπιτάχτηκαν, καί δημιουργήθηκε μιά 
στοιχειώδης όργάνωση γιά  τήν προμήθεια τών Αναγκαίων Αγαθών. 
Ή  πόλη ήταν γεμάτη φαντάρους, πολεμικά πλοία βρίσκονταν μέ
σα στό λιμάνι, οί άρχές Εστειλαν Ισχυρές δυνάμεις, άλλά δέν διέ
ταξαν τήν καταστολή τής έξέγερσης, πιθανότατα γιατί δέν ήταν 
βέβαιες κατά πόσο μποιροϋσαν νά στηριχτοϋν <ϊτήν ύπακοή τών 
φαντάρων καί τών ναυτών. Π ράγματι, οί φαντάροι καί οί ναΟτες 
συναδελφώθηκαν μέ τό λαό: οί γυναίκες, οί Ασύγκριτες γυναίκες 
τής Άνκόνα, Αγκάλιασαν τούς φαντάρους, τούς Εδωσαν κρασί καί 
τσιγάμα καί τούς Ιξόρκισαν νά ένωθοϋν μέ τό λαό...»(8) Παρό
λο πού τό κίνημα Απλώθηκε, κι έκτός Από τούς Αναρχικούς ύπήρ- 
χαν κι Αλλοι — οί σοσιαλιστές, άκόμα καί οί φιλελεύθεροι ρε- 
πουμπλικάνοι —  πού φαίνονταν Ετοιμοι γιά  έξέγερση, ή Γενική 
Συνομοσπονδία Έ ργασίας, πού Ελεγχε τά περισσότερα έργατικλ 
συνδικάτα, σταμάτησε τήν Απεργία καί τό κίνημα πολύ γρήγορα 
κατέρευσε. ΤΗταν Ενα δείγμα τοϋ έλάχιστου έλέγχου πού είχαν 
οί άναρχικοί στό έργατικό κίνημα, στήν Ιτ α λ ία  τουλάχιστον, καί 
τοΰ γεγονότος δτι ή πραγματικότητα τοϋ 20οϋ αΙώνα Απείχε πο
λύ Από τά έπαναστατικά δνειρα τής νεότητας τοΰ Μαλατέστα.

Ό  Μαλατέστα γύρισε λυπημένος στό Λονδίνο. Διαφώνησε μέ 
τόν Κροπότκιν γιά  τό θέμα τής ύποστήριξης τοΰ πολέμου καί πα- 
ρέμεινε ή φωνή τής Αναρχικής συνείδησης πού διακήρυχνε συνε- 
χώς δτι —  παραθέτουμε τόν τίτλο έ-νός Από τά άρθρα πού Εγραψβ 
στήν Α γγ λ ία  τό 1914 —  «Οί Αναρχικοί Εχουν ξεχάσει τις βασι
κές άρχές τους». Μετά τόν πόλεμο, στό τέλος τοΰ 1919, γύρισι 
τελικά στήν ‘Ιταλία καί άσχολήθηκε μέ Ανανεωμένο Ενθουσιασμό 
μέ τήν κοινωνική, πολιτική καί βιομηχανική Αναταραχή τής πε
ριόδου αύτής πού Εληξε μέ τήν πορεία τοϋ Μουσσολίνι στή Ρώμη.
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Ό  Μαλατέστα, παρόλο τό έπαναστατκκό του κύρος καί τήν Αδιά
φθορη τιμιότητα καί ζεστή Ανθρωπιά του, δέν μποροΟσε π ιά  νά 
έπηρεάσει σημαντικά τά γεγονότα. ’Αρνήθηκε νά ύποστηρίξει 
δποιαδήποτε πολιτική καί κοινοβουλευτική δραστηριότητα* ταυτό
χρονα είχε σοβαρές Αμφιβολίες άν έπρεπε νά χρησιμοποιηθούν 
τά συνδικάτα γιά  τήν πραγματοποίηση τής έπανάστασης, γιατί 
πίστευε πώς τά συνδικάτα ά,παιτοϋσαν κάποια δργάνωση καί, π ά 
νω ά π ’ δλα, τήν ύπαρξη μόνιμων ύπαλλήλων, πράγμα πού δέν 
τοϋ έπέτρεπαν νά Αποδεχτεί οί άναρχικές του πεποιθήσεις. "Γστε- 
ρα άπό κάποιες δυσκολίες μέ τήν κυβέρνηση καθώς καί μέ τούς 
Γάλλους — πού δέν τοΟ έδωσαν άδεια νά διασχίσει τή Γαλλία, γ ια 
τί είχε άπελαθεΐ γ ιά  πολιτικούς λόγους πρίν άπό σαράντα χρόνια—  
ό Μαλατέστα γύρισε θριαμβευτικά στήν ’Ιταλία. (Λέγεται πώς 
οί ναυτικοί τής Γένοβας σταμάτησαν τή δουλειά καί δτι οί σειρή
νες δλων τών πλοίων ήχησαν πρός τιμήν του ). ’Αλλά τά γερατειά 
του πέρασαν μέσα στή σκοτεινιά καί τήν Απογοήτευση, παρόλο πού 
τό κουράγιο του καί τό πνεύμα του δέν πτοήθηκαν.

Τό 1921 6 Μαλατέστα φυλακίστηκε άπό τήν Ιταλική κυβέρνη
ση* αύτός καί οί σύντροφοί του Ικαναν άπεργία πείνας, διαμαρτυ- 
ρόμενοι γ ιά  τήν καθυστέρηση τής δίκης τους. ’Απελευθερώθηκε 
τελικά περίπου δυό μήνες πριν άνέλθουν στήν έξουσία οί φασί
στες. Στήν ούσία δέν Ασχολήθηκαν μέ τό γέρο Μαλατέστα — πλη
σίαζε τά έβδομήντα—  καί Ιζησε ήσυχα στή Ρώμη, κερδίζοντας 
τή ζωή του μέ τά ίδια του τά χέρια δπως έκανε πάντα* δρισμένα 
μέλη τής μπουρζουαζίας τής Ρώμης ένιωθαν κατάπληξη μερι,κές 
φορές, άκούγοντας πώς 6 μικρόσωμος, εύγενικός καί γηραιός ή- 
λεκτρολόγος πού δούλευε στά σπίτια τους ήταν στήν πραγματι
κότητα ό τρομερός Μαλατέστα. Πέθανε τό 1932. Οί έλπίδες του 
δτι οί άναρχικοί τής Ιτα λ ία ς  θά δυνάμωναν άρκετά γιά  νά χρη
σιμεύσουν σάν μαγιά  τοϋ έπαναστατικοΰ κινήματος, τό όποιο θά 
κατεύθυναν πρός άληθινά άναρχικούς στόχους, διαψεύστηκαν. Τό 
κράτος στήν ’Ιταλία ήταν Ισχυρότερο, στό τέλος τής ζωής του, 
8σο ποτέ άλλοτε.

’Εκείνο πού ήταν έξίσου ένοχλητικό, ήταν δτι καί ή Ρωσική 
Έπανάστα»ση — δπως καί ή έπανάσταση τοϋ 1789, τοϋ 1848 ή 
τοϋ 1871—  άφησε τούς άναρχικούς 'διαψευσμένους καί άπογοη-
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τευμένους. 'Ε γινβ  άλλη μ ιά  έπανάσ-σαση καί ήταν πάλι λαθεμένη' 
Ιτσι λοιπόν ή άληθινή έπανάσταση Ιμελλε άκόμα νά γίνει. *0 
Μαλατέστα δέν είχε ποτέ ψευδαισθήσεις γ ιά  δλα δσα «ίχαν συμ- 
βεί στή Ρωσία* χαΐ 6 έπικήδειός του γ ιά  τόν Λένιν συνοψίζει 
τή στάση του: «Ό  Λένιν είναι νεκρός. Μποροϋμ® νά νιώσουμ* γι* 
αύτόν έκεΐνο τόν άναγκαστ«κό θαυμασμό πού μποροϋν νά άπο- 
σπάσουν άπό τό πλήθος ot Ισχυροί άντρες, άκόμα κι δταν είναι 
παραπλανημένοι, άκόμα κι δταν είναι δι·εστραμένοι, άντρες πού 
καταφέρνουν ν* άφήσουν μέ τό πέρασμά τους βαθιά ϊχνη  στήν Ιστο
ρία: δ Μέγας ’Αλέξανδρος, 6 ’Ιούλιος Καίσαρας, 6 Λογιόλα, 6 
Κρόμβελ, δ Ροβεσπιέρος, δ Ναπολέοντας. ’Αλλά, άκόμα καί μέ 
τΙς καλύτερες προθέσεις, ήταν δ τύραννος πού στραγγάλισε τή 
Ρωσική Έπανάσταση —  κι αύτός πού δέν μποροϋσε νά τόν θαυ
μάσει ένόσω ήταν ζωντανός, δέν μπορεϊ νά τόν θρηνήσει τώρα 
πού είναι νεκρός. *0 Λένιν «ίναι νεκρός. Ζήτω ή Έλευθερία!» (®) 

Ά ν  δ Μαλατέστα 2νιωσε διαψευσμένος άπό δσα είχαν συμβεί 
στή Ρωσία, ή άπογοήτευση ήταν μεγαλύτερη γ ιά  άλλους έπανα
στάτες τής γενιάς του, καί Ιδιαίτερα γ ιά  τόν Πιότρ Κροπότκιν, 
πού σ’ δλη του τή ζωή πίστεψε καί Ιργάστηκε γ ιά  τήν έπανάσταση 
στή Ρωσία. "Οταν γύρισε τελικά, τό Φεβρουάριο τοϋ 1917, ήταν 
πανέτοιμος νά έρμηνεύσει τά γεγονότα Ιτσι πού νά ταιριάζουν μέ 
τΙς θεωρίες του: «Αύτό πού μάς κατηγόρησαν πώς ήταν μιά φαν
ταστική ούτοπία πραγματοποιήθηκε χωρίς τήν παραμικρή άπώ- 
λεια. 01 έλεύθερες όργανώσεις πού ξεπήδησαν στή διάρκεια τοϋ 
πολέμου γιά  νά φροντίσουν τούς τραυματίες, γ ιά  τήν προμήθεια 
άγαθών, γιά  τή διανομή τών προμηθειών, γ ιά  τήν έκφόρτωση 
τών τραίνων καί γ ιά  τόσες άλλες δουλειές, άντικατάστησαν στίς 
2 Μαρτίου δλόκληρο τόν πανάρχαιο σκουπιδόλακκο τών δημόσιων 
ύπαλλήλων, τήν άστυνομία, κλπ. "Ανοιξαν τΙς πύλες τών φυλα
κών, διακήρυξαν τήν κατάργηση τής άπαρχαιωμένης κυβέρνησης, 
καί τό καλύτερο, άφόπλισαν καί Ιδιωξαν τόν Ζνα μετά τόν άλλο 
δλους τούς άστυνομικούς, άνώτερους καί κατώτερους». (10) "Οταν 
γύρισε, δστερα άπό σαράντα χρόνια έξορίας, γ ιά  νά άντιμετωπί- 
σει τήν πραγματικότητα τής Ρωσίας τό καλοκαίρι τοϋ 1917, έ
μελλε νά άπογοητευτεI. Ή  δική του θέση ήταν άρκετά περίεργη, 
γ ιατί ή ύποστήριξή του πρός τόν πόλεμο τόν είχε Αποξενώσει σχε-
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ίόν άπό δλους τούς έπαναστά/τες τής άριστερ&ς, καί ή άντίθεσή 
του μέ τόν θεσμό τής κυβέρνησης δέν τοΰ έπέτρεπ* νά συνεργα
στεί μέ τά μετριοπαθή μέλη τής προσωρινής κυβέρνησης. Ή  προ
σωπική του θέση ήταν άρκετά ίσχυρή καί τόν είχαν ύποδεχτεϊ 
πολύ θερμά' άλλά, πέρα άπό τίς πολιτικές του πεποιθήσεις, ή 
κλονισμένη ύγεία του τόν έμπό·δισε νά διαδραματίσει ένεργό ρό
λο. Μετά τήν ’Οκτωβριανή ‘Επανάσταση άφοσιώθηκε περισσότε
ρο στό γράψιμο καί γενικά ζοϋσε ήσυχα στήν έπαρχία, δεχόμε
νος τις έπισκέψεις έλάχιστων Ρώσων άναρχικών καί φίλων άπό 
τό έξωτερικό —  τήν "Εμμα Γκόλντμαν καί τόν ’Αλεξάντερ Μπέρκ- 
|ΐαν, ή τήν Ά γγλ ίβ α  σοσιαλίστρια Μάργκαρετ Μπόντφηλντ. Με
τά τήν μπολσεβίκικη έπανάσταση μπόρεσε νά ξεχάσει τ ις διαφο
ρές του μέ τούς Ρώσους άναρχικούς στό θέμα τοϋ πολέμου, άλλά, 
μολονότι είχε έπαφές μέ βρισμένους, δέν μπόρεσε νά άναλάβει 
πρακτική δράση στό κίνημα ή νά έμπο'δίσει τή διάλυσή του άπό 
τούς κομμουνιστές.

Ό  ϊδιος 6 Κροπότκιν δέν -διέτρεξε κανένα κίνδυνο: δέν δίστα
σε δμως νά επιτεθεί Ιντονα ένάντια στόν Λένιν —  μέ τόν όποιο 
είχε τουλάχιστον μιά συνάντηση. "Οταν οί μπολσεβίκοι συνέλαβαν 
αΙχμαλώτους άπό τόν άντεπαναστατικό στρατό τού Βράγ-κελ, δ 
Κροπότκιν δγραψε στόν Λένιν: «Δέν μπορώ νά πιστέψω πώς δέν 
ύπάρχει ούτε Ενας άνθρωπος στό περιβάλλον σας γιά  νά σάς πει 
δτι αύτές οί ά/ποφάσεις θυμίζουν τή ζοφερή έποχή τοϋ Μεσαίωνα, 
τήν περίοίδο τών Σταυροφοριών. Βλαντιμίρ ’Ίλ ιτς , οί συγκεκρι
μένες πράξεις σας είναι έντελώς άνάξιες τών Ιδεών πού ύποτίθε- 
ται δτι ύποστηρίζετε. . . Ποιό θά είναι λοιπόν τό μέλλον τοΰ κομ
μουνισμού, δταν Ινας άπό τούς σημαντικότερους ύπερασπιστές του 
ποίδοπαπεΐ μ’ αύτό τόν τρόπο κάθε Ιντιμο αίσθημα;» (11) Ένώ  
έρμήνευε μέ τόν καλύτερο τρόπο τήν κατάσταση δταν μιλοϋσε μέ 
τούς ξένους έπισκέπτες καί δέν Ιχανε ποτέ τήν δμφυτη αίσιοδο- 
ξία του, τούς τελευταίους μήνες τής ζωής του (πέθανε τό Φεβρου
άριο τοϋ 1921) ήταν γεμάτος άμφιβολίες καί άγχη , καί σ’ Ινα 
άπό τά τελευταία κείμενά του έξέφρασε τήν άπελπισία μι&ς όλό- 
κληρης γενιάς έπαναστατών:

«Ή  έπανάσταση θά Ακολουθήσει τό δικό της δρόμο, πρός τήν 
κατεύθυνση τής έλάχιστης άντίστασης, χωρίς νά δώσει τήν πα
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ραμικρή προσοχή στίς προσπάθειές μας. Αύτή τή στιγμή ή ρωσι
κή έπανάσταση βρίσκεται στήν άκόλουθη θέση. Διαπράττει τρο
μερά έγκλήματα. Καταστρέφει δλόκληρη τή χώρα. Μέ τήν τρελή 
της μανία έξολοθρεύει άνθρώπινες ζωές. Γι* αύτδν άκριβώς τδ 
λδγο είναι έπανάσταση καί δχι εΙρηνική πρόοδος, γιατί καταστρέ
φει χωρίς νά νοιάζεται γιά  τδ τί καταστρέφει καί πρδς τά ποΟ 
βαδίζει.

«Καί είμαστε άνίσχυροι πρδς τδ παρδν νά τή στρέφουμε πρός 
άλλη κατεύθυνση, μέχρι πού κάποια στιγμή θά Εχει παίξει τδ ρό
λο της. Π ρέπει νά φθαρεί. . .  Γ ι’ αύτδ τδ λόγο τδ μόνο πού μπο- 
ροΟμε νά κάνουμε είναι νά χρησιμοποιήσουμε τήν ένεργητικότη- 
τά μας γ ιά  νά μειώσουμε τή μανία καί τή δύναμη τής έπερχόμε- 
νης άντίδρασης. Ποιές δμως πρέπει νά είναι οί προσπάθειές μας;

«Νά μετριάσουμε τά πάθη —  στή μιά ή τήν άλλη πλευρά; 
Ποιός θά μάς άκούσει; ’Ακόμα κι άν ύπάρχουν αύτοί πού θά παί

ξουν τοϋτο τό ρόλο, δέν Ιχε ι Ιρθει άκόμα ή στιγμή τήςέμφάνισής 
τους' οδτε ή μιά, οδτε ή άλλη πλευρά δχει διάθεση νά τούς ά- 
κούσει. Βλέπω μιά μονάχα προοπτική: πρέπει νά συγκεντρώσου
με άνθρώπους πού θά μπορέσουν νά άναλάβουν έποικοδομητικό 
Ιργο καί στίς δύο πλευρές μετά τή φθορά καί τό μαρασμό τής έ
πανάστασης». (12)

CM πραγματικές έμπειρίες τών Ρώσων άναρχικών άπδ τήν έ
πανάσταση δικαίωσαν τήν άπαισιοδοξία τοϋ Κροπότκιν καί στήν 
ούσία Ι'δειξαν πώς ή δυνατότητα γιά  μιά άναρχική έπανάσταση 
στήν Εύρώπη ήταν άπομακρυσμένη περισσότερο άπδ άλλοτε. ΊΙ 
κατάσταση στή Ρωσία φάνηκε άρχικά νά προσφέρει μιά έξαιρβ- 
τική εύκαιρία γιά  τήν έφαρμογή τής διδασκαλίας τοϋ Μπακού
νιν, περισσότερο άπ’ δ,τι λογουχάρη, ή ’Ιταλία τήν έποχή τών 
άποτυχημένων έξεγέρσεων στή Μπολώνια καί στό Νότο στή δεκα
ετία τοϋ 1870. Τδ 1917 Ιγινε μιά πραγματική κατάρευση τής 
έξουσίας τοϋ κράτους’ δημιουργήθηκαν συμβούλια Ιργατών καί 
άγροτών πού θά μπορούσαν πολλοί νά περιμένουν δτι θά άποτι- 
λοϋσαν τή βάση γ ιά  τή δημιουργία άναρχικών κοινοτήτων* σ’ δλη 
τή χώρα είχε ξεσπάσει μιά αύθόρμητη, χωρίς διεύθυνση, έπα- 
ναστατική δραστηριότητα καί ύπήρχ« βαθιά έπιθυμία γιά  κοινοί- 
νική άλλαγή. Υ πήρχαν άρκετές άναρχικές δμάδες στή Ρωσία,
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παρόλο πού είχαν Αναγκαστεί να λειτουργούν παράνομα, καί δ- 
πωσδήποτε άποτελοϋσαν μόνο μικρή μειονότητα σέ σύγκριση μέ 
τα άλλα άριστερά κόμματα —  τούς σοσιαλεπαναστάτες κ α ΐ-τ ίς  
δύο φράξιες τών σοσιαλδημοκρατών, τούς μενσεβίκους καί τούς 
μπολσεβίκους. Οί άναρχικοί ήταν κ ι αύτοί διχασμένοι: μερικοί ή 
ταν άναρχοσυνδικαλιστές χαΐ τοποθετούσαν τΙς έλπίδες τους γιά  
τήν έπανάσταση στή δράση τών έργατικών συνδικάτων πού θά 
άναλάμβαναν τά  έργοστάσια. Ά λ λ ο ι ήταν άναρχοκομμουνιστές καί 
δπαδοί τοϋ Κροπότκιν, πού Ιβλεπαν τήν έπανάσταση σάν άπο- 
τέλεσμα τή*ς δημιουργίας τοπικών κοινοτήτων πού θά σχημάτι
ζαν μετά μιά όμο-σπονδία. Τ σ τερ α  πάλι ύπήρχαν καί όρισμένοι 
άτομικι-στές άναρχικοί, πού άπεχθάνονταν κάθε μορφή συνένω
σης έκτός άπό τήν πιό έλεύθερη καί τήν πιό αύθόρμητη* άλλοι 
ήταν δπαδοί τοϋ ΤολστόΟ, πού έναντιώνονταν στή βία καί πού, 
λέγεται, δτι άρνιόνταν, γ ιά  λόγους άρχών, νά σκοτώσουν τΙς ψεί
ρες πού Ιβγαζαν άπό τά γένεια τους.

Τό καλοκαίρι τοϋ 1917 οί διάφορες αύτές μικρές δμάδες προ
σπάθησαν νά έντείνουν τήν προπαγάνδα καί τήν έπιρροή τους. 
Έ  'Ομοσπονδία ’Αναρχικών 'Ομάδων τής Μόσχας Ιβγαζε μιά 
καθημερινή έφημερίδα’ στήν Πετρούπολη ή "Ενωση Άναρχοσυν- 
δικαλιστικής Προπαγάνδας, πού διευθυνόταν άπό μιά δμάδα άν
αρχικών μέ έπικεφαλής τόν Βολίν, πού είχε έπιστρέψει πρόσφα
τα άπό τή Νέα 'Γόρκη, Ιβγαζε κάθε βδομάδα τή «Γκόλος Τρούν- 
τα» («Ή  Φωνή τής Έργασίας») ‘ στήν Ούκρανία ή Συνομοσπον
δία ’Αναρχικών ’Οργανώσεων πήρε τό δνομα «Ναμπάτ» («Συνα
γερμός») άπό τήν δμώνυμη έφημερίδα της. "Ολοι οί άναρχικοί 
συμφωνούσαν σέ Ινα βασικό πράγμα, στήν άναγκαιότητα νά συμ- 
μετάαχουν όλόθερμα στήν έπανάσταση καί, δπως δίδαξε δ Μ πα
κούνιν, νά προσπαθήσουν μέ τό έπαναστατικό τους παράδειγμα 
νά τήν κατευθύνουν πρός τήν άναρχία. "Οπως Ιγραψε ή «Γκόλος 
Τρούντα» τίς κρίσιμες μέρες πρίν τήν κατάληψη τής έξουσίας 
άπό τούς μπολσεβίκους: «"Οταν ή δράση τών μαζών θ’ άρχισε* 
νά φουντώνει, έμεΐς, σάν άναρχικοί, θά συμμετάσχουμε μέ τή με
γαλύτερη ένεργητικότητα. Γ ιατί δέν μποροϋμε νά χάσουμε τήν 
έπαφή μας μέ τΙς έπαναστατικές μάζες, άκόμα κι άν δέν άκολου- 
θοΰν τή δική μας πορεία καί τά δικά μας συνθήματα, άκόμα κι
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άν προβλέπουμε τήν ήττα τοΟ κινήματος. Δέν ξεχνούμε ποτέ δτι 
είναι άδύνατο νά προβλέφουμε τόσο τήν κατεύθυνση δσο καί τήν 
Ικβαση ένδς μαζικοϋ κινήματος. Κ ατά συνέπεια, θεωροϋμε καθή
κον μας νά πάρουμε μέρος σ’ Ινα τέτοιο κίνημα, έπιζητώντας νά 
τ-οϋ μεταδώσουμε τδ δ ι κ ό  μ α ς  μήνυμα, τίς δ ι κ έ ς  μ α ς  
Ιδέες, τή δ ι κ ή  μ α ς  άλήθεια».(13)

Οί άναρχικοί ήταν άποφασισμένοι ya μή διαφ6είρουν τήν έπα
νάσταση χρησιμοποιώντας μέσα πού κατά τήν άποψή τους θά θε
μελίωναν απλώς κάτι Ισοδύναμο μέ τήν παλιά τάξη πραγμάτων, 
έναντιώθηκαν άκόμα καί στδ σύνθημα «"Ολη ή Εξουσία στά Σο
βιέτ!» γιατί ήταν άντίθετοι μέ τήν Ιννοια τής έξουσίας. Κ ι αύτή 
ή περιφρόνησή τους τής έξουσίας τούς Ικανέ άνίκανους νά κα
τορθώσουν πολλά πράγματα, κι δδωσε τή δυνατότητα στούς μπολ
σεβίκους νά καταστρέψουν, μέσα σέ τρία χρόνια, τό άναρχικδ κί
νημα στή Ρωσία. "Αν οί άναρχικοί είχαν άρκετή έπιρροή σ’ Ινα 
Εργοστάσιο, πράγμα πού συνέβη δρισμένες φορές, γ ιά  νά πείσουν 
τούς έργάτες νά τδ καταλάβουν καί νά τδ διευθύνουν σύμφωνα 
μέ τΙς άναρχικές άπόψεις, τότε πολύ γρήγορα οί τοπικοί μπολσε
βίκοι ήγέτες τδ έκλειναν μέ τή βία. "Αν κάποιος γνωστδς άναρχι- 
κδς ήθελε νά δώσει διάλεξη ή νά κάνει μιά συγκέντρωση, διαπί
στωνε πώς οί μπολσεβίκοι πού Ιλεγχαν τδ τοπικδ σοβιέτ άρνοϋν- 
ταν νά παραχωρήσουν κάποια αίθουσα γιατί Ιλεγαν πώς δέν δ- 
πήρχε διαθέσιμη. «Ή  Ελευθερία», παρατήρησε δ Λένιν στδν Άλε- 
ξάντερ Μπέρκμαν, «είναι μιά πολυτέλεια πού δέν μποροΰμε νά 
τήν Επιτρέψουμε σ’ αύτδ τδ στάδιο άνάπτυξης». (14)

Σ ’ δρισμένες περιστάσεις δμως δ Λένιν ήταν άρκετά άδύναμος 
γιά  νά μπορέσει νά Ελέγξει τούς Αναρχικούς ή ήταν Ιτοιμος νά 
τούς άνεχτεΐ προσωρινά γιατί πολεμοϋσαν άποτελεσματι-κά κά
ποιον κοινδ έχθρό. ’Έ τσι λοιπόν, στήν Ούκρανία, τδ άντάρτικο 
τών άναρχικών μπόρεσε νά διατηρηθεί άποτελεσματικά γιά  πα
ραπάνω άπδ δύο χρόνια. Πρόκειται βασικά γιά  Ιργο άποκλειστικά 
τοϋ Νέστορα Μάχνο, ένδς σκληροτράχηλου νεαροΰ Επαναστάτη 
πού βγήκε άπδ τή φυλακή τδ 1917, δστερα άπδ έννιά χρόνια 
πού είχε καταδικαστεί γιά  τή δολοφονία κάποιου άξιωματικοΟ 
τής άστυνομίας. (15) Ό  Μάχνο γεννήθηκε τδ 1889 άπδ πολύ 
φτωχή Αγροτική οίκογένεια. Βρήκε δουλειά σ’ Ινα χυτήριο καί
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μετά τήν έπανάσταση τοϋ 1906 έγινε άναρχικός. Ενόσω βρισκό
ταν στή φυλακή, έπηρεάστηκε πολύ άπδ τδν αύτοδίδακτο Αναρχι
κό θεωρητικό Άρσίνοβ. "Οταν Απελευθερώθηκε γύρισε στή μη
τρική του πόλη στήν νότια Ούκρανία καί μέ τή δύναμη τής προ
σωπικότητάς του κατόρθωσε νά δημιουργήσει Ινα  άναρχική κίνη
μα πού θεωρήθηκε άπδ τούς άγρότες δτι τούς πρόσφερε αύτδ ά
κριβώς πού περίμεναν — τήν άμεση κατάληψη τής γής, πού πραγ- 
ματοποίη<ταν τδ Σεπτέμβριο τοϋ 1917. Μετά τήν ’Οκτωβριανή 
’Επανάσταση τδ τοπικδ σοβιέτ παρακολουθούσε μέ άνησυχία τήν 
αύξηση τής έπιρροής τοϋ Μάχνο, άλλά δέν ίκανε τίποτα γ ιά  νά 
τδν σταματήσει·—  άκόμα κι δταν διαπραγματεύθηκε μέ έπιτυ- 
χ ία , σύμφωνα μέ τΙς καλύτερες άναρχικές πεποιθήσεις, τήν άμε
ση άνταλλαγή τών σιτηρών πού παράχθηκαν άπδ τούς άγρότες 
τής περιοχής του μέ τά ύφάαματα πού έφτιαξαν οί άναρχικοί έρ
γάτες κάποιου έργοστασίου τής Μόσχας. Στή δική του περιοχή δ 
Μάχνο έφάρμοσε τή βασική άναρχική τακτική τής συνεργασίας 
μέ άλλους ·στή διάρκεια τής έπανάστασης —  συνεργάστηκε Ιδιαί
τερα μέ τούς σοσίαλεπαναστάτες καί πολέμησε μαζί τους στδ Ιδιο 
στρατόπεδο ένάντια στά στρατεύματα τών λευκών, ένώ ταυτόχρο
να διέδιδε τΙς ιδέες, τΙς μεθόδους καί τήν έπιρροή τών άναρχικών.

Ή  Συνθήκη τοϋ Μπρέκχτ - Λιτόφσκ τό Μάρτιο τοϋ 1918, μέ 
τήν όποία ή μπολσεβίκικη κυβέρνηση ύπέγραψε εΙρήνη μέ τή 
Γερμανία (παρόλη τήν τεράστια άγανάκτηση τών σοσιαλεπανα- 
στατών καί τών άναρχικών, πού έλπίζανε νά συνδυάσουν ένα πα- 
ρατεταμένο άντάρτικο μέ τήν κοινωνική έπανάσταση), παραχώ 
ρησε στούς Γερμανούς καί τούς Αύστριακούς τδν Ιλεγχο πάνω 
στήν Ούκρανία. Ή  προέλαση τών στρατευμάτων τους 5διωξ« άπδ 
τήν περιοχή τΙς διάφορες άντάρτικες δμάδες, καί γ ιά  δνα διάστη
μα σταμάτησε τή δραστηριότητα τοϋ Μάχνο. Ό  ίδιος δκανε μιά 
περιοδεία στή Ρωσία καί άπογοητεύθηκε, άφοϋ διαπίστωσε δτι 
μέ τήν έγκαθίδρυση τών μπολσεβίκων στήν έξουσία οί άναρχικές 
δμάδες είχαν γενικά διαλυθεί καί πολλοί άναρχικοί είχαν συλ· 
ληφθει ή είχαν έξαφανιστεΐ. Έπιακέφτηκε τόν Κροπότκιν," κι δ 
γέρος προφήτης έδωσε μιά συμβουλή στδν νεαρό άντάρτη: «Π ρέ
πει νά θυμάται κανείς, άγαπητέ μου σύντροφε, δτι δέν ύπάρχβι 
κανένας συναισθηματισμός δσον άφορά τδν άγώνα μας, άλλά ή
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Ανιδιοτέλεια καί :ή δύναμη τής καρδι&ς μας θά τά, κατακτήσει 
δλα λαθώς θά προχωροϋμε γιά  τήν πραγματοποίηση τοϋ στόχου 
μας». (1β)

Ό  Μάχνο κατάφερε νά δ ε ΐκ α ί τόν Λένιν καί μίλησε μαζί του 
γιά  τίς συνθήκες στήν Ουκρανία* στή συνάντηση ήταν καί οί δυδ 
Εντυπωσιασμένοι καί Αμήχανοι. Ό  Λένιν δέν Ικανέ καμιΑ πα
ραχώρηση στίς Αναρχικές πεποιθήσεις τοϋ Μάχνο, φαίνεται δμως 
πώς έμεινε κατάπληκιτος άπδ τή σκληρότητα καί τήν ένεργητικό- 
τήτά του, καί ένιωσε προφανώς δτι θά ήταν καλύτερο νά στείλει 
πίσω στήν Ούκρανία αύτόν τόν τόσο δυνατό νεαρό Επαναστάτη γιά 
νά πολεμήσει τούς Γερμανούς παρά νά τόν κρατήσει σέ Αναμονή 
στή Μόσχα. Στή συνέχεια, μέ τή βοήθεια τής μπολσεβίκικης κυ
βέρνησης,' δ Μάχνο κατάφερε νά γυρίσει στήν Ούκρανία καί έκεΤ 
νά Αρχίσει νά όργανώνει μιά Αποτελεσματική Αντάρτικη δύναμη 
—^τόν ’Επαναστατικό Στρατό τής Ούκρανίας—  γιά  νά δημιουργή
σει προβλήματα τόσο στά γερμανικά καί αύστριακά στρατεύματα 
κατοχής δσο .καί στήν ούοορανική κυβέρνηση - μαριονέτα πού είχαν 
έγκατοστήσει. Οί ύποστηριχτές τοΰ Μάχνο δέν ήταν δλοι άναρχι
κοί, Ιπρεπε νά παρεμβαίνει διαρκώς γιά  νά χαλιναγω γεί τήν έκ
φραση Αντισημιτικών αίσθημάτων ΑνΑμεσα στούς Αγρότες, γιά 
τούς δποίους οί 'Εβραίοι ήταν πάντοτε οί Αποδιοπομπαίοι τράγοι 
καί δ Εβραίος τοκογλύφος ή γυρολόγος σύμβολο τής οίκονομικής 
τάξης πραγμάτων πού σκόπευαν νά καταστρέφουν. Ό  Μάχνο ι
σχυρίστηκε, Αντιτιθέμενος στούς μπολσεβίκους, δτι δ στρατός του 
παρέμενε «Α(διάλλα%τα πιστός στήν Έπανάσταση τών Αγροτών 
καί τών Εργατώ ν, δχι δμως καί στά δργανα βίας δπως στούς δι
κούς σας κομισάριους καί στήν Τσεκά σας.»(17) Ξεκαθάρισε δτι 
δ στρατός του ήταν Αφοσιωμένος στήν ύπόθεση τής Αναρχίας, καί 
δτι είχε σάν σημαία του τή μαύρη σημαία τών Αναρχικών.

Ό  Μάχνο έπρεπε νά Αντιμετωπίσει Αμέσως τά προβλήματα πού 
συναντοϋν οί Αναρχιοίοί στήν πρΑξη, καί Ανακάλυψε, δπως θά I- 
καναν καί οί ‘Ισπανοί Αναρχικοί στή διάρκεια τοϋ Εμφύλιου πολέ
μου δεκαεννιά χρόνια Αργότερα, δτι έπρεπε νά γίνουν δρισμένοι 
συμβιβασμοί. Έ ν α  Από τλ  βασικά θέματα συζήτησης ήταν κατά 
πόσο θά έπρεπε νά είναι έθελοντικός δ Επαναστατικός στρατός 
ή θά στρατολογοϋσε φαντάρους άπδ τίς περιοχές πού έλεγχε. Ό
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Μάχνο Αποφάσισε τή στρατολόγηση —  έν μέρει γιατί μ* αύτό τόν 
τρόπο οί άγρότες δέν θά φοβόνταν τήν Αντεκδίκηση τής Αλλης 
πλευράς καί θά μποροϋσαν νά ποϋν δτι είχαν Αναγκαστεί νΑ κα- 
ταταγοϋν. Οί όπαδοί τοϋ Μάχνο προέρχονταν βασικΑ Από τήν ύ
παιθρο — 6 ίδιος παρέμεινε Αγρότης τόσο στούς τρόπους δσο καί 
στήν έμφάνιση—  καί τΑ δργανωτι-κά προβλήματα τών πόλεων Α- 
ποδείχτηκαν πιό δύσκολα. "Οταν λογουχΑρη οί σιδηροδρομικοί 
τοΟ ’Αλ'εξαντρόφσκ παραπονέθηκαν δτι δέν πληρώνονταν, τούς 
δόθηκε ή σχεδόν Γκοντουϊνική συμβουλή νΑ κατανοήσουν έξίσου 
καί τούς έπιβΑτες τών σιδηροδρόμων. 'Καί σ’ 2να συνέδριο Αγρο* 
τών, έργατών καί Ανταρτών τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1919, 5νας Αγρό
της διατύπωσε δνα Από τΑ μόνιμα προβλήματα τής Αναρχικής 
κοινωνικής δργΑνωσης: «’Ά ν  ύπάρχει μιΑ γέφυρα Ανάμεσα σέ 
9υό Από τΑ χωριά μας καί ή γέφυρα σπάσει, ποιός ΘΑ τήν Επι
διορθώσει; "Αν κανένα χωριό δέν θελήσει νά ΑναλΑβει τή δου
λειά, δέν ΘΑ έχουμε γέφυρα καί δέν ΘΑ μποροϋμε νΑ πβμε στήν 
πόλη». (18)

Κι δμως οί Αναρχικοί Αρτεργάτες τοϋ *Αλεξαντρόφσκ βρήκαν 
μιά μέθοδο γιά  νΑ προμηθεύσουν ψωμί στόν πληθυσμό* καί στίς 
π ίριοχές πού έλέγχονταν Από τδν Μάχνο έφαρμόστηκαν όρισμέ- 
νις άναρχικές βασικές άρχές. Καταρτί<πηκαν προγρΑμματα γιΑ 
μιά Αναρχική έκπαΓδευση βασισμένη στά πειράματα τοΟ Φερρέρ 
στήν 'Ισπανία ' (*) καθιερώθηκε ή έλευθερία τοϋ τύπου, Αν καί 
δχι ή έλευθερία τής πολιτικής δργάνωσης, μιΑ καί άύτό ήταν 
άντίθετο μέ τΙς άναρχικές Απόψεις, θεμελιώθηκε έπίσης καί ή 
δάση τής Αναρχικής δικαιοσύνης: «"Οσον ΑφορΑ τήν ΑνΑγκη 
νά όργανωθεί £νας δικαστικός διοικητικός μηχανισμός, προτεί
νουμε σάν βασική άρχή τό έξής: κάθε μόνιμο δικαστήριο, 6 Αστυ
νομικός μηχανισμός καί κάθε δριστική κωδικοποίηση τών νόμων 
Αποτελοϋν παραβίαση τών δικαιωμάτων αύτοάμυνας τοϋ λαοϋ. . .  
Ί Ι  άληθινή δικαιοσύνη δέν μπορεϊ νά είναι διοικητικά δργανωμέ- 
νη, άλλά πρέπει νά είναι μιά ζωντανή, έλεύθερη δημιουργική 
κράξη τής κοινότητας. . . . * 0  νόμος καί ή τάξη πρέπει νΑ δια
σφαλίζονται Από τή ζωντανή δύναμη τής τοπικής κοινότητας καί

* Γιά τή ζωή καί tig Ιδέες τοΰ Φερρέρ, 6λ. Κεφάλαιο IX.
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δέν πρέπει νά Ανατίθενται σέ ειδικούς Αστυνομικούς». (1θ) "Οπως 
καί στόν 'Ισπανικό ’Εμφύλιο Πόλεμο, ήταν μιά Αρχή πού μπο- 
ροΰσε πολύ εύκολα νΑ χρησιμοποιηθεί γ ιά  νΑ δικαιολογηθούν οί 
συνοπτικές Εκτελέσεις καί ή Επιβολή αύθαίρετης τρομοκρατίας.

Μέσα στά δρια πού Επέβαλαν οί συνθήκες τοΰ άνταρτοπολέμου, 
ό ΜΑχνο φαίνεται πώς Ικανέ δ,τι μποροΰσε γ ιά  νΑ διευθύνει τΙς 
περιοχές πού Ιλεγχε σύμφωνα μέ τΙς Αναρχικές Απόψεις. Ή  κατά- 
ληψη τής γής τδ Σεπτέιμβριο τοΟ 1917 Ακολουθήθηκε Απδ τήν 
ίδρυση Αγροτικών κοινοτήτων' καί σ’ αύτή τήν Απομακρυσμένη 
περιοχή πού ήταν Αποκομένη λόγω πολέμου Απδ τδν δξω κόσμο, 
δπου ή οίκονομική δργΑνωση ήταν Ετσι κι Αλλιώς πρωτόγονη, ή 
Εφαρμογή αύτοϋ τοΰ κΑπως άναρχικοϋ συστήματος παραγωγής 
καί Ανταλλαγής λειτούργησε Ικανοποιητικά γιΑ τούς Αγρότες. 
Ταυτόχρονα δ Μάχνο, άν καί διατήρησε στά χέρια του τήν Αρχη
γία  τοΰ .στρατοΰ, Αποδέχτηκε τήν Ιδέα νά βασίζεται ή Ανώτατη 
Αρχή στά νέα περιοδικά συνέδρια Εργατών, Αγροτών καί Ανταρ
τών.

ΓενικΑ, δμως, τά καθήκοντά του ήταν καθαρά στρατιωτικά. Τδ 
καλοκαίρι τοϋ 1918 Εκανε συνεχώς Επιδρομές Ενάντια στίς γερ
μανικές καί αύστριακές δυνάμεις, καί δταν Αναγκάστηκαν νά ά- 
ποσυρθοϋν λόγω τής Ανακωχής στή δύση, δ Μάχνο βρήκε τήν *ύ- 
καιρία νά Αρπάξει τΙς προμήθειες καί τά  πυρομαχικά τους. Τούς 
Επόμενους μήνες οί σχέσεις του μέ τούς μπολσεβίκους παρέμειναν 
συγκριτικά φιλικές. Ή τα ν  φανατικά Αποφασισμένος νά κάνει ά
γριο πόλεμο Ενάντια σ’ δλους τούς Εχθρούς τής Επανάστασης, Ενάν
τια στόύς Γερμανούς άλλά καί. στούς λευκούς στρατηγούς, καί 
γ ι’ αύτδ τδ σκοπδ είχε δλη τήν καλή διάθεση νά συμμαχήσει μέ 
τούς μπολσεβίκους. Παρόλα αύτά ή Επιρροή τοϋ άναρχισμοϋ τοϋ 
Μάχνο στούς Αγρότες φαντάρους τοΰ Κόκκινου Στρατοΰ ήταν 
Αρκετή γιά  νά προκαλέσει τήν Εχθρότητα τών μπολσεβίκων* κι 
•δταν δ ΜΑχνο κάλεσε τούς φαντΑρους τών μπολσεβίκικων δυνά
μεων νά πάρουν μέρος στά Αναρχικά συνέδρια πού γίνονταν στήν 
περιοχή του, Ικανέ μιά πράξη γ ιά  τήν δποία δέν μπορούσαν νά 
τδν συγχωρήσουν ποτέ οί μπολσεβίκοι. Τήν άνοιξη τοϋ 1919 Α
ποφάσισαν πώς δέν ήταν π ιά  σύμμαχοι μέ τδν Μάχνο, άν καί σ* 
αύτδ τδ σημείο, πιεσμένοι καθώς ήταν άπδ δλες τΙς πλευρές, δέν
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μποροϋσαγ νΑ κάνουν τίποτα γιΑ νΑ Αντιμετωπίσουν ένα στρατό 
πού τώρα πιΑ άριθμοϋΌε 15.000 άντρες. Στδ μεταξύ δ Μάχνο 
ϊκανε τήν έκστρατεία του μέ σημαντική Αποτελεσματικότατα, κα
θώς καί μέ Αρκετή βιαιότητα. Οί προσωπικές του συνήθειες — ή
ταν άγριος μπεκρής καί οί έρωτοτροπίες του μέ τΙς γυναίκες ή
ταν περιβόητες—  καί οί Αναπόφευκτοι συμβιβασμοί μέ τούς δ- 
ποίους θυσιάστηκαν οί άναρχικές πεποιθήσεις, Ανησύχησαν δρι- 
σμένους άπδ τούς άναρχικούς ύποστηριχτές του τής δμάδας «Να- 
μπάτ»: «’Ενώ έχει πολλές Αξιόλογες έπαναστατικές Ιδιότητες», 
ΘΑ έλεγαν γιΑ τδν Μάχνο τδ 1920, «Ανήκει δυστυχώς στήν κατη
γορία τών Ανθρώπων πού δέν μποροϋν νΑ χαλιναγωγήσουν τΙς 
προσωπικές τους 8διοτρο»πίες γιΑ τδ καλδ τοϋ κινήματος.» (20) 
Καί δ Αναρχικός διανοούμενος πού, μέ τδ δνομα Βολίν, έγραψε 
τήν πιδ δλοκληρωμένη ίστορία τής δράσης τών Αναρχικών στή 
Ρωσική ’Επανάσταση δήλωσε αύστηρΑ γ ι’ αύτόν: «Δέν είχε κα- 
μιΑ θεωρητική ή ίστορική πολιτική γνώση’ ήταν λοιπδν Ανίκανος 
νΑ κάνει τΙς Απαραίτητες γενικεύσεις καί Αφαιρέσεις». (21)

Παρόλα αύτΑ, τδ έπίτευγμα τοϋ ΜΑχνο νΑ δργανώσει ένα στρα
τό καί νΑ πραγματοποιήσει δλόκληρη έκστρατεία ήταν, μέχρι 
τότε, μοναδικό στήν ίστορία τοϋ Αναρχισμού καί ΘΑ μπορούσε 
νΑ συγκριθεΐ μόγο μέ κάποιες άπδ τΙς έπιτυχίες τών Ισπανώ ν 
Αναρχικών τδ 1936 - 37. Έ  διΑλυση τών δυνάμεων τοϋ Μάχνο 
άπδ τούς μπολσεβίκους ήταν λοιπόν £να χτύπημα γιΑ τούς Αναρχι
κούς σ’ όλο τδν κόσμο. Τδ φθινόπωρο τοϋ 1920 δ Κόκκινος Στρα
τός είχε θεμελιώσει ΙκανοποιητικΑ τήν έξουσία του στΑ νότια τής 
Ρωσίας καί μποροϋσε νΑ Απαλλαγεί Απδ τή βοήθεια τοϋ ΜΑχνο* 
καί τδ Νοέμβριο τοϋ 1920 έκδόθηκε μιΑ διαταγή, σύμφωνα μέ 
τήν δποία δλες οί ΑντΑρτικες δυνάμεις ΘΑ έπρεπε νΑ Αποροφηθοϋν 
Απδ τδν Κόκκινο Στρατό. Ό  ΜΑχνο ΑντιστΑθηκε δλο τδ χειμώνα, 
ΑλλΑ τδν Αύγουστο τοϋ 1921 είχε έξασθενήσει ή έπιρροή του 
πάνω στούς τρομοκρατημένους Αγρότες καί Αναγκάστηκε νΑ δια- 
φύγει στδ έξωτερικό. Πέθανε .στδ Παρίσι τδ 1935 μέσα σέ Αθλιό
τητα καί μεγΑλη πίκρα.

Παρόλο πού στή σύγχυση τοϋ έμφύλιου πολέμου δ Μάχνο μπό
ρεσε νΑ διατηρήσει τήν Ανεξαρτησία του μέχρι τδ καλοκαίρι τοϋ 
1920, οί Αλλες Αναρχικές δμΑδες είχαν λιγότερη έπιτυχία . 01
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άναρχικοί έκαναν μια - δυδ άπόπειρες Αμεσης δράσης ένάντια 
στούς μπολσεβίκους, δπως δταν έβαλαν μ ιά βόμβα στδ μοσχο- 
βίτικο έπιτελεϊο τοϋ κομμουνιστικοϋ κόιμματος τδ Σεπτέμβριο τοϋ 
1919, άλλά οί πράξεις αύτές έδωσαν τή δυνατότητα στούς μπολ
σεβίκους νά κολλάνε τήν άναρχική έτικέτα σ’ δποιονδήποτε άμφι- 
σβητοϋσε τήν έξουσία τους. Τδν ’Απρίλιο τοΰ 1918 δ Κόκκινος 
Στρατδς καί ή μυστική άστυνομία 2κανε έπιδρομές στά άναρχικά 
κέντρα τής Μόσχας καί συνέλαιβε άρκετές έκατοντάδες άτομα, 
χρησιμοποιώντας σάν δικαιολογία τή διαμαρτυρία τοϋ Ραίημοντ 
Ρόιμπινς, τοΰ άντιπρόσωπου τοϋ Άμερικανικοΰ Έρυθροϋ Σταυροϋ, 
δτι οί άναρχικοί είχαν έπιτάξει τδ αύτοκίνητό του. Ή  καταγγε
λία αύτή άκολουθήθηκε άπδ τήν κατηγορία δτι οί συλληφθέντες 
άναρχικοί ήταν κοινοί έγκληματίες 'κα ί άπδ μιά καταγγελία «τής 
έγκληματικής δραστηριότητας των 2νοπλων άποσπασμάτων τών 
άντεπανασταπών διαρηκτών καί ληστών πού βρήκαν καταφύγιο 
κάτω άπδ τή μαύρη σημαία τής άναρχίας». Πρόκειται γ ιά  κατη
γορία πού είχαν άντιμετωπίσει συχνά' οί άναρχικοί δλου τοϋ κό
σμου’ ύπήρχαν πάντοτε άνθρωποι συνδειδεμένοι μέ τδ κίνημα πού 
οί ένέργειές τους κοινωνικής διαμαρτυρίας έμοιαζαν πολύ μέ τΙς 
πράξεις τών συνηθισμένων άπατεώνων. Τ ά  έπόμενα δύο χρόνια 
οί μπολσεβίκοι προσπάθησαν νά συντηρήσουν τδ μύθο δτι στίς 
φυλακές βρίσκονταν μόνο οί έγκληματίες καί δτι, δπως διαβεβαίω- 
σε δ Λένιν τήν *Εμμα Γκόλντμαν, «οί θεολόγοι άναρχικοί δέν 
βρίσκονται στίς φυλααές μ α ς» ^22)

Ή  Έ μ μ α  Γκόλντμαν καί δ ’Αλεξάντερ Μπέρκμαν 2φτασαν στή 
Ρωσία πρδς τδ τέλος τοΰ 1919, ύστερα άπδ τήν άπέλασή τους 
άπδ τίς Η Π Α . Καί οί δυδ τους ήταν γνωστοί στδ διεθνές άναρχι- 
κδ κίνημα, καί άρχικά τούς ύποδέχτηκαν θερμά στή χώρα άπδ 
τήν δποία είχαν ξεκινήσει κάποτε οί οίκογένειές τους. Ή  "Εμμα 
Γκόλντμαν, <πά πενήντα της χρόνια τώρα, δέν είχε χάσει τή 
φλόγα, τδ θάρρος καί τδν ρητορικό της ένθουσιασμό. Γ ιά  περισ
σότερο άπδ τριάντα χρόνια προπαγάνδιζε τδν άναρχισμδ καί έ- 
φάρμοζε τδν έλεύθερο 2ρωτα, καί είχε δώσει διαλέξεις σέ δλό- 
κληρη τήν ’Αμερική γ ιά  θέματα πού περιλάμβαναν τή δραμα
τουργία τοΰ νΙψεν καθώς καί τδν 2λεγχο τών γεννήσεων* διεύθυ- 
νε έπίσης 2να άναρχικδ περιοδικό, τδ «M other E arth»  («Μάνα
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Γ ή » ). Ε ίχε διαρκώς προβλήματα μέ τίς άρχές — γιά  τδ γεγονός 
δτι ύπερασπίστηκε τήν έπίθεση τοΰ Μπέρκμαν ένάντια στδν Φρίκ 
καί γιά  τήν έκστρατεία πού δργάνωσε σέ συμπαράσταση τοϋ δο
λοφόνου τοϋ ΜακΚίνλεϋ, Τσόλγκοτς, καθώς καί γιά  τδ γεγονός 
δτι ύπο-στήριζ·ε Ανοιχτά τή χρήση προφυλακτικών καί συζητοϋσε 
δημόσια καί .μέ είλικρίνεια θέματα δπως τήν δμοφυλοφιλία. Φυ
λακίστηκε άρκετές φορές, καί δταν Εφτασε ή διαταγή γιά  τήν 
άπέλασή της είχε μόλις Αποφυλακιστεί, άφοϋ είχε έκτίσει τήν 
ποινή της, έπει’δή είχε δργανώσει μιά έκστρατεία κατά τή διάρ
κεια τοϋ πολέμου ένάντια στήν κατάταξη στδ στρατό. Ή τα ν  ει
λικρινέστατη, καλόκαρδη καί καλλιεργημένη γυναίκα πού, σάν 
τόν Κροπότκιν, είχε κερδίσει τή φιλία καί τδ σεβασμδ πολλών 
άνθρώπων πού δέν ήταν άναρχικοί, άλλά είχαν έντυπωσιαστεΐ 
άπδ τδ Αδιάπτωτο θάρρος της ύπέρ τής έλευθερίας σέ δλες της 
τΙς μορφές. (Ή  αύτοβμογραφία της, «Ζώντας τή ζωή μου», άν 
καί συχνά μακρηγορεί, προσφέρει μ ιά  Αλησμόνητη εΙκόνα τοΰ 
άναρχικοϋ κόσμου καί Αξίζει νά θεωρηθεί μαζί μέ τά «’Απομνημο
νεύματα ένδς έπαναστάτη» τοϋ Κροπότκιν σάν μιά άπδ τΙς κλα
σικές Ιξιστορήσεις τής άναρχικής ζω ή ς ) .

Ό  Μπέρκμαν, δ στενδς φίλος καί σύντροφός της (δν καί τώρα 
π ιά  ή σχέση τους ήταν καθαρά έπαγγελματική), δέν είχε τή 
ζεστασιά καί τήν πλατιά Ανθρωπιά τής Γκόλντμαν, άλλά τδ πάθος 
του γ ιά  τήν ύπόθεση τής άναρχίας, γ ιά  τήν άλήθεια καί τή δι
καιοσύνη ήταν έξίσου Ισχυρό. Μετά τήν άπόπειρα πού Εκανε γιά  
νά δολοφονήσει τδν ΦρΙκ Εμεινε στή φυλακή γ ιά  14 χρόνια, άλ
λά μετά τήν Αποφυλάκισή του ξανάρχισε τή ζωή του σάν άγκιτά- 
τορας, Ανεξάρτητα Απδ τήν ΙχΘρότητα τοϋ κοινοϋ καί τήν κατα
πίεση Απδ μέρους τής Αστυνομίας. Τδ 1916 ρίχτηκε μιά βόμβα 
σέ μιά παρέλαση στδ Σάν Φραντσίσκο' κι δταν τδ Εμαθαν δ 
Μπέρκμαν καί ή Γκόλντμαν, ή "Εμμα δήλωσε: «Ε λπίζω  νά μή 
θεωρήσουν ύπεύθυνους τούς Αναρχικούς γι* αύτή τήν ένέργεια.» 
«Πώς θά μποροϋσαν;» Απάντησε δ γραμματέας τους. «Πάντοτε 
Ετσι κάνουν», άπάντησε δ Μπέρκμαν. (23) Π ράγματι, δυδ· συνδι
καλιστές ήγέτες, δ Τόμας Μούνεϋ καί δ Γουώρρεν Κ . Μπίλ- 
λινγκς, συνελήφθηκαν καί ή άστυνομία προσπάθησε, &ν καί χω 
ρίς έπιτυχία, νά άνακατέψει τδν Μπέρκμαν. Ό  Μούνεϋ καί δ
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Μ πίλλινγκς καταδικάστηκαν σέ θάνατο άπό δικαστήριο τής Καλι- 
φόρνιας' οί καταδίκες τους τελικά άποσύρθηκαν, δστερα άπό τό 
γεγονός δτι καταγγέλθηκε ή δίκη σάν κατασκευασμένη* καί δ 
Μπέρκμαν όργάνωσε έατεταμένη κινητοποίηση πού δέχτηκε Ασυ
νήθιστη ύποστήρ-ιξη, δταν ή μπολσεβίκικη κυβέρνηση στή Ρωσία 
Απείλησε δτι θά συλλάβει τόν ’Αμερικανό διπλωματικό έκπρόσω- 
πο στή Μόσχα Αν δέν δινόταν χάρη στό ΜούνεΟ καί τόν Μπίλ- 
λινγκς. Παρόλο πού ή άστυνομία δέν κατόρθωσε νά μπλέξει τόν 
Μπέρκμαν στήν ύπόθεση Μούνεϋ - Μ πίλλινγκς, μπόρεσε πολύ γρή
γορα, μέσα στήν άτμόσφαιρα πού έπικρατοΰσε στήν ’Αμερική 
στή διάρκεια -τοϋ πολέμου, νά τδν κατηγορήσει γιά  τήν κινητο
ποίηση πού όργάνωσε ένάντια στήν κατάταξη στό στρατό. Π α
ρόλη τήν ίκανή ύπεράσπισή του στή διάρκεια τής δίκης, πού δγι- 
νε ένάντιά του κι ένάντια στήν νΕμμα Γκόλντμαν, καταδικάστηκε 
σέ φυλάκιση καί Απελευθερώθηκε μόνο καί μόνο γιά  νά άπελαθεΤ. 
Έ νώ  περίμενε νά φύγει, 5μαθε τά νέα γιά  τό θάνατο τοΟ Φρίκ, τόν 
δποιο είχε προσπαθήσει νά δολοφονήσει πρίν άπό είκοσιπένεε 
χρόνια. «’Απελάθηκε άπό τό θεό» ήταν τό σχόλιο τοϋ Μπέρκμαν.

Ή  νΕμμα Γκόλντμαν καί δ ’Αλεξάνεερ Μπέρκμαν Κφτασαν 
στή Ρωσία σάν τιμημένοι φιλοξενούμενοι καί, παρόλο πού δια
τηρούσαν ήδη Αμφιβολίες γιά  δρισμένες άπό τίς δραστηριότητες 
τών μπολσεβίκων, ήταν πρόθυμοι νά άποδεχτοΰν τήν έπανάσταση 
δπως είχε κάνει καί δ Κροπότκιν. Παρόλα αύτά άνησυχοΰσαν δ- 
λοένα καί περισσότερο καί Απογοητεύτηκαν, καί πολύ γρήγορα 
άρχισαν νά θεωρούνται δποπτοι άπό τή μυστική άστυνομία. Ό  
ίδιος δ Μπέρκμαν άντιλήφθηκε κάποια άλλαγή στήν προσωπική 
του κατάσταση δστερα άπό τήν άρνησή του νά μεταφράσει τό 
«Κράτος καί ’Επανάσταση» τοϋ Λένιν, γ ιατί διαφωνοϋσε μαζί 
του. Δυσαρεστήθηκαν άπό τή φυλάκιση τόσων πολλώ,ν Ρώσων 
άναρχικών, άπό τή διάλυση τοΰ έπαναστατικοΰ στρατοΰ τοΰ Μά
χνο καί άπό τήν άρνηση τής κυβέρνησης νά Απελευθερώσει ά
ναρχικούς κρατούμενους γ ιά  νά παρακολουθήσουν τήν κηδεία 
τοΰ Κροπότκιν τό 1921 —  αύτή ήταν ή τελευταία φορά πού κυ
μάτισε ή μαύρη σημαία τών άναρχικών στούς δρόμους τής Μόσχας.

Δυό βδομάδες μετά τήν κηδεία το& Κροπότκιν οί ναΰτες τής 
Κρονστάνδης έξεγέρθηκαν ένάντια στήν μπολσεβίκικη κυβέρνηση.
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Παρόλο πού οί Αναρχικοί είχαν κάποια έπιρροή στούς ναΰτες τής 
Κρονστάνδης τό 1917, ή έξέγερση τοΰ 1921 δέν ήταν, δπως φαί
νεται τώ ρα ,(24) άμεσα έμπνευσμένη άπό τούς άναρχικούς άλλά 
ήταν μάλλον μιά Απόπειρα Απογοητευμένων έπαναστατών γ ιά  
νά άποκαταστήσουν αύτό πού θεωροΰσαν σάν καθαρότητα τής άρ- 
χ ικής σοβιετικής Ιδέας ένάντια στή δικτατορία τών μπολσεβίκων. 
Τό πρόγραμμα δμως τών έξεγερμένων ναυτών περιείχε τό έξής: 
«Έλευθερία τοΰ λόγου καί τοΰ τύπου στούς έργάτες καί τούς Α
γρότες, στούς άναρχικούς καί στά Αριστερά σοσιαλιστικά κόμμα
τα»’ καί ή χαρακτήριση τής δλης έξέγερσης σάν Αναρχικής ήταν 
ένας εύκολος τρόπος γιά  τή δυσφήμηση τοΰ κινήματος. Λίγο μετά 
τό θάνατο τοΰ Κροπότκιν καί τήν άρνηση τοΰ Λένιν νά Αποφυλα
κίσει τούς άναρχικούς κρατούμενους, ή θηριώδης καταστολή τής 
έξέγερσης τής Κρονστάνδης ήταν γερό χτύπημα ένάντια στούς 
ξένους άναρχικούς πού βρίσκονταν στή Ρωσία, άκόμα κι Αν οί 
στόχοι αύτής τής έξέγερσης δέν ήταν ίδιοι μ’ αύτούς τών άναρχι
κών. Είναι Αλήθεια δτι τό καλοκαίρι τοΰ 1921, ύστερα Από τήν 
άπεργία πείνας πού είχαν κάνει οί Αναρχικοί στή φυλακή, Απο
φυλακίστηκαν όρισμένοι Απ’ αύτούς γ ιά  νά έντυπωσιαστοΰν οί 
Απεσταλμένοι στή Διεθνή Συνδιάσκεψη τών Κόκκινων Ε ρ γ α τ ι
κών Συνδικάτων, πρόκειται δμως γιά  τήν τελευταία παραχώρηση. 
Μέ τή διάλυση τοΰ στρατοΰ τοΰ Μάχνο, μέ τήν αύξανόμενη σκλη
ρότητα τής κυβέρνησης ένάντια σέ κάθε άντιπολίτευση καί μέ τή 
σύλληψη καί τή δίωξη τών άναρχικών, ό άναρχισμός στή Ρω 
σία βρέθηκ·ε στό τέλος του. Ή  καυχησιολογία τοΰ Τρότσκυ, « Ε π ι
τέλους ή σοβιετική κυβέρνηση, μέ σιδερένια πυγμή, Απάλλαξε τή 
Ρωσία άπό τόν άναρχισμό», (25) φαίνεται πώς δικαιώθηκε.

Πρός τό τέλος τοΰ 1921 ή νΕμμα Γκόλντμαν καί δ Άλεξάντερ 
Μπέρκμαν άποφάσισαν νά φύγουν. «Σκοτεινές είναι οί μέρες πού 
πέρασαν», σημείωσε δ Μπέρκμαν στό ήμερολόγιό του. «Μιά - μιά 
έσβησαν δλες οί έλπίδες. Ή  τρομοκρατία καί δ δεσποτισμός συν
τρίψανε τή ζωή πού γεννήθηκε τόν ’Οκτώβρη. Τ ά  συνθήματα 
τής έπανάστασης καταπατήθηκαν, τά Ιδανικά της πνίγηκαν μέ
σα στό αίμα τοΰ λαοΰ. Ό  άέρας τοΰ χτές καταδικάζει έκατομ- 
μύρια σέ Θάνατο’ ή σκιά τοΰ σήμερα ρίχνει τό μαΰρο πέπλο της 
πάνω α δλη τή χώρα. Ή  δικτατορία άφαιρει τό έδαφος κάτω ά-
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πό τά πόδια τών μαζών. Ή  έπανάσταση είναι νεαρή' τό πνεΟμα 
της ουρλιάζει μέσα στήν έ ρ η μ ιά ...  ’Αποφάσισα νά φύγω άπό 
τή Ρωσία». (26) Εξόριστοι άπό τή Ρωσία, έξόριστοι άπό τήν ’Α
μερική, δ Μπέρκμαν καί ή *Εμμα Γκόλντμαν πήγαν στή Γέρμα* 
νία καί στή Γαλλία, δστερα άπό τίς συνηθισμένες δυσκολίες πού 
άντιμετώπιζαν οί άναρχικοί γ ιά  νά Αποκτήσουν βίζες καί Αδειες 
παραμονής. Ά κόμα χειρότερα, δταν έκδώσανε τά βιβλία τους πού 
άσκοΟσαν κριτική στούς μπολσεβίκους, Ανακάλυψαν πώς είχαν Α
ποξενωθεί άπδ πολλούς φίλους καί συνεργάτες τους στήν Αριστε
ρά, γιά  τήν δποία ή Ρωσική Έπανάσταση ήταν άκόμα πέρα άπό 
κάθε κριτική. Χρειαζόταν μεγάλο θάρρος γ ιά  νά παραδεχτοΟν 
πώς άλλη μιά Ιπανάσταση είχε άποτύχει καί πώς ή πραγματο
ποίηση τής άναρχικής κοινωνίας βρισκόταν μακριά περισσότερο 
άπδ ποτέ.

Ό  Ά λεξάντερ Μπέρκμαν συνέχισε νά γράφει καί νά δου
λεύει γιά  τό άναρχικδ καί τδ συνδικαλιστικό κίνημα, άλλά τά 
χρόνια πού πέρασε στή φυλακή είχαν καταστρέψει τήν ύγ£ΐα του 
καί πέθανε στή Νίκαι-α τδ 1936. Ή  Έ μ μ α  Γκόλντμαν, Αφοϋ ϊ·  
ζησε §να δ ιά β η μ α  στήν ’Α γγλία , πήγε στή Γαλλία. "Οταν ξέ
σπασε δ 'Ισπανικός ’Εμφύλιος Πόλεμος Αναπόφευκτα πήρε μέ
ρος στόν Αγώνα. "Γστερα Απδ τήν έξολόθρευση τών Ισπανώ ν ά
ναρχικών καί τήν ήττα τών δημοκρατικών, έξακολούθησε νά είναι 
δραστήρια προπαγανδίστρια ένάντια στδ νέο καθεστώς τής ' Ι 
σπανίας καί στή διάρκεια μιάς περιοδείας διαλέξεων στδν Κανα
δά κατέρευσε καί πέθανε τδ 1940.

Οί έμπειρίες τών άναρχικών στή Ρωσική Έπανάσταση είχαν 
Αποδείξει δτι οί θεωρητικές διαφορές άνάμεσα στδν Μάρξ καί 
τόν Μπακούνιν σήμαιναν στήν πράξη σκληρό Αγώνα καί αίμα* 
τοχυσία. Οί κομμουνιστές καί οί Αναρχικοί βρίσκονταν Απδ τότι 
Αμετάκλητα σέ Αντίπαλα στρατόπεδα. Ταυτόχρονα, έκεϊνοι πού 
δέν κατάφεραν νά Αναλάβουν τήν ήγεσία μιάς μεγάλης έπανά
στασης ήταν οί άναρχικοί, έπειδή Ακριβώς οί βαοικές Αρχές τους 
Ικαναν τόσο δύσκολη τήν δπαρξη δργάνωσης. Οί μαρξιστές, μέ 
τήν έπιτυχία τους στή Ρωσία, Ιμφανίστηκαν τώρα σάν πιό ά- 
ποτελεσματική έπαναστατική δύναμη Απ’ δ,τι οί Αναρχικοί* κι έ- 
πομένως δγινε Ακόμα πιό δύσκολο γ ιά  τούς Αναρχικούς νά κερ-
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δέσουν καί νά διατηρήσουν τήν ύποστήριξη πού θά τούς δδινε τή 
δυνατότητα νά έφαρμόσουν τΙς άπόψεις τους γ ιά  τή φύση τής 
έπανάστασης. Ή δ η  πρίν άπό τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 
οί άναρχικοί είχαν κάνει προσπάθειες νά δργανωθοΟν σ’ Ινα  τα
κτικό πειθαρχημένο κίνημα, άλλά κάθε φορά οί διασπάσεις τους 
καί ή Ανυποχώρητη καί συχνά Ιντυπωσιακή έπιμονή τους στό δι
καίωμα τοϋ καθενός νά διαφωνεί, δκανε νά Αποτυχαίνουν αύτές 
οί προσπάθειες. "Ενιωθαν μεγαλύτερη άνεση δταν άποτελοϋσαν 
θορυβώδη καί 'διασπαστι-κά στοιχεία στά πρώτα συνέδρια τής 
Δεύτερης Διεθνοϋς (μέχρι πού τελικά διαγράφη·καν άπό τή σο
σιαλιστική πλειοψηφία τό 1 8 9 6 ), παρά δταν δκαναν δικά τους 
συνέδρια. (27) Παρόλα αύτά γίνονταν Ιθνικά καί διεθνή συνέ
δρια* έκεΐ συζητοΰσαν τά  προβλήματα θεωρίας καί τακτικής. Καί 
στή Γαλλία, τήν Ισ π α νία  ·καΙ τΙς Η Π Α  πολλοί άπό τή νεότερη 
γενιά τών άναρχικά σκεπτόμενων έργατι-κών ήγετών προσπάθη
σαν νά μπάσουν καινούργιες Ιδέες καί πρακτικές μεθόδους στό Α
ναρχικό κίνημα, άκόμα κι άν τό τελικό Αποτέλεσμα αύτών τών 
νέων τάσεων ήταν ή άκόμα μεγαλύτερη διάσπαση τοΰ κινήματος. 
'Ορισμένοι τουλάχιστον άπό τούς άναρχικούς συνειδητοποίησαν δ- 
τι ή έπανάσταση θά Ιπρεπε νά βασιστεί στήν όργανωμένη δύναμη 
τοΰ συνβι-καλιστικοϋ κινήματος* ·καΙ δτι ή τελική μάχη άνάμεσα 
στούς κομμουνιστές καί τούς άναρχικούς θά δπρεπε νά διεξαχθεϊ 
μέσα στά έργατικά συνδικάτα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V I11

'Αναρχικοί καί συνδικαλιστές

«01 Ιστορικοί θά θεωρήσουν κάποτε τήν συμ
μετοχή τών άναρχικών στά συνδικάτα σάν ένα 
άπό τά σημαντικότερα γεγονότα της έποχής 
μας.».

Ζώρζ Σορέλ

«ΕΙσαστε άθλιοι, πεινασ,μένοι καί φτωχοί; 
Χιλιάδες πράγματα έχετε στερηθεί;
Εΐν* ή ζωή σας γε(μάτη μιζέρια;
Πρέπει καθένας σας τ’ άφεντικό του νά ξε

φορτωθεί.
ΡοΟχα κουρέλια, δλο -μπαλώματα φοράτε; 
"Εχ* ή ζωή σας μέσ* τΙς παράγκες χαθεί;
Νά γλυτώσετε θέλετε άπό κάθ’ έγνοια καί βά-

(σανο;
Πρέπει καθένας σας τ* άφεντικό του νά ξεφορ

τωθεί.

Σας έχουνε σπάσει σάν ξερόκλαδα στά δυό; 
Κουδαλατε φορτία σά γαϊδούρια;
Κακόμοιροι — πρέπει καθένας σας νά ξεσηκωθεί 
καί τ’ άφεντικό του νά ξεφορτωθεί.
Κάθε άγωνία πού περνάτε
Μ’ ένα γ«ρό σας χτύπημα μπορεΐ νά διαλυθεί. 
"Εΐ, άτζα-μήδες, καιρός νά δυναμώσετε λιγάκι 
Καί ό καθένας σας τ’ άφεντικό του νά ξεφορ

τωθεί.»
"Ενα άπό τά τραγούδια της IWW (Βιομηχανι
κοί Εργάτες τοΟ Κόσμου).

1

ΠρΙν άκόμα κατορθώσει τδ κομμουνιστικ& κόμμα τής Ρωσίας νά 
άποδείξει τή δυνατότητα μι&ς έπιτυχημένης έπανάστασης καί 
πρίν προσφέρουν τά έπιτεύγματα τοϋ Λένιν νέα ένθάρρυνση στους 
μαρξιστές ένάντια στούς άναρχικούς, ύπήρχαν πολλοί άναρχικοί 
πού άνησυχοϋσαν Ιδιαίτερα μέ τή ματαιότητα τής άτομικής τρο
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μοκρατίας και μ! τή στειρότητα τών Ακαδημαϊκών συζητήσεων. 
Σέ τελευταία Ανάλυση b Αναρχισμός ήταν έργατικό κίνημα. Οί πιό 
άφοσιωμένοι Αγωνιστές του προέρχονταν άπδ καθαρά έργατικό 
περιβάλλον’ ή δύναμή του όφειλόταν στήν καθημερινή Αναγνώρι
ση τών πραγματικών συνθηκών τής ταξικής πάλης — τουλάχι
στον σ’ δρισμένες χώρες καί σέ μερικούς βιομηχανικούς τομείς. 
Οί άμφιβολίες γ ιά  τΙς Ατομικές πράξεις προπαγάνδας μέ τή δρά
ση καί γ ιά  τή δράση τών μικρών συνωμοτικών δμάδων, πού εί
χαν Ικφράσει συχνά Ανθρωποι σάν τόν Κροπότκιν καί τδν Έ λιζέ  
Ρεκλύ, ένισχύθηκαν χάρη στήν αύξανόιμενη πίεση άπδ τή ν  πλευρά 
τής άστυνομίας υστέρα άπδ κάθε τρομοκρατική ένέργεια. "Αν δ 
άναρχισμδς ήθελε νά είναι κάτι περισσότερο άπό Ατομική διαμαρ
τυρία, Ιπρεπε νά βρει μιά νέα μαζική βάση καί καινούργια μέσα 
δράσης σέ μιά δλοένα καί περισσότερο βιομηχανοποιημένη κοινω
νία. Σύμφωνα μέ τόν Κροπότκιν: «"Αν ή άνάπτυξη τοϋ έπανα- 
στατικοΰ πνεύματος ώφελεΐται Αποφασιστικά άπδ τις ήρωϊκές ά- 
τομικές πράξεις, είναι έξίσου Αληθινό... δτι οί έπαναστάσεις δέν 
γίνονται μ ’ αύτές τίς ήρωϊκές πράξεις... Ή  έπανάσταση είναι 
πάνω Απ’ δλα λαϊκό κίνημα.» (1) Γιά νά γίνει δ Αναρχισμός Ινα 
έπαναστατικδ λαϊκό κίνημα σέ σχέση μέ τήν έπιρροή τών Ανα
πτυσσόμενων Αντιπάλων πολιτικών κομμάτων πού οίκοδομοΰσαν οί 
σοσιαλιστές, χρειαζόταν νά άποδείξει τήν άποτελεσματικότητά 
του σάν δργάνωση ίκανή νά έπιφέρει έπαναστατικές κοινωνικές 
καί οικονομικές μεταβολές. "Οπως Εγραψε μιά άναρχική έφημερί- 
δα τήν έποχή τής δολοφονίας τοΰ βασιλιά Ούμβέρτου I  τής ’Ι 
ταλίας, τδ 1900: «Δέν είναι τό πολιτικό κεφάλι πού πρέπει νά 
χτυπήσουμε. Είναι τδ οικονομικό κεφάλι, ή ’Ιδιοκτησία, πού πρέ
πει νά ίχουμε σά στόχο.» (2)

Οί Βδέες αύτές άποτελοΰσαν κατά κάποιο τρόπο μιάν έπιστροφή 
στδν κλασικό άναρχισμό τοΰ Προυντδν καί τοΰ Μπακούνιν. Δέν 
είχαν ποτέ έξαφανιστεΤ άπδ τδ άναρχικδ κίνημα, άλλά, τουλάχι
στον στήν κοινή γνώμη, είχαν ένμέρει έπισκιαστεί άπό τις θεαμα
τικές χειρονομίες τών Ατομικών τρομοκρατών καί άπδ τά μέτρα 
πού έδειχναν πόσο σοβαρά άντιμετώπιζε τούς άναρχικούς ή ά
στυνομία δλης τής Εύρώπης. Ό  Προυντόν είχε διαμορφώσει §να 
πρόγραμμα μέ τό δποϊο οί έργάτες στά έργαστήριά τους Θά μπο-
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ροϋσαν νά Αναλάβουν τά μέσα παραγω γής χωρίς νά χρειαστοΰν 
πολιτικούς θεσμούς' δ Μπακούνιν, παρόλο πού ένδιαφέρθηκε κυ
ρίως γιά  τΙς δυν^ότητες έπανάστασης μεταξύ τών καθυστερημέ
νων άγροτών τής Ρωσίας ή τής ’Ιταλίας, είχε κι αύτδς σκεφτεΐ 
τδ έργαστήριο ή  τδ έργοστάσιο σάν πιθανδ πυρήνα κοινωνικής έ- 
ξέγερσης. Ή  μοναδική μέθοδος χειραφέτησης, είχε γράψει τδ 
1869, είναι ή «Αλληλεγγύη πρδς τδν Αγώνα τών έργατών ένάν- 
τια στά Αφεντικά. Είναι ή δργάνωση καί ή δμοσπονδία τών πυρή
νων Αντίστασης.» (3) Οί Αναρχικοί τοϋ Ζυρά, έπειδή ένδιαφέρον- 
ταν ιδιαίτερα γιά  Ιναν καθημερινδ Αγώνα γιά  τήν προάσπιση 
τών συμφερόντων τους, άνταποκρίθηκαν πρόθυμα σ’ αύτές τΙς Ι
δέες καί Αποδέχτηκαν τήν Αρχή τής Αμεσης έργατικής δράσης 
γ ιά  τήν πραγματοποίηση τών κοινώνικών καί οικονομικών στόχων 
τής έργατικής τάξης. Σύμφωνα μέ τδν Τζέημς Γκυγιώμ: «’Αντί 
νά καταφύγουν στδ κράτος, πού κατέχει τόση δύναμη δση τοΰ Α
ναθέτουν οί ίδιοι οί έργάτες, οί-έργάτες θά κανονίσουν Αμεσα τΙς 
δουλειές τους μέ τή μπουρζουαζία, θά θέσουν τούς δρους τους καί 
θά Αναγκάσουν τούς Αστούς νά τούς Ατκ^δεχτοΰν.» (4)

Ή  μέθοδος μέ τήν δποία θά πολεμοΰσαν ήταν ή Απεργία, καί 
ήδη τδ 1874 Ινας Απδ τούς ήγέτες τών Αναρχικών τοΰ Ζυρά, δ 
Ά ντεμάρ Σβιτσκεμπέλ, Ανέλυσε τήν ϊδέα τής γενικής Απεργίας 
σάν τδν άπλούστερο καί Ασφαλέστερο τρόπο γιά  νά κατακτηθοΰν 
τά μέσα παραγω γής: «Ή  ίδέα μι&ς γενικής Απεργίας Απδ τούς 
έργάτες, μέ τήν δποία θά 'δώσουν τέλος στά δεινά πού ύφίστανται, 
Αρχίζει νά συζητιέται πολύ σοβαρά... Πρόκειται δπωσδήποτε γιά 
έπαναστατική πράξη ίκανή νά έπιφέρει τή διάλυση τής ύπάρχου- 
σας κοινωνικής τάξης πραγμάτων καί νά πραγματοποιήσει τήν 
κοινωνική Αναδιοργάνωση σύμφωνα μέ τΙς σοσιαλιστικές βλέψεις 
τών έργατών.» (5) Παρόλα αύτά οί ώρολογοποιοί τοΰ Ζυρά δέν 
ήταν οδτε πολυάριθμοι οδτε καί άρκετά ισχυροί γ ιά  νά δημιουρ
γήσουν μιά μεγάλη, Αποτελεσματική δργάνωση, 2στω κι Αν στά 
δύσκολα χρόνια μετά τήν Κομμούνα, κυκλοφορούσαν Ανάμεσά 
τους οί ιδέες τοΰ Μπακούνιν.

Οί νέες μορφές βιομηχανικής δργάνωσης καί τακτικής Ανα
πτύχθηκαν στή Γαλλία' καί πρόσφεραν στούς άναρχικούς νέες δυ
νατότητες δράσης — καθώς καί νέες δυνατότητες διαφωνίας. Ένώ
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στή Γερμανία και στήν ’Α γγλία τα νέα συνδικαλιστικά κινήματα 
πού Αναπτύχθηκαν στή δεκαετία τοΰ 1880 ήταν κινήματα πού 
άποσκοποΰσαν σέ έπιμέρους βελτιώσεις τών μισθών καί τών συν
θηκών έργασίας τών βιομηχανικών έργατών καί πολύ γρήγορα 
δημιούργησαν ατενές σχέσεις μέ τά Αναπτυσσόμενα σοσιαλιστικά 
κόμματα, στή Γαλλία άπό τήν έποχή πού έπιτράπηκε γιά  πρώτη 
φορά ή συνδικαλιστική δράση, τό 1884, μετά τήν καταστολή πού 
άκολούθησε τήν Κομμούνα, τά συνδικάτα έφάρμοσαν πολύ γρή
γορα μιά θεωρία Αμεσης βιομηχανικής δράσης Ανεξάρτητα άπδ 
δποιοδήποτε πολιτικδ κόμμα. Είναι Αλήθεια πώς στή -δεκαετία 
τοΰ 1880, δ Ζύλ Γκέζντ, δ Ανθρωπος πού είσήγαγε τίς μαρξιστι
κές ίδέες στή γαλλική πολιτική, προσπάθησε νά Αναπτύξει τά 
συνδικάτα σέ στενή συνεργασία μέ τδ σοσιαλιστικδ κόμμα πού εί
χε ιδρύσει. Αύτή δμως ή .συνεργασία δέν κράτησε πολύ, καί σ’ 
Ινα συνδικαλιστικό συνέδριο πού Ιγινε στή Μπορντώ τδ 1888, ή 
πλειοψηφία ύποστήριξε τήν Αμεση έργατική δράση μέ μέσο τή γε
νική Απεργία καί έναντιώθηκε σέ κάθε πολιτική δράση. Τελικά, 
τδ 1894, οί όπαδοί τοΰ Γκέζντ Αποχώρησαν Απδ Ενα συνέδριο 
συνδικαλιστών στή Νάντη. Γιά πενήντα περίπου χρόνια τά γαλ
λικά συνδικάτα καί τδ σοσιαλιστικό κόμμα δροΰσαν έντελώς Α
νεξάρτητα μεταξύ τους.

Στδ μεταξύ, οί νέες έργατικές δργανώσεις στή Γαλλία Α
ναπτύσσονταν μέ βάση τίς θεωρίες τοΰ Προυντόν. Ή  Ανάπτυξη 
αύτή 2γινε μέ δύο μορφές. Πρώτον, οί έργάτες σέ μεμονωμένα 
έργοστάσια καί σέ δρισμένες περιπτώσεις σέ .μερικές βιομηχανίες 
δημιούργησαν συνδικάτα. Δεύτερον, άπδ τδ 1887 κι 2πειτα ιδρύθη
καν «’Εργατικά Κέντρα» πού λειτουργούσαν παράλληλα μέ τά 
συνδικάτα. ΤΗταν όργανωμένα σέ τοπική βάση καί συμμετείχαν 
έργάτες άπό δλα τά έπαγγέλματα. Ό  σκοπός τών «Εργατικών 
Κέντρων» ήταν Αρχικά ή έξεύρεση έργασίας γιά  τούς έργάτες, 
άλλά πολύ γρήγορα Ανέλα-βαν καί Αλλες λειτουργίες καί 2γιναν 
κέντρα έκπαίδευσης καί συζήτησης δλων τών προβλημάτων πού 
Αφορούσαν τή ζωή τής έργατικής τάξης. Τδ κίνημα έξαπλώθηκε 
γρήγορα, καί τό 1892 τά «’Εργατικά Κέντρα» πού λειτουργοΟσαν 
ήδη σέ πολλές περιοχές τής Γαλλίας, συνασπίστηκαν σέ μιά έ- 
θνική δμοσπονδία.
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Τό 1895 6 Φερνάν Πελλουτιέ άνέλαβε γενικός γραμματέας 
τής «'Ομοσπονδίας Ε ργατικώ ν Κέντρων», στά είκοσιοκτώ του 
χρόνια, καί ήταν 0 άνθρωπος πού έκανε τό κίνημα πανίσχυρη δύ
ναμη χ °ά Εξόπλισε μέ ένα συγκεκριμένο είδος άναρχικοΰ Ιδεα· 
λισμοΟ πού δέν έπηρέασε μόνο τή σκέψη καί τή δράση τής γαλλι
κής έργατικής τάξης, άλλά άποτέλεσε πρότυπο καί γιά  άλλες 
χώρες, δδιαίτερα γιά  τήν 'Ισπανία. Ό  Πελλουτιέ καταγόταν άπδ 
μιά οίκογένεια ύπαλλήλων καί έπαγγελματιών πού άρχικά ήταν 
διαμαρτυρόμενοι, άλλά άργότερα προσηλυτίστηκαν στδν καθολικι
σμό, στίς άρχές τοϋ 19ου αίώνα. Τδν έστειλαν σ’ Ινα καθολικό 
σχολείο, άλλά, παρόλο πού ήταν πολύ έξυπνος, άπέτυχε στίς έ- 
ξετάσεις καί, δπως πολλοί τής γενιάς του, είχε φασαρίες μέ τούς 
καθηγητές του γιατί έγραψε Ινα άντικληρικδ μυθιστόρημα. Ή  οΐ- 
κογένειά του ζούσε στή Βρετάνη καί δ νεαρός Πελλουτιέ Ιγινι 
πολύ σύντομα συνεργάτης ένός νεαροΰ δικηγόρου στό Σαίν— Να- 
ζαίρ, τοϋ ’Αριστείδη Μπριάν, πού βρισκόταν στήν άρχή μιάς μα
κρόχρονης πολιτικής καριέρας καί, σ’ αύτή τή φάση, έκπροσω- 
ποϋσε τήν άκρα άριστερά, καί άνελάμβανε τήν ύπεράσπιση τών 
άναρχικών καί τών συνδικαλιστών πού είχαν προβλήματα μέ τίς 
άρχές. Ή  πολιτική δράση τοϋ Πελλουτιέ σά συνεργάτη τοΰ Μπρι- 
άν προκάλεσε σέ λίγο δυσκολίες στόν πατέρα του, πού ήταν ύ· 
πάλληλος τών Ταχυδρομείων’ δ πατέρας του μετατέθηκε στδ 
Μεώ καί μετά, στδ τέλος τοΰ 1893, στδ Παρίσι. ’Εκεί δ Φερ- 
νάν Πελλουτιέ συνέχισε τήν καριέρα του σάν έκπρόσωπος καί 
οργανωτής τής έργατικής τάξης καί μέσα σέ δυδ χρόνια άνέλαβι 
γενικός γραμματέας τής πρόσφατα ιδρυμένης «'Ομοσπονδίας ’Ερ
γατικών Κέντρων». Γιά Ιφτά  χρόνια, παρόλη τήν κακή του ύ- 
γεία (έπασχε άπδ μιά δδυνηρή καί παραμορφωτική φυματική Α
σθένεια τοΰ προσώπου), άφοσιώθηκε στήν προσπάθειά του νά κά
νει τά «’Εργατικά Κέντρα» πραγματικά κέντρα έργατικής έκ- 
παίδευσης καί πυρήνες πού θά χρησίμευαν σάν πρότυπο γιά  τή 
μελλοντική άναδιοργάνωση τής κοινωνίας μέ βάση τδν έργατικό 
έλεγχο τής βιομηχανίας.

Παρόλο πού οί έργάτες πού -συμμετείχαν στά «Ε ργατικά Κέν
τρα» δέν ήταν ποτέ τόσο πολυάριθμοι, οί Ιδέες πού διαδόθηκαν ά- 
νάμεσά τους ποτέ δέν έξαφανί<πηκαν άπόλυτα άπδ τδ γαλλικό έρ-



γατικό κίνημα. Σύμφωνα μέ τόν Πελλουτιέ τό βασικό έργο πού 
ϊπρεπε νά γίνει ήταν, πάνω ά π ’ δλα, ή  έκπαίδευση τών έργατών 
καί ή προετοιμασία τους γιά  τό ρόλο πού πρέπει νά παίξουν στή 
νέα κοινωνία. Πρώτα άπ’ βλα ίπρεπε  νά διδαχτοϋν τήν Ορθολογι
κή βάση γ ιά  τήν ένστικτώδη έξέγερσή τους ένάντια στήν ύ- 
πάρχουσα κοινωνία: «Αύτό πού λείπει άπό τόν έργάτη είναι ή 
γνώση τής δυστυχίας του.» (6) Τ ά  Ε ρ γα τικ ά  Κέντρα έμελλε λοι
πόν νά γίνουν «κέντρα μελέτης, δπου τό προλεταριάτο μπορεΐ νά 
διαλογιστεί γ ιά  τήν κατάστασή του, νά άναλύσει οικονομικά προ
βλήματα καί νά γίνει ίκανό γιά  τήν Απελευθέρωση πού δικαιοϋ- 
ται.»(7) Ό  Πελλουτιέ καί οί συνεργάτες του πίστευαν δτι κάθε 
συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει νά είναι άληθινά έπαναστατικό καί 
νά Αποσκοπεΐ στήν δλική μεταμόρφωση τής κοινωνίας, καί δτι, 
ταυτόχρονα, 'δέν πρέπει νά κάνει τά σφάλματα τής κοινωνίας πού 
θέλει νά Αντικαταστήσει. «’Ακόμα καί τό μεταβατικό κράτος στό 
δποΐο πρέπει νά ύποταγοΟμε άναγκαστικά καί μοιραία, πρέπει νά 
είναι μιά κολλεκτιβιστική φυλακή;» Αναρωτιόταν. «Δέν μπορεΐ 
νά είναι μιά έλεύθερη δργάνωση, περιορισμένη άποκλειστικά ά
πό τΙς άνάγκες τής παραγω γής καί τής κατανάλωσης, ένώ δλοι 
οί πολιτικοί θεσμοί θά έχουν καταργηθεΐ;» Τό έργατικό συνδικά
το ήταν τόσο ένα μέσο έπανάστασης δσο κι ένα ύπόδειγμα γιά  
τό μέλλον. Τό συνδικαλιστικό κίνημα λοιπόν «κήρυξε τόν πόλεμο 
ένάντια σ’ δλα δσα άποτελοϋν, ύποστηρίζουν καί ένισχύουν τήν 
κοινωνική δργάνωση.» Οί ύπεύθυνοι όπάλληλοι πρέπει νά είναι 
προσωρινοί* τά μέλη πρέπει νά είναι έλεύθερα νά φεύγουν. «Τί 
είναι συνδικάτο;» έγραφε δ Πελλουτιέ. «Μιά ένωση δπου είναι 
έλεύθερος κανείς νά μπει ή  νά φύγει, χωρίς πρόεδρο, έχοντας σάν 
μοναδικούς ύπαλλήλους ένα γραμματέα κι έναν ταμία πού είναι 
πάντοτε Ανακλητοί.» (θ)

Πρόκειται άκριβώς γ ιά  τή φυσική κατάληξη τών Ιδεών τοΟ 
Προυντόν* καί οί άναρχικοί βιάζονταν νά έκμεταλλευτοΟν τΙς δυ
νατότητες τοϋ νέου κινήματος γ ιά  νά διαδώσουν τΙς Ιδέες τους. 
Ή δ η  τό 1892 στά χέρια τής άστυνομίας τοϋ Παρισιοϋ είχε πέ
σει μιά έγκύκλιος Από τούς Εξόριστους άναρχικούς τοϋ Λονδίνου 
πού συμβούλευε τούς Αναρχικούς νά χρησιμοποιήσουν τά συνδικά
τα σά μέσο δράσης. Ή  τακτική ήταν Ιδια μ’ αύτή *πού δραματί-
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στηκε ό Μπακούνιν πριν άπό 25 χρόνια (καί μ’ αύτή πού θά 
Εφάρμοζε στήν 'Ισπανία 25 χρόνια άργότερα ή F A I — 'Α ναρχι
κή 'Ομοσπονδία Ίβ η ρ ία ς ) . «Είναι χρήσιμο», Ελεγε ή έγκύ- 
κλιος, «νά συμμετάσχουμε Ενεργητικά -στίς άπεργίες καθώς καί 
σ’ δλες τΙς κινητοποιήσεις τής έργατικής τάξης, άλλά πρέπει πάν
τοτε νά άρνιόμαστε νά παίζουμε άρχηγικό ρόλο. Πρέπει νά έ- 
πωφε^ηθοΰμε άπό κάθε εύκαιρία πού μας δίνεται γ ιά  νά κάνου
με Αναρχική προπαγάνδα καί γ ιά  νά προειδοποιήσουμε τούς έρ
γάτες ένάντια στούς έξουσιαστές σοσιαλιστές πού θά είναι οί αύ- 
ριανοί καταπιεστές.» (θ) Οί ιδέες τοΰ Πελλουτιέ έδειχναν νά 
συνδέουν αύτό τό στόχο μέ Ενα νέο καί θετικό ρόλο τών άναρχι
κών στό Εργατικό κίνημα, καί πολλοί άναρχικοί προσχώρησαν μέ 
Ενθουσιασμό στό νέο συνδικαλιστικό κίνημα. Ό  Έ μΙλ Πουζέ, λο- 
γουχάρη, πού Εξέδιδε τή «Le Pfcre Peinard»  χαΐ πού οί πνευ
ματώδεις δημοφιλείς πολεμικές του τόν Εκαναν πετυχημένο άναρ- 
χικό προπαγανδιστή άνάμεσα στούς έργάτες πού ζητοΰσαν κάτι 
πιό κοντά στήν πραγματικότητα άπό τόν διανοουμενίστικο Αναρ
χισμό τοΰ Ζάν Γκράβ ή τού Κροπότκιν, Εγινε ό Αρχισυντάκτης 
τοΰ κύριου Εβδομαδιαίου συνδικαλιστικοΰ έντύπου, τό 1900.

Ό  βασικός πρακτικός στόχος τοΰ Πελλουτιέ άπό τή στιγμή πού 
Εγινε γραμματέας τής 'Ομοσπονδίας ήταν νά συνδυάσει τήν έπα
ναστατική καί έκπαιδευτική δράση τών ’Εργατικών Κέντρων μέ 
τή δράση πού Ανέπτυσσαν τά συνδικάτα πού ήταν δργανωμένα μέ 
βάση τό Εργοστάσιο ή τή βιομηχανία. Ή  «'Ομοσπονδία Συνδικά
των καί Συνεργατικών Όμάιδων» ύπήρχε ήδη άπό τό 1886, άλλά 
τό 1895 διασπάστηκε μετά άπό διαφωνία γιά  τό Αν πρέπει νά 
ύποστηρίξει ή δχι Ενα πολιτικό κόμμα. Ή  πλειοψηφία Αποδέ
χτηκε τήν Αποψη πού είχε έκφράσει ό Πουζέ πρίν άπό λίγα χρό
νια δταν Εγραφε: «Ό  στόχος τών συνδικάτων είναι ή διεξαγωγή 
τοΰ πολέμου ένάντια στά Αφεντικά καί δχι' ή Ενασχόληση μέ 
τήν πολιτική.» °) Ά π ό  τή στιγμή πού ήττήθηκαν οΐ ύποστηρι- 
χτές τοΰ Ζύλ Γκέζντ, πού ήθελαν στενή συνεργασία μέ τό πολι
τικό σοσιαλιστικό κίνημα, ήταν άνοιχτός δ δρόμος γιά  νά προσ
χωρήσουν τά συνδικάτα στά ’Εργατικά Κέντρα. Παρόλα αύτά 
ή διαδικασία ήταν Αργή. Τ ά  συνδικάτα δημιούργησαν τή δική 
τους συνομοσπονδία (τή CG T — Γενική Συνομοσπονδία Έργα-
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τών) τό 1895, άλλά ήταν μιά σχετικά Αδύναμη καί έλάχιστα Α
ποτελεσματική όργάνωση' ή σχεδόν όλοκληρωτική Αποτυχία μιδς 
Απεργίας τών σιδηροδρομικών τό 1898 Αποκάλυψε πόσο μεγΑλη 
ήταν ή Απόσταση Ανάμεσα στίς έλπίδες γ ιά  μιά Αποτελεσματική καί 
δραματική Απεργιακή δρΑση καί στίς πραγματικές ίκανότητες τής 
έργατικής τάξης. Ό  Πελλουτιέ φρόντιζε Ιδιαίτερα ώστε ή συγ
κριτικά ίσχυρή καί καλά όργανωμένη 'Ομοσπονδία του νά μήν 
έξασθενήσει μέ τή  συγχώνευσή της σέ 2να έλάχιστα ίκανό καί 
μαχητικό σώμα’ καί πραγματικά στή διάρκεια τής ζωής του δέν 
2γινε ή ένοποίηση τών συνδικάτων καί τών Ε ργατικώ ν Κέντρων.

Ό  Πελλουτιέ πέθανε τό 1901 στά 34 χρόνια του. Ή  φυματίω
ση Από τήν όποία Ιπασχε είχε χειροτερέψει καί ή  όγεία του είχε 
καταστραφεϊ Ακόμα περισσότερο γιατί δέν δούλευε μόνο σάν γε
νικός γραμματέας τής 'Ομοσπονδίας Ε ργατικώ ν Κέντρων, Αλλά 
έξέδιδε καί μιά Ιπιθεώρηση πού είχε τήν πρόθεση νά προσφέρει 
στούς έργάτες σοβαρά Αρθρα καί στοιχεία γιά  τήν οίκονομική 
τους κατάσταση' τό περιοδικό αύτό ϊβγαινε, σχεδόν χωρίς καμιά 
άλλη βοήθεια, Από τόν Πελλουτιέ καί τόν Αδελφό του— Ακόμα καί 
τό τύπωμα τό 2καναν μόνοι τους. Ή  Αφοσίωση τοϋ Πελλουτιέ, ή 
σύνδεση τών πρακτικών χαρισμάτων του μέ τόν ήθικό ένθουσια- 
σμό του, ή Αφιέρωσή του στό Ιδανικό τής έκπαίδευσης καί τής 
αύτοβελτίωσης τών έργατών, μαζί μέ τόν πρώϊμο θάνατό του, τόν 
Ικαναν θρυλική φυσιογνωμία μεταξύ τών όπαδών του’ κι αύτοί 
τελικά ήταν έκεΐνοι πού κατόρθωσον νά συνενώσουν τά Ε ργα τικ ά  
Κέντρα μέ τή CGT τό 1902. Μέ τό νέο καταστατικό ή CG T πε
ριείχε τόσο συνδικάτα δσο καί έργατικά κέντρα' 6 κάθε τομέας 
ήταν αύτόνομος, άλλά κάθε συνδικάτο έπρεπε νά Ανήκει σ* £να 
τοπικό κέντρο ή κάποια Αλλη ισοδύναμη τοπική όργάνωση. Έ 
τσι λοιπόν ή CGT βασιζόταν τώρα π ιά  τόσο στήν δμοσπονδία τών 
συνδικάτων, Αρα καί στίς διάφορες βιομηχανίες, δσο καί στήν 'Ο 
μοσπονδία τών Ε ργατικώ ν Κέντρων, Αρα καί σ’ 2να σύστημα πε
ριφερειακής καί τοπικής Αποκέντρωσης. Τό πνεϋμα τοϋ Προυν
τόν φαινόταν δτι είχε θριαμβεύσει.

Παρόλο δμως πού τό συνδικαλιστικό κίνημα είχε Αποκτήσει 
τώρα μιά ένότητα πού τό 1902 δέν ύπήρχε στά σοσιαλιστικά,κόμ
ματα, καί παρόλο πού τά συνδικάτα είχαν Αποδεχτεί τήν Αμεση
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οίκονομική δράση καί έναντιώνονταν σέ κάθε μορφή πολιτικής 
δράσης, έ'ξακολουθοΟσαν νά είναι άριθμητικά άδύναμα. Στήν Αρ
χή τοϋ 20οϋ αιώνα, οί βιομηχανικοί έργάτες άποτελοΟσαν μειονό
τητα στή Γαλλία. "Εχει ύπολογιστεϊ δτι τδ 1906 39ο) ο τών Γάλ
λων μισθωτών Απασχολοϋνταν στδ έμπόριο καί τή βιομηχανία* 
κι άπ’ αύτούς μόνο τδ 11ο) ο άνήκε γενικά στά συνδικάτα, καί 
μόνο 4ο) ο στή CGT. (11) Ό  άριθμδς τών μελών κυμαινόταν ση
μαντικά Ανάλογα μέ τΙς οικονομικές συνθήκες καί διέφερε άπδ 
κλάδο σέ κλάδο. "Ετσι κάθε Αποτελεσματική βιομηχανική δράση 
ήταν μοιραίο νά είναι περιορισμένη δσον άφορΑ τΙς έπιτυχίες της, 
έκτδς κι άν μποροί>σε νά παραλύσει τή λειτουργία μιάς σημαντι
κής βιομηχανίας ή όπηρεσίας δπως τούς σιδηροδρόμους. Σ* αύ- 
τές τΙς συνθήκες ύπήρχαν δπωσδήποτε 5ντονες διαφωνίες γιά τδ 
τί μποροΟσαν νά πετύχουν τά συνδικάτα, θ ά  γίνονταν, δπως ήθε
λαν οί άναρχικοί πού ήταν μέλη τους, μαχητικές δργανώσεις πού 
προετοιμάζουν τδ Ιδαφος γιά τήν έπανάσταση καί τή νέα κοινω
νία; "Η θά άρκοΟνταν στά πρακτικά ώφέλη πού μποροΟσαν νά 
πραγματοποιηθοΟν σέ περιορισμένους βιομηχανικούς τομείς; Ή 
συζήτηση πού διέσπασε αύτή τήν έποχή τά σοσιαλιστικά πολιτικά 
κόμματα, άν & πρώτος στόχος είναι ή μεταρύθμιση ή ή Ιπανάστα* 
ση, κυριαρχοΟσε παράλληλα καί στδ συνδικαλιστικό κίνημα. 01 
άναρχικοί, πού θεωροΟσαν τά συνδικάτα μέσα γιά τήν πραγματο
ποίηση τής έπανάστασης, ήταν Αρκετά ξεκάθαροι στίς έπιδιώξεις 
τους. "Ενας Απ’ αύτούς, δ Πώλ Ντελεσάγ, πού γιά άρκετά χρό
νια ήταν ένας άπδ τούς βοηθούς γραμματείς τής CGT, δγραψε 8- 
τι δ ρόλος τους ήταν νά «άπο'δείξουν τήν άνοησία τών τμηματικών 
μεταρυθμίσεων καί νά Αναπτύξουν τδ έπαναστατικδ πνεΟμα μετα
ξύ τών συνδικαλιστικών μελών.» (12)

’Επειδή άκριβώς τδ συνδικαλκπικδ κίνημα ήταν άδύναμο, 
ή Ιδέα τής άμεσης έπαναστατικής δράσης φαινόταν έλκυστική. 
"Αν τά βραχυπρόθεσμα ώφέλη ήταν τόσο δύσκολο νά έπιτευχθοΟν 
δσο καί ή τελική νίκη, δέν ύπήρχε λόγος νά μήν είναι άμεσος 
στόχος αύτή ή τελική νίκη. "Οπως πολλοί Γερμανοί σοσιαλδημο. 
κράτες πίστευαν πώς ή λογική τής ίστορίας θά π€τύχαινε τή νί
κη χωρίς αύτοί νά νά κάνουν τίποτα, £τσι καί πολλοί Γάλλοι συν
δικαλιστές πίστευαν πώς μέ κάποιο τρόπο ή καπιταλιστική τάξη
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πραγμάτων θά συντριβόταν μ* Ινα μοναδικό χτύπημα. Οί πιό 
σοβαροί καί μαχητικοί συνδικαλιστές άποδοκίμαζαν διαρκώς αύ
τή τήν αίρεση. «"Αν χρειαζόταν ένα μονάχα χτύπημα γιά νά 
άνατραπεϊ ή παλιά τάξη πραγμάτων», Ιγραφε 6 ’ΕμΙλ Πουζέ τήν 
Πρωτομαγιά τοϋ 1904, «δλα θά ήταν πραγματικά πολύ εδκολα. 
Ά ν  ίχουμε αύταπάτες γιά τήν προσπάθεια πού άπαιτεΐται, μ&ς 
περιμένει μεγάλη άπογοήτευιση... Ή  κοινωνική έπανάσταση δέν 
θά πραγματοποιηθεί χωρίς τεράστια, πραγματικά τεράστια προ
σπάθεια.» (13) Παρόλα αύτά κανένας δέν άμφισβητοϋσε τή δυ
νατότητα μι&ς έπικείμενης 'έπανάστασης, μιά καί ήδη ύπήρχε ή 
θέληση γιά τήν πραγματοποίησή της.

Τό 1906 ή CGT Αποδέχτηκε έπίσημα τΙς άπόψεις άγωνιστδν 
δπως τοϋ Πουζέ καί άναγνώρισε δτι ήταν έπαναστατική δργάνω
ση πού είχε σάν στόχο τήν κατάληψη τής οικονομικής έξουσίας μέ 
Λμεση δράση πού 6ά κορυφωνόταν σέ γενική άπεργία. Ό  Πώλ 
Ντελεσάγ περιέγραψε τό πρόγραμμα τής έκστρατείας ώς έξής:

1. Μιά γενική άπεργία άπδ μεμονωμένα συνδικάτα, πού μπο- 
ρεϊ νά συγκριθεϊ μέ τούς έλιγμούς τδν έμπροσΒοφυλακδν.

2. Παύση έργασίας παντοϋ μιά δεδομένη ήμέρα, πού μπορεϊ 
νά συγκριθεϊ μέ τούς μεγάλους έλιγμούς.

3. Γενική καί πλήρης στάση τής έργασίας πού θέτει τό προ
λεταριάτο σέ κατάσταση άνοιχτοϋ πολέμου μέ τήν καπιτα
λιστική κοινωνία.

4. Γενική άπεργία —  έπανάσταση. (14)
Τό πρόβλημα πού άντιμετώπιζε ή CGT ήταν πδς νά συνδυ

άσει μιά κατάσταση πολέμου ένάντια στήν καπιταλιστική κοι
νωνία μέ τήν έπιδίωξη άμεσων καί περιορισμένων κερδδν γιά 
τούς έργάτες. ΠρΙν άπό τό συνέδριο τής Άμιένης, γιά άρκετούς 
μήνες, παρατηρήθηκε βιομηχανική άναταραχή* ή έκστρατεία γιά 
τό δχτάωρο βρισκόταν στήν άκμή της καί είχαν γίνει έκτεταμέ· 
νες άπεργίες γιά τήν ύποστήριξή της, Ιδιαίτερα άπό τούς μεταλ
λωρύχους, πού άνήκαν στό μεγαλύτερο άπό τά συνδικάτα τής 
CGT. Ή  κυβέρνηση είχε θορυβηθεί άρκετά άπό τήν άπειλή τδν 
διαδηλώσεων τής Πρωτομαγιάς τόϋ 1906 καί διέταξε τή σύλλη
ψη τοϋ δμοσπονδιακοϋ γραμματέα καί τοΟ ταμία τής CGT* καί 
σ* αύτήν άκριβδς τήν άτμόσφαιρα μαχητικότητας δγινε τό συνέ
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δριο της CGT τόν ίδιο χρόνο. Τό συνέδριο έπιβεβαίωσε για άλλη 
μιά φορά τή διάσταση άνάμεσα στά συνδικάτα καί στά σοσιαλι
στικά κόμματα καί άποφάσισε δτι, παρόλο πού τά μέλη τής CGT 
ήταν άπόλυτα έλεύθερα Ιξω άπό τά συνδικάτα νά διαλέγουν τή 
μορφή πάλης πού άνταποκρίνεται στίς πολιτικές ή φιλοσοφικές Α
πόψεις τους, δέν Ιπρεπε νά εισάγουν αύτές τΙς άπόψεις μέσα στά 
συνδικάτα’ καί τά ϊδια τά συνδικάτα δέν θά πρέπει «νά άσχολοΰν- 
ται μέ τά κόμματα ή τΙς φράξιες, πού είναι έλεύθερα Ιξω καί χώ
ρια άπό τά συνδικάτα νά έργάζονται γιά τήν κοινωνική μεταμόρ
φωση δπως νομίζουν καλύτερα». Αύτό πού συνέδεε τά μέλη τών 
συνδικάτων ήταν ή συνείδηση τής άνάγκης νά άγωνιστοΰν γιά τήν 
κατάργηση τοϋ συστήματος τής μισθωτής έργασίας καί ή «άνα· 
γνώριση τής ταξικής πάλης, πού, μέ οικονομική βάση, ξεσηκώνει 
τούς έργάτες ένάντια σέ κάθε μορφή ύλικής καί ήθικής έκμετάλ- 
λευσης πού άσκεΐται άπό τήν καπιταλιστική τάξη ένάντια στήν 
έργατική τάξη.» Ταυτόχρονα τό Καταστατικό τής Άμιένης προ
σπάθησε νά συμφιλιώσει αύτό τό πράγμα μέ τήν άνάγκη γιά κα
θημερινή δράση ώς έξής: «*Όσον άφορδ τά καθημερινά αιτήμα
τα, δ συνδικαλισμός έπιδιώκει τόν συντονισμό τών προσπαθειών 
τών έργατών, τήν αύξηση τής έργατικής εύημερίας μέ,τήν έπίτευ- 
ξη άμεσων βελτιώσεων, δπως τήν μείωση τών ώρών έργασίας, 
τήν αύξηση τών μισθών, κλπ. Τοϋτο δμως είναι μιά μονάχα 
πλευρά τοΰ Ιργου του: προετοιμάζει τό Ιδαφος γιά τήν δλική 
χειραφέτηση πού μπορεΐ νά πραγματοποιηθεί μόνο μέ τήν άπαλ- 
λοτρίωση τής καπιταλιστικής τάξης. Προτείνει τή γενική άπερ- 
γία σά μέσο γ ι’ αύτό τό σκοπό καί πιστεύει δτι τό συνδικάτο πού 
πρός τό παρόν είναι μιά δμάδα Αντίστασης, θά γίνει στό μέλ
λον μιά δμάδα ύπεύθυνη γιά τήν παραγωγή καί τή διανομή, τό 
θεμέλιο τής κοινωνικής δργάνωσης.» (15)

Είναι δλοφάνερο πόσα όφείλει αύτό τό πρόγραμμα στίς άναρ
χικές Ιδέες, άπό τόν Προυντόν μέχρι τόν Κροπότκιν καί τόν Πελ
λουτιέ, άλλά γιά μερικούς άναρχικούς ή δήλωση δτι τά συνδικάτα 
είχαν «Ινα διπλό καθήκον καθημερινής δράσης καί μελλοντικής 
δργάνωσης» ήταν άπαράδεκτη μέ τήν ύπονοούμενη άποδοχή τής 
ύπάρχουσας κοινωνίας. νΕγινε πράγματι μιά δημόσια συζήτηση 
γ ι’ αύτά τά θέματα σ’ Ινα παγκόσμιο συνέδριο πού συγκάλεσαν ο!
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'Ολλανδοί καί Βέλγοι άναρχικοί στδ Άμστερνταμ τδ 1907. Π ή
ραν μέρος πολλοί έκπρόσωποι τοΰ νεαροΰ έπαναστατικοΰ συνδικα
λισμού άπδ τή Γαλλία» μαζί μέ πολλές άπδ τίς πιδ άξιοσέβαστες 
διεθνείς άναρχικές φυσιογνωμίες —ή Έμ,μα Γκόλντμαν, οί Όλ- 
λανδοί Κορνελίσσεν καί Νιουβενχούις, δ Ρούντολφ Ρόκερ καί δ 
Μαλατέστα— «ίσως», δπωςίγραψε Ινας άπδ τούς Γάλλους άναρχι
κούς, «στήν τελευταία συνάντηση τοΰ παλιοΰ έπαναστατικοΰ ά- 
ναρχισμοΰ». (1β) Παραβρέθηκαν καί οί συνηθισμένοι έκκεντρικοί 
γιά νά κάνουν δύσκολη τή λειτουργία τοΰ συνεδρίου* Ινας άπ’ αύ
τούς πρότεινε νά μή γίνει καμιά ψηφοφορία γιατί αύτδ παραβίαζε 
τήν έλευθερία τής μειοψηφίας, ένώ Ινας άλλος άτομικιστής δια
κήρυξε πώς τδ σύνθημά του ήταν «Έγώ, έγώ, έγώ... καί οί άλλοι 
δστερα άπδ μένα!» Παρόλα αύτά Ιγινε σοβαρή συζήτηση γιά τδ 
δλο θέμα τής συνδικαλιστικής δράσης πού δπως άνέφεραν διάφοροι 
άντιπρόσωποι διασποΰσε παντοΰ τδ άναρχικδ κίνημα. Γιά τούς νε
αρούς Γάλλους συνδικαλιστές, τδν Άμβντέ Ντυνουά καί τδν Πιέρ 
Μονάτ, τδ συνδικαλιστικό κίνημα πρόσφερε τή δυνατότητα νά 
Ιρθει πάλι σέ έπαφή 6 Αναρχισμός μέ τούς έργάτες. Σύμφωνα μέ 
τόν Ντυνουά: «Συμμετέχοντας δλοένα καί πιό δραστήρια στδ έρ- 
γατικό κίνημα, γεφυρώσαμε τδ χάσμα πού χωρίζει τήν καθαρή 
Ιδέα... άπό τή ζωντανή πραγματικότητα. Ένδιαφερόμ,αστε δλοένα 
καί λιγότερο γιά τίς προηγούμενες άφαιρέσεις καί δλοένα περισσό
τερο γιά τό πρακτικό κίνημα δράσης», καί συνέχισε άπηχώντας 
τδν Πελλουτιέ: «Τδ έργατικό συνδικάτο δέν είναι άπλώς μιά δρ
γάνωση πάλης, είναι τό ζωντανό φύτρο τής μελλοντικής κοινωνί
ας, καί ή μελλοντική κοινωνία θά είναι αύτδ πού κάναμε νά εί
ναι τό συνδικάτο.» (17) Ό  είκοσιεξάχρονος Πιέρ Μονάτ, γιός σι
δερά άπό τήν Ώβέρνη, Ικανέ άκόμα πιό σαφή τή σχέση άνάμε- 
σα στόν άναρχισμό καί τδ νέο συνδικαλισμό. «Ό συνδικαλισμός», 
είπε, «Ιχει έπαναφέρει στόν άναρχισμό τή γνώση τών έργατικών 
καταβολών του* άπό τήν άλλη πλευρά, οί άναρχικοί συνέβαλαν 
τά μ-έγιστα γιά τήν ώθηση τοΰ έργατικοΰ κινήματος στό δρόμο 
τής έπανάστασης καί γιά τή· διάδοση τής ιδέας τής άμεσης δρά
σης.» (18) Καί γ ι’ αύτδν δ συνδικαλισμός ήταν μιά ήθική καί 
κοινωνική δύναμη: «Ό συνδικαλισμός δέν χάνει τόν καιρό του 
δίνοντας ύποσχέσεις στούς έργάτες γιά Ιναν παράδεισο στή γή,
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τούς καλεΐ νά τόν κατακτήσουν καί τούς βεβαιώνει πώς ή δράση 
τους δέν πάει ποτέ χαμένη. Είναι 2να .σχολείο τής θέλησης, τής 
ένεργητικότητας καί τής γόνιμης σκέψης. Προσφέρει στδν Αναρ
χισμό, πού γιά πολύ καιρό ήταν κλεισμένος στόν έαυτό του, νέες 
προοπτικές καί Ιμπειρίες.» (10)

Ή  Ιδέα τής σύνδεσης τοϋ μέλλοντος τοΰ άναρχισμοϋ μέ τά 
συνδικάτα δέν δγινε δμως Αποδεκτή άπό πολλούς άναρχικούς. Ή  
Έ μμα Γκόλντμαν, λογουχάρη, φοβόταν μήπως Ισοπεδωθεί τό ά
τομο μέσα σέ 2να μαζικό κίνημα: «Αποδέχομαι τήν άναρχική 
δργάνωση μόνο μέ μιά προϋπόθεση: θά πρέπει νά βασίζεται στόν 
Απόλυτο σεβασμό δ λ ω ν  τών Ατομικών πρωτοβουλιών καί δέν 
θά πρέπει νά έμποδίζει τήν έλεύθερη δράση καί Ανάπτυξή τους. 
Ή  βασική άρχή τοϋ Αναρχισμού είναι ή Ατομική αύτονομία.» (20) 
Ό  Μαλατέστα, πάλι, μολονότι Αποδεχόταν πάντοτε κάποιο βαθμό 
δργάνωσης καί σάν τόν Προυντόν πίστευε πώς ήταν πιό σημαντι
κή ή αύτονομία τών μικρών κοινωνικών δμάδων άπό τήν αύτονο
μία τών Ατόμων, άνησυχοΰσε μήπως τό νέο κίνημα έμπεριεΖχε τόν 
κίνδυνο νά διασπαστει τό έργατικδ κίνημα, έφόσον τά συμφέροντα 
δλων τών έργατών δέν ήταν Αναγκαστικά ϊδια, καί μήπως δη
μιουργούσε μιά γραφειοκρατία πού οί Αναρχικοί ήθελαν νά καταρ
γήσουν: «Ό ύπεύθυνος συνδικαλιστής Αξιωματοϋχος Αποτελεϊ κίν
δυνο γιά τδ έργατικδ κίνημα πού μπορεϊ νά συγκριθεΤ μόνο μέ 
τδν κίνδυνο πού έμπεριέχει δ κοινοβουλευτικός έκπρόσωπος' καί 
οί δυδ δδηγοϋν στή διαφθορά καί άπδ τή διαφθορά μέχρι τό θά
νατο δέν ύπάρχει μεγάλη Απόσταση.» Πάνω Απ’ δλα, δ Αναρχι
σμός δέν πρέπει νά είναι περιορισμένος σέ μιά συγκεκριμένη τά
ξη, άκόμα κι Αν ή έργατική τάξη είναι αύτή πού χρειάζεται πε
ρισσότερο τήν έπανάσταση γιατί είναι ή πιό καταπιεσμένη. «Έ 
Αναρχική έπανάσταση πού έπιζητοΰμε», είπε, «ξεπερνάει κατά 
πολύ τό συμφέρον μιάς τάξης* 2χει σάν στόχο της τήν πλήρη Α
πελευθέρωση τής άνθρωπότητας, πού είναι δλοκΧηρωτικά σκλα
βωμένη άπό τρείς Απόψεις — οίκονομικά, πολιτικά καί ήθι- 
κά.» (21)

Ό  Μαλατέστα δέν έπιτέθηκε μόνο ένάντια σέ δρισμένες βασι
κές Αντιλήψεις τών συνδικαλιστών’ έπιτέθηκε έπίσης ένάντια στήν 
τακτική τους. Ή  έπανάσταση είναι έπανάσταση καί δέν μπορεϊ
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να πάρει δποιο&δήποτε Αλλη μορφή. Ή  μπουρζουαζία καί τδ 
κράτος δέν θά έγκαταλείψουν τή θέση τους χωρίς μάχη, κι άπδ 
τή στιγμή πού Αρχίζει ή μάχη ύπάρχει ή έπανάσταση —πράγμα 
πού δέν είναι Γδιο μέ τή γενική άπ ερ γία. «Ή γενική Απεργία», 
είπε, «είναι καθαρή ούτοπία. Ό  έργάτης, έξαντλημένος άπδ τήν 
πείνα υστέρα άπδ τρεις μέρες Απεργίας, θά έπιστρέψει στδ έργο- 
στάσιο μέ κατεβασμένο κεφάλι, καί θά έχουμε πετύχει άλλη μιά 
ήττα. Ή  θά προσπαθήσει νά κατακτήσει τούς καρπούς τής παρα- 
γωγής μέ άνοιχτή βία. Ποιούς θά βρει άπέναντί του έτοιμους νά 
τδν σταματήσουν; Φαντάρους, Αιστυφύλακες καί ίσως τούς ίδιους 
τούς άστούς, καί τότε τδ ζήτημα θά πρέπει νά λυθεί μέ σφαίρες 
και βόμβες, θ ά  είναι ή έπανάσταση, καί ή νίκη θά στεφανώσει 
τδν Ισχυρότερο.» (22) Ή  συμβιβαστική άπόφαση μέ τήν δποία έ
ληξε ή συζήτηση δέν έπέλυσε τδ δίλημμα* δσον άφορά δμως τήν 
Αποτελεσματική δράση άπδ μέρους τοϋ άναρχικοϋ κινήματος, δί
κιο είχε μάλλον δ Μονάτ παρά δ Μαλατέστα. Οί Ιδέες τοϋ άναρ- 
χοσυνδικαλισμοΰ καί τής άμεσης βιομηχανικής δράσης θά έδιναν 
στδ άναρχικδ κίνημα νέα παράταση ζωής* στή Γαλλία, τουλάχι
στον μέχρι τδ 1914, καί άκόμα περισσότερο στήν 'Ισπανία, δ άναρ- 
χισμδς σέ συνεργασία μέ τδν συνδικαλισμό θά άπόδειχνε πώς εί
ναι, γιά μοναδική φορά στήν ιστορία τοϋ άναρχικοϋ κινήματος, 
Αποτελεσματική καί σημαντική δύναμη στά πρακτικά ζητήματα 
τής πολιτικής.

2

Στά χρόνια τής Ανάπτυξης τοΰ συνδικαλισμού στή Γαλλία, ένας 
συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός, δ Ζώρζ Σορέλ, διαλογιζόταν 
γιά τίς συνέπειες του καί Ανέπτυξε δρισμένες θεωρίες γιά τδ 
προλεταριάτο καί τδ ρόλο του στή σύγχρονη κοινωνία, θεωροϋσε 
τδν έαυτό του διάδοχο τοΰ Προυντόν’ πράγματι, στήν πρώτη σε
λίδα τοΰ βιβλίου του «Στοιχεία γιά μιά θεωρία τοΰ προλεταριά
του», πού έκδόθηκε τδ 1918, στδ τέλος τής ζωής του, καί είναι 
Αφιερωμένο στδν συνδικαλιστή βιβλιοπώλη Πώλ Ντελεσάγ, Απο- 
καλοΟσε τόν έαυτό του, μέ έλαφρά παθητικό ρητορικό ύφος, «γέ
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ρο πού σάν τόν Προυντόν παραμένει πεισματικά Ανυστερόβουλος 
όπηρέτης τοϋ προλεταριάτου». Γιά τούς έχθρούς του μαρξιστές ή
ταν πάντοτε «ένας Αντιδραστικός, μικροαστός Προυντογιστής». ’Έ 
μοιαζε στόν Προυντόν στή μή - συστηματική φύση τής σκέψης 
.του καθώς καί στίς Αντίθετες Απόψεις πού λέγεται δτι ένέπνευσε. 
Ό  ίδιος δμως Αμφέβαλε πολύ γιά τήν έπιρροή του. «Δέν πιστεύω 
πολύ στήν έπιρροή ένός καί μόνο Ανθρώπου», δήλωσε σ’ ένα 
φίλο του τό 1922, λίγο πρίν πεθάνει. «Πιστεύω πώς δταν κά
ποιο πνεϋμα Ικφράζει μιά ίδέα, αύτή ή Ιδέα ύπάρχει στήν Ατμό
σφαιρα... Είναι άπαραίτητο γιά Ιναν άνθρωπο πρώτου μεγέθους 
σάν τόν Λένιν νά Ιχει διαβάσει τό Ιργο μου, γιά νά βλέπει ξεκά
θαρα; Είλικρινά, δέν τό πιστεύω... Βλέπετε, άπέχω πολύ άπ’ αύ
τούς πού ισχυρίζονται κολακευτικά γιά μένα δτι έπηρέασα τόν 
Λένιν καί τόν Μουσσολίνι.» (23)

Είναι χαρακτηριστικό τοΟ Σορέλ τό γεγονός δτι μολονότι Α
φιέρωσε τριάντα χρόνια τής ζωής του, έπιτιθέμενος ένάντια στήν 
άστική κοινωνία, άποτελοΟσε τυπικό μέλος της. Καταγόταν άπό 
μικροαστική οϊκογένειά τής Νορμανδίας —έξάδελφός του ήταν 
δ μεγάλος ίστορικός Άλμπέρ Σορέλ— καί σταδιοδρόμησε μέ έπι- 
τυχία σάν πολιτικός μηχανικός. Βγήκε στή σύνταξη λίγο μετά τά 
σαράντα του, μ’ Ινα παράσημο τής Λεγεώνας τής Τιμής καί μ’ 
Ινα μικρό κληρονομημένο εΙσόδημα. Τό 1889, δταν ήταν 44 
χρόνων, κυκλοφόρησε τό πρώτο βιβλίο του. Σ ’ δλη τήν ύπόλοιπη 
ζωή του Ιζησε ήσυχα σ’ Ινα έξοχικό σπίτι στή Μπουλόν - σύρ - 
Σέν, παίρνοντας μιά φορά τή βδομάδα τό τράμ γιά τό Παρίσι, 
δπου περνούσε τή μέρα του άκούγοντας τΙς διαλέξεις τοϋ Μπερ- 
ξόν καί συζητώντας πολλές ώρες μέ τούς νεαρούς φίλους του. 
Πολύ γρήγορα Ιγινε γνωστή φυσιογνωμία στούς κύκλους τών νε
αρών διανοούμενων πού μαζεύονταν στά γραφεία τών πρωτοπορια
κών περιοδικών. Ό  κύκλος τών γνωστών του περιλάμβανε τόν 
Ρομαίν Ρολλάν καί τόν Σάρλ Πεγκύ, καί (μεταξύ τών νεότερων, 
βρισμένους άπ’ αύτούς πού θά γίνονταν οί σκληρότεροι κριτικοί 
του) τόν Ντανιέλ ’Αλεβύ καί τόν Ζυλιέν Μπεντά. "Εζησε άνά
μεσα σέ διανοούμενους —παρόλο πού ή έχθρότητα γιά τούς δια
νοούμενους ήταν κεντρικό χαρακτηριστικό τής διδασκαλίας του* 
οί άναρχοσυνδικαλιστές πού γνώριζε καλύτερα ήταν έκεΐνοι, πού
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σάν τόν Πώλ Ντελεσάγ, Ινδιαφέροηαν γιά τή θεωρία.
Ό  θαυμασμός τοΟ Σορέλ γιά τό προλεταριάτο, γιά τήν άμεση 

δράση καί τήν έπαναστατική βία, πού τόν συνέδεσε μέ τούς μα
χητικούς άναρχικούς καί τόν Ικανέ νά άποκαλεΐται θεωρητικός 
τοΟ άναρχο συ νδικαλισμοΰ, άποτελοϋσε μονάχα £να μέρος μιας γε
νικής έπίθεσής του ένάντια -στίς περισσότερες πολιτικές καί κοι
νωνικές άξιες τοϋ τέλους τοΟ 19ου αίώνα. Πάνω άπ’ δλα, σύμ
φωνα μέ τόν Σορέλ, ο! διανοούμενοι καί οί όρθολογιστές είναι αύ- 
τοί πού καταστρέφουν τήν κοινωνία καί τή γεμίζουν μέ ψεύτικες 
άξίες. Ή δη στό πρώτο του βιβλίο, «Ή Δίκη τοΟ Σωκράτη», δια
τυπώνει τήν άποψη πού έπαναλάμβανε πάντοτε σ’ δλη του τή 
ζωή. Οί ’Αθηναίοι, ύποστηρίζει, είχαν δίκιο νά καταδικάσουν τόν 
Σωκράτη* ό Σωκράτης διέφθειρε τή νεολαία καί ύπονόμευε τΙς 
σιωπηρά Αποδεκτές άξίες πού θεμελίωναν τή συνοχή τής Αθηναϊκής 
κοινωνίας. Είναι εύκολο νά καταλάβουμε γιά ποιό λόγο ή διδα
σκαλία τοϋ Σορέλ «ϊχε μεγαλύτερη έπιρροή στή δεξιά άπ’ δ,τι 
στήν άριστερά καί γιά ποιό λόγο πέρασε τά τελευταία χρόνια 
τής ζωής του περισσότερο συνδεδεμένος μέ τήν A ction Francaise 
παρά μέ τούς παλιούς άναρχικούς φίλους του. "Οπως καί στόν 
Προυντόν, ύπάρχει συχνά μέσα στό 5ργο του μιά νοσταλγία γιά 
§να χαμένο παρελθόν, δπου οί άνθρωποι συνδέονταν μεταξύ τους 
μέ δεσμούς βαθύτερους άπό τΙς μηχανικές έπινοήσεις πού Ανα
κάλυψαν οί φιλελεύθεροι συνταγματικοί θεωρητικοί, οί θετικιστές 
καί δλοι δσοι πίστευαν δτι ύπάρχουν λύσεις γιά τά προβλήματα 
καί γ ι9 αυτό τό λόγο ήταν αισιόδοξοι—ή άν ήταν άπαισιόδοξοι, αύ- 
τό όφειλόταν στό γεγονός δτι είχαν άποδειχτεϊ λαθεμένα τά ύ- 
περυμνημένα σχήματά τους.

"Ολη ή θεωρία τοϋ Σορέλ βασίζεται στήν ύπόθεση δτι οί 
διανοούμενοι παραπλανοϋν τΙς μάζες, τΙς έκμαυλίζουν μέ ψεύτικες 
ιδέες καί φτηνό συναισθηματισμό, κάνοντάς τες νά πιστεύουν δτι 
«είναι πραγματοποιήσιμοι διάφοροι άπραγματοποίητοι στόχοι, γιά 
νά μπορούν νά τίς σέρνουν καλύτερα άπό τή μύτη.» (24) Οί δια
νοούμενοί έπιβάλλ,ουν 2να πρότυπο στδν κόσμο πού δέν άνταπο- 
κρίνεται στήν πραγματικότητα. «Είναι άδύνατο», λέει δ Σορέλ 
(καί έδώ μπορούμε νά καταλάβουμε πόσο προσεκτικά πρέπει νά 

παρακολούθησε τις διαλέξεις τοΰ Μπερξόν), «νά φτάσουμε σέ μιά
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κατάσταση πού μποροΰμε νά τήν περιγράφουμε μέ Ακρίβεια καί 
σαφήνεια* δρισμένες φορές πρέπει νά Αποφεύγουμε νά λέμε μεγά
λα λόγια, γιατί ή γλώσσα θά βρεθεί ·σέ Αντίθεση μέ τό ρευστό χα
ρακτήρα τής πραγματικότητας καί 8τσι ή γλώσσα θά μ£ς έξα- 
πατήσει. Πρέπει νά προχωρούμε ψηλαφητά.^25) 01 διανοούμε
νοι ίχουν έκπορνεύσει τήν Αληθινή έπιστήμη* ένδιαφέρονται Α
ποκλειστικά γιά τά Αποτελέσματα, καί δχι γιά τή φύση τοϋ κό
σμου. «Ή έπιστήμη είναι γιά τήν μπουρζουαζία Ινα έργοστάσιο 
πού παράγει λύσεις γιά δλα τά προβλήματα* ή έπιστήμη δέν 
θεωρείται πιά σά δρόμος πού δδηγεί στή γνώση, άλλά συνταγή 
γιά τήν έπιδίωξη συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων.» ί2®)

Οί Αστοί διανοούμενοι, σύμφωνα μέ τόν Σορέλ, 2χουν κατα
στρέφει τή φυσική Αλληλεγγύη τής κοινωνίας καί Αποσύνθεσαν 
τήν παλιά τάξη πραγμάτων χωρίς νά τήν Αντικαταστήσουν μέμιά 
νέα, δπου οί Ανθρωποι θά είναι κάτι περισσότερο άπό άτομα πού 
ή συμπεριφορά τους γίνεται Αντικείμενο μελέτης καί προκαθορι
σμού Από τόν κοινωνικό έπιστήμονα. "Αν ή κοινωνία πρόκειται 
νά μεταμορφωθεί, πρέπει νά ύπάρξει μιά νέα έλίτ γιά νά τή με
ταμορφώσει, μιά καί οϊ παραδοσιακές ΙλΙτ τοϋ παρελθόντος 8- 
χουν πρό πολλοϋ έγκαταλείψει τό ρόλο τους. Ό  Σορέλ είχε με
λετήσει τόν Μάρξ καί είχε έπηρεαστεί πολύ, Ακόμα κι άνέπιτέ- 
θηκε σκληρά ένάντια στούς μαρξιστές στό Ιργο του «Έ  Αποσύν
θεση τοϋ μαρξισμοϋ»* συμμεριζόταν τήν πεποίθηση τοϋ Μάρξ δτι 
ή έπόμενη έπανάσταση θά γίνει άπό τό προλεταριάτο* καί κατά 
συνέπεια είναι τό προλεταριάτο πού, κατά τή γνώμη του, θά 
Αποτελέσει τή νέα δύναμη πού θά Αναγεννήσει τήν κοινωνία. 
Ταυτόχρονα, συνειδητοποίησε δτι ό Φερνάν Πελλουτιέ προσπα
θούσε νά μετατρέψει τά ’Εργατικά Κέντρα σέ πυρήνες Ικπαί- 
δευσης πού θά μόρφωναν τήν έργατική τάξη καί τούς ήγέτες της 
γιά τούς ρόλους Ακριβώς πού τούς προόριζε καί δ Σορέλ. "Οπως 
έγραψε ό ΐδιός δ Σορέλ, τά ’Εργατικά Κέντρα θά γίνονταν «μάλ
λον θέμα συνείδησης παρά δργανο διακυβέρνησης.» (27) Οί Α
γωνιστές τοΰ νέου συνδικαλιστικού κινήματος θά πρόσφεραν στό 
προλεταριάτο τούς ήγέτες μέ τούς δποίους θά έξασφαλιζόταν ή 
νίκη του στήν έπερχόμενη έπανάσταση.

Ό  Σορέλ είχε ήδη πολλά κοινά σημεία μέ τούς Αναρχικούς δ-
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ταν, στό τέλος τής δεκαετίας του 1890, συνειδητοποίησε τίς δυ
νατότητες τοϋ -συνδικαλιστικοί) κινήματος και τή δύναμη τδν Ι
δεών τοϋ Πελλουτιέ. ΤΗ·ταν γεμάτος περιφρόνηση γιά τις κυ
βερνήσεις καί τήν πολιτική. «"Ολες οί πολιτικές κρίσεις μας», έ
γραφε, «συνίστανται σέ Αντικατάσταση τών διανοούμενων άπό 
άλλους διανοούμενους' έχουν πάντοτε λοιπόν σάν Αποτέλεσμα τή 
συντήρηση τοΟ κράτους καί όρισμένες φορές τήν ένίσχυσή του μέ 
τή'/ αύξηση του Αριθμοϋ τών άνθρώπων πού έχουν έπενδυμένο 
συμφέρον.» f28) Τό γεγονός δτι ή κρίση Ντρέϋφους δέν έπέφερε 
καμιά πραγματική Αλλαγή στή δομή τής γαλλικής κοινωνίας, τόν 
έκανε νά Απογοητευτεί μέ τήν πολιτική καί τίς ύπάρχουσες πο
λιτικές φυσιογνωμίες. Αύτή τήν έποχή άρχισε νά γνωρίζει τόν 
Πελλουτιέ καί τΙς Ιδέες του καί -στράφηκε στό συνδικαλιστικό κί
νημα μέ τήν έλπίδα δτι αύτό θά άναγεννοϋσε τήν κοινωνία έκεί 
πού είχαν άποτύχει οί πολιτικοί ήγέτες. «Ή διάλυση τής έπα
νάστασης τοΟ Ντρέϋφους», έγραψε -άργότερα, «μέ ύποχρέωσε νά 
Αναγνωρίσω δτι δ προλεταριακός σοσιαλισμός ή συνδικαλισμός 
πραγματώνει τή φύση του Απόλυτα μόνο άν είναι μέ τή θέλησή 
του έργατικό κίνημα μέ κατεύθυνση ένάντια στούς δημαγω
γούς.» (Μ)

Οί μαχητικοί ήγέτες του προλεταριάτου φαίνονταν τώρα νά ύ- 
πόσχονται τή δυνατότητα μιάς Αληθινής έπανάστασης πού θά έ- 
ξάλειφε τή διαφθορά καί τόν ψεύτικο συναισθηματισμό τοϋ αι
ώνα τοϋ φιλελευθερισμοϋ καί θά Αντλοϋσε τή δύναμή της άπό τίς 
βαθιές, πρωτόγονες, ένστικτώδεις δυνάμεις τής Ανθρώπινης φύ
σης. Μόνο ή έργατική τάξη είχε τήν ήθική Ακεραιότητα νά κά
νει μιά τέτοια έπανάσταση* καί οί Αγωνιστές τοϋ συνδικαλιστικού 
κινήματος ήταν ή έλίτ τής νέας Ιποχής. Ή  βίαιη καταστροφή τοϋ 
ύπάρχοντος κράτους Από τό έπαναστατικό προλεταριάτο δέν θά 
είναι μιά πολιτική έπανάσταση, Αλλά μιά ήθική Αναζωογόνηση: 
«Ή προλεταριακή 6ία μπορεϊ δχι μόνο νά έξασφαλΐσει τή μελ
λοντική έπανάσταση, άλλά είναι καί τό μόνο μέσο πού ύπάρχει 
στή διάθεση τών έθνών τής Εύρώπης, ναρκωμένα καθώς είναι ά
πό τόν Ανθρωπισμό, γιά νά ξαναποκτήσουν τήν ένεργητικότητά 
τους.» (30) Καί σ’ άλλο σημείο θεωρεί σαφώς τόν έπαναστατικό 
σοσιαλισμό σάν τή Νιτσεϊκή Αντιστροφή τών ήθικών Αξιών — 
τήν Umwertung a ller Werte.
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Αύτές είναι οί Ιδέες τοϋ Σορέλ δπως τις έπεξεργάζεται στδ 
πιό γνωστδ βιβλίο του, «Σκέψεις γιά τή βία», πού έκδόθηκε τδ 1906. 
’Εδώ είναι πού γίνεται πιά δλοφάνερη ή παθιασμένη καί ρομαντι
κή φύση τής σκέψης του. Γνωρίζει καλά, δπως καί δ Νίτσε, 
τήν παρακμή καί τήν Αδυναμία τής σύγχρονης κοινωνίας καί τή 
διστακτικότητά της να χρησιμοποιήσει τή βία άκόμα καί γιά νά 
ύπερασπιστεΐ τδν έαυτό της. Ά πδ τήν άλλη πλευρά, άν τδ προ
λεταριάτο είναι Ιτοιμο νά χρησιμοποιήσει βία, θά πετύχει εύκολη 
νίκη’ καί αύτδ τδ είδος βίας θά είναι κατά κάποιο τρόπο ήθικά 
άγνό. *0 Σορέλ άντιπαραθέτει αύτή τή βία μέ τή βία πού χρη
σιμοποιείται άπδ τούς ύποστηριχτές τοΰ ύπάρχοντος κράτους ή 
πού προπαγανδίζεται άπδ -έκείνους τούς σοσιαλιστές πού θέλουν 
νά καταλάβουν τδν κρατικδ μηχανισμό άντί νά τδν καταστρέψουν 
δλοκληρωτικά. *0 Σορέλ γράφει λές καί, παρόλη τήν έξαγνιστική 
έπίδραση τής βίας, ή σωματική βία δέν θά είναι άπόλυτα Απα
ραίτητη, καί μπορεΐ νά είναι άρκετή ή πίστη τοΰ προλεταριάτου 
στή δύναμή του γιά νά έπιτευχθεΐ δ σκοπδς τής έπανάστασης.

Πράγματι, σ’ δλα σχεδδν τά Ιργα του δ Σορέλ έπιμένει δτι 
είναι σημαντική ή πίστη στή δυνατότητα πολιτικής καί κοινωνι
κής Αλλαγής. Οί δργανώσεις πού έπιβιώνουν στήν Ιστορία, οί 
ύποθέσεις πού θριαμβεύουν, είναι έκεΐνες πού έμπνέονται άπδ μιά 
Ανορθολογική πίστη στδν δικό τους προορισμό καί στή δική τους 
Αποστολή, καί δχι έκεΐνες πού βασίζονται σέ πνευματικές κα
τασκευές καί δρθολογική Ανάλυση. Τό πιό πετυχημένο παρά
δειγμα — στό δποΐο έπανέρχεται συνέχεια ό Σορέλ—  είναι ή ρω
μαιοκαθολική έικκλησία. Ή  έκκλησία παρουσιάζει πάντοτε Ικπλη- 
κτική δύναμη Ιπιβίωσης. «Πιστεύω», 2γραφε σ’ Ινα άπδ τά δο
κίμιά του, «πώς δ χριστιανισμός δέν πρόκειται νά έξαφανιστεΐ: 
ή μυστικιστική Ιδιότητα είναι κάτι πολύ πραγματικό στδν άνθρω
πο καί ή πείρα άποδεικνύει πώς ή Ιντασή της δέν μειώνεται μέ 
τήν πάροδο τών αϊώνων... δέν έξασθενεΐ μέ τήν έπιστημονική έ- 
ξέλιξη.»(31) Πιστεύει δτι ή έκκλησία κινδυνεύει νά χάσει τή 
δύναμή της μόνο δταν Αρχίζει νά συμβιβάζεται μέ τόν φιλελευθε
ρισμό, προσπαθώντας νά δώσει στή θεολογία της τήν έμφάνιση 
ορθολογισμού.

Ό  Σορέλ πίστευε στή δύναμη τοΰ μύθου στήν πολιτική — πράγ- 
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μα πού ίσως είναι ή πιό πρωτότυπη συμβολή του στήν πολιτική 
<*κέψη. Οί μύθοΊ αύτοί δέν μποροϋν νά άναλυθοΰν' δέν είναι ου
τοπικές περιγραφές μι&ς μελλοντικής κατάστασης πραγμάτων, άλ
λά ήθικές πεποιθήσεις πού έπιδροϋν στήν παρούσα συμπεριφορά. 
«Δέν είναι περιγραφές πραγμάτων», λέει δ Σορέλ, «άλλά έκφρά- 
σεις θέλησης.» (32) Δέν πειράζει άν είναι σύμβολα μιας κατάστα
σης πού δέν πρόκειται ποτέ νά πραγματωθεΐ. «Οί μύθοι πρέπει 
νά κρίνονται», Ιγραφε, «σά μέσο έπίδρασης πάνω στό παρόν* κά
θε συζήτηση γιά τή μέθοδο πρακτικής έφαρμογής τους στήν πο
ρεία τής ιστορίας παραμένει χωρίς νόημα. Μόνο δ μύθος, θεωρού
μενος σάν σύνολο, 2χει σημασία.» (33) Ή  έπιτυχία τής -καθολι
κής έκκλησίας είναι, σύμφωνα μέ τόν Σορέλ, Ινα παράδειγμα τής 
άποτελεσματικότητας του μύθου έν δράσει: άλλο παράδειγμα εί
ναι ή βαθιά πίστη στή δυνατότητα άλλαγής, μέ τήν δποία 2γινε 
ή Γαλλική Επανάσταση* κι ένα άλλο είναι ή σχεδόν θρησκευτι
κή πίστη τοΟ Ματσίνι στήν ένότητα τής Ιταλίας.

Ό  μύθος — ή μυστικιστική πίστη στόν τελικό θρίαμβο τής υ
πόθεσης κάποιου, στή θέλησή του γιά νίκη— διατηρείται ζωντα
νός καί προπαγανδίζεται άπό μιά έλίτ. Τίς έποχές πού κινδύνευε 
ή καθολική έκκλησία ήταν τά τάγματα τών μοναχών πού “κρα
τούσαν ζωντανό τό μύθο. Στό Ιργατικό -κίνημα τοϋ 20οϋ αΙώνα, 
τό 2ργο αυτό πραγματοποιείται άπό τούς μαχητικούς συνδικαλι
στές. Καί δ μύθος στόν όποίο πρέπει νά πιστέψουν είναι δτι τό 
προλεταριάτο κατέχει Ινα δπλο πού θά τοϋ δώσει άναμφισβήτητα 
τή δυνατότητα νά άνατρέψει τήν ύπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Τό 
δπλο αυτό είναι ή γενική άπεργία. Τήν έποχή πού δ Σορέλ κυ
κλοφορούσε τδ Εργο του «Σκέψεις γιά τή βία», ή ίδέα τής γενικής 
άπεργίας ήταν ήδη θεμελιωμένη σέ πολλές έργατικές δργανώσεις. 
Παρόλο πού οί ήγέτες τών γερμανικών συνδικάτων έπανελάμβα- 
νλν κατά διαστήματα τήν άποψη «Ή γενική άπεργία είναι γενι
κή άνοησία», είχε χρησιμοποιηθεί σάν άποτελεσματικό πολιτικό 
δπλο γιά τήν έπίτευξη προνομιακών μεταρυθμίσεων στό Βέλγιο 
καί οί μαζικές παύσεις έργασίας τής Πρωτομαγιάς σέ πολλές 
χώρες, άποτέλεσαν έντυπωσιακή έπίδειξη τής δυνητικής δύναμης 
τής έργατικής τάξης. Τό 1906 ή Ιδέα τής γενικής άπεργίας εί
χε γίνει άποδεκτή άπό τή CGT στή Γαλλία καί είχε συμπεριλη-
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φθεΐ έπίσημα στό Καταστατικό της Άμιένης. Ό  Σορέλ λοιπόν 
δέν έγκαινίαζε μιά νέα στρατηγική στόν άγώνα τής έργατικής 
τάξης, άλλά προσπαθούσε νά προσαρμόσει τήν ήδη Αναπτυγμένη 
δράση της στή δική του έ-ξαιρετικά προσωπική, ύποκειμενική καί 
ρομαντική Αντίληψη γιά τήν ιστορία καί τήν κοινωνία. Λόγω 
ιδιοσυγκρασίας βρισκόταν πολύ πιό κοντά σέ Ικείνους τούς άναρ
χικούς γιά τούς όποιους ή βίαιη έπαναστατική Ανατροπή τής 
κοινωνίας είχε άπό μόνη της κάποια έξαγνίστική Αξία παρά στούς 
εόσυνείδητους συνδικαλιστές δργανωτές, καί είπε έλάχιστα πράγ
ματα γιά τό τί θά γινόταν μετά τήν έπανάσταση. Μοιάζει μέ 
τόν Προυντόν τόσο στήν Αναγνώριση τής δύναμης τοΟ Ανορθολο- 
γισμοΟ δσο καί στόν πουριτανισμό του. «Ό κόσμος θά γίνει πιό 
δίκαιος μόνο στό βαθμό πού μπορεϊ νά γίνει πιό ένάρετος.» (34) 

Παρόλο πού τό παθιασμένο μίσος πού είχε δ Σορέλ γιά τόν 
φιλελεύθερο κόσμο καί ή πίστη του στά έξαγνιστικά Αποτελέσμα
τα τής βίας τόν κάνουν νά πλησιάζει 2να συγκεκριμένο είδος Α
ναρχικής Ιδιοσυγκρασίας, καί παρόλο πού ή Από μέρους του Ανα
γνώριση τών πιθανών έπιτευγμάτων τών συνδικάτων καί τών 
δυνατοτήτων τής γενικής Απεργίας ταίριαζε μέ μιά γενική θε
ωρία γιά τήν κοινωνία πού προσπαθούσαν νά έφαρμόσουν οί συν
δικαλιστές ήγέτες, δ Σορέλ, στά πρόσφατα Ιργα πού Ιχουν Αφιε
ρωθεί στήν προσωπικότητά του, Ιχει συνδεθεί πολύ σωστά μέ 
τούς Αντιδραστικούς θεωρητικούς τής δεξιάς. (35) Ό  συνδικαλι
σμός τοϋ Σορέλ άποτελοϋσε μέρος τής χωρίς σύστημα καί έκτε- 
ταμένης κριτικής του γιά τήν κοινωνία καί τής έπίθεσής του I- 
νάτια στούς διανοούμενους, τούς όρθολογιστές καί τούς Αστούς 
πολιτικούς* καί μόνο γιά πολύ λίγα χρόνια τής ζωής του δια
τήρησε έπαφές μέ τούς συνδικαλιστές ήγέτες. Στήν πραγματικό
τητα, ό Αντιδιανοουμενισμός του καί ή μονομανία του μέ τή δυ
ναμική βία τόν κάνουν νά πλησιάζει περισσότερο τόν Μουσσολίνι 
(δ όποιος σχολίασε τό «Σκέψεις γιά τή βία» δταν πρωτοκυκλοφό- 

ρησε στά Ιταλικά) παρά τόν Κροπότκιν ή τόν Πελλουτιέ. Πα
ραμένει μιά παράδοξη φυσιογνωμία πού είναι δύσκολο νά ταξι
νομηθεί* ένας Αντιδιανοούμενος πού πέρασε τή ζωή του παρέα μέ 
διανοούμενους, διαβάζοντας, γράφοντας καί διαμορφώνοντας θε
ωρίες* Ινας άνθρωπος τής Αριστεράς πού κατέληξε νά πλησιάζει



πο-λύ τή δεξιά ϊγας τεχνικός πού Απέριπτε τή δυνατότητα 
Ακριβόλογης έπιστήμης. Έ νας Ά γγλος συγγραφέας, ό Ούΐνταμ 
Λιούϊς, γιά τόν δποϊο δ Σορέλ παρουσίαζε κάποια Ιδιαίτερη γο
ητεία, τόν περιέγραφε ώς έ'ξής: «Ό Ζώρζ Σορέλ είναι τό κλειδί 
γιά δλη τή σύγχρονη σκέψη. Ό  Σο.ρέλ είναι, ή ήταν, μιά Εξαι
ρετικά Ασταθής καί διφορούμενη φυσιογνωμία. Φαίνεται πώς ή- 
ταιν φτιαγμένος Από πλήθος Αλληλοσυγκρουόμενες προσωπικότη
τες μερικές φορές κυριαρχοΰσε ή μιά, Αλλες φορές κυριαρχοΰσε 
ή Αλλη, προσωπικότητες πού δπωσδήποτε δέν μποροΰσε, ή 5έγ 
φρόντιζε, νά έλέγξει. Είναι δ βασικός θεωρητικός τής Ακραίας 
δράσης καί τής έξαλλης έπαναστατικής βίας Αλλά έκθέτει αύτή 
τήν αιματηρή θεωρία μέ Ιγχειρίδια πού πολύ συχνά, Αλλάζοντας 
λίγες λέξεις, μποροΰν έξίσου νά έξυπηρετήσουν τΙς δυνάμεις τής 
παραδοσιακής έξουσίας καί νά τούς προσφέρει Ινα διπλό εύάγγέ- 
λιο παρανοϊκού και Αδιάλλακτου ταξικοϋ πολέμου.» (3β) Έ νας 
Αλλος Απδ τούς φίλους καί δπαδούς του, δ Ντανιέλ Άλεβύ, Ιλεγε 
γιά «αύτδν τό 1940: «Εκείνοι πού τδν Ακουσαν πριν Α
πό σαράντα χρόνια τοϋ δφείλουιν τό γεγονός δτι δέν δχουν 
έκπλαγεΐ μέ τΙς Αλλαγές τοΰ κόσμου.» (37) “Ισως θά πρέπει νά 
τόν θυμόμαστε μάλλον σάν Αναλυτή καί σχολιαστή τών δυνάμεων 
πού δδήγη<?αν στίς κυβερνήσεις τοΰ Μουσσολίνι καί τοΰ Χίτλερ, 
τοΰ Πεταίν καί τοΰ Φράνκο, παρά σάν θεωρητικό τοΰ Αναρχοσυν- 
δικαλισμοΰ.

3

Στήν Αρχή τοΰ 20οΰ αίώνα δέν ήταν Αναρχικοί δλοι οί συνδικα
λιστές ήγέτες στή Γαλλία, καί Ακόμα λιγότεροι ήταν φίλοι του 
Σορέλ, δπως δ Πελλουτιέ, δ Ντελεσάγ ή δ Πουζέ. 'Ορισμένοι έ- 
ξακολουθοΰσαν νά έπιζητοΰν Ινα συνδικαλισμό πού θά συγκέν
τρωνε τήν προσοχή του στή συλλογική διαπραγμάτευση Αμεσων 
αιτημάτων Αλλοι, δπως δ Βικτόρ Γκριφυέλ, γενικός γραμματέας 
τής CGT άπό τό 1902 μέχρι τό 1909, ήταν σκληροτράχηλοι έρ- 
γατοπατέρες πού ή Ιδεολογία τους είχε διαμορφωθεί άπό τούς 
Μπλανκιστές, πού πίστευαν στήν Αμεση δράση σάν αύτοσκοπό, πα-
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pot άπδ έκείνους πού πίστευαν -στίς κοινωνικές θεωρίες ή στά έκ- 
παιδευτικά προγράμματα. («Διάβασα τδν ’Αλέξανδρο Δουμ&», λέ
γεται πώς είπε b Γκριφυέλ δταν τδν ρώτησαν άν είχε έπηρεαστεί 
άπδ τδν Σορέλ.) (ϊβ) Παρόλα αύτά, πρίν άπδ τδ 1914 τδ γαλλικδ 
συνδικαλιστικό κίνημα Ικανέ πολλές προσπάθειες γιά άμεση έπα- 
ναστατική δράση καί Ιγινε ύπόδειγμα πού τδ Ακολούθησαν πολλοί 
μαχητικοί συνδικαλιστές άλλων χωρών, Ιδιαίτερα τής 'Ισπανίας.

Κατά κάποιο τρόπο ή έμπειρία τών γαλλικών συνδικάτων α
πέδειξε πώς δ Σορέλ είχε δίκιο. Παρόλο πού Ιγιναν άρκετές Απο
τελεσματικές άπεργίες σέ μεμονωμένες βιομηχανίες, ή γενική άπερ
γία καί ή συντριβή τής Αστικής κοινωνίας πού θά έπακολουθοϋσε 
παρέμεινε μύθος —έλπίδα καί έμπνευση γιά τδ μέλλον παρά 
δυνατότητα τοΰ παρόντος. Ά πδ τΙς μεγάλες άπεργίες αύτής τής 
περιόδου — ή άπεργία τών ταχυδρομικών τοΰ 1909, ή άπεργία 
τών σιδηροδρομικών τδ 1910, οί άπεργίες τών έργατών μετάλ
λου καί όρυχείων τδ 1913—  καμιά δέν κατάφερε μιά μερική 
έπιτυχία μέ τή μορφή άμεσων μεταρυθμίσεων οδτε καί έπαιξε 
τδ ρόλο τής δημιουργίας τοΰ ρήγματος στήν καπιταλιστική κοι
νωνία — ρόλο πού τής άνέθεταν οί μαχητικοί Αναρχικοί τών συν
δικάτων. Ή  διαρκής κινητοποίηση, ή βίαιη έπαναστατική Ατμό
σφαιρα αύτών τών χρόνων, δέν Ιμειναν χωρίς Αποτέλεσμα, άλ
λά δέν ήταν τά άποτελέσματα πού έπιθυμοΰσαν οί συνδικαλιστές 
ήγέτες. 'Οπωσδήποτε στήν πρώτη δεκαετία τοΰ αιώνα τδ γαλλι
κό συνδικαλιστικό κίνημα αδξησε τή δύναμή του* σύμφωνα μέ 
μιά έτκτίμηση ή CGT αδξησε τόν Αριθμό τών μελών της έξι φο
ρές άπδ τδ 1902 μέχρι τδ 1912 — άκόμα καί άν δ συνολικός Α
ριθμός ήταν μόνον 600.000. (39) Ή  άδιάκοπη κινητοποίησή της 
είχε δημιουργήσει άτμόσφαιρα ταξικής πάλης  καί είχε άναμφί- 
βολα τραβήξει τήν προσοχή στήν δπαρξη τοΰ κοινωνικού ζητή
ματος στή Γαλλία καί τοΰ μαχητικού καί χωρίς προνόμια προ
λεταριάτου. Τδ γεγονός δμως δτι ή κυβέρνηση είχε λάβει ύ- 
πόψη της δρισμένες διαμαρτυρίες της καί είχιε θεσπίσει νύμους 
γιά έργατικές συντάξεις καί γιά τή βελτίωση τών συνθηκών έρ
γασίας, έ'ξασθένησε τήν έπιρροή τοΰ καθαρά έπαναστατικοΰ συνδι
καλισμού. “Οταν πλησίαζε κάποια Αναμέτρηση, ή κυβέρνηση φαι
νόταν πάντοτε ίκανή νά νικήσει. Μέ τόν πρώην ριζοσπάστη ρε-
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πουμπλικάνο Κλεμανσώ ή μέ τόν ’Αριστείδη Μπριάν, τον πρώην ύ- 
ποστηριχτή της γενικής Απεργίας, πού είχε έγκαταλείψει τόν 
συνδικαλισμό γιά μιά μακρόχρονη καί πετυχημένη πολιτική στα
διοδρομία, ή κυβέρνηση έσπαγε τΙς άπεργίες, έπιστράτευε τούς 
άπεργούς καί έσπερνε τή διχόνοια άνάμεσα στούς συνδικαλιστές 
ήγέτες. Ταυτόχρονα οί προσωπικές Αντιζηλίες καί οί θεωρητικές 
διαφορές έμπόδιζαν τήν CGT νά έμφανιστεί σάν σταθερό έργα
τικό μέτωπο, πράγμα πού θά έπρεπε νά κάνει άν ήθελε νά είναι 
Αποτελεσματικός δ μύθος τής γενικής Απεργίας. Ό  Βικτόρ Γκρ-ι- 
φυέλ Αναγκάστηκε νά παραιτηθεί άτίό τή θέση τοϋ γενικοΰ γραμ
ματέα τό 1909. Ή  αύταρχική Ιδιοσυγκρασία του καί ή έλλειψη 
Ανεκτικότητας Απέναντι στήν κριτική τόν έκθέσανε σέ έπιθέ- 
σεις («Αύτούς πού δέν μοΰ 2χουν έμπιστοσύνη τούς £χω χεσμέ- 
νους», είπε κάποτε), (40) καί παραιτήθηκε δταν άμφισβητήθηκε —  
λαθεμένα—  ή οικονομική του Ακεραιότητα. "Γστερα άπό σύντομο 
διάστημα ό Λ«όν Ζουώ δγινε γενικός γραμματέας, καί γιά πε
νήντα περίπου χρόνια ήταν δ δργανωτής καί έμπνευστής τοϋ 
γαλλικοϋ συνδικαλιστικοΰ κινήματος.

'Q  Ζουώ καί οί Αλλοι σημαντικοί συνδικαλιστές ήγέτες τής γε
νιάς του, δ Άλφρέ Μερρεί καί δ Πιέρ Μονάτ, είχαν δλοι τους 
ξεκινήσει σάν Αναρχικοί’ ή πείρα τους δμως άπό τήν έργατική 
δργάνωση σ’ ένα δημοκρατικό κράτος τούς ώθησε τελικά νά συμ
βιβαστούν μέ τήν ύπάρχουσα κοινωνία καί τούς Ανάγκασε νά δα
μάσουν τά έπαναστατικά Ιδανικά τους καί ν’ Ακολουθήσουν στήν 
πράξη τήν άποψη τής ρεφορμιστικής δράσης. Ό  Προυντόν καί 
δ Πελλουτιέ ήταν οί δάσκαλοι τοΰ Ζουώ* καί σ’ δλη τή σταδιο
δρομία του δέν έγκατέλε-ιψε ποτέ Απόλυτα τή διδασκαλία τους. 
’Ακόμα καί μετά τή ζοφερή έμπειρία τοϋ Δεύτερου Παγκόσμιου 
Πόλεμου, έξακολουίθοΰσε νά μιλάει μέ τή γλώσσα τους: «Πότε 
θά ξανασυγκεντρωθοΰν οί ά^ρωποι σ’ 2ναν κόσμο Αναγεννημένο 
μέ τήν έργασία, έλεύθεροι άπδ κάθε δουλεία, γιά νά ύμνήσουν 
3λοι μαζί τήν παραγωγή καί τήν εύτυχία; Αότή τήν πρώτη ήμέ- 
ρα τοϋ καινούργιου χρόνου (1944) θέλω νά πιστεύω στήν έλευ
ση αότοϋ τοϋ νέου φωτός, μιά καί δέν θέλω νά Αμφισβητήσω τή 
λογική τοΰ Ανθρώπου.» (41)

Οί δπισθοχωρήσεις και οί κρίσεις πρίν Από τδ 1914 έπεισαν
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τόν Ζουώ δτι ή CGT χρειαζόταν περισσότερη  δργάνωση —άκόμα 
κι άν Ιτσι αύξανόταν δ συγκεντρωτισμός—  άν ήθελε νά είναι 
πιό Αποτελεσματική. Ή  πλήρης Αποτυχία τής προσπάθειας γιά 
γε-νική Απεργία, τό 1912 Απογοήτευσε πολλούς συνδικαλιστές, άλ
λά ήταν ή πείρα τοϋ Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου πού τούς 
Ανάγκασε νά ξανασκεφτοΰν τήν δλη θέση τους καί τΙς βασικές 
πεποιθήσεις τους κι’ αύτό τούς Ικανέ νά έγκαταλείψουν κάθε -στοι
χείο Αναρχισμού πού περιείχε δ Αναρχοσυνδικαλισμός. Στήν περί
οδο πρίιν Από τό ξέσπασμα τοϋ πολέμου ή CGT συζητοϋσε τα
κτικά τή δράση πού θά Ιπρεπε νά Αναληφθεί γιά τήν παρεμπό- 
δισή του καί ψήφισε μέ σημαντική πλειοψηφία μιά Απόφαση πού 
καλούσε σέ γενική Απεργία σά μέσο γιά τδ σταμάτημά του. Φι
λικές έπισκέψεις Ανταλλάχθηκαν μέ τούς "Αγγλους καί τούς 
Γερμανούς συνδικαλιστές (μολονότι δ ίδιος δ Ζουώ είχε δυσαρε- 
στηθεί Από τίς Αστικές συνήθειες καί τήν έμφάνιση τών "Αγγλων 
καί Γερμανών συνδικαλιστών ήγετών) μέ σκοπό νά συγκαλύψουν 
τίς διαφορές πού ύπήρχαν Ανάμεσα στά κινήματα τών τριών χω
ρών καί τό γεγονός δτι ένώ οί Γάλλοι καλοϋ-σατν σέ γενική ά
περγία ένάντια στόν πόλεμο, οί Γερμανοί συνδικαλιστές έξακο- 
λονθοΰσαν νά έπαναλαμβάνουν μέ τήν ίδια θερμότητα τήν Αποψη 
«Ή γενική Απεργία είναι γενική Ανοησία.»

Τόν Αύγουστο τοΰ 1914 Αποδείχθηκε δτι ή CGT δέν ήταν σέ 
θέση νά κηρύξει γενική άπεργία ένάντια στόν πόλεμο, καί δτι σχε
δόν δλα τά ήγετικά μέλη της δέν είχαν τέτοια διάθεση. Γιά πολ
λούς συνδικαλιστές φαίνεται πώς δ φόβος τών συνεπειών τούς 
Ικανέ νά ύπακούσουν στή διαταγή έπιστράτευισης γιατί ή άνυπα- 
κοή σήμαινε πώς θά γίνονταν λιποτάκτες, καί ή ποινή γιά λι
ποταξία σέ περίοδο πολέμου ήταν δ θάνατος. ’Αλλά γιά τούς πε
ρισσότερους κάποια αί·σθη.ση πατριωτισμού καί Ινας φόβος γιά 
τούς Γερμανούς Αρκοϋ-σαν γιά νά τούς κάνουν νά πάνε στό μέ
τωπο, έθελοντικά ή δχι, Ανάλογα μέ τήν Ιδιοσυγκρασία τοΰ κά
θετός. Καί τό μαχητικό, άντιμιλιταριστικό έπαναστατικό πνεΰμα 
άρχισε νά Αναζωογονείται μόνο ύστερα άπό δυό χρόνια. Στήν 
πραγματικότητα τά συνδικάτα .στή Γαλλία καθώς καί σ’ Αλλες έμ- 
πόλεμες χώρες ένίσχυσαν πολύ τή θέση τους μέ τόν πόλεμο. Μιά 
καί οί κυβερνήσεις Αναγκάστηκαν συνειδητοποιήσουν δτι ήταν
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Αδύνατο γά διεξάγουν τδν πόλεμο χωρίς τή συνεργασία τών δρ- 
γανωμένων έργατών, τά συνδικάτα άρχισαν νά αισθάνονται κά- 
ποια Αλληλεγγύη μέ τδ κράτος. Σύμφωνα μέ τδν Ιδιο τδν Ζουώ 
τδ 1918: «Πρέπει γά έγκαταλείψουμε τήν πολιτική τής σηκω
μένης γροθιάς γιά νά ΑποδεχτοΟμε τήν πολιτική τής συμμετοχής 
στίς ύποθέσεις τοΟ Έθνους... βέλουμε νά βρισκόμαστε παντοϋ δπου 
συζητιούνται τά έργατικά συμφέροντα.» (42) Πράγμα πού δέν 
σημαίνει δτι μετά τδ 1914 ή CGT Εγκατέλειψε τελείως τΙς ά- 
ναρχικές Ιδέες πού τήν έπηρέαζαν σ’ δλη τή δεκαετία μετά τδ 
1899, άλλά στήν πράξη έγκατέλειψε' τελείως τήν Ιδέα μιας ά
μεσης έπανάστασης καί Αποδέχτηκε, τόσο θεωρητικά δσο καί 
πρακτικά, τήν ΰπαρξη τοΰ κράτους. Ή  CGT παρέμεινε σαφώς 
άντιπολιτική άρνιόταν συνεχώς νά συνεργαστεί μόνιμα μέ Ενα 
μονάχα πολιτικδ κόμμα. *Όταν Εριξε τδ σύνθημα τής Εθνικοποί- 
ησης τής βιομηχανίας, δ Ζουώ φρόντισε νά ξεκαθαρίσει πώς αύ
τδ δέν σήμαινε κρατικδ Ελεγχο, άλλά Ελεγχο άπδ τούς Εργά- 
τες. Γιά λίγα χρόνια μετά τή Ρωσική ’Επανάσταση δρισμένοι πα
λιοί Αναρχικοί τής CGT *είχαν στραφεί στδν κομμουνισμό, πι
στεύοντας δτι Αντιπροσώπευε τήν πιδ άμεσα Επαναστατική δύναμη 
τής χώρας* άλλά οί περισσότεροι Απδ έκείνους πού προσχώρησαν 
στούς κομμουνιστές, δπως δ Πιέρ Μονάτ, δέν μποροΟσαν νά ύπο- 
στηρίξουυ τήν πειθαρχία ή νά Επιδοκιμάσουν τδν συγκεντρωτισμό 
πού είχε Αποφασίσει νά έπιβάλει ή Τρίτη Διεθνής* καί μόνο στή 
δεκαετία τοΟ 1930, σέ πολύ διαφορετικές συνθήκες καί μέ μιά 
yEa γενιά συνδικαλιστών, Ιγινε ισχυρή δύναμη στδν γαλλικδ συν
δικαλισμό ή έπιρροή τών κομμουνιστών.

Ή  κριτική πού Ικανέ δ Ζουώ γιά τή Ρωσική ’Επανάσταση 
βρισκόταν Αρκετά -κοντά στήν κριτική τής "Εμμα Γκόλντμαν ή 
σ’ αύτήν τοΟ Κροπότκιν. Είχε βασικά προσηλυτιστεί στήν Εξελι
κτική Αποψη τής κοινωνικής καί οίκονομικής άλλαγής, γιατί είχε 
νιώσει φρίκη Απδ τδ οικονομικό χάος τής Ρωσίας, καί σάν τδν 
Κροπότκιν, πού ιείχε διακηρύξει πρίν πολλά χρόνια, «Ψωμί, χρει
αζόμαστε ψωμί στήν έπανάσταση I» δ Ζουώ πίστευε πώς ή πεί
να πού μάστιζε τή Ρωσία Εξευτέλιζε τήν έπανάσταση. «Είμαστε 
Εναντίον τής Τρίτης ΔιεθνοΟς, γιατί είναι μιά πολιτική δργάνωση 
πού θέλει νά συγκεντρώσει στούς κόλπους της δλες τΙς πολιτικές
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δυνάμεις καί θέλει νά συμπεριλάβει τά περισσότερα οίκονομικά 
στοιχεία, χωρίς δμως νά άποτελεΐ συγκεκριμένη οικονομική δρ
γάνωση.» (43) Ή  Ιστορία τοϋ γαλλικού συνδικαλισμού μετά τδ 
1920 είναι ή Ιστορία τοϋ άγώνα του νά παραμείνει καθαρά οίκο- 
νομική δργάνωση, Αντιμετωπίζοντας διαρκώς τδν αυξανόμενο πεχ- 
ρασμό νά συνεργαστεί μέ πολιτικές δργανώσεις, κομμουνιστικές 
ή άντικομμουνιστικές* καί άπ’ αύτή τήν άποψη δέν λησμονήθηκαν 
ποτέ οί άναρχικές καταβολές του.

Οί άναρχικοί άφησαν βαθιά ίχνη στδν γαλλικδ συνδικαλισμό, 
άλλά τδν έπηρέασαν σοβαρά μόνο γ ιά  δέκα ή δεκαπέντε χρόνια* 
μετά τδ 1914 ή ίστορία τής COT είχε έλάχιστη σχέση μέ τήν 
ίστορία τών άναρχικών. Κατά κάποιο τρόπο τό γαλλικδ 
κράτος άποδείχτηκβ πολύ Ισχυρό, μιά καί πάντοτε πρίν άπό τό 
1914 (άλλά συχνά καί μέχρι σήμερα) δέν έδειξε, μόνο 
δτι μποροϋσε νά ξεπεράσει τις άπόπειρες τών συνδικαλιστών νά 
τδ καταλύσουν μέ τήν άμεση έργατική δράση, άλλά καί δτι διέ
θετε σημαντική δύναμη θετικής έπιρροής. Ή  Γαλλία σάν κρά
τος, παρόλη τή συνεχή άντιμιλιταριστική προπαγάνδα, έξακο- 
λουθοΰσε νά έχει τή δύναμη νά διεγείρει τδν πατριωτισμό καί νά 
έπιβάλει τήν ύπακοή, ένώ οί πολιτικές μέθοδοι έπίτευξης κοινω
νικών μεταρυθμίσεων άποδ-είχτηκαν τόσο Αποτελεσματικές 
καί πλατιές δσο καί οί Ιδέες γιά άμεση βιομηχανική δράση. Πα
ρόλο πού τδ συνδικαλιστικό κίνημα δέν έχασε ποτέ τδν έπανα- 
στατικδ χαρακτήρα του καί τήν είρηινιστική καί άντιμιλιταριστι- 
κή πλευρά του (πού ώθησε πολλά άπδ τά μέλη του άρκετά πα
ράδοξα, είναι άλήθεια, νά συμβιβαστούν μέ τδ έξουσιαστικδ «Γαλ
λικό Κράτος» τοϋ Βισύ), στήν πραγματικότητα ήταν στρατευμέ- 
νο μάλλον στή μεταρύθμιση πα,ρά στήν έπανάσταση, στίς δια
πραγματεύσεις μέ τδ κράτος παρά στήν κατάργησή του. Οί ά- 
ναρχοσυνδικαλιστικές ιδέες κατά τδ γαλλικό πρότυπο είχαν ση
μαντική έπιρροή σέ άλλα μέρη, άλλά δέν έπέζησαν σέ σχέση μέ 
τις κυβερνήσεις πού ήταν έτοιμες νά έπιτρέφουν τή συνδικαλιστι
κή δράση καί νά άναλάΐβουν τήν πραγματοποίηση κοινωνικών με
ταρυθμίσεων* τά συνδικάτα δέν ήταν άρκετά Ισχυρά γιά  νά άν- 
τισταθοϋν στίς έκκλήσεις άλληλεγγύης σέ περίοδο πολέμου. Ή  
μόνη χώρα στήν δποία ό άναρχοσυνδικαλισμδς δμελλε νά παραμιεί-
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vet σοβαρή δύναμη ήταν ή 'Ισπανία — δπου ή συνδικαλιστική δρά
ση ήταν έλάχιστα Ανεκτή, δπου ή κυβέρνηση ήταν Απαρχαιωμέ
νη καί άινταδραστική, κι δπου δέν ύπήρχε καμιά έμπειρία πολέμου 
γιά νά πειστούν μερικοί τουλάχιστον άπό τούς έργάτες δτι είχαν 
δρισμένα κοινά συμφέροντα μέ τά Αφεντικά.

Οί Ι'δέες καί ή πρακτική τοϋ άναρχοσυνδικαλι·σμοΰ πρωτοανα- 
πτύχθηκαν στή Γαλλία στήν Ισπανία, δπου ύπήρχε ήδη Ισχυρό 
άναρχικό κίνημα, ήταν περισσότερο Αποτελεσματικές. Ά λλά σέ 
Αλλες περιοχές, στή Λατινική Αμερική, λογουχάρη, δπου τό έρ
γατικό κίνημα ήταν Αδύνατο καί ή πάλη τών τάξεων φοβερά 
σκληρή, οί μαχητικοί ήγέτες μποροϋσαν νά κατευθύνουν τΙς έργα- 
τικές δργανώσεις σύμφωνα μέ τΙς συνδικαλιστικές Απόψεις. Στήν 
ούσία, δμως, οί άναρχικές Ιδέες είχαν τή δυνατότητα νά Ακμά
ζουν δπουδήποτε ύπήρχε μιά Αληθινή ταξική πάλη άνάμεσα στούς 
Ιργοδότες καί τούς έργάτες καί δπουδήποτε τό κράτος μεταβίβαζε 
σκόπιμα τήν έξουσία του στούς έργοδότες ή Ιμενε Ιξω άπό τή μά
χη. νΕτσι λοιπό-v γιά  δεκαπέντε περίπου χρόνια, Ινα τμήμα του 
συνδικαλιστικοΰ κινήματος στίς Η Π Α  Ακολουθοϋσε Αναρχική τα
κτική καί έμπνεόταν Από βασικά άναρχικές πεποιθήσεις, ταυτόχρο
να, Αν καί βασικά Ανεξάρτητα, μέ τήν άνάπτυξη τών Αναρχοσυν- 
δικαλιστικών Απόψεων στή Γαλλία.

Οί πολυάριθμοι μετανάστες άπό τήν ’Ιταλία, τήν Ισπανία  καί 
τή Ρωσία ή έκεΐνοι οί Γερμανοί τών Η Π Α  πού είχαν άκούσει τή 
διδασκαλία τοΰ Γιόχαν Μόστ, είχαν κάνει πλατιά γνωστές στίς 
Η Π Α  τις άναρχικές Ιδέες, ένώ ή ύπόθεση τοΰ Χαίημάρκετ, ή Α
διάκοπη προπαγάνδα τής Έ μμα  Γκόλντμαν, τοΰ Άλεξάντερ 
Μπέρκμαν καί τών Αλλων, καί δ συναγερμός πού προκλήθηκε Α
πό τή δολοφονία τοΰ Προέδρου ΜακΚίνλεϋ είχαν θεμελιώσει στήν 
κοινή γνώμη τήν Αντίληψη τοΰ «άναρχικοϋ κινδύνου.» Ό  Γιόχαν 
"Μδστ καί πολλοί Απδ τούς δπαδούς του είχαν στραφεί, στή δεκα
ετία τοΰ 1890» ένάντια στήν πρακτική τής τρομοκρατίας καί εί
χαν άρχίσει νά διαβλέπουν δυνατότητες δράσης στά έργοστάσια 
καί στά δρυχεΤα, δράση πού θά μποροΰσε νά είναι πιό Αποτελεσμα
τική: κι αύτές οί Ιδέες, μιά καί συνεπάγονταν τήν Αποδοχή μιάς 
μικροΰ βαθμοΰ δργάνωσης, είχαν κάνει τδν Μδστ νά διαχωρίσει 
τή θέση του άπό πολλούς άναρχικούς συντρόφους* του. "Οταν δ-
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μως μερικά. Αμερικανικά συνδικάτα άρχισαν νά άποδέχονται τήν 
άναρχική πρακτική, δέν ήταν ύπεύθυνοι οί θεωρητικοί. Ό  Αμερι
κάνικος άναρχοσυνδικαλισμδς ήταν μάλλον μιά τυφλή ένστικτώ- 
δης άντίδραση τών Αμόρφωτων έργατών ένάντια στίς άθλιες συν
θήκες έργασίας, πού οί περισσότεροι ήταν μετανάστες, θεωροΟ- 
σαν πολύ Απομακρυσμένους τούς πολιτικούς καί έβλεπαν τήν ά
μεση, συχνά βίαιη, δράση σάν φυσική μέθοδο γ ιά  τήν πραγματο
ποίηση τών στόχων τους. Στά δρυχεϊα καί στίς ύλοτομικές περιο
χές τής Δύσης ή στά ύφαντουργικά καί άλλα έργοστάσια τών ά- 
νατολικών ή μεσοδυτικών περιοχών πού βασίζονταν στή φτηνή 
έργασία τών μεταναστών» λίγοι μαχητικοί δργανωτές μποροΟσαν, 
τουλάχιστον γ ιά  σύντομο διάστημα, νά οικοδομήσουν μ ιά  Αποτελε
σματική έργατική δύναμη κρούσης.

Ή  ίστορία τοϋ συνδικαλισμοΟ στήν ’Αμερική είναι σέ μεγάλο 
βα'θμδ ή ίστορία τών συγκρούσεων Ανάμεσα στά συνδικάτα καθώς 
καί τής πάλης Ανάμεσα στδ κεφάλαιο καί τήν έργασία. Στή δε
καετία τοΟ 1890 ύπήρχε ένα ίσχυρδ συνδικαλιστικό κίνημα, βα
σισμένο σέ μιά συντεχνιακή δργάνωση καί δργανωμένο γύρω άπδ τήν 
’Αμερικανική 'Ομοσπονδία Έργασίας (A FL). ’Αλλά γιά τήν τε
ράστια μάζα τών άνειδίκευτων, δργανωμένων έργατών, ή AFL 
φαινόταν νά είναι μιά δργάνωση γιά τή διατήρηση τής θέσης 
μιας μειονότητας ειδικευμένων έργατών, μέ μιά σειρά συμφωνιών 
μέ τούς έργοδότες, σέ βάρος τών λιγότερο ειδικευμένων έργατών 
ή τών καινούργιων μεταναστών. Στή δεκαετία τοΟ 1890, μαζί μέ 
τΙς προσπάθειες γιά δημιουργία σοσιαλιστικού πολιτικοΟ κόμμα
τος, οί διάφοροι έργατικοΐ ήγέτες άρχισαν νά διαβλέπουν τή δυ
νητική πολιτική δύναμη τών Ανοργάνωτων έργατών. Σύμφωνα 
μ’ έναν άπ’ αύτούς τούς ήγέτες, τδν Ντανιέλ ντέ Λεόν: «Ή Ορ
γάνωση τοΟ μέλλοντος πρέπει νά οίκοδομηθεΐ άπδ τούς άνθρώ- 
πους πού είναι τώρα άνοργάνωτοι — δηλούδή, άπδ τήν συντριπτική 
πλειοψηφία τής έργατικής τάξης δλου τοΟ έθνους.» (44) Ή  έπι- 
θυμία νά δργανωθοΟν οί Ανοργάνωτοι καί νά συγκεντρωθούν δλοι 
δσοι έργάζονταν σέ μιά βιομηχανία σέ «ένα μεγάλο συνδικάτο» 
καθώς καί νά συνενωθοΟν δλα τά συνδικάτα σέ μιά πραγματικά 
Ισχυρή δύναμη δδήγησε στήν ίδρυση τδ 1905 τών «Βιομηχανικών 
Έργατών τοΟ Κόσμου» (IW W ). Ή  βασική ύποστήριξη γ ι’ αύτή
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τήν δργάνωση προερχόταν άπό τή Δυτική 'Ομοσπονδία Εργατών 
’Ορυχείων, πού δ άρχηγός της, δ «Μπίγκ Μπίλλ» Χαίηγουντ, ή
ταν ένας άπό τούς σημαντικότερους ύποστηριχτές τής άντίληφης 
γιά άμεση βιομηχανική δράση. Οί άναρχικοί δέν ήταν άριθμητι- 
κά Ισχυροί στδ Ιδρυτικό συνέδριο τής IWW, παρόλο πού ή συν
έπεια καί ή είλικρίνειά τους τούς έξασφάλισε σημαντική έπιρροή. 
Άμέσως δμως άρχισε μιά -διασπαστική γιά τήν δργάνωση συ
ζήτηση πού άφορούσε τά βασικά προβλήματα γιά  τά δποΐα έν- 
διαφέρονταν Ιδιαίτερα οί άναρχικοί: μέχρι ποιό βαθμδ πρέπει νά 
άναιμιγνύεται στήν πολιτική Ινα έργατικό κίνημα; Μέχρι ποιό 
βαβμ,ό πρέπει νά συνεργάζεται μ* Ινα πολιτικό κόμμα; Ή  έπα
νάσταση θά πρέπει νά γίνει μέ τήν άμεση δράση τών έργατών, 
πού θά καταλάβουν άπλβς τά μέσα παραγωγής, ή θά πρέπει νά 
Ιχει σάν στόχο τήν κατάκτηση τοϋ κράτους μέ πολιτικά μέσα;

Ό  διανοούμενος μαρξιστής ντέ Λεόν πίστευε πώς τδ συνδικαλι
στικό κίνημα δφείλει νά είναι τό βιομηχανικό τμήμα ένδς πολι
τικού κινήματος, καί, βασικά μέ δική του έπιρροή, ή εισαγωγή 
στδ καταστατικό τής IWW περιείχε μιά -συγκεκριμένη, άν καί 
άντιφατική, άναφορά στήν πολιτική δράση: «Άνάμεσα σ αύτές 
τις δύο τάξεις (τούς έργάτες καί τούς έργοδότες) πρέπει νά διε- 
ξαχθεΐ Ινας άγώνας μέχρι πού δλοι οΧ έργάτες νά συγκεντρωθοΰν 
τόσο στόν πολιτικό δσο καί στόν έργατικό τομέα, καί νά καρ- 
πωθοϋν αύτά πού παράγουν μέ τήν έργασία τους μέσω μιάς οι
κονομικής δργάνωσης τής έργατικής τάξης χωρίς συνεργασία μέ 
κανένα πολιτικό κόμμα.» (45) Τοΰτο ήταν μεγάλο βήμα πρδς τήν 
κατεύθυνση τής ά^σδοχής τής πολιτικής δράσης γιά νά τδ άνε- 
χτοΰν πολλοί άπό τούς άντιπροσώπους —κι Ινας άπ* αύτούς δή
λωσε: «Ή έκλογική κάλπη είναι άπλώς μιά καπιταλιστική πα
ραχώρηση. Μέ τό νά ρίχνουμε κομματάκια χαρτί μέσα στήν τρύ
πα ένός κουτιοΰ δέν καταφέραμε μέχρι τώρα τήν χειραφέτηση 
τής έργατικής τάξης καί κατά τή γνώμη μου δέν θά τδ κατα
φέρουμε ποτέ.»(46) Στήν πραγματικότητα ή Ιλλειψη σαφήνειας 
πού έπικρατοΰσε στίς συζητήσεις πού Ιγιναν κατά τήν ίδρυση τής 
IWW θά κατέληγαν άργότερα σέ νέα προβλήματα καί διασπά
σεις. Μέσα σ5 Ινα χρόνο ό Γιουτζήν Ντέμπς, Ινας άπδ τούς πιό 
γνωστούς ήγέτες στήν ιστορία τοϋ άμερικάνικου έργατικοΰ κινή
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ματος, παραιτήθηκε άπδ τήν IWW, γιατί πίστευε πώς δδινε έλά- 
χιστη 2μφαση στήν πολιτική δράση, καί τό 1908 6 Ντανιέλ ντέ 
Λεόν, παρόλο πού άρχικά ιεΓχε ύποστηρίξει δτι «ή πολιτική δκ- 
φραση τής έργατιάς πηγάζει μόνο άπό τήν οίκονομική δργάνω- 
ση», (47) διέκοψε τΙς ζ έ σ ε ις  του μέ τόν Χαίηγουντ καί τούς άλ
λους ήγέτες τής IWW στό Σικάγο, γιατί ήταν στρατευμένος στίς 
Ιδέες τής πολιτικής δράσης μέσω τοϋ Σοσιαλιστικοϋ Έργατικοϋ 
Κόμματος, τοΰ όποίου ήταν Ινα άπό τά ήγετικά μέλη.

Άπό τό 1908 μέχρι τό 1915 έπικρατοΰσε κατάσταση σύγχυ
σης: ύπήρχαν δύο δμάδες πού αύτοαποκαλοΰνταν IWW —μία δ
μάδα μέ βάση τό Σικάγο, γύρω άπό τόν Χαίηγουντ καί τόν Βίν- 
σεντ Σαίν Τζών, πού πίστευαν στήν άμεση δράση καί άποκτοΰ- 
σαν όλοένα καί περισσότερο άναρχικές διαθέσεις, καί ή δμάδα 
τοΰ ντέ Λεόν μέ βάση τό Ντητρόϊτ, πού τελικά πήρε τό δνομα 
Διεθνής Βιομηχανική Ένωση Έργατών. Τό άναρχικό στοιχείο 
τής IWW είχε κάνει ήδη αισθητή τήν παρουσία του τό 1906, δταν 
κατάφερε νά περάσει μιά άπόφαση γιά τήν κατάργηση τής θέ
σης τοΰ προέδρου τής IWW: «Έφόσον πλησιάζει ή μέρα πού 
πρέπει νά καταργήσουμε ότι/δήποτε άναφέρεται στήν έξουσία καί 
τήν άντιδραστική πολιτική, ή θέση τοΰ προέδρου μιάς ταξικά συν
ειδητής δργάνωσης δέν είναι Απαραίτητη. Τά μέλη τής βάσης 
πρέπει νά χειρ,ίζονται άμεσα τις ύποθέσεις τής δργάνωσης μέ μιά 
έκτελεστική έπιτροπή βασισμένη σέ μιά κεντρική έπιτροπή.» (48) 
Γιά τήν έφαρμογή αύτής τής άπόφασης κάλεσαν τήν άστυνομία 
νά βοηθήσει τήν δργάνωση νά πάρει στήν κατοχή της τά γρα
φεία καί τά άρχεΐα της, δταν I  πρόεδρος άρνήθηκε νά έγκατα- 
λείψει τή θέση του.

Σ ’ αύτή τήν περίοδο τών σκληρών προσωπικών Αντεγκλήσεων 
καί τών φραξιονιστικών διαμαχών παράλληλα μέ τΙς γνήσιες ι
δεολογικές διαφορές, ή IWW δέν κατάφερε καί πολλά πράγμα
τα. Παρόλο πού Ισχυρίστηκε πώς .είχε 60.000 μέλη τό 1906, μό
νο 14.000 μέλη πλήρωναν τή συνίδρομή τους* ή δργάνωση είχε 
έξασθενήσει πολύ άπό τΙς διάφορες άποχωρήσεις, Ιδιαίτερα ά
πό τήν άποχώρηση τής Δυτικής 'Ομοσπονδίας Έργατών ’Ορυχεί
ων πού έγκατέλειψε τόν Χαίηγουντ τό 1907. Παρόλα αύτά οί 
μαχητικοί συνδικαλιστές άρχισαν νά παρουσιάζουν κάποια έπΐτυ-
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χία, έπειδή ή βιαιότητα καί ή Αμεσότητα τών μεθόδων τους καί 
ή Απλότητα τών Ιδεών τους έβρισκε Απήχηση στούς καταπονημέ
νους Από τή δουλειά, κακοπληρωμένους καί Αμόρφωτους έργά
τες των Ορυχείων, ξυλοκόπους καί έργάτες τής γής. Τό 1910 
Ενας παρατηρητής έγραψε γιά  τούς έργάτες γής τοϋ Νόρθ Γιάμ- 
χιλλ, στό "Ορεγκον, δτι «προπαγάνδιζαν μαζικά τΙς άρχές τοΰ έ- 
παναστατικοϋ συνδικαλισμού.» (4Θ) Ή  IWW καθοδήγησε μέ έπι- 
τυχία τΙς άπεργίες πού έγιναν στήν Πενσυλβάνια τό 1909’ καί τό 
1912 είχε τεράστια έπιτυχία μέ μιά Απεργία στό Λώρενς τής 
Μασσαχουσέτης, δπου γιά τρείς μήνες' οί άγωνιστές τής IWW, πα
ρόλο πού λέγεται πώς Αριθμούσαν μόνο 300 άτομα, διατηρούσαν 
σέ άπεργία  23.000 έργάτες. Στό μεταξύ 6 Χαίηγουντ είχε πάει 
στήν Εύρώπη, δπου συνάντησε τόν Πουζέ καί άλλους ήγέτες τοϋ 
γαλλικοΰ συνδικαλισμοϋ, έτσι πού οί μέθοδοι τής άμεσης δράσης 
καί τοϋ σαμποτάζ πού Εφαρμόστηκαν στό Λώρενς χαρακτηρίστη
καν Αμέσως σάν μή-Αμερικανικές Από πολλούς έχθρούς τής 
IWW.

"Αν καί Απαρνήθηκε τήν πολιτική καί Αποδέχτηκε τήν άμεση 
δράση, ή IWW δέν κατάφερε νά γίνει άληθινά άναρχική Οργά
νωση. Τό 1912 Ιγιναν άποτυχημένες προσπάθειες νά έφαρμοστεϊ 
ή άποκέντρωση στήν -Οργάνωση, καί 6 Άλεςάντερ Μπέρκμαν έ
γραψε μέ λύ>πη: «Τό θέμα τής τοπιικής αύτονομίας, πού είναι αυ
τό καθαυτό Αξιωματική Αναγκαιότητα ένός Αληθινά έπαναστατι- 
κοΰ κινήματος, έχει τόσο πολύ συσκοτιστεί στίς συζητήσεις τοϋ 
συνεδρίου, ώστε Αγνοήθηκε τελικά τό γεγονός δτι δέν είναι νοη
τή ή δπαρξη καμιάς Οργάνωσης άπό άνεξάρτητους καί αύτάρκεις 
έργάτες χωρίς Απόλυτη τοπική αύτονομία.» (50) Ό  Μπέρκμαν καί 
ή "Εμμα Γκόλντμαν βρήκαν πολλά στοιχεία γιά νά συμπαθήσουν 
τή μαχητική IWW: ήταν οί πρώτοι πού συνεργάστηκαν μαζί της, 
μιά καί ύπεράσπιζε τήν έλευθερία τοΰ λόγου καί τής κινητοποίη
σης, καί οί πρώτο: πού συμπαραστάθηκαν δταν δικάστηκαν καί 
φυλακίστηκαν οί ήγέτες της, άλλά δέν συνδέθηκαν ποτέ πολύ 
στενά, μιά καί οί διαμάχες τοΰ άμερικάνικου συνδικαλιστικού κι
νήματος άπεΐχαν πολύ άπό τά Αναρχικά δνειρα γιά τό πώς θά 
έπρεπε νά είναι ή έργατική τάξη. Ό  Μπέρκμαν δμως καί ή νΕμ- 
μα Γκόλντμαν έπεσαν θύματα τών ίδιων συνθηκών δπως καί οί
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ήγέτες τής IW W  δταν, μετά τήν είσοδο τής Αμερικής στόν πό
λεμο τό 1917, δέχτηκαν πλήγματα δλες οί «Ανατρεπτικές» Οργα
νώσεις. Μαζί μέ τούς ήγέτες τής IW W  Αγωνίστηκαν ένάντια 
στήν κατάταξη στό στρατό' Αγωνίστηκαν ένάντια στίς καταδίκες 
πού έπιβλήθηκαν στόν Μούνεϋ καί τόν Μπίλλινγκς στό Σάν Φραν- 
τσίσκο τό 1917. Ή  ιδία καταστολή πού Ιβαλε τέλος στήν στα
διοδρομία τους σΑν Αγκιτάτορες στίς Η Π Α , Ιβαλε τέλος στήν 
ούσία καί στή δράση τής IW W , κι δστειλε τόν Μπίγκ ΜπΙλλ 
Χαίηγουντ στήν ϊδια Απογοητευτική έξορία στή Ρωσία, δπου πέ
θανε τό 1925. Μέ τό τέλος τοϋ πολέμου 6 Αναρχοσυνδικαλισμός 
είχε κυριολεκτικά έξαφανιστεΐ άπό τΙς Η Π Α  καί παρόλο πού δ 
Αντιπολιτικός βιομηχανικός συνδικαλισμός Ιμελλε νά συνεχίσει νά 
ύπάρχει καί μιά δόση βίας έξακολούθησε νά κυριαρχεί στίς βιο
μηχανικές διαμάχες τής δεκαετίας τοϋ 1930, δ χαρακτήρας του 
δέν ήταν πραγματικά Αναρχικός.

Ή  πείρα τής IW W  Αφησε πίσω της Ινα θρύλο Αγωνιστικότη
τας* γιά λίγο διάστημα έπηρέασε βρισμένα ξένα συνδικάτα — Ι
διαίτερα στό Μεξικό, δπου οί Μεξικανοί έργάτες, πού είχαν ζήσει 
τίς μεθόδους τής IW W  στίς Η Π Α , γύριζαν γιά  νά συνδεθοϋν μέ 
τούς Αναρχικούς, πού στά χρόνια τής μεξικάνικης έπανάστασης 
ΑντλοΟσαν διδάγματα Αναρχοσυνδικαλιστικής πρακτικής άπό τήν 
'Ισπανία. (51) ’Αλλά ή αύξανόμενη εύημερία τών Η Π Α , τό τέ
λος τής μετανάστευσης καί ή συγχώνευση τών ξένων στοιχείων, 
καθώς καί δ βαθμιαίος μετρ^ασμός τής σκληρότητας τής Ανεξέ
λεγκτης καπιταλιστικής έπέκτασης, δλα αύτά καταράκωσαν 
τή βάση τοϋ Αμερικάνικου άναρχοσυνδικαλισμοΰ. Στή δεκαετία 
τοΟ 1920 καί τοϋ 1930 δ Αναρχισμός σάν θεωρία διαπηρήθηκε 
ζωντανός στίς Η Π Α  άνάμεσα στούς Ιταλούς καί Ισπανούς με
τανάστες' καί πράγματι Ιμελλε νά γνωρίσει καινούργια δημοσιό
τητα μέ τή δίκη τοϋ Σάκκο καί τοϋ Βαντζέτι καί τήν έξάχρονη 
νομική μάχη πού έπακολούθησε άπό τήν καταδίκη τους τό 1921 
μέχρι τήν έκτέλεσή τους τό 1927. *0 Σάκκο καί δ Βαντζέτι εί
χαν καταδικαστεί γιά  τή διάπραξη φόνου στή διάρκεια μιάς S- 
νοπλης ληστείας κοντά στή Βοστώνη' παρόλο πού τά σχετικά



στοιχεία αύτής τής ύπόθεσης έξακολουθοΰν νά άμφισβητοϋνται*, 
ή γνώση πώς ήταν δηλωμένοι άναρχικοί άναμφίβολα δημιούργη
σε προκαταλήψεις Ινάντιά τους στή σκέψη τών πολιτών τής Μασ- 
σαχουσέτης, ένώ τό ίδιο γεγονός μέ τή σέιρά του κινητοποίησε 
πάρα πολλούς φιλελεύθερους καί άνδρες καί γυναίκες τής άρι- 
στεράς άπ’ δλες τίς παρατάξεις. Κ: δμως φαίνεται πώς ή πρω
τοβουλία γιά  τήν έκκηρατεία συμπαράστασής τους ξέφυγε άπό τά 
χέρια τών άναρχικών συντρόφων τους* οί κομμουνιστές ήταν έ- 
κεΐνοι πού δράστηριοποιήθηκαν όλοένα καί περισσότερο tik συμ
παράστασή τους —-παρόλο πού κατά καιρούς Ιμεναν ΙκπληκτοΊ ά
πό δριαμένα άντισοβιετικά σχόλια πού Ικανέ b Βαντζέτι ίτή  φυ
λακή—  Ινώ οί άναρχικοί πού είχαν άποτελέσει άρχικά τήν έ- 
πιτροπή συμπαράστασης Ιγιναν άντίστοιχα άνήσυχοι καί καχύ- 
ποπτοι. ΤΗταν ίσως ή τελευταία φορά πού οί ξεπερασμένοι πιά 
βομβισμοί τών άναρχικών — μιά βόμβα στό σπίτι τοϋ δικαστή καί 
μιά στ& σπίτι ένδς ένόρκου—  έξακολουθοΟσαν νά δίνουν τήν έν- 
τύπωση δτι b Αναρχισμός άποτελοΟσε δσχυρή δύναμη στίς Η Π Α . 
Στά μέσα τοΟ 20οΟ αιώνα, 6 άναρχισμός στίς Η Π Α  ύποχώρησε 
καί κατέληξε νά είναι Ινα δνειρο, πού τό συζητοΟν οί διανοούμε
νοι, ή Ινα σύμβολο έξέγερσης ένάντια στήν κοινωνία τής άφθο- 
νίας, πού έξακολουθεΐ νά έπηρεάζει Ιδεαλιστές σπουδαστές, άλλά 
πού Ιχει πάφει πιά νά άποτελεΐ Αποτελεσματική κοινωνική δύ
ναμη.

Πριν άπό τό 1914 οί ΙΙδέες καί ή πρακτική τοΟ άναρχοσυνδικα- 
λισμοΟ είχαν πλατιά 'διάΐδοση. Ή  Μπήατρις Γουέμπ Ιγραφε τό 
1912: «Ό  συνδικαλισμός πήρε τή θέση τοϋ ξεπερασμένου πιά 
μαρξισμ&ϋ. Ό  δογισμένος νεολαίος, μέ ταλαιπωρημένο πρόσωπο, 
συνοφρυωμένος καί ξερακιανός είναι στήν έποχή μας συνδικαλι
στής b έτοιμόλογος νεαρός έργάτης πού ή γλώσσα του κόβει 
καί ράβει, παπαγαλίζει σήμερα τά συνθήματα τοΟ γαλλικού συν
δικαλισμοί καί δχι τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας.» (52) Π α
ρόλο πού αύτές οί Ιδέες δέν έπέζησαν οδτε στίς άναπτυγμένες κα

* Σύμφωνα μέ τήν πιό πρόσφατη ί-ρευνα τών <τχετικών (ττ^χείατν άπό τόν 
Φράνοας Ράσοελ, &co ενδιαφέρον βιβλίο του «Τραγωδία <ηό Ντένταμ> 
(Νέοί 'Ύόρκη 19Μ, Λονδίνο 1963), γίνεται ή υπόθεση δτι 6 Σάκκο Ιαιος 
νά ήταν Ιναχος (παρόλο που feocve τή λη<π®1α μάλλον γιά άναρχικούς 
σκοπούς), ένώ ό Βαντζέτι είναι «χεδον -σίγουρο #τι ήταν Αθώος.
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πιταλιστικές χώρες οδτε στή συγκεντρωτική Ρωσία, Εξακολούθη
σαν νά είναι Ισχυρές σέ χώρες δπου ή ταξική πάλη ήταν βίαιη 
καί τό κράτος Ανίσχυρο ή Απρόθυμο νά έπέμβεί — στήν ’Αργεν
τινή, δ*που ή προπαγάνδα τοϋ Μαλατέστα δέν είχε ληομονηθεΐ 
άπό τούς ’Ιταλούς μετανάστες στήν Ουρουγουάη καί τή Βολιβία 
στό Μεξικό καί τό Περοΰ, δπου οί Ισπανοί καί διάφοροι άλλοι 
άγωνιστές πού είχαν ζήσει στίς Η Π Α  τή δράση τής IWW, δια
τήρησαν τήν παράδοση τής άμεσης έργατικής δράσης σέ Επανα- 
στατική κατάσταση. (53) Οί άναρχοσυνδικαλιστικές Ιδέες δμως 
πού ξ*κίνησαν άπό τή Γαλλία στό τέλος τοϋ 19ου αιώνα άναπτύ- 
χθηκαν μέ Επιτυχία μόνο σέ μία χώρα, έτσι πού γιά σύντομο διά
στημα, τό καλοκαίρι τοΰ 1936, ή Αναρχική έπανάσταση έδειχνε 
πώς λίγο Απόμενε Ακόμη γιά νά· πραγματωθεΐ. Ή  χώρα αύτή 
είναι ή 'Ισπανία* έκεΐ μπαροϋμε νά δοΰμε νά δρα Αποτελεσματικά 
Ινα σοβαρό Αναρχικό κίνημα καί ή ήττα αύτοΰ τοϋ κινήματος 
τό 1937 Επισφράγισε τό τέλος τοϋ Αναρχισμού σάν σοβαρής πολι
τικής δύναμης, άν καί Εξακολουθεί νά έπιζεί σάν κίνημα διανοουμέ-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Of άναρχικοί at δράοη: 'Ισπανία

«ΕΙρήνη μέ τούς άνθρωπους, πόλεμος ένάντια 
στούς θεσμούς.»

Ισπανικό άναρχικό σύνθημα

«Δέν ήταν μόνο πρόβλημα ψωμιού άλλά καί 
μίσους.»

Σαλβαντόρ Κορντόν

«Ό  Ισπανός ζεΐ πολύ μέ έπιδεβαιώσεις καί 
μέ κατηγορηματικές άρνήσεις.»

Χοσέ Πεϊράτς

1

Για έβΦομήντα περίπου χρόνια 6 άναρχισμός δέν άποτελοϋσε έπα- 
ναστατική δύγομη στήν Ισπανία* καί δμως σ’ αύτή τή χώρα τό 
κίνημα κατόρθωσε να άποκτήσει μεγαλύτερη έπιρροή ά π  Οπου
δήποτε άλλοϋ στό-',/ κόσμο. Στήν Ισπανία  έμφανίστηκαν Ολοκάθα
ρα οί έντάσεις καί οί άντιφάσεις, ή άγριότητα καί ή εύγένεια, 
τό άποκαλυπτικό δραμα καί ή Ορθολογική πίστη τών άναρχικών.

Υ πάρχει μιά πολύ άπλή έξήγηση τοΟ γεγονότος δτι ό άναρχι- 
σμος έξελίχθηκε σέ μαζικό κίνημα στήν Ισπανία , μαζικό κίνημα 
τεραστίων διαστάσεων μάλιστα. Ή  χώρα ήταν καθυστερημένη’ ή 
κυβέρνηση έντελώς άνίσχυρη’ ύπήρχε Ινα τεράστιο χάσμα άνά
μεσα στούς φτωχούς καί τούς πλούσιους* πάνω άπ’ δλα δ πλη
θυσμός ήταν άγροτικός καί ζούσε, σέ πολλές περιοχές, άπελπιστι- 
κά κοντά στά δρια τής λιμοκτονίας καί παρακινιόταν άπό τό ?ν- 
τονο μίσος του ένάντια στούς γαιοκτήμονες καί τούς παπά&ες — 
&λα αύτά ήταν χαρακτηριστικά πού μποροΟσαν νά βρεθοΟν καί 
άλλοΟ στήν Εύρώπη (στή Σικελία, λογουχάρη). Ενδέχεται, δ
πως πιστεύουν μερικοί, ή· Ιδιοσυγκρασία τών 'Ισπανών νά άνταπο- 
κρινόταν στόν έξτρεμισμό τών άναρχικών θεωριών’ καί έπειδή δ 
πληθυσμός ήταν συνηθισμένος σέ αιώνες θρησκευτικοί φανατι
σμού, προφανώς άνταποκρίθηκε πρόθυμα σ’ Ιναν άλλου είδους φα
νατισμό. "Ισως, πάλι, δ άτομικισμός, ή άνεξάρτητη περηφάνεια
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καί b αύτοσεβασμός, πού ήταν κοινά χαρακτηριστικά τοΟ 'Ισπα- 
νοϋ, ν& τον έκαναν νά Αποδεχτεί πρόθυμα μιά θεωρία πού, μέ 
πιό Ακραία μορφή Ακόμα κι άπό τήν προτεστάντικη θρησκεία, Εν
αποθέτει στό κάβε Αιτομο τήν εύθύνη γιά τΙς πράξε-ις του. 01 
μαρξιστές Ιστορικοί προσπάθησαν νά Αποδώσουν τήν Επιτυχία τοϋ 
άναρχισμοϋ καί δχι τοϋ μαρξισμού στήν Ισπανία σέ μιά άνάλυση 
τοϋ τρόπου μέ τόν όποιο καταστράφηκαν τά δεσμά τής φεουδα- 
λικής τάξης πραγμάτων τόν 19ο αΙώνα, χωρίς ν’ άντικαταστα- 
θοϋν άπό τίς σχέσεις πού πηγάγουν Από τή σύγχρονη βιομηχανι
κή καί οικονομική Οργάνωση' Ιτσι λοιπόν ή 'Ισπανία δέν ήταν 
κατά %άποιο τρόπο συγχρονισμένη μέ τό πρότυπο ίστορικής άνά- 
πτυξης σέ Αλλες περιοχές. (1) "Αλλοι, πάλι, πιστεύουν δτι τό 
Ισπανικό Αναρχικό κίνημα Αποδείχνει τήν Αλήθεια τοϋ ισχυρισμού 
τοΰ Μπακούνιν δτ* μόνο Εκείνοι πού δέν έχουν νά χάσουν τίποτα 
— τό λοΰμπεν προλεταριάτο ή οί άκτήμονες Εργάτες—  μποροΰν 
νά γίνουν Αληθινοί Επαναστάτες.

"Ισως δλες αύτές οί αιτίες νά βοήθησαν τόν Φανέλλι νά δια
δώσει τή διδασκαλία τοΰ Μπακούνιν στήν 'Ισπανία καί νά έχει 
τόσο μακροπρόθεσμα άποτελέσματα. 'Οπωσδήποτε, ή στιγμή τής 
άφιξης τοϋ Φανέλλι ήταν Αρ-κετά ευνοϊκή γιά τή διάδοση δποιασ- 
δήποτε Ε παναστατικής θεωρίας. Τό 1868 ή αύξανόμενη δυσα
ρέσκεια τοΰ ίσπανικοΰ λαοΰ Ενάντια στό καθεστώς τής βασίλισσας 
Ισαβέλλας Ιφτασε στό Αποκορύφωμά της, καί ή βασίλισσα ά- 
ναγκάστηκε νά παραιτηθεί. Ή  άναζήτηση διαδόχου — Εκτός άπό 
τό δτι προκάλεσε τήν ύποψηφιότητα κάποιου μέλους τών Χοεν- 
τσόλερν, πράγμα πού ιέδωσε άφορμή γιά τό ξέσπασμα τοΰ Γαλλο- 
ΙΙρωσσικοϋ Πολέμου τό 1870—  είχε σάν Αποτέλεσμα μιά σύν
τομη περίοδο Αδύναμης συνταγματικής μοναρχίας, δστερα Ακο
λούθησε μιά βραχύβια φιλελεύθερη δημοκρατία, καί τελικά, με
τά Από μιά περίοδο σύγχυσης καί άναταραχής, έγινε ή παλινόρ
θωση τών Βουρβώνων καί Ακολούθηαε γενικευμένη Αντίδραση πού 
έκανε ύπερβολικά δύσκολη δποιαδήποτε Επαναστατική δράση. Πα
ρόλα αύτά, στή διάρκεια τής περιόδου 1868-74, δλα φαίνονταν 
πιθανά στήν 'Ισπανία. Τά χρόνια αύτά παρατηρήθηκαν σποραδικά 
ξεσπάσματα Εξεγέρσεων σέ διάφορα μέρη τής χώρας, πού ξεκί
νησαν τόσο άπό τήν άκρα καρλιστική δεξιά δσο καί άπό τήν ό-
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μοσπονδςακή δημοκρατική άριστερά. Σ ’ αύτές τΙς συνθήκες ένός 
παραλίγο έμφυλίου πολέμου οί 'Ισπανοί άναρχικοί είχαν τήν 
πρώτη τους ιέμπειρία δράσης. Πρόκειται έπίσης γιά  μιά περίοδο 
κατά τήν Οποία πάρα πολλοί μεσοαστοί διανοούμενα άποδέχτη- 
καν τίς θεωρίες τοΟ Προυντόν. Ό  Π ί υ Μαργκάλ, 0 ήγέτης τοΟ 
φεντεραλκιτικοΰ κόμματος καί πρωθυπουργός γιά  λίγο διάστημα 
τήν έποχή τής δημοκρατίας, είχε μεταφράσει τόν Προυντόν, καί 
οί Ιδέες του γιά  μιά Ομοσπονδιακή κοινωνία μέ βάση μικρές αύ- 
τάρκεις καί αύτοδιοικούμενες κοινότητες πλησίαζαν τΙς Εδέες 
τών Οπαδών τοϋ Μπακούνιν, ώστε νά Ιχουν άρκετά κοινά σημεία. 
Σύμφωνα μ’ Ιναν άναρχικό διανοούμενο: «Συνειδητά ή Ασυνεί
δητα οί θεωρίες τοϋ Προυντόν άποτελοϋν τό πιστεύω τής πλε*ο- 
ψηφίας τοϋ ίσπανικοϋ λαοϋ, Ιτσι πού μέ τή μιά ή τήν άλλη μορ
φή Θά βρήτε σέ κάθε 'Ισπανό κι Ιναν αύτονομιστή.» (*) *0 Πί υ 
Μαργκάλ είχε συνδέσει σαφώς τήν Ιδέα μιάς Ομοσπονδιακής δια
κυβέρνησης μέ τήν ίδέα τής κοινωνικής έπανάστασης καί είχε 
δώσει έμφαση στό γεγονός δτι «ή έπανάστασή μας δέν είναι κα
θαρά πολιτική* είναι κοινωνική.» (3) "Ετσι λοιπόν, στά ταραγμέ
να χρόνια 1868-74 οί νέες Ιδέες γιά τήν κοινωνική Οργάνωση 
ήταν στενά συνδεδεμένες μέ τΙς ιδέες τής Ομοσπονδίας καί τής 
έθνικής αύτονομίας. Πράγματι, κάτι πού μπορεΐ νά αιτιολογήσει 
τήν έπιτυχία τοϋ άναρχισμοϋ στή Βαρκελώνη είναι τό γεγονός Ο
τι άποτέλεσε κίνημα τής έργατικής τάξης πού · άντιστάθμιζε τό 
καταλάνικο έθνικιστικό καί αύτονομιστικό κίνημα τών μεσοα
στών.

Τήν έποχή αύτή δέν ύπήρχε σχεδόν καθόλου γνήσιο σοσιαλι
στικό κίνημα -στήν 'Ισπανία. Λέσχες δπως ή «Καλλιέργεια τών 
Τεχνών» στή Μαδρίτη ή ή «Ateneo C atalan de la Clase O- 
brera» στή Βαρκελώνη, Βδιναν τήν εύκαιρία σέ μικρές Ομάδες 
νά'συζητοϋν τΙς Ιδέες τοϋ Φουριέ καί τοΰ Προυντόν καί τΙς δυνα
τότητες πού ύπήρχαν γιά τήν Οργάνωση τής κοινωνίας μέ βάση 
τήν άμοιβαία συνεργασία. ΣτΙς Ομάδες αύτές συμμετείχαν έπαγ- 
γελματίες, φοιτητές καί τεχνίτες, άπό τούς τελευταίους Ιδιαίτερα 
οί τυπογράφοι καί οί τσαγκάρηδες. Δέν ήταν άκόμΛ έπαναστά- 
τες, καί ένας άπό τούς πρώτους Οπαδούς τοΰ Μπακούνιν στήν 
'Ισπανία, 0 Ραφαέλ Φάργκα Πελιθέρ, άνέφερε στόν Μπακούνιν
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πώς δ ισπανικός σοσιαλισμός δέν «είναι άκόμα τόσο Αναπτυγμέ
νος ίσο θά, θέλαμε.» (4) Παρόλα αύτά, τοΟτες οί μικρές όμάδες 
είναι πού Ιδωσαν στόν Φανέλλι τήν εύκαιρία προπαγάνδας, κι 
άνάμεσά τους διάλεξε τά είκοσι περίπου άτομα πού άποτέλεσαν 
τά πρώτα μέλη τοΰ άναρχικοϋ κινήματος στήν Ισπανία.

Οί πρώτοι δπαΐδοί τοΰ Φανέλλι βρίσκονταν στή Μαδρίτη* 
φαίνεται πώς 6 πιδ σημαντικός ήταν ό Άνσέλμο Λορέντζο, £νας νε
αρός τυπογράφος, πού μετά άπό μερικά χρόνια θά πήγαινε στή Βαρ
κελώνη καί θά γινόταν μιά άπδ τίς ήγετικές φυσιογνωμίες 
τών άναρχικών. "Γστερα άπδ τήν ίδρυση μιάς Αμάδας στή Μα
δρίτη δ Φανέλλί πήγε στή Βαρκελώνη. "Ενας άπδ τούς νέους 
φίλους του -στή Μαδρίτη, δ Χοσέ Ρουμπάου Ντοναντέου, πού στό 
σπίτι του είχε κάνει τΙς πρώτες συγκεντρώσεις του ό Φανέλλι, 
τόν δφερε σέ έπαφή μ’ έναν ζωγράφο, τδν Χοσέ Λουίς Πελιθέρ, 
κα> τόν Ανιψιό του, Ραφαέλ Φάργκα Πελιθέρ. Στό έργαστήριο 
τοϋ Πελιθέρ & Φανέλλ* μίλησε σέ μιά όμάδα άπό είκοσι άτομα 
κι δτσι ξεκίνη<κ τό κίνημα στή Βαρκελώνη. *0 Φάργκα Πελι
θέρ, >6 Ανιψιός τοϋ ζωγράφου, δπαιξε σημαντικό ρόλο στήν Ανά
πτυξη τοϋ κινήματος, γιατί μέ τήν προσωπική του μεσολάβηση 
δημιουργήθηκαν έπαφές άνάμεσα στούς ιάστούς διανοούμενους τοϋ 
κύκλου τοΟ θείου του καί στό «Όμοσπονδιακδ Κέντρο Ε ργατι
κών Σωματείων Βαρκελώνης», πού συνένωνε άρκετά χαλαρά τΙς 
διάφορες έργατικές άργανώσεις πού ύπήρχαν στήν πόλη —σέ μιά 
πόλη δπου ή ύπαρξη τής ύφαντουργικής βιομηχανίας είχε ώθή- 
σει στή δημιουργία τοΰ πιό προχωρημένου και καλύτερα όργανω- 
μένου έργατικοΰ κινήματος όλόκληρης τής Ισπανίας. Μ* αύτές 
τΙς Ιπαφές οί άναρχικοί άρχισαν νά διαβλέπουν τή δυνατότητα 
γνήσιας -προλεταριακής άνταπόκρισης ιστίς άπόψεις τους, μολονό
τι γιά πολύ διάστημα οί έπαναστάτες δέν ήταν παρά μειονότητα 
μέσα στό έργατικό κίνημα τής Βαρκελώνης.

01 δπαδοί τοϋ Φανέλλι πήραν τό δνομα Ισπανικό Τμήμα τής 
Διεθνοϋς καί, σάν τόν Μπακούνιν, δέν πίστευαν δτι τό πρόγραμ
μα τής Μπακουνινικής Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας, πού προ
παγάνδιζε δ Φανέλλι, έρχόταν σέ σύγκρουση μέ τούς στόχους τής 
Διεθνοϋς. Πολύ γρήγορα Απογοητεύτηκαν καί βρέθηκαν νά συμ
μετέχουν σ’ δναν Αγώνα ένάντια στούς μαρξιστές, πού πολύ συ
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χνά τούς άφηνε Αμήχανους καί πού τελικά άφησε τό ίσπανικό 
Εργατικό κίνημα μόνιμα καί καταστροφικά δια σπασμένο. Τό 1870 
καί τό 1871 άρχιααν σιγά-σιγά νά .συνειδητοποιούν τή διαμάχη 
άνάμεσα στόν Μάρξ καί τόν Μπακούνιν, καί άναγκάστηκαν μέ 
δισταγμό νά διαλέξουν μέ ποιά πλευρά θά πάνε. Δύο μέλη τής 
άρχικής όμάδας, ό Φάργκα Πελιθέρ καί ό Σεντινιδν, πήγαν στό 
συνέδριο τής Βασιλείας τό 1869 καί συνάντησαν τόν Μπακούνιν 
προσωπικά’ παραβρέθηκαν Επίσης Ανίσχυροι παρατηρητές στήν 
τελική κατάρευση τής Διεθνοϋς στή Χάγη τό 1872. Ό  Άνσέλμο 
Λαρέντζο πήγε στή ισυνδιάσκεψη τοΰ Λονδίνου τό 1871 καί 2τυ- 
χε καλής ύπο'δοχής άπό τόν Μάρξ καί τόν "Εγκελς. Γρήγορα δ
μως άπογοητεύθηκε άπό τήν άτμόσφαίρα πού Επικρατούσε στή 
συνδιάσκεψη. "Ανθρωπος μέ Ανυποχώρητη «Ιλικρίνδία, τιμιότητα, 
καί απλότητα, περίμενε πάρα πολλά άπό τό συνέδριο ένός κινή
ματος πού φαινόταν νά προσφέρει στούς 'Ισπανούς τήν Ελπίδα 
πραγματικής ύποστήριξης. Παρόλο πού Εντυπωσιάστηκε άπό τή 
γνήσια θερμή ύποδοχή τοϋ Μάρξ, κι άκόμα περισσότερο άπό τήν 
πολυμάθεια του, έγραψε άργότερα γιά τό συνέδριο γενικά: «"Ε
χω λυπηρές άναμνήσεις άπό τή βδομάδα πού πέρασα σέ Εκείνο 
τό συνέδριο. Μέ Επηρέασε πολύ άσχημα: είχα τήν Ελπίδα δτι θά 
έβλεπα .μεγάλους .στοχαστές, ήρωΐκούς ύπερασπιστές τών Εργαζό
μενων, θερμούς προπαγανδιστές τών νέων Ιδεών, προάγγελους μ&> 
&ς κοινωνίας μεταμορφωμένης άπό τήν έπανάσταση, δπου θά κυ
ριαρχεί ή δικαιοσύνη καί ή εύτυχία, κι Αντίθειτα, διαπίστωσα σο
βαρές διαμάχες καί τρομακτική Εχθρότητα άνάμεσα σέ Εκείνους 
πού θά δπρβπε νά είναι Ενωμένοι μέ μιά θέληση γιά τήν Επί
τευξη τοϋ ϊδιου σκοπού.» (5)

Στό τέλος τοΰ 1871, δταν είχε διευρυνθεΐ ή διάσπαση τής Διε
θνοϋς, ό γαμπρός τοΰ Μάρξ, Πώλ Λαφάργκ, Ιφτασε στήν Ισ π α 
νία σάν Εκπρόσωπος τοϋ Γενικοΰ Συμβουλίου τού Λονδίνου καί 
προσπάθησε νά Αποκτήσει τόν Ελεγχο τοϋ Ισπανικού Τμήματος 
τής Διεθνούς. Είχε Ελάχιστη Επιτυχία καί ίσως γι* αύτό τό λόγο 
κατάφερε νά διατηρήσει καλές προσωπικές σχέσεις μέ τόν Ά ν
σέλμο Λορέντζο καί βρισμένους άλλους άπό τούς σημαντικούς δπα- 
δούς τοΰ Μπακούνιν. "Ολα αύτά έγιναν δέκα περίπου χρόνια 
πρίν καταφέρει τό μαρξιστικό σοσιαλιστικό κόμμα ν’ Αποκτήσε:
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κάποια έπιρροή “καί, μέ τήν ηγεσία τοΰ Πάμπλο Ίγκλεσίας, έ
νός νεαρού τυπογράφου πού ήταν £να άπό τά πρώτα -μέλη τής 
Διεθνοΰς πού άκολούθησε τόν Μάρξ καί τόν Λαφάργκ καί δχι 
τόν Μπακούνιν καί τούς 'Ισπανούς όπα'δούς του, ν’ άρχίισει νά 
έξελίασεται σέ σοσιαλιστικό συνδικαλιστικό κίνημα καί σέ σοσια
λιστικό πολιτικό κόμμα.

Τελικά ή πρόοδος τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος στήν Ισπανία, 
όποια^δήποτε πολιτικής άποψης, άνασχέθηκε άπό τά σκληρά κυ
βερνητικά μέτρα; ένάντια στή Διεθνή, πού τέθηκε έπίσημα έκτός 
νόμου τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1872. Παρόλα αύτά συνέχισε τή δράση 
του μέχρι καί τήν πτώση τής δημοκρατίας τό 1874. *Εγιναν συ
νέδρια γιά νά συζητηθούν οί θεμελιακές άρχές έπαναστατικής 
δράσης* τά συνέδρια αύτά άντανακλοΰσαν τις διαμάχες πού έπι- 
κρατοΰσαν στή Διεθνή. (Σ’ 2να συνέδριο στήν Κόρ-ντομπα τήν 
Πρωτοχρονιά τοΰ 1873 τό Ισπανικό Τμήμα τής Διεθνοϋς δήλωσε 
έπίσημα δτι ύποστήριζε τό Μπακούνιν καί δχι τόν Μάρξ.) ’Ε
κείνη τήν Ιποχή τό Αναρχικό κίνημα βγήκ€ στήν παρανομία μετά 
τήν παλινόρθωση τής μοναρχίας —καί, δπως «ίναι φυσικό, ή βα
σική άρχή τοΰ άντισυγκεντρωτισμοΰ καί τής άνωνυμίας στήν δ- 
ποία βασιζόταν τό κίνημα Ικανέ εύκολη τήν παράνομη δπαρξή 
του— , κατέγραψε άρκετές έπιτυχίες στό ένεργητικό του καί δη
μιούργησα πολλούς άπό τούς θρύλους του. Μιά άπό τις βασικές 
άρχές πού τήρησαν μέ έπιμονή οί Ίαπανοί άναρχικοί ήταν δτι 
«ή χειραφέτηση τών έργατών πρέπει νά είναι Ιργο τών Ιδιων 
τών έργατών», καί κατά συνέπεια πρόσφεραν τή βοήθειά τους σέ 
άρκετές αύθόρμητες άπεργίες στή Βαρκελώνη καί άλλοΰ. Μιά 
άπ’ αύτές —ή γενική άπεργία γιά τήν έφαρμογή τοΰ δχτάωρου 
πού ?γινε άπό τούς έργάτες χάρτου στό Άλκόυ, άνάμεσα Βα
λένθια καί Άλικάντε—  κατέληξε σέ μιά έξέγερση τό 1873 πού 
Ικανέ τό Άλκόυ Ορόσημο στήν Ιστορία τοΰ άναρχικοϋ κινήματος. 
Οί άντοπρόσωποι άπό τό Άλκόυ είχαν διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στό συνέιδριο τής Κόρντομπα, καί πέντε άπ’ αύτούς ήταν μέ
λη τοΰ Όμοσπονβιακοΰ Συμβουλίου τής Διεθνοϋς στήν Ισπανία. 
Κατά συνέπεια τό Άλκόυ έπιλέχτηκε σάν Ιδρα τοΰ 'Ομοσπονδια
κού Συμβουλίου, γιά νά μποροΰν άρκετές άπό τίς ήγετικές φυ
σιογνωμίες τοΰ Ίσπα.νικοΰ Τμήματος τής Διεθνοϋς νά βρίσκονται
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έκεϊ γι ά νά 'καθοδηγήσουν προσωπικά τήν έξέγερση. Οί έργάτες 
κατέλαβαν κι έκαψαν τά Εργοστάσια, σκότωσαν τό δήμαρχο καί 
τριγύριζαν στήν πόλη δείχνοντας τά κεφάλια τών Αστυνομικών 
πού είχαν έκτελέσει. ΤΗταν μιά τρομακτική 2νδειξη τόσο τής έκ- 
πληκτικής δύναμης τών έργατών, δσο καί τής Ανηλεότητάς τους 
ύστερα άπτό μακρόχρονη καταπίεση* τό ’Αλκόυ έγινε τδ σύμβολο 
πού θύμιζε στούς έργάτες τήν μαχητική παράδοσή τους καί στήν 
μπουρζουαζία τήν Απειλή τής βίας καί τής τρομοκρατίας (®)

Τό πραγματικό έπίτευγμα δμως τών Αναρχικών στά λίγα χρό
νια Ανάμεσα στήν Αφιξη τοΟ Φανέλλι καί τή-ν παλινόρθωση τών 
Βουρβώνων δέν ήταν άπλώς τδ δτι είχαν άρχίσει νά έπηρεάζουν 
τούς έργάτες ένός βιομηχανικοί} κέντρου δπως ή Βαρκελώνη καί 
νά έφαρμόζουν τήν Γδέα τής έπαναστατικής Απεργίας τριάντα χρό
νια πρίν Από τήν Ανάπτυξη τών Αναρχοσυνδικαλιστικών θεωριών 
στή Γαλλία. Τό σημαντικότερο έπίτευγμα τοϋ ίσπανικοϋ Αναρχι- 
σμοϋ ήταν ή έπιρροή του στό περισσότερο καταπιεσμένο καί Α
πελπισμένο τμήμα δλόκληρου τοϋ πληθυσμοϋ — στούς Ακτήμονες 
έργάτες γής καί στούς μικρογεωργούς τοϋ νότου. Αύτός Ακριβώς 
δ συνδυασμός τών τεχνιτών καί έργατών τών πιό Αναπτυγμένων 
βιομηχανικών περιοχών μέ τΙς Απελπιστικά φτωχές Αγροτικές μά
ζες, πού είχαν θεωρηθεί άπό τόν Μπακούνιν τό καλύτερο ύλικό 
γιά τήν έπανάσταση, πρόσφερε στό Αναρχικό κίνημα τήν πλατιά 
λαϊκή βάση του καί τή βαθιά έπιρροή του.

Στήν ίυπανική ίστορία είχαν γίνει πάρα πολλές αύθόρμητες, Α
νοργάνωτες καί Αγρια πνιγμένες στό αίμα Αγροτικές έξεγέρσεις 
στήν Καστίλλη, στήν ’Αριαγωνία καί τήν ’Ανδαλουσία. Τόν 19ο 
αίώνα ή μοίρα τών Αγροτών ήταν ίσως σκληρότερη άπό ποτέ' ή 
κοινοτική γή είχε παραβιαστεΐ καί είχε πουληθεί Από κυβερνή
σεις πού χρειάζονταν μετρητά γιά νά Ισοσκελίσουν τδν προϋπο
λογισμό τους* οί γαιοκτήμονες Αναγνώριζαν δλοένα καί λιγότερ€ς 
ύποχρεώσεις Απέναντι στούς Αγρότες. "Οπως καί στήν ’Ιταλία, 
οί Απόντες γαιοκτήμονες άρχισαν νά θεωροϋν τά κτήματά τους 
Αποκλειστικά σά μέσο συγκέντρωσης εισοδημάτων πού τούς £δι- 
ναν τή δυνατότητα νά ζοϋν μέ Ανεση σέ άλλα μέρη — ή δταν 
ζοΰσαν στά κτήματά τους ή κάπου έκεί κοντά, δπως στήν οίνο- 
παραγωγι,κή περ-ιοχή τοΰ Χερέζ, τό βιοτικό τους έπίπεδο τόνιζε
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τδ χάσμα πού ύπήρχε άνάμεσα στούς φτωχούς καί τούς πλού
σιους. ’Αρκετοί άπό τούς πρώτους συνεργάτες τοΟ Φανέλλι στή 
Βαρκελώνη κατάγονταν άπό τήν ’Ανδαλουσία* καί πολύ πιό πρίν 
ύπήρχαν δμάδ«ς στά λιμάνια τοϋ νότου — στή Μαλάγκα καί τό 
Κάδιξ—  πού ήξεραν τΙς θεωρίες τοϋ Φουριέ καί τοϋ Καμπέ κα
θώς καί τοϋ Προυντόν.* Στό Κάδι'ξ βημιουργήθηκε τό πρώτο άναρ
χικό κέντρο τοϋ νότου, καί άρχικά ήταν οΕ τεχνίτες, οί δάσκαλοι 
καί σΕ φοιτητές αυτοί πού στίς πόλεις άιποδέχτηκαν τΙς νέες Βδέ- 
ες ή τΙς 2μαθαν άπό περιοδεύοντες άποστόλους, δπως ό ’Ανσέλμο 
Αορέντζο, πού διέδωσε τίς άναρχικές θεωρίες καί .στήν Πορτογα
λία. ΟΕ πρώτοι σημαντικοί άναρχικοί τής ’Ανδαλουσίας ήταν άν
θρωποι σάν τόν Ναβάρο Πριέτο, γιό ένός δάσκαλου πού, δχοντας 
πάει στό πανεπιστήμιο χωρίς δμως καί νά περάσει τις έξετάσεις 
του, δγινε πετυχημένος άρθρογράφος άναρχικών έφημερίδων* ή 
σάν τόν Άγκουστίν θερβάντες, μελαγχολικό καί ύποχονδρ ιακό 
μελετητή τών νομικών καί κλασικών έπιστημών πού 5χασε τήν 
έπαγγελματική του Ιδιότητα λόγω τών άντικληρικών καί ριζο
σπαστικών του Απόψεων.

’Επικρατοϋσε άρκετά ένδημική άναταραχή στήν έπαρχία κι έ- 
πομένως τό έπαναστατικό όλικό ήταν άμεσα διαθέσιμο. "Οπως 
καί στή Σικελία, οΕ ληστές είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στή ζωή 
τής ’Ανδαλουσίας καί πολλοί άπ’ αύτούς είχαν γίνει θρυλικές φυ
σιογνωμίες πού είχαν άψηφήσει τήν κεντρική έξουσία καί λή
στευαν τούς πλούσιους, δίνοντας τά κλεμένα στούς φτωχούς. Οί 
νέες άναρχικές θεωρίες φάνηκαν άπλώς νά έπ-ιβεβαιώνουν δλα 
δσα δνιωθαν τόσον πολύ καιρό οί άγρότες — δτι ό γαιοκτήμονας, 
τό κράτος καί ή έκκλησία είχαν συνασπιστεί γιά νά τούς κατα
πιέσουν καί νά τούς άφαίρέσουν τά φυσικά τους δικαιώματα. Τό 
1844 ή κυβέρνηση είχε δημιουργήσει μιά νέα άστυνομική δύνα
μη, τήν G uardia Civil (’Εθνοφυλακή), γιά νά καταστείλει τίς 
ληστείες. Στή γεμάτη σύγχυση καί Απειθαρχία περίοδο μεταξύ 
1868 καί 1874 οί έθνοφύλακες δκαναν αίσθητή τήν παρουσία

* 7Ακόμα, καί μια «καλλιεργημένη» 'ΙοπανΙδα κυρία δπως ή Αύτοκράτειςκχ 
Εύγενία είχε διαβάσει τόν Φουριέ δταν ήταν 18 χρόνων. Βλ. THEODOR 
ZELDIN. EMILE OLLIVIER AND THE LIBERAL EMPIRE OF 
NAPOLEON III, OXFORD 1963, σελ. 94.
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τ.ους· καί πρδς τό τέλος αύτής τής περιό'δου δροΰσαν Αποκλειστικά 
ένάντια στούς άναρχικούς. «Άπό τότε», γράφει δ Τζέραλντ Βρή- 
vay, «κάθε έθνοφύλακας είχε γίνει στρατολόγος τοϋ άναρχι- 
σμοΰ.» (7) Τό κράτος φαινόταν τώρα ταυτισμένο μέ τόν γαιοκτή
μονα, καί ή κατάργηση τοϋ πρώτου έπρεπε νά καταλήξει στήν 
κατάργηση τοί> δεύτερου.

Μέ τήν κατάρευση τής δημοκρατίας καί τή διάψευση τών έλ- 
πίδων πού έτρεφαν οί φιλελεύθεροι, όρισμένοι αύτονομιστές δη
μοκράτες Αρχισαν νά θεωροϋν τόν άναρχισμό σάν τρόπο μέ τόν 
δποίο θά ξέφευγαν άπό τήν Απογοήτευσή τους, δπως άκριβώς καί 
στήν ’Ιταλία παρόμοιο* άνθρωποι στράφηκαν στόν άναρχισμό δ
ταν άπογοητεύθηκαν άπό τήν έλλειψη άποτελεσματικότητας τοϋ 
ρεπουμπλικανισμοΰ τοϋ Ματσίνι. Έ νας άπ’ αύτούς, δ Φερμίν Σαλ- 
βοτσέα, θά γινόταν χαρακτηριστικός άπόστολος τοϋ άνδαλουσιάνι- 
κου άναρχικοϋ κινήματος. Στράφηκε στόν άναρχισμό περίπου μέ 
τόν ίδιο τρόπο πού δ Μπακούνιν καί δ Κροπότκιν είχαν γίνει 
κοινωνικοί έπαναστάτες. νΗτανε γιός ένός εύπορου Εμπορου τοΰ 
Κάδιξ καί βρισκόταν στά 26 του χρόνια τήν έποχή τής παραί
τησης τής βασίλισσας ’Ισαβέλλας (8) Είχε ζήσει στήν Α γγλία 
ένα διάστημα, δπου είχε έντυπωσιαστεί άπό τδν μαχητικό δρθο- 
λογισμδ τοΰ Μπράντλω’ καί είχε γίνει θερμός άναγνώστης τοΰ 
Τόμ Παίην. Μετά τό 1868 πήρε μέρος πρώτα σέ μιά δημοκρατι
κή έξέγερση στό Κάδιξ καί μετά στήν αύτονομιστική έξέγερση 
τής Καταλωνίας. Μετά τό 1871, άφοϋ είχε πάει άρκετές φορές 
φυλακή, έγινε δήμαρχος τοΰ Κάδιξ, άλλά πήρε πάλι μέρος σέ 
μιά αύτονομιστική έξέγερση καί τούτη τή φορά τδν έστειλαν φυ
λακή σέ μιά άποικία τής Αφρικής. Έ κεί μελέτησε καί σκέφτηκε 
τή φύση τής κοινωνίας καί τής έπανάστασης καί έγινε παθιασμέ
νος άναρχικός. "Εβαλε άμέσως σέ έφαρμογή τΙς άρχές του: άρνή- 
θηοοε τή χάρη πού κατόρθωσε νά άποσπάσει γιά λόγου του ή οί- 
κογένειά του, σκίζοντας τή διαταγή μπροστά στό διευθυντή τών 
φυλακών καί δήλωσε πώς ύπήρχαν μόνο ‘δύο τρόποι γιά ν’ άπο- 
κτήσει τήν έλευθερία του —μέ τή βία ή μέ μιά γενική άμνηστία 
γιά ΐλους τούς πολιτικούς κρατούμενους. Τδ 1886 κατόρθωσε νά 
δραπετεύσει καί γύρισε στδ Κάδιξ, δπου ίδρυσε ένα άναρχικό πε
ριοδικό. Τά έπόμενα χρόνια έγινε ένας άπδ τούς Λιό άξιοσέβα-
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στους ήγέτες τοΰ Α νδ αλουσιά νικου Αναρχισμοΰ, έξασφαλίζοντας 
τδ θαυμασμό τών Αγροτών καί τών έργατών καί τήν Αποδοκιμα
σία τής τάξης άπδ τήν δποία καταγόταν. Τήν Πρωτομαγιά τοΰ 
1890 καί πάλι τδ 1891, όργάνωσε μεγάλες άναρχικές διαδηλώ
σεις .σ’ δλη τήν Ανδαλουσία, μέ άποτέλεσμα νά συλληφθεΤ καί 
νά ξαναφυλακιστεΐ.

Ένώ ήταν στή φυλακή, τδν ’Ιανουάριο τοΰ 1892, κάπου 500 
έργάτες καί άγρότες ξεκίνησαν γιά τδ Χερέζ σέ μιά προσπάθεια 
νά Απελευθερώσουν 157 άναρχικούς πού είχαν φυλακιστεί τδν πε
ρασμένο χρόνο μέ τήν κατηγορία δτι άνήκαν στή μυστηριώδη 
«Μαύρη Χείρα», ένα άναρχικδ κίνημα πού ένδέχεται νά μήν ύπήρ- 
ξε ποτέ έξω άπδ τή φαντασία τής άστυνομίας, πού ήταν πάντοτε 
πρόθυμη νά Αποδώσει σέ μιά καί μόνη δργάνωση μεμονωμένες, Α
σύνδετες πράξεις βίας. Παρόλο πού δ Σαλβοτσέα ήταν στή φυ
λακή τοΰ Κάδιξ έκείνη τήν έποχή, κατηγορήθηκε δτι όργάνωσε 
τήν έπίθεση καί καταδικάστηκε σέ Ακόμα μεγαλύτερη ποινή φυ
λάκισης, μέρος τής δποίας τό πέρασε «ύπό στρατιωτικόν περιορι
σμόν» σέ τόσο άσχημες συνθήκιες, πού άκόμα καί δ Ανθεκτικός 
Σαλβοτσέα έσπασε καί προσπάθηκε νά αύτοκτονήσει. "Οταν Απε
λευθερώθηκε τό 1899 ήταν Αδύνατος καί Αρρωστος, άλλά μέχρι 
τό θάνατό του τό 1907 Απολάμβανε τόν σεβασμό τών Αναρχικών 
σ’ δλη τήν 'Ισπανία. Ή  σταδιοδρομία του είναι χαρακτηριστική 
τών Αναρχικών Αγωνιστών τής γενιάς του, άνθρωποι πού έγιναν 
ήρωες καί άγιοι τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος στήν 'Ισπανία τοΰ 
20οΰ αίώνα. Ό  χαρακτήρας Ανθρώπων δπως δ Σαλβοτσέα ή δ 
Άνσέλμο Λορέντζο, πού ήταν Ασκητικοί, απλοί, Αφοσιωμένοι Α
πόστολοι τής Αναρχικής ύπόθεσης, ταίριαζε πολύ μ’ ένα κίνημα 
πού είχε καθαρά πουριτανικές πλευρές. Οί πραγματικά σοβαροί Α
ναρχικοί, ιδιαίτερα στήν Ανδαλουσία, δέν κάπνιζαν ούτε έπιναν, 
ένώ ή σεξουαλική τους ήθική ήταν συχνά έξαιρετικά σεμνότυφη. 
Φαίνεταα πώς οί άνθρωποι σάν τόν Σαλβοτσέα, πού παρέμεινε ά
γαμος, ή σάν τόν Λορέντζο, πού έζησε πιστά κι εύτυχισμένα δλη 
του τή ζωή μέ τήν Ανύπαντρη «συντρόφισσά» του, βρίσκονταν πιό 
κοντά στό πνεΰμα τοΰ κινήματος άπ’ δ,τι οί διανοούμενοι ύποστη- 
ριχτές τοΰ έλεύθερου έρωτα, δπως δ Φρανσίσκο Φερρέρ, μολονότι
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έγινε ένας άπό τούς πιό γνωστούς μάρτυρες τής Ισπανικής άρ*- 
στεράς.

Στή δεκαετία του 1870 τό έπαναίστατικό κίνημα στήν 'Ισπανία 
οροΰσε βασικά στήν παρανομία, καί είναι σχεδόν άδύνατο νά 
ξέρουμε τήν πραγματική δύναμή του. Τό 1889 ή έπιστροφή τών 
φιλελεύθερων στήν έξουσία Ικανέ κατά κάποιο τρόπο δυνατή τή 
φανερή λειτουργία τών όργανώσεων* πράγμα πού Εδωσε τή δυ
νατότητα στούς μαρξιστές σοσιαλιστές νά δημιουργήσουν ένα σο
σιαλιστικό πολιτικό κόμμα. Παρόλα αύτά, στή δεκαετία τοΟ 1880 
ήταν οί άναρχικοί αυτοί πού διατήρησαν ζωντανή τήν ιδέα τής 
έπανάστασης. Είχαν συνδεθεί μέ τά περισσότερα βίαια ξεσηκώ- 
ματα καί μέ τις περισσότερες άπεργίες αύτής τής περιόδου. Τό 
δόγμα τής προπαγάνδας μέ τή δράση βρήκε πρόθυμα άκροατή- 
ριο στήν Ισπανία, έτσι πού στή δεκαετία τοϋ 1890 οί άναρχικοί 
δροϋσαν τόσο ύποστηρ ίζοντας όποιαδήποτε άπεργία  ή έξέγερση 
γινόταν άπό τά κάτω, αύθόρμητα, δσο καί έκτελώντας άτομικές 
πράξεις τρομοκρατίας καί συμβολικής έκδίκησης, δπως ή έπίθε
ση ένάντια ατό στρατηγό Μαρτίνεζ Κάμπος ή ή δολοφονία τοΰ 
Κανόβας ντέλ Καστίλιο. Αύτό πού έκανε τοΰτες τις πράξεις νά 
φαίνονται σημαντικές, ήταν ή αύστηρότητα τής τιμωρίας τους. 
Τό Σεπτέμβριο τοΰ 1896 θεσπίστηκε ένας νόμος ένάντια στούς 
άναρχικούς καί έφαρμόστηκε μέ φοβερή άγρ·ιότητα. Τά έπόμενα 
δέκχ χρόνια, παρόλες τις διαμαρτυρίες πού έκαναν σχεδόν δλοι 
οί φιλελεύθεροι τής Εύρώπης, οί άναρχικοί ύπέστησαν, συχνά έν- 
τελώς δίδικα, πάρα πολλές ποινές φυλάκισης καί θανατικές έκτε- 
λέσεις, πού άγριότερες γνώρισε δ κόσμος μόνο μέ τά Ολοκληρωτι
κά καθεστώτα τοΰ 20οΰ αΙώνα.

Ή  πιό γνωστή άπ’ αύτές τίς περιπτώσεις είναι ή δίκη καί ή 
έκτέλεση τοΰ Φρανσίσκο Φερρέρ τό 1909. Ό  Φερρέρ ήταν γιός ένός 
εΰ'πορου άγρότη άπό τά περίχωρα τής Βαρκελώνης καί γεννήθηκε 
τό 1859. (9) Ή  οϊκογένειά του ήταν άφοσιωμένη στόν καθολικι
σμό, ένας άπό τούς θείους του ήταν «έλευθερόφρων» καί b πρώ
τος έργοδότης του, ένας έμπορος σιτηρών, ήταν άθεος. "Οταν με
γάλωσε δ Φερρέρ άπέκτησε βίαιες άντικληρικές άπόψεις καί έ- 
παναστατικές τάσεις. Αύτές τις τάσεις μπόρεσε νά τις έκφράσει 
στήν πράξη, πιάνοντας δουλειά σάν έλεγκτής σ’ ένα τραίνο πού
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περνοΰσε τά γαλλικά σύνορα μεταξύ Βαρκελώνης καί Κερμπέρ, 
γιά νά μπορεΐ νά βοηθάει τούς πολιτικούς πρόσφυγες νά διασχί
ζουν τά σύνορα. "Ύστερα, τδ 1886, πήρε μέρος σέ μιά δημοκρα
τική έξέγερση καί έφυγε γιά τό Παρίσι, δπου έμεινε μέχρι τό 
1901. Γιά λίγο καιρό διεύθυνε ένα έστιατόριο κι δστερα έγινε 
γραμματέας ένός Ίσπανοΰ δημοκράτη πολιτικού πού ήταν κι αύ
τός έξόριστος. Ταυτόχρονα άρχισε νά συγκεντρώνει λίγους μα
θητές στούς δποίους δίδασκε 'Ισπανικά μέ νέες καί πειραματικές 
μεθόδους.

Κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στό Παρίσι δ Φερρέρ 
Ανάπτυξε τίς Ιδέες του γιά τήν κοινωνία καί ιδιαίτερα γιά τήν 
έκπαίδευση. Ξεκινώντας άπό τό βαθύ του μίσος γιά τήν καθολι
κή έκκλησία καί γιά τήν κυριαρχία της στή δημόσια έκπαίδευση 
στήν Ισπανία, δνε-ιρευόταν ένα Σύγχρονο Σχολείο, δπου ή κα
θοδήγηση θά βασίζεται στίς άρχές τοΟ όρθολογισμοΟ καί τά παι
διά δλων τών τάξεων καί τών δύο φύλων θά μπορούν νά φοιτούν 
μαζί χρήματα θά δίνουν μόνο οί εύπορες οίκογένειες. Στήν ού
σία, πρόκειται γιά μιά έπιστροφή στό έκπαιδευτικό Ιδανικό τού 
«ΈμΙλ» τοΰ Ρουσσώ καί γιά μιά προσπάθεια νά προσαρμοστούν δ- 
ρισμένες άπό τΙς ίδέες τών Ικπαιδευτικών μεταρυθμιστών τοΰ 18ου 
καί τοΰ 19ου αΙώνα στήν κατάσταση τής 'Ισπανίας. Τό Ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό τών Ιδεών τοΰ Φερρέρ ήταν δ μαχητικός Αθεϊσμός 
του, καί τό γεγονός δτι ή δημόσια έκπαίδευση στήν 'Ισπανία 
ήταν έξαιρετικά καθυστερημένη, Ικανέ τις προτάσεις του νά 
φαίνονται συγκλονιστικές. Ή  άρχή στήν όποία θά επρεπε νά βα
σίζονται τά <ιχολεΐα ήταν δ αύθορμητισμός: «Ή άληθινή έκ
παίδευση, άξια τοΰ δνόματός της, θά κατορθώσει τά πάντα μόνο 
μέ τόν αυθορμητισμό.» (’°) Μόνο μέ αύτοΰ τοΰ είδους τήν έκ
παίδευση μπορεΐ τό -σχολείο νά «προετοιμάσει μιά καλύτερη Αν
θρωπότητα, πιό τέλεια, πιό δίκαιη άπό τήν τωρινή Ανθρωπότητα.» 
«Σκοπεύω», έγραφε ό Φερρέρ τό 1900, νά δημιουργήσω ένα σχο
λείο χειραφέτησης, πού θά ένδιαφέρεται νά Αποδιώξει Από τό 
μυαλό τών Ανθρώπων δτιδήποτε τούς διχάζει, τΙς ψεύτικες έν
νοιες τής Ιδιοκτησίας, τής πατρίδας καί τής οικογένειας, γιά νά 
κατακτηθεί ή έλευθερία καί ή εύημερία πού έπιθυμοΰν δλοι, άλ
λά κανένας δέν τΙς πραγματώνει δλοκληρωμένα.» (η )
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Ό  Φερρέρ άρνιόταν πώς ήταν άναρχικός καί δέν ήθελε νά εί- 
νχι άμεσα- συνδεμένος μέ δποιοδήποτε έπαναστατικδ κίνημα: 
«Περισσότερο άπδ Ιπαναστάτης είμαι έξεγερμένος», Ιλεγε. Ή ταν 
συνεπής δσον άφορά τήν καταΐδίκη άπδ μέρους του τών Αναρχικών 
πράξεων τρομοκρατίας. Παρόλα αύτά, μέ τήν έπιμονή του γιά 
τήν ύπευθυνότητα τοϋ άτόμου καί μέ τήν πίστη του στήν Α
ναγκαιότητα μιας Ορθολογικής, έπιστημονικής έκπαίδευσης σά 
μέσο κοινωνικής μεταρύθμισης, βρισκόταν Ολοφάνερα πολύ κοντά 
στούς άναρχικούς. Πράγματι, τδ Ίσπανικδ Τμήμα τής Διεθνοϋς 
είχε ήδη περάσει μιά άπόφαση πού καλοϋσε γιά «Ολοκληρωμένη 
έκπαίδευση» στδ συνέδριό του στή Σαραγκόσα τδ 1872, καί οί 
ιδέες τοϋ Φερρέρ φαίνονται νά ταιριάζουν μέ τις -δικές τους* δταν 
δ Φερρέρ γύρισε στήν 'Ισπανία γιά νά ίδρύσει τδ Σύγχρονο Σχο
λείο του, δ Άνσέλμο Λορέντζο, πού τδν είχε πρωτογνωρίσει στδ 
Παρίσι, 2γινε άπδ τούς στενότερους συνεργάτες του.

Ό  Φερρέρ, στή διάρκεια τής έξορίας του στδ Παρίσι στήν τα
ραχώδη άναρχική δεκαετία τοΰ 1890, άποφάσισε νά συγκεντρώ
σει χρήματα γιά νά μπορέσει νά Ιδρύσει 2να σχολείο σύμφωνα μέ 
τίς άπόψεις του. Σ ’ αύτδ στάθηκε τυχερός. Χώρισε άπδ τή γυ
ναίκα του, πού προσπάθησε πραγματικά νά τδν σκοτώσει σ’ δνα 
δρόμο τοΰ Παρισιοΰ, καί γνώρισε κι έρωτεύθηκε μιά κοπέλα, 
πού λεγόταν ΛεοπολντΙν Μπονάρ. Ή  ΛεοπολντΙν Ιγινε συνοδδς μι
ας πλούσιας ήλικιωμένης κυρίας μέ Ιξαιρετικά φανατικές καθο
λικές άπόψειις. Παρόλα αύτά, ή εύφράδεια τοΰ Φερρέρ καί Ισως 
ή γοητεία του κατόρθωσαν νά τήν προσηλυτίσουν στίς Ιδέες τους, 
καί δταν πέθανε δστερα άπδ λίγα χρόνια άφησε στδν Φερρέρ δλη 
τήν περιουσία της. "Ετσι δταν γύρισε στή Βαρκελώνη τδ 1901 
είχε τά μέσα νά πραγματώσει τδ δνειρό του, νά ίδρύσει τδ Σύγ
χρονο Σχολείο καί Ιναν Ικδοτικδ οίκο πού θά δβγαζε τά βιβλία 
πού χρειάζονταν γιά μιά Ορθολογική έκπαίδευση. Γύρισε στήν 
'Ισπανία σέ μιά έποχή πού, λόγω τής ήττας στδν πόλεμο μέ τις 
ΗΠΑ τδ 1898 καί τής άπώλειας τοΰ ύπόλοιπου μέρους τής Ι 
σπανικής Αύτοκρατορίας, πολλοί διανοούμενοι συζητοΰσαν καί 
κριτικάριζαν τίς θεμελιακές προϋποθέσεις τής Ισπανικής ζωής. 
Οί ιδέες τοΰ Φερρέρ προκάλεαχν σημαντικό ένδιαφέρον καί συζη- 
τήθηκαν πλατιά. Στήν πραγματικότητα τό σχολείο του ήταν φο
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βερά μικρό* είχε 33 μαθητές δταν άνοιξε καί -δέν ξεπέρασε ποτέ 
τούς 50. ’Αλλά ή Αμφισβήτηση τών Αποδεκτών κοινωνικών καί 
θρησκευτικών Ιδεών τό έκανε πολύ γρήγορα πασίγνωστο. Ό  Φερ- 
ρέ,ρ έπιδείκνυε τόν μαχητικό Αθεϊσμό του μέ πράξεις δπως τήν 
Οργάνωση γιά τούς μαθητές του μιάς έκδρομής τή Μεγάλη Πα
ρασκευή, ένώ ή Ιδιωτική του ζωή χειροτέρευε τήν κακή του φή
μη μεταξύ τών «καλών Ανθρώπων». Είχε χωρίσει, Αν καί μέ φι
λικό τρόπο, άπό τήν ΛεοπολντΙν Μπονάρ, μέ τήν Οποία είχε κάνει 
Ινα γιό, καί είχε έρωτευθεΐ μιά δμορφη κοπέλα, τή Σολεντάδ 
Βιλλαφράνκα, πού συμπαθούσε τούς Αναρχικούς καί ήταν 'δασκά
λα στό σχολείο του. ΤΗταν ένας δεσμός πού ΘΑ συνέβαλε στήν 
τραγωδία τοΰ Φερρέρ.

ΣτΙς 31 Μαίου 1906 ρίχτηκε μιΑ βόμβα ένάντια στό βασιλικό 
ζεΰγος Από κάποιον Ματέο Μοραλ πού είχε δουλέψει σΑν βιβλιο
θηκάριος στό σχολείο τοΰ Φερρέρ καί είχε προσπαθήσει χωρίς έ- 
πιτυχία νΑ παρεμβληθεί στήν έρωτική σχέση τοΰ Φερρέρ μέ τή 
Σολεντάδ Βιλλαφράνκα. Ό  Φερρέρ συνελήφθηκε άμέσως καί κα- 
τηγορήθηκε σαν συνεργός στήν Απόπειρα δολοφονίας τοΰ βασιλι- 
κοΰ ζεύγους. Ύστερα Από καθυστέρηση ένός χρόνου πού τόν πέ- 
ρασε στή φυλακή, Αθωώθηκε, άλλα δταν γύρισε σπίτι του Ανακά
λυψε δτι τό σχολεϊο του είχε κλείσει. Ύστερα Από τήν Απελευ
θέρωσή του έπισκέφθηκε τό Παρύσι καί τό Λονδίνο (δπου συνάν
τησε τόν Κροπότκιν), Αλλλα γύρισε στήν Ισπανία γιΑ να συνεχί
σει τήν έκδοτική του δραστηριότητα καί να προπαγανδίσει τΙς 
έκπαιδευτικές του μεθόδους.

Τό καλοκαίρι τοΰ 1909 ή πολιτική κρίση στήν 'Ισπανία γινό
ταν Ολοένα καί μεγαλύτερη. Ή  έπανάσταση βρισκόταν στήν Ατ
μόσφαιρα Ιδιαίτερα στή Βαρκελώνη. Ό  ’Αλεχάντρο Λ«ρρού, ό 
νεαρός ήγέτης τών Αριστερών ριζοσπαστών δημοκρατών τής Κα- 
ταλωνίας, είχε έξαπολύσει μιΑ βίαιη Αντικληρική έκστρατεία, έ- 
ξωθώντας τούς Οπαδούς του νά καίνε τΙς έκκλησής καί νά λεη
λατούν τά μοναστήρ-ια, ένώ οί ΚαταλΑνοι Αναρχικοί ήταν έτοι
μοι νά συμβάλουν κι αύτοί στή γενική Αναταραχή μέ τίς συνηθι
σμένες βόμβες καί τΙς δολοφονίες τους. Τόν ’Ιούλιο, μετά τήν ήττα 
τοΰ ίσπανικοΰ στρατοΰ στό Μαρόκο, ή κυβέρνηση Αποφάσι-σε νά 
έπιστρατεύσει τούς έφέδρους τής Καταλωνίας καί νά τούς στείλει
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νά ύπηρετήσουν στήν Άφρ-ική. Ή  άπόφαση αύτή δέν μπορούσε 
να γίνει άνεκτή άπό Ιναν πληθυσμό πού είχε μπουχτίσει πιά μέ 
τήν άνίκανη καί καταπιεστική κυβέρνησή του, ένώ ήταν άρκετά 
πρόσφατες οί καταστροφές άπό τόν πόλεμο στήν Κούβα. Ή  Βαρ
κελώνη ξεσηκώθηκε καί γιά μιά βδομάδα —τήν «Τραγική Εβδο
μάδα»—  έδειχνε σάν νά είχε ξεσπάσει μιά αύθόρμητη κοινωνική 
έπανάσταση. *Οπως έγραφε b Άνσέλμο Λορέντζο α’ 2να γράμ
μα του στίς 21 ’Ιουλίου: «Είναι καταπληκτικό! Ή  κοινωνική έ
πανάσταση ξεκίνησε στή Βαρκελώνη, καί ξεκίνησε άπό κάτι τό
σο Ακαθόριστο, παρεξηγημένο καί λαθεμένα έρμηνευμένο τή μιά 
φορά σάν «δχλος» καί τήν άλλη σάν «ό ύπέροχος λαός.» Κανένας δέν 
τήν ξεκίνησε! Κανένας δέν τήν καθοδήγησε! Ούτε οί φιλελεύθεροι, 
οδτε οί ΚαταΧάνοι αύτονομιστές, ούτε οί δημοκράτες, οδτε οί 
σοσιαλιστές, οδτε καί οί άναρχικοί... Μιά βδομάδα ένθουσιασμοΟ 
καί ίερής δργής: ή μανία τών μαζών ήταν δικιολογημένη άπό 
έκατοντώδες αιώνες άθλιότητας, καταπίεσης καί καρτερίας.» (12) 

Μιά άπό τίς Αναπόφευκτες συνέπειες τής Αναρχικής θεωρίας, δ- 
τι οί άναρχικοί θά πρέπει νά συιμμετέχουν Αμέσως καί νά προ
σπαθούν νά ύποκινήσουν κάθε αύθόρμητη λαϊκή έξέγερση, ήταν 
δτι πάντοτε θεωροΟνταν ύπεύθυνοι γιά τέτοια ξ«σηκώματα άκόμα 
καί στις περιπτώσεις πού ήταν σχεδόν άδύνατο νά ξέρει κανείς 
πώς ξεκίνησε μιά συγκεκριμένη έξέγερση. Μετά τήν «Τραγική 
Εβδομάδα», δμως, δέν ήταν μόνο οί άναρχικοί πού ύπέστησαν 
πλήγματα άπό τήν καταστολή πού έπακολούθησε. Πιάστηκαν, έ- 
ξορίστηκαν ή έκτελέστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι’ τό πιό γνωστό 
θύμα ήταν ό Φε-ρρέρ. Τήν έποχή τών ταραχών βρισκόταν στό σπί
τι του στήν Ιξοχή καί έπισκέφθηκε τή Βαρκελώνη μόνο μιά φο
ρά γιά νά διαπιστώσει τί γινόταν πραγματικά. Είχε καλές σχέ
σεις μέ τόν Λερρού, συμπαθούσε τόν βίαιο άντικληρικαλισμό του, 
άλλά δέν ήταν ποτέ ικανοποιημένος μέ τίς φλογισμένες ρητορείες 
του πού κι5 αύτές συνέβαλαν στή δημιουργία τής Ατμόσφαιρας τής 
«Τραγικής Εβδομάδας.» Κι δμως, έ*νώ 6 Λερρού Ιπέζησε, γιά 
νά γίνει άργότερα Ινας ύπεύθυνος Αστός πολιτικός, 6 Φερρέρ πιά
στηκε καί όδηγήθηκε στό στρατοδικείο. Τό γεγονός δτι είχε Α
θωωθεί πριν Από δύο χρόνια συνέβαλε στήν Απόφαση τών Αρχών 
νά μήν τούς ξεφύγει εύκολα αύτή τή φορά* τώρα είχε γίνει Ινα
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έπικίνδυνο τέρας στά μάτια  δλων τών ύποστηριχτών τής κατεστη- 
μέινης τάξης πραγμάτων. Τδ δικαστήριο, άν καί δέν ύπήρχαν 
στοιχεία ένά/ντιά του, τδν καταδίκασε σέ θάνατο’ έκτελέστηκε στίς 
13 Όκτωβρίου 1909. Άναφέ,ρεται δτι τά τελευταία λόγια του 
πρδς τδ έκτελεστι,κδ άπόσπαομα ήταν: «Σκοπεύσατε καλά, φίλοι 
μου, δέν εϊσαστε ύπεύθυνσι. Είμαι άθώος. Ζήτω τό Σύγχρονο Σχο
λείο I»

Ή  έ·*τέλ«ση τοϋ Φερρέρ, δπως καί ιέκείνη τών Σάκκο καί Βαν- 
τζέτι στίς Η ΠΑ 20 χρόνια άργότε-ρα, προκάλεσε διεθνή κατα
κραυγή. Σ’ αύτή τήν περίπτωση Ιπ&οε ή κυβέρνηση τοϋ συντηρη- 
τικοϋ Μάουρα λόγω τοϋ κακοϋ χειριαμοϋ τών γεγονότων τής Βαρ
κελώνης* ή νέα κυβέρνηση Ιγκαινίασε μιά νέα φάση στήν ίσπα- 
νική κρίση. Ή  μοίρα τοϋ Φερρέρ είναι ίσως χαρακτηριστική τών 
μή -βίαιων άναρχικών πού οί άπόψεις τους καταλήγουν Αναπόφευ
κτα στδ νά ταυτιστούν μέ πράξεις πού όλοφάνερα άποδοκιμάζουν. 
Ό  ίδιος ό Φερρέρ είχε γράψει: «*Αν μέ άποκαλοϋν άναρχικδ γιά 
τή φράση μου 'Κέες καταστροφής μέσα στδ μυαλό’, θά Απαντήσω 
δτι στή σειρά τών βιβλίων καί τών φυλλαδίων πού έκδόθηκαν ά
πδ τδ Σύγχρονο Σχολείο μπορείτε σίγουρα νά βρείτε δδέ-ες κατα
στροφής, Αλλά, παρακαλώ, σημειώστε δτι πρόκειται γιά 'Ιδέες 
καταστροφής μ έ σ α  σ τ δ  μ υ α λ ό ’ —δηλαδή δρθολογικές 
καί έπιστημονικές Ιδέες πού κατευθύνονται μόνο ένάντια στήν 
προκατάληψη' είναι αύτδ 'Αναρχισμός;’ "Αν ναί, δέν τύ ήξερα, 
άλλά σ’ αύτή τήν περίπτωση είμαι άναρχικδς στδ βαθμδ πού δ 
άναρχι/αμδς άποδέχεται τις Απόψεις μου γιά τήν έκπαίδευση, τήν 
είρήνη καί τδν ίρωτα, καί δχι γιατί έγώ άποδέχομαι τις μεθό
δους του.»(13) Πρόκειται γιά 2να δίλημμα πού μπόρεσαν νά τδ 
ξεπεράσουν οί διανοούμενοι Αναρχικοί μόνο σέ κοινωνίες, δπου 
τά ξεσπάσματα βίας ήταν σπάνια καί δχι σέ μιά χώρα σάν τήν 
'Ισπανία δπου ή βία άποτελοϋσε άπαραίτηττο συστατικδ τής κοι
νωνικής καί πολιτικής ζωής. Οί άνθρωποι πού Ιχουν έπαναστατι- 
κές ίδέες θεωροϋνται ύπεύθυνοι γιά τις έπαναστατικές πράξεις, 
στίς συνθήκες έκεΐνες, δπου τδ μόνο μέσο κοινωνικής Αλλαγής εί
ναι ή βίαιη δράση.

Ή  «Τραγική Εβδομάδα», παρόλο πού δέν τήν ξεκίνησαν καί 
στήν ούσία δέν τήν προγραμμάτισαν οί άναρχικοί, θεμελίωσε τήν



ήγετική τους θέση στο έπαναστατικό κίνημα τής Βαρκελώνης. Μέ 
τήν έπαναστα-τική Ίμπειρία τοΟ 1909 νά συμπεριλαμβάνεται στόν 
τεράστιο κατάλογο τών ήρωίκών, αίματηρών καί άπελπισμένων έ- 
ξεγέρσεών τους, καί μέ τΙς νέες μορφές δράσης καί δργάνωσης 
πού διδάσκονταν άπό τό παράδειγμα τοΰ έπαναστατικοΰ συνδικα- 
λισμοΰ <πή Γαλλία, οί 'Ισπανοί άναρχικοί έμπαιναν τό 1912 σέ 
νέα φάση δντονης Αγωνιστικότητας.

2

Τό άναρχικό κίνημα στήν 'Ισπανία είχε γνωρίσει πολύ ίντονα 
τά άντιφατιαά ρεύματα Κεών πού ένυπήρχαν στήν άναρχική θε
ωρία και πρακτνκή σ’ δλο τών κόσμο' καί σ’ αυτό είχε συμβάλει 
δ κάθε άναρχικός στοχαστής καί ήγέτης τοΰ έξωτερικοΰ. "Οπως 
διαπιστώσαμε, δ φεντεραλισμός τοΰ Προυντόν, στή δεκαετία τοΰ 
1860, ήταν ήδη γνωστή θεωρία τόσο στούς άναρχικούς δσο καί 
σέ πολλούς φιλελεύθερους δημοκράτες. Ο! άναρχικοί θεωροΰσαν 
δεδομένη τήν Ιδέα τής κομμούνας σάν βάση γιά τή νέα κοινωνική 
οργάνωση, καί δταν είχαν τήν εύκαιρία, τό πρώτο πράγμα πού 
Ικαναν ήταν ή ίδρυση μιας έπα ναστατικής κομμούνας. Ή  πίστη 
τοΰ Μπακούνιν στό έπαναστατικό δυναμικό τών άμόρφωτων καί 
βασανισμένων μαζών, πού περίμεναν απλώς τούς κήρυκες τής βί
αιης έξέγερσης γιά νά άναλάβουν πραγματική δράση, φαίνεται 
πώς έπιβεβαιώθηκε στήν πράξη άπό τΟν ενθουσιασμό μέ τόν δ- 
ποίο άκολούθησαν οί μεροκαματιάρηδες τής ’Ανδαλουσίας τούς 
κήρυκες τής «’Ιδέας», δπως τήν άποκαλοΰσαν οί άναρχικοί άγω- 
νιστές. Ή  πίστη τοΰ Κροπότκιν στήν άνθρώπινη καλοσύνη καί 
τήν πρόοδο χαί ή εμπιστοσύνη του στίς δυνατότητες έκπαίδευσης 
φαίνεται πώς έκφράστηκαν στήν πράξη μέ τά έκπαιδευτικά Ιδανι
κά τοΰ Φρανσίσκο Φερρέρ καί τοΰ ’Ανσέλμο Λορέντζο. Ταυτόχρο
να αύτά τά ϊδαγικά καί ή άφοσίωση πού ενέπνεαν είχαν καί τή·ν 
κακή τους πλευρά* σέ κανένα άλλο μέρος δέν άποτέλεσε τόσο ση
μαντικό συστατικό τής άναρχικής θεωρίας ή βίαιη καταστροφή.

Ή  «Τραγική 'Εβδομάδα» τής Βαρκελώνης τό 1909, μέ τίς 
αύθόρμητες άνοργάνωτες πράξεις βίας, πού δέν μποροΰσαν νά έ-
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λεγχθοΰν ή νά καθοδηγηθούν ά/πό τίς βιαστικοί έκλεγμένες έπι-
• τροπές τοΰ έργατικοΰ κινήματος, άναρχικές ή σοσιαλιστικές, καί 
τα Αντίποινα πού Ακολούθησαν, Ακόμα καί ή τραγική έκτέλεση 
τοΰ Φερρέρ, ήταν ταυτόχρονα τό Αποκορύφωμα τής σποραδικής 
βίας τών προηγούμενων 25 χρόνων καί τό ξεκίνημα μιας νέας πε
ριόδου στήν ίστορία του ίσπανικοΰ Αναρχισμοΰ. Τό 1908 μια νέα 
όμά/δα στή Βαρκελώνη, ή Solidaridad Obrera (Εργατική ’Αλ
ληλεγγύη) , προσπάθησε νά όργανώσει τούς έργάτες μέ βάση τόν 
Αναρχισμό' καί μολονότι ή -δράση της Απαγορεύτηκε γιά ένα διά
στημα έξαιτίας τών γεγονότων τοΰ 1909, ή ιδέα ένός έλευθερια- 
κοΰ, έπχναστατι,κοΰ συνδικαλιστικού κινήματος είχε Αποκτήσει 
ρίζες. Τό 1911 ίΐδρύθηκε στή Βχρκελώνη ή «Γενική Συνομοσπονδία 
’Εργασίας» (C N T). Πρόκειται γιά όργάνωση παρόμοια μέ τή 
γαλλική CGT καί σέ μεγάλο βαθμό οίκοδομήθηκε σύμφωνα μέ 
τό γαλλικό πρότυπο. Παρόλο πού μέχρι τό 1914 δέν μπορούσε 
νά λειτουργήσει νόμιμα, άρχισε νά Αποτελεΐ σημαντική δύναμη 
σέ πολλά κέντρα — στήν Καταλωνία, -στήν ’Αραγωνία, στήν ’Αν
δαλουσία καί Αργότερα στή Γαλικία, ένώ οί Αναρχοσυνδικαλιστές 
δημιούργησαν έπαφές μέ τούς Αναρχικούς ·στή νότιο ’Αμερική καί 
πρόσφεραν στό έκεί κίνημα Ιδέες καί ήγέτες. Παρόλο πού με
γάλο μέρος τής θεωρίας καί τής τακτικής της CNT προερχόταν 
άπό τή Γαλλία, (14) τό έπαναστατικό συνδικαλιστικό κίνημα στήν 
Ισπανία ήταν μοναδικό, τόσο γιατί οί άναρχικές Ιδέες ήταν πο
λύ πλατιά διαδομένες, περισσότερο άπό άλλοΰ, δσο καί γιατί είχε 
πραγματοποιηθεί μιά βασική συμμαχία άνάμεσα στούς βιομηχανι
κούς έργάτες καί τούς Αγρότες. Στή Βαρκελώνη καί στίς άλλες 
πόλεις τής Καταλωνίας ή αύτονομιστική Αναρχική παράδοση δέν 
παρουσίαζε κανένα χρονικό κενό άπό τήν έποχή τής Πρώτης 
Διείθνοΰς καί στή συνέχεια ένισχύθηκε άπό τήν ύπαρξη μιας δυ
ναμικής έργατικής δργάνωσης. Καί δπως στά προπύργια τών ά
ναρχικών στίς πόλεις ύπήρχε ένα ύπόγειο ρεΰμα έξέγερσης πού 
μπορούσε νά μετατρέψει μιά Απεργία σέ Αναταραχή ή μιά έργατι- 
κή διαμάχη σέ όβομαχία, έτσι καί στίς τεράστιες, άνυδρες, ύπα- 
νάπτυκτες καί Αδικημένες περιοχές τοΰ νότου τό Αβοήθητο καί 
Απελπισμένο Αγροτικό προλεταριάτο περίμενε κάποια ένδειξη π ι
θανής βελτίωσης τών συνθηκών του. ’Έτσι λοιπόν, δπως γράφουν
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δ Ντιάζ ντέλ Μορ&λ καί ό Τζέραλντ Μπρήναιν, ξ έσπαγαν στήν 
’Ανδαλουσία περιοδικά κύματα ένθουσιασμοΰ, κινητοποίησης καί 
προσδοκίας κάθε φορά πού προσηλυτίζονταν νέοι όιπαδοί καί ή 
έπανάσταση έδειχνε νά βρίσκεται πολύ -κοντά.

Οί ίδέες τοΰ Αναρχισμού γενι,κά καί τής γενικές Απεργίας ει
δικά είχαν διαδοθεί στίς περιοχές τοΰ νότου άπό περιοδεύοντες 
προπαγανδιστές κι άκόμα περισσότερο άπό Αναρίθμητες μπρο- 
σοΰρες καί φυλλάδια' οί μπροσοΰρες αυτές έκδίδονταν άπό τά Α
ναρχικά κέντρα συίς έπαρχιακές πόλεις ααί διαβάζονταν στό χλω
μό φώς τών παραπηγμάτων δπου ζοΰ-σαν δλοι μαζί οί μεροκαμα- 
τιάρηδες ή τις έξηγοΰσαν στούς Αγράμματους έκείνοι οί σύντρο- 
φοι πού μπορούσαν νά 'διαβάζουν' έτσι δημιουργοΰνταν έλπίδες 
γιά μιά άμεση Αναγέννηση τής κοινωνίας. Γιά τούς Ακτήμονες 
μεροκαματιάρηδες ή γιά τούς μι,κρογεωργούς πού ή μικροΐδιοκτη- 
σία τους δέιν έπαρκοΰσε γιά τήν έπιβίωση τής οίκογένε·ιάς τους, 
αύτή ή Αναγέννηση ήταν Αναπόφευκτο νά γίνει μέ τήν Ανακατα
νομή τής γής— el reparto. Ή  «Ανακατανομή», γράφει 6 Ιστο
ρικός αυτών τών κινημάτων, «ήταν πάντοτε ή μαγική λέξη, σ’ 
δλες τις Αγροτικές ταραχές, πού ήλέίκτριζε τις μάζες.» (15) Τό 
1903 παρουσιάστηκε Ινα Από τά περιοδικά κύματα έπαναστατι- 
κής κινητοποίησης στήν ’Ανδαλουσία" στήν Κόριντομ^α κηρύχθη
κε γενική Απεργία. Άλλά, δπως τόσες φορές, τό κίνημα έξασθέ- 
νησε σιγά-σιγά, Αντιμετωπίζοντας τήν Αντίδραση καί Ακόμα πε
ρισσότερο Αντιμετωπίζοντας τό πρόβλημα νά διατηρήσει τόν έν- 
θουσιασμό τών μαζών καί νά δημιουργήσει μιά Αποτελεσματική 
όργάινωση Ανάμεσα στις καθυστερημένες, διασκορπισμένες καί Απο
μακρυσμένες κοινότητες. Μετά τίς κινητοποιήσεις τοΰ 1903, έπα- 
κολούθησε, τό 1904, μεγάλων διαστάσεων λιμός —καί δπως πα
ρατηρεί ό Ντιάζ ντέλ Μοράλ «ή Αθλιότητα καί ή φτώχεια είναι 
οί χειρότεροι έχθροί τής προλεταριακής κινητοποίησης.» (1β) Γιά 
πενήντα περίπου χρόνια τό Αναρχικό κίνημα στή νότιο 'Ισπανία 
κατάφερνε Απλώς νά έπιζεΐ, μέχρι πού μιά άλλη Αναπτέρωση τών 
έλπίδων καί ή έπαναστατική κατάσταση σέ άλλα μέρη τής 'Ι 
σπανίας καί τής Εύρώπης έγκαινίασε μιά νέα περίοδο κινητο
ποιήσεων.

Στις σκοτεινές περιόδους τοΰ Ανδαλουσιάνικου άναρχισμοΰ —

269



στή δεκαετία τοΰ 1870 ή στήν περίοδο μετά τό λιμό τοΰ 1904— 
ή «Ίΐδέα» διατηρήθηκε βασικά ζωντανή άπ·ό άφοσιωμένους προ- 
παγαν'διστές καί άρθρογράφους -δπως τόν Χοσέ Σάντσεζ Ρομάν. 
(17) Γιός ένός .παπουτσή, είχε μεγαλώσει στή δεκαετία τοΰ 1870 

καί εΓχε μάθει νά διαβάζει στά διαλέγματα τής έργασίας του στά 
χωράφια καί τά βράδια πού καθόταν καί έπιδιόρθωνε τά πα
πούτσια τών συντρόφων του. Είχε πάρει μέρος στήν κινητοποίηση 
πού άποδόθηκε στή «Μαύρη Χείρα» καί ήταν ένας άπό τούς ύ- 
ποκινητές πίοω άπό τήν έπίθεση ένάντια στό Χερέζ τό 1892. "Ο
ταν δέν ήταν στή φυλακή, διάβαζε δλα τά άναρχ<κά φυλλάδια 
πού έβρισκε στή φυλακή μπόρεσε ·νά διδαχτεί άπό πρώτο χέρι, 
άπό τόν Φερμίν Σαλβοτσέα .καί άπό έναν Γάλλο άναρχικό πού ή
ταν φίλος καί Οπαδός τοΰ Ρεκλύ. Άπό τό 1901 έγινε ένας άπό 
τούς πιΟ ένεργητικούς, τούς πιό δυναμικούς καί τούς πιό πλατιά 
γνωστούς άναρχικούς άρθρογράφους τοΰ νότου. Τό έργο δ|μως τών 
προπαγανδιστών καί τών άρθρογράφων δπως τοΰ Σάντσεζ Ρομάν 
δέν θά μποροΰσε νά πραγματοποιηθεί χωρίς τήν ύποστήριξη τών 
άναρχικών έργατών πού διατηροΰσαν ζωντανή τή θεωρία στό 
κάθε χωριό — δ ««συνειδητός έργάτης», ασκητικά άφοσιωμένος στό 
σκοπό, «πού δέν δοκίμαζε τό άλκοόλ, δέν κάπνιζε, δέν έπαιζε τυ
χερά παιχνίδια, πού δέν έλεγε ποτέ τή λέξη θεός, ζοΰσε μέ τή 
«συντρόφισσά» του χωρίς θρησκευτικούς ή νομικούς δεσμούς, ή 
παντρευόταν μέ πολιτικό γάμο.»(18) Αύτοί ήταν οί άνθρωποι πού 
έξασφάλισαν στό κίνημα τή δύναμη καί τή συνέχειά του* κι ήταν 
αύτοί πού ύπέφεραν περισσότερο, συχνά ήρωϊκά, άπό τήν κατα
στολή πού άκολουθοΰσε τις πράξεις τους. Όρισμένες φορές παρασύ- 
ρονταν άπό άκόμα πιό άνυποχώρητές θεωρίες. Πολλοί σοβαροί ά- 
ναρχικοί ήταν χορτοφάγοι ή άπεΐχαν έντελώς άπό τά οίνοπνευ- 
ματώδη. Οί άγωνιστές αύτοί, ένώ βάσιζαν τίς πεποιθήσεις τους σέ 
Ορθολογικά Επιχειρήματα, είχαν τήν πίστη νά ζήσουν μέ τόσο αυ
στηρή πειθαρχία, ώστε μποροΰν νά συγκριθοΰν μόνο μέ τούς μο
ναχούς ή τούς ίεραπόστολους τής χριστιανικής έκκλησίας.

Τό 1917-18 δταν άρχισαν νά φτάνουν στήν 'Ισπανία πληροφο
ρίες γιά έπανάσταση στή μακρυνή Ρωσία, παρατηρήθηκε άλλο 
Ινα έντονο κίνημα προσηλυτισμοΰ παρόμοιο μέ αύτό τοΰ 1903. 
Γι’ άλλη μιά φορά κυκλοφόρησαν μπροσοΰρες κι δσοι δέν μποροΰ-
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σαν νά διαβάσουν μαζεύονταν γύρω άπό έκείνους πού μποροϋααν, 
γιά Vs άκούσουν τίς θεωρίες τοϋ Κροπότκιν ή των Γάλλων άναρ
χικών άρθρογράφων. Ό  Ενθουσιασμός γιά τήν Ιδέα τής Ρωσίας 
ήταν τόσο μεγάλος, πού ένας άπό τούς σημαντικούς άναρχικούς, δ 
Σαλβαντόρ Κορντόν, άλλαξε τό δνομά του σέ Κορντόνιεφ. Γι* άλ
λη μιά φορά άναζωογονήθηκαν τά παλιά δνειρα γιά μιά έποχή δ
που οί άκτήμσνες άγρότες θά είχαν ένα κομμάτι γής, τό Αρδευτικό 
σύστημα θά έφερνε τήν ευημερία στά άνυδρα, πετρωμένα χωρά
φια καί οί γόνιμες πεδιάδες δέν θά άνήκαν πιά στούς πλούσιους. 
Ή  CNT είχε αύξήσει στά προηγούμενα χρόνια τήν έπιρροή της 
στούς άκτήμονες έργάτες τής Ά-νδαλουσίας, καί τά τοπικά άγρο- 
τικά συνδικάτα μποροϋσαν νά δργανώνουν δυναμικές άπεργίες, 
νά έκφράζουν τά βραχυπρόθεσμα αΐτήματά τους καθώς καί νά δ- 
νειρεύονται έναν μελλοντικό παράδεισο.

Στήν 'Ισπανία, μεταξύ 1917 καί 1923, οί έπαναστατικές ά
περγίες τής CNT δημιουργοϋσαν τόσο μιά κατάσταση πραγματι- 
κοϋ έμφυλίου πολέμου δσο καί, Αναπόφευκτα, δρισμένα προβλήμα
τα στούς άναρχικούς: γιά τόν τρόπο μέ τόν δποΐο θά έπρεπε νά 
όργανωθεΐ τό κίνημά τους καί γιά τις σχέσεις των άναρχικών καί 
τής CNT μέ τούς Αλλους έπαναστάτες άντιπάλους τής ύπάρχου- 
σας κυβέρνησης. Ή  'Ισπανία δέν είχε πάρει μέ,ρος στόν Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο καί κατά συνέπεια ή κληρονομιά τής πατρι
ωτικής Αλληλεγγύης, πού δέν έξαλείφθηκε ποτέ έντελώς άπό 
τό συνδικαλιστικό κίνημα τών χωρών πού πήραν μέρος στίς έχ- 
θροπραξίες, δέν έπηρέασε τή δράση τής CNT. ’Επιπλέον, στή δι
άρκεια τοϋ πολέμου ή Ισπανία γνώρισε μιά σχετική άνθηση τής 
οίκονομικής δραστηριότητας* ή βιομηχανία βρισκόταν στήν Ακμή 
της καί παρουσιάστηκε μάλιστα καί έλλειψη άπό έργατικά χέ
ρια, ετσι πού ή κυβέρνηση καί οί έργο*δότες Αναγκάστηκαν νά ά- 
νεχτοϋν κάποιο βαθμό συνδικαλιστικής δράσης. Τό τέλος τοϋ πο
λέμου προκάλεσε οικονομική κρίση' τό κόστος ζωής αύξήθηκε* 
ύπήρχε μεγάλη άνεργία καί τά συνδικάτα — τόσο ή σοσιαλιστι
κή UGT δσο καί ή άναρχοσυνδικαλιστική CNT—  πέρασαν πάλι 
στήν άμυνα. Μέ παρατεταμένες άπεργίες προσπάθησαν νά διαφυ- 
λάξουν τή νομιμότητα τής δπαρξής τους, νά άποφύγουν τή μείωση 
τών μισθών καί νά πετύχουν τή βελτίωση τών συνθηκών έργασίας,
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καθώς καί νά Εκφράζουν μερικούς πολιτικούς στόχους.
Γιά πέντε περίπου χρόνια, οί Απεργίες, οί Ανταπεργίες καί δι

άφορες βίαιες ένέργειες Απείλησαν τήν κυβέρνηση καί αύξησαν 
τήν οικονομική δυσαρέσκεια πού είχε Αρχικά προκαλέσει τίς Α
περγίες, ένώ κάθε πράξη βί-ας Απδ τή μιά πλευρά προκαλοΟσε τά 
Αντίποινα τής Αλλης. Είχαν έπηρεαστεΐ σχεδδν δλες οί περιοχές 
τής χώρας, άλλά στή Βαρκελώνη δ Αγώνας ήταν σκληρότερος. 
Έ  Βαρικελώνη ήταν Ινα Απδ τά μεγάλα προπύργια τής CNT, καί 
πολλοί άπδ τούς πιδ γνωστούς συνδικαλιστές ήγέτες δροϋσαν στήν 
Καταλωνία. Δυδ Απ’ αύτούς, δ "Αινχελ Πεστάνια καί 6 Σαλβαν
τόρ Σεγκύ, ήταν Επαναστάτες συνδικαλιστές σύμφωνα μέ τή γαλ
λική παράδοση, πού πίστευαν στήν άνάγκη δργάνωσης καί στή 
βραχυπρόθεσμη συνδικαλιστική δράση, καθώς καί στδν τελικό Ε
παναστατικό σκοπό* δπως καί σ’ άλλες περιοχές, ή Αποψη αύτή 
δέν μπορούσε νά Εξασφαλίσει τήν ύποστήριξη τών Αληθινών Αναρ
χικών. 'Οπωσδήποτε, οί ήγέτες τής CNT είχαν κάποιος έπιτυχί- 
ες στδ ένεργητικό τους, βασικά τδ άποτέλεσμα τής περιβόητης 
Απεργίας στίς άρχές τοΟ 1919 στά έργοστάσια Canadiense, μιά 
τεράστια ύδρο-ήλεκτρική έπιχείρηση τής Βαρκελώνης. "Γστερα 
άπδ δυδ μήνες Απεργία πού κατέληξε σέ γενική Απεργία σ’ δλη 
τήν Καταλωνία, ή κυβέρνηση ύποχώρησε. Μέ διατάγματά της 
καθιέρωσε τδ δχτάωρο καί προσπάθησε νά ίκανοποιήσει δρισμένα 
Απδ τά αίτήματα τών έργατών. Οί παραχωρήσεις αύτές δμως συν
δυάστηκαν μέ μιά Ανανεωμένη Επίθε<ιη ένάντια στά έπαναστατικά 
συνδικάτα, καί τά έπόμενα τέσσερα χρόνια Επικρατούσε Ανοιχτές 
πόλεμος άνάμεσα στήν CNT καί τούς έργοδότες. "Ενα άπδ τά μέ
σα πού χρησιμοποιήθηκαν ένάντια στούς έπαναστάτες συνδικαλι
στές ήταν ή ίδρυση Ανεξάρτητων συνδικάτων —τών «Ελεύθερων 
συνδικάτων»—  πού είχαν σάν στόχο νά προσελκύσουν τά μέλη 
τών Επαναστατικών συνδικάτων. Τελικά ή δλη ύπόθεση Εξελίχθη
κε σέ πόλεμο συμμοριών άνάμεσα στά δύο κινήματα τής Καταλω- 
νίας μέ τούς Εργοδότες νά προσλαμβάνουν «πιστολέρος» γιά νά 
δολοφονήσουν τούς ήγέτες τής CNT, καί μέ τούς συνδικαλιστές 
νά Ανταποδίδουν τά Ιδια. Σέ μιά Απ’ αύτές τίς Επιθέσεις δολοφο- 
νήθηκε δ Σαλβαντόρ Σεγκύ. ΤΗταν Οργανωτής μέ σημαντικά χα
ρίσματα, πού είχε γίνει Επαναστάτης διανοούμενος μέ Ιδέες Αν
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τλημένες Από τό Νίτσε, καθώς καί άπό τούς άναρχικούς φίλους 
του, -άλλά χρησιμοποιούσε πάντοτε τήν έπιρροή του ένάντια στήν 
τρομοκρατία ύπέρ μιας όργανωμένης συνδικαλιστικής δράσης.

Γιά πολλά χρόνια ή CNT ήταν 'σοβαρά διχασμένη άπό τή θε
ωρητική '“διαμάχη Ανάμεσα στόν Πεστάνια καί τόν Σεγκύ, άπό τή 
μιά μεριά, καί άπό τήν άλλη, άπό έκείνους πού ήθελαν άμεση 
έπαναστατική ‘δ.ράση άπό καθαρά άναρχική άποψη. Ή  διαμάχη 
αύτή κατέληξε σέ πολλές συζητήσεις γιά τΙς άναρχικές βασικές 
άρχές. Στά χρόνια τής Ανοιχτής σύγκρουσης μέ τήν κυβέρνηση 
καί τούς έργοδότες, ή συζήτηση δέν ήταν τόσο 2ντονη, μολονότι 
όρισμένοι Αγωνιστές Αναρχικοί, ιδιαίτερα στήν ’Ανδαλουσία, Αρ- 
νήθηκαν νά ύποστηρίξουν τήν CNT. Είναι χαρακτηριστικό αυτής 
τής περιόΙδου τό γεγονός δτι τό συνέδριο τής CNT τοϋ 1922 ψήφι
σε μιά Απόφαση τόσο θολή καί διφορούμενη, όσο κι αύτή μέ τήν 
δποία ξεκίνησε τή 'δράση της ή IWW στίς ΗΠΑ. Ή  CNT, δια
κήρυξε τό συνέβριο, «δντας Απόλυτα έπαναστατικός όργανισμός 
πού μέ σαφήνεια καί ειλικρίνεια ΑρνεΤται τήν κοινοβουλευτική 
δράση καί τή συνεργασία μέ τά πολιτικά κόμματα, είναι ταυτό
χρονα Απόλυτα πολιτική, Ιφόσον 2χει σάν Αποστολή της νά κα
τακτήσει τό δικαίωμα νά έξετάζει καί νά κριτικάρει δλους τούς 
έξελίκτικούς παράγοντες τής έθνικής ζωής, καί γι* αύτό τό λόγο 
2χει καθήκον νά Ασκεί Αποφασιστική πίεση, μέ μέσο τήν κοινή 
δράση πού πηγάζει άπό τΙς προϋποθέσεις καί τίς έκδηλώσεις τής 
CNT.»(ie)

Οί άναρχικοί είχαν πάλι πολλές Αντιρρήσεις γιά δσα συνέβαι- 
ναν στή Ρωσία. Ό  Αρχικός ένθουσιααμός γιά τήν έπανάσταση ύ- 
ποχώρησε σιγά-σιγά καθώς γινόταν γνωστή ή πραγματική κατά
σταση. Ή  CNT δμως μέ πολλούς δισταγμούς έγκατέλειψε τήν 
Ιδέα τής συμμετοχής της στήν Τρίτη Διεθνή, καί μόνο δστερα άπό 
πολύ έντονες συζητήσεις, τό 1922, άποχώρησε τελικά. "Οπως ά
κριβώς έξήντα χρόνια πριν <λ Ισπανοί άναρχικοί είχαν βαθμιαία 
άνακαλύψει δτι ή συμμετοχή στήν Πρώτη Διεθνή καί ή ύποστή- 
ριξη στόν Μπακούνιν δέν μποροϋσαν νά συμβιβαστοϋν, ?τσι καί 
τώρα άνακάλυψαν δτι δέν μποροϋσαν νά βασίζουν τήν πολιτική 
τους στήν αϊσιόδοξη Απόφαση πού ψήφισαν μέ ένθουσιασμό σ’ έ
να έθνικό τους συνέδριο τό 1919* ή Απόφαση αύτή διακήρυττε
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πρώτον δτι «ή CNT είναι σταθερός ύπερασπιστής τών άρχών τής 
Πρώτης Διεθνούς, δπως 'διαμορφώθηκαν άπδ τδν Μπακούνιν* καί 
δεύτερον, δηλώνει δτι ύποστηρίζει προσωρινά τήν Κομμουνιστι
κή Διεθνή λόγω τοϋ Επαναστατικού χαρακτήρα της' στδ μεταξύ 
ή CNT συγκαλει καί δργανώνει ένα παγκόσμιο Εργατικό συνέ
δριο, δπου Θά τεθοΰν καί θά συμφωνηθοΰΥ οί βασικές άρχές, στίς 
όποιες Θά βασιστεί μιά πραγματική Εργατική Διεθνής.» (20) Τδ 
τελικδ ρήγμα μέ τήν Τρίτη Διεθνή, τδ 1922, κόστισε στδ Αναρ- 
χοσυνδικαλιστικδ κίνημα δρισμένους ίκανούς καί μαχητικούς ύ- 
ποστηριχτές, δπως δ Άντρές Nly καί δ Χοακίν Μαουρίν, πού, ά
φοϋ ύ,πήρξαν γιά λίγο διάστημα πιστοί κομμουνιστές, ήγήθηκαν 
τοΰ άντιπολιτευτικοΰ «Ενοποιημένου Μαρξιστικοΰ Έργατικοΰ Κόμ
ματος» (POUM) καί πήραν Ενεργητικό μέρος στήν Αριστερή πο
λιτική σκηνή τής Καταλωνίας πριν γίνουν Θύματα τής κομμου
νιστικής Θηριωδίας τδ 1937.

Έ  περίοδος 1917-1923 Απέδειξε τόσο τή δύναμη δσο καί τις 
Αδυναμίες τής CNT. Τδ 1919 είχε 700.000 μέλη δργανωμένα 
στά βιομηχανικά συνδικάτα (Sindicatos de Ramo). ’Οργάνω
σαν παρατεταμένες, βίαιες καί δυναμικές άπεργίες καί κινητοποι
ήσεις σέ πολλά μέρη τής χώρας. Αΰξαιναν τήν Επιρροή τους σέ 
περιοχές διπως τή Γαλικία, δπου δέν ήταν τόσο Ισχυροί προηγου
μένως καί Αριθμητικά λιγότεροι άπδ τούς σοσιαλιστές Ανταγωνι
στές τους τής UGT. Καί δμως, δπως τόσες άλλες φορές, δλη αύ
τή ή δραστηριότητα δέν κατάφερε νά δημιουργήσει τήν τελική έ
παναστατική κατάσταση .πού περίμεναν οί συνδικαλιστές ήγέτες 
καί πού Απαιτούσαν οί θεωρίες τους, καί πριν άκόμα Απδ τήν Ε
πιβολή τής δικτατορίας τοΰ Πρίμο ντέ Ριβέρα τδ 1923, ή CNT 
είχε χάσει τήν πρωτοβουλία. Τδ κίνημα είχε Εξασθενήσει Απδ τίς 
Εσωτερικές διασπάσεις γιά τδ Θέμα τών μέσων καί τών σκοπών. 
Οί προσπάθειες πού Εκαναν ή CNT καί ή UGT γιά συνεργασία 
δέν κράτησαν ποτέ πολύ διάστημα καί δ Ανταγωνισμός τους γινό
ταν δλοένα καί πιδ σκληρός. "Οταν δ Πρίμο ντέ Ριβέρα Επέβαλε 
τή δικτατορία του τδ 1923, ή κήρυξη Απδ τήν CNT μι&ς γενικής 
Απεργίας δέν ύποστηρίχθηκε άπδ τήν UGT, καί μέσα σέ δκτώ 
μήνες ή CNT Αναγκάστηκε νά περάσει στήν παρανομία γ ι’ άλ
λη μιά φορά. Τά περισσότερα Αναρχικά περιοδικά Απαγορεύτηκαν*
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τά γραφεία τών άναρχικών καί τών συνδικαλιστών κλείστηκαν 
καί συνελήφθηκαν πάνω άπό 200 ήγετικοΐ άγωνιστές. Στά χρό
νια τής δικτατορίας του Πρίμο ντέ Ριβέρα, δπως τ$σο συχνά στό 
παρελθόν, οί Ισπανοί άναρχικοί άναγκάστηκαν νά ξανασκεφτοΰν 
τό θέμα τής τακτικής καί τών στόχων τους. Κατάφεραν νά συνε- 
χίσουν τή λειτουργία βρισμένων άπό τΙς Ομοσπονδίες τής CNT’ 
άλλά οί άναρχικοί άγωνιστές πήραν τήν πρωτοβουλία νά ίδρύσουν 
μιά νέα Οργάνωση πού έλπίζανε δτι θά Εδινε νέα ζωή στό κίνημα 
καί θά τοϋ θύμιζε τούς άληθινούς Επαναστατικούς στόχους του, 
σέ μιά έποχή πού ή άνοιχτή συνδικαλιστική δράση δέν ήταν νό
μιμη. Αύτή ή νέα Ομάδα ήταν ή «Άναρχική 'Ομοσπονδία Ίβη- 
ρίας» (F A I), πού ίδ,ρύθηκε τόν ’Ιούλιο τοϋ 1927 στή Βαλένθια 
σέ μιά (μυστική συγκέντρωση. Μέσα σέ λίγα χρόνια ή FAI Ιγινε 
ή κινητήρια δύναμη τοϋ ίαπανικοΰ άναρχικοϋ κινήματος. Α ρχικά 
Επρεπε ·νά λειτουργεί μέ μυστικότητα καί ήταν μιά γνήσια Μπα- 
κουνινική μυστική Οργάνωση νεαρών φανατικών Επαναστατών, 
πού ήταν άποφασιαμένοι νά Επαναφέρουν τό άναρχικό κίνημα σέ 
μιά ποιρεία άνυποχώρητης άντίθεσης Ενάντια στήν ύπάρχουσα τά
ξη πραγμάτων καί νά θέσουν τέλος στίς Ερωτοτροπίες μέ διάφο
ρους δημοκράτες πολιτικούς, πράγμα πού ύποψιάζονταν γιά με
ρικούς ήγέτες τής CNT. Ή  FAI είχε οίκοδομηθεΐ στήν ούσία 
κατ’ εϊκόνα καί Ομοίωση τής Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας τοΰ 
Μπακούνιν, καί σκόπευε νά παίξει στό ίσπανικό άναρχοσυνδικαλι- 
στικό κίνημα τό ρόλο πού πίστευαν δτι Επαιξε ή Συμμαχία μέσα 
στή Διεθνή, δηλαδή, νά άποτελέσει πυρήνα άφοσιωμένων καί ά- 
ποφασισμένων Επαναστατών πού θά Εμπνεύσουν καί θά Ελέγξουν 
Ολόκληρο τό κίνημα.

Τήν περίοδο τής δικτατορίας τοΰ Πρίμο ντέ Ριβέρα οί δυνα
τότητες άναρχικής δράσης ήταν πολύ περιορισμένες. Ή  CNT 
μπόρεσε νά διατηρήσει τό κύρος της σάν γνήσια Επαναστατική 
Οργάνωση, άφοΰ μάλιστα ή UGT καί τό σοσιαλιστικό κόμμα Ετει
ναν νά άποδεχτοΰν Ορισμένους συμβιβασμούς μέ τό καθεστώς τοΰ 
Πρίμο ντέ Ριβέρα. Τό τίμημα πού πλήρωσε ή CNT γιά τή δια
φύλαξη τής Επαναστατικής της θέσης ήταν ή άδυναμία καί · οί 
συνεχείς διώξεις. Παρόλα αύτά μπόρεσε νά βγεί άπό τήν περίοδο 
τής δικτατορίας σχετικά Ισχυρή, καί τό 1931 μποροΰσε άκόμα νά
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παρουσιάζει πάνω άπδ 500.000 μέλη. Ή  Απόλυση, άπό μέρους 
τοϋ βασιλιά, τοΰ Πρίμο ντέ Ριβέρα τό 1930 Ακολουθήθηκε άπό 
τή δική του παραίτηση τό 1931. Καί γ ι ' Αλλη μιά φορά, δπως 
μετά τό 1868, ξαφνικά δλα φαίνονταν πιθανά καί ή έπανάσταση 
νά πλησιάζει.

Άναπόφευκτα λοιπόν οί άναρχικοί έπ,ρεπε νά ξαναρχίσουν τή 
γνωστή πιά συζήτηση γιά τή σχέση τους μέ τή νέα 'δημοκρατία 
καί μέ τά άλλα έπαναστατικά έργατικά κόμματα, τήν έποχή Α
κριβώς πού μιά Συντακτική Συνέλευση προετοίμαζε ένα νέο σύν
ταγμα. Στό έσωτερικό τής CNT ή συζήτηση αύτή κράτησε γιά 
πολύ καιρό, μέ τόν "Ανχελ Πεστάνια νά ήγεϊται τής πτέρυγας 
έκείνης πού πίστευε δτι θά πρέπει νά τεθοΰν βραχυπρόθεσμοι στό
χοι καί δχι ή πραγματοποίηση τής τελικής έπανάστασης, καί τόν 
Χουάν Πεϊρ·ό νά έναντιώνεται σέ κάθε σχέση μέ τούς πολιτικούς 
όποιαοδήποτε παράταξης. "Υστερα άπό τήν Ανακήρυξη τής δη
μοκρατίας τό 1931, ή CNT δέν ήταν πιά παράνομη δργάνωση 
καί παρουσιάστηκε γ ι' άλλη μιά φορά σάν κίνημα σέ έθνική κλί
μακα. Αντιμετωπίζοντας τΙς βίαιες καταγγελίες τής «γερμανικής 
γραφειοκρατίας» καί τοΰ «συγκεντρωτισμοϋ», τά μεμονωμένα έρ- 
γοστασιακά συνδικάτα Αναδιοργανώνονταν σέ έθνικές βιομηχανι
κές δμοσπονδίες καί παρόλες τΙς διαμαρτυρίες άπό άναρχικούς, δ
πως τόν Γκαρθία Όλιβέρ, δτι «οί Βιομηχανικές 'Ομοσπονδίες 
προέρχονται άπό τή Γερμανία καί μοιάζουν νά έχουνε βγεΤ άπό 
βαρέλι μπύρας», ή νέα δργάνωση έγινε Αποδεκτή. Ή  στάση τής 
CNT ήταν δπωσδήποτε διφορούμενη πρώτα λόγω τών θεωρητι
κών διαφορών πού ύπήρχαν άνάμεσα στόν Πεστάνια καί τόν Πεϊ- 
ρό, καί δεύτερο γιατί δπως πάντα οί ήγέτες της παρασύρονταν ά
πό τήν Ιπιθυμία τους νά μή μείνουν έξω άπό τή νέα δημοκρατική 
σκηνή καί άπό τή βαθιά δυσπιστία τους γιά τούς στόχους καί τά 
κίνητρα τής κυβέρνησης. Άπό τή μιά πλευρά, ή «Συντακτική 
Συνέλευση είναι προϊόν μι&ς έπαναστατικής πράξης, πράξης πού 
έμμεσα ή άμεσα είχε τήν ύποστήιριξή μας.» Άπό τήν άλλη, «δέν 
έλπίζουμε δτι θά καταφέρει τίποτα ή Συντακτική Συνέλευση, πού 
δημιουργήθηκε μέσα στή μήτρα τής καπιταλιστικής κοινωνίας καί 
είναι έτοιμη νά ύπερασπίσει τήν ήγεμονία της Από τριπλή άπο
ψη, πολιτική, νομική καί οικονομική.» (21)
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Ή  δημοκρατία πού γεννήθηκε μέσα στήν παγκόσμια οίκονομική 
κρίση πολύ γρήγορα Αποδείχτηκε δτι ήταν Ανίκανη νά χειρι
στεί τήν κατάσταση πού χειροτέρευε διαρκώς. Ή  αύξανόμενη Α
νεργία καί δυσαρέσκεια δημιούργησε προβλήματα καί γιά τούς Α
ναρχικούς τής CNT. Ό  Πεστάνια καί δ Πεΐρό, παρόλο πού εί
χαν συγκρουστεΐ προηγουμένως στδ ζήτημα τής έπαφής μέ τούς 
πολιτικούς καί τής ύποστήριξης πρδς τήν Συντακτική Συνέλευση, 
ήταν τώρα Ινωμένοι ένάντια στούς Αναρχικούς τής FAI, καί τδν 
Αύγουστο τοϋ 1931 κυκλοφόρησαν £να μανιφέστο μέ τριάντα ύ- 
πογραφές, μέ τδ δποΐο Αποκάλυπταν δλοκάθαρα τΙς διαφορές πού 
ύπήρχαν κατά τή γνώμη τους Ανάμεσα στδν έπαναστατικδ συν
δικαλισμό .καί τόν Αναρχισμό. Άφοϋ έπιτέθηκαν ένάντια στήν “κυ
βέρνηση πού δέν κατάφερε να χειριστεί τήν οικονομική κατάστα
ση, έπιτέθηκαν μέ τήν ϊδια μανία καί ένάντια στήν πεποίθηση δ- 
τι ή έπανάσταση μπορεΐ νά γίνει έδώ καί τώρα Από βιαστικά 
αύτοσχεδια^ιένη μειονοτική δράση: «’Απέναντι σ’ αύτή τήν ύ- 
περαπλουστευμένη Αντίληψη τής έπανάστασης — πού είναι κλασι
κή καί μάλλον έπικίνδυνη—  πού πρδς τό παρδν θά μας όδηγή- 
σει στδν ρεπουμπλικάνικο φασισμό... Αντιπαραθέτουμε μιά άλλη 
άποψη, Αληθινή, μοναδικά πρακτική καί συνεκτική, πού μπορεΐ 
νά μάς όίδηγήσει χωρίς λάθη -στήν έπίτευξη τού τελικοϋ μας Αν
τικειμενικού στόχου... Πράγμα πού Απαιτεί δτι ή προετοιμασία 
δέν θά πρέπει νά είναι μόνο προετοιμασία τών έπιθετικών στοι
χείων πάλης, άλλά δτι θά πρέπει έπίσης νά έχει ήθικά στοιχεία 
πού σήμερα είναι τά ισχυρότερα, τά πιδ καταστροφικά, καί έκεΐνα 
πού είναι πιδ δύσκολο νά ήττηθοϋν... Ή  έπανάσταση δέν στηρί
ζεται Αποκλειστικά στδ θάρρος τών λίγο-πολύ θαρραλέων μειονο
τήτων, Αλλά θέλει νά είναι Ινα κίνημα πού Αναπτύσσεται άπδ τδ 
λαδ σάν σύνολο, Από τήν έργατική τάξη πού βαδίζει πρδς τήν 
τελική της Απελευθέρωση, άπδ τά συνδικάτα κι άπδ τήν Συνομο
σπονδία πού θά καθορίσουν τήν πρακτική, τή μέθοδο καί τήν Α
κριβή χρονική στιγμή τής έπανάστασης... Ναί, είμαστε έπαναστά
τες’ άλλά δέν καλλιεργούμε τδ μύθο τής έπανάστασης.» (?2)

Ή  καλλιέργεια τοϋ μύθου τής έπανάστασης ήταν βέβαία αύτδ 
άκριβώς πού πίστευε ή FA I, Αλλά τώρα πιά ή έπιρροή της ήταν 
Αρκετά Ισχυρή στήν CNT γιά νά μπορέσει νά έξασφαλίσει τή δι-
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αγραφή τοϋ Πε<ττάνια, τοϋ Πεϊρό καί τών άλλων πού ύπέγραψαν 
τό μανιφέστο τών τριάντα. "Ολα τά μέλη τής FA I Ιπρεπε νά 
είναι καί μέλη τής CNT καί κατόρθωσαν νά έ/κλεγοΰν -στίς Ιπι- 
τροπές πού άποφάσιζαν γιά τήν πολιτική τής CNT σέ έθνικό καί 
τοπικό έπίπεδο. Ή  CNT, σύμφωνα μέ τΙς καλύτερες άναρχικές 
παραδόσεις, δέν είχε (μόνιμους ύπαλλήλους καί οί διοικητικές της 
λειτουργίες ήταν αύστηρά περιορισμένες, τά πι·ό μαχητικά καί 
άφοσιωμένα στελέχη μπορούσαν νά έξασφα) ίσουν σημαντικό κύ
ρος άπλώς καί μόνο μέ τήν προσωπικότητά τους καί δέν ύπήρχε 
καμιά γραφειοκρατική ίεραρχία άπό συντηρητικούς μόνιμους ύ
παλλήλους πού μπορούσε νά έμπσδίσει τήν δργάνωση νά άκο- 
λουθήσει έξτρεμιστική πορεία. Γενικά, στή διάρκεια τών βίαιων 
άγώνων τών προπολεμικών χρόνων καί στήν περίοδο τής παράνο
μης δράσης κατά τή δικτατορία τοΰ Πρίμο ντέ Ριβέρα, ύπήρχε ή 
τάση νά έμφανίζονται στό προσκήνιο τά πιό βίαια, «σκληροτράχη
λα καί καταστροφικά στελέχη. Ή  νεότερη γενιά, τόσο άπό Ιδιο
συγκρασία δσο καί άπό πεποίθηση, ήταν στρατευμένη στήν άνυ- 
ποχώ ρητη  άμεση δράση περισσότερο άπό άλλοτε. Χαρακτηριστι
κό μέλος αυτής τής γενιάς τών έξτρεμιστών ήταν δ Μπουεναβεν- 
τούρα Ντουρρούτι, πού θά γινόταν Ινας άπό τούς μεγαλύτερους 
άναρχικούς ήρωες καί μάρτυρες τοΰ έμφυλίου πολέμου. ΤΗταν έρ- 
γάτης σιδηροδρόμων άπό τό Λεόν, γε-ννήθηκε τό 1896, καί στίς 
ταραχές τοΰ 1917 δργάνωσε σαμποτάζ στούς σιδηροδρόμους. Ε 
ξορίστηκε στή Γαλλία καί έκτός άπό μιά σύντομη έπιστροφή του 
στήν Ισπανία, δπου πήρε μέρος σέ μιά άποτυχημενη άπόπειρα 
δολοφονίας τοΰ Άλφόνσου X III  καί σέ μιά πετυχημένη δολοφονία 
τοΰ άρχιεπισκόπου τής Σαραγκόσα, Ιζησε στή Γαλλία μέχρι τό 
1931. ΤΗταν άνθρωπος πού τίποτα δέν μποροΰσε νά τόν σταμα
τήσει’ είχε κάνει ληστείες καί φόνους γιά νά βοηθήσει τήν ύπό- 
θεση τής άναρχίας, καί ή «άθώα Ικφραση του προσώπου του», 
πού παρατηρεί δ Τζέραλντ Μπρήναν (23) άντισταθμίζεται στίς 
φωτογραφίες άπό Ινα φοβερά σκληρό στόμα καί δπωαδήποτε δια- 
ψεύδεται άπό τΙς πράξεις του. Μέ τόν φίλο του Φρανσίσκο Άσκά- 
σο Ιγινε τό σύμβολο τής άναρχικής σκληρότητας καί άσ&τλαχνίας 
γιά τούς άντιπάλους.

Στά χρόνια πού μεσολαβοϋν άνάμεσα στήν άνακήρυξη τής δημο
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κρατίας τό 1931 καί στό ξέσπασμα τοϋ έμφυλίου πολέμου τό 
1936 ύπάρχουν Αρκετές περιπτώσεις πού οί Αναρχικοί προσπά
θησαν νΑ 'δημιουργήσουν έπαναστατικές κομμοϋνες σέ πολλές πε
ριοχές τής 'Ισπανίας, μέ τήν Ιλπίδα δτι ή δράση τους θά έδινε 
τό σύνθημα γιά μιά γενική έπανάσταση. Τό πρότυπο αύτών τών 
ένεργειών ήταν σχεδόν τό Γδιο παντού καί θυμίζει τΙς παράμοιες 
προσπάθειες πού Ικαναν οί Ιταλοί άναρχικοί πρίν πενήντα περί
που χρόνια. Ή  CNT καταλάμβανε ιμιά πόλη* τό χρήμα καταργό- 
ταν* τά δημόσια Αρχεία καίγονταν* ή «Εθνοφυλακή» Αφοπλιζό
ταν, διαλυόταν καί πολλά μέλη της δολοφονοϋνταν. Τόν ’Ιανου
άριο τοϋ 1932 έγινε μιά τέτοια προσπάθεια σέ δύο περιοχές τής 
κοιλάδας τοϋ Λιομπρεγκάτ στήν Καταλωνία. "Γστερα άπό πέντε 
μέρες σκληρών μαχών καταστάλθηκε καί στή συνέχεια δ Ντουρ- 
ρούτι καί δ Άσκάσο έκτοπΓστηκαν σέ μιά Αφρικανική άποικία. 
Α ξίζει νά παραθέσουμε Ινα γράμμα πού έγραψε δ Άσκάσο φεύ
γοντας άπό τήν Ισπανία, γιατί είναι χαρακτηριστικό τοϋ πάθους 
καί τής εύγλωττίας πού φαίνονται φυσικά άκόμα καί γιά τούς 
πιό σκληροτράχηλους καί άκαμπτους άναρχικούς: «Φεύγουμε... 
Νά φεύγεις — σύμφωνα μ’ έναν ποιητή—  σημαίνει κάτι σά νά 
πεθαίνεις. Κι δμως γ ιά  μάς πού δέν είμαστε ποιητές, ή Αναχώ
ρηση ήταν πάντοτε τό σύμβολο τής ζωής. Συνέχεια σέ πορεία, 
διαρκώς μέσα στό δρόμο σάν αίώνιοι Εβραίοι χωρίς πατρίδα* 
Ιξω άπό τό περιθώριο μιάς κοινωνίας πού γιά μάς δέν έχει καδένα 
χώρο καλό γιά νά τόν ζήσουμε* άνήκουμε στήν τάξη τών κατα
πιεσμένων, δέν έχουμε θέση α αύτό τόν κόσμο, γιά μάς τό ταξίδι 
«ϊναι πάντοτε ένδειξη ζωτικότητας.» (24)

Σ’ αύτά τά χρόνια πού ϋΐ άναρχικοί Ιτοιμάζονταν κατά κά
ποιο τρόπο γιά τΙς μεγάλες μέρες τοϋ καλοκαιριοϋ τοϋ 1936, πού 
ή έπανάσταση φαινόταν πάρα πολύ κοντά, παρατηρήθηκαν άρκε
τά παρόμοια Ιπεισόδια. Τό καλοκαίρι τοϋ 1932 έγινε προσπά- 
Οιια γιά τήν πραγματοποίηση γενικής άπεργίας στή Σεβίλλη έ- 
νάντια στήν Απόπειρα τοϋ στρατηγού Σανχούρχο νά καταλάβει 
τήν έξουσία μέ πραξικόπημα. «Ή μοναδική άπάντηση», έγραφαν 
οί άναρχικοί, «σέ μιά τέτοια άτιμη πρόκληση είναι μιά έπαναστα
τική γενική Απεργία, γιά ν’ Αρχίσουμε Αμέσως τόν έμφύλιο πό- 
λβμο, στούς δρόμους καί στά χωράφια. "Ας γίνει φρούριο τό κά
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θε orreixt, κάθε στέγη άς γίνει δχυρό πού δρθώνεται ήρωϊκά ένάν- 
τια στόν έπιθετικό μιλιταρισμό καί ύπερασπίζεται τίς πολιτικές 
έλευθερίες.» (25) Σ ’ αύτή τήν περίπτωση ή δράση τής CNT ή
ταν άρκετά Αποτελεσματική καί τό πραξικόπημα τοϋ Σανχούρχο 
ήττήθηκε άπό τήν άπεργία σέ συνδυασμό μέ τά μέτρα πού πή
ρε ή κυβέρνηση. Οί άλλες Απόπειρες τών άναρχικών γιά έπανά
σταση είχοον λιγότερη έπιτυχία. Τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1932, λογου- 
χάρη, δγιναν ταραχές στή Βαρκελώνη καί δ νότος φλεγόταν δ- 
λόκληρος άπό αύθόρμητες έξεγέρσεις' δημιουργήθηκαν έπαναστα- 
τικές κομμοϋνες στή Λεβάντε, καί στήν ’Ανδαλουσία δγιναν μεγά
λες άγροτικές έξεγέρσεις. ’Απ’ αύτές τΙς έξεγέρσεις ή πιό γνωστή 
καί έκείνη πού καταστάλθηκε άγριότερα ήταν ή έξέγερση στό 
Κάσας Βιέχας.

Τό Κάσας Βιέχας ήταν δνα μικρό χωριό κοντά στό Χερέζ, 
πού είχε δλα τά χαρακτηριστικά ένός μέρους δπου δ άναρχισμός 
δδειχνε νά προσφέρει τή μοναδική έλπίδα άλλαγής. Ή τα ν Απελ
πιστικά φτωχό καί τό μάστιζε ή έλονοσία. Ό  Γενάρης, δπως 
τονίζει δ Ε. Τζ. Χόμπσμπώουμ, (**) ήταν ή χειρότερη έποχή τοϋ 
χρόνου γιά τούς άκτήμονες έργάτες, τά τρόφιμα ήταν λιγοστά 
καί δουλειά δέν ύπήρχε. Τό χωριό ιείχε ήδη γνωρίσει τΙς Ιδέες 
καί τά έπιχειρήματα τών άναρχικών καί φαίνεται πώς ύπήρχε 
δνα είδος άναρχικής δυναστείας, γιατί οί νεαροί έπαναστάτες παν
τρεύονταν τΙς κόρες τών παλιών άναρχικών ήγετών. "Οταν λοι
πόν άρχισαν νά φτάνουν πληροφορίες γιά έξεγέρσεις σέ άλλες πε
ριοχές τής Ισπανίας καί νά διαδίδονται φήμες δτι θά μοιραζόταν 
ή γη στούς άγρότες (είχαν πράγματι γίνει όρισμένα σχέδια γιά 
άγροτικές μεταρυθμίσεις στά γειτονικά κτήματα) δ γηραιότερος 
άναρχικός στό χωριό, δ Κούρρο Κρούζ, γνωστός σάν Σεϊσντέντος 
(Έξαδάχτυλος), άποφάσισε δτι είχε δρθει ή πρό πολλοϋ άναμενό- 
μενη στιγμή γιά δράση. Δήλωσαν στό δήμαρχο δτι δημ'.ουργήθη- 
κε μιά άντιεξουσιαστική κομμούνα' οί τέσσερεις έθνοφύλακες τοϋ 
χωριοϋ άφοπλίστηκαν καί έκτελέστηκαν' ξεδιπλώθηκε ή κοκκινό- 
μαυρη σημαία τών Ισπανών άναρχικών καί δγιναν προετοιμασίες 
γιά τήν άμυνα τοϋ χωριοϋ καί τό μοίρασμα τής γής. Μέχρι έ
κείνη τή στιγμή είχαν γίνει δλα χωρίς βία' μέ τήν άφιξη τών 
κυβερνητικών στρατευμάτων άρχισαν οί μάχες καί πολύ γρήγορα
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Ιγινε φανερό δτι οί έπαναστάτες τοΰ Κάσας Βιέχας ήταν Απομο
νωμένοι. Ό  Σεϊσντέντος φαίνεται πώς Ικανέ δ,τι μποροΰσε γιά 
ν’ άποφύγει τό χωριό τις ταλαιπωρίες, κι αύτός μέ τήν οίκογένειά 
του καί τούς φίλους του όχυρώθηκαν στό σπίτι του στό πάνω μέ
ρος τοϋ χωριοϋ. "Γστερα άπό δώδεκα ώρες σκληρής μάχης, πού 
τέλειωσε μέ τό κάψιμο τοΰ σπιτιοΰ, σκοτώθηκαν 25 περίπου άναρ
χικοί. Τό έπεισάδιο ήταν χαρακτηριστικό αύτών τών άναρχικών έ- 
ξεγέρσεων γιά τό θάρρος, τήν αισιοδοξία καί τήν άιπελπισία του’ 
ταυτόχρονα δμως ή άγριότητα τής κυβερνητικής άπάντησης —Φλέ
γεται δτι οί στρατιώτες είχαν πάρει' διαταγή νά μήν πιάσουν 
αιχμαλώτους—  άπέδειξε πόσο έπισφαλεις θεωροΰσαν τούς θεσμούς 
τής νέας 'δημοκρατίας οί ήγέτες της καί πόσο δίκιο είχαν οί άναρ
χικοί πού δέν περίμεναν καμιά άλλαγή στίς σχέσεις τους μέ τό 
κράτος κάτω άπό τό νέο δημοκρατικό καθεστώς.

’Αποτέλεσμα, ή FAI μπόρεσε νά αύξήσει τήν έπιρροή της σέ άν- 
τίθεση μέ τούς ήγέτες τής CNT πού έλπίζανε σέ άμεσα δφέλη 
άπό τή δημοκρατία. Ή  'διάσπαση άνάμεσα στήν πλειοψηφία τής 
CNT καί τό»ν Πιεϊρό ξεπεράστηκε μόνο μέ τήν έκρηξη τοΰ έμφυ
λίου πολέμου, ένώ δ Πεστάνια διέκοψε τελείως τίς σχέσεις του 
,μέ τό άναρχικό κίνημα κι Ικανέ δικό του πολιτικό κόμμα. Ή  έπί- 
σημη γραμμή τής CNT γιά τά έπόμενα τρία χρόνια ήταν τό μπο- 
Οκοτάρισμα τής δημοκρατίας καί ή άποχή άπό τίς έκλογές: «Κοι
νωνική έπανάσταση καί δχι έκλογικές κάλπες» ήταν τό σύνθημά 
της. Σ’ αύτή τήν άτμόσφαιρα κοινωνικής Ιντασης καί άναταρα- 
χής κι άπέναντι στήν κυβερνητική άδυναμία ή έχθρότητα δγιναν 
άρκετές προσπάθειες γιά συνένωση τών κινημάτων τής άριστερας. 
Τό Φεβρουάριο τοΰ 1934 —παρόλους τούς δισταγμούς πολλών δογ
ματικών μελών τής FAI—  ή CNT καί ή σοσιαλιστική UGT κα
τόρθωσαν νά κάνουν μιά συμφωνία γιά κοινή δράση σέ τοπική βά
ση. Ή  έχθρότητα τών άναρχικών άπέναντι στούς σοσιαλιστές είχε 
αύξηθει, γιατί οί σοσιαλιστές είχαν πάρει μέρος στις πρώτες κυ
βερνήσεις τής δημοκρατίας. *Ότ«ιν δμως τό Νοέμβριο τοΰ 1933 
ή άριστερλ ήττήθηκε δλοκληρωτικά στίς έκλογές καί ή νέα δεξιά 
κυβέρνηση άρχισε νά άποσύρει μεγάλο μέρος τής νομοθεσίας — δ
σο άνεπαρκής κι άν είχε φανεϊ στήν έποχή της— μέ τήν &ποία 
οί ρεπουμπλικάνοι είχαν προσπαθήσει νά περιορίσουν τή δύναμη
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τής έκκλησίας καί τών γαιοκτημόνων καί νά προστατεύσουν τούς 
έργάτες, οί σοσιαλιστές καθώς καί οί άναρχικοί Αρχισαν πιά νά 
σκέφτονται τήν έπανάσταση. Στήν πραγματικότητα ή πιό σημαντι
κή έπαναστατική Ικρηξη στά δυό σκοτεινά χρόνια πού προηγήθη. 
καν τής έλπιδοφόρας έποχής δταν άνέβηκε στήν έξουσία τό Λαϊκό 
Μέτωπο τό 1936, ήταν ή έξέγερση τώς έργατών όρυχείων στίς 
Άστούριες τόν Όκτώβριο τοΟ 1934—έξέγερση πού ήταν Ιργο τών 
σοσιαλιστών, μολονότι τήν ύποστήριξε καί ή CNT. Οί τοπικοί ή
γέτες τής CNT ήταν ύποστηριχτές τών «τριάντα πού είχαν ύπογρά- 
ψει τό μανιφέστο» καί έτσι μπόρεσαν νά γίνουν συμφωνίες σέ τοπι
κή κλίμακα πού δέιν θά είχαν γίνει στήν Καταλωνία, δπου ή 
ήγεσία τής CNT ήταν περισσότερο έξτρεμιστική.

Ή  έξέγερση στίς Άστούριες, δπως καί τόσα Αλλα έπαναστατι- 
κά ξεσηκώματα, άπέτυχε, γιατί ή κυβέρνηση μπόρεσε νΑ τήν Απο
μονώσει. Στήν Καταλωνία είχε γίνει μιά έξέγερση τών αυτονομι
στών στις άρχές τοϋ Όκτωβρίου, στήν δποία είχε έναντιωθεί ή 
CNT, καί στήν Μα'δρίτη μιά άπόπειρα τών σοσιαλιστών γιά έπα
νάσταση είχε συντρίβει. ΣτΙς Άστούριες ή UGT, ή CNT καί οί 
έλάχιστοι κομμουνιστές ήταν έπομένως <έκτεθειμένοι στήν μανία τών 
κυβερνητικών δυνάμεων. Τά στρατεύματα άπό τό Μαρόκο καί ή 
λεγεώνα τών ξένων προκάλεσαν 10.000 θύματα, νεκρούς καί τραυ
ματίες, άπό τούς 70.000 έργάτες πού πήραν μέρος στήν έξέγερση. 
Τά γεγονότα στίς Άστούριες 2καναν άκόμα πιό 2ντονη τήν ήδη 
ύπάρχουσα 2νταση καί τά σκληρά Αντίποινα κι άπό τις δύο πλευ
ρές συνέβαλαν άκόμα περισσότερο στήν έπιδείνωση τής κατάστα
σης. Ή  καταστολή τής έξέγερσης άκολουθήθηκε άπό άκόμα με
γαλύτερες «διώξεις τής άριστεράς. Στή διάρκεια τοΰ 1935, δπως 
καί στή Γαλλία τήν ίδια έποχή, πολλά άπδ τά μέλη τής έργατικής 
βάσης άρχισαν νά άσκοϋν πίεση στούς ήγέτες γιά νά ξεχάσουν 
τις διαφορές τους καί νά συνενωθοϋν σ’ δνα Λαϊκό Μέτωπο γιά τήν 
ύπεράσπιση τών βασικών έλευθεριών τοϋ λαοϋ. Αποτέλεσμα, οί 
σοσιαλιστές, οί κομμουνιστές (έκείνη τήν έποχή ήταν συγκριτικά 
άσήμαγτο κόμμα στήν Ισπανία) καί δρισμένες όμάδες δημοκρατι
κών συμφώνησαν νά κατεβοΰν στις έικλογές τοϋ Φεβρουαρίου τοΰ 
1936 σέ κοινό μέτωπο- ή έκλογική έπιτυχία τοϋ Λαϊκοϋ Μετώπου 
ήταν σημαντική. Ή  CNT καί οί άναρχικοί είχαν, δπως καί πρίν,



ρίξει τό σύνθημα, της  Αποχής άπό τίς έκλογές* άλλα η προπαγάν
δα τους φάνηκε σέ πολλούς δτι γινόταν χωρίς μεγάλο ένθουσιασμό 
καί δπωσδήποτε πάρα πολλοί ψηφοφόροι τής CNT ύποστήριξαν 
τούς ύποψήφιους τοΰ ΛαϊκοΟ Μετώπου, ιδιαίτερα στό νότο, δπου 
τά Αποτελέσματα τών έκλογών ήταν πολύ δύσκολο νά προβλεφθοϋν.

Οί άναρχικοί είχαν βοηθήσει πολύ στή δημιουργία Ατμόσφαι
ρας έμφυλίου πολέμου. (27) Ή  Αδιάκοπη κινητοποίηση καί ή 
προπαγάνδα τους γιά Ολοκληρωτική έπανάσταση, τά σποραδικά 
ξεσηκώματα, μέ τά δποΐα προσπάθησαν νά θεμελιώσουν έλευθε- 
ριακές κομμο&νες καί ή συνεπής Αρνησή τους νά Αποδεχτούν συμ
βιβασμούς, είχαν αύξήσει τίς έλπί'δες τής έργατικής τάξης γιά έ
πανάσταση καί τόν Αντίστοιχο φόβο τοϋ στρατοϋ καί τής δεξιάς. 
Τήν άνοιξη τοΰ 1936 οί δύο πλευρές έτοιμάζονταν γιά τή σύγ
κρουση. "Οταν έγινε ή συγκέντρωση τής CNT στή Σαραγκόσα 
—·δνα άπό τά μεγάλα άναρχικά προπύργια—  γιά τό έθνικό της 
συνέΐδριο πού Αντιπροσώπευε πάνω άπό Ινα έκατομμύριο έργά
τες, έπικρατοΰσαν μαχητικές καί έπαναστατικές διαθέσεις. Αύτό 
πού ήταν χαρακτηριστικό τοϋ Αναρχικού κινήματος, δμως, ήταν 
δτι έκτός άπό τή συζήτηση πρακτικών μέτρων πού θά λαμβά- 
νονταν σέ ζητήματα συνδικαλιστικής πολίτικης καί τήν ψηφοφο
ρία γιά έναν συνασπισμό μέ τήν UGT καθώς καί τήν έπανεγγρα- 
φή τοΰ Πεϊρό καί όρισμένων άλλων συνδικαλιστών πού είχαν δι- 
αγραφεί παλαιότερα, ?γι«νε πλατιά συζήτηση γιά τό τί θά συνέ- 
βαινε μετά τήν έπερχόμενη έπανάσταση. Γιά άλλη μιά φορά έ- 
πανέλαβαν τις έλπίδες πού θά μποροϋσαν πολύ καλά νά είχαν 
έκφραστεΐ σέ δποιαδήποτε άναρχική συγκέντρωση τών προηγού
μενων πενήντα χρόνων: «Άπό τή στιγμή πού θά λήξει ή βίαιη 
περίοδος τής έπανάστασης, θά καταργηθοϋν τά έξής: ή ίδιωτική 
Ιδιοκτησία, τό κράτος, ή έξουσία καί κατά συνέπεια οί τάξεις 
πού διχάζουν τούς Ανθρώπους σέ έκμεταλλευτές καί έκμεταλλευ- 
μένους, σέ καταπιεημένους καί καταπιεστές.» Στή συνέχεια πε
ριέγραψαν τόν τρόπο μέ τόν δποΐο θά λειτουργούσαν οί κομμοϋ
νες, μέ βάση τήν έλεύθερη συνένωση τών έργατών στά συνδικά- 
τα τους’ θά παράγουν καί θά άνταλλάσσουν τά Αγαθά τής ζωής 
καί θά συνδέονται σέ «περιφερειακές καί έθνικές δμοσπονδίες γιά 
τήν πραγματοποίηση τών γενικών Αντικειμενικών στόχων τους»,

283



γιά νΑ σχηματίσουν μιά Ίβηρική 'Ομοσπονδία Άναρχικών Κοι
νοτήτων. ΣτΙς καμμοΟνες ο! Αποφάσεις θά λαμβάνονται άπό έκ- 
λεγμένες έ/πιτροπές πού θά Ασχολούνται μέ τή γεωργία, τήν ύ- 
γι«ινή, τήν έκπαίδευση, τήν πειθαρχία, τήν παραγωγή καί τήν 
στατιστική. «"Ολες αύτές οί λειτουργίες δέν θά 2χουν κανένα έκ- 
τελεστικό ή γραφειοκρατικό χαρακτήρα. Μερικοί Αναλαμβάνουν 
τεχνικές ύπηρεσίες... ένώ οί ύπόλοιποι θά κάνουν τό καθήκον τους 
σάν παραγωγοί, θά συγκεντρώνονται στό τέλος κάθε ήμέρας γιά 
νά συζητήσουν λεπτομέρειες γιά τΙς όποιες δέν Απαιτεϊται ή έπι- 
δοκιμασία άπό τή συνέλευση τής κομμούνας.» Τά ζητήματα πού 
άφοροΟν περισσότερες κομμοϋνες τά χειρίζεται μιά περιφερειακή δ- 
μοσπον^ία —παρόλο πού άναφέρονται έλάχιστα πράγματα γ ι' 
αύτό τό κρίσιμο πρόβλημα, καί ή Απόφαση έπιστρέφει σέ εύκολό- 
τερα θέματα, βεβαιώνοντας δτι «ή έπανάσταση δέν θά έπιτεθεΐ 
βίαια ένάντια στήν οικογένεια», άκόμα κι άν «δ έλευθεριακός 
κομμουνισμός διακηρδχνει τόν έλεύθερο Ιρωτα.» Κάθε δυσκολία 
πού θά δημιουργηθεΐ, Αντιμετωπίζεται κατά τό πρότυπο τοϋ 
Γκόντουϊν: «Γιά πολλές Ασθένειες είναι κατάλληλη ή Αλλαγή 
κλίματος. Γιά τήν Ασθένεια τοϋ 2ρωτα, δμως, πού μπορεΐ νά τυ
φλώσει κάποιον καί νά τόν κάνει πεισματάρη, συνιστοϋμε τήν Αλ
λαγή κομμούνας».

Όριαμένα δμως Από τά μέτρα πού προτάθηκαν ήταν περισσό
τερο πρακτικά: προγραμματίστηκε μιά τεράστια έκστρατεία έ- 
νάντια στόν Αναλφαβητισμό, παρόμοια μέ έκείνη πού έφαρμόστη- 
κε μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στή Γιουγκοσλαβία καί 
τήν Κούβα, 'ένώ καί τά σχολεία Ιπρεπε νά βασίζονται (σύμφωνα 
μέ τή διδασκαλία τοϋ Φερρέρ) στήν Αρχή έκείνη πού ύποστήριζε 
δτι πρέπει νά βοηθοϋνται οί άνθρωποι γιά νά διαμορφώνουν 
τή βΐκή τους γνώμη. Δέν θά /πρέπει νά ύπάρχει καμιά διάκριση ά
νάμεσα στούς διανοούμενους καί τούς έργάτες. 'Ορισμένες διακρί
σεις δμως θά γίνονται σεβαστές. Δηλώνεται καθαρά δτι έκεΐνες 
οί κομμούνες πού «Αντιτίθενται στήν έκβιομηχάνιση» ή πού Απο
τελούνται άπό φυσιολάτρες ή γυμνιστές θά είναι έλεΰθερες νά 
δημιουργοϋν ξεχωριστές κοινότητες.

Αύτή ή μακροσκελής άπόφαση ί28) «ίναι Ινα συγκινητικό ντο
κουμέντο, μέ τή διακήρυξή της δτι δ άνθρωπος δέν είναι κακός
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άπό τή φύση του, καί μέ τήιν άρκετά μετριόφρονη κατάληξή της 
δτι δέν καθορίζει συγκεκριμένους κανόνες γιά τό έπαναστατικό 
προλεταριάτο, Αλλά «τίς γενικές γραμμές τού Αρχικού προγράμ
ματος πού πρέπει νά δλοκληρωθεϊ άπό τόν κόσμο τών παραγω
γών, τήν Αφετηρία τής ά^ρωπότητας στό δρόμο γιά  τήν. άπόλυ- 
τη Απελευθέρωσή της». Μέ τήν αιματοχυσία καί τήν τρομοκρατία 
τών έπόμενων μηνών είναι μερικές φορές δύσκολο νά θυμηθούμε 
δτι ήταν αύτές οί άθώες καί άπλές π-εποιθήσεις πού έμπνεύσανε 
τούς Ισπανούς άναρχικούς’ κι δμως οί πράξεις τους καί ό ρόλος 
τους στόν Ιμφύλιο πόλεμο δέν κατανοοϋνται εύκολα, άν ξεχαστεΤ 
ή άφετηρία τους.

3

Τό στρατιωτικό κίνημα τοΟ στρατηγού Φράνκο τήν 18η *Ιου*ΐίου 
1936 δέν άρχισε μόνο τόν έμφύλιο πόλεμο, άλλά καί προκάλεσε 
άμέσως έπανάσταση. Πράγματι, τό γεγονός δτι δ Φράνκο δέν 
κατάφερε νά έξασφαλίσει τόν 2λεγχο δλης τής Ίαπαινίας μέ ταυ
τόχρονη στρατιωτική δράση ατά βασικά Αστικά κέντρα, όφείλεταί 
πρωταρχικά στήν άντίσταση πού πρόβαλε, ή έργατική τάξη πού 
ήταν όργανωμένη στήν CNT καί τήν UGT. Σύμφωνα μ’ 2ναν ση
μαντικό Αναρχικό διανοούμενο, τό κίνημα τοΟ Φράνκο «έπέσπευ- 
σε τήν έπανάσταση, πράγμα πού τδ θέλαμε δλοι μας, άλλά κανείς 
δέν τό περίμενε τόσο γρήγορα.» (Μ) Τά πιδ έντυπωσιακά περι
στατικά Εγιναν στή Βαρκελώνη, δπου οί άναρχικοί πίστεψαν δτι 
είχε φτάσει ή κατάλληλη στιγμή γιά νά κάνουν τήν έπανάστασή 
τους κι δπου γιά Αρκετούς μήνες φαινόταν δτι πράγματι τήν 8- 
καναν. Στις 20 ’Ιουλίου τδ βράιδυ οί Αναρχικές καί συνδικαλιστι
κές δμάίδες τής CNT είχαν τδν 2λεγχο τής πόλης. Είχαν κάνει 
έ'π-ιδρομή στούς στρατώνες στή διάρκεια τής νύχτας* δ Φρανσίσκο 
Άσκάσο, πού σκοτώθηκε σέ μιά άπό τις άγριες έπιθέσεις, δγινε 
ό πρώτος σημαντικός άναρχικός ήρωας καί μάρτυρας τοΟ έμφυλίου 
πολέμου. Ή  λαϊκή έξέγερση ήταν βίαιη καί αιματηρή* λέγβται 
δτι σκοτώθηκαν 500 άτομα καί τραυματίστηκαν 3.000 στή διάρ
κεια τής μάχης. Τήν έπιτυχία της Ακολούθησε μιά περίοδος γνή
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σιας έπαναστατικής άλλαγής. ΟΕ πλούσιοι μπουρζουάδες τής 
Βαρκελώνης φαίνεται πώς έξαφανίστηκαν ^λέσα σέ μιά νύχτα’ οΕ 
έκκλησίες κάηκαν* άνοιξαν οί πύλες τών φυλακών. Γιά λίγο διά
στημα, οί έργατικές δργανώσεις ξέχασαν τίς διαφωνίες τους* Ακό
μα καί τά μέλη τής ’Εθνοφυλακής, πού στή Βαρκελώνη παρέψυ&ινε 
πιστή στήν κυβέρνηση, ήταν Ιτοιμα νά συναδελφωθοΟν μέ τούς 
παλιούς τους έχθρούς, τούς Αριστερούς. ’Εφόσον ή πλειονότητα 
τής έργατικής τάξης στή Βαρκελώνη ήταν δργανωμένη στήν 
CNT, ή έπανάσταση φαινόταν Αναπόφευκτα σάν θρίαμβος τών ά- 
ναρχικών καί σοαν εύκαιρία νά βάλουν σέ έφαρμογή τά -σχέδιά 
τους. ΤΗταν οί έργάτες, πίστευαν οί άναρχικοί ήγέτες, πού κατέ- 
στειλαν τό κίνηιμα τών στρατιωτικών’ καί ήταν αύτοί πού θά 
άνελάμβαναν τδν Ιλεγχο τής πόλης καί τής Καταλωνίας.

Πράγματι, τδ γεγονδς αύτδ Αναγνωρίστηκε άπδ τΙς καταλάνι- 
κες Αρχές, καί δ Κόιμπανυς, ό Καταλανδς έθνικιστής έπικεφαλής 
τής τοπικής κυβέρνησης, τής «Γενικής Διοίκησης», δέχτη κε  τούς 
ήγέτες τής CNT άμέσως μετά τήν λήξη τών έχθροπραξιών. Οί 
πιδ έπιφανεϊς Ανάψιεσά τους ήταν δ έκπληκτικδς καί περιβόητος 
Ντουρρούτι καί δ Χοσέ Γκαρθία Όλιβέρ, πού, μολονότι ήταν κι 
αύτδς αύτοβίδακτος έργάτης καί Ανθρωπος πού είχε μαθητεύσει 
άπδ έπαναστατική Αποψη στή βιαιότητα τοΟ παράνομου Αναρχικού 
κινήματος τής δεκαετίας του 1920, είχε σημαντική όξυδέρκεια 
καί δργανωτική ίκαινότητα, καθώς καί θάρρος καί Ανεξαρτησία. 
«Πήγαμε δπλισμένοι μέχρι τά δόντια», έγραψε άργότερα δ Γκαρ
θία Όλιβέρ, «ιμέ ντουφέκια, πολυβόλα καί πιστόλια, μέ Αναση- 
κωμένα μανίκια, βρώμικοι άπδ τή μπαρούτη καί τούς καπνούς... 
δ Κόμπανυς μ&ς 'δέχτηκε δρθιος, μέ δλοφάνερη συγκίνηση... Στήν 
ούσία αύτά πού είπε είναι τά έξής: «’Αρχικά πρέπει νά δηλώσω 
δτι ή CNT καί ή FAI δέν «ίχαν ποτέ τή μεταχείριση πού Αξί
ζει στήν Αληθινή τους σπουδαιότητα. Σ&ς καταδιώκανε πάντοτε 
Αγρια καί έγώ προσωπικά, μέ μεγάλη λύπη μου, Αλλά Αναγκα
σμένος άπδ τήν πολιτική πραγματικότητα, παρόλο πού κάποτε 
ήμουν Ινας άπδ σας*, ύποχρεώθηκα συχνά νά σ&ς έναντιωθώ καί 
νά σάς καταδιώξω. Τώρα εϊσαστε κύριοι τής πόλης καί τής Κα-

Σάν δικηγόρος 6 Κόμπανυς είχε συχνά ύπερασϊασθεϊ κατηγορούμενους 
Αναρχικούς.
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ταλωνίας... Νικήσατε καί δλα βρίσκονται -κάτω άπδ τή δική σας 
έξουσία' άν δέν μέ χρειάζεστε ή δέν μέ θέλετε σάν Πρόεδρο της 
Καταλωνίας, σάς παρακαλώ νά μοΟ τό πείτε Ανοιχτά κι άμέσως 
παραιτοϋμαι γιά νά ένταχθώ στίς γραμμές, σάν Ινας στρατιώτης 
άκόμα στόν άγώνα ένάντια στό φασισμό. "Αν Αντίθετα, πι
στεύετε πώς άπ’ αύτή τή θέση... έγώ, οί άνθρωποι τοΰ κόμματός 
μου, τό δνομά μου καί τό κύρος μου, μποροΰν νά είναι χρήσιμα 
σ’ αύτόν τόν άγώνα, πού έληξε σήμερα μέ τή νίκη στήν πόλη 
μας, άλλά δέν ξέρουμε πότε θά λήξει στήν ύπόλοιπη Ισπανία, 
μπορεΐτε νά ύπολογίζετε σέ μένα καί' στήν πίστη μου.» Ή  CNT 
καί ή FAI προτίμησαν τή συνεργασία καί τή δημοκρατία κι ά- 
παρνήθηκαν τόν έπαναστατικδ Ολοκληρωτισμό πού θά είχε κα- 
ταλήξει στόν στραγγαλισμό τής έπανάστασης άπδ μιά συνδικαλι
στική καί άναρχική δικτατορία.» (30)

Ό  Γκαρθία Όλιβέρ, γράφοντας τά παραπάνω δστερα άπδ και
ρό, ίσως προσπάθησε νά δικιολογήσει τή δική του στάση στή δι
άρκεια αύτών τών μηνών, άλλά στήν πραγματικότητα διατύπωσε 
πολύ καθαρά τδ δίλημμα πού βασάνιζε τούς άναρχικούς τό καλο
καίρι τοΰ 1936. Όλόκληρη ή προηγούμενη άναρχική θεωρία υ
ποστήριζε δτι άπδ τή στιγμή πού θά ξεσπάσει ή έπανάσταση, τό 
κράτος θά καταρεύσει άμέσως, οί άναρχικοί θά έξολοθρεύσουν τούς 
έχθρούς τους μέ τή βί’α ή μέ τήν πειθώ κι έτσι θά άνοίξει δ δρό
μος γιά τήν οίκοδομόμηση τής έλευθεριακής κοινωνίας. Στήν πραγ
ματικότητα, τόν ’Ιούλιο τοΰ 1936, παρόλο πού οί άναρχικοί ή
ταν κύριοι τής κατάστασης σέ όρισμένα μέρη, Ιδιαίτερα στή Βαρ
κελώνη, σέ άλλες περιοχές ή έπανάσταση δέν είχε έδραιωθεϊ. 
Οί Αντίπαλες έργατικές όργανώσεις, ή UGT καί οί σοσιαλιστές, 
παρόλο πού άποτελοΰσαν μειοψηφία στή Βαρκελώνη, σ’ άλλα μέ
ρη είχαν σημαντική δύναμη κι ένας άπδ τούς στόχους τους, ή 
δημιουργία μι&ς συγκεντρωτικής σοσιαλιστικής κοινωνίας μέ βά
ση τήν έθνικοποίηση τής βιομηχανίας καί τόν έλεγχό της άπδ τό 
κράτος, ήταν θεμελιακά άντίθετος μέ τούς στόχους τών άναρχι
κών. Άκόμα καί οί άοτσί, παρόλο πού είχαν μεταμφιεστεί σέ 
έργάτες, δέν είχαν έξαφανιστεΐ τελείως. Τόσο στήν κυβέρνηση 
τής Καταλωνίας δσο καί στήν κεντρική κυβέρνηση τής Μαδρίτης 
έξακολουθοΰσαν νά κατέχουν τίς θέσεις τους τά μεσοαστικά δη
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μοκρατικά κόμματα καί πολλά- άπδ τά δργανα τής κυβέρνησης 
έξακολουθοΟσαν νά ύπακούουν σ’ αύτά.

Πάνω ά π ’ δλα δμως ή άναρχική έπανάσταση, δπως καί τ6σες άλ
λες παρόμοιες προσπάθειες, στήν ίδια τήν'Ισπανία, στήν ’Ιταλία ή 
Ρωσία, κινδύνευε έπειδή δέν ήταν *παγκόομια. Άπό τή στιγμή πού 
2γινε φανερό δτι τό πραξικόπημα τοϋ Φράνκο δέν είχε άμεσα πε- 
τύχει οδτε άποτύχει, άλλά άπλώς είχε ξεκινήσει Ινα-ν μακρόχρο
νο έμφύλιο πόλεμο, 2γιναν άξεπέραστα τά προβλήματα πού άντι- 
μετώπιζαν οί άναρχικοί ήγέτες. Τ ίς πρώτες μέρες, μετά τίς έπιτυ- 
χίες τής άριστεράς τόν ’Ιούλιο, οί άναρχικοί ήγέτες μποροϋσαν 
άκάμα νά διακηρύχνουν, δπως έκανε ό Ντουρρούτι, δτι «θά κά
νουμε ταυτόχρονα τόν πόλεμο καί τήν έπανάσταση.» Πολύ γρή
γορα δμως άποκαλύφθηκε δχι μόνο δτι αάτι τέτοιο δέν ήταν δυ
νατό, άλλά καί, δπως φαίνεται νά συνειδητοποίησε δ Γκαρθία Ό - 
λιβέρ άπδ τή στιγμή τής συνάντησης μέ τδν Κόμπανυς, δτι ή 
διεξαγωγή τοΟ πολέμου άπέκλειε τήν πραγματοποίηση τής έπα
νάστασης.

Άκόμα δμως κι άν ή CNT δέν ήταν σέ θέση νά πραγματοποι
ήσει μιά γενική έπανάσταση τδ καλοκαίρι τοΟ 1936, μποροΟσε νά 
βάλει σέ έφαρμογή πάρα πολλά μέτρα πού οί άναρχικοί τά Θεω- 
ροϋσαν ούσιαστικά γιά τή νέα κοινωνία, καί ή δύναμή της σέ 
πολλές περιοχές πού δέν έλέγχονταν άπδ τδν Φράνκο ήταν τόσο 
μεγάλη, ώστε ή κυβέρνηση χρειαζόταν όπωσδή*ποτε τή βοήθεια 
τής CNT άν ήθελε νά φέρει σέ πέρας τόν πόλεμο. Κατά συνέπεια, 
γιά Αρκετούς ι^νες οί άναρχικοί καί οί συνδικαλιστές άφέθηκαν 
έλεύθερο: νά διευθύνουν τις περιοχές καί τις δργανώσεις πού 2- 
λεγχαν μέ τίς δικές τους μεθόδους. Στή Βαρκελώνη δλοι οί παρα
τηρητές είχαν μείνε* κατάπληκτοι μέ τις διαστάσεις πού είχε 
πάρε: ή έπανάσταση: καί ή Ατμόσφαιρα δέν είχε άλλάξει άκόμα 
τόσο πολύ δταν 2φτασε τδ Δεκέμβριο δ Τζώρτζ "Οργουελ καί πε
ριέγραψε τήν πόλη μέ τόσο ζωντανά χρώματα στδ βιβλίο του 
«Προσκύνημα στήν Καταλωνία». Τά συνδικάτα είχαν άπλώς ά- 
ναλάβει τά έργοστάσια, δρισμένες φορές διατήρησαν τούς παλιούς 
διευθυντές σάν τεχνικούς συμβούλους' οί δημόσιες ύπηρεσίες διευ
θύνονταν άπό τούς ίδιους τούς έργαζόμενους* οί μικροί καταστημα
τάρχες, οί κουρεΐς καί οί άρτοποιοί ήταν όργανωμένοι σέ συνδι
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κάτα1 “κλείστηκαν τά πορνεία, -κι δτσι έφαρμόστηκε ή άποψη πού 
είχε διατυπώσει δνα Αναρχικό περιοδικό πρίν άπό λίγο καιρό: 
«Αύτός πού Αγοράζει δνα φιλί, βρίσκεται στό ίδιο έπίπεδο μέ 
τή γυναίκα πού τό πουλάει. Επομένως δνας Αναρχικός δέν πρέπει 
νά Αγοράζει φιλιά. Πρέπει νά τ’ Αξίζει γιά  νά τά παίρνει.» (31) 
Ή  βασική Ιδέα πίσω Απ’ αύτές τΙς Αλλαγές ήταν δτι οί λειτουργί
ες πού μέχρι τότε έκτελοΰνταν άιπό τούς καπιταλιστές έπιχειρη- 
ματίες ή άπ·ό τό κράτος θά δπρεπε νά έκτελοΰνται άπό τΙς έπιτρο- 
πές τών ίδιων τών έργατών. ’Έτσι λοιπόν ή τήρηση τής τάξης 
δέν ήταν δουλειά τών έπαγγελματιών' Αστυνομικών, Αλλά διαφό
ρων περιπόλων όργανωμένων άπό ιμιά συνδικαλιστική έπιτροπή.

Στή Βαρκελώνη καί σ’ άλλες περιοχές τής Καταλωνίας τά μέ
τρα αύτά έφαρμόστηκαν πιό έκτεταιμένα, τόσο γιατί έκεΐ ή δύναμη 
τών άναρχικών ήταν τεράστια, δσο καί γιατί τό 1932 είχε παρα- 
χωρη'θεΐ διοικητική αύτονομία στήν Καταλωνία. Οί δυσκολίες έ- 
πικοινωνίας μέ τή σύγχυση τών πρώτων έβδοιμάδων του πολέμου 
βοήθησαν έπίσης γιά νά γίνει ή Καταλωνία σχεδόν Ανεξάρτητο 
κράτος. Στήν ύπαιθρο Ιγιναν προσπάθειες νά δημιουργηθοΟν συλ
λογικά κτήματα, άν καί είναι άρκετά ευνόητο δτι σέ μιά περιοχή 
μικροϊδιοκτητών καί ένοικιαστών γεωργών (32) οί προσπάθειες αύ
τές είχαν περιορισμένη έπιτυχία. Πράγματι, οί άναρχικοί ήγέτες 
ήταν Αναγκασμένοι νά προειδοποιούν συχνά τούς πιό βίαιους Α
γωνιστές γιά τούς κινδύνους τής άναγκαστικής κολλεκτιβοποίη- 
σης. «Πιστεύει κανείς ....δτι μέ τις πράξεις βίας θά ξυπνήσει τό 
ένδιαφέρον ή τήν έπιθυμία τών άγροτών γιά τόν σοσιαλισμό;» Α
ναρωτιόταν δ Χουάν Πεϊρό, πού ήταν πάντοτε δνας άπό τούς πιό 
ρεαλιστές ήγέτες τής CNT. « Ή  μήπως μέ τήν τρομοκράτησή τους 
μπορούν νά παρασυρθούν άπό τό έπαναστατικό πνεϋμα πού έπι- 
κρατεΐ στίς πόλεις;» (33) 'Οπωσδήποτε όρισμένοι άπό τούς συν
τρόφους τοϋ Πεϊρό, Ιδιαίτερα δ Ντουρρούτι, δδειχναν νά τό πι
στεύουν. Άκόμα δμως κι δταν δέν δγινε καιμιά προσπάθεια γιά 
κολλεκτίβοποίηση, οί μεσάζοντες πού διακινούσαν τά Αγροτικά 
προϊόντα καταργήθηκαν καί οί έπιτροπές προμηθειών άνέλαβαν 
τό δργο τής διανομής.

Στήν Ανδαλουσία, τήν παραδοσιακή περιοχή τοϋ άγροτικοϋ Α
ναρχισμού, ο'ί χωρικοί έπωφελήΟηκαν τής εύκαιρίας γιά τήν πραγ
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ματοποίηση τής έπανάστασης μέ μεγαλύτερο ένθουσιασμδ άπδ 
τούς άγρότες τής Καταλωνίαςτ Δυστυχώς δμως οί Αγροτικές κομ
μούνες δέν διάρκεσαν πολύ, γιατί μεγάλο μέρος τής Ανδαλουσίας 
κατακτήθηκε άπδ τά στρατεύματα τοΟ Φράνκο μέσα στούς πρώ
τους μήνες τοϋ πολέμου. ΠρΙν συμβει αύτό, δμως, ύπήρχαν πολ
λά χωριά, δπου δπως καί στίς προηγούμενες έξεγέρσεις, οί Έ- 
θνοφύλακες άφοπλίστηκαν, φυλακίστηκαν ή έκτελέστηκαν, τά άρ- 
χεΐα κάηκαν καί πραγματοποιήθηκε τδ μοί,ρασμα τής γής. Ό  
Φράντς Μπορκενάου, δ έξαιρεικά καλλιεργημένος Αύστριακός 
πολιτικός συγγραφέας καί δημοσιογράφος, έπισκέφτηκε τδ χωριδ 
Κάστρο ντέλ Ρίο, κοντά στήν Κόρντομπα, τδν Σεπτέμβριο τοΰ 
1936. Διαπίστωσε δτι τά κτήματα τά δούλευαν πιά οί ίδιοι οί έρ
γάτες κάτω άπδ τή διεύθυνση άναρχικών έπιτροπών' τδ χρήμα εί
χε καταργηθεΐ καί τά μέλη τής άγροτικής κομμούνας προμηθεύ
ονταν τά άγαθά πού ήταν διαθέσιμα άπευθείας άπδ τδ κατάστη
μα τοΰ χωριοΰ. Έπικρατοΰσε κάποιο είδος έντονου πουριτανισμοΰ, 
πού είναι τόσο χαρακτηριστικός γιά μιά πλευρά τοΰ άναρχισμοΰ. 
«Προσπάθησα μάταια», έγραψε δ Μπορκενάου στό ήμερολόγιό 
του, «νά πιώ κάτι, καφέ, κρασί ή λεμονάδα·. Τδ καφενείο τοΰ 
χωριοΰ είχε κλειστεί σάν φαΰλο έμπόριο. ’Έριξα μιά ματιά στά 
μαγαζιά. ΤΗταν τόσο άδεια λές καί μ* αύτδ τδν τρόπο προφήτευαν 
τήν έπερχόμενη λιμοκτονία. Άλλά οί κάτοικοι Ιδειχναν πολύ πε
ρήφανοι γ ι’ αύτή τήν κατάσταση. ΤΗταν εύχαριστημένοι, δπως 
μάς είπαν, πού είχαν σταματήσει νά πίνουν καφέ* έδειχναν νά 
θεωρούν τήν κατάργηση άχρηστων πραγμάτων σάν ήθική βελτί
ωση. Τά έλάχιστα προϊόντα πού χρειάζονταν άπδ άλλες περιοχές, 
κυρίως τά ροΰχα, έλπίζανε νά τά προμηθευτούν μέ άμεση άνταλ- 
λαγή τοΰ πλεονάαματός τους σέ έλιές (πλεόνασμα γιά τδ δποίο 
μέχρι έκείνη τή στιγμή δέν είχαν κανονίσει τίποτα). Τδ μίσος 
τους γιά τήν κυρίαρχη τάξη ήταν περισσότερο ήθικδ παρά οίκο- 
νομικό. Δέν ήθελαν νά άποκτήσουν τήν καλοπέραση έκείνων πού 
είχαν άπαλλοτριώσει, άλλά νά άπαλλαγοΰν άπδ τΙς πολυτέλειές 
τους πού τΙς θεωροΰσαν διαστροφές.» (34) Τδ Κάστρο ντέλ Ρίο ή
ταν ένα άπδ τά χαρακτηριστικά χωριά δπου είχαν δημιουργηθεί 
άντιεξουσιαστικές κομμοΰνες, .μολονότι ήταν άπδ πολύ καιρδ γνω
στό σάν σημαντικό άναρχικό κέντρο. Οί περισσότερες δέν διάρκε-
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•ifAV πολύ. Τδ ίδιο τδ Κάστρο ντέλ Ρίο καταλήφθηκε δστερα άπό 
ΐΓκληρή μάχη λίγο μετά τήν έπίσκεψη τοϋ Μπορκενάου. Άλλο Ο, 
Αν κατάφερναν νά άποφύγουν τήν κατάληψη άπδ τά στρατεύματα 
ιοΑ Φ,ράνκο, σπάνια μποροϋσαν νά διατηρήσουν τήν άρχική άγνό- 
ιητα τών προθέσεών τους. "Οπως καί στδ παρελθόν, ή μοναδική 
ΙλπίιΒα τους γιά έπιβίωση ήταν δ γενικδς θρίαμβος τής άναρχικής 
Ιπανάστασης, πράγμα πού ή ίστορία τούς τδ άρνήθηκε γιά άλλη 
μιά φορά.

01 δυσκολίες παρουσιάζονταν δταν ή δραστηριότητα πού κα- 
τιυΟυνόταν άπδ τούς άναρχικούς -είχε'άμεση σχέση μέ τδν πόλε- 
|W. Ό  έλευθεριακός κομμουνισμός μποροϋσε νά λειτουργήσει προ
σωρινά σέ μιά Απομακρυσμένη περιοχή έφόσον οί κάτοικοι ήταν 
προετοιμασμένοι νά άποδεχτοϋν τδν σχετικδ άσκητισμό, άλλά ή
ταν πιδ δύσκολο νά λειτουργήσει ένα έργοστάσιο σύμφωνα μέ τίς 
Αναρχικές άπόψεις έφάσον χρειαζόταν πρώτες δλες άπδ πηγές 
πού δέν έλέγχονταν άμεσα άπδ τούς άναρχικούς, καί έπρεπε νά 
μεταφερθοϋν μέ τά xpatya ή μέ τά φορτηγά πού βρίσκονταν στά 
χέρια μι&ς Ανταγωνιστικής δργάνωσης. Πολλά άπδ τά έργοστά- 
σια πού «Τχαν καταληφθεί άπδ τήν CNT έδειχναν νά λειτουργοϋν 
άρκετά καλά γιά ένα διάστημα, μέ δποιοδήποτε τίμημα. Ό  Μπορ- 
κενάου είχε έντυπωσιαστεί, λογουχάρη, άπδ ένα έργοστάσιο κα
τασκευής λεωφορείων στή Βοφκ«λώνη, παρόλο πού σημειώνει δ- 
τι ήταν Απασχολημένο περισσότερο μέ τήν έπισκευή παλιών δχη- 
μάτων παρά μέ τήν παραγωγή καινούργιων. Καθώς τά Αποθέματα 
δμως άρχισαν νά σπανίζουν ένώ δ πόλεμος συνεχιζόταν καί οί 
κυβερνήσεις τής Α γγλίας καί τής Γαλλίας έμπόδισαν τήν κυ
βέρνηση νά Αποκτήσει πηγές προμηθειών στδ έξωτερικό, οί δυ
σκολίες μι&ς οικονομίας πού διευθυνόταν άπδ αύτόνομες έπιτροπές 
ϊγιναν Ολοφάνερες καί τδ αίτημα γιά συγκεντρωτισμό έγινε Απο
δεκτό άκόμα καί Απδ δρισμένους ήγέτες τής CNT.

"Αν οί δυσκολίες νά μποϋν σέ έφαρμογή οί άναρχικές άπόψεις 
σέ μιά κοινωνία πού δχι μόνο δέν είχε δλοκληρώσει τήν έπανά- 
στασή της, άλλά έκανε κι έναν σκληρό πόλεμο, άν οί δυσκολίες 
αύτές Αποααλύφθηκαν στδν ©Ικονομικδ τομέα, ήταν άκόμα πιδ 
φανερές στδ θέμα τοϋ στρατοϋ. Ά πδ τή στιγμή πού άρχισε δ πό
λεμος, τά μέληι τών διαφόρων πολιτικών καί συνδικαλιστικών δρ-
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γανώαεων σχημάτισαν άμέσως δμάδες πολιτοφυλακής, κάθε μιά 
ξεχωριστή άπδ τήν άλλη, μέ τή δική της σημαία, μέ τδν δικό 
της δπλισμό, καί πάνω άπ3 δλα μέ τή δική της διοίκηση. Ή  θέση 
τών άναρχικών ήταν άρκετά ξεκάθαρη: «Δέν μποροΰμε νά είμα
στε στρατιώτες μέ στολή, θέλουμε νά είμαστε πολιτοφύλα,κες τής 
έλευθερίας. Στδ μέτωπο, ναί. Άλλά στά δδοφράγματα σάν στρα
τιώτες πού δέν ύπάγονται στίς Λαϊκές Δυνάμεις, σοφώς δχι.»(35) 
Μέ τδν πρώτο ένθουσιασμδ ή έλλειψη πειθαρχίας καί δργάνωσης 
στούς λόχους τών άναρχικών Αντισταθμίστηκε άπδ τδν έπαναστα- 
τικδ ζήλο* άλλά καθώς δ πόλεμος στδ μέτωπο τής Άραγωνίας 
άρχισε νά τελματώνεται καί νά γίνεται μονότονος καί άθλιος πό
λεμος χαρακωμάτων (πού περιγράφεται έκπληκτικά άπδ τδν 
Τζώρτζ νΟργουελ, πού άγωνίστηκέ μέ τούς Αναρχικούς σάν μέ
λος τής πολιτοφυλακής τοϋ κομμουνιστικού POUM ), άρχισαν νά 
άποκαλύπτονται τά μειονεκτήματα αύτής τής στρατιωτικής αύ- 
τονομίας. 'Ορισμένοι δμως άπδ τούς άναρχικούς στρατιωτικούς ή
γέτες μπόρεσαν νά άποκτήσουν σημαντική προσωπική φήμη. 'Ο 
Ντουρρούτι, λογουχάρη, δημιούργησε τδν πιδ γνωστδ λόχο άναρ
χικών καί ξεκίνησε άπδ τή Βαρκελώνη κάνοντας μιά άποτυχημέ- 
νη άπόπειρα νά άνακαταλάβει τή Σαραγκόσα. Στίς περιοχές πού 
κατέλαβαν οί δυνάμεις του προσπάθησε, δπως καί δ Μάχνο στή 
Ρωσία πριν άπ’ αύτόν, νά έφαρμόσει τήν άποψή του δτι δ πόλε
μος καί ή έπανάσταση ήταν έννοιες Αξεχώριστες (καί κατά συ
νέπεια ένι-σχύθηκε ή φήμη του δσον άφορά τή βία καί τήν τρο
μοκρατία) . Ά ν  ή προέλαση τών άναρχικών σήμαινε τήν έρείπω- 
ση καί τήν καταστροφή στά χωριά πού κατελάμβαναν, αύτδ μπο
ρούσε νά έπισπεύσει τήν κοινωνική έπανάσταση. «Δέν περιμένω 
βοήθεια άπδ καμιά κυβέρνηση στδν κόσμο», δήλωσε στδν Ανταπο
κριτή τής έφημερίδας M ontreal Star. Κι δσο γιά τά έρείπια: 
«Ζούσαμε πάντοτε μέσα σέ παράγκες καί σέ τρύπες μέσα στούς 
τοίχους... Μποροΰμε άκόμα καί νά οικοδομήσουμε. ’Εμείς χτίζαμε 
τά παλάτια καί τίς πόλεις έδώ στήν 'Ισπανία, στήν Άμερί'λή καί 
σ’ δλο τδν κόσμο. ’Εμείς, οί έργάτες, μποροΰμε νά χτίζουμε πό
λεις στή θέση τών έρειπίων. Καί καλύτερες μάλιστα. —6έν φο
βούμαστε καθόλου τά έρείπια. θ ά  κληρονομήσουμε τή γή. Ή  
μπουρζουαζία μπορεΐ νά καταστρέφει καί νά έρειπώνει τδν κό
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σμο της πριν έγκαταλείψει τή -σκηνή τής Ιστορίας. ‘Εμεΐς δμως 
φέρνουμε έναν καινούργιο κόσμο μέσα στίς καρδιές μας.» (36) 

"Οταν έγινε κρίσιμη ή κατάσταση στή Μαδρίτη τό Νοέμβριο 
τοϋ 1936, δ Ντουρρούτι πείστηκε νά μετακινήσει τό λόχο του, πού 
άριθμοΰσε 3.000 πολιτοφύλακ«ς, άπό τό μέτωπο τής Άραγωνίας 
γιά νά βοηθήσει τήν άμυνα τής πρωτεύουσας. Δυσπιστοΰσε στή 
συνεργασία .μέ τΙς άλλες δυνάμεις στή Μαδρίτη, δπου ή έπιρροή 
τδν άναρχικών δέν ήταν τόσο Ισχυρή δσο στή Βαρκελώνη, καί 
έπέμει,νε νά τοΰ άνατεθ©! ένας Ανεξάρτητος τομέας τοϋ μετώπου. 
Ή  ματαιοδοξία του δέχτηκε σύντομα'σκληρά χτυπήματα, γιατί 
τήν πρώτη μέρα στή νέα τους θέση οί άντρες του άρνήθηκαν νά 
άναλάβουν δράοη μπροστά στά ντουφέκια τοΰ Φράνκο* καί παρόλο 
πού ό Ντουρρούτι ζητοΰαε θυμωμένα μιά νέα εύκαιρία γιά νά 
διαλύσει αύτή τή ντροπή, ήταν οί κομμουνιστικές Διεθνείς Ταξι
αρχίες—  πού τις Αντιμετώπιζαν μέ φοβερή δυσπιστία δλοι οί κα
λοί άναρχικοί— πού δέχτηκαν τόν Ιπαινο γιά τή σωτηρία τής 
Μαδρίτης. Ό  Ντουρρούτι δέν είχε στήν ούσία άλη εύκαιρία γιά 
νά δείξει τά ήγετικά του χαρίσματα στό π£δίο τής μάχης, γιατί 
στίς 21 Νοεμβρίου σκοτώθηκε στή διάρκεια μιάς μικρής Ανά
παυλας άπδ μιά Αδέσποτη σφαίρα πού μπορεϊ νά ρίχτηκε δχι άπό 
τούς σκοπευτές τοΰ Φράνκο, άλλά, δπως πιστεύουν πολλοί, άπδ 
κάποιον έχθρό τοΰ Ντουρρούτι —ίσως κομμουνιστή, ίσως άναρχι- 
κδ έξτρεμιστή, δυσαρεστημένο μέ τή νέα πολιτική τής CNT/FAI, 
πού είχε άποφασίσει τή συνεργασία μέ τήν κυβέρνηση. Ό  Θά
νατος τοϋ Ντουρρούτι στέρησε τούς Αναρχικούς άπδ έναν Θρυλικό 
ήρωα, καί ή κηδεία του στή Βαρκελώνη ήτα>ν ή άφορμή γιά νά 
γίνει ή τελευταία έπίδειξη τής άναρχικής δύναμης, μέ 200.000 
άναρχικούς στούς δρόμους —ή περίπτωση αύτή Θυμίζει ίσως μιά 
άνάλογη στή Μόσχα πρίν άπό 24 χρόνια, δταν ή κηδεία τοΰ Κρο- 
πάτκιν έδωσε μιά τελευταία εύκαιρία στούς Ρώσους άναρχικούς 
νά παρουσιάσουν τή δύναμή τους πρίν τελικά έξολοθρευτοΰν έντε- 
λώς άπό τούς κομμουνιστές. Έ να  μήνα μετά τδ Θάνατο τοΰ 
Ντουρρούτι ή σοβιετική έφημερίδα «Πράβδα» μποροϋσε νά Ισχυ
ριστεί δτι: «*Όσον άφορα τήν Καταλωνία, Ιχει άρχισει τδ ξε- 
καΘάριαμα τών τοοτσκιστώ,ν καί τών άναρχικών, καί Θά διεξαχθεΐ 
μέ τήν ένεργητικότητα πού πραγματοποιήθηκε στήν ΕΣΣΔ.» (37)



Ό  Ισχυρισμός αύτός ήταν πραγματικά πρόωρος. Οί άναρχικοί 
δέν «ξεκαθαρίστηκαν» ποτέ έντελώς καί οί δυνάμεις τους συνέχι
σαν νά διαδραματίζουν ρόλο μέχρι τό τέλος τοϋ πολέμου. "ΓσΌερα 
άπό τό θάνατο τοϋ Ντουρρούτι έξακολουθοϋσε νά ύπάρχει τουλά
χιστον 2νας άναρχικός διοικητής, ό Σιπριάνο Μέρα, πού συνέχισε 
μιά άποτελεσματική στρατιωτική -σταδιοδρομία σέ Ανώτερη θέση, 
παρόλο πού Αναγκάστηκε νά Αποδεχτεί 2να βαθμό δργΑνωσης 
καί πειθαρχίας, πράγμα πού γιά τόν Ντουρρούτι θά ήταν Αδιανό
ητο. *Όπως δήλωσε ό ίδιος τό Δεκέμβριο τοϋ 1937: «Τό αίμα 
τών συντρόφων μου πού χύθηκε στόν άγώνα μέ 5κανε ν’ άλλά- 
ξω γνώμη. Κατάλαβα τότε δτι άν δέν θέλαμε νά ήττηθοϋμε δ- 
λοκληρωτικά, 2πρεπε νά φτιάξουμε τόν δικό μας στρατό... εναν 
πειθαρχημένο καί ίκανό στρατό, όργανωμένο γιά τήν άμυνα τών 
έργατών. Δέν δίστασα λοιπόν νά ώθήσω δλους τούς Αγωνιστές 
νά άποδεχτοϋν τΙς νέες στρατιωτικές άρχές.» (3β)

Ό  καθαρά άναρχικός χαρακτήρας τών λόχων πού είχαν δργα- 
νωθεΐ άπό τήν CNT καί τή,ν FAI έξαφανιζόταν καθώς οί άνάγκες 
τοΰ πολέμου άπαιτοϋσαν μεγαλύτερη πειθαρχία καί περισσότερο 
κεντρικό έλεγχο. Ό  άποκαλούμενος «Σιδερένιος Λόχος», πού εί
χε σχηματιστεί στή Βαλένθια κυρίως άπό άνθρώπους πού Α
πελευθερώθηκαν Από τή φυλακή μέ τήν έπανάσταση τοϋ ’Ιουλίου 
καί έπομένως περιλάμβανε δρι·σμένους κοινούς έγκληματίες καθώς 
καί Ιδεαλιστές άναρχικούς, στάλθηκε στό μέτωπο τής Τερουέλ, 
καί μετά τό Μάρτιο τοϋ 1937 άναγκάστηκε νά γίνει συμβατικά 
όργανωμένη ταξιαρχία, άπλώς καί .μόνο γιατί αύτός ήταν ό μό
νος τρόπος γιά νά προμηθεύεται πυρομαχικά. Αύτό άκριβώς τό 
πρόβλημα τοΰ έξοπλισμοΰ καί τών πρώτων ύλών δδήγησε πάνω 
άπ5 δλα στήν παρακμή τών Αναρχικών. Ή  έπαναστατική Ιδέα 
μιας άναρχικής πολιτοφυλακής .πού παίρνει τΙς προμήθειές της 
άπό έλεγχόμενα άπό άναρχικούς έργοστάσια κατέρευσε άναπόφίυ- 
χτα δταν παρουσιάστηκε γενική δλλειψη βασικών Αγαθών. Τό 
γεγονός βέβαια δτι στή διάρκεια τοϋ έμφυλίου πολέμου ή κυβέρ
νηση μποροΰσε νά έξασφαλίζει προμήθειες μόνο άπό τή Σοβιετι
κή Ένωση, βοήθησε κατά πολύ V s αύξηθεϊ ή έπιρροή τών κομ
μουνιστών καί νά έξολοθρευθοϋν οί άντίπαλοί τους. Δέν ύπάρχει 
Αμφιβολία δτι ή άπαίτηση τών κομμουνιστών γιά κεντρικό δλεγχο
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καί πειθαρχία ήταν δικιολογημένη άπό τήν άποψη τής στρατιω
τικής άποτελεσματικότητας' καί μιά κατάσταση, δπου άνταγωνι- 
ζόμενες Ινοπλες δμάδες προσπαθοΰσαν νά κλέψουν ή κάθε μιά 
τόν δπλισμό τής άλλης —δπως δταν τό Μάρτιο τοΰ 1937 οί κομ
μουνιστές κατάφεραν νά κλέψουν 12 θωρακισμένα δχήματα άπό 
μιά άποθήκη τών άναρχικών στή Βαρκελώνη, παρουσιάζοντας μιά 
πλαστή διαταγή ένός άναρχικοϋ διοικητή (39) —  ήταν άπόλυτα 
άφόρητη.

Ή  τραγωδία τών άναρχικών ήγετών ήταν δτι δσο περισσότερες 
παραχωρήσεις Ικαναν γιά νά βοηθήσουν τήν ένοποιημένη πολε
μική προσπάθεια τής δημοκρατίας, τόσο λιγότερη έπιρροή είχαν 
στήν πορεία τών γεγονότων πού είχαν έλπίσει δτι θά έλέγξουν. 
"Οταν δ Ντουρρούτι καί ό Γκαρθία Όλιβέρ είχαν συναντήσει τόν 
Κόμπανυς τόν ’Ιούλιο τοϋ 1936, δ Κόμπανυς είχε άναγνωρίσει τό 
γεγονός δτι ή συνεργασία τής CNT ήταν άπαραίτητη γιά τό ξε
πέρασμα τής δύσκολης κατάστασης, πού σέ έκείνη τή φάση δέν 
περίμενε δτι θά έξελισσόταν σέ κανονικό πόλεμο, Στήν άρχή τοϋ 
πολέμου οί ήγέτες τής CNT ήταν άποφασισμένοι νά διατηρήσουν 
τήν άνεξαρτησία τους καί νά τηρήσουν τΙς άρχές τους, άρνούμενοι 
νά πάρουν μέρος στήν κυβέρνηση ή νά συμμετάσχουν στήν πολιτι
κή. «’Ίσως πολλοί νάάποροϋν», έγραφε ή έφημερίδα τους στή Μα
δρίτη τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1936, «πώς γίνεται καί ή CNT, μιά 
άπό τΙς σημαντικότερες δυνάμεις πού προετοιμάζεται γιά τή νίκη 
τοϋ λαοϋ στό μέτωπο καί στά μετόπκτθεν... δέν συμμετέχει στήν 
κυβέρνηση. ’Αναμφίβολα, άν ή CNT άκολουθοΰσε πολιτικές Ιδέες 
ή συμετοχή της στήν κυβέρνηση θά ήταν τόσο πλατιά δσο καί τής 
UGT καί τών σοσιαλιστών. Ή  CNT δμως γιά άλλη μιά φορά δια- 
κηρύχν*ι τήν άμετάκλητη προσήλωσή της στά άντιεξοικπαστικά 
Ιδανικά καί πιστεύει δτι ή έλευθεριακή μεταμόρφωση τής κοινω
νίας μπορεΐ νά πραγματοποιηθεί μόνο μέ τήν κατάργηση τοΰ 
κράτους καί μέ τή διεύθυνση τής οικονομίας άπό τήν ίδια τήν 
έργατική τάξη.»(40) "Οπως καί στή Γαλλία, δμως, δπου κατά τή 
διάρκεια τοΰ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οί συνδικαλιστές ή
γέτες διαπίστωσαν δτι ήταν άναγκασμένοι νά άναγνωρίσουν τήν 
δπαρξη τοΰ κράτους καί νά συνεργαστοΰν μέ τήν κυβέρνηση, 2τσι 
και οι Ισπανοί άναρχιαοί τής CNT καί τής FA I «βρέθηκαν στή
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δυσάρεστη θέση νά παρακολουθήσουν τή μετατροπή τεσσάρων ά
πό τούς πιό γνωστούς ήγέτες τους σέ ύπο-υργούς τής περιφρονημέ- 
νης δημοκρατίας. Στό τέλος τοϋ Σεπτεμβρίου οί άναρχικοί είχαν 
ήδη §ναν Αντιπρόσωπο στήν κυβέρνηση τής Καταλωνίας σάν ύ- 
πεύθυνο τών οικονομικών ύποθέσεων. Καθώς μεγάλωνε ή κρίση 
τοϋ πολέμου, τά κόμματα τής Αριστεράς προσπαθοΰσαν νά ξεχά- 
σουν προσωρινά τίς διαφορές τους καί νά συνενωθούν, έλπίζοντας 
νά νικήσουν τόν Φράνκο. Πρός τό τέλος λοιπόν τοϋ ’Οκτωβρίου, 
καθώς γινόταν πιό έπικίνδυνη ή Απειλή ένάντια στή Μα'δρίτη, ή 
CNT στή Βαρκελώνη θυσίασε δνα μέρος τής θεωρητικής της κα
θαρότητας γιά νά -συμφωνήσει σ’ 2να κοινό πρόγραμμα πού θά 
μπορούσε νά έξασφαλίσει τήν ύποστήριξη τόσο τής CNT δσο καί 
τής UGT. Τοΰτο σήμαινε τήν άπαδοχή μιας ένοποιημένης στρα
τιωτικής διοίκησης καί τής στρατιωτικής πειθαρχίας, καθώς καί 
τήν Αποδοχή τής ύποχρεωτικής κατάταξης στό στρατό σάν Απα
ραίτητο μέτρο (δπως Ανακάλυψε καί ό Μάχνο στόν ρωσικό έμφύ- 
λιο πόλεμο), γιά νά διατηρηθεί ή Αριθμητική δύναμη τοΰ στρα- 
τοϋ. ’Επίσης σταμάτησε ή Απαλλοτρίωση τών μικροϊδιοκτητών 
καί τών μικροεπιχειρηματιών, πράγμα πού Αποκαλύπτει μέχρι 
ποιό σημείο ήθελαν νά προχωρήσουν οί ήγέτες τής CNT δσον Α
φορά τήν έπανάστασή τους, πού προσωρινά είχε Αναβληθεί, άκό
μα κι άν δρισμένοι άπό τούς ύποστηριχτές τους — Ιδιαίτερα τό 
Κίνημα ’Αναρχικής Νεολαίας— έναντιώνονταν δυναμικά σέ τέ
τοιους συμβιβασμούς.

Πρός τό τέλος τοΰ ’Οκτωβρίου 1936 ή κατάσταση ήταν πολύ 
άσχημη γιά τή δημοκρατία. Τά στρατεύματα τοΰ Φράνκο πολι- 
ορκοϋσαν τή Μαδρίτη καί φαινόταν νά πλησιάζει ή πτώση τής 
πρωτεύουσας. Σ’ αύτή τήν Ατμόσφαιρα κινδύνου οί Αναρχικοί ξε- 
πέρασαν τούς τελευταίους δισταγμούς τους καί συμφώνησαν νά 
συμμετάσχουν στήν κεντρική κυβέρνηση. Στήν Καταλωνία οί Α
ναρχικοί είχαν καθησυχάσει τήν συνείδησή τους δνομάζοντας τή 
«Γενική Διοίκηση» τοπικό συμβούλιο Αμυνας, Αλλά μέ τή συμμε
τοχή στήν κεντρική κυβέρνηση έγκαταλείφθηκαν πιά δλα τά 
προσχήματα. Έ  ίδια έφημερίδα πού πρίν άπό £ξι μήνες είχε δια
κηρύξει τήν Αμετάκλητη προσήλωση τής CNT στά ίδανικά της 
2γραφε: «Γιά νά κερδίσουμε τόν πόλεμο καί νά σώσουμε τούς
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λαούς τοΰ κόσμου, (ή CNT) είναι έτοιμη νά συνεργαστεί: μέ τόν 
καθένα μέσα σ’ 2να διευθυντικό όργανο, είτε αύτό λέγεται συμβού
λιο είτε κυβέρνηση.» (41) Οί λόγοι πού £καναν τούς άναρχικούς 
νά πάρουν μέρος στήν κυβέρνηση ήταν καθαρά πρακτικοί, και 
οί τέσσερεις ήγέτες της CNT πού Αποδέχτηκαν τή θέση τοΰ 
ύπουργοΰ Ιιδειξαν θάρρος καί λογική, προσπαθώντας σ’ αύτή τήν 
κρίσιμη στιγμή νά συνενώσουν τό δημοκρατικό στρατόπεδο καί 
νά συμμετάσχουν στήν πραγματική διεύθυνση τοΰ πολέμου. Ή 
ταν άπό τούς πιό σεβαστούς άνθρώπους τοΰ κινήματος. Ό  Χουάν 
Πεϊρό, έργάτης ύαλοβισμηχανίας, μέ τεράστια πείρα στή συνδι
καλιστική δργάνωση' ύττοστήριξε Αρχικά, δπως είδαμε, τή στα
θερή άιπόριψη κάθε συνδικαλιστικής Ανάμειξης μέ τήν πολιτική 
καί είχε έναντιωθεΐ στήν προθυμία τοΰ Πεστάνια νά συνεργαστεί 
μέ τούς πολιτικούς τής άριστεράς. Οί έμπειρίες δμως τής δικτατο
ρίας τοΰ Πρίμο ντέ Ριβέρα καί τών πρώτων ήμερών τής δημο
κρατίας τόν Ικαναν νά Ιγκαταλείψει τήν προηγούμενη Αδιαλλα
ξία του καί σάν δνας άπό τούς πιό σημαντικούς συντάκτες τοΰ Μα
νιφέστου τών Τριάντα, ύποστήριξε δτι ήταν Αναγκαία ή πειθαρ
χία καί ή δργάνιοση σέ άντίθεση μέ τδν Ασυντόνιστο καί αύθόρ- 
μητο έπαναστατικό ζήλο τών γνήσιων Αναρχικών. Παρόλο π^ύ 
ή ρήξη του μέ τήν CNT είχε άποκατασταθεΐ λίγο πρίν Αρχίσει 
δ έμφύλιος πόλεμος, έξακολουθοΰσε νά έκπροσωπεΐ τά πιό μετριο
παθή στοιχεία τής CNT καί σάν Υπουργός Βιομηχανίας έναντι- 
ώθηκε στή βίαιη κολλεκτιβοποίηση καί πλησίαζε περισσότερο, ό
σον Αφορά τίς Απόψεις του, τούς ήγέτες τοΰ γαλλικοΰ συνδικαλι
στικού κινήματος παρά τούς άναρχικούς συντρόφους του τής 
FAI. Τό Τπουργείο ’Εμπορίου καί Βιομηχανίας είχε χωριστεί 
γιά νά δημιουργηθοΰν δύο ύπουργικές θέσεις, καί συνεργάτης τοΰ 
Πεϊρό σάν Τπουργός ’Εμπορίου ήταν 2νας άλλος μετριοπαθής 
συνδικαλιστής, δ Χουάν Λόπεζ Σάντσεζ, ήγέτης τής σημαντικής 
Ομοσπονδίας τής CNT στή Βαλένθια. Οί Αλλοι δύο άναρχικοί ύ- 
πουργοί έκπροσωποΰσαν τήν πιό μαχητική πτέρυγα τοΰ κινήματος 
καί ήταν ήγετικά μέλη τής FAI. Ό  δνας ήταν δ Γκαρθία Όλιβέρ, 
τριανταπέντε χρονών καί, μετά τδν Ντουρρούτι, δ Αναγνωρισμένος 
ήγέτης τών μαχητικών Αναρχικών τής Καταλωνίας, πού ήταν έ- 
πικεφαλής τής Ινοπλης έξέγερσης τοΰ Ίανουαρίου 1933. Έ γινε
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Υπουργός Δικαιοσύνης καί, άφοΰ Ικανέ μια πραγματική άναρ
χική χειρονομία καί κατέστρεψε τούς φακέλλους τών καταδίκων 
πού βρίσκονταν στί Ισπανικές φυλακές, έξέπληξε πολλούς άπό τούς 
συντρόφους του σάν δυναμικός καί πρα/κτικός ύπουργός πού προσ
πάθησε νά έπιβάλει μεταρυθμίσεις στό δλο νομικό καί ποινικό 
σύστημα* κατάργησε τά παράβολα πού έκαναν πολύ -δύσκολο νά 
καταφεύγουν οί φτωχοί στά δικαστήρια, δημιούργησε είδικά Λαϊ
κά Δικαστήρια γιά νά άντιμετωπιστοϋν Αδικήματα ένάντια στή 
δημοκρατία καί ίδρυσε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στά όποια οΕ 
καταδικασμένοι άπό αύτά τά Λαϊκά Δικαστήρια μπορούσαν, στή 
θεωρία, νά χρησιμοποιηθούν γιά κάποια έπωφελή έργασία.

Ό  τέταρτος ύπουργός τών άναρχικών ήταν γυναίκα, έκπρδ- 
σωπος τοϋ καθαρά διανοουμενίστικου άναρχισμοϋ, ή Φεντερίκα 
Μοντσένυ. Καταγόταν άΐώ οικογένεια άναρχικών διανοουμένων 
τής Βαρκελώνης, καί δ πατέρας της ήταν δ πασίγνωστος προπα- 
γανδιστής καί συγγραφέας πού χρησιμοποιούσε τό ψευδώνυμο 
Φεντερίκο Ούράλες. Ε ίχε εύφράιδεια καί πάθος, καί ή ειλικρίνεια, 
ή άκεραιότητα καί ή πνευματική της σαφήνεια προκαλοΟσαν με
γάλο σεβασμό. Σάν Τπουργός Τγιεινής σέ μιά πολεμική κυβέρ
νηση δέν είχε καί πολλές εύκαιρίες γιά νά έπιβάλει στόν τομέα 
της καθαρά άναρχικές μεταρυθμίσεις, παρόλο πού μ’ Ινα διάταγμά 
της νομιμοποίησε τήν έκτρωση. Ό  ρόλος της — πέρα άπό τό δτι 
έδινε τό παράδειγμα, Ανήκουστο γ ιά  τήν 'Ισπανία, μι&ς γυναίκας 
σέ ύπουργικό Αξίωμα—  φαίνεται πώς ήταν νά καθησυχάσει τούς 
άναρχικούς άγωνιστές γιά τή συμμέτοχή τών ήγετών τους στήν 
κυβέρνηση, μιά καί ή γνωστή άφοσίωση τής Φεντερίκα Μοντσένυ 
στίς Αναρχικές πεποιθήσεις καί ή προσωπική της έντιμότητα φαί
νεται πώς σήμαιναν δτι κάθε πορεία πού θά άκολουθοΟ-σε, θά πρέ
πει νά ήταν τουλάχιστον έντιμη καί λογική.

'Οπωσδήποτε ή Απόφαση νά Αποδεχτούν τήν ύπουργοποίηση 
καί έπομένως νά καταπατήσουν τΙς άρχές πάνω στίς δποΤες εί
χαν βασίσει τή ζωή τους, θά πρέπει νά ήταν πολύ σκληρή γιά δ
λους τούς ύπουργούς τής CN T/FA I καί Ιδιαίτερα γιά τή Φεντε
ρίκα Μοντσένυ, πού ήταν πραγματική διανοούμενη. Τόν Ιούνιο 
τοϋ 1937, μετά τήν πτώση τής κυβέρνησης, τήςδποίας ήταν μέ
λος, πβριέγραψε Αρκετά συγκινητικά τήν προσωπική της δόκιμα-



σία: «Κόρη μι&ς οικογένειας παλιών άναρχικών, Απόγονος μιας 
δυναστείας, θά λέγαμε, άντιεξουσιαστών, μέ τήν άγωνιστική δρά
ση μου καί τή ζωή μου σέ διαρκή ύπεράσπιση τών Ιδανικών πού 
κληρονόμησα άπό τούς γονείς μου, ή είσοδός μου στήν κυβέρνηση... 
Αναπόφευκτα δέν σήμαινε άπλώς τόν διορισμό μου στή θέση τής 
'Γπουργοϋ. Γιά μάς πού άγωνιστήκαμε συνέχεια ένάντια στό κρά
τος, πού διακηρύχναμε πάντοτε δτι τό κράτος δέν μπορεΐ νά πε- 
τύχει τίποτα, δτι οί λέξεις Κυβέρνηση καί ’Εξουσία σήμαιναν τήν 
άρνηση τής έλευθερίας τών άτόμων καί τών λαών, ή ένσωμάτω- 
σή μας σάν δργάνωση καί σάν άτομα μέσα σ’ δνα κυβερνητικό 
πρόγραμμα σήμαινε ή πράξη Ιστορικού θάρρους μέ θεμελιακή ση
μασία, ή θεωρητική καί τακτική διόρθωση Ολόκληρης δομής καί 
Ολόκληρου κεφαλαίου τής ιστορίας... Συνηθισμένοι σέ άλλες δρα
στηριότητες, συνηθισμένοι νά δουλεύουμε στά συνδικάτα, στή δρά
ση, στήν προπαγάνδα, στή συνεχή σιωπηλή έργασία ένός κινήμα
τος, πού δημιουργήθηκε καί διαμορφώθηκε μέσα στήν άμφισβήτη- 
ση -καί λειτούργησε μέσα στήν Αμφισβήτηση, μέ πολύ καλή θέλη
ση, ένθουσιααμό, σεβασμό καί γενναιότητα, πού δέν είχαν άλλα 
κινήματα, γιά μάς ή είσοδος στήν κυβέρνηση άποτέλεσε Ινα Οδυ
νηρό βήμα τυρός μιά Αρκετά διδακτική έμπειρία. Πόσες έπιφυλά- 
ξεις, πόσες Αμφιβολίες, τί έσωτερική Αγωνία Ιπρεπε έγώ προσω
πικά νά ξεπεράσω πρίν άναλάβω αύτό τό καθήκον! Γιά άλλους 
μπορεΐ αύτός νά ήταν δ στόχος τους, μπορεΐ Ιτσι νά Ικανοποιού
σαν δλες τίς φιλοδοξίες τους. Γιά μένα ήταν σύγκρουση μέ δλο 
μου τό Ιργο, μέ δλη μου τή ζωή, μέ δλο μου τό παρελθόν πού μέ 
συνέδεε μέ τή ζωή τών γονιών μου. ’Αντιπροσώπευε γιά μένα μιά 
τρομακτική προσπάθεια πού μοϋ κόστισε πικρά δάκρυα. Καί δέ
χτηκα. Δέχτηκα, κυριαρχώντας στόν έαυτό μου... "Ετσι μπήκα 
στήν κυβέρνηση καί Ιτσι φύγαμε γιά τή Μαδρίτη.» (42) *

Ή  διδυνητή άπόφαση ήταν ή λογική συνέπεια τής στάσης πού 
είχαν υιοθετήσει οί Αναρχικοί μετά τήν έξέγερση στή Βαρκελώ
νη στίς 19 καί 20 ’Ιουλίου, δταν συμφώνησαν νά συνεργαστοΟν 
μέ τόν Πρόεδρο Κόμπανυς καί τήν καταλάνικη κυβέρνηση. Ε ί

* Δέν Εμεινε πολύ καιρό <πή Μαδρίτη, γιατί λίγο μετά τό σχηματισμό τής 
νέας κυβέρνησης άποφασίστηκε παρά τις άντιρήσεις τών άναρχικών \α  
μεταφερθεϊ ή κυβέρνηση στή Βαλένθια.
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χαν συνειδητοποιήσει δτι στήν ιδια τή Βαρκελώνη τίποτα δέν 
μποροϋσε νά τούς Ιμποδίσει νά άναλάβουν τά πάντα, πραγματο
ποιώντας τήν έπανάσταση τους καί έιπιβάλοντας τήν άναρχική 
κοινωνία. ’Αλλά οί άναρχικοί ήγέτες ήταν άρκετά λογικοί γιά 
νά καταλάβουν δτι αύτή ή κατάσταση στίς συνθήκες τοϋ έμφυλί- 
ου πολέμου και μέ τήν έπανάσταση νά έχει θριαμβεύσει μόνο σέ 
περιορισμένες περιοχές, δέν θά κρατούσε πολύ, καί δτι πρός τό 
παρόν Ιπρεπε νά συνεργακττοϋν μέ τά άλλα κινήματα — ιδιαίτερα 
μέ τούς σοσιαλιστές καί τήν UGT—  άν ήθελαν νά έπιβιώσουν, 
πόσο μάλλον νά πραγματώσουν τούς έπαναστατικούς στόχους 
τους. Ταυτόχρονα ήξεραν τί είχε συμβεΐ στούς άναρχικούς στή 
Ρωσική ’Επανάσταση καί φοβόντουσαν δτι, άν παρέμεναν μα,κριά 
άπό τά πολιτικά κόμματα πού έξακολουθοϋσαν νά έλέγχουν τήν 
κυβέρνηση, ή έπιρροή τους θά ύπονομευόταν άπό τούς σοσιαλιστές 
καί τούς κομμουνιστές άνταγωνιστές τους. ’Επιπλέον, στήν κρίση 
πού προκάλιεσε ή πολιορκία τής Μαδρίτης, ήταν άπαραίτητη κά- 
ποια συντονισμένη προσ&εάθεια, άν δέν ήθελαν νά καταφέρει δ 
Φράνκο άμεση νίκη άπό τήν δποία οί άναρχικοί δέν θά 2χαναν 
μόνο δλα δσα είχαν κατακτήσει, άλλά θά δέχονταν καί κατηγορί
ες πού μποροϋσαν νά διαλύσουν γιά πάντα τό κίνημα. ΟΕ άναρ- 
χικοί ύπουργοί έλπίζανε δτι ή παρουσία τους στήν κυβέρνηση θά 
διευκόλυνε τή συνεργασία μέ τά άλλα έπαναστατικά καί δημο
κρατικά κινήματα* έλπίζανε έπίσης, πράγμα άρκετά φυσικό, δτι 
μέ τήν τεράστια δύναμη τής CNT, θά μποροϋσαν νά έπηρεάσουν 
τήν πολιτική καί τούς θεσμούς τής δημοκρατίας πρός τήν κατεύ
θυνση ,πού ήθελαν οί άναρχικοί.

Καί οί δύο έλπίδες τους Ιμελλε νά διαψευσθοϋν. Στούς Ιξι μή
νες πού οί Αναρχικοί ήταν στήν κυβέρνηση, οί σχέσεις τους μέ 
τούς σοσιαλιστές καί τούς κομμουνιστές έπιδεινώθηκαν σέ σημείο 
έμφυλίου πολέμου, ένώ ή δλη δομή τών έπιτροπών, πού φαινόταν 
στούς Αναρχικούς δ φυσικός τρόπος γιά τή διοργάνωση τοϋ πο
λέμου, Αντιικαταστάθηκιε άπό τά όρθόδοξα σοσιαλιστικά μέτρα, 
τδν συγκεντρωτισμό καί τόν κυβερνητικό ή δημοτικό Ιλεγχο. Ή  
βασική αίτία γ ι’ αύτή τήν ένέργεια ήταν ή αύξανόμενη έπιρροή 
τών κομουνιστών καί ή άπόφασή τους νά συντρίψουν δλους τούς 
άνταγωνιστές τους. Ή  δύναμή τους αύξήθηκε έν μέρει γιατί ή
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Σοβιετική "Ενωση ήταν ή μοναδική χώρα πού πρόσφερε βοήθεια 
στούς δημοκρατικούς* καί κατά συνέπεια, οί κομμουνιστές, οί 
πράκτορες μέ τούς όποιους έξασφαλιζόταν αύτή ή βοήθεια, Απέ
κτησαν‘σημασία έντελώς δυσανάλογη μέ τήν άρχική λαϊκή τους 
βάση στήν Ισπανία. Οί σοσιαλιστές ήγέτες έξακολουθοΰσαν νά 
έλπίζουν δτι παρουσιάζοντας μιά Αξιοσέβαστη καί καθόλου έπα- 
να στατική είκόνα στόν έξωτερικδ κόσμο, θά μποροΰσαν νά πείσου ν 
τήν ’Αγγλία καί τή Γαλλία νά έγκαταλείψουν τήν πολιτική τής μή 
έπέμβασης καί νά τούς προσφέρουν τάύλικά πού χρειάζονταν. "Ο
πως έξήγησε δ Λάργκο Καμπαλιέρο, δ σοσιαλιστής ήγέτης καί 
Πρωθυπουργός, στούς Αναρχικούς συνεργάτες του, 6έν Ιπρεπε νά 
γίνει τίποτα πού θά Ιθιγε τΙς Αγγλικές καί τΙς γαλλικές έπενδύ- 
σε·ις στήν Ισπανία. 'Επομένως τόσο ή πίεση πού Ασκοΰσαν οί κομ
μουνιστές καί οί σοσιαλιστές γιά νά πραγματοποιήσουν τήν ένό- 
τητα (καί τήν δμοιομορφία) τοΰ Λαϊκοϋ Μετώπου, δσο καί ή έ- 
πιθυμία τοϋ Λάργκο Καμπαλιέρο καί τών άλλων ήγετικών μελών 
τής κυβέρνησης νά κατα/στείλουν τήν έπαναστατική πλευρά τής 
πολιτικής τους, είχαν σά συνέπεια τδ γεγονός δτι οί Αναρχικοί 
ύπουργοί — πού ήταν μειοψηφία στήν κυβέρνηση—  δέν είχαν άλ
λη δυνατότητα παρά νά Α<ποδεχτοϋν συμβιβασμούς πού ήταν ένάν- 
τια στίς Αρχές τους ή νά παραιτηθούν καί νά καλέσουν τούς όπα- 
δούς του σέ διαδήλωση ένάντια στήν κυβέρνηση σέ μιά έποχή 
πού τδ νά κερδηθεί δ πόλεμος φαινόταν τό σημαντικότερο Απ’ δ
λα. ’Αποδέχτηκαν τούς συιμ£ιδασμούς' κι Ιτσι Αναγκάστηκαν νά 
δοϋν νά συντρίβονται τά έπιτεύγμαπά τους στίς πρώτες βδομάδες 
τοϋ -πολέμου. Οί λόχοι τής πολιτοφυλακής μετατράπηκαν σέ τα
κτικές ταξιαρχίες, μέ πειθαρχία, μόνιμους Αξιωματικούς καί συγ
κεντρωτική διοίκηση. Ό  Ακραίος Αναρχισμδς τών έλευθεριακών 
κοινοτήτων παραχώρησε τή θέση του στίς κρατικές έπιτάξεις. "Ο
ταν τά χωριά δέν καταλαμβάνονταν, δπως τδ Κάστρο ντέλ Ρίο, 
Από τά στρατεύματα τοΰ Φράνκο, δ άγνδς Αναρχισμδς τών πρώ
των έξιεγέρσεων δέν μποροΰσε νά έπιβιώσει μέ τήν Αντίσταση πού 
πρόβαλαν οί μικροί®ιοκτήτες καί οί ένοικιαστές γεωργοί πού ήταν 
πρόθυμοι νά αύξήσουν τήν περιουσία τους σέ βάρος τών γαιοκτη
μόνων, Αλλά δέν είχαν καμιά διάθεση νά προσφέρουν στήν κολ- 
λεκτίβα τδ μικρδ κομμάτι γής πού είχαν ήδη στήν Κατοχή τους.

301



Οί άναρχικοί τής FA I είχαν Ανυποχώρητες άπόψεις σ’ αύτό τό 
θέμαί «Δέν μπορούμε νά συγκατατεθοΰμε στή μικρή Ιδιοκτησία», 
έγραφε μιά έφημερίδα τους, «γιατί ή ιδιωτική ιδιοκτησία στή γή 
δημιουργεί πάντοτε άστική νοοτροπία, ύιπολογιστική καί έγωΐστι- 
κή, πού θέλουμε νά τήν ξεριζώσουμε μιά γιά  πάντα.» (43) Κι δ
ταν Αναγκάζονταν νά παραδεχτούν τήν Αποτυχία τους Αναγνώ
ριζαν τήν αίτία: «’Αντιτεθήκαμε περισσότερο Απ’ δλα ένάντια 
στήν καθυστερημένη νοοτροπία τής πλειονότητας τών μικροΐδιο- 
κτητών. Φανταστείτε τί ισήμαΐνε γιά τόν Αγρότη ίδιοκτήτη, συ
νηθισμένο νά ζεΐ μέ τό μικρό κομμάτι γής του, μέ τό γαϊδούρι 
του, μέ τή μισογκρεμισμένη καλύβα του, τήν έλάχιστη σοδειά του 
...νά πρέπει νά έγκαταλείψει αύτό τό φορτίο του πού τό κουβαλάει 
άπό Αμνημόνευτα χρόνια, καί νά πει: Πάρτε τα σύντροφοι. Τά 
ταπεινά μου ύπάρχοντα Ανήκουν σέ δλους. Εδμαστιε δλοι Ισοι. Μιά 
νέα ζωή άρχισε γιά μ ά ς .» (44) Δέν ήταν μόνο οί μικρογεωργοί 
καί οί καταστηματάρχες πού δέν ήθελαν νά κάνουν αύτή τή 
θυσία, άλλά καί ή κυβέρνηση, πού τά σοσιαλιστικά ή δημοκρατι
κά μέλη της βασίζονταν συχνά σ* αύτήν Ακριβώς τήν τάξη, δί
σταζε νά τούς τό ζητήσει.

"Οπως τό στρατιωτικό καί οικονομικό πρόγραμμα τών Αναρ
χικών είχε παραμεριστεί Από τΙς βάρβαρες Ανάγκες του πολέμου 
ή Από τό πεΐαμα τής Ανθρώπινης φύσης, Ιτσι καί ή έπιμονή τους 
στόν Αντισυγκεντρωτισμό καί τή λειτουργία τών έπιτροπών ξεπε- 
ράστηκε. ’Εκείνο πού έλπίζανε πιά οί μετριοπαθείς συνδικαλιστές 
δπως δ ΓΕ«εϊρό ή δ Λόπεζ Σάντσεζ, ήταν μιά δμοσπονδιακή δη
μοκρατία μέ κάποιο ποσοστό έργατι,κοΟ έλέγχου στή βιομηχανία' 
άλλά καθώς συνεχιζόταν δ πόλεμος καί χειροτέρευε ή οίκονομική 
καί ή στρατιωτική κατάσταση καί αύξανόταν ή έπιρροή τών κομ
μουνιστών στήν κυβέρνηση, άκόμα κι αύτό Ιγινε άδύνατο. Φάνη
καν λοιπόν νά 'δικαιώνονται οί προβλέψεις τών περισσότερο έξτρε- 
μιστικών μελών τής FA I πού είχαν έναντιωθεΐ στή συμμετοχή 
στήν κυβέρνηση, καί οί προειδοποιήσεις τών ξένων Αναρχικών δ
πως τού βετεράνου Γάλλου άρθρογράφου Σεμπαστιέν Φώρ, πού 
είχε έπιζήσει τής ήρωϊκής έποχής τοϋ γαλλικοΰ Αναρχισμού καί 
έπισκέφτηκε τήν 'Ισπανία στήν Αρχή τοϋ πολέμου. Πολλοί Αλ
λοι συνοδοιπόροι ήταν έξίσου Αδιάλλακτοι. Ύπήρχει μιά Ιταλική
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όμάδα, πού άγωνιζόταν μαζί μέ τό λόχο τοϋ Ντουρρούτι καί ϊχασε 
σχεδόν δλα τά μέλη της σάν ’Ιταλικό Τάγμα τών Διεθνών Τα
ξιαρχιών* τά έναπομείναντα μέλη ήταν Ιδιαίτερα άνυπότακτα, άρ- 
νήΒηκαν δποιαδήποτε συνεργασία μέ τΙς ταατικές στρατιωτικές 
δυνάμεις καί σέ μιά περίπτωση Αποχώρησαν άπό τή μάχη, παρό
λο πού άπαλλάχτηκαν άπό τΙς κατηγορίες δειλίας μέ τό νά πο
λεμήσουν άργότερα σύμφωνα μέ τή δική τους άποψη. (4S) Τπήρ- 
χε έπίσης μέσα στό Ισπανικό κίνημα μιά μειονότητα πού συμμερι
ζόταν αύτές τΙς άπόψεις καί ήταν έτοιμη νά τΙς έκφράσει καί μέ 
τή βία άν ήταν άνάγκη. Τό Επαναστατικό κύρος τοϋ Γκαρθία Ό - 
λιβέρ καί τής Φεντερίκα Μοντσένυ ήταν άρκετό γιά νά ξεπερα- 
στεΤ αύτοΰ τοΰ είδους ή άντιπολίτευση* άλλά δπωσδήποτε δέν ή
ταν άνεξάντλητο. Τούς πρώτους μήνες τοΰ 1937 στήν Καταλω
νία οί σχέσεις άνάμεσα στούς Αναρχικούς καί στό κομμουνιστικό 
PSUC («Ενοποιημένο Σοσιαλιστικό Κόμμα Καταλωνίας») χειρο- 
τέρευσαν: παρουσιάστηκαν διαφωνίες στή Βαρκελώνη σχετικά μέ 
τό θέμα τοΰ έλέγχου τών τροφίμων, δταν οί σοσιαλιστές κατάργη
σαν τό σιτηρέσιο στήν πόλη καί διέλυσαν τΙς έπιτροπές πού εί
χαν άρχικά δημιουργήσει οί άναρχικοί. Τπήρχαν κι άλλοΰ πα
ρόμοιες διαμάχες* στή Βαλένθια οί διαφωνίες άφοροΰσαν τό έμ- 
πόριο τής σοδει&ς πορτακαλιοΰ: Ινα χωριό έξεγέρθηκ-ε ένάντια 
στήν κυβέρνηση, γιατί Ισχυρίστηκε πώς ή τιμή πού Ιπαιρνε άπό 
τή συνδικαλιστική έπιτροπή πού πουλοΰσε τή σοδειά του δέν ήταν 
άρκετά καλή. Τό Φεβρουάριο τοΰ 1937 οί άναρχικοί λόχοι στό 
μέτωπο τής Άραγωνίας είχαν Ιλλειψη δπλισμοϋ καί ή FA I άπεί- 
λησε δτι θά δώσει όδηγίες στούς ύπουργούς της νά παραιτηθούν 
άν δέν σταματοΰσε άμέσως αύτή ή διάκριση. Έ ν α  μήνα άργότερα 
τά άναρχικά μέλη τής Καταλάνικης «Γενικής Διοίκησης» παραι- 
τήθηκαν, άφοΰ οί δημοκρατικοί καί οί σοσιαλιστές έπέμεναν νά 
δημιουργήσουν μιά ένοποιημένη άστυνομική δύναμη καί νά δια- 
λύσουν τά έπαναστατικά ιπερίπολα. Οί άναρχικοί συμφώνησαν τε
λικά νά ξαναμποΰν στήν κυβέρνηση, άφοΰ τά μέλη τής CNT πού 
συμμετείχαν στήν κεντρική κυβέρνηση τούς ζήτησαν νά διαφυλά- 
ξουν τήν άλληλεγγύη τοΰ ΛαΓκοΰ Μετώπου, άλλά τόν ’Απρίλιο 
τοϋ 1937 ή κατάσταση στή Βαρκελώνη Ιγινε άκόμα πιό 
κρίσιμη καί οί Ιξτρεμιστές τής FA I άρχισαν νά κριτικά
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ρουν δλοένα καί πιερισσότερο τόσο τούς ήγέτες τους Ισο  καί τούς 
σοσιαλιστές καί κομμουνιστές Αντιπάλους τους. Στήν Καταλωνία, 
πάλι, τό άλλο έπαναστατικδ Αντιπολιτευτικό κόμμα, τό POUM, 
βά/διζε πρός τήν Ανοιχτή σύγκρουση μέ τούς κομμουνιστές, πού εί
χαν Αποφασίσει να τδν έξολοθρεύσουν. Καί στό τέλος τοΟ ’Απρι
λίου δλη αύτή ή ?κ£ηλη έχθρότητα ξέσπασε σέ Ανοιχτό πόλεμο. 
Ένώ ή άναρχική έφημερίδα Solidaridad Obrera δημοσίευε 
μιΑ Ανοιχτή έπίθεση ένάντια στούς κομμουνιστές, οί δολοφόνοι κι 
άπό τίς δύο πλευρές Αρχισαν τό έργο τους. Στις 25 ’Απριλίου 
βρέθηκε δολοφονημένος δ ήγέτης τής κομμουνιστικής νεολαίας: 
δυό μέρες Αργότερα σκοτώθηκαν τρεις άναρχικοί, μαζί κι δ δή
μαρχος τής μεθοριακής πόλης Πουΐχθέρντα, πού προσπάθησε νά 
έπιβάλει άναρχικό έλεγχο στή μεθοριακή φρουρά. Ό  σοσιαλιστι
κός τύπος Απάντησε μέ μιά έπίθεση ένάντια στούς «Ανεξέλεγ
κτους» τής FA I —πού Αντιπροσώπευαν πάντοτε μιά άπειλή πού 
μπορούσε νά ξεσηκώσει τούς κατοίκους τής Βαρκελώνης πού δέν 
θυμόντουσαν μόνο τόν προηγούμενο ’Ιούλιο, άλλά καί τύν αίματη- 
ρό συμμοριτοπόλεμο πριν άπό είκοσι περίπου χρόνια. "Οταν έφτα- 
σε ή Πρωτομαγιά —ή παραδοσιακή στιγμή γιά νά έκδηλωθεϊ ή 
σύμπνοια τής έργατικής τάξης ένάντια στούς καταπιεστές της—  
άποφασίστηκε νά μή γίνουν διαδηλώσεις άπό φόβο μήπως έξελι- 
χθουν σέ βίαιη σύγκρουση μεταξύ τών διαφορετικών παρατάξεων. 
Στή Βαλένθια οί ήγέτες τών Αναρχικών καί τών σοσιαλιστών έ
καναν έκκλήσεις γιά ένότητα* Αλλά στή Βαρκελώνη ή κατάστα
ση ήταν έκρηκτική.

Στίς 3 Μαίου άρχισε ή μάχη. Τό πώς ή γιατί άρχισε είναι κάτι 
πού έξακολουθεΐ νά παραμένει σκστεινό. Οί κομμουνιστές καί οί 
σοσιαλιστές Ισχυρίστηκαν δτι άρχισε Από τούς άμφισβητίες τής 
άριστεράς—Από τό POUM καί τούς Αναρχικούς. Ύπάρχουν έπίσης 
κάποια στοιχεία πού δείχνουν δτι πράκτορες τοϋ Φράνκο στή 
Βαρκελώνη προσπαθούσαν νά στρέφουν τή μιά έργατική δργάνω
ση ένάντια στήν άλλη. 'Οπωσδήποτε δμως τά πνεύματα ήταν άρ- 
κετά έρεθισμένα, ώστε τό παραμικρό, άνεξάρτητα άπό τό ποιός 
τό προκάλεσε, μπορούσε νά δδηγήσει σέ έκτεταμένη σύγκρουση. 
Τελικά ή μάχη άρχισε στήν Τηλεφωνική —τό βασικό τηλεπι
κοινωνιακό κέντρο τής πόλης. Τδ κτίριο τής Τηλεφωνικής έλεγ-
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χόταν άπό μιά κοινή έπιτροπή τής CNT, τής UGT καί ένός κυ
βερνητικού Αντιπροσώπου, καί οί φασαρίες Αρχισαν μέ τήν Αφιξη 
τού σοσιαλιστή άρχηγοϋ τής άστυνομία γιΑ νΑ έρευνήσει Αν ήταν 
Αληθινές οί ύποψίες δτι ή CNT χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές 
γραμμές γιΑ λογαριασμό της. ΟΕ πρώτες μάχες δγιναν στήν ούσία 
άπό δροφο σέ δροφο τοΟ κτιρίου. Πολύ γρήγορα δμως δλόκληρη 
ή πόλη είχε διχαστεί, μέ τίς παραδοσιακές άναρχικές συνοικίες 
δξω άπό τό κέντρο τής πόλης νΑ συγκρούονται ΑνοιχτΑ μέ τΙς πε
ριοχές πού έλέγχονταν άπό τΙς κυβερνητικές δυνάμεις καί τούς 
όπαΐδούς τής UGT. Ή  καταλάνικη κυβέρνηση πείστηκε άπό τήν 
CNT νΑ Αποσύρει τήν Αστυνομία άπό τό κτίριο τής Τηλεφωνικής, 
ΑλλΑ Αρνήθηκε νΑ ζητήσει τήν παραίτηση τοϋ Αρχηγοϋ τής Α
στυνομίας καί τού Τπουργοϋ ’Εσωτερικών, πούς όποίους θεωρού
σε ύπεύθυνους ή CNT γιΑ τή δημιουργία τής Αναταραχής.* Τήν 
έπόμενη μέρα, b Γικαρθία Όλιβέρ καί ή Φεντερίκα Μοντσένυ, δυό 
άπό τούς πιό Αξιοσέβαστους ήγέτες τών άναρχικών, δφτασαν Από 
τή Βαλένθια μέ αύτοκίνητο, καί μέ μεγΑλο θάρρος βγήκαν στούς 
δρόμους τής Βαρκελώνης, χρησιμοποιώντας τήν προσωπική τους 
έπιρροή καί τό κύρος τους γιά νΑ πείσουν τούς δπαδούς τους νΑ 
σταματήσουν τή μάχη. Παρόλο πού στίς 5 Μαίου δγινε μιΑ προ
σωρινή Αναικωχή, τήν έπόμενη μέρα ξανάρχισαν οί μάχες καί 
γιΑ δύο μέρες δ άδελφοκτόνος πόλεμος μαινόταν στήν πόλη. Μέ 
τόν λόχο Ντουρρούτ* στή Λερίντα έτοιμο νΑ ξεκινήσει γιΑ τή 
Βαρκελώνη, ή σύγκρουση Απειλούσε νΑ γενικευθεΐ. Έ  κυβέρνη
ση στή Βαλένθια, ύστερα άπό τούς Αρχικούς δισταγμούς της μή
πως Ιπιδεινώσει τήν κατάσταση, Αποφάσισε νΑ Αποκαταστήσει τήν 
τάξη μέ τή βία κι δστειλε 4.000 Αντρες. Γι* Αλλη μιΑφορΑ οί 
Αναρχικοί διαπίστωσαν δτι δέν ήταν Αρκετή ή τοπική τους δύ
ναμη, έφόσον έξακολουθούσε νΑ ύπάρχει μιΑ κεντρική κυβέρνη
ση, καί Αναγκάστηκαν νΑ ύποχωρήσουν. ΣτΙς 8 Μαΐου οί ήγέτες 
τής CNT κάλεσαν τούς δπαδούς τους νΑ διαλύσουν τΑ δδοφρά- 
γματα καί νΑ έπαναφέρουν τήν τάξη, καί τΑ μέλη τής βάσης δέν 
είχαν Αλλη έκλογή παρΑ νΑ ύπαοωύσουν.

ΣτΙς μάχες σκοτώθηκαν περίπου 400 Ατομα καί τραυματίστη

* Kal οΐ δυο ήταν πρώην άναρχικοί, έπαμένως θά πρέπει νά έπικρατοΟ- 
σαν Αρκετά σκληρές διαθέσας καί στις δυό πλευρές.
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καν 1.000. "Ενα Απδ τά θύματα «πού δολοφονήθηκε στδ δρόιμο 
ήταν δ Καμίλλο Μπερνέρι, ένας άπδ τούς σημαντικότερους ’Ιτα
λούς άναρχικούς 'διανοούμενους. Οί συνέπειες δμως γιά τδ άναρ- 
χικδ κίνημα τής Ισπανίας ήταν πολύ -σοβαρότερες άπδ τήν άπώ- 
λεια πολλών μεμονωμένων άγωνιστών. Μετά τή μάχη τής Βαρ
κελώνης έπακολούθησε άμεσα ή πτώση τής κυβέρνησης τοϋ Λάρ- 
γκο Καμπαλιέρο καί ή άντικατάστασή της άπδ μιά δλλη, στήν 
δποία ή έπιρροή τών κομμουνιστών ήταν πολύ μεγαλύτερη. Οί 
άναρχικοί ύπουργοί παρόλο πού πολλές φορές είχαν Ασκήσει έν
τονη κριτική ένάντια στδν Λάργκο Καμπαλιέρο, αύτή τή φορά 
τδν ύποστήριξαν, έφόσον μάλιστα ενα άπδ τά αιτήματα τών κομ
μουνιστών καί έκείνων τών σοσιαλιστών πού ήταν άντίθετοι μέ 
τδν Λάργκο Καμπαλιέρο, ήταν ή καθυπόταξη τών διαφωνούντων 
κομμάτων τής άριστερδς. νΕτσι λοιπόν οΕ άναρχικοί ύπουργοί πα- 
ραιτήθηκαν δταν έπεσε δ Λάργκο Καμπαλιέρο. Τδ κακότυχο άν 
καί Αναπόφευκτο πείραμα τής συμμετοχής τών άναρχικών στήν 
κυβέρνηση είχε τελειώσει. Παρόλο πού ή νέα κυβέρνηση κήρυξε 
παράνομο τδ POUM καί συνέλαβε πολλά άπδ τά μέλη του, ή 
CNT σάν σύνολο Ιξακολουθοϋσε νά παραμένει ^χυρή καί δέν ή
ταν εύκολο νά διαλυθεί, άν καί δέν ήταν τόσο Ισχυρή πιά γιά 
νά έμποδίσει τή διάλυση τής έπιτροπής πού είχε δημιουργήσει 
γιά τδν έλεγχο τής Ιπαρχιακής κυβέρνησης τής Άραγωνίας. Ή  
γλώσσα τού κυβερνητικού διατάγματος μέ τδ δποΐο διορίστηκε έ
νας γενικδς κυβερνήτης στή θέση τοΰ Συμβουλίου τής Άραγωνίας 
δείχνει μέ τί πληρότητα, Ιστω καί δικιολογημένα είχε πραγμα
τοποιηθεί ή άνασκευή τών άναρχιοςών άπόψεων: «ΟΕ ήθικές καί 
ύλικές άνάγκες τοϋ πολέμου άπαιτοΟν διπωσδήποτε τήν συγκέν
τρωση τής έξουσίας τού κράτους... *0 καταμερισμός τής Ισχύος 
καί τής έξουσίας, σέ περισσότερες άπδ μιά περιπτώσεις, παρεμ
πόδισε τήν άποτελεσματικότητα στή δράση...» (4ΰ) ΤΗταν άλή- 
θεια* γ ι’ άλλη μιά φορά, στή διάρκεια τού πολέμου πού έξακο
λουθοΟσαν νά ύποστηρ'ίζουν, οΕ άναρχικοί δέν μπορούσαν νά κά
νουν τίποτα άλλο άπδ τδ νά Υπακούσουν στήν άπόφαση.

Ά πδ τδ ’Ιούνιο τοϋ 1937 μέχρι τδ τέλος τοϋ πολέμου δ ρόλος 
τής CNT καί τής FA I ήταν λιγότιερο σημαντικός άπ’ δ,τι προη
γουμένως* καί, παρόλο πού δρισμένοι άπδ τούς έξτρεμιστές άναρ-
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χικούς διακήρυξαν πάλι τήν έχθρότητά τους γιά κάθε έξουσία, 
τά περισσότερα μέλη τής FA I καί τής CNT άρχισαν νά φαίνον
ται σάν μέλη δποιουδήποτιε συνηθισμένου πολιτικοΰ κόμματος ή 
συνδικαλιστικού κινήματος. Ή  FA I βρισκόταν πράγματι σέ πο
λύ δύσκολη θέση. ’'Επρεπε ή νά ξαναγυρίσει στόν άρχικό της ρό
λο σάν έξτρεμιστική &μάδα πού άποτελοϋσε ένα συνωμοτικό δί
κτυο υπεύθυνο γιά τήν διατήρηση τής CNT στό δρόμο τής έπα
νάστασης, ή νά συγχωνευτεί μέ τήν CNT καί νά υιοθετήσει, στις 
είδικές συνθήκες τοϋ έμφυλίου πολέμου, Ανοιχτά πολιτικούς καί 
προπαγανδιστικούς στόχους. Στήν Αρχή τοϋ πολέμου ή FA I ε ί
χε  τήν έλπίδα νά έκπληρώσει τόν άρχικό της ρόλο: «Καθήκον μας 
είναι νά διατηρήσουμε μιά Οργάνωση πού έκπροσωπεΐ τά Ιδανικά 
μιας ύπέροχης θεωρίας, πού τή διαφικλάξαμε μέ τόση Αποφασι- 
στικότητα καί τήν έμπλουτίσαμε μέ τά διδάγματα τής πράξης». 
Καί έφόσο/y τά συνδικάτα, λόγω τών Αναγκών τοϋ πολέμου, Α
ναγκάστηκαν νά συνεργαστοϋν μέ τά πολιτικά κόμματα, ή FAI 
ήταν Απαραίτητο νά άποτελέσει «τήν πηγή γιά τή θρυλική ένερ- 
γητικότητα πού ήταν Απαραίτητη γιά νά κινηθοϋν τά συνδικάτα 
πρός τήν κατεύθυνση πού έξυπηρετεΐ τούς πόθους τής άντθρωπό- 
τητας γιά Αναγέννηση καί χειραφέτηση.» (47)

Πρόκειται γιά ένα ιδανικό πού οί άναρχικοί είχαν Αναγκα
στεί νά τό έγκαταλ«ίψουν Απδ τό 1938. Ή  Αποτυχία τής Αναρ
χικής έπανάστασης, ή Αδυναμία τών Αναρχικών ύπουργών καί ή 
Απειλή καταστολής μετά τή μάχη τής Βαρκελώνης, δλα αύτά Α- 
ποκάλυψαν δτι οί άναρχικοί Απείχαν Ακόμα πολύ Απδ τήν πρα
γμάτωση τών δνείρων τους. Ή  CNT γινόταν δλοένα καί περισ
σότερο μιά συνδικαλιστική δργάνωση πού συμμετείχε στήν διε
ξαγωγή τοϋ πολέμου σέ συνεργασία μέ τήν κυβέρνηση καί τήν 
UGT. "Οταν 2νας σοσιαλιστής ήγέτης έπιδοκίμασε τή συμφω
νία άνάμεσα στήν CNT καί τήν UGT μέ τή φράση, «Ό Μπα
κούνιν καί δ Μάρξ Αγκαλιάστηκαν πάνω Απ’ αύτδ τδ ντοκουμέν
το τής CNT» (48) ,  ήταν οί Απόψεις τοϋ Μπακούνιν πού Αναγκά
στηκαν νά θυσιαστοϋν. Τήν άνοιξη τοϋ 1938, δταν έδειχνε νά 
πλησιάζει ή νίκη τοϋ ΦρΑνκο, ένας έκπρόσωπος τής CNT ξανα- 
πήρε μέρος στήν κυβέρνηση* καί τό γεγονός δτι ή CNT Αναγκά
στηκε νά δεχτεί ένα ύπουργεΐο σέ σύγκριση μέ τά τέσσερα πού
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είχε προηγουμένως, άποτελεΐ Ινδειξη τού πόσο είχε έξασθενήσει 
ή έπιρροή της* δέν ύπάρχει κανένα στοιχείο πού νΑ βεβαιώνει β- 
τι δ έκπρόσωπός της, ό Σεγκούντο Μπλάνκο, είχε σημαντική έπιρ- 
ροή στή διεξαγωγή τοϋ πολέμου.

Τδν ’Οκτώβριο τοϋ 1938, Ινα έθνικδ συνέδριο, στδ όποιο πα- 
ραβρέθηκαν Αντιπρόσωπο* τής CNT, τής FA I καί τοΟ κινήματος 
άναρχικής νεολαίας (καθώς καί ή "Εμμα Γκόλντμαν) συζήτησε 
γ ι’ Αλλη μιΑ φορά τίς βασικές άρχές τοΰ άναρχισμοϋ. Αύτδ πού 
είναι σημαντικό είναι δτι οί Ανυποχώρητοι Αντιεξουσιαστές Απο- 
τελοΟσαν πιά μειοψηφία, ένώ ή πλειοψηφία ήταν έτοιμη νΑ Α
ναθεωρήσει τΙς πεποιθήσεις της καί νΑ Αποδεχτεί τΑ λυπηρά δε
δομένα τής ζωής στδν 20δ αίώνα. Σύμφωνα μ’ Ιναν δμιλητή: 
«Πρέπει ν’ ΑπαλλαχτοΟμε Απδ τΙς θεωρητικές καί φιλοσοφικές Α
ποσκευές μας γιΑ νΑ μπορέσουμε ν’ Αποκτήσουμε τήν αύριανή 
ήγεμονία. Ή  Αρνηση Απδ μέρους τών συντρόφων μας νΑ Απο
δεχτούν Απδ τήν Αρχή τ&ν μιλιταρισμό, είναι ύπεύθυνη γιΑ τήν 
περιορισμένη θέση στήν δποία βρισκόμαστε τώ ρα.»^0)*  'Οπωσ
δήποτε δμως, παρόλο πού διαμορφώθηκαν καινούργια προγράμ
ματα γιΑ τήν δργάνωση τοϋ κινήματος καί Φπαναλήφθηκε ή π ί
στη στούς παλιούς στόχους τοϋ Αντισυγκεντρωτισμοΰ καί τοΟ έρ- 
γατικοϋ έλέγχου, οί Αναρχικοί, σΑν δλους τούς δλλους Απδ τδ δη
μοκρατικό στρατόπεδο, ήταν Ανίσχυροι καί δέν μπόρεσαν νΑ Α
ποφύγουν τήν ήττα. Τήν τελευταία στιγμή, τδ Μάρτιο τοϋ 1939, 
δ Σιπριάνο Μέρα, Ινας άπδ τούς έλάχιστους Αναρχικούς διοικητές 
πού διατήρησαν τή στρατιωτυκή τους θέση καί τδ κύρος τους, Ι 
κανέ μιά Απελπισμένη προσπάθεια γιΑ νΑ Αποτρέψει τήν Ολο
κληρωτική ήττα καί έκμηδένιση, χρησιμοποιώντας τήν έπιρροή 
του γιλ  νΑ ύποστηρίξει τήν Απόπειρα τοΰ συνταγματΑρχη Κα- 
σάντο γιΑ τήν έξασφάλιση κΑποιας ειρήνης μέ διαπραγματεύσεις, 
παρόλη τήν ήδη διατυπωμένη πρόθεση τής κυβέρνησης νΑ πολεμή
σει μέχρι καί τδιν τελευταίο Αντρα. ’ΑλλΑ καί ή ένέργεια αύτή ή
ταν μΑταιη' οί Αναρχικοί ύποστήκανε πολύ βαριές ποινές μέ τΑ 
σκληρά Αντίποινα πού έφάρμοσε δ Φράνκο γιά νΑ γιορτάσει τή

* Ό  δμιλητής, Μαριάνο Ρ. Βάσκεζ, Γενικός Γ ρ α μ μ α τ έα ς  τής CNT, β ρ έ 
θηκε δολοφονημένος στό Παρίσι τό 198». "Ισως νά. Ιπεσε θύμα τών Αναρ
χικών έξτρεμκττών πού θυσαρεοτηθηχαν μέ τόν ρεαλισμό του.
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νίκη του. 'Οριαμένοι σκοτώθηκαν κάνοντας μιά τελευταία χει
ρονομία Αντ&ατασης' άλλοι δραπέτευσαν κι δζησαν στήν έξορία.* 
Πάρα πολλοί δέν στάθηκαν τόσο τυχεροί καί,σάν τδν Χουάν Πεΐ- 
ρό, παραιδόθηκαν Από τόν Πεταίν στό Φράνκο τό 1940. 01 περισ
σότεροι δμως, Αν γλύτωναν τήν δμεση Εκτέλεση, κλείνονταν στίς 
φυλακές τής Ισπανίας’ μερικοί άπ’ αύτούς παραμένουν άκόμα 
καί σήμερα στή φυλακή.

Ή  Αναρχική παράδοση στήν 'Ισπανία όπωαδήποτε βέν είναι 
νεκρή* άλλά «ϊναι Αδύνατο νά ποϋμε πόσο σημαντικό ρόλο μπορεϊ 
νά παίξει σήμερα ή τί μορφή θά πάρει' κι Ενδέχεται νά μή κα
τορθώσουν ποτέ οί Αναρχικοί νά κατακτήσουν τό δδαφος πού S- 
χασαν άπό τούς κομμουνιστές στή διάρκεια τοϋ Εμφυλίου πολέ
μου. "Ισως δμως 6 ιστορικός τους ρόλος νά Ιχει περιγράφει κα
λύτερα Από τόν σημαντικότερο ίστορικό τοϋ κινήματος, τόν Χοσέ 
Πεϊράτς: «Μπορ'εΤ νά ύπάρχει κάποια δυσαναλογία άνάμεσα στή 
δύναμη πού Ανάλωσε τό Ισπανικό Εργατίίκό κίνημα καί στά Αποτε
λέσματα πού Επιτεύχθηκαν... Αύτό πού είναι πέρα Από κάθε κρι
τική καί πέρα Από κάθε Επιφύλαξη είναι ή εύρύτητα τοϋ γεν
ναιόδωρου δδ«αλισμοΰ, τής Εντιμότητας καί τό πνεϋμα Αγωνιστι
κότητας καί θυσίας τών Ισπανών Αντιιεξουσιαστών.» (50)

* Ή  Φεντερίκα Μοντσένυ βρίσκεται σ^ή Γαλλία καί έξακολουθεϊ νά όρ- 
γανώνει θαρραλέα κοά άκαταπόνητα τσυς έξόριστους Ισπανούς έργάτες' 
ό Γκαοθία Όλιδέρ δρίισκεται στό Μεξικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 

Συμπεράσματα
«Δώσε λουλούδια στους έπαναστάτες πού άπέτυχαν». Αύτός είναι 
δ πρώτος στίχος ένδς ιταλικού άναρχικοϋ ποιήματος πού μετέφρα
ζε δ Βαντζέτι μέσα στδ κελί τής φυλακής του. Δελεάζεται κανείς 
να μιλήσει μέ έλεγειακό δφος, δταν έξετάζει τΙς έπαναλαμβανό- 
μενες άποτυχίες τοΟ άναρχισμοϋ σέ δράση, πού άποκορυφώνεται 
μέ τήν τραγωδ-ία τοΟ ΙσπανικοΟ έμφυλίου πολέμου. ΟΕ άντιφάσεις 
καί οί άσυνέπειες τής άναρχικής θεωρίας, ή δυσκολία, άν δχι 
ή Ανυπαρξία δυνατοτήτων, νά Ιφαρμοστει στήν πράξη, βλα αύτά 
φαίνονται νά έπεξηγοϋνται άπδ τις έμπειρίες τών προηγούμενων 
150 χρόνων. Παρόλα αύτά δ ά·ναρχισμδς είναι μιά θεωρία πού 
γοητεύει άρκετούς ιάνθρώπους σέ κάθε γενιά, καί οΕ Ιδέες του 
έξακολουθοϋν νά ίχουν άπήχηση, άν καί περισσότερο σάν προ
σωπικό ήθικδ πιστεύω παρά σάν κοινωνική έπαναστατική δύνα
μη. ΟΕ περισσότεροι άπδ τούς άνθρώπους πού Ιγιναν άναρχικοί 
δέν ήταν αύτοβασανιζόμενοι νευρωτικοί — άν καί μερικοί άπδ 
τούς τρομοκράτες θά πρέπει σίγουρα νά ήταν—  άλλά άνθρωποι 
πού θεωρούσαν τδν άναρχισμδ πρακτικό καί πραγματοποιήσιμο I- 
παναστατικδ Ιδανικό. Οί άναρχικοί φιλόσοφοι — δ Γκόντουϊν, 
άκόμα καί 6 Προυντδν ή δ Κροπότκιν—  ίσως νά κατέληξαν στή 
σκέψη δτι ή κριτική τους ένάντια στήν ύπάρχουσα κοινωνία ήταν 
περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική καί δτι τδ σύστημα κοι
νωνικών άξιών πού Επιζήτησαν νά έπιβάλουν δέν ήταν άμεσα 
πραγματοποιήσιμο* όπωσίδήποτε δμως πίστευαν δτι θά μποροΟσε 
κάποτε νά πραγματοποιηθεί. Οί μάζες τών φτωχών άνθρώπων 
πού, άϊιτδ τήν δεκαετία τοΟ 1880 καί μετά, άποδέχτηκαν τόν ά- 
ναρχισμδ σάν <βάση γιά  τήν άνάπτυξη δράσης, κινήθηκαν Ιτσι, 
γιατί ή άπόλυτη έπανάσταση, πού ύπόσχονταν οΕ άναρχικοί, φαι
νόταν νά προσφέρει μιά άμεση έλπίδα Ι/πιτυχίας, καί πράγματι 5- 
δείχνε νά είναι ή μοναδική δυνατότητα γ ιά  νά βελτιώσουν τήν 
άπελπισμένη τους κατάσταση.

Ό  <άναρχικ3μδς είναι άναγκα.στικά £να δόγμα γιά  δλους ή γιά 
κανέναν, καί κατά συνέπεια είχε λιγότερη έπιτυχία * στίς χώρες
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έκεΐνες πού ύατήρχε κάποια έλπτίδα νά πραγματωθοϋν όρισμένα 
πράγματα μέ τδ ύπάρχον σύστημα. “Οταν ένα συνδικάτο μπορεϊ 
νά διαπραγματευτεί μέ έπιτυχία τήν αδξηση τών μισθόν ή τή 
βελτίωση τών συνθηκών έργασίας, κι δτα<ν τά πολιτικά κόμματα 
μποροϋν νά έπιβάλουν μεταρυθμίσεις καί νά ικανοποιήσουν τίς δι
αμαρτυρίες καί τά αίτήματα, τότε ή έξτρεμιστική λύση τής Α
πόλυτης έπανάστασης φαίνεται λιγότερο έπιθυμητή. Μέχρι κά
ποιο σημεϊο, λοιπόν, ή πεποίθηση τοϋ Μπακούνιν δτι οί Αληθινοί 
έπαναστάτες είναι έκεϊνοι πού δέν Ιχουν νά χάσουν τίποτα, δι
καιώθηκε. Ό  Αναρχισμός δμως στή δράση είχε πάντοτε νά Αντι
μετωπίσει τδ γεγονός δτι δλες <λ χώρες τής δύσης — Ακόμα καί 
ή Ρωσία ή ή Ίσΐίανία, δπου 6 Αναρχισμός ©δείχνε νά Ιχει τΙς 
καλύτερες προοπτικές έπιτυχίας—  Αποφάσισαν νά Ακολουθήσουν 
τήν άποψη τής πολιτικής δράσης καί τής συγκεντρωτικής κυ
βέρνησης σάν τδ μόνο μέσο γιά  τήν πραγματοποίηση τής έπιθυ- 
μούμβνης κοινωνίας. «Ή κυβέρνηση τών Ανθρώπων πρέπει νά 
παραχωρήσει τή θέση της στή διαχείριση τών πραγμάτων», αύ
τδ τδ σύνθημα τών ούτοπικών σοσιαλιστών πού πρωτορίχτηκε στδ 
πρώτο μισδ τοϋ 19ου αΙώνα Απείχε Ακόμα πολύ άπδ τήν πρα
γμάτωσή του. Τδ πολιτικό κόμμα, τόσο μισητό Απ’ δλους τούς γνή
σιους Αναρχικούς, δχ«ι γίνει τό χαρακτηριστικό δργανο τής κυ
βέρνησης τοϋ 20οϋ αίώνα, Ιτσι πού Ακόμα καί οί δικτατορίες χρη- 
σιμοποιοϋν τήν ΰπαρξη ένός καί μόνο κόμματος σάν μέσο γιά νά 
έπιβάλουν τήν τυραννία τους Αντί νά Ασκοϋν τόν Απροκάλυπτο 
δεσποτιαμό τους δπως παλιότερα. Στήν πράξη οί Αναρχικοί Απο
μακρύνθηκαν σκόπιμα Απ’ αύτό πού οί περισσότεροι άνθρωποι τοϋ 
20οϋ αίώνα θεώρησαν ούσιαστικό γιά τήιν πολιτική καί κοινωνική 
πρόοδο. Ένώ ή κριτική τους ένάντια στίς παραδοσιακές (ιδέες τής 
κρατικής κυριαρχίας, τής Αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης καί 
τής πολιτικής μεταρύθμισης ύπήρξαν πολύ συχνά καί δγκυρες 
καί Αξιόλογες, καί οί συχνές προειδοποιήσεις τους γιά τόν κίνδυνο 
πού ύπάρχει δταιν θυσιάζεται ή έλευθερία ύπέρ τών ύποτιθέμενων 
συμφερόντων τής έπανάστασης δικαιώθηκαν πολλές φορές, οί Α
ναρχικοί δέν κατάφεραν νά έξηγήσουν μέ τί τρόπο θά λειτουργή
σει τδ έναλλακτικό σύστημα πού προτείνουν. Ποτέ τους δέν ό- 
ραματίστηκαιν τήν ύπαρξη κάποιας ένδ ιάμεσης φάσης άνάμεσα



στήν ύπάρχουσα κοινωνία καί στήν άπόλυτη έπανάσταση τών Ο
νείρων τους.

Ά πό μιά άλλη άποψη, πάλι, οί άναρχικοί έμφανίστηκαν νά έ- 
ναντιώνονται στίς κυρίαρχες τάσεις τής σύγχρονης οίκονομικής 
Οργάνωσης. Ή  μαζική παραγωγή καί κατανάλωση καί ή μεγά
λης κλίμακας βιομηχανία κάτω άπό συγκεντρωτική διεύθυνση, 
καπιταλιστική ή σοσιαλιστική, Ιχουν γίνει, άσχετα μέ τό τί μπο
ρεΐ νά σκέφτεται κανείς, οί χαρακτηριστικές μορφές τής δυτικής 
κοινωνίας καί τών νέων βιομηχανικών χωρών σέ άλλες περιοχές 
τοϋ κόσμου. Είναι δύσκολο νά καταλάβουμε πώς μποροϋν δλα 
αύτά νά (προσαρμοστούν μέ τΙς άναρχικές άντιλήψεχς γιά  τήν 
παραγωγή καί τήν άνταλλαγή' γι* αύτό οί άναρχικοί πού όρα- 
ματίστηκαν τήν Ολοκληρωτική καταστροφή τής ύπάρχουσας κοι
νωνίας σάν άπαραίτητη π-ροϋπόθεση γιά τήν οίκοδόμηση τής 
νέας τάξης πραγμάτων, Ιχουν άναμφίβολα δίκιο. Ή  άμφίροπη Ο
μως στάση  τών άναρχικών άπέναντι στήν τεχνονολογική πρόοδο 
άφησε καί μιά άνάλογη άσάφεια Οσον άφορά τις άπόψεις τους 
γιά τή μελλοντική κοινωνία. Παρόλο πού, δπως -είδαμε, 0 Γκόν- 
τουΐν καί 0 Κροπότκιν δέχονταν μέ χαρά τΙς νέες έφευρέσεις πού 
θά άνακούφιζαν τούς άνθρώπους άπό δυσάρεστες καί σιχαμερές 
έργαισίες — τδ πέταμα τών σκουπιδιών άποτελοϋσε πάντοτε Ινα 
άπό τά μεγαλύτερα προβλήματα πού άντιμετώπιζαν οί ούτοπικοί 
στοχαστές — τά βασικά έπιχει,ρήματα τοΰ άναρχισμοΰ στρέφονται 
ένάντια στήν άνάπτυξη μεγάλης κλίμακας βιομηχανίας καί τής 
μαζι/κής παραγωγής καί κατανάλωσης. "Οταν άναφέρονται σ’ αύ
τό τό θέμα, Ολοι οί άναρχικοί συμφωνοΰν δτι στή νέα κοινωνία 
δ άνθρωπος θά ζεΐ μέ έξαφετική άπλότητα καί λιτότητα καί θά 
είναι εύτυχισμένος δταν δέν θά Ιχει καμιά σχέση μέ τά τεχνο
λογικά Ιπιτεύγματα τής βιομηχανικής Ιποχής. Γι* αύτόν τό λό
γο, μεγάλο μέρος τής άναρχικής σκέψης δείχνει νά βασίζεται σέ 
Ινα ρομαντικό δραμα γιά μιά έξιδανικευμένη κοινωνία τεχνιτών 
καί χωρικών, πού ύπήρξε κάποτε στό παρελθόν, καί στήν καθο
λική άπόριψη τών συνθηκών τής κοινωνικής καί οίκονομικής Ορ
γάνωσης τοϋ 20ού αίώνα. ’Ενώ δρισμένα συνδικαλιστικά ιδανικά 
καί κάποιο ποσοστό έργατικοΰ Ιλέγχου στή βιομηχανία ένδέχε- 
ται νά μετριάσουν κάπως τήν άπανθρωπιά τών μεγάλων έργοστασί-
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ων, ή Ολοκληρωτική καταστροφή τής σύγχρονης βιομηχανικής δο
μής δέν γίνεται νοητή χωρίς τή βία. Σέ συγκεκριμένες δμως κα
ταστάσεις κω*δύνου, δπως στή Ρωσία τό 1917 καί στήν Κατα
λωνία τό 1936, δταν είχε Αποδιοργανωθεί ή καταστραφεΐ άπό 
τόν πόλεμο δ κυβερνητικός καί οικονομικός μηχανισμός, ένδέχεται 
πράγματι νά ύπήρχε κάποια εύκαιρία νά τεθοΰν σέ έφαρμογή οί 
άναρχικές άπόψεις καί -νά ξεκινήσει Από τό μηδέν ή άνοικοδόμη- 
ση τής κοινωνίας σύμφωνα μέ τΙς άναρχικές πεποιθήσεις. "Ισως 
νά ήταν δυνατόν νά πραγματοποιηθεί ή άναρχική έπανάσταση μό
νο μετά τήν Ολοκληρωτική Αποδιοργάνωση τών μέσων διακυβέρ
νησης, έπικοινωνίας, παραγωγής καί Ανταλλαγής άπΟ Ιναν πυρη
νικό πόλεμο, Ας ποΟμε’ καί ίσως τελικά νά είχαν δίκιο οί τρο
μοκράτες, καί μόνο μιά βόμβα τεραστίων διαστάσεων, μεγαλύτερη 
άπ’ δλες δσες Οραματίστηκαν, ·νά μπορεΐ νά Ανοίξει τό δρόμο γιά 
τήν γνήσια κοινωνική έπανάσταση.

Στίς χώρες δμως πού ή βιομηχανική Ανάπτυξη δέν Ιχει άκόμα 
Ιπηρεάσει Απόλυτα Ολόκληρη τήν κοινωνική δομή δπως Ιχει γ ί
νει στήν Εύρώπη καί τή βόρειο ’Αμερική, τά Ιδανικά τών άναρ
χικών έξακολουθοϋν, δπως φαίνεται, νά θεωροϋνται πραγματοποι
ήσιμα. Στήν ’Ινδία, δ ίδιος ό Γκάντι καί οί μεταγενέστεροι κοι
νωνικοί μεταρυθμιστές δπως ό Τζαγιαπρακάς Ναραγιάν καί ό 
Βινόμπα Μπχάβε -Οραματίστηκαν νά βασιστεί ή ινδική κοινωνία 
(σύμφωνα μέ τή <ρράση του Γκάντι) «σέ αύτάρκεις, αύτοδιοικού- 

μενες άγροτικές δημοκρατίες.» (1) ’Ίσως άκόμα στήν ’Ινδία ή ά- 
νάπτυξη μιας συγκεντρωτικής βιομηχανικής κοινωνίας νά Ιχει 
προχωρήσει πολύ γιά νά είναι δυνατή ή Ανάσχεσή της, καί ό 
Τζαγιαπρακάς Ναραγιάν συνειδητοποίησε δτι οί μεταβολές που 
προτείνει συνεπάγονται καί τήν έγκατάλειψη τοϋ δυτικοϋ τύπου 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Πράγματι, ή έπίθεσή του ένάντια 
στούς φιλελεύθερους κοινοβουλευτικούς θεσμούς καί τό αίτημά του 
γιά «αύτοδιοικούμενες, αύτάρκεις, άγροβιομηχανικές κοινότητες» 
θυμίζει πάρα πολύ τά λόγια τοΰ Προυντόν καί b Ναραγιάν είναι 
ίσως πολύ αίσιύδοξος δταν Ισχυρίζεται δτι ή άπόριψη τών φιλε
λεύθερων Θεσμών Θά Οδηγήσει σέ μιά καλύτερη μορφή διακυβέρ
νησης. Γράφει δτι «Τά σχετικά στοιχεία άπό τό Κάϊρο μέχρι τή 
Τζακάρτα δείχνουν δτι οί άσιατικοί λαοί Ιχουν καί κάποιον άλ

314



λο στόχο* ψάχνουν νά βροϋν καλύτερες μορφές άπό τήν κοινοβου
λευτική δημοκρατία γιά νά έκφράσουν καί νά ένσαρκώσουν τΙς 
δημοκρατικές βλέψεις τους.» (2) Τό λυπηρό είναι δτι τά σχετικά 
στοιχεία Αποδείχνουν δτι αύτές οί νέες μορφές έχουν έλάχιστη 
σχέση μέ τά θαυμαστά Προυντονικά Ιδεώδη τοϋ Ναραγιάν. Πράγ
ματι, έφόσον οί ΊνδοΙ, μέ τήν μακρόχρονη παράδοσή τους δσον ά- 
φορά τΙς Αγροτικές κοινότητες καί μέ τό παράδειγμα καί τή δι
δασκαλία τοϋ Γκάντι, τοϋ μοναδικού πολιτικοϋ στόν 20ό αΙώνα 
πού είχε τό ήθικό .Ανάστημα νά πραγματοποιήσει μιά έπανάστα
ση πού ήταν ταυτόχρονα ήθική, κοινωνική καί πολιτική, δέν κα- 
τάφεραν νά ξεκινήσουν μιά κοινωνική έπανάσταση σύμφωνα μέ 
τΙς άπόψεις πού ύποστηρίζει δ Ναραγιάν, δέν μπορούμε νά κα
ταλάβουμε ποιοί άλλοι θά τό καταφέρουν.

"Αν οί Αναρχικοί δέν κατόρθωσαν νά πραγματοποιήσουν τήν έ- 
πανάστασή τους seal σήμερα φαίνονται νά Απέχουν Από αύτόν τό 
στόχο τους περισσότερο Από άλλοτε, μπόρεσαν δμως νά Ασκήσουν 
συνεχή κριτική ένάντια στίς Απόψεις πού έπικρατοϋν καί όρι- 
αμένες φορές μάς Ικαναν νά ξανασκεφτοΰμε τό δλο θέμα τών πο
λιτικών καί κοινωνικών μας προϋποθέσεων. Μέ άφάνταστη συ
νέπεια Αποκάλυψαν τούς κινδύνους πού ύπάρχουν δταν πραγματο
ποιείται μιά λαθεμένη έπανάσταση, καί οί προειδοποιήσεις τους, 
στά τελευταία έκατό χρόνια, δτι δ μαρξισμός θά καταλήξει στή 
δικτατορία καί στήν Αντικατάσταση τών παλιών τυραννιών μέ μιά 
νέα, άποδείχτηκαν Απόλυτα σωστές. Ό,τιδήποτε κι άν πίστευαν 
δτι έκαναν, οί Αναρχικοί δημιούργησαν στήν ούσία Ινα έπαναστα
τικό Β&ανικό πού Αντιστοιχεί μέ φοβερή Ακρίβεια στδ μύθο τοϋ 
Σορέλ — «δχι μιά περιγραφή πραγμάτων, Αλλά έκφραση θέλη
σης». Μέ τήν Ανελέητη καί έξτριεμιστική προβολή τών Ανυποχώ
ρητων πεποιθήσεών τους, οί Αναρχικοί πρόσφεραν ένα παράδειγμα 
κι ένα πρότυπο Αμφισβήτησης. Σάν δλους τούς πουριτανούς, κα
τόρθωσαν νά μάς κάνουν νά νιώσουμε δυσάρεστα γιά τήν ποιό
τητα τής ζωής μας.

Ό  Κλεμανσώ είπε κάποτε: «Λυπάμαι γιά  δλους δσους δέν ύ- 
πήρξαν Αναρχικοί στά είκοσι χρόνια τους»* καί είναι όλοφάνερο 
δτι ή φλογερή καί Απεριόριστη αίσιοδοξία τών άναρχικών θεω
ριών θά Ιχει πάντοτε άπήχηση στούς νέους πού έξεγείρονται έ-
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νάντια στίς κοινωνικές καί ήθςκές Αντιλήψεις τών μεγαλυτέρων 
τους. Κι δμως δέν είναι τόσο πολύ δ Ενθουσιασμός τής νεολαίας 
πού έκανε τόσο Εντυπωσιακούς τούς Αναρχικούς ήγέτες, άλλά 
μαιλλον, στήν περίπτωση Ανθρώπων δπως τοΟ Κροπότκιν ή τοϋ 
Μαλατέστα, ή συνέπεια καί ή Αφοσίωση μέ τήν δποία, ποφόλες 
τΙς Απογοητεύσεις καί Ενάντια σέ συντριπτικά Αντίθετα στοιχεία, 
διατήρησαν τΙς πεποιθήσεις τους Αμετάβλητες καί τΙς Ελπίδες τους 
άνθηρές. Ή  δύναμη τοϋ άναρχασμοϋ Ιγκειται στδ χαρακτήρα τών 
άνθρώπων πού τδν Εκαναν πράξη* καί Ετσι Ακριβώς, σάν Ασκητι
κός, προσωπικός ήθικδς καί κοινωνικός κώδικας θά Εξακολουθή
σει νά γοητεύει τούς Ανθρώπους πού Αναζητοϋν μιά καθολική Ε
ναλλακτική λύση Απέναντι στή σύγχρονη κοινωνία καί πολιτική’ 
Ανθρώπους πού ή Ιδιοσυγκρασία τους Ανταποκρίνεται στήν Απή
χηση Ιδεών πού ώθο&νται μέχρι τήν Εσχατη λογική τους κατά
ληξη, Ανεξάρτητα άπδ τΙς πρακτικές δυσκολίας πού συνεπάγεται 
κάτι τέτοιο.

Υπάρχει κι Ενα Αλλο χαρακτηριστικό, χάρη στδ όποιο δ Α
ναρχισμός, Ανεξάρτητα Αιπδ τήν Επιτυχία ή τήν Αποτυχία του 
σάν κοινωνικό έπαναστατικδ κίνημα, θά βρίσκει πάντοτε νέους 
δπαδούς. 'Ορισμένοι τύποι Αναρχικών προσφέρουν Ακραία παρα
δείγματα Εξτρεμιστικής Ατομικιστικής αύτο-Εκφρασης, πού Απορί- 
πτει δλες τίς συμβάσεις κι δλους τούς περιορισμούς. Οί Αναρχικοί 
αύτοί Εφαρμόζουν στήν καθημερινή τους ζωή τή Νιτσεϊκή Αποψη 
Um wertung a lle r  W erte, τήν Ανατροπή δλων τών Αποδεκτών 
άξιών. Οί μποέμ τής δεκαετίας τοϋ 1890 Απηχοϋνται Απδ τή γε
νιά τών μπήτνικς τής δεκαετίας τοΟ 1950 πού διαμαρτύρονται Ε
νάντια στήν πνιγηρότητα καί τόν κομφορμισμό τής Αστικής κοι
νωνίας στήν δποία άνατράφηκαν. Κι Ενώ αύτδ τδ είδος Εξέγερσης 
καταλήγει συχνά στήν ματαιότητα καί μερικές φορές στήν προ
σωπική καταστροφή, δημιουργεί μιά Επαναστατική τέχνη πού άμ- 
φισβητεΐ δυναμικά τή συμβατικότητα καί τήν παράδοση καί εί
ναι Αληθινά Αναρχική δσον ΑφορΑ τΑ Αποδιοργανωτικά της Α
ποτελέσματα. Οί ντανταϊστές ζωγράφοι καί συγγραφείς, λογουχά
ρη, δημιούργησαν μιά τέχνη πού, έπιτιθέμενη Ενάντια στήν ϊδια 
τήν Ιδέα τής τέχνης, τούς δδωσε τή δυνατότητα, δπως πίστευαν, 
νά γλυτώσουν Απδ κάθε είδους Αξίες. Οί διάδοχοί τους, οί σουρρε-
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αλιστές, διεκδίκησαν γ ι5 άλλη μιά φορά τό δικαίωμά, τους στήν 
Απόλυτη έλευθερία. Σύμφωνα μ 5 έναν άπό τούς ιστορικούς τους: 
«Ό σουρρεαλίισμός δέν έχει τίποτα τό κοινό μ’ ένα Θρησκευτικό 
κίνημα. Κι δμως είναι δ μόνος πού μπορεΐ νά δώσει στόν άνθρωπο 
αύτό πού τοϋ ύποσχέθηκαν δλες οί θρησκείες: τήν Απόλυτη έ
λευθερία τοΰ Ανθρώπινου δντος μέσα σ’ έναν Απελευθερωμένο κό
σμο.» (3) Αύτή ή έπιθυμία γιά διεκδίκηση τής Απόλυτης Ατομι
κής έλευθερίας ένάντια σ’ δλους τούς περιορισμούς καί τΙς συμβά
σεις έχει καί τούς κινδύνους της: μπορεΐ νά γίνει τόσο κοινότο
πη δσο καί Ανόητη. "Οπως παρατήρησε ένας σημαντικός σουρρεα- 
λιστής, δ Άντρέ Μπρετόν: «Δέν ύπάρχει τίποτα πιό έπικίνδυνο 
Από τό νά παίρνεις έλευθερίες μέ τήν έλευθερία.» (4) Μιά κατά
σταση διαρκοϋς Απόριψης δλων τών κανόνων είναι δ Απαιτητικό
τερος τρόπος γιά νά γίνει δυνατή ή ζωή, καί δ Ατομικιστικός Α
ναρχισμός, δπως καί δ κοινωνικός Αναρχισμός, Απαιτεί Αφοσίωση 
καί Ασκητισμό πού έλάχιστοι δπαδοί του κατορθώνουν νά τηρή
σουν. (Δέν είναι καθόλου παράξενο, γιά παράδειγμα, τό γεγονός 
δτι δρισμένοι άπό τούς σημαντικότερους σουρρεαλιστές προτίμησαν 
τήν έτοιματζίδικη πειθαρχία τών κομμουνιστών Από τήν αύτο-έπι- 
βεβλημένη έλευθερία τών Αρχικών τους πεποιθήσεων). "Οπως 
Ακριβώς οί έπαναστάτες Αναρχικοί στοχαστές πρόσφεραν ένα δρα
μα γιά  μιά έναλλακτική κοινωνική τάξη πραγμάτων καί Αμφι
σβήτησαν δλες τίς Αποδεκτές πολιτικές καί κοινωνικές συμβά
σεις μας, Ιτσι καί οί Ατομικιστές Αναρχικοί καθώς καί οί καλλι
τέχνες πού τό έργο τους Αντανακλοϋσε τίς πεποιθήσεις τους, κλό
νισαν ευεργετικά τις ήθικές καί αισθητικές πεποιθήσεις μας. Ή  ι
δέα μιάς «ήθικής χωρίς ύποχρέωση ή έπικύρωση» είναι τόσο έλ- 
κυστική δσο καί ή ιδέα μιάς κοινωνίας χωρίς κυβέρνηση ή κυ- 
βερνώμενους’ καί μέ τή μιά ή τήν Α)λλη μορφή, κάθε μιά Απ’ 
αύτές τίς Ιδέες θά έχει τούς δπαδούς της σέ κάθε γενιά.
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12 Άναφέρεται άπό τόν ΜΑΧΙΜΕ LEiROY, H1STOIRE DES IDE- 
ES SOCI ALES ΕΝ FRANCE, τόμ. I, PARIS 1946, σελ. 282.

13 ADVIELLE, HISTOIRE DE GRACCHUS BABEUF ET DU 
BABOUVISME 1. 30, άναφέρεται άπό τόν ΜΑΧΙΜΕ LEROY, 
στό Ιδιο, τόμ. 11, σελ. 57. Ή καλύτερη έκθεση στά ’Αγγλικά  
είναι του DAVID THOMSON, THE BABEUF PLOT, LONDON
1947.

14 ΜΑΧΙΜΕ LEROY, στό ίδιο, σελ. 69-70.
15 Στό ίδιο, σελ. 73.
16 Στό ίδιο, σελ. 76.
17 ABBE DE BARMEL, ΜΕΜΟΙRES POUR SERVIR A L’ HI- 

STOIiRE DU JACOBIN I SME, DE L’ 1MP1ETE ET L’ ANAR- 
CH1E, LONDON 1897, άναφέρεται άπό τόν M. LEROY, στό 
ίδιο, τόμ. I, σελ. 346.

18 Γιά τόν Μπουοναρρότι βλέπε κυρίως A. GALAMTE GAjR.RO- 
ΝΙ, BUONARROTI Ε BABEUF, TORINO 1948, καί FILIP 
ΡΟ BUONARROTI Ε I RIVOLUTIONAR1 DELL’ OTTOCEN 
TO, TORINO 1954. Επίσης στά ’Αγγλικά ELIZABETH L 
E1SENSTEIN, FILIPPO MICHELE BUONARROTI, CAM 
BRIDGE, MASS. 1959.

19 E. L. Ε IS ENSTEI Ν, στό ίδιο, σελ. 69.
20 ARMANDO SAITTA, FILIPPO BUONARROTI, ROMA 195a 

άναφέρεται άπό τήν E. L. E1SENSTEIN, στό ίδιο, σελ. 10.
21 Άναφέρεται άπό τήν Ε. L. EISENSTEIN, στό ίδιο, σελ. 149.
22 Άναφέρεται άπό τόν Μ. LEROY, στό ίδιο, τόμ. 11, οελ. 47.
23 F. ENGELS, DIE ENTW1CKLUNG DES SOZ1ALISMUS VOl 

DER UTOPIE ZUR WISSENSCHAFT, άναφέρεται άπό τό 
KARL MANNHEIM, IDEOLOGY AND UTOPIA, LONDOl
1960, σελ. 220.

24 CHARLES GIDE, SELECTIONS FROM THE WORKS O 
FOURIER, άγγλική μετάφραση, LONDON 1901, σελ. 22.
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25 GEORGE WOODCOCK, PI ERRE - JOSEPH PROUDHON, LON
DON 19*>6, σελ. 13.

26 J. A. LANGLOIS, NOTICE SUR PROUDHON, στό PROUD
HON, CORRESPONDENCE, τόμ. I, PARIS 1874, σελ. XXII. 

Βλέπε επίσης A. CUVILLIER INTRODUCTION TO P. J. PROU 
DHON, DE LA CREATION DE L* ORDRE DANS L’ HUMA- 
NITE (‘'Απαντα, νέα έκδοση), PARIS 1927, σελ. 21 κ.έ.

27 Η. DE SAINT-SIM O N, ON SOCIAL ORGANIZATION, στό 
HENRI DE SAINT-SIM O N: SELECTED WRITINGS, OX
FORD 1952, σελ. 78. Βλ. έπίσης μιά έξαιρετική περιγραφή της 
ζωής καί του έργου του SAINT - SIMON άπό τόν FRANK Ε. 
MANUEL, THE NEW WORLD OF HENRI SAINT - SIMON, 
CAMBRIDGE, MASS. 1956.

28 E. DOLLEANS, PROUDHON, PARIS 1946, σελ. 41.
29 E. H. CARR, MICHAEL BAKUNIN, LONDON 1937, σελ. 62.
30 WILHELM WEITLING, EVANGEL IUM EINES AR/ΛΕΝ SUN

DERS, BERN 1845, σελ. 17.
31 Άναψέρεται άπό τόν CARL WITTKE, THE UTOPIAN COM

MUNIST, BATON ROUGE 1950, σελ. 39.
32 WILHELM WEITLING, GARANTIEN DER HARMONIE UND 

FRE1HEIT, BERLIN 1908, σελ. 247.
33 Στό ίδιο.
34 Γι* αύτό τό άρκετά σκοτεινό έπεισόδιο βλ. DIE KOMMUNI- 

STEN IN DER SCHWEIZ NACH DEN BE I WEITLING VOR- 
GEFUNDENEN PAPIEREN, ZURICH 1843. Πρόκειται γιά  Α
ναφορά γροομμένη μέ έντολή τών άρχων της Ζυρίχης άπό τόν 
BLUNTCHLI, τόν διάσημο καθηγητή του Δικαίου, τήν έποχή 
της σύλληψης του WEITLING. Βλ. έπίσης WITTKE, στό Ιδιο, 
σελ. 35 - 44.

35 WEITLING, GARANTIEN, σελ. 236.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

1 P. J. PROUDHON, LA REVOLUTION SOCIALE DEMON- 
TREE PAR LE COUP D’ ETAT DU DEUX DECEMBRE, ‘Ά 
παντα, (νέα έκδοση), Παρίση 1938, σελ. 126.

2 P. J. PROUDHON, MEMO IRES SUR MA VIE (γραμμένα τό 
1841), σελ. 5, περιέχονται στό CARNETS DE P. J. PROUD
HON, τόμ. I, Παρίση 1960. Γιά τή ζωή του PROUDHON 6λ. 
GEORGE WOODCOCK, PI ERRE - JOSEPH PROUDHON, LON
DON 1956. EDOUARD DOLLEANS, PROUDHON, PARIS 1948. 
DANIEL HALEVY, LA JEUNESSE DE PROUDHON, PARIS
1948. Μιά έξαιρετική Εκθεση μερικών άπόψεων της σκέψης τοΟ 
Π ρουντόν είναι του Η. DE LUBAC, PROUDHON ΕΤ LE CHRI- 
STIAN1SME, PARIS 1945, άγγλική έκδοση ώς THE UNMAR- 
XIAN SOCIALIST, LONDON 1948.

3 P. J. PROUDHON, CARNETS, τόμ. I, σελ. 3.
4 SYSTEM DE CONTRADICTIONS ECONOM1QUES, (νέα έκ

δοση, Παρίση 1923), τόμ. 11, σελ. 310.
5 Στό ιδιο, II, σελ. 361.
6 P. J. PROUDHON, QU’EST - CE QUE LA PROPRIETE: (PA

RIS 1840), σελ. 87.
7 E. DOLLEANS, PROUDHON, σελ. 173.
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8 PIERRE HAUBTMANN, MA^X ET PROUDHON, PARIS 1947, 
σελ. 27.

9 P. HAUBTMANN, στό Ιδιο, σελ. 63-64. Βλ. έπίσης G. WOOD
COCK, PiROUDHON ,σελ. 92 -9 3 .

10 Ε. DOLLEAMS, PROUDHON, αελ. 9S.
11 P. J. PROUDHON, SYSTEME... τόμ. I, σελ. 356.
12 Στό ίδιο, τόμ. I, σελ. 372.
13 Στό ίδιο, τόμ. II, σελ. 252.
14 P. J. PROUDHON, CARNETS, τόμ. 1, σελ. 169.
1§ ’Επιστολή τοΟ Προυντόν στόν Μαρξ, 17 Μαΐου 1840, Ίτεριέ- 

χεται στά "Απαντα του Προυντόν: PROGRAMME REVOLU- 
TIONNAIRE, PARIS 1938, σελ. 292.

16 CARNETS, τόμ. 11, σελ. 26, 173.
17 ’Επιστολή του Προυντόν στόν Ρολλάν, 3 ’Ιουνίου 1861, άνα- 

φέρεται άπό τόν Ε. DOLLEANS, στό ϊδιο, σελ. 384-85.
18 G. WOODCOCK, PROUDHON, σελ. 106-7.
19 CARNETS 15| ’Ιουνίου 18£8, άναφέρεται άπό τόν Ε. DOLLE

ANS, στό ίδιο, σελ. 318.
20 CORNETS, τόμ. I, σελ. 226.
21 QU’ EST-C E  QUE LA PROPtflETE; σελ. 169-70.
22 Στό ϊδιο, σελ. 242-43.
23 ’Επιστολή του Προυντόν στόν ’Αλφρέ Νταριμόν, 14 Φεβρουα- 

ρίου 1850, άναφέρεται άπό τόν Ε. DOLLEANS, PROUDHON, 
σελ. 207.

24 Ε. Η. CARR, MICHAEL, BAKUNIN, LONDON 1937, σελ. 130.
25» LES CONFESSIONS D’ UN REVOLUTIONNAIRE PUR SER-

VIR A L’ HISTOI.RE DE LA REVOLUTION DE FEVRIER 
(1849), (νέα έκδοση Παρίσι 1929), σελ. 65..

26 LA REVOLUTION SOCIALE DEMONTREE PAR LE COUP 
D’ ETAT DU DEUX DECEMBRE (νέα έκδοση, Παρίση 1938), 
σελ. 288.

27 Στό ϊδιο, σελ. 290.
28 L’ IDEE GENERALE DE LA REVOLUTION AU 19E SIECLE 

(νέα έκδοση, Παρίσι 1924), σελ. 302.
29 DE LA JUSTICE DANS LA REVOLUTION ET DANS L* EG- 

LISE (πρώτη έκδοση, Παρίση 1858), 3 τόμοι.
30 Στόϊδιο, τόμ. Ι ,σελ . 151.
31 Στόϊδιο, τόμΡ Ι,σελ. 423.
32 Στό ϊδιο, τόμ. I, σελ. 486.
33 ’Επιστολή του Προυντόν στόν Πιέρ Λερού, 13 Δεκεμβρίου 

1849, άναφέρεται άπό τόν Ε. DOLLEANS, PROUDHON, σελ. 
221.

34 DE LA JUSTICE, τόμ. I, σελ. 575.
35 P. J. PROUDHON, CONTRADICTIONS... σελ. 235.
36 L’ IDEE GENERALE DE LA REVOLUTION AU 19E SIECLE 

(νέα έκδοση, Παρίση 1929), σελ. 344.
37 ALAIN SERGENT καί CLAUDE HARMEL, HISTOIRE DE 

L’ ANARCH IE, PARIS 1949, σελ. 301.
38 DE LA CAPACITE POLITIQUE DES CLASSES OUVR.IE- 

RES (δεύτερη έκδοση, Παρίση 1865).
39 Στό ϊδιο, σελ. 80.
40 Βλ. GEORGES DUVEAU, LA VIE OUVRIERE ΕΝ FRANCE 

SOUS LE SECOND EMPIRE, PARIS 1946.
41 Στό ϊδιο, σελ. 230.
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Ί Γιά τή ζωή του Μπακούνιν 6λ. Ε. Η. CARR, MICHAEL BA
KUNIN, LONDON 1937.

2 Στό ίδιο, σελ. 38.
3 Στό Ιδιο, σελ. 8-9.
4 Στό ίδιο, σελ. 12.
5 Στό ίδιο, σελ. 130.
6 Στό ίδιο, σελ. 173.
7 Στό ίδιο.
8 Στό ίδιο, σελ. 378.
9 Στό ίδιο, σελ. 242.

10 Γιά τίς σχέσεις του Μπακούνιν μέ τόν Ματσίνι 6λ. Ν. ROS- 
SELL1, ΜΑΖΖΙΝΙ Ε BAKUNIN, TORINO 1927. Βλ. έπίσης 
RICHARD HOSTETTER, THE ITALIAN SOCIALIST MOVE
MENT I. ORIGINS (1860-1882), PRINCETON, N. J .t 1958, 
καί ARTHUR LEHNIN, MICHAEL BAKUNIN ET L’ ITALIE, 
LEIDEN 1961.

11 SERGENT καί HARMEL, HISTOIRE DE L’ ANARCHIE, σελ. 
413.

12 M. BAKUNIN, OEUVRES, τόμ. V, σελ. 180.
13 M. BAKUNIN, STATISM AND ANARCHY, άναφέφεται άπό 

τόν F. VENTURI, IL POPULISMO RUSSO, 2 τόμοι, Του- 
ρίνο 1952, τόμ. 11, σελ. 710.

14 M. BAKUN IN, OEUVRES, τόμ. IV, σελ. 32.
15 Μ. BAKUNIN, OEUVRES, τόμ. VI, σελ. 399.
16 Μ. BAKUNIN, STATISM AND ANARCHY, άναφέρεται άπό 

τόν F. VENTURI, στό ίδιο, τόμ. II, σελ. 708.
17 Μ. BAKUNIN, OEUVRES, τόμ. V, σελ. 107.
18 Μ. BAKUNIN, OEUVRES, τόμ. V, σελ. 252.
19 ’Επιστολή του Μπακούνιν στόν Τζέηιμς Γκυγιώμ, 13 ’Απριλί

ου 1869, άναφέρεται άπό τόν Βεντούρι, στό ίδιο, σελ. 595.
20 F. VENTURI, στό ίδιο, τόμ. I, σελ. 592.
21 Στό ίδιο, τόμ. I, σελ. 601.
22 Ε. Η. CARR, στό ίδιο, σελ. 379 -80.
23 F. VENTURI, στό ίδιο, τόμ. I, σελ. 605-606.
24 Ε. Η. CARR, στό ίδιο, σελ. 393.
25 Μ. BAKUNIN, Διάλεξη στό Βάλ ντέ ΣαΙν - Ίμιέ, 1871, OEU

VRES, τόμ. V, σελ. 3 2 5 -26 .
26 VYRUBOV, άναφέρεται άπό τόν Ε. Η. CARR, στό ίδιο, σελ. 

329.
27 Ε. Η. CAR.R, στό ίδιο, σελ. 338.
28 Ε. Η. CARR, στό ίδιο. σελ. 344.
29 Μ. BAKUNIN, OEUVRES, τόμ. IV, σελ. V III.
30 ’Επιστολή του Μάρξ στόν Φ. Μπολτέ, 23 Νοεμβρίου 1871, 

KARL MARX AND FRIEDRICH ENGELS, SELECTED 
WORKS, LONDON 1950, τόμ. II, σελ. 422.

31 M. BAKUNIN, AUX FRERES DE L’ ALLIANCE EN ESPANGE 
(1872), άναφέρεται άπό τόν MAX NETTLAU: BAKUNIN UND 
DIE INTERNATIONALE IN ITALIEN BIS ZUR HERBST 
1872, ARCHIV FUR DIE GESCHICHTE DES SOZIALISMUS 
UND DER ARBEITERBEWEGUNG, τόμ. II (1 9 1 1 -1 2 ), σελ. 
283 - 84.

32 Επιστολή του Μάρξ στόν Κούγκελμαν, 23 Αύγούστου 1866, 
άναφέρεται άπό τόν J. L. PUECH, LE PROUDHON ISME DANS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
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L’ ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLE- 
URS, PARIS 1907, σελ. 112.

33 Στό ϊδιο, σελ. 135-36.
34 ’Επιστολή του Μπακούνιν στόν Μάρξ, 22 Δεκεμβρίου 1868, 

NEUE ΖΕΙΤ, 1900-1, σελ. 6 -7 .
35 Ε. Η. CARR, στό ϊδιο, σελ. 352.
36 FiRANZ MEHRING, KARL MARX, LEIPZIG 1918, σελ. 424.
37 Μ. ΒΑΚϋΝΙΝ, άρθρο στό L* EGALITE 1869, OEUVRES, τόμ. 

V, σελ. 151.
38 Ε. Η. CARR, στό ϊδιο, σελ. 366.
39 ’Επιστολή τοΟ Μάρξ στή Λάουρα Λαφάργκ, άναφέρεται άπό 

τόν MEHRING, στό ϊδιο, σελ. 427.
40 F. MEHR.1NG, στό ϊδιο, σελ. 497.
41 Μ. BAKUNIN, OEUVRES, τόμ. II, σελ. XLX-L.
42 ’Επιστολή τοΟ Μπακούνιν στόν Χέρτσεν, 28 ’Οκτωβρίου 1869, 

OEUVRES, τόμ. V, σελ. 233 - 34.
43 ’Απόφαση IX της Συνδιάσκεψης του Λονδίνου. Γιά τή σημασία 

της συνδιάσκεψης καί τήν παρακμή ifjq Διεθνούς ©λ. τήν έ- 
ξαιρετική έργασία του MIKLOS' MOLl lAR, LE DECLIN DE 
LA PREMIER,E INTERNATIONALE: LA CONFERENCE DE 
LONDRES DE 1871, GENEVA 1963.

44 LES PRETENDUES SCISSIONSDANS L’ INTERNATIONA
LE, CIRCULAIRE P.RIVEE DU CONSEIL GENERAL DE L’ 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE TRAVAILLEURS 
(GENEVA 1872), σελ. 37. Αύτό καί άλλα ντου-κουμέντα πε- 
ριέχονται στήν 6κδαση του JACQUES FREYMOND LA PRE
MIERE INTERNATIONALE, RECUEIL DE DOCUMENTS, 
GENEVA 1962, 2 τόμοι.

45 M. BAKUNIN, OEUVRES, τόμ. II, σελ. L.
46 J. GUILLAUME, L’ INTERNATIONALE: DOCUMENTS SOU

VENIRS 1864-1878 (4 τόμοι, Παρίση 1905-10), τόμ. I, σελ. 
74 - 75.

47 MAX NETTLAU, BAKUNIN UND DIE INTERNATIONALE 
IN ITALIEN, σελ. 283-84.

48 M. BAKUNIN, AI MI El AMICI D’ ITALIA., άναφέρεται 
άπό τόν M. NETTLAU, BAKUNIN E L’ INTERNATIONALE 
IN ITALIA, GENEVA 1928, σελ. 253.

49 Στό ϊδιο, σελ. 320.
50 J. GUILLAUME, στό ϊδιο, τόμ. II, 160-61.
51 Μ. BAKUNIN, L’ EMPIRE KNOUTO - GEPMANIQUE ET LA 

REVOLUTION SOCIALE (1871), OEUVRES, τόμ. II, σελ. 
297.

52 F. ENGELS (’Iανουάριος - Φεβρουάριος 1873) στό ALMEN- 
ACCO REPUBBLI CANO 1874, περιέχεται στό KARL MARX 
AND FREDERICK ENGELS, SELECTED WORKS, τόμ. I, 
Λονδίνο 1950.

53 MAX NETTLAU, MIGUEL BAKUNIN, LA INTERNATIONAL 
Y LA ALIANZA EN ESPANA 1868- 1873, BUENOS AIRES 
1925, σελ. 20.

54 ANSELMO LORENZO, EL PROLETARIADO MILITANTE, 
MEXICO CITY, σελ. 19.

55 MAX NETTLAU, M. BAKUNIN, LA INTERNATIONAL Y LA 
ALIANZA EN ESPANA, σελ. 53.

56 M. BAKUNIN, OEUVRES, τόμ. II, σελ. 272.
57 ’Επιστολή τοΟ Μπακούνιν στόν ’Ελιζέ Ρεκλύ, 15 Φεβρουαρίου
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1875, άναψέρεται άπό τόν J. GUILLAUME, οτό Ιδιο, τόμ. III, 
σελ. 284.

58 LE PERE DUCHEME, No 8 DU 30 VENTOSE AN 79, άνα- 
ψέρεται άπό τόν CHARLES THOMANN, LE MOUVEMENT Λ- 
NARCHISTE DANS LES MONTAGNES NEUCHATELOISES 
ET LE JURA BERNOIS, LA CHAUX - DE - FONDS 1947, σελ. 
52.

59 F. VENTURI, στό ίδιο, τόμ. II, σελ. 699.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

1 Γιά τόν Λαζαρέττι. βλ. Ε. J. HOBSBAWM, PRIMITIVE RE
BELS, MANCHESTER 19,59.

2 CARLO MONTICELLI, A. COSTA E L* INTERNATIONALE, 
άναψέρεται άπό τόν ARMANDO BORGHI, ERR I CO MALATE- 
STA, MILANO 1947, σελ. 48.

3 GEORGE WOODCOCK, ANAiRHISM, NEW YORK 1961, σελ. 
344.

4 A. COSTA, BAGLIORI DI SOCIALISMO (FIRENZE 1900) 
άναψέρεται άπό τόν HOSTETTER, στό ίδιο, σελ. 146.

5 Βλ. HOSTETTER, στό ίδιο, σελ. 252 - 53.
6 Επιστολή του CESSARELLI στόν CIPRIANI, ’Απρίλιος 1881, 

άναψέρεται άπό τόν HOSTETTER, στό ίδιο, σελ. 377.
7 Ή περιγραψή αύτή βασίζεται κυρίως στίς έρευνες του HO

STETTER, στό ϊδιο, σελ. 381.
8 A. COSTA, OPEN LETTER FROM A GROUP OF INTERNA

TIONALISTS TO G. NICOTERA, Ιανουάριος 1877, άναψέ- 
ρεται άπό τόν HOSTETTER, στό ϊδιο, σελ. 409.

9 A. BORGHI, MALATESTA, σελ. 63.
10 EMILIO COVELLI στή LA PLEBE, 27 Ιουλίου  1879, άναψέ- 

ρεται άπό τόν HOSTETTER, στό ίδιο, σελ. 409.
11 SERGENT καί HARMEL, HISTOIRE DE L* ANARCHIE, σελ. 

443.
12 Γιά τή ζωή του Κροπότκιν βλ. GEORGE WOODCOCK καί 

IVAN AVAKUMOVIC, THE AM ARCH I ST PRINCE, LONDON
1950, καθώς καί τά ’Απομνημονεύματα του Κροπότκιν, ME
MOIRS OF A REVOLUTIONIST.

13 F. VENTURI, στό ϊδιο, τόμ. II, σελ. 790.
14 Ό  Κροπότκιν δίνει μιά δραματική περιγραφή στά Απομνη

μονεύματά του' έπίσης ol G. WOODCOCK καί I. AVAKUMO
VIC, πού συγκέντρωσαν πολλές πρόσθετες λεπτομέρειες, στό 
ίδιο, σελ. 140-44 .

15 LE REVOLTE, Δεκέμβριος 1880. άναφέρεται άπό τόν JEAN 
MAITRON. HISTOIRE DU MOUVEMENT ANARCHISTE ΕΝ 
FRANCE (1880-1914), PARIS 1951, σελ. 70.

16 G. WOODCOCK καί 1. AVAKUMOVIC, στό ίδιο, σελ. 343.
17 Ol σχετικές γνώσεις τοΟ Τζέημς βασίζονται σέ δτιιιοσιεύσεις 

τών έψημερίδων. Βλ. LIONEL TRILLING, THE LIBERAL IM
AGINATION, NEW YORK 1953, σελ. 6 5 -9 6 .

18 GAETANO NATALE, G10LITTI E GLI ITALIANI, MILA
NO 1949, σελ. 467-70 .

19 LE DPOIT SOCIAL, 12 Μαρτίου 1888, άναψέρεται άπό τόν 
MAITRON, ατό ίδιο σελ. 150.

20 MAITRON, στό Ιδιο, σελ. 194.
21 Στό ίδιο.
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22 MAITRON, στό Ιδιο, σελ. 213.
23 MAITRON, στό Ιδιο, οελ. 169.
24 ANDRE SALMON, LA TERREUR NOIRE, PARIS 1959, σελ. 

141 -256. Βλ. έπίσης MAIT.RON, στό Ιδιο, σελ. 195*212.
25 MAITRON, στό Ιδιο, οελ. 205, σηιμ. 4.
26 EGG ΕΝ ΙΑ W. HERBERT, THE ARTIST AND SOCIAL RE

FORM: FRANCE AND BELGIUM 1885 - 1900, NEW HAVEN
1961, σελ. 119.

27 THE LETTERS OF OSCAR WILDE, έκδοση RUPERT HART- 
DAVIS, LONDON 1962, σελ. 768.

28 A. SALMON, οτό Ιδιο, οελ. 343.
29 ‘O MAITRON, στό Ιδιο, οελ. 529 - 34, παραθέτει όλόκληρη τήν 

άπολογία του ΈμΙλ Ά νρό.
30 Γιά τή ζωή του Μόστ βλ. RUDOLF ROCKER, JOHANN MOST, 

BERLIN 1^24.
31 R. POCKER, στό Ιδιο, σελ. 209.
32 HENRY DAVID ΗI STORY OF THE HAYMARKET AFFAIR, 

NEW YORK 1936, σελ. 292.
33 H. DAVID, οτό ίδιο, σελ. 121 -22. LOUIS ADAMIC, DYNAMI

TE, LONDON 1931, σελ. 47.
34 H. DAVID, στό ίδιο, σελ. 194.
35 H. DAVID, στό ίδιο, σελ. 208.
36 L. ADAMIC, στό Ιδιο, οελ. 79.
37 Η. DAVID, στό ίδιο, σελ. 339. L. ADAMIC, στό ίδιο, σελ. 79.
38 Η. DAVID, στό ίδιο, σελ. 463.
39 Γιά τή ζωή της "Εμμα Γκόλντμαν βλ. τό δικό της LIVING MY 

LIFE, 2 τόμοι, NEW YORK 1932, καί RICHARD DRINNON, RE
BEL IN PARADISE, CHICAGO 1961.

40 LE JOURNAL, 19 Φεβρουαρίου 1894, άναφέρεται άπό τόν MAI
TRON, οτό ίδιο, οελ. 227.

41 R. ROCKER, στό ίδιο, σελ. 301.
42 MAX NETTLAU, ELI SEE <RECLUS; ANARCHIST UND GE- 

LEHRTER. BERLIN 1928, σελ. 248.
43 MAX NETTLAU, στό ίδιο, σελ. 241.
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3 P. KROPOTKIN, MEMOIRS OF A REVOLUTIONIST, σελ.
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4 WOODCOCK καί AVARUMOVIC, στό ίδιο, σελ. 381.
5 Στό ίδιο, σελ. 380.
6 Στό ίδιο, σελ. 360.
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9 P. KROPOTKIN, THE GREAT FRENCH REVOLUTION, NEW 
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10 WOODCOCK καί AVAKUMOVIC, στό ίδιο, σελ. 35*1.
11 Στό Ιδιο, σελ. 353.
12 P. KROPOTKIN, LAW AND AUTHORITY, άνατυπωμένο στό 

KROPOTKIN’S REVOLUTIONARY PAMPHLETS, έκδοση G. 
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13 P. KROPOTKIN, MUTUAL AID: A FACTOR, OF EVOLUTI
ON, LONDON 1902, σελ. 34.

14 P. KROPOTKIN, ETHICS: ORIGIN AND DEVELOPMENT, 
NEW YORK 1924, σελ. 22.

19 P. KROPOTKIN, ANARCHIST COMMUNISM (1887) στό KRO- 
POTKTIN’S REVOLUTIOARY PAMPHLETS, σελ. 47.

16 M. GUYAU, ESQ UISSE D’ UN MORALE ANS OBLIGATI
ON, PARI S 1885, σελ. 29.

17 Στό Ιδιο, σελ. 252.
18 Στό ίδιο, σελ. 246.
19 P. KROPOTKIN, LA CONQUETE DU PAIN, PARIS 1892, σελ. 

60.
20 Στό ίδιο, σελ. 2 0 -2 1 .
21 P. KiROPOTKIN, ANARCHIST COMMUNISM, σελ. 60.
22 Στό Ιδιο, σελ. 59.
23 THE TIMES, 21 Ιουλίου  1960.
24 P. KROPOTKIN, LA CONQUETE DU PAIN, σελ. 81.
25 P. KROPOTKIN, ANARCHIST COMMUNISM, σελ. 71.
26 P. KROPOTKIN, LA CONQUETE DU PAIN, σελ. 159.
27 P. KROPOTKIN, MODERN SCIENCE AND ANARCHISM στό 

KROPOTKIN’S REVOLUTIONARY PAMPHLETS, σελ. 157.
28 P. KROPOTKIN, FIELDS, FACTORIES AND WORKSHOPS 

LONDON 1899, σελ. 272.
29 WOODCOCK καί AVAKUMOVIC, στό ϊδιο, σελ. 302.
30 OSCAR WILDE, DE PROFUNDIS, LONDON 1950, σελ. 112.
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NO. CONCEZIONE CRITICA DEL SOCIALISMO LIBER- 
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SIN I, FIRENZE 1957, σελ. 99.

32 P. J. PROUDHON, DU PRINCIPE DE L* ART ET DE SA 
DESTINATION SOCIALE, PARIS 1865, σελ. 43.

33 Στό ϊδιο, σελ. 46.
34 Στό ίδιο, σελ. 367 - 68.
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37 MACK, στό ϊδιο, σελ. 71.
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τόν CHARLES THOMANN, LE MOUVEMENT ANARCHIST 
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BERNOIS, LA CHAUX - DE - FONDS 1947, σελ. 123.
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ρεται άπό τόν MACK, στό Τδιο, σελ. 102.

41 1861, MACK, στό Ιδιο, σελ. 89.
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PISSARRO, στό THE ARTS, τεύχος 2, LONDON 1947, σελ. 
43'- 51.

43 EUGENIA W. HERBERT, στό Ιδιο, 189.
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ARTS, 6η σειρά, τόμοι XXXI -XXXII, 1947-48, τόμ. II, σελ. 
110.

47 MAURICE BARRES, L’ ENNEMI DES LOIS, νέα έκδοση, 
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53 MAITRON. στό Τδιο, σελ. 379.
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2 ERRICO MALATESTA, στό STUDI SOC1ALI, 15 ’Απριλίου 
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οτό ϊδιο, σελ. 240.
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PAUL DELESALLE, PARIS 1952, σελ. 24.

10 J. MAITRON, HISTOIRE DU MOUVEMENT ANARCH ISTE, 
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28 G. SOREL, LA DECOMPOSITION DU MARX I SME, PARIS  

1907, σελ. 5 3 -5 4 .
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41 BERNARD GEORGES καί DENISE ΤΙΝΤΑΝΤ, στό ίδιο, τόμ. 
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CO, CHAPEL HILL, NC 1934.
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MEXICO, σελ. 164.
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7 GERALD BRENAN, THE SPANISH LABYRINTH, LONDON, 
1960, σελ. 156.
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RER, PARIS 1962.

10 YVONNE TURIN, L’ EDUCATION ET L’ ECOLE EN ESPAG- 
NE DE 1874 A 1902, PARIS 1959, σελ. 315.

11 YVONN TURIN, στόϊδιο, σελ. 37.
12 FEDBRICA MONTSENY, ANSELMO LORENZO: EL HOM- 

BRE Y LA OBRA, TOULOUSE, σελ. 36.
13 S. FERRER, στό Τδιο, σελ. 231.
14 PALMIRO MARBO, ORI GEN, DESAROLLO, Y TRANCEN- 

DENCIA DEL SINDICALISMO, MEXICO 1919.
15 J. DIAZ DEL MORAL, στό ϊδιο, σελ. 61.
16 Στό ίδιο, σελ. 305.
17 Στό ϊδιο, σελ. 264 κ.έ.
18 Στόϊδιο.
19 MANUEL BUENACASA, EL MOVIMENTO OBRERO ESPA- 

NOL: 1886-1926, BARCELONA 1928, σελ. 133-37.
20 J. PEI RATS, LA CNT EN LA REVOLUTION ESPANOLA, 3 

τόμοι Τουλούζη 1951, τόμ. 1, σελ. 7.
21 J. PE I RATS, στό ϊδιο, τόμ. I, σελ. 42-^ 3.
22 J. PE I RATS, στό ϊδιο, τόμ. I, σελ. 46 -47 .
23 G. BRENAN, THE SPANISH LABYRINTH, σελ. 250.
24 J. PEI.RATS, στό ϊδιο, τόμ. I, σελ. 51.
25 Στό ϊδιο, σελ. 53.
26 Ε. J. HOBSBAWM, PRIMITIVE REBELS, σελ. 84 κ.έ. Βλ. 

έπίσης PEIRATS, στό ίδιο, τόμ. I, σελ. 55 κ.έ.
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27 EDWARD CONZE, SPAIN TODAY, LONDON 1936.
28 Ot σημαντικότερες όμιλίες καί άποφάσεις αύτου τοΟ συνεδρί

ου παρατίθενται άπό τόν PEIRATS, στό ίδιο, τόμ. I, σελ. 
109 κ I .

29 FEDER1CA MONTSENY, στό SOLI DARI DAD OBRERA. 22 
Δεκεμβρίου 1936, άναψέρεται άπό τόν BURNETT BOLLOTEN, 
THE GRAND CAMOUFLAGE, LONDON 1961, σελ. 20.

30 J. PEIRATS ,στό ίδιο, τόμ I, σελ. 162-63.
31 REV I ST A BLANCA, 8 Ιουνίου 1934, άναψέρεται άπό τόν 

BOLLOTEN, στό ίδιο, σελ. 65, σημ. 21.
32 Γιά τήν Ιδιαίτερη θέση τών RABASSAIRES, σάν έκπρόσωπος 

τών όποιων διακρίθη-κε ό Κόμπανυς, βλ. BRENNAN, στό Ιδιο, 
σελ. 276 κ.έ.

J3 Β. BOLLOTEN, στό ϊδιο ,σελ. 74.
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CE'UX DE BARCELONA, PAR IS -1947, σελ. 113 κ.έ.

35 HUGH THOMAS, THE SPANISH CIVIL WAR, LONDON 1961, 
σελ. 189.

36 MONTREAL STAR, 30 ’Οκτωβρίου 1936, άναψέρεται άπό τόν 
Η. THOMAS, στό ϊδιο, σελ. 289.

37 Πράδδα, 17 Δεκεμβρίου 1936, άναψέρεται άπό τόν Η. THO
MAS, στό ίδιο, σελ. 363.

38 CNT, 20 Σεπτεμβρίου 1937, άναψέρεται άπό τόν Β. BOLLO
TEN, στό ϊδιο, σελ. 251.

39 J. PEIRATS, στό ίδιο, τόμ. II, σελ. 172 κ.έ.
40 CNT, 5 Σεπτεμβρίου 1936, άναψέρεται άπό τόν Β. BOLLOTEN, 

στό ίδιο, σελ. 155—56.
41 CNT, 23 ’Οκτωβρίου 1936, άναψέρεται άπό τόν Β. BOLLOTEN, 

στό ίδιο, σελ. 158.
42 J. PEIRATS, στό ίδιο, τόμ. 11, σελ. 270-72.
43 TIERRA Υ LIBERTAD, 16 Ίανουαρίου 1937, άναψέρεται άπό 

τόν Β. BOLLOTEN, στό ίδιο, σελ. "57.
44 Ό  γενικός γραμματέας της CNT πρός τήν "Ενωση τών Α γρ ο 

τών τής Καστίλλης, στό JUVENTUD LIBRE, 10 ’Ιουλίου 1937, 
άναψέρεται άπό τόν Β. BOLLOTEN, στό ίδιο, σελ. 70.

^5 Γιά τούς Ιταλούς άναρχικούς στήν Ισπανία βλ. UN TRENTEN- 
ΝΙΟ DI ATT I VITA ANARHICA, FORL1, σελ. 192-201.

46 J. PEIRATS, στόΤδιο, τόμ. II, σελ. 360.
47 ’Εγκύκλιος Tf)c FAI άριθ. 3, ’Οκτώβριος 1936, άναψέρεται άπό 
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49 J. PEIRATS, στό ϊδιο, τόμ. III,  σελ. 304.
50 J. PEIRATS, στό ϊδιο, τόμ. I, σελ. X.
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1 JAYAPRAKASH NARAYAN, A PLEA FOR RECONSTRUCTI
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3 MAURICE NADEAU, HISTOIRE DU SURREALISME, PARIS 
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