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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΚΟΣΜΟΣ* 

 
ΑΡΧΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ- ΘΕΣΕΙΣ 

 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

   Η παρούσα µπροσούρα θέλουµε να αποτελέσει (κύρια για µας) ένα 

εύχρηστο ιδεολογικό εγχειρίδιο λόγου και δράσης, που συνεχώς θα 

εµπλουτίζεται.  

    Ως εκ τούτου είµαστε αναγκασµένοι να συµπυκνώσουµε έννοιες 

και να συνοψίσουµε την ανάλυσή µας. Έτσι µιλάµε περισσότερο µε  

«κοινότυπες» διαπιστώσεις και συµπεράσµατα, παρά µε µια 

νεωτεριστική «αποκαλυπτική» προσέγγιση της πραγµατικότητας.  

   ∆εν αποτελεί προγραµµατική διακύρηξη,(κάτι τέτοιο απαιτεί 

διαδικασίες µε όρους κινήµατος και ξεφεύγει από τα στενά  πλαίσια 

µιας συλλογικότητας)αλλά αξιακή και εννοιολογική τοποθέτηση 

απέναντι στον πόλεµο ιδεών που εξαπολύουν οι επικυρίαρχοι. 

    Η διαστρέβλωση τον εννοιών και του λόγου είναι  µια πολύ παλιά 

τακτική των διανοούµενων απολογητών των κυρίαρχων τάξεων για 

να θολώνουν τα νερά και να προκαλούν σύγχυση στους 
κυριαρχούµενους. Γίνεται, λοιπόν αναγκαίο να επανεισάγουµε στον 

καθηµερινό µας λόγο τον επαναστατικό  ροµαντισµό. Να 

«αποκαθάρουµε» τον επαναστατικό αναρχικό λόγο από τον 

επιστηµονισµό,  την αστική κοινωνιολογία, τη φιλελεύθερη 

ατοµικίστικη πολυλογία και να τον εµπλουτίσουµε στο σήµερα. 

Γιατί όπως  λέει και ο λαός «καθαρές κουβέντες καθαρές δουλειές», 

παραµένοντας  πάντα αθεράπευτα  ροµαντικοί.  
   

 «Η ελευθερία χωρίς σοσιαλισµό είναι προνόµιο και αδικία και ο 

σοσιαλισµός χωρίς ελευθερία είναι υποδούλωση και βαρβαρότητα», 

Μιχαήλ Μπακούνιν 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

  «Ποτέ µη νοµίσετε ότι η αναρχία είναι ένα δόγµα, µια 

απαραβίαστη θεωρία, κάτι που λατρεύεται από τους πιστούς της. 

Όχι! H  ελευθερία που διεκδικούµε τρέφει ακατάπαυτα τις ιδέες 

µας, τις ανυψώνει προς νέους ορίζοντες, και τις τοποθετεί έξω 

από τα στενά πλαίσια κάθε τυποποίησης» 

 

 

 

 

 

*Φόρος τιµής στην αναρχική οµάδα  «Κόσµος» που έδρασε 

ινκόγκνιτο στα µεταλλεία του Λαυρίου, στα τέλη του 19 αιώνα, 

(βλέπε Λαυρεωτικά) και συνέβαλε στις νικηφόρες απεργίες των 

µεταλλωρύχων ,όπου το κράτος και τα αφεντικά τις αιµατοκύλισαν 

αλλά οι εργάτες έδωσαν την απάντηση τους. 
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ΑΡΧΕΣ 
 

1. 

 

Αναρχία, είναι η κατάσταση πραγµάτων, που υπερβαίνει τους 

θεσµούς του  εξουσιαστικού πολιτισµού και της  αστικής 

δηµοκρατίας, καθώς και όλα τα καθεστώτα που περιέχουν στην 

αντίληψη τους ιεραρχία και κυριαρχία,  σε νέες σφαίρες ποιότητας 

και ελευθερίας ατοµικής και κοινωνικής που  απορρέουν από τις 

αξιακές συνθήκες της πολιτικής και κοινωνικής ισότητας, της 

δικαιοσύνης της συναδέλφωσης  της αγάπης και της αλληλεγγύης 

µεταξύ των ανθρώπων. 

Είναι η έµπρακτη θέληση  της  πραγµατικής ελευθερίας, γιατί το 

να είναι κανείς ελεύθερος σηµαίνει  να απαλλαγεί από τις ανισότητες  

που ενυπάρχουν στην κυριαρχία  και την εκµετάλλευση ανθρώπου 

από άνθρωπο  και  να προχωρήσει σε µια σφαίρα που δεν υπάρχει 

ούτε το  άρχειν, ούτε το άρχεσθαι, ούτε  διευθυντής ούτε  

διευθυνόµενος, ούτε εκµεταλλευτής ούτε εκµεταλλευόµενος. 

                                    

 

2. 

 

Αναρχία, είναι ο χώρος, ο χρόνος και η δραστηριότητα µέσα 

στην οποία η κοινωνία εξελίσσεται συνεργατικά στο εσωτερικό  της, 

ωθώντας τα πρόσωπα να αναπτύξουν τις δυνατότητες - ικανότητές 

τους προς όφελός τους αλλά και προς όφελος της κοινότητας.  

Πραγµατοποιεί  την ενσωµάτωση της οικονοµίας  µέσα στην 

κοινότητα, την ενσωµάτωση της παραγωγής, της τεχνολογίας και της 

επιστηµονικής γνώσης µέσα στην κοινωνική ζωή.    

Παράλληλα, κατανοεί και απελευθερώνει τη  συνεργασία  της 

κοινωνίας µε τη φύση, για να περάσει η ανθρωπότητα στην αληθινή  

ελευθερία, την αληθινή κοινωνική δικαιοσύνη και κατά συνέπεια την 

οικολογική ισορροπία.  
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Η   άµεση δηµοκρατία των λαϊκών συνελεύσεων,   οι ελεύθερες 

συµφωνίες των οµόσπονδων κοινοτήτων, τα κοινωνικά, παραγωγικά, 

καταναλωτικά συµβούλια, η άµεσα ανακλητή και κυκλική 

εκπροσώπηση, είναι µερικές από τις αναγκαίες προϋποθέσεις  για το 

πέρασµα από τη διαχείριση των ανθρώπων στη διαχείριση των 

πραγµάτων, δηλαδή στη γενικευµένη κοινωνική αυτοδιεύθυνση.                       

 

3. 

 

Αναρχία, είναι η πραγµάτωση της θέλησης που αρνείται κάθε 

µορφή εξουσίας από τα πάνω, η οποία αφαιρεί από την κοινωνία  τη 

δυνατότητα του αυτοκαθορισµού της.  

Η εξέλιξη της κοινωνίας και των προσώπων της, µπορεί να 

βαδίζει µόνο σε συνθήκες πλήρους ελευθερίας, ισότητας, 

αλληλοβοήθειας πρόνοιας και αλληλεγγύης.  

Μόνο τότε, τα ίδια τα άτοµα και οι κοινότητες µπορούν 

πραγµατικά ελεύθερα να θέτουν ζητήµατα στην κοινωνία τα οποία 

αφορούν τις έτσι κι αλλιώς ατελείωτες, πολυσύνθετες και 

πολύµορφες υποθέσεις της ατοµικής και κοινωνικής ζωής . 

 

4. 

 

   Η αναρχία
 
(α) δεν είναι εγκεφαλική επινόηση κάποιου ιθύνοντος 

νου ή ενός υπέρτατου όντος, αλλά η βιωµένη θέληση – επιθυµία  και 

ο ασυµβίβαστος αγώνας των κυριαρχούµενων όλων των εποχών, 

ενάντια στους κυρίαρχους όλων των εποχών. 

Είναι η επαναστατική θεωρία και πράξη των «από κάτω» ενάντια 

στους   «από πάνω».(β) Για να µην υπάρχουν ούτε οι «από κάτω», 

ούτε οι «από πάνω», ώστε να µπορεί το σύνολο της κοινωνίας να 

αποφασίζει άµεσα για  όλα τα πράγµατα της ζωής της σε κάθε τοµέα, 

κάθε στιγµή, στο χώρο και στο  χρόνο. 

∆εν είναι δόγµα ούτε τελεολογικό σύστηµα. Είναι η γενικευµένη 

εναλλακτική λύση ως προς το ιεραρχικό – εξουσιαστικό πρόσωπο 

της κοινωνικής  οργάνωσης  του κράτους και του καπιταλισµού, ως 
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προς τα πρότυπα που παράγονται από αυτό το σύστηµα σαν σύνολο 

και ενάντια σε οποιαδήποτε  µορφή   ιεραρχικής κοινωνίας.              

                                                                                                    

5. 

 

Η αναρχία, δεν αποτελεί καµιά τυποποιηµένη λύση για όλα τα 

ανθρώπινα προβλήµατα, καµιά ουτοπία µιας τέλειας κοινωνίας. Από 

λόγους αρχής, απορρίπτει κάθε απόλυτο σχήµα και αντίληψη.  

∆εν διεκδικεί το αλάθητο, δεν πιστεύει   σε καµιά απόλυτη 

αλήθεια ή πάγιο στόχο που αφορά την ανθρώπινη ανάπτυξη, αλλά 

στην απεριόριστη δυνατότητα τελειοποίησης των κοινωνικών  

προτύπων και των ανθρώπινων συνθηκών ζωής, τα οποία 

προσπαθούν πάντοτε να ανακαλύψουν ανώτερες µορφές έκφρασης 

και στα οποία γι΄  αυτό το λόγο δεν µπορεί να βάλει κανείς ένα 

συγκεκριµένο όριο ή να ορίσει έναν προκαθορισµένο στόχο. 

Αποδεχόµενη τη χρονικά σχετική έννοια  των θεσµών  και των 

κοινωνικών συνθηκών, η αναρχία  κάνει εφικτή αυτή τη δυνατότητα 

τελειοποίησης..   

Ως εκ τούτου δεν αποτελεί ένα παγιωµένο, αυτοέγκλειστο 

κοινωνικό  σύστηµα, αλλά σε αντίθεση µε την πνευµατική 

κηδεµονία  όλων των θρησκευτικών  και πολιτικών δογµάτων, 

αγωνίζεται για την ελεύθερη, ανεµπόδιστη  αποδέσµευση όλων των 

ατοµικών και κοινωνικών δυνάµεων στη ζωή.    

Η απελευθέρωση των ανθρώπων από την οικονοµική 

εκµετάλλευση και την πολιτική και πολιτιστική κυριαρχία, αποτελεί 

την πρωταρχική προϋπόθεση µιας ανατρεπτικής – επαναστατικής 

κοινωνικής και ατοµικής αντίληψης, µε όρους για µια ικανοποιητική 

ζωή, µέσα από τις πραγµατικές ανάγκες, τα όνειρα και τις επιθυµίες 

µας. 

6. 
       

Για την αναρχία η ελευθερία (γ) αποτελεί µια σχετική και  όχι µια 

απόλυτη  έννοια, αφού τείνει να διευρύνει τα όριά της και να 

επηρεάζει πλατύτερους κύκλους ανθρώπων µε διάφορους 
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τρόπους.Yποστηρίζει ότι δεν µπορεί να  υπάρξει πραγµατική 

ατοµική ελευθερία για όλους,  όταν δεν υπάρχει κοινωνική και 

πολιτική ισότητα και δεν µπορεί    να  υπάρξει αυτή η ισότητα, όταν 

δεν υπάρχει  κοινωνική και ατοµική ελευθερία, οι κοινωνικές 

ελευθερίες είναι το άθροισµα των ατοµικών ελευθεριών µέσα από 

την σχέση των πολιτικά και κοινωνικά ίσων ατόµων. Για αυτό όσο 

υπάρχουν εκµεταλλευτές και εκµεταλλευόµενοι, διευθυντές και 

διευθυνόµενοι, κυβερνήτες και κυβερνούµενοι, κυρίαρχοι της φύσης 

και κυριαρχούµενη φύση, δεν είµαστε αληθινά ελεύθεροι. 

     Οι ατοµικές ελευθερίες,(1 βλέπε προσθήκες) δεν αποτελούν µια 

αφηρηµένη ιδεαλιστική φιλοσοφική ερµηνεία, αλλά τη ζωτική 

συγκεκριµένη δυνατότητα κάθε ατόµου, ώστε να µπορεί αναπτύξει  

πλέρια και ανεµπόδιστα όλες τις ικανότητες και τα ταλέντα µε τα 

οποία  τo έχει  προικίσει η φύση να τα καλλιεργήσει  προς όφελος 

δικό του αλλά και τής κοινωνίας . 

     Κατά αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει θετική ή αρνητική έννοια της 

ελευθερίας, αλλά η απαλλαγµένη από εξωτερικούς παράγοντες, 

όπως θεϊκούς, «θεία βούληση», φυσικούς «ο νόµος του 

ισχυρότερου», ή κοινωνικούς υπαγορευµένους  από µια 

διαστρεβλωµένη «γενική  βούληση», που είναι  η βούληση των 

κυρίαρχων. Ενώ η ελευθερία  του άλλου, δεν είναι µε κανέναν τρόπο 

όριο ή άρνηση της ελευθερίας µου,(εκεί που σταµατάει η δική µου 

ελευθερία αρχίζει του άλλου).Είναι αντίθετα, η αναγκαία συνθήκη 

και η επιβεβαίωση της. ∆ε γίνοµαι πραγµατικά  ελεύθερος παρά 

µόνο µέσω της ελευθερίας των άλλων.  

 
 

 

7. 

 

Η αναρχία αντιλαµβάνεται τον άνθρωπο µέσα από την 

δισυπόστατη σηµασία του: από την µια, ο ατοµικός - «ιδιωτικός» 

χαρακτήρας,  και από την άλλη, ο «συλλογικός» - δηµόσιος που 

πρέπει να εκπληρώνονται και οι δύο και ο ένας να µην ζει εις βάρος 
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του άλλου. ∆εν µπορεί να υπάρχει  ατοµικότητα χωρίς  

κοινωνικότητα  και  κοινωνικότητα    χωρίς ατοµικότητα.  Γιατί το 

να µιλάει κανείς για το άτοµο ως διαχωρισµένο από τις κοινωνικές 

του ρίζες και τις κοινωνικές του περιπλοκές είναι τόσο κενό 

νοήµατος, όσο το να µιλάει  κανείς για µια ζωή χωρίς οξυγόνο, για 

µια κοινωνία άδεια από ανθρώπους άρα και θεσµούς. 

 Ο εξανθρωπισµός του ανθρώπου πραγµατοποιείται µέσω των 

σχέσεων του µε τους άλλους ανθρώπους δηλαδή µέσω της 

κοινωνίας, γι΄ αυτό ο «νόµος της κοινωνικής αλλαγής είναι ο 

καλύτερος ανθρώπινος νόµoς». 

 

8. 

Αντίθετα από την ισότητα απέναντι στο νόµο ή απέναντι στο θεό 

που επικαλούνται τα φιλελεύθερα, σοσιαλιστικά και θεοκρατικά 

καθεστώτα, η αναρχία αντιπαραθέτει πρώτα και κύρια την ισότητα 

µεταξύ των  ανθρώπων. 

Ενώ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κοινωνία δικαίου σε συνθήκες 

οικονοµικής- κοινωνικής ανισότητας, γιατί το τι   είναι δίκαιο και οι 

νόµοι που παράγονται από αυτό το δίκαιο,   ορίζονται από τα 

συµφέροντα  της  κυρίαρχης  άρχουσας τάξης και της εκάστοτε 

πολιτικής ελίτ που την εκπροσωπεί.  

Είναι το δίκαιο και οι νόµοι των ισχυρών-κυρίαρχων που  µέσω 

του καθαρού κράτους, δηλαδή της νοµιµοποιηµένης βίας που 

ασκείται από τις δυνάµεις ασφαλείας των καθεστώτων και της 

ιδεολογικής τροµοκράτησης που ασκείτε µέσω της στρατηγικής του 

φόβου το επιβάλουν στις κυριαρχούµενες τάξεις.  

Σε συνθήκες κοινωνικής  και πολιτικής ανισότητας,  το δίκαιο το 

φτιάχνουν οι ισχυροί για να το επωµίζονται οι ανίσχυροι. 

      Με τη λέξη ισότητα, δεν εννοούµε την ισοπεδωτική 

οµοιοµορφία, αλλά την ισότητα µέσα από τη διαφορά. Την ισότητα 

µέσα από την ποικιλοµορφία. Την ισότητα όχι των όµοιων, αλλά των 

ανόµοιων, «είµαστε ίσοι γιατί διαφέρουµε» έτσι όπως υπάρχει και 

εξελίσσεται  µέσα από τη ποικιλότητα της φύσης και την 

πολυπλοκότητα της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. 
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9. 

      Το σύγχρονο αναρχικό κίνηµα,(2) εµπνεόµενο και αντλώντας 

τα πιο δηµιουργικά  και προοδευτικά στοιχεία από την παράδοση του 

διαφωτισµού, του ορθολογισµού και του επαναστατικού 

ουµανισµού,  επηρεαζόµενο από προγενέστερα επαναστατικά  αλλά 

και µεταρρυθµιστικά κοινωνικά-λαϊκά κινήµατα, δηµιουργείται 

συναντώντας τις νέες κοινωνικές   σχέσεις και συνθήκες της αστικής 

κοινωνίας και του καπιταλισµού και µέσα σε αυτές αποκτά την 

ιστορικότητά του. Όπως και άλλα επαναστατικά κινήµατα, 

τοποθετείται στην αιχµή των συγκρούσεων του κοινωνικού ταξικού 

πολέµου και εκεί διαµορφώνονται οι αξιακές του σταθερές.     

Η µεγάλη του διαφορά είναι, πως οι αναρχικοί, σαν µέλη της 

κοινωνίας,  αρνήθηκαν όχι µόνο να αποδεχθούν το κοινωνικό 

συµβόλαιο,(που µετατράπηκε σε συνταγµατικό χάρτη, σε 

καταστατική λειτουργία του κράτους ),  αρνήθηκαν την ιδέα του 

συµβιβασµού και της συνεργασίας των τάξεων, αλλά και τα στάδια 

µετάβασης στην νέα αταξική κοινωνία (προσωρινό εργατικό κράτος, 

δικτατορία του προλεταριάτου µέσω της εργατικής κυβέρνησης 

κ.λ.π). 

Πάλεψαν, παλεύουν και αγωνίζονται αφενός για την αποκάλυψη της 

απάτης  και την απόρριψη αυτών των αντιλήψεων και αφετέρου για  

τη δηµιουργία µιας νέας  κοινωνικής συµφωνίας  για  την οργάνωση  

της κοινωνίας από κάτω προς τα πάνω, από το µερικό στο ολικό και 

της οριζόντιας σχέσης και διασύνδεση των ατόµων και των 

κοινοτήτων,  όσον αφορά τον τρόπο και τις διαδικασίες λήψης 

υλοποίηση των  αποφάσεων. Αλλά και µιας νέας κοινωνικής 

συνθήκης για όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ισορροπία µεταξύ του 

ατόµου- «ιδιώτη» και του «συνόλου» – κοινωνίας, ούτως ώστε ούτε 

το άτοµο να καταδυναστεύει και να εκµεταλλεύεται  το σύνολο, ούτε 

το σύνολο να καταπιέζει και να συνθλίβει  το άτοµο. 

 

10. 

 

Το αναρχικό κίνηµα, σαν γνήσιο τέκνο της σοσιαλιστικής (3) 

παράδοσης, αγωνίζεται για την εξάλειψη τις εκµετάλλευσης 
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ανθρώπου από άνθρωπο ενώ προσβλέπει στον αντιαυταρχικό  

ελευθεριακό κοµµουνισµό.     O καθένας οφείλει να γνωρίζει πώς το 

ιδανικό µας, εκφρασµένο µε την λέξη αναρχία, παρµένο από µια 

προγραµµατική λογική του σοσιαλισµού, οργανωµένο µε ένα 

ελευθεριακό τρόπο, πάντα ήταν γνωστό ως κοινωνικός αναρχισµός η  

αναρχικός κοµµουνισµός. Σχεδόν ολόκληρη η αναρχική φιλολογία, 

από το τέλος της Α’ ∆ιεθνούς, ανήκει στην κοµµουνιστική σχολή 

του σοσιαλισµού.  

   (  Οι δύο µεγαλύτερες σχολές στις οποίες χωριζόταν ο σοσιαλισµός 

ήταν, από την µια πλευρά ο  κρατικός σοσιαλισµός και από την άλλη 

πλευρά ο αναρχικός ελευθεριακός κοµµουνισµός).  

      Κατ΄ αυτόν τον τρόπο ένας αντιεξουσιάζων 

(libertarian),ελευθεριάζων που προτάσσει την ελευθερία σε 

αναντιστοιχία µε την κοινωνική και πολιτική ισότητα, είναι αστός ή 

µικροαστός φιλελεύθερος που επικαλείται την τυπική ελευθερία, η 

οποία είναι η συστηµική ελευθερία,(ελευθερία σε βάρος τις 

ισότητας). Ενώ ένας αντιεξουσιαστής (libertaire), ελευθεριακός 

είναι κοινωνικός επαναστάτης αφού για αυτόν είναι  προϋπόθεση η  

κοινωνική και πολιτική ισότητα, για να περάσουµε στην ουσιαστική 

ατοµική και κοινωνική ελευθερία.  

Τέλος, ένας εξουσιαστής σοσιαλιστής ή κοµµουνιστής από φόβο 

στις ατοµικές και συλλογικές ελευθερίες  και µην έχοντας 

εµπιστοσύνη στην κοινωνική και πολιτική  διαίσθηση και κρίση του 

εργαζόµενου λαού, καταπατά και συνθλίβει τις συλλογικές και 

ατοµικές ελευθερίες.  

      Εδώ και πάνω από 80 χρόνια υποστηρίζουµε ότι η πάλαι ποτέ 

Σοβιετική Ένωση,  και το µετέπειτα «ανατολικό µπλοκ» που 

διευθυνόταν από τους Μπολσεβίκους (κοµµουνιστικά κόµµατα), 

ήταν µια ταξική κοινωνία στην οποία το κράτος, η αγορά και το 

µισθωτό σύστηµα διατηρήθηκαν, δίνοντας τη δυνατότητα σε µια 

µικρή κοµµατική-κρατική, γραφειοκρατική ελίτ να εξαναγκάζει την 

πλειοψηφία του λαού να εργάζεται γι’ αυτήν.      

     ∆εν ήταν, γι’ αυτό το λόγο, τίποτα παραπάνω από µια 

καπιταλιστική οικονοµία που αναλαµβάνεται από το Κράτος και 

επιβάλλεται δια µέσου της γραφειοκρατίας του. Ο µπολσεβίκικος 

σοσιαλισµός ήταν και είναι ο κρατικά οργανωµένος καπιταλισµός.  
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 «Η ελευθερία χωρίς σοσιαλισµό είναι προνόµιο και αδικία και ο 

σοσιαλισµός χωρίς ελευθερία είναι υποδούλωση και βαρβαρότητα»).  

 

 

11. 

 

Στην ιστορία του κοινωνικού επαναστατικού κινήµατος, στον 

αγώνα των   καταπιεσµένων και εκµεταλλευοµένων τάξεων, ο 

αναρχισµός αντιπροσωπεύει την άποψη ότι αυτός ο αγώνας πρέπει 

να είναι ολικός.  

Τόσο ενάντια στην οικονοµική εκµετάλλευση, όσο και ενάντια σε 

κάθε εξουσία από τα πάνω, δηλαδή την πολιτική διακυβέρνηση. 

Γιατί ιστορικά, η οικονοµική εκµετάλλευση συµβαδίζει πάντοτε µε 

την πολιτική και κοινωνική καταπίεση.  

Αντίθετα µε την πολιτική επανάσταση ή τις πολιτικές 

µεταρρυθµίσεις - και εννοούµε πολιτική, τη διαχείριση του 

συστήµατος της ανισότητας και της κυριαρχίας σε όλα τα επίπεδα - η 

κοινωνική επανάσταση σε όλα τα επίπεδα, είναι η αναγκαία συνθήκη 

για να αποκτήσει η πολιτική την πραγµατική της σηµασία. Να 

περάσει, δηλαδή,  στα χέρια των πολιτών η διεύθυνση  και η 

διαχείριση  τον λειτουργιών της πόλης ,της κοινότητας και της 

συλλογικής δηµόσιας  ζωής σε όλα τα επίπεδα. 

 Γιατί όπως είδαµε ιστορικά τους δυο τελευταίους αιώνες. κάθε 

νέα κατάσταση πραγµάτων αποσπασµένη από το κοινωνικό σώµα η 

οποία έχει στα χέρια της τις υποθέσεις της κοινωνίας, µπορεί να  

αποτελέσει κίνδυνο για µια παλινδρόµηση στις εξουσιαστικές,  

αυταρχικές, ιεραρχικές καπιταλιστικές δοµές, ακόµα και αν -στηρίζει 

τη δραστηριότητά της σε αντιεξουσιαστικές ρητορικές. 

 

      Η ενσωµάτωση της ιστορικότητάς  µας και η χρήση αυτής της 

εµπειρίας στους σηµερινούς  αγώνες, είναι για το αναρχικό κίνηµα  

προϋπόθεση ακόµα περισσότερο, µετά τη σύγχυση που επήλθε από 

τον Μάη του ΄68 (η φαντασία στην εξουσία) και µετά την 

κατάρρευση του ανατολικού µπλοκ ( κρατικού καπιταλισµού), αλλά 

και την επικράτηση της νεο-φιλελεύθερης αναδόµησης του κράτους. 
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12. 
 

Ο αναρχικός αγώνας (4) πέρα από την συνειδητή και προταγµατική  

συµµετοχή του στον κοινωνικό πόλεµο, ενάντια στην πολιτική και 

ταξική κυριαρχία τις οικονοµικής ολιγαρχίας και των 

τεχνογραφειοκρατών αλλά και των πολιτικών ελίτ, έχει σαν σηµείο 

αναφοράς την αξιακή θέση,  ότι πρέπει να υπάρχει διαλεκτική σχέση  

και συνάφεια ανάµεσα σε µέσα και σκοπούς  αντιτίθεται στο 

ιησουίτικο δόγµα (5) «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα».   

     Συνειδητά και προταγµατικά, προωθεί ανατρεπτικές δράσεις για 

την ανακατάληψη κάθε κοµµατιού της δηµόσιας ζωής, γιατί το 

κράτος και τα αφεντικά ζουν εις βάρος του δηµοσίου, δηλαδή της 

κοινωνίας . 

     Επιχειρεί να ξεκινά να δηµιουργεί και να προωθεί, όπου 

υπάρχουν οι δυνατότητες, την αντίληψη  και τις πρακτικές  της 

αυτοοργάνωσης σαν βάση  αντιθέσµισης και κοινωνικής  

αυτονόµησης.  

    Ο απελευθερωτικός (6) αγώνας, αποκτά  προοπτική µόνο µέσα 

από τη συµπόρευση και την όσµωση µε την κοινωνική και ταξική 

σύγκρουση, που είναι άλλοτε σφοδρή και άλλοτε έχει 

χαρακτηριστικά πιο ήπια. Σύγκρουση που  κυριολεκτεί, τόσο 

περισσότερο, όσο αποτινάζει τον εξουσιαστικό-ιεραρχικό, 

εξαναγκαστικό πολιτισµό από πάνω της. 

     Από τους εργατικούς αγώνες, τον επαναστατικό συνδικαλισµό 

τον εξεγερτισµό, τις αντιεξουσιαστικές κολεκτίβες,  τις  

ελευθεριακές κοµµούνες – κοινότητες, τα ελευθεριακά σχολεία, τον 

αντιµιλιταρισµό, τον αντικληρικαλισµό, µέχρι τη σεξουαλική 

απελευθέρωση,  την χειραφέτηση των νέων, των γυναικών και των 

οµοφυλόφιλων, και από τους αγώνες ενάντια στην κρατική 

καταστολή τον πόλεµο µέχρι τους οικολογικούς, µια ασταµάτητη 

ώθηση µέσα στην κοινωνία επιδιώκει ακόµα µεγαλύτερη 

συνολικότητα της ελευθερίας, της ισότητας, της αυτονοµίας. 
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13. 
 

Η παραδειγµατική φύση του αγώνα µας, η προπαγάνδα της δράσης, 

η άρνηση της ιστορικής βεβαιότητας, η άρνηση µας να 

διαχωριστούµε από το κοινωνικό σώµα µέσα από µηχανισµούς 

διαµεσολάβησης ή λογικές πρωτοπορίας, το "από δω και στο εξής" 

του αναρχικού προτάγµατος, όλα αυτά  συνθέτουν  την αντίληψή 

µας για την επαναστατική εξέλιξη.  

 

I.   Στην επανάσταση, πέρα από τη συνολικότητα, αναγνωρίζουµε 

και τη διάρκεια. ∆εν αποδεχόµαστε λογικές "µεγάλης νύχτας" ή 

"τελικής εφόδου". 

 

II.   Αναγνωρίζουµε στον αναρχικό αγώνα την ταυτότητα του 

στοχευόµενου, πολυεπίπεδου, πολύµορφου και πολυδιάστατου 

αγώνα.   

 

III. Αναγνωρίζουµε στους αναρχικούς /ες την οντότητα κοινωνικών 

µελών που εισάγουν οργανωµένα ένα ολικό σχέδιο δράσης, και ένα 

πλέγµα αντιλήψεων και πρακτικών για την απελευθέρωση της 

κοινωνίας που ζουν, και έτσι την απελευθέρωση και των ίδιων.  

 

IV. Αναγνωρίζουµε την ανάγκη ύπαρξης ενός πλατιού 

αντιεξουσιαστικού- ελευθεριακού κινήµατος που δίπλα σε άλλα 

ριζοσπαστικά λαϊκά κινήµατα βάσης, µέσα από επαναστατικές 

διαδικασίες θα παλέψει για την ανατροπή και καταστροφή της  

οργάνωσης των αφεντικών, δηλαδή του κράτους και των ιδίων, 

ενάντια στις µερικότητες και στους ιδεολογικούς διαχωρισµούς, 

µέσα από µια  συνεκτική θεώρηση των πραγµάτων. 

 

V.  Ο ρόλος των αναρχικών δεν είναι να δηµιουργήσουν µια 

κοινωνία και ένα σύστηµα που θα γίνει δόγµα και καθεστώς.  

Αγωνίζονται να απελευθερώσουν και να αναδείξουν τους διάχυτους 

αντιεξουσιαστικούς-εξισωτικούς πόθους των εκµεταλλευόµενων - 

καταπιεσµένων κοινωνικών τάξεων που είναι σε λανθάνουσα µορφή. 
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Να τους ενώσουν, να τους συνθέσουν, να δηµιουργήσουν συνοχή 

µέσα από διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης των κοινωνικών 

ταξικών αγώνων, λειτουργώντας σαν ωθητήρες αντίστασης και 

ανατροπής. Καθηµερινά, εκεί που αναπαράγεται το ιεραρχικό – 

εκµεταλλευτικό σύστηµα. Οι αναρχικοί δεν αποτελούν πρωτοπορία. 

∆ε διαµεσολαβούν για κανέναν.  

 

 

 

 

 

Σηµειώσεις: 

 

α) Η λέξη αν-αρχία,( χωρίς αρχές,  λαοκρατία-οχλοκρατία)µε την 

αρνητική σηµασία αναφέρεται από τον Αθηναίο ποιητή Τυρταίο που 

καλέστηκε από τους γαιοκτήµονες  της  Σπάρτης  το 460 π.Χ. 

περίπου, για βοήθεια, επειδή είχε ξεσπάσει µεγάλη εξέγερση των 

ειλώτων, κατά τον πρώτο µεσσηνιακό πόλεµο.  Του έδωσαν την 

εντολή να συγγράψει νόµους σαν του Σόλωνα σε µορφή ελεγείας - 

ποίησης για να µπορούν να αποστηθίζονται και να απαγγέλλονται 

εύκολα, από τους Λακεδαιµονίους πολίτες, µε σκοπό να τονώσει το 

ηθικό τους και το πατριωτικό τους συναίσθηµα.  

       Τα ποιήµατα νόµους που έγραψε ήταν δύο: το «Περί  Ευταξίας» 

ενάντια στην αναρχία και το «Περί Ευνοµίας»,  που σήµαιναν την 

νοµιµότητα των γαιοκτηµόνων ενάντια στην λαοκρατία και την 

τυραννία των ειλώτων.   

Τύραννος: Φρυγική λέξη, που σήµαινε τον άρπαγα της  νόµιµης 

εξουσίας. Έτσι ονοµάζανε τους πρωτεργάτες τον λαϊκών κινηµάτων 

οι καθεστηκυίες τάξεις στην Ελλάδα.  

 

β) Στον πληβειακό δηµόσιο χώρο που άρχισαν να σκιαγραφούν οι 

αβράκωτοι, το 1774 οι λυσσασµένοι έριξαν τον σπόρο της αναρχικής 

ελευθερίας. Ο Jacques Roux, στο βήµα της Συµβατικής, θα 

αναδείξει την εχθρική φύση των «αντιπροσώπων του λαού» 

αναφωνώντας: «Η ελευθερία είναι απλώς αυταπάτη όταν µια τάξη 

ανθρώπων µπορεί ατιµώρητα να κάνει µιαν άλλη να λιµοκτονεί. Η 
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ισότητα είναι απλώς αυταπάτη όταν ο πλούσιος ασκεί προνοµιακά το 

δικαίωµα ζωής και θανάτου επί των συνανθρώπων του». Και ο J. 

Varlet, από τη φυλακή του Πλεσίς, έγραφε: « Για οποιοδήποτε 

σκεπτόµενο ον, κυβέρνηση και επανάσταση είναι πράγµατα 

ασύµβατα 

 

Γ) Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυµολογικά από το πρόθεµα 

έψιλον (ε-) και την σανσκριτική ρίζα "λεύθ" που σηµαίνει αυξάνω, 

αναπτύσσοµαι.   Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο µέλλοντας του 

ελλειπτικού ρήµατος έρχοµαι, ελεύσοµαι, που έχει και τη σηµασία 

του ανεβαίνω, εισχωρώ. Εποµένως ελευθερία σηµαίνει  ανεµπόδιστη 

ανάπτυξη, αύξηση,  ανύψωση, διείσδυση.  

 

  

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

1)  «Η επιθυµία να είναι κανείς ελεύθερος και να αναπτύσσεται η 

προσωπικότητά του σε όλα της τα επίπεδα, δεν είναι αρκετά για να 

είναι κανείς αναρχικός. H βλέψη προς µια απεριόριστη ελευθερία, 

εάν συνοδεύεται από µια αγάπη για την ανθρωπότητα και την 

επιθυµία του να απολαµβάνουν όλοι ίση ελευθερία, θα µπορούσε 

µεν να δηµιουργήσει κάποιους αντάρτες..., οι οποίοι όµως γρήγορα 

µπορούν θα εξελιχθούν σε εκµεταλλευτές τυράννους».       

       

     O αναρχισµός δεν σηµαίνει ούτε απεριόριστη ελευθερία ούτε και 

άρνηση της υπευθυνότητας. Στις κοινωνικές σχέσεις ανάµεσα στους 

ανθρώπους θα πρέπει να υιοθετούνται κάποιοι κοινωνικοί κανόνες, 

όπως για παράδειγµα, η υποχρέωση να εκπληρώνεται µια ελεύθερη 

συµφωνία.  

      

     O αναρχισµός δεν είναι απλώς και µόνο µη κυβέρνηση,  

 είναι αυτοκυβέρνηση (ή το συνώνυµό της, αυτοδιεύθυνση). 

Αυτοκυβέρνηση σηµαίνει αυτοπειθαρχία. Το αντίθετο της 

αυτοπειθαρχίας είναι η επιβαλλόµενη υπακοή, η επιτασσόµενη από 

νόµους πάνω στα αντικείµενά τους, στα θύµατά τους. Για να 

αποφευχθεί αυτό θα πρέπει τα µέλη κάθε συνδέσµου ή οργάνωσης 
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να λαµβάνουν ελεύθερα και αβίαστα τις αποφάσεις και να 

συµφωνούν ώστε να συµµορφώνονται στους κανόνες εκείνους που 

αυτοί οι ίδιοι επέλεξαν.  

 

     Εκείνοι που αρνούνται να προσφέρουν την εθελοντική τους 

συµµετοχή στην υιοθέτηση της συµφωνίας αυτής θα πρέπει να 

στερούνται των ωφεληµάτων του συνδέσµου ή της οργάνωσης.«Οι 

άνθρωποι εκείνοι που συνενώνονται µε βάση µια ελεύθερη 

συµφωνία, για µια κοινή δράση, µε κοινούς στόχους, έχουν την 

ηθική υποχρέωση να εκπληρώνουν την υπόσχεσή τους και να µην 

αναλαµβάνουν καµία άλλη δραστηριότητα που να βρίσκεται σε 

αντίθεση µε το συµφωνηµένο πρόγραµµα...» ΣAM NTOΛΓKOΦ 

 

2) «…Ο αναρχισµός, σαν µια επαναστατική κριτική του υπάρχοντος 

συστήµατος, είναι το ριζοσπαστικό αποτέλεσµα της κοινωνικής 

πορείας για εξέλιξη. Ταυτόχρονα, αποτελεί µια επαναστατική 

απάντηση στην αποσύνθεση των εννοιών που δηµιουργεί αυτή η 

εξέλιξη. Αυτή η απάντηση είναι σαφής όταν προτείνει µια 

ελευθεριακή κοινωνία σαν τη µοναδική λύση, που είναι ικανή να 

δώσει ουσιαστικό περιεχόµενο στην ανθρώπινη κοινωνία. Σαν 

τελικό σηµείο της λογικής της κοινωνικής εξέλιξης, ο αναρχισµός 

περιέχει τα στοιχεία της φιλελεύθερης παράδοσης του διαφωτισµού, 

ενώ σαν απάντηση στη λογική που θέλει να εξαφανίσει την 

εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, έχει γνήσια σοσιαλιστική 

καταγωγή. Αυτό εξηγεί τη µοναδικότητα του αναρχικού κινήµατος, 

και τους ιδιαιτέρους ουσιαστικούς δεσµούς του µε τα πλατύτερα 

σοσιαλιστικά και εργατικά κινήµατα…  

 

   Απ’ όλα αυτά, είναι δυνατό να στηρίξουµε µια υπόθεση για τη 

φύση του αναρχικού κινήµατος, το οποίο µπορεί να οριστεί ως εξής: 

είναι ένα ηθικό κίνηµα που δρα µε µια πολιτιστική κατεύθυνση, 

µέσα στην κοινωνία. Αυτή η διχοτόµηση-αντίθεση, ανάµεσα στο 

ηθικά ακράδαντο ιδανικό του αναρχισµού που το κάνει εντελώς 

διαφορετικό από κάθε άλλο πολιτικό κίνηµα, και στις πιεστικές 

πολιτικές απαιτήσεις να ανταποκριθεί στην πραγµατικότητα, έχει 

σηµαδέψει ολόκληρη την ιστορία του κινήµατος… 
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   Ο αναρχισµός, έχει αποδείξει ότι η ελευθερία δεν µπορεί να έρθει 

µέσα από τους δρόµους που προτείνουν ο σοσιαλισµός και ο 

φιλελευθερισµός. Έτσι, µετά από 100 χρονιά ο αναρχισµός 

παραµένει η µονή εναλλακτική πρόταση για εκείνους που 

πραγµατικά επιθυµούν την ελευθερία και την ισότητα, γενικευµένες 

στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό…» 

Νίκο Μπερτι     

 

3) «…O αναρχισµός ανήκει στη δεξιά ή στην αριστερά; θα 

µπορούσαµε αµέσως να πούµε: στην αριστερά. Στην αριστερά γιατί, 

σύµφωνα µε την παραδοσιακή σηµασία του όρου, αυτή είναι που 

από ιστορικό-πολιτικής πλευράς επιθυµεί πάντοτε να εκφράζει τις 

αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και. αν θέλετε, 

της διαφορετικότητας. 

   Μ' αυτό το δεδοµένο, θα έπρεπε να συµπεράνουµε ότι η συζήτηση 

έχει ήδη τελειώσει. Απεναντίας, το ερώτηµα δεν είναι τόσο απλό, 

παρά τη φαινοµενικά άµεση προδηλότητά του. Όχι µόνο γιατί αυτός 

ο ορισµός της δεξιάς και της αριστεράς είναι καθ΄ όλα συµβατικός 

(όπως όλα τα πράγµατα αυτού του κόσµου), αλλά επίσης, και 

κυρίως, γιατί ο αναρχισµός βρίσκεται πέρα από τη δεξιά και την 

αριστερά. Ο αναρχισµός είναι, οντολογικά. µια σύνθεση. Έτσι, δεν 

προσφέρεται σε οικειοποίηση και ταξινόµηση µιας και µόνο 

κατεύθυνσης. Ο αναρχισµός είναι οικουµενικός. 

   Ο αναρχισµός, πράγµατι, είναι εξ' ορισµού µια συγκριτική 

ιδεολογία. Γεννήθηκε σε αντίθεση τόσο µε τον φιλελευθερισµό όσο 

και µε τον σοσιαλισµό, κυρίως γιατί ενώ οι φιλελεύθεροι και οι 

σοσιαλιστές έχουν θεωρήσει τις αξίες της ελευθερίας και της 

ισότητας σαν ανεξάρτητες µεταξύ τους, αυτός τις εννοεί ως αξίες 

αδιαχώριστες. Ο αναρχισµός θεωρεί αδύνατον να σκεφτόµαστε να 

πραγµατοποιήσουµε τη µία, αν δεν σκεφτόµαστε, ταυτόχρονους. να 

πραγµατοποιήσουµε και την άλλη. Από δω, ακριβώς, και η 

συγκριτική φύση της αναρχικής ιδεολογίας: αναφερόµενος σε µια 
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αξία, σε µια έννοια, αµέσως ανακαλεί όλες τις άλλες, οι οποίες δεν 

στηρίζονται, σύµφωνα µε την αναρχική προοπτική, αν δεν 

σκεφτόµαστε τη µια σε σχέση µε µια άλλη, αν δεν σκεφτόµαστε 

αυτή την άλλη σε σχέση µε µια ακόµα άλλη κ.ο.κ. 

Ι. 

      Κατά την αναρχική άποψη η ατοµική ελευθερία πραγµατώνεται 

αληθινά µόνο µέσω της πλήρους ανάπτυξης της κοινωνικής ισότητας 

και η κοινωνική ισότητα πραγµατώνεται αληθινά µόνο µέσω της 

πλήρους ανάπτυξης της ατοµικής ελευθερίας. Εν συντοµία. ο 

αναρχισµός ισχυρίζεται ότι για να πραγµατωθεί η ισότητα απαιτείται 

να δοθεί βάρος στην ελευθερία, και για να πραγµατωθεί η ελευθερία 

πρέπει να δοθεί βάρος στην ισότητα. Για να πραγµατωθεί η µία 

πρέπει να δοθεί βάρος στην άλλη, δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν οι 

προϋποθέσεις τους, αλλά για να πραγµατωθούν αυτές, χρειάζεται να 

γίνουν αµφότερες αποδεκτές, µε όλες τις συνέπειες τους. 

   Ο αναρχισµός, µε άλλα λόγια, επιπλήττει τον φιλελευθερισµό ως 

ένα µερικό δόγµα της ελευθερίας και τον σοσιαλισµό ως ένα µερικό 

δόγµα της ισότητας. Η µερικότητα συνίσταται στο ότι αυτά τα δύο 

δόγµατα προτίθενται να πραγµατώσουν τις αρχές τους µέσω της 

προσωρινής εξάρτησης των δύο αξιών, µε την έννοια ότι πρώτα 

πραγµατώνεται η µία και µετά η άλλη, ενώ ο αναρχισµός θεωρεί ότι 

µόνο στην ταυτόχρονη πραγµάτωση τους έγκειται η επιτυχία τους. 

   Η δεξιά και η αριστερά, πάντοτε σύµφωνα µε τη σύµβαση που 

υπαινιχθήκαµε προηγουµένως, είναι επίσης µια αντίθεση (και δεν θα 

µπορούσε να συµβαίνει διαφορετικά), ένα παιχνίδι αντιτιθέµενων 

πλευρών. Από τη µια η δεξιά, µε τις αξίες της παράδοσης, της 

συντήρησης, της αντίδρασης, της ανισότητας, του ιδιοκτησιακού 

εγωισµού και σαφώς της ιεραρχίας" από την άλλη η αριστερά, µε τις 

αντίθετες αξίες. 

   Αξίζει να σηµειωθεί, πως σύµφωνα µε τη διάσηµη ερµηνεία του 

Norberto Bobbio, αυτό που χωρίζει τη δεξιά και την αριστερά είναι 
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το ζήτηµα της ισότητας, γιατί ενώ υπάρχουν ρεύµατα της αριστεράς 

που επιδιώκουν εκτός από την ισότητα και την αξία της ατοµικής 

ελευθερίας (η περίπτωση παραδείγµατος χάριν του αναρχισµού), 

ποτέ δεν ισχύει το αντίθετο. Μ' άλλα λόγια, η αξία της ελευθερίας 

µπορεί να υπάρχει και στη δεξιά (παραδείγµατος χάριν ο κλασσικός 

φιλελευθερισµός), όµως δεν υπάρχει ποτέ, σ' αυτήν την πολιτική 

πλευρά, η αξία της ισότητας.   Είναι γεγονός όµως, ότι για να 

µπορέσει να εφαρµοστεί αυτό το σχήµα, θα έπρεπε, πρώτα απ' όλα, 

να υπάρχει καθολική συµφωνία στο τι εννοείται ως ελευθερία και 

ισότητα, που ωστόσο είναι υπό αµφισβήτηση. 

   Όχι µόνο η ελευθερία και η ισότητα είναι έννοιες πολύ 

συζητήσιµες, αλλά επίσης, αποδεχόµενοι την παραδοχή του Bobbio 

σαν “παραδοσιακή” (δηλαδή µια έκφραση της αριστεράς), πρέπει 

επίσης να παρατηρήσουµε ότι η ιστορική εµπειρία έχει πολλές φορές 

κυριολεκτικά αντιστρέψει αυτή την ερµηνεία. Αρκεί πράγµατι να 

θυµηθούµε µερικά αλλόκοτα πράγµατα: ο σταλινισµός και ο Πολ 

Ποτ ανήκουν στη δεξιά ή την αριστερά; Προκύπτει, εν συντοµία, 

ήδη απ' αυτή την κοινότυπη ερώτηση, η δυσκολία µιας σαφούς 

απάντησης. 

   Το γεγονός είναι ότι, ακριβώς επειδή δεξιά και αριστερά είναι 

“χωρικοί” ορισµοί, αυτοί δεν µπορούν να υπερβούν την 

ιδιαιτερότητα της κάθε πλευράς, δηλαδή την ιδιαιτερότητα της 

οπτικής γωνίας. Στην πραγµατικότητα, ανήκουν στην ίδια λογική: 

υπάρχει η δεξιά επειδή υπάρχει η αριστερά και υπάρχει η αριστερά 

γιατί υπάρχει η δεξιά. ∆εν πρόκειται για ένα παιχνίδι µε τις λέξεις, 

αλλά για ένα παιχνίδι εξουσίας. Η κάθε πλευρά διεκδικεί τα πάντα, 

αλλά δεν παύει (ούτε µπορεί να κάνει κάτι τέτοιο) να είναι η µία 

πλευρά, και αφού δεν παύει να είναι τέτοια, διαθέτει µία και µόνο 

λογική υποταγής της άλλης πλευράς , τη λογική της εξουσίας (που 

πράγµατι είναι καθολική). 

   Να λοιπόν που ακόµη κι αν υποθέσουµε ότι µπορούµε να δώσουµε 

µια οικουµενική ερµηνεία των αξιών (όποιες κι αν είναι αυτές), 

παραµένει πάντοτε το γεγονός ότι, αν έρθουµε σε µια δεδοµένη 
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κατάσταση, αυτές παύουν να είναι αυτό που είναι και γίνονται, κατά 

τρόπο ανεπανόρθωτο, καθ' ολοκληρίαν ιδιαίτερες. Αυτό ισχύει αν 

αναλυθούν όλες οι ιδεολογίες οποιασδήποτε πλευράς, καθόσον, και 

αυτό τις αφορά όλες, δεν καταφέρνουν να υπερβούν τη µοναδική 

οικουµενική σταθερά που, ακόµη και σε διαφορετική κλίµακα, τις 

εξοµοιώνει: η ουσία τους δηλαδή προκύπτει από τη λογική της 

εξουσίας, δηλαδή από εκείνη ακριβώς τη µερική λογική που θέλει να 

υποτάξει καθ' ολοκληρίαν την ύπαρξη' µιλάµε ακριβώς για την 

εξουσία. Πολλοί διεκδικούν την ελευθερία (συµπεριλαµβανοµένου 

του φιλελευθερισµού), αλλά κανείς δεν τη διεκδικεί ως συστατική 

αρχή, δηλαδή ως άρνηση. “χωρίς περισσεύµατα”, της εξουσίας. 

   Φυσιολογικά οι αξίες πρέπει να ελέγχονται σε σχέση µε µια 

δεδοµένη κατάσταση και απ' αυτό ούτε ο αναρχισµός µπορεί, 

προφανώς, να ξεφύγει. Ωστόσο ο αναρχισµός διαθέτει ένα τεράστιο 

πλεονέκτηµα σε σχέση µε όλες τις άλλες ιδεολογίες. Αυτό 

συνίσταται στο εξής: η οικουµενικότητα του δεν πηγάζει από µια 

αρχική ιδιαιτερότητα, αλλά από τη µοναδική οικουµενικότητα που 

είναι δυνατή στην πραγµατικότητα: την επιδίωξη της πλήρους 

εξάλειψης της κυριαρχίας. Γιατί είναι αυτή η µοναδική δυνατή 

οικουµενικότητα; Μα είναι προφανές: γιατί η εξουσία, και πώς θα 

µπορούσε να συνέβαινε διαφορετικά, είναι αυτή που διαιρεί. Επειδή 

η διαίρεση που δηµιουργεί η εξουσία είναι ανυπέρβλητη, να γιατί 

ευκαιριακά η δεξιά και η αριστερά καταλήγουν να συµπίπτουν σε 

µία πλευρά, ακριβώς στη θεωρητική πλευρά που εκπροσωπεί, 

ρεαλιστικά, τη γνώση της αδυναµίας αυτής της υπέρβασης. Τα 

υπόλοιπα (και αυτή η συζήτηση έχει σηµασία κυρίως για την 

αριστερά, αφού η δεξιά ταυτίζεται σχεδόν µε την εξουσία) είναι 

σκέτη “ιδεολογία”. Ο αναρχισµός, απεναντίας, ξεκινώντας άµεσα 

από τη συστατική αρχή της ελευθερίας (άρνηση της εξουσίας) δεν 

φτάνει σ' ένα παρόµοιο αδιέξοδο, δηλαδή ξεφεύγει από µια τέτοια 

αξιωµατική θεώρηση της πολιτικής 
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ΙΙ. 

    Χρειάζεται όµως ν' αλλάξουµε κριτήριο προκειµένου να 

διερωτηθούµε πάνω στη δεξιά και την αριστερά, γιατί η εξουσία 

είναι στην πραγµατικότητα οικουµενική. Μ' άλλα λόγια, η συζήτηση 

πρέπει να περάσει από µια χωρο-οριζόντια ανάλυση, σε µια ανάλυση 

χωρο-κάθετη. Αν παραµείνει η χωρο-οριζόντια (δεξιά και αριστερά) 

δεν υπερβαίνεται το εγγενές κριτήριο που τελικά ενοποιεί τις δύο 

πλευρές, δηλαδή η εξουσία, δεδοµένου ότι η δεξιά και η αριστερά 

δεν είναι τίποτ' άλλο από διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας αρχής. 

Μετατοπίζοντας αντιθέτως την ανάλυση σε µια καθετοποιηµένη 

διάσταση (ψηλά-χαµηλά, βάση-κορυφή), ενώνονται αµέσως οι δύο 

αξίες που πριν ήταν χωρισµένες, η αξία της ελευθερίας και η αξία 

της ισότητας. Μ' άλλα λόγια, υποστηρίζοντας τη χωρο-κάθετη 

προοπτική, βλέπουµε αµέσως ότι η ανισότητα και η απουσία της 

ελευθερίας είναι το ίδιο πράγµα. 

   Όµως αµέσως θα προσθέσουµε ότι έχοντας έτσι τα πράγµατα, η 

συζήτηση είναι εντελώς ιδεολογική, δηλαδή στερείται της 

εµπειρικής επαλήθευσης, θα µπορούσαµε να πούµε πως πρόκειται 

για µια απλή κίνηση των αισθηµάτων και των προθέσεων. Πράγµατι, 

µ' αυτή την έννοια είναι µάλλον εύκολο να φτάσουµε σε 

συµπεράσµατα. Πολύ εύκολο και καθ' όλα αντιπαραγωγικό: ο 

αναρχισµός κάθε φορά που µάχεται την εξουσία ως εξουσία, 

κινδυνεύει πάντοτε να µάχεται την ίδια τη συστατική αρχή της 

πραγµατικότητας, δεδοµένου ότι σχεδόν ολόκληρη η 

πραγµατικότητα διαπερνάται από την εξουσία. Όσο περισσότερο 

µάχεται τη συστατική αρχή, τόσο περισσότερο πλησιάζει τη λογική 

της απουσίας της πραγµατικότητας, της αρχής της πραγµατικότητας. 

∆ηλαδή, περνά από τον αγώνα εναντίον της αξίας της εξουσίας στην 

άρνηση της αρχής της πραγµατικότητας (είναι αυτό, µέσα στ' άλλα, 

που σε γενικές γραµµές έχει συµβεί τα τελευταία 50 χρόνια). 

   Μ' άλλα λόγια, η συζήτηση πάνω στη δεξιά και την αριστερά δεν 

µπορεί να είναι, για τον αναρχισµό, µια συζήτηση µονάχα 

ιδεολογική. Πράγµατι, αφού θεωρείται δεδοµένο ότι ο αναρχισµός 
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εναντιώνεται στην εξουσία και ότι εποµένως είναι πράγµατι 

οικουµενικός, οφείλει πάντοτε να αντιµετωπίζει ένα άλλο ερώτηµα. 

Γιατί ο αναρχισµός θα έπρεπε να υπερβαίνει αυτό το σχήµα; 

   Για να απαντηθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται να περάσουµε από µια 

συζήτηση ιδεολογική, σε µια συζήτηση πολιτική, ακριβώς µε την 

έννοια της µεταπολιτικής. Για να σκεφθούµε έναν αναρχισµό πέρα 

από το παράδειγµα δεξιά-αριστερά χρειάζεται πράγµατι να 

κατανοήσουµε τον αναρχισµό αποδεσµευµένο από την ιστορία του 

εργατικού και σοσιαλιστικού κινήµατος, και, γενικότερα, από την 

ιστορία της ανατροπής και της επανάστασης. Αλλά το να 

ξεχωρίσουµε τον αναρχισµό από την ίδια τη θεµελιώδη ιστορία του, 

συνεπάγεται µια απόσπαση που θα µπορούσε να τον εκφυλίσει. 

Μπορούµε εποµένως να συγκεφαλαιώσουµε βεβαιώνοντας ότι, από 

µία οπτική γωνία αυστηρά θεωρητική, ο αναρχισµός βρίσκεται 

πέραν της δεξιάς και της αριστεράς, ενώ βάσει τις ιστορικής του 

καταβολής βρισκόταν και βρίσκεται, σε µεγάλο βαθµό, µέσα στην 

ιστορία της αριστεράς. Η γνωστή επιβεβαίωση, όπως φαίνεται, του 

ισχυρισµού που θέλει τον αναρχισµό ναι µεν να βρίσκεται µέσα στην 

ιστορία, αλλά και να της εναντιώνεται…»  Νίκο Μπέρτι 

 

4)  «…Τόσο η θεωρία όσο και η πρακτική του αναρχισµού 

αποκτούν νόηµα µόνο όταν είναι επαναστατικές. Αλλά η διάκριση 

που συνήθως γίνεται από τους αναρχικούς, ανάµεσα σε 

επαναστατικές και ρεφορµιστικές ενέργειες, στη βάση της είναι 

αντιφατική: θεωρούνται επαναστατικές οι βίαιες ενέργειες, και 

ρεφορµιστικές οι ειρηνικές. Όµως αυτός ο διαχωρισµός δεν 

λαµβάνει υπ’ όψει του, τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών, 

Είναι αναγκαίο να ξεπεράσουµε αυτή την περιορισµένη οπτική, και 

να εξετάσουµε τις µεταβολές που µπορεί να φέρει στην κοινωνία µια 

συγκεκριµένη πράξη, ανεξάρτητα αν είναι βίαιη ή ειρηνική. 

 

Εποµένως, πιστεύω ότι είναι καλύτερο να εγκαταλειφθεί αυτός ο 

διαχωρισµός µε σεβασµό στις ενέργειες του ατόµου, αφού κάτι 

τέτοιο µες επιτρέπει να εκτιµήσουµε την ικανότητα ενός συνόλου 
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ενεργειών, βίαιων και µη βίαιων, να προκαλέσουν ριζοσπαστικές 

αλλαγές στην κοινωνία. 

 

Το πιο σηµαντικό πράγµα είναι να κατανοήσουµε ποιες ενέργειες 

είναι δυνατόν να υπερνικήσουν την «αντίσταση» του παρόντος 

κοινωνικού µορφώµατος. Πώς µπορούν να δηµιουργήσουν 

πρόβληµα στο σύστηµα, όπως επίσης και να ξεκινήσουν µια 

διαδικασία που θα συµβάλλει στη δηµιουργία µιας ελευθεριακής 

κοινωνίας. Το πρόβληµα σήµερα είναι να ανακαλύψουµε την 

ισορροπία ανάµεσα στην «επαναστατική» και τη «ρεφορµιστική» 

πρακτική, στοχεύοντας µέρα µε τη µέρα, στη ριζοσπαστική αλλαγή. 

Αν δεν µπορέσουµε να πετύχουµε κάτι τέτοιο, ο αναρχισµός σήµερα 

είναι καταδικασµένος να παραµείνει ένα κίνηµα για τη διάχυση των 

ιδεών, χωρίς καµιά ουσιαστική επίδραση στην κοινωνία, και 

επιπλέον µε τα χαρακτηριστικά µιας µικρής αίρεσης…» Χορστ 

Στογουασερ.  

 

 «Ενώ κηρύσσουµε την εναντίωση σε κάθε είδος κυβέρνησης και 

επιζητούµε την ολοκληρωτική ελευθερία, πρέπει να υποστηρίξουµε 

όλους τους αγώνες για µερική ελευθερία επειδή είµαστε πεπεισµένοι 

ότι κάποιος που διαπαιδαγωγείται διαµέσου του αγώνα αρχίζει σιγά-

σιγά να αρέσκεται στην ιδέα της ελευθερίας και καταλήγει µε το να 

τα θέλει όλα. Πρέπει πάντα να είµαστε µε το µέρος του λαού και εάν 

δεν πετυχαίνουµε να τον πείσουµε να απαιτήσει πολλά, µπορούµε να 

του ζητήσουµε να απαιτήσει κάτι και να καταβάλλουµε κάθε 

προσπάθεια να καταλάβουµε ότι, πάντως, λίγο ή πολύ, θα πρέπει να 

το απαιτήσει οπωσδήποτε, προσπαθώντας να αποκτήσει κάτι µε τις 

δικές του προσπάθειες».   Eρρίκο Mαλατέστα 

 

 
 

5) «…Καµιά επανάσταση δε µπορεί να γίνει µέσο απελευθέρωσης 

για τον άνθρωπο, αν τα µέσα  που χρησιµοποιούνται για να την 

προωθήσουν δεν είναι ταυτόσηµα στο πνεύµα και στην προοπτική µε 

τους  σκοπούς που θέλουν να επιτύχουν. Η επανάσταση ... είναι 

πρώτα και πάνω απ' όλα τ' άλλα η επανεκτίµηση και ο φορέας νέων 



 24 

αξιών. Είναι ο µεγάλος δάσκαλος της νέας ηθικής, που εµπνέει τους 

ανθρώπους µ' ένα καινούργιο νόηµα για τη ζωή και τις εκδηλώσεις της, 

ενώ στις κοινωνικές σχέσεις, είναι ο διανοητικός και πνευµατικός 

αναπλάστης…».   Έµµα Γκόλντµαν 

 

«… ∆εν αρκεί όµως να επιθυµεί κανείς κάτι και να το θέλει 

πραγµατικά, πρέπει να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα µέσα για την 

πραγµάτωσή του. Και τα µέσα αυτά δεν είναι αυθαίρετα: απορρέουν 

υποχρεωτικά απ’ τους σκοπούς στους οποίους αποβλέπουµε κι απ’ 

τις συνθήκες στις οποίες αγωνιζόµαστε.  

Γιατί αν αγνοήσουµε την επιλογή των κατάλληλων µέσων θα 

πραγµατώσουµε άλλους σκοπούς, ίσως µάλιστα εντελώς αντίθετους 

απ’ αυτούς στους οποίους αποβλέπουµε, και κάτι τέτοιο θα έχει 

ολοφάνερη και αναπόφευκτη συνέπεια των µέσων που επιλέξαµε.  

Όποιος ακολουθήσει λάθος δρόµο δεν θα πάει εκεί που θέλει 

αλλά εκεί που θα τον οδηγήσει ο δρόµος. Είναι λοιπόν, αναγκαίο 

να δηλώσουµε ποια είναι τα µέσα που, κατά τη γνώµη µας, οδηγούν 

στην πραγµάτωση των επιθυµούµενων σκοπών και τα οποία 

προτείνουµε να χρησιµοποιηθούν. 

   Το ιδανικό µας δεν ανήκει στην κατηγορία των ιδανικών που η 

πραγµάτωσή τους εξαρτάται από τα µεµονωµένα άτοµα. Το ζήτηµα 

είναι ν’ αλλάξουµε τον τρόπο ζωής  µας και όλης της κοινωνίας: να 

συνδιαµορφώσουµε µεταξύ των ανθρώπων σχέσεις που θα 

βασίζονται στην αγάπη και την αλληλεγγύη να επιτύχουµε την 

πλήρη υλική ηθική και πνευµατική ανάπτυξη όχι µόνο των 

µεµονωµένων ατόµων, όχι των µελών µιας συγκεκριµένης τάξης ή 

ενός πολιτικού κόµµατος, αλλά όλης της ανθρωπότητας. Αυτός ο 

κοινωνικός µετασχηµατισµός δεν είναι κάτι που µπορεί να 

επιβληθεί µε τη βία πρέπει να ξεπηδήσει απ’ τη φωτισµένη 

συνείδηση καθενός από µας και να επιτευχθεί µε την ελεύθερη 

συναίνεση όλων. 

  Το πρώτο µας καθήκον, εποµένως, πρέπει να είναι το να 

πείσουµε τους ανθρώπους. Είναι εντελώς γελοίο και διαµετρικά 

αντίθετο µε το σκοπό µας να επιδιώξουµε να επιβάλλουµε µε τη βία 

την ελευθερία, την αγάπη ανάµεσα στους ανθρώπους και την πλήρη 

ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων. Πρέπει, λοιπόν, να 
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βασιζόµαστε στην ελεύθερη θέληση των άλλων και το µόνο που 

µπορούµε να κάνουµε είναι να προκαλέσουµε την ανάπτυξη και 

την έκφραση αυτής της θέλησης. 

      Είναι, όµως, εξίσου γελοίο και αντίθετο µε το σκοπό µας ότι όσοι 

δεν συµµερίζονται τις απόψεις µας έχουν το δικαίωµα να µας 

εµποδίζουν όσον αφορά την έκφραση της θέλησής µας –εφόσον 

βέβαια, δεν τους αρνούµαστε το δικαίωµα στην ίδια την ελευθερία 

που απολαµβάνουµε εµείς. 

     Ελευθερία, εποµένως, για όλους. Ελευθερία να προπαγανδίζουν 

στην πράξη τις ιδέες τους, χωρίς κανέναν περιορισµό πέρα απ’ το 

πολύ φυσικό γεγονός ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελευθερία για 

όλους.  

   Σ’ όλα αυτά, όµως, αντιτίθενται –και µάλιστα µε κτηνώδη βία 

- εκείνοι που επωφελούνται από τα υφιστάµενα προνόµια, εκείνοι 

που σήµερα κυριαρχούν κι επιβάλλουν το έλεγχό τους σ’ όλη την 

κοινωνία. Αντίσταση λοιπόν! Και ώσπου να έρθει η ηµέρα που θα 

καταστεί εφικτή η πραγµάτωση αυτών του σκοπών θα παλεύουµε 

µε τη συνεχή  προπαγάνδιση των ιδεών µας.  

       Οργάνωση των λαϊκών δυνάµεων.  Αδιάκοπος αγώνας, βίαιος ή 

µη βίαιος ανάλογα µε τις συνθήκες, ενάντια στην κυβέρνηση και 

ενάντια στην τάξη των αφεντικών για να κατακτήσουµε όσο γίνεται 

περισσότερη ελευθερία και ευηµερία για όλους…».   Ερρίκο 

Μαλατέστα 

 

6)  «…Το αναρχικό κίνηµα σήµερα, υποφέρει από µια δυσκολία 

στην πολιτιστική του µετάδοση: οι αναρχικοί προσπαθούν να 

παρουσιάσουν το σχέδιό τους για την κοινωνική αλλαγή, αλλά δεν 

είναι ικανοί να γνωστοποιήσουν τους λόγους που το πιστεύουν. 

Αυτό οφείλεται στο ότι το σχέδιο για την κοινωνική αλλαγή 

παρουσιάζεται στους πιθανούς «πιστούς» χωρίς να συνοδεύεται από 

µια κατάλληλη και συναφή κοσµοθεωρία . 

 

     Χωρίς δηλαδή µια γενική θεωρία της ύπαρξης και των σχέσεων 

(ανάµεσα στους ανθρώπους, ανάµεσα στους ανθρώπους και τη φύση 

κλπ.) στην οποία οι άνθρωποι µπορούν να βρουν µια ταυτότητα, 

συνδεδεµένη µε το αναρχικό ηθικό ιδανικό. Το καθήκον, να 
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εφοδιαστεί η αναρχική προοπτική µε µια επαρκή, ζωντανή θεωρία, 

έχει αφεθεί στην πρωτοβουλία ξεχωριστών ατόµων, που µόνα τους 

πρέπει να ανακαλύψουν τους τρόπους απελευθέρωσης τους από τη 

σκλαβιά και τη φαντασιακή κυριαρχία. Σαν συνέπεια έχουµε, να 

παρουσιάζεται µια πολλαπλότητα ερµηνειών, απ’ αυτούς που 

κατάφεραν να πετύχουν κάτι τέτοιο, που … ναι µεν, µπορεί να µη 

διαφέρουν πολύ µεταξύ τους αλλά δεν έχουν και ένα κοινό πλαίσιο 

αρχών και κατεύθυνσης, 

 

    Η έλλειψη µιας αυτόνοµης και αυθεντικής ζωντανής φιλοσοφίας, 

περιορίζει την πιθανότητα διάδοσης της ελευθεριακής κοινωνικής 

προοπτικής, και επίσης αναγκάζει τους αναρχικούς να αναζητούν 

την προσωπική τους ταυτότητα µέσα στη φαντασιακή κυριαρχία. Η 

αναφορά στον ακτιβισµό σαν µια πηγή ταυτότητας (σύνηθες 

φαινόµενο στο κίνηµα) λύνει επιφανειακά το πρόβληµα, γιατί ο 

ακτιβισµός, ειδικά της ιδιαίτερης αναρχικής µούχλας, δεν µπορεί να 

καλύψει όλες τις πλευρές της ύπαρξης, και αφήνει ακαλύπτους 

διαφόρους τοµείς της προσωπικότητας στην επιρροή της 

φαντασιακής κυριαρχίας. Ο ακτιβιστής δεν είναι αρκετός ώστε να 

εκφράσει ολοκληρωτικά τον αναρχικό. 

 

    Η κατάσταση αυτή απαιτεί µια συλλογική αντιµετώπιση και 

µελέτη, µε στόχο την οικοδόµηση µιας αναρχικής ζωντανής 

φιλοσοφίας, που θα είναι µια ανάµεσα σε πολλές άλλες, αλλά η 

οποία θα περιέχει τις γενικές αρχές και τα όρια αυτού του 

ξεχωριστού τρόπου αντιµετώπισης των πραγµάτων (και έτσι, αυτό 

τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής, ακόµη και καθηµερινά), και η οποία θα 

είναι συνδεδεµένη µε την ελευθεριακή άποψη της κοινωνικής 

οργάνωσης,. Για να κατακτήσουµε αυτόν τον πραγµατικά φιλόδοξο 

στόχο, πρέπει οπωσδήποτε να δώσουµε πρώτα ένα θετικό ορισµό της 

έννοιας της ελευθερίας…».   Ροµπέρτο Αµπροσόλι  
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ΣΤΟΧΟΙ 
 

 

1. 

            

   Η  γενικευµένη κοινωνική αυτοδιεύθυνση σαν διαρκώς 

εξελισσόµενη κοινωνική , οικονοµική – οργανωτική  συνθήκη, ο 

αποκεντρωτισµός - κέντρο είναι παντού και περιφέρεια πουθενά- η   

αλλαγή του καταστατικού χάρτη των δήµων και των κοινοτήτων και 

η µετατροπή τους σε κοινωνικά συµβούλια-κοµµούνες, η 

αυτοθέσµιση, η αυτονοµία, το αυτεξούσιο, οι κοινωνικές 

πολιτοφυλακές και η άµεση δηµοκρατία σαν πολιτειακό σύστηµα 

λήψης των αποφάσεων, η ανακλητότητα και κυκλικότητα της 

εκπροσώπησης από τις γενικές συνελεύσεις των κοινοτήτων, η 

σύνθεση και συνεκτικότητα στην προσπάθεια λήψης των 

αποφάσεων, το δικαίωµα της διαφωνίας (όχι σαν αυτοσκοπός), το 

δικαίωµα στις µειοψηφούσες απόψεις να υλοποιούν τις προτάσεις 

τους, η οµοσπονδιοποίηση των κοινοτήτων, η συνοµοσπονδιοποίηση 

των οµοσπονδιών, η αρχή της ελεύθερης συµµετοχής και  

αποχώρησης από αυτές. Όλα τα προηγούµενα αποτελούν 

επιγραµµατικά, τις συνθήκες για µια κοινωνία οργανωµένη από τα 

κάτω. 

Με άλλα λόγια, η οργάνωση όλης της κοινωνικής ζωής από κάτω 

προς τα πάνω και όχι το αντίστροφο, οδηγεί στο δρόµο που περνά 

από το χώρο της πολιτικής και κοινωνικής αυτονοµίας, για τη 

διευθέτηση και αυτοοργάνωση του τοπικού κοινωνικού, οικονοµικού 

και εργασιακού περιβάλλοντος χώρου και χρόνου   στη γενικευµένη 

πολιτική και κοινωνική αυτοδιεύθυνση που είναι η αναγκαία 

συνθήκη για να περάσει η ανθρωπότητα στην αληθινή  ελευθερία, 

στην πραγµατική ισότητα, την αληθινή κοινωνική δικαιοσύνη και 

την πραγµατική  οικολογική ισορροπία. 
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2. 
 

 Κάτω από τις συνθήκες καπιταλιστικής βαρβαρότητας που 

ζούµε µόνο η δηµιουργία κινήµατος από τη βάση προς τα πάνω, 

δηλαδή από τον κοινωνικό, εργασιακό και δηµοτικό χώρο σε µια 

κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής των θεσµών και διαδικασιών της 

κεφαλαιο-κρατικής τάξης πραγµάτων µπορεί να θέσει συνολικά τα 

ζητήµατα ανατροπής αυτών των συνθηκών.  

Μέσα από τις διαδικασίες των γενικών συνελεύσεων και της 

ανακλητής εκπροσώπησης για την από κοινού λειτουργία της 

κοινωνικής ζωής, δηµιουργώντας και προτείνοντας στην κοινωνία 

διαδικασίες και όργανα που θα την κάνουν ανοιχτή σε συνθήκες 

επανατροφοδοτούµενης ελευθερίας, γκρεµίζοντας το 

συγκεντρωτισµό του κράτους και την αστικοποίηση των πόλεων.  

Ενάντια στην οικονοµία για την οικονοµία και την κατανάλωση για 

την κατανάλωση, µετατρέποντας την εργασία από µισθωτή δουλεία 

σε δηµιουργική δράση και δηµιουργώντας εκείνες τις συνθήκες που 

θα επιτρέπουν την κατανόηση και τη συνεργασία  µε τη φύση. 

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση, είναι αναγκαία η δηµιουργία 

ελευθεριακών συλλογικοτήτων δράσης (συµβούλια γειτονιάς, 

επιτροπές κατοίκων, συνεργατικές δράσεις, αυτόνοµα συνδικάτα 

,πολιτιστικά στέκια, εργασιακά συµβούλια, σύλλογοι νέων και 

φοιτητών, οικολογικές οµάδες και οργανώσεις, οικοκοινότητες  

κτλ), που µπορούν να µετατραπούν σε  όργανα αποδόµησης του 

κρατικού  και κοµµατικού ελέγχου και ρήξης µε την υπάρχουσα 

κατάσταση. 

Αυτά τα όργανα αποδόµησης, σε οριζόντια διασύνδεση, 

συνεργασία και συντονισµό µε όλες τις γειτονιές και περιοχές, τόσο 

για τα ιδιαιτέρα, τα τοπικά όσο και για τα γενικότερα προβλήµατα  

και ενδιαφέροντα τους, πρέπει να εµπεριέχουν ξέχωρα από το µερικό 

και το ολικό ζήτηµα ανατροπής, µέσα από τη σύνδεση της 

καθηµερινότητας µε τα υπαρκτά προβλήµατα που δηµιουργεί αυτή η 

κοινωνία της εκµετάλλευσης, της καταπίεσης και της µόλυνσης, σε  

µια διαδικασία αναπόσπαστη από την υπόθεση της συνολικής ρήξης 

και ανατροπής της κεφαλαιο-κρατικής  κοινωνίας.  
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Τέλος, αυτές οι αντιθεσµίσεις δηµιουργώντας το δικό τους 

πρότυπο ζωής ,τη δική τους «εσωτερική» ζωή µε τις δικές τους 

ανθρώπινες σχέσεις που είναι  ενάντια στην αλλοτρίωση και ενάντια 

στην  αποξένωση, όπου ο κάθε αγωνιστής, αλλά και ο καθένας 

καταπιεσµένος άνθρωπος, θα πρέπει να βρίσκει ζεστασιά, 

κατανόηση, αγάπη, θαλπωρή και αλληλεγγύη. Αυτές οι 

αντιθεσµίσεις µπορούν και πρέπει να αποτελέσουν την «αντι 

κοινωνία» µας, το πρόπλασµα για την µετάβαση στην νέα κοινωνική 

ζωή. 

 

3. 

 

Ακόµα και να θέλαµε, είναι αδύνατο να περιγράψουµε, να 

προδιαγράψουµε ή να προκαθορίσουµε στις λεπτοµέρειες τους  τη 

µορφή και το περιεχόµενο της κοινωνικής αναγέννησης σε όλα  τα 

επίπεδα που θα φέρει η κοινωνική αυτοδιεύθυνση.  Χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι δεν αφήνουµε  τη σκέψη και τη φαντασία να 

οραµατιστεί και να σχεδιάσει. 

Με τίποτα όµως δε µπορεί να προκαθοριστεί – εγκλωβιστεί σε 

νεκρά εγκεφαλικά σχήµατα και χιλιαστικές επινοήσεις,  ο οργασµός 

και ο πλούτος της  ζωής στην αταξική – ακρατική κοινωνία, σε µια 

κοινωνία που η ζωή αποκτά νόηµα και περιεχόµενο, σε µια κοινωνία 

που ο άνθρωπος σαν πρόσωπο αποκτά σηµασία και νόηµα.  

Κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ζήτηµα της υπέρβασης και µετάβασης σ΄ 

αυτές τις  νέες συνθήκες  αποκλείει κάθε έννοια νοµοτελειακής 

βεβαιότητας, δεδοµένου πως  η απελευθέρωση των καταπιεσµένων – 

εκµεταλλευοµένων τις σηµερινής εποχής, είναι έργο των ίδιων. 

Άλλωστε, και ο σχεδιασµός υπό το πρόσχηµα της επιστηµονικότητας 

είναι µια φενάκη.  

    ( Η επίκληση της επιστήµης αντί για την επίκληση του λαού 

επαναφέρει, σαν ηχώ, εκείνες τις παλιές σελίδες του Μπακούνιν 

σχετικά µε τους κοιµισµένους, τα ευχαριστηµένα τέκνα της 

µπουρζουαζίας, τους διπλωµατούχους, που όπως έλεγε, 

"αφιερώνονται αποκλειστικά στη µελέτη των µεγάλων προβληµάτων 

της φιλοσοφίας, της κοινωνικής και πολιτικής επιστήµης- και 



 30 

επεξεργάζονται θεωρίες που -τελικά δεν έχουν άλλο σκοπό παρά να 

δείχνουν την οριστική ανικανότητα των εργατικών και λαϊκών 

µαζών). 

     ∆εν είναι ιστορικά επιβεβαιωµένο ότι οι καταπιεζόµενοι – 

εκµεταλλευόµενοι της σηµερινής εποχής,  θα ακολουθήσουν τον 

έναν  ή τον άλλο δρόµο. 

 Εκείνο, όµως, που µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα είναι, ότι 

χωρίς πλατιές µαζικές ελευθεριακές, αντιιεραρχικές, 

αντισυγκενρωτικές  οργανώσεις, χωρίς λαϊκά αντιθεσµικά όργανα, 

χωρίς συνοχή θεωρίας και πράξης δεν µπορεί να επιτευχθεί αυτός ο 

αγώνας.  Ή που θα είναι αγώνας απελευθερωτικος ή που δε θα 

είναι!.  

Καθώς δεν µπορεί να υπάρξει ελευθεριακη-αντιιεραρχική 

κοινωνία χωρίς ελευθεριακούς-αντιεξουσιαστές, και καθώς αυτοί 

δηµιουργούνται µόνο από την ορθολογική συζήτηση και κατανόηση 

των αγώνων, εκείνοι που ήδη αντιπαρατίθενται στο κράτος και την 

ταξική κυριαρχία , οφείλουν να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν 

θετικά και πρακτικά αυτές τις διαδικασίες και τους αγώνες. 

Ο αγώνας για µια κοινωνία προς το ανθρωπινότερο, δηλαδή, 

χωρίς κυριαρχία και εκµετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, θα 

είναι διαρκής και πολύµορφος. ∆ε θα είναι αγώνας µόνο για την 

καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου, αλλά και αγώνας για την 

αλλαγή της συνείδησης και του τρόπου σκέψης µας.  

Αγώνας που δε θα αφορά µόνο την αλλαγή της κοινωνικής βάσης, 

(οικονοµία, σχέσης παραγωγής) αλλά και το εποικοδόµηµα 

(πολιτισµός, κοινωνικές σχέσης) θέτοντας σε αµφισβήτηση  και 

ανατροπή το πολιτειακό και πολιτισµικό µοντέλο του καπιταλισµού 

και του κράτους.   

4. 

 

     Συνοψίζοντας το περιεχόµενο του αγώνα µας, παλεύουµε µέσα 

από επαναστατικές (1) µαζικές διαδικασίες να διαµορφωθούν  και να 

επιβληθούν εκείνες οι συνθήκες όπου: 
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1. Η συγκεντροποίηση της πολιτικής εξουσίας και του κράτους, 

αντικαθίσταται    µε την αποκέντρωση και οµοσπονδιοποίηση όλων 

των κοινοτήτων.       

 

2.  Το σύστηµα της πολιτικής διαµεσολάβησης, αντικαθίσταται 

µε την άµεση δηµοκρατία των λαϊκών συνελεύσεων µε άµεσα 

ανακλητή και κυκλική εκπροσώπηση.  

 

3. Οι επιβαλλόµενες και αυστηρά πυραµιδοειδείς δοµές της 

ιεραρχικής - κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, αντικαθίσταται µε τη 

δηµιουργική και οριζόντια σχέση των αυτόνοµων κοινοτήτων και 

συνεργατικών ενώσεων  που επιδέχονται πάντα βελτιώσεις στη 

µορφή και στο περιεχόµενό τους. Υπάρχει µια ανθρώπινη κοινότητα 

και οι κοινωνικοί διαχωρισµοί οι βασισµένοι σε τάξη, εθνικότητα, 

φύλο ή ράτσα πρέπει να εξαφανιστούν. 

 

 

 

4. Το σύστηµα της διαχείρισης των ανθρώπων, αντικαθίσταται 

από τη διαχείριση των πραγµάτων, µέσω της γενικευµένης 

κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης.  

 

5. Η ισότητα απέναντι στο νόµο, αντικαθίσταται µε την ισότητα 

µεταξύ των ανθρώπων. Ο καταναγκασµός του νόµου, αντικαθίσταται 

από τις αµοιβαίες συµφωνίες. 

 

     6. Η κοινωνική ανισότητα του συστήµατος κυριαρχίας, 

αντικαθίσταται από την κοινωνική ισότητα, όχι σαν ισοπεδωτική 

οµοιοµορφία, αλλά µέσα από την διαφορετικότητα των ίσων.  

 

7. Οι διαταραγµένες και καταρρέουσες ισορροπίες του φυσικού 

περιβάλλοντος, απόρροια της απληστίας του κεφαλαιοκρατικού 

συστήµατος για κυριαρχία, επέκταση και κέρδος, αντικαθίσταται 

από ένα οικονοµικο - κοινωνικό σύστηµα µη διαταραγµένο από 

κοινωνικές ανισότητες και γι΄ αυτό οικολογικά ισορροπηµένο.   
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8. Η κυριαρχία απέναντι στην φύση και το περιβάλλον 

αντικαθίσταται από την κατανόηση της φύσης, την διατήρηση  της 

ισορροπίας και την συνεργατική σχέση µ΄ αυτή. 

 

9.  Η κυριαρχία της επιστήµης και της τεχνολογίας πάνω στην 

κοινωνία  και οι γνώσεις που παράγονται, ελέγχονται και 

καρπώνονται από τις ολιγαρχίες, αντικαθίστανται από την ισορροπία 

µεταξύ "του δέντρου της ανθρώπινης γνώσης" - κοινωνικής  

εµπειρίας και των επιτευγµάτων της επιστήµης και της τεχνολογίας, 

στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και του ατόµου. 

 

     10.  Η πνευµατική και η γνωστική ιδιοκτησία, αντικαθίσταται 

από τη γνώση και τη δηµιουργικότητα σαν κοινωνικά αγαθά και σαν 

τέτοια, ελεύθερα προσβάσιµα σε όλη την κοινωνία. 

 

11.   H εµπορευµατοποίηση της παιδείας και της γνώσης, 

αντικαθίσταται από την χαρά και απόλαυση της µεταδιδόµενης 

γνώσης που σαν δηµόσιο αγαθό παρέχεται σε όλους, ελεύθερα 

προσβάσιµη σε όλες τις βαθµίδες. Η παιδαγωγική της υποταγής,  της 

δηµιουργίας υπηκόων και της επιβολής άκριτων γνώσεων, 

αντικαθίστανται, από την διαπαιδαγώγηση της ελευθερίας, της 

αυτονοµίας και της κριτικής σκέψης.  

 

12.  Η  υγεία από εµπόρευµα  και η ιατρική επιστήµη  ως 

ανεξάρτητη αυτονοµηµένη κατάσταση έξω από τις κοινωνικές 

ανάγκες και πάνω από την κοινωνία και προϊόν των εταιριών, 

αντικαθίσταται από την υγεία σαν δηµόσιο αγαθό που παρέχεται 

ισότιµα σε όλους και η ιατρική επιστήµη ξαναγίνεται  η επιστήµη 

του ανθρώπου στην υπηρεσία της κοινωνίας και της υγείας.  

 

13. Η παραµέληση, η αδιαφορία και η υποκριτική φιλανθρωπία 

για τους απόµαχους της ζωής ,τα παιδιά, αλλά και των ανήµπορων 

προς εργασία, αντικαθίσταται από την  κοινωνική πρόνοια,  µέριµνα, 

φροντίδα και εξασφάλιση των µέσων επιβίωσης, ανάπτυξης και 

ευηµερίας όχι µόνο γι΄ αυτούς, µα  και για όλους όσους αδυνατούν 
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να τα εξασφαλίσουν οι ίδιοι µε την εργασία τους (γιατί ο άνθρωπος 

εκτός των άλλων σιχαίνεται την ελεηµοσύνη). 

 

14. Η ατοµική ιδιοκτησία της γης και των µέσων παραγωγής, 

αντικαθίσταται µε την κοινή συλλογική ιδιοκτησία (ως προς τις 

κοινωνικές µορφές παραγωγής) και την ατοµική χρήση  (ως προς τις 

ατοµικές µορφές παραγωγής). 

  

15. Η σηµερινή κεφαλαιοκρατική οικονοµία και εµπορευ- 

µατοποιηµένη παραγωγή που είναι  πάνω και πέρα από τις 

πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες αντικαθίσταται, από την πολιτική 

οικονοµία  και παραγωγή ενσωµατωµένη µέσα στις κοινότητες και 

την κοινωνική ζωή. 

 

16.  Η παθητικότητα των µαζών, ως υποταγµένων παραγωγών και 

εξαρτηµένων καταναλωτών. Και ο υποβιβασµός  της έννοιας του 

πολίτη σε οπαδό, ψηφοφόρο, καταναλωτή που έχει επιφέρει ο 

καπιταλισµός,  αντικαθίσταται µε την άµεση και ενεργή συµµετοχή  

των ανθρώπων µέσα από  παραγωγικά – καταναλωτικά- κοινοτικά 

συµβούλια.  

 

   17.   Το καθεστώς της µισθωτής δουλείας, αντικαθίσταται από την 

αυτοδιεύθυνση της εργασίας. Οι ίδιοι πολίτες που είναι ταυτόχρονα 

εργαζόµενοι-παραγωγοί-καταναλωτές  είναι ταυτόχρονα µέλη 

κοινοτήτων θα αποφασίζουν τι παράγουν, γιατί το παράγουν, πώς το 

παράγουν, πού το διαθέτουν, αρχικά µέσα από την αρχή: «από τον 

καθένα σύµφωνα µε τις πηγές και τις ικανότητες του στον καθένα 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του».  

 

18. Ο  καπιταλιστικός καταµερισµός της εργασίας, αντι- 

καθίσταται από την δηµιουργική ολοκλήρωση και ενοποίηση της 

εργασίας, είτε είναι βιοµηχανική, είτε είναι αγροτική, είτε είναι 

χειρονακτική είτε πνευµατική.  
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19.  Η καταπίεση και η εµπορευµατοποίηση των  ενστίκτων και 

των αισθήσεων, αντικαθίσταται µε την όλο χαρά απελευθέρωση της 

ανθρώπινης φύσης.  

 

20. Η ηθική της υποταγής, της υπεκφυγής, του ανταγωνισµού, 

του ψεύδους και της ανευθυνότητας, αντικαθίσταται µε την ηθική 

της ελευθερίας, της άµιλλας, της αλληλεγγύης, της αξιοπρέπειας και 

της υπευθυνότητας.«Όχι δικαιώµατα χωρίς υποχρεώσεις, όχι 

υποχρεώσεις χωρίς δικαιώµατα».   

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 
 

     ∆ιακηρύττουµε ότι: Από την αρχαιότητα, ο όρος κοµµουνισµός 

δεν σήµαινε µια µέθοδο αγώνα και πολύ λιγότερο µια συγκεκριµένη 

µέθοδο συλλογισµού, αλλά ένα κοινωνικό σύστηµα βασισµένο στην 

ολοκληρωτικά ριζοσπαστική αναδιοργάνωση της κοινωνίας, στη 

βάση της κοινής ιδιοκτησίας του πλούτου, της κοινής απόλαυσης 

των καρπών της κοινής εργασίας από τα µέλη της ανθρώπινης 

κοινωνίας, χωρίς κανείς να µπορεί να οικειοποιείται κάποιο 

κοινωνικό κεφάλαιο για τον εαυτό του για τα αποκλειστικά του 

οφέλη και να αποκλείσει ή να βλάψει τους άλλους.  

    Ο κοµµουνισµός πρέπει να συνθέτει την οικονοµική βάση µιας 

κοινωνίας που έχει µετασχηµατιστεί µέσω µιας επαναστατικής 

διαδικασίας, ενώ η αναρχία είναι το πολιτικό της αποκορύφωµα.  

     Ο ελευθεριακός (2) κοµµουνισµός είναι η οικονοµική διευθέτηση 

πάνω στην οποία θα µπορούσε να βασιστεί µια κοινωνία χωρίς 
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κυβέρνηση. Η άµεση δηµοκρατία αναφορικά µε τους τρόπους λήψης 

των αποφάσεων και της ελευθερίας  του λόγου του πράττειν  και του 

σκέπτεσθαι  βρίσκουν την κορύφωση τους στην αναρχία (δηλαδή, 

στην απουσία κάθε κυβέρνησης), ενώ ελεύθερη και εθελοντική 

οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων είναι ο καλύτερος τρόπος να 

εφαρµοστεί ο κοµµουνισµός. Το ένα είναι, κατά τον 

αποτελεσµατικότερο τρόπο, η εγγύηση του άλλου και αντιστρόφως. 

Από εδώ και η συγκεκριµένη διατύπωση του Αναρχικού κοµµουνισµού 

ως ιδανικού και ως κίνητρου για αγώνα.  

 

 

6. 
 

      Σ΄ αυτόν τον αγώνα, που είναι ο µόνος που αξίζει τον κόπο να 

συµµετέχουµε, ακόµα και να αφοσιωθούµε, εµείς οι αναρχικοί δε θα 

είµαστε µόνοι µας. Ένα πλατύ µαζικό αντιεξουσιαστικό – 

αντιιεραρχικό - ελευθεριακό  ρεύµα θα έρθει και θα  σαρώσει τον 

παλιό κόσµο. Έτσι που να µη µείνει λίθος επί λίθου! 

   Έτσι που το κράτος και ο καπιταλισµός να πάρουν επιτέλους τη 

θέση που τους  αρµόζει :  στο µουσείο της ιστορίας. 

   Οι νέες κοινωνικές φόρµες περιµένουν αυτούς που θα τις 

δηµιουργήσουν ! 

         

 

 

Σηµείωση: 

 

    1)  Ένας αναρχικός που ικανοποιείται µε τον περιορισµό των 

εξουσιών και εγκαταλείπει την ιδέα της κατάργησης του κράτους και 

της ατοµικής ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής, ένας αναρχικός 

που αποδέχεται να απολαµβάνει κάποιος τα αγαθά του και τη µικρή 

του ατοµική ευτυχία, διάγοντας µια άνετη ζωή, ένας αναρχικός, λέω, 

που αποδέχεται τα όρια τα οποία του επιβάλλει το εδραιωµένο 

σύστηµα, δεν είναι αναρχικός, αλλά φιλελεύθερος. Και δε θα 

υπάρξει µια «σχιζοφρενική συνείδηση» που να µπορεί να τον σώσει.  
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Ο αναρχικός που εγκαταλείπει την ιδέα της επανάστασης γίνεται, 

είτε το θέλουµε είτε όχι, ένας «φίφις», όπως τον αποκαλούν στη 

Γαλλία (φί-φις: φιλελευθερο-φιλελευθεριακός).        

Εντουάρντο Κολόµπο 

 

     2) O Κροπότκιν   πρώτος χρησιµοποίησε τον όρο ελευθεριακός το 

1890, για να δηµιουργήσει   µια οµπρέλα για τις µυριάδες οµάδες που 

δεν αγωνίζονταν µόνο για ελευθερία, αλλά και για ισότητα και για 

την εναρµόνιση των δύο αυτών φαινοµενικά αντίθετων εννοιών. 

Υποστήριζε ότι η ελευθερία είναι ποιοτική ως τέτοια αποτελεί φυσική 

συνέπεια της ισότητας που βασίζεται στην κοινοτική ζωή και στα 

δηµοκρατικά ιδανικά. 

 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ 
 

 

1. 

 
Από την εµφάνιση των εξουσιαστικών – ιεραρχικών συστηµάτων 

και του κράτους ως δύναµη επιβολής και θέλησης των ολίγων, οι 

ολιγαρχίες αντιλαµβάνονται  και οργανώνουν την κοινωνική ζωή 

«κατ΄ εικόνα και καθ΄ οµοίωσιν» του εαυτού τους. Αντιλαµβάνονται 

τον κόσµο, και κατ΄ επέκταση τη ζωή, µονοσήµαντα, µονοδιάστατα 

και οµοιόµορφα, κατά συνέπεια, κυριαρχικά.  

Γι΄ αυτό, όπου εµφανίζεται µια διαφορετική εκδήλωση και 

οργάνωση της κοινωνικής ζωής, η κυριαρχία έχει την τάση να την 

καταστέλλει. Και όταν δεν επαρκεί η καταστολή επιχειρεί  να την 

αφοµοιώσει και να την αποδεχθεί  στο µέτρο που καταφέρνει να 

αυτοαναπαραχθεί  µέσα της.   

 

 



 37

 

2. 

 
Τα αστικά και αργότερα κρατικο – καπιταλιστικά, 

«σοσιαλιστικά» καθεστώτα που επιβλήθηκαν µετά από τις µεγάλες 

λαϊκές επαναστάσεις, από τον δέκατο όγδοο µέχρι και τον εικοστό  

αιώνα, αν και εναντιώθηκαν στη φεουδαρχία, στη µοναρχία και στο 

δεσποτισµό, σκόπιµα διαστρέβλωσαν τους αγώνες  για την 

οργάνωση της κοινωνίας από τα κάτω προς τα πάνω. 

Μέσα από ελιτίστικες αριστοκρατικές αντιλήψεις και δοξασίες 

µην έχοντας εµπιστοσύνη στις λαϊκές µάζες - οι λαϊκές µάζες δεν 

είναι ικανές να αυτοκυβερνηθούν - παραχάραξαν την αξίωση  αυτών 

των επαναστάσεων για πολιτικές ελευθερίες, κοινωνική ισότητα, 

αδελφότητα και τον λαϊκό αυτοπροσδιορισµό και επέβαλαν 

συστήµατα διακυβέρνησης που διατήρησαν τους θεσµούς των 

φεουδαρχικών -µοναρχικών καθεστώτων. (Γιατί, τι άλλο είναι ο 

θεσµός της πρωθυπουργίας, της προεδρίας, των υπουργών, του 

δηµάρχου κτλ);. 

Έτσι οι αστικές και µετέπειτα εργατικές µικροαστικές ελίτ 

εκµεταλλευόµενες τις τεράστιες προοπτικές που άνοιγαν οι λαϊκές 

επαναστάσεις, σφετερίστηκαν αυτή τη δυναµική εξ΄ ονόµατι του 

εαυτού τους και της τάξης που εκπροσωπούσαν. Από το αυτεξούσιο 

των εθνοσυνελεύσεων,  των τοµέων και της συντακτικής  περάσαµε 

στην εξουσία του διευθυντηρίου και του Βοναπάρτη, αργότερα ενός 

Αδόλφου, ενός Μπενίτο και µυρίων άλλων και από το αυτεξούσιο 

των συµβουλίων – σοβιέτ και των εργατικών επιτροπών περάσαµε 

στην εξουσία µιας πολιτικής κλίκας , του κόµµατος,  του Πατερούλη 

τον λαών και του Μεγάλου Τιµονιέρη. 

   Συµπύκνωσαν και µεγιστοποίησαν την ιεραρχία (πρώτη φορά στην 

ιστορία της ανθρωπότητας σε τέτοιο βαθµό), µέχρι τα έσχατα όριά 

της και στο  τέλος στρατιωτικοποίησαν όχι µόνο όλες τις βαθµίδες 

των ανθρώπινων εκδηλώσεων, αλλά και το σύνολο της κοινωνικής 

ζωής.  
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3. 
 

Μέχρι σήµερα,  βλέπουµε να συµβιώνουν µονάρχες µε 

κοινοβούλια, δικτάτορες και τύραννοι µε δηµοκρατικό προσωπείο, 

θεόσταλτοι σωτήρες, πατερναλιστές και πλήθος άλλοι σαλτιµπάγκοι, 

και όλα αυτά τα πολιτειακά συστήµατα, φυσικά, αυτοαποκαλούνται  

λαϊκά ή  δηµοκρατικά. 

Ακόµα και δίπλα στην πιο  «µοντέρνα» φιλελεύθερη εκδοχή του 

συστήµατος κυριαρχίας, το µοίρασµα της εξουσίας µεταξύ των ελίτ, 

δηλαδή της κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης και της εναλλαγής των 

προσώπων στην εξουσία, συνυπάρχουν στην οικονοµία και στην 

πολιτική,  ο νεποτισµός (οικογενειοκρατία),  το  πολιτικό 

κληρονοµικό δίκαιο, η προσωπολατρία, η ευνοιοκρατία, τα προνόµια 

και η διαφθορά. 

Όλα τα παραπάνω είναι, ουσιαστικά, δοµικά στοιχεία του 

καπιταλισµού και του κράτους ,γιατί απλούστατα χωρίς αυτά τα 

χαρακτηριστικά, ούτε η εξουσία των εκάστοτε πολιτικών ελίτ θα 

διαρκούσε για πολύ, ούτε φυσικά, η εκλογική πελατεία των 

κοµµάτων. 

 

4. 
 

Η σύγχρονη δηµοκρατία στις µέρες µας είναι µια τυπική αστική 

επίκληση των ατοµικών δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου. Οι 

πολιτικές κάστες εκφραστές  αυτής τής δηµοκρατίας στην 

πραγµατικότητα από την µια προωθούν την λεγόµενη συµµετοχή 

στα κοινά που εξαντλείται στην άσκηση του εκλογικού διώµατος και 

από την άλλη προωθούν την παραίτηση από τα κοινά µε την 

επαγγελµατοποίηση, κοµµατικοποίηση της πολιτικής ζωής, ενώ το 

λεγόµενο πλειοψηφικό σύστηµα που διατυµπανίζουν καταρρέει από 

την µι αθρόα προσέλευση των ψηφοφόρων στις εκλογές, φυσικά δεν 

τους απασχολεί να κυβερνούν µειοψηφικά αρκεί να µην ύπαρξει 

κυβερνητικό κενό,   διαλύουν τον κοινωνικό ιστό και εξατοµικεύουν 
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τα πρόσωπα προωθώντας από τη µία την ιδιώτευση – ο σώζων εαυτό 

σωθήτω – και  από την άλλη   τη µαζικοποίηση.   

 Μαζικοποίηση µέσα από τους µηχανισµούς ελέγχου της γνώµης,   

της συνείδησης και συµπεριφοράς, από τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης. 

Μέσα που έχουν µετατραπεί σε τεράστιες µηχανές συµφερόντων, 

δύναµης (θυµίζοντας την  δύναµη τής προπαγάνδας που είχαν και 

έχουν  οι εκκλησίες), προπαγάνδας και πλύσης εγκεφάλου.  

Μαζικά µέσα που προωθούν την διαιώνιση και επέκταση της 

κυριαρχίας κεφαλαίου και κράτους, µε σχέση συγκοινωνούντων 

δοχείων,  µεταξύ αυτών  και των πολιτικών ελίτ, διαστρεβλώνοντας 

και διαπλάθοντας την ελεύθερη βούληση και την κριτική σκέψη των 

οικονοµικά εκµεταλλευόµενων και πολιτικά καταπιεζοµένων 

ανθρώπων. 

 Η  κοινωνικότητα του καπιταλισµού και η έννοια του πολίτη δεν  

συνιστούν κοινωνία των πολιτών, αλλά, πληθυσµιακή συσσώρευση 

ιδιωτών – υπηκόων, οπαδών, ψηφοφόρων, καταναλωτών µε 

υπέρτατο δικαίωµα, το δικαίωµα στην ιδιοκτησία και την 

κατανάλωση, είναι η «κοινωνία» των ιδιωτών (αρρώστων) µε χίλια 

δυο αντικρουόµενα ιδιωτικά-ατοµικά συµφέροντα που ιεραρχούνται, 

διαµορφώνονται και διαχειρίζονται από τις εκάστοτε πολιτικές  ελίτ. 

Έτσι, η ελευθερία ταυτίζεται µε την  οικονοµία της αγοράς και τη 

συσσώρευση  του κέρδους. 

Η ελευθερία είναι η αγορά, όχι των ιδεών και του πράττειν, αλλά 

αφενός  της κατανάλωσης και της διακίνησης εµπορευµάτων, και 

αφετέρου του επιχειρείν των µεγαλοϊδιοκτητών της γης, των µέσων 

παραγωγής , των υπηρεσιών, του θεάµατος – ακροάµατος και των 

άυλων κεφαλαίων. 

    

5. 
 

  Οι κυρίαρχες πολιτικές ελίτ, µέσα από το προσωπείο της λεγόµενης 

αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας - σε όλες τις εκδοχές της - και 

µέσω της διαδικασίας των εκλογών, καλλιεργούν την αυταπάτη πως 

έτσι εκφράζεται η λαϊκή θέληση, δηµιουργούν  τις ανάλογες 

συναινετικές διαδικασίες και νοµιµοποιούνται.  
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     Με αυτή τη διαδικασία, ανεξάρτητα αν την επόµενη των εκλογών 

αναιρούνται  οι υποσχέσεις, και τα προγράµµατα των πολιτικών ελίτ  

και οι βεβαιότητες του  λαού µετατρέπονται σε θολές καταστάσεις, 

αυτή η αντιπροσώπευση δεν µπορεί να ανακληθεί.  Στερείται, έτσι, η 

δύναµη του λαού και µεταβιβάζεται στην κυρίαρχη τάξη και στην 

πολιτική ελίτ που την εκπροσωπεί.  

Από την άλλη, όµως, κάθε εναλλαγή  της κυβερνητικής εξουσίας 

κρύβει τη µεγαλύτερη δυνατή υπόσχεση αλλά και απάτη για την 

ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας,  ενώ αφαιρεί από τους 

ανθρώπους την συνείδηση  ότι έχουν την δυνατότητα και µπορούν 

να παίρνουν αποφάσεις ως ίσοι µεταξύ ίσων για την κοινωνία.   

Το µοντέλο της δήθεν διαδοχής συστηµάτων πολιτικής 

διακυβέρνησης σε όλο τον πλανήτη (ενώ στην ουσία δεν αλλάζουν 

οι πολιτικές αλλά τα πρόσωπα), και του κοινοβουλευτισµού που 

προωθούν οι Αµερικάνοι και οι Ευρωπαίοι ιµπεριαλιστές 

εξασφαλίζει  τη δυναµική ενσωµάτωση όλων εκείνων των στοιχείων  

που επιβάλλει σε κάθε χώρα  µια κυρίαρχη οµάδα-ελίτ 

επαγγελµατιών πολιτικών, εξουσιοδοτηµένη από τις οικονοµικές  

ολιγαρχίες να λαµβάνει για   λογαριασµό όλης της κοινωνίας 

αποφάσεις ακόµα και όταν επικαλούνται  κατ΄ επίφαση φυσικά,    τις 

επαναστατικές   αξίες της ισότητας, της δικαιοσύνης, της 

αλληλεγγύης και  της ελευθερίας.  

  

 

6. 

 
Ο νεο-φιλελευθερισµός σαν κοινωνικο οικονοµικό µοντέλο και ο 

ατοµικισµός σαν αντίληψη που προάγονται και επιβάλλονται από τις 

κυρίαρχες ελίτ της τεχνο-γραφειοκρατίας και της πολιτικής µαζί µε 

την άρχουσα οικονοµική τάξη, τείνουν να επικρατούν σαν 

κοινωνικές σχέσεις, ενώ το τέλος των ιδεολογιών που προβάλλουν οι 

κοινωνιολόγοι- απολογητές της κυριαρχίας, εξυπηρετεί την  επιβολή 

και επικράτηση µόνο µιας ιδεολογίας: αυτής του 

νεοφιλελευθερισµού και του ατοµικιστικού ωφελιµισµού. 
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Μέσω της ιδεολογικής τροµοκράτησης οι καπιταλιστές µας 

πείθουν (βλέπε τη θεωρία του µονόδροµου, όσον αφορά το 

οικονοµικό µοντέλο «ελεύθερη» αγορά, “ανάπτυξη ή θάνατος” κτλ), 

ότι η αστική δηµοκρατία και ο κοινοβουλευτισµός, είναι τα 

καλύτερα πολιτειακά συστήµατα. 

  Μέσω της στρατηγικής του φυσικού φόβου, ο καπιταλισµός έχει 

αδρανοποιήσει την καταπιεσµένη - εκµεταλλευόµενη κοινωνία από 

το όνειρο, τη διάθεση και την θέληση για αγώνες υπέρβασης και 

ανατροπής της σηµερινής πραγµατικότητας. Και βέβαια, όσο πιο 

φιλελεύθερος - µονεταριστικός γίνεται ο καπιταλισµός, τόσο 

περισσότερο έχει την ανάγκη της κρατικής βοήθειας για να 

καταστέλλει τις αντιδράσεις, που είναι  ανέξοδη για τα αφεντικά, 

αφού τους παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες δωρεάν.  

Έτσι, όταν διεξάγονται κάποιοι αγώνες – οι οποίοι τις 

περισσότερες φορές  δεν είναι ούτε καν αµυντικοί - οπισθοδροµούν 

και χάνονται και τα ελάχιστα που είχαν µέχρι τότε κερδισθεί από 

τους  προγόνους µας προλετάριους, φέρνοντάς µας σε µια 

κατάσταση να διεκδικούµε αυτό που ήδη υπάρχει. ∆ηλαδή, τις 

παλιές λαϊκές ελευθερίες, τις έστω και λίγες  δηµοκρατικές 

κατακτήσεις και εργατικά δικαιώµατα. 

Η ολοκληρωτική αναδόµηση του κοινωνικού ιστού και της 

συναίνεσης  που είχε επιβληθεί την προηγούµενη ιστορική περίοδο, 

από την σοσιαλδηµοκρατική διαχείριση του καπιταλισµού µέσω του 

λεγόµενου κράτους πρόνοιας, των δηµοκρατών ριζοσπαστών, µέσω 

του λεγοµένου κράτους δικαίου και των µπολσεβίκων µέσω του 

λεγόµενου «σοσιαλιστικού» κράτους, τα τελευταία χρόνια 

αναιρείται.  

Αναιρούνται επίσης και οι κατακτήσεις που επιβλήθηκαν από τους 

αγώνες των εργαζοµένων για βελτίωση  των εργασιακών, 

παραγωγικών σχέσεων και αµοιβών τους.  

Κατεδαφίζεται αυτή η συναίνεση, αυτή η µεταπολεµική ταξική 

συνεργασία µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, αυτό το οικοδόµηµα   

«το µέγαρο του λαού και τις δηµοκρατίας» και σωριάζεται σαν 

χάρτινος πύργος, από τους επιγόνους αυτών των ιδεών,  τους 

νεοσοσιαλ–φιλελεύθερους, (αφού πρώτα εξασφαλίσανε ότι δεν θα 

υπάρξει  σοβαρή αντίσταση). 
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 Στα χαλάσµατα του πλειοδοτούν οι νέοι ολιγάρχες, στο 

χρηµατιστήριο των υλικών κατεδάφισης. Χαλάσµατα, που σαν υλικά 

ανακύκλωσης είναι µια διαρκής στόχευση από τη µεριά των 

κυρίαρχων πολιτικών ελίτ και των νέων ολιγαρχιών του πλούτου 

στην χρησιµοποίηση τους   για την αναδόµηση και αναδιάρθρωση 

του κράτους.  

Το τέλος µιας ολόκληρης εποχής σηµατοδοτεί κύρια  για την 

µαρξιστική αριστερά, τα εξής: α. να θέσει στην καθηµερινότητά της 

το ερώτηµα καθαυτό:   τι είναι το κράτος, ποιους σκοπούς και ποιους 

εξυπηρετεί τώρα και µελλοντικά (κάτι ξέρουν για την χρησιµότητα 

του οι φίλοι µας οι σοσιαλφιλελεύθεροι, νεοφιλελεύθεροι  

δηµοκρατικοί), και β. να αναθεωρήσει  και να µετασχηµατίσει την 

άποψή  της γι΄ αυτό, αν θέλει να είναι επαναστατικά ,ουµανιστικά 

και κοινωνικά ωφέλιµη. 

 

  

7. 
 

Το κράτος σήµερα αποκτά την πραγµατική του µορφή. Αυτή για την 

οποία δηµιουργήθηκε. ∆ηλαδή, το φύλακα και το εργαλείο  της 

εκάστοτε άρχουσας τάξης, χωρίς κοινωνικά, δηµοκρατικά, ηθικά, 

προσχώµατα και επικαλύψεις. 

    Στις χώρες του υπαρκτού καπιταλισµού η τεχνογραφειοκρατική 

ιδεολογία του πραγµατισµού, της λειτουργικότητας,  της 

εργαλειακής χρήσης των ανθρώπων, των οικονοµικών µεγεθών και 

της εµπορευµατοποίησης, έχει µετατρέψει εκατοµµύρια ανθρώπους 

σε πληθυσµιακές στοίβες, σε απλούς κατοίκους - καταναλωτές και 

σε νούµερα για στατιστικές.  

Από την άλλη, στις χώρες του πρώην «ανύπαρκτου» σοσιαλισµού, 

µιλάµε για τις ορδές των καταπιεσµένων της νέας εποχής που 

περιφέρονται από ανατολή σε δύση και από βορρά σε νότο, 

στροβιλίζοντας πάνω στα παγωµένα ερείπια που άφησε ο 

επιστηµονικός µαρξιστο - λενινιστικός σοσιαλισµός, διεκδικώντας 

το τίποτα ή αυτό που ήδη υπάρχει, ή ψάχνοντας για ένα νέο ποιµένα.  

Αδιαφορώντας για την τεράστια δηµόσια περιουσία που µε τόσο 

κόπο επιτεύχθηκε από τους προγόνους εργάτες, αφέθηκε να περάσει 
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στα χέρια µιας χούφτας ανθρώπων πρώην αξιωµατούχων 

γραφειοκρατών (1)  του παλιού κρατικο-κοµµατικού καθεστώτος και 

νυν ολιγαρχικών ελίτ  του πλούτου και της πολιτικής.  

  Αυτή η αναδιανοµή του κοινωνικού πλούτου χαρακτηρίζεται ως η 

µεγαλύτερη αναδιανοµή του κοινωνικού πλούτου  που συνέβη ποτέ 

στην ανθρωπότητα , ενώ από την άλλη διαλύθηκαν και 

ιδιωτικοποιήθηκαν δηµόσιες κοινωνικές υπηρεσίες µε βαθύτατα 

δυσµενείς για τις κοινωνίες αυτές, ανθρωπολογικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις.  

Αλλά για να υπερασπίσεις κάτι πρέπει να το αισθάνεσαι δικό σου 

η τουλάχιστον ότι δικαιωµατικά σου ανήκει, τέτοια ήταν και είναι η 

αποξένωση του εργαζόµενου λαού στις χώρες του πρώην υπαρκτού 

«σοσιαλισµού» από τα δηµόσια πράγµατα που ποτέ δεν αισθάνθηκε 

αυτά τα δηµόσια πράγµατα δικά του. 

Έτσι περάσανε από τον κρατικό στον ιδιωτικό καπιταλισµό εν µία 

νυκτί. Επανίδρυσαν το κράτος οι πράκτορες της KGB τη νύχτα, και 

το πρωί  το παρουσίασαν σαν δηµοκρατική φιλελεύθερη λύση. 

Ουσιαστικά, η επανίδρυση του κράτους συνέβη στης χώρες του 

ανατολικού µπλοκ, ενώ στην ∆ύση και ιδιαίτερα στην ∆υτική 

Ευρώπη το κράτος αναδοµείται από τους κυβερνητικούς 

κοµισάριους, την τεχνογραφειοκρατική και πολιτική ελίτ των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος των λαών της  Ένωσης.  

 

8. 

 
 Ο µαρξιστικός σοσιαλισµός (µε τις δύο εκδοχές του την 

ρεφορµιστική σοσιαλδηµοκρατική και την µπολσεβίκικη), αφού 

κυριάρχησε ιδεολογικά για σχεδόν έναν αιώνα, στους κοινωνικούς 

και πολιτικούς αγώνες, µετά την κατάρρευση του έδωσε το 

πλεονέκτηµα στον  φιλελευθερισµό, να φαντάζει σαν νεωτερισµός 

πηγαίνοντας το κοινωνικό ζήτηµα και την κοινωνική ιστορία πίσω 

διακόσια χρόνια.   

 Και αν  το παλιό: «ένα φάντασµα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη», 

ή το πιο πρόσφατο: « η φαντασία στην εξουσία», ή το σηµερινό: «να 

κάνουµε την επανάσταση χωρίς να καταλάβουµε την εξουσία» (!) 

είναι η φαντασίωση των   αδέσποτων παιδιών του µαρξισµού, και αν 
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ένας νέος κευνσιανισµός και συντηρητικός κοινοτισµός φαντάζει 

σαν το νέο πρόταγµα αυτών που ζαλίστηκαν από την δίνη του 

νεοφιλελευθερισµού, της ελεύθερης αγοράς και του ατοµικισµού. 

     Άλλο τόσο και ένας νέος κόσµος είναι εφικτός: αυτός της 

παγκόσµιας αντιεξουσιαστικής, αντιεραρχικής, αντιγραφειοκρατικής 

επανάστασης. Οι νέες κοµµούνες του Παρισιού  που θα έρθουν, 

γίνονται ξανά  η προοπτική για το πέρασµα στην επίλυση του 

πραγµατικού  ταξικού ζητήµατος, δηλαδή της κυριαρχίας και 

εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή είναι η αυλαία του 

21ου αιώνα, που είναι  ο αιώνας µας, και έτσι θα ανοίξει. 

 

 

 

9. 

 
     Στο έµπα του νέου αιώνα του εκσυγχρονισµού, της τεχνολογίας 

και του µινιµαλιστικού κενού, της νεωτερικότητας όπως την 

ονοµάζουν οι αστοί διανοούµενοι που είναι τόσο «νέα»   έχουµε να 

αντιµετωπίσουµε τις  εκδοχές της πολιτικής ολιγαρχίας, από την 

φιλελεύθερη και την σοσιαλ -φιλελεύθερη που κλίνουν όλο και 

περισσότερο προς τον αυταρχισµό, µέχρι τις θεοκρατικές 

δηµοκρατίες τύπου Ιράν και τις λαϊκές δηµοκρατίες τύπου Κίνας. 

     Η «νέα» παγκόσµια εποχή χαρακτηρίζεται από  πολυποίκιλες 

κοινωνικο-οικονοµικές συνιστώσες, που ο τρόπος παραγωγικότητά 

τους κυµαίνεται από τον καπιταλισµό παλαιού τύπου «εντάσεως 

εργασίας», µέχρι τον καπιταλισµό νέου τύπου «εντάσεως 

κεφαλαίων», µεταπρατικές (ραντιέρικες) παλαιού τύπου µέχρι 

εµπορευµατικές νέου τύπου, άντλησης κεφαλαίων από βρόµικες 

µολυσµατικές βαριές βιοµηχανίες παλαιάς τεχνολογίας. αλλά και 

από τη λεγόµενη «νέα οικονοµία»  γνώσης, πληροφορικής,  υψηλής 

τεχνολογίας, χρηµατιστηριακού και τραπεζικού κεφαλαίου. 

Χαρακτηρίζεται επίσης, από την «ανήθικη» οικονοµία, λαθρεµπόριο 

όπλων, ναρκωτικών, δουλεµπόριο γυναικών, παιδιών και 

οικονοµικών µεταναστών».   

    Το παγκόσµιο, αλλά και σε κάθε κράτος χωριστά οικονοµικό-

κοινωνικό περιβάλλον, οι σχέσεις  και ο τρόπος παραγωγής, 
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χαρακτηρίζονται από  τάσεις «εργασιακού µεσαίωνα»και 

«νεοφεουδαρχικής» συσσώρευσης κεφαλαίων και πλούτου των 

εταιριών µε µορφές  ολιγοπωλιακές και µονοπωλιακές, που όλο  και 

περισσότερο συµπράττουν, συνενώνονται και συγχωνεύονται σε 

πολυεθνικά καρτέλ λόγω του ανταγωνισµού. Τα πολυεθνικά καρτέλ 

αυτά, τείνουν να  επηρεάζουν µε σκοπό να καθορίζουν προς όφελος 

τους  σε πλανητική κλίµακα τις πολιτικές εξελίξεις και τα πολιτικο -

κοινωνικά συστήµατα.  

 

 

 

10. 

 
Αυτός ο «εκσυγχρονισµός» έχει δυο πλευρές. Η µία του πλευρά 

δίνει τη δυνατότητα, για παράδειγµα, σε  έναν φύλαρχο φεουδαλιστή 

από το Αφγανιστάν ή σε ένα γεωκτήµονα από την Βραζιλία ή την 

Αφρική, δηλαδή από τις «υποανάπτυκτες» οικονοµίες,  να επενδύει 

κεφάλαια σε οµόλογα των πιο προηγµένων κρατών της ∆ύσης, ή σε 

µετοχές εταιριών υψηλής τεχνολογίας ιδιωτικού και δηµοσίου 

συµφέροντος. Και βέβαια, και ένας  καπιταλιστής επενδυτής από τις 

προηγµένες οικονοµίες να παίζει στο χρηµατιστήριο  της Ινδίας, της 

Κίνας, της  Τουρκίας κλπ. 

Η άλλη πλευρά του έχει να κάνει µε το ξέπλυµα βρόµικου 

χρήµατος, που ήταν και είναι µια αγαπητή εργασία του 

καπιταλισµού από παλιά - την οποία ποτέ δεν απαρνήθηκε - γιατί η 

κερδοσκοπία και η εµπορευµατοποίηση του συνόλου της ζωής  πάνω 

στον πλανήτη είναι η επιδίωξη του. «Όλα είναι εµπόριο και 

συναλλαγή- και τα υλικά και τα άυλα, πουλήστε και τον αέρα που 

αναπνέουµε», αρκεί να επιφέρουν κέρδος και κυριαρχία η όπια 

καταµερίζεται και ιεραρχικοποιείται  ανάλογα µε την θέση του 

καθενός στο σύστηµα του «λαϊκού καπιταλισµού»  ενώ η 

ανοµολόγητη κρυφή επιθυµία των νέων και παλιών αφεντικών είναι 

η κινεζοποίηση των λαών και των εργαζοµένων, δηλαδή µηδέν 

δικαιώµατα, µόνο υποχρεώσεις και εντολές. 
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    Έτσι  στις µέρες µας, και κύρια στην  καπιταλιστική ∆ύση που 

κοµπάζει για την δηµοκρατικότητά της, αποκαλύπτεται και η 

τελευταία αυταπάτη και ο µύθος  για την «δηµοκρατία» του λαού. 

Αποκαλύπτεται το ψεύδος ότι εκφράζει την θέλησή του και επιλέγει 

τα πρόσωπα και τα πολιτικά προγράµµατα µέσα  από τις εκλογές. 

Και ότι το  κοινοβούλιο είναι ο εκφραστής της λαϊκής κυριαρχίας 

όπου µέσα σε αυτό παίρνονται οι αποφάσεις, ενώ στην ουσία πρέπει 

να µιλάµε για την δηµοκρατία καθ΄ υπαγόρευση  των πολυεθνικών 

εταιριών, των «αόρατων» µετόχων και των στρατηγικών επενδυτών.  

       Τα «σύγχρονα» πολιτειακά συστήµατα, νεοφιλελεύθερα, 

σοσιαλιστικά, θεοκρατικά είναι ολιγαρχικά,  είναι άδικα, κοινωνικά 

ανάλγητα και ληστρικά που τείνουν προς  το µονοσήµαντο, την 

οµοιοµορφία, το µονοδιάστατο, τη στρατιωτικοποίηση της ζωής και 

τον ολοκληρωτισµό. 

 

 

 

11. 

 
Ο ανταγωνισµός, ως υπέρτατη αξία του σοσιαλφιλελεύθερου 

συστήµατος κυριαρχίας, είναι η πεµπτουσία του. Αποτελεί δοµικό 

στοιχείο του και συνοψίζεται   ως ο αεί «πόλεµος όλων εναντίον 

όλων». Οι ρίζες του ανευρίσκονται σε αντιλήψεις και ιδεολογίες που 

συγκλίνουν σε µια ψευδή εικόνα για τη φύση η οποία περιγράφεται 

ως ένας χώρος ανταγωνισµού για την επιβίωση ή την εξαφάνιση. 

Από κει προκύπτουν και οι συνδυαστικές αναφορές στους θεσµούς  

των κοινωνικών συστηµάτων για το «βασιλέα των ζώων», για τη 

«βασίλισσα στο µελίσσι», για τον «πόλεµο για την επιβίωση», ή 

στην αναφορά µε αναγωγικό νόηµα για το «µεγάλο ψάρι» που 

«τρώει το µικρό».         

Ο κυρίαρχος ιεραρχικός τρόπος οργάνωσης  της κοινωνίας 

αιτιολογεί διαχρονικά την εγκληµατική και αντικοινωνική του 

ύπαρξη µέσω αυτής της κατασκευασµένης εικόνας για τη φύση 

αιτιολογώντας όχι µόνο την κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση, την 

κυριαρχία  του άνδρα στη γυναίκα, των γεροντότερων στους 

νεότερους, την κυριαρχία του εκµεταλλευτή στον εκµεταλλευόµενο, 
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του διευθυντή στο διευθυνόµενο, αλλά και την κυριαρχία του 

κράτους στην ανθρώπινη κοινωνία.  

Συµπερασµατικά, το κράτος τοποθετείται ως η αναγκαία 

ασφαλιστική δικλείδα σύµφωνα µε την οποία ρυθµίζονται οι όροι 

του ανταγωνισµού µέσω κανονισµών και διαταγµάτων προς 

εφαρµογή, επιβάλλοντας στο σώµα των καταπιεσµένων τεχνητούς 

ανταγωνισµούς µε συνέπεια να διευρύνεται η ανισότητα. 

Έτσι, είτε πρόκειται για τη φύση που «αλληλοσπαράσσεται» στο 

ποιο είδος «θα κυριαρχήσει», είτε για την κοινωνία, στο ποιο άτοµο 

ή ποια κοινωνική οµάδα ή έθνος «θα επιβιώσει» έναντι των άλλων 

που θα «εξαφανιστούν», οι αντιλήψεις των εξουσιαστών σε όλη τη 

γη, σε όλα τα συστήµατα, σε όλες τις θρησκείες, συγκλίνουν 

διαχρονικά σε µία : «ανταγωνίσου ή πέθανε». 

 

 

 

12. 

 
Χωρίς τον ανταγωνισµό – τον πόλεµο όλων εναντίον όλων – 

όπως αναφέρουν οι αστοί φιλελεύθεροι διανοούµενοι, σαν κίνητρο 

των ανθρώπων για δηµιουργικότητα, φαντασία, παραγωγικότητα, 

καινοτοµία, η ζωή θα ήταν µίζερη, ρουτινιάρικη, µονότονη. Ενώ, 

µέσω της κοινωνικής κινητικότητας, από την κατώτερη 

κοινωνικοοικονοµική τάξη στην ανώτερη, η επικράτηση του 

αµερικάνικου ονείρου , δηλ. η αντεπανάσταση, ο ατοµικισµός  και η 

µηχανοποίηση του ανθρώπου µέσω της αντίληψης «πιο γρήγορα, πιο 

δυνατά, πιο ψηλά, , πιο αποτελεσµατικά», είναι η αξία του 

καπιταλισµού που την επιβάλει σαν  κοινωνική σχέση αξία και 

συµπεριφορά.  

    Ο πόλεµος και ο ανταγωνισµός όλων εναντίον όλων  σχίζει τις  

κοινωνικές σχέσεις και συµβίωση του λαού  απανθρωποποιεί και 

θηριοποιεί τους ανθρώπους αυξάνοντας την εγκληµατικότητα, την 

παραβατικότητα,  την κοινωνική παραίτηση και αδιαφορία. 

    Ο ανταγωνισµός, σαν διάχυτη συνθήκη συγκρότησης των 

κοινωνικών πεδίων, σαν θεµελιακό στοιχείο κάθε εξουσιαστικού 

πολιτισµού αποτελεί βασικό στόχο πολεµικής για την αναρχική 
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κοσµοαντίληψη και την επαναστατική της ηθική. Στον καπιταλισµό 

και την αστική δηµοκρατία, η ανταγωνιστική συνθήκη οδηγεί στην 

αποσάθρωση όλων των κοινωνικών  σχέσεων από τα κάτω, κάθε 

αυτόνοµης θέσµισης των καταπιεσµένων. Η γενίκευση της 

διαµεσολάβησης πλάι στην κυριαρχία της αγοράς συνθέτουν µια 

δύναµη προώθησης της ετερονοµίας σε κάθε πτυχή της ζωής. Έτσι η 

κυρίαρχη τάξη, µέσω της κυβέρνησης, ρυθµίζει τους όρους του 

ανταγωνισµού, τόσο για να µην αλληλοεξοντώνονται τα αφεντικά 

όσο και για να ελέγχονται οι κοινωνικές – ταξικές εντάσεις και 

συγκρούσεις  σε ασφαλή για αυτήν επίπεδα. 

 

 

 

 

13. 

 
Το καθεστώς της διαρκούς απειλής που επιβάλουν οι κυρίαρχες 

τεχνογραφειοκρατικές,  στρατοκρατικές και πολιτικές ελίτ, µε κύριες 

την Αµερικανική και την Ευρωπαϊκή, για  την αναδιανοµή του 

κοινωνικού πλούτου,  έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και 

των διατροφικών αναγκών σε παγκόσµια κλίµακα προς όφελος δικό 

τους και των εργοδοτών τους, στο σύνολο της καταπιεσµένης-

εκµεταλλευόµενης  ανθρωπότητας είτε στις λεγόµενες οικονοµικά 

ανεπτυγµένες κοινωνίες, είτε στις υπό ανάπτυξη, έχει σαν συνέπεια 

να  διογκώνει ακόµα περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες και να 

αυξάνει  τόσο τη σχετική, όσο και την πραγµατική φτώχια.  

Ενώ το χάσµα µεταξύ πλουσίων και φτωχών ,τόσο µεταξύ των 

ανθρώπων όσο και µεταξύ των χωρών, µεγαλώνει ακόµα 

περισσότερο, φτάνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της 

ανθρωπότητας σε τέτοια ύψη.  

Το  φυσικό περιβάλλον βρίσκεται σε πλήρη διαταραχή και οι  

οικολογικές ισορροπίες καταρρέουν στο βωµό της απληστίας των 

ολιγαρχιών για κέρδος και  κυριαρχία, κάνοντας επισφαλή την 

διαβίωση σε πολλά µέρη στον πλανήτη, όχι µόνο των ανθρώπων 

αλλά και των υπόλοιπων έµβιων όντων.  
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Οι κυρίαρχες ελίτ προσπαθούν  να  διατηρήσουν, να ελέγξουν  

και να διαιωνίσουν αυτή την κατάσταση µέσω της στρατηγικής της 

λειτουργικής και ιδεολογικής τροµοκράτησης των 

εκµεταλλευοµένων τάξεων και µέσα από το δίπτυχο «ασφάλεια 

θεσµική - ανάπτυξη οικονοµική» (η ελεύθερη οικονοµία της αγοράς 

είναι µονόδροµος και το δηµοκρατικό πολίτευµα είναι το καλύτερο 

δυνατό), ενώ, µέσω της στρατηγικής του φόβου, και της 

ανασφάλειας, δηµιουργούν τη συναίνεση για τον συλλογικό 

κοινωνικό έλεγχο και µέσω της καλλιέργειας της συλλογικής 

ευθύνης και ενοχής, π.χ. «όλοι φταίµε για το περιβάλλον», προωθούν 

τον πράσινο καπιταλισµό, τον οικο -καπιταλισµό.     

 

 

 

14. 

 

Η λεγόµενη παγκοσµιοποίηση (νεοαποικισµός), η απάτη του 

νεοφιλελευθερισµού και του άξιου τέκνου του, του 

σοσιαλφιλελευθερισµού, διασπά τις κοινότητες των ανθρώπων, 

ισοπεδώνοντας τις εθνότητες, τις διαφορετικές τοπικές κουλτούρες 

και πολιτισµούς, τις τοπικές οικονοµίες,  τις διατροφικές συνήθειες. 

 Οι παγκόσµιες ελίτ, µε κύρια την αµερικάνικη, ξαναβγάζουν από 

την παλιά ντουλάπα τον κοσµοπολιτισµό, (βλέπε αµερικανοποίηση ή 

αγγλοσαξονικός τρόπος αντίληψης) και προσπαθούν να τον 

επιβάλουν σαν νέα  παγκόσµια κατάσταση και συµπεριφορά, 

προωθώντας µαζί µε τα πολυεθνικά τραστ  την παγκόσµια 

διακυβέρνηση και το παγκόσµιο κράτος.  

Ποτέ στο παρελθόν η ανθρωπότητα δεν ήταν τόσο απελπιστικά 

και ισοπεδωτικά οµοιόµορφη. Ποτέ στο παρελθόν δε συσσωρεύτηκε 

τόσος πολύς κοινωνικός πλούτος σε τόσο λίγα χέρια, σε σύγκριση µε 

τη σηµερινή κατάσταση. Η λεγόµενη εποχή της πρωτοσυσσώρευσης 

του κεφαλαίου στην Βρετανία του 19
ου

 αιώνα φαντάζει αθώα 

ξεθωριασµένη γκραβούρα.  

 Το 2020, χαρακτηρίστηκε σαν σηµείο καµπής, αφού πρώτη φορά 

στην ιστορία της ανθρωπότητας,  οι αστικοί πληθυσµοί  θα 
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ξεπεράσουν αυτούς της υπαίθρου, µε µεγάλες συνέπειες τόσο για την 

ίδια την ύπαιθρο (εγκατάλειψη, ερηµοποίηση), όσο και για τις 

µεγάλες πόλεις λόγω γιγάντωσης και υπερπληθυσµού.    

 

15. 

 
      Σε αντίθεση µε τον νεοαποικισµό - παγκοσµιοποίηση που 

επιβάλουν, τον αστικό κοσµοπολιτισµό που προβάλουν και την 

παγκόσµια διακυβέρνηση που επιδιώκουν, οι υπερεθνικές άρχουσες 

τάξεις σε συνεργασία µε τις τοπικές ελίτ, αλλά και τον εθνικισµό,  

φυλετισµό και τον  σοβινιστικό πατριωτισµό που επικαλούνται οι 

αντιδραστικές (φασιστικές-ναζιστικές) ιδεολογίες και οι 

θρησκευτικές σκοταδιστικές µισαλλόδοξες δοξασίες (ισλαµικές, 

χριστιανικές, ιουδαϊκές κλπ), που προβάλλονται σαν αντίσταση και 

λύση στα προβλήµατα της σηµερινής κατάστασης, ενώ στην ουσία   

είναι διχαστικοί παράγοντες της ανθρωπότητας, ο διεθνισµός, η 

αυτοδιάθεση, η αυτονοµία, η ισότιµη σχέση  και  η αλληλεγγύη των 

λαών, είναι ενοποιητικοί παράγοντες της ανθρωπότητας.  

    Επαναφέροντας στο λεξιλόγιο µας  τις παλιές επαναστατικές αξίες 

και προσαρµόζοντάς τες στη σηµερινή πραγµατικότητα, το 

«προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε», και η αξιακή αρχή «η 

απελευθέρωση των λαών είναι έργο των ίδιων των λαών»,  

φαντάζουν πιο επίκαιρες από ποτέ.  

    Η  εθνότητα, η πατρίδα όπως και η ατοµικότητα είναι ένα γεγονός 

φυσικό, κοινωνικό, φυσιολογικό. Είναι αποτέλεσµα µακράς 

ιστορικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα είναι ένα παγκόσµιο γεγονός.  

    Όπως η ατοµική διαφορετικότητα είναι πλούτος και ενοποιητικός 

παράγοντας για την  ελεύθερη κοινωνία, έτσι και  οι ιδιοµορφίες και 

ιδιαιτερότητες µιας εθνότητας και ενός λαού, η γλώσσα του,  τα 

έθιµα του, ακόµα και οι διατροφικές του συνήθειες, είναι 

παγκόσµιος πλούτος, κληρονοµιά και ενοποιητικός παράγοντας της 

παγκόσµιας ζωής της ανθρωπότητας. Γι΄ αυτό «Είµαστε πατριώτες 

όλων των καταπιεσµένων πατρίδων».   

 

 



 51

16. 

 
     Η πατρίδα (η µητρίδα, αν θέλετε) αντιπροσωπεύει  το 

αδιαµφισβήτητο δικαίωµα κάθε ανθρώπου, κάθε οµάδας ενώσεων, 

κοινοτήτων, περιοχών, εθνών, να ζουν, να αισθάνονται, να 

σκέφτονται  και να θέλουν να δρουν µε τον δικό τους τρόπο.  

      Ο άνθρωπος, εκτός από την αγάπη για τη γη του, τη γλώσσα του, 

αγαπάει  τον τόπο που γεννιέται και εκπολιτίζεται και δένεται µε 

τους άλλους ανθρώπους .  

      Το κράτος δεν είναι χώρα – πατρίδα (ή µητρίδα), είναι η 

µεταφυσική µυστικιστική και νοµική φαντασίωση της πατρίδας. 

Είναι ένα τέχνασµα κατασκευασµένο για να ευνοεί την 

εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπως  ο φιλελεύθερος 

ατοµικισµός είναι ένα τέχνασµα για την ελευθερία των αφεντικών.   

Το κράτος, είναι ένα ιστορικό αλλά και απάνθρωπο δηµιούργηµα 

των ελίτ που διέπεται από αρχές αποφασισµένες: 

1) να διατηρούν διά της βίας άδικες µορφές ιδιοκτησίας, που 

οδηγούν στην φτώχεια και στα κακά που αυτή προκαλεί (σωµατικά, 

πνευµατικά, ηθικά και κοινωνικά), στην παθολογική πλεονεξία, τον 

φόβο και την εµπορευµατοποίηση όλων των αξιών. 

 

 2) να γεννούν ενοχή, απογοήτευση, σύγχυση, άγχος και 

εχθρότητα, µέσω πληθώρας αυθαίρετων νόµων και διατάξεων.  

 

3) να συµβάλλουν στην ενστάλαξη µιας ψευδούς αντίληψης των 

αξιών, δίδοντας έµφαση σε άσχετα ή βλαβερά “ηθικά καθήκοντα”, 

όπως η υπακοή στις απαιτήσεις της πολιτικής, θρησκευτικής ή 

όποιας άλλης εξουσίας, όσο ανούσιες ή ανήθικες κι αν είναι οι 

απαιτήσεις αυτές. 

 

4) να προσφέρουν ένα αποθαρρυντικό παράδειγµα απερίγραπτης 

βαρβαρότητας και αδιαφορίας απέναντι στον πόνο, µέσω της 

στρατιωτικής του δράσης, της οικονοµικής του πολιτικής και της 

αντιµετώπισης αυτών που δεν συµµορφώνονται.  
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5) να υπονοµεύουν την κοινότητα και την προσωπική ευθύνη, 

καθιερώνοντας τον έλεγχό του σε όλους τους τοµείς της ζωής. 

 

 

    

17. 

 
 

«Το κράτος είναι η οργανωµένη εξουσία, κυριαρχία και δύναµη 

που οι ιδιοκτητικές τάξεις ασκούν στις λαϊκές µάζες ... η πλέον 

οφθαλµοφανής, κυνική και ολοκληρωτική άρνηση της ανθρωπιάς. 

Καταστρέφει την καθολική αλληλεγγύη µεταξύ όλων των ανθρώπων 

της γης και οδηγεί µερικούς από αυτούς σε συνεργασία µε µοναδικό 

στόχο να καταστρέψουν, να κατακτήσουν και να υποδουλώσουν 

όλους τους άλλους. ...  

Αυτή η οφθαλµοφανής άρνηση της ανθρωπιάς, που συνιστά την 

ίδια την ουσία του κράτους, αποτελεί από την σκοπιά του κράτους το 

υπέρτατο καθήκον και την µεγαλύτερη αρετή του. Έτσι, το να 

προσβάλλει, να καταπιέζει, να απογυµνώνει, να λεηλατεί, να 

δολοφονεί ή να υποδουλώνει κάποιος τον συνάνθρωπό του, 

θεωρείται συνήθως έγκληµα.  

Από την άλλη µεριά, από την σκοπιά των εθνικιστών  και του 

πατριωτισµού, όταν τα ίδια πράγµατα γίνονται στην δηµόσια ζωή για 

την µεγαλύτερη δόξα του κράτους και την διατήρηση και επέκταση 

της εξουσίας του, µετατρέπονται όλα σε καθήκον και αρετή.  

Αυτό εξηγεί το γιατί όλη η ιστορία των αρχαίων και των σύγ-

χρονων κρατών δεν είναι παρά µια σειρά ειδεχθών εγκληµάτων, 

διότι οι βασιλιάδες και οι υπουργοί του παρελθόντος και του 

παρόντος, όλων των εποχών και όλων των χωρών –πολιτικοί, 

διπλωµάτες, γραφειοκράτες και πολεµιστές– αν κριθούν από την 

άποψη της απλής ηθικής και της ανθρώπινης δικαιοσύνης, αξίζουν 

εκατό, χίλιες φορές, την ποινή των καταναγκαστικών έργων ή της 

κρεµάλας. ∆εν υπάρχει φρικαλεότητα, ωµότητα, ανοσιούργηµα, 

ψευδορκία, απάτη, ανήθικη συναλλαγή, κυνική ληστεία, θρασύτατη 

λεηλασία ή βροµερή προδοσία, που να µην έχει διαπραχθεί ή να µην 

διαπράττεται καθηµερινά από τους εκπροσώπους των κρατών, χωρίς 
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κανένα άλλο πρόσχηµα εκτός από εκείνη την τόσο «ελαστική», τόσο 

βολική κι όµως τόσο φοβερή φράση: “για κρατικούς λόγους”». 

 

 

18. 
 

      Οι παλιές αυτοκρατορικές συγκροτήσεις όπως και η µετέπειτα 

δηµοκρατικές συσπειρώσεις περιοχών σε οµοσπονδίες τύπου ΗΠΑ, 

ΕΣΣ∆, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ κλπ, αλλά και οι σηµερινές  ηπειρωτικές 

συσπειρώσεις κρατών τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) δεν είναι 

ενοποιητικός παράγοντας των λαών και της ανθρωπότητας, αφού 

επιβάλλεται αυτή η ενοποίηση από τα πάνω µε την οικονοµική  βία, 

τον πολιτικό εκβιασµό και την επικυριαρχία, αλλά γεωπολιτικά 

συµφέροντα των αρχουσών  οικονοµικών τάξεων και των 

τεχνογραφειοκρατικών πολιτικών ελίτ που τις εκπροσωπούν.  

     Ενοποιητικός παράγοντας είναι ο διεθνισµός  που σέβεται τις 

εθνολογικές ιδιαιτερότητες των λαών. Ο διεθνισµός που προάγει την 

αλληλεγγύη  και την ισότιµη πολιτική, πολιτιστική, οικονοµική και 

ανταλλακτική  σχέση και συνεργασία  των λαών. 

      Ο κοινοτικός οµοσπονδισµός και ο συνοµοσπονδισµός των 

περιοχών, είναι ο αντικρατικός επίλογος που σαν εισαγωγή 

προϋποθέτει  την αυτοδιάθεση  και την αυτονοµία των χωρών και 

των λαών και σαν κεντρικό θέµα έχει την γενικευµένη κοινωνική 

αυτοδιεύθυνση µέσω  της παγκόσµιας  κοινωνικής επανάστασης. 

Μόνο έτσι θα ενοποιηθούν οι πατρίδες και από πολίτες ενός τόπου 

και  µιας χώρας, θα γίνουµε και πολίτες του κόσµου και κατ’ 

επέκταση πολίτες του σύµπαντος. 

 

 

 

 

 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Μάρτης   2008        
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Σηµείωσεις: 
 

1)  H γραφειοκρατία είναι µια µορφή οργάνωσης κατά την οποία οι 

αποφάσεις παίρνονται στην κορυφή, τις οποίες πρέπει να υπακούουν 

οι από κάτω και µεταφέρονται διαµέσου µιας σειράς διαταγών όπως 

σε ένα στρατό. Mια  γραφειοκρατία δεν είναι µια αληθινή κοινότητα, 

η οποία προϋποθέτει ένα σύνδεσµο ίσων ανθρώπων που παίρνουν τις 

αποφάσεις από κοινού και τις µεταφέρουν έξω από το σύνδεσµο 

επίσης από κοινού.  
 

 

 2) Παραθέτουµε ολόκληρο το κείµενο των προτάσεων του 

Μπακούνιν που υποβλήθηκαν και ψηφίστηκαν οµόφωνα στο 

συνέδριο της αναρχικής Λίγκας «Για την ∆ηµοκρατία και την 

Ειρήνη», που έγινε το 1867 στην Ελβετία. Όχι για κανένα άλλο λόγο 

παρά µονό για ανάγνωση του εύρους τον αναρχικών ιδεών αφού οι 

αναρχικοί ήταν από τους πρώτους που µίλησαν για την ενωµένη 

Ευρώπη των λαών. Και ότι οποιοσδήποτε πόλεµος µεταξύ τους θα 

είναι εµφύλιος και  αδελφοκτόνος.   

 

   Σύµφωνα µε το οµόφωνο αίσθηµα τού συνεδρίου της Γενεύης, 

οφείλουµε να διακηρύξουµε: 

 

1)    Ότι για να κάνουµε να θριαµβεύσει η ελευθερία, η δικαιοσύνη 

και η ειρήνη στις διεθνείς σχέσεις της Ευρώπης, για να κάνουµε 

αδύνατο τον εµφύλιο πόλεµο µεταξύ των διαφορετικών λαών που 

συνθέτουν την Ευρωπαϊκή οικογένεια, δεν υπάρχει παρά ένας µόνο 
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τρόπος: να συγκροτήσουµε τις Ηνωµένες   Πολιτείες   της   Ευ-

ρώπης. 

 

2)    Ότι οι  Πολιτείες της Ευρώπης δεν µπορούν να σχηµατισθούν µε 

τα Κράτη όπως είναι συγκροτηµένα σήµερα, αν ληφθεί υπόψη η 

τερατώδης ανισότητα που υπάρχει µεταξύ των αντίστοιχων 

δυνάµεων τους. 

 

3)   "Ότι  το  παράδειγµα   της   µακαρίτισσας   Γερµανικής 

Συνοµοσπονδίας έχει υποδείξει προκαταβολικά πως µία 

Συνοµοσπονδία µοναρχιών αποτελεί µία κοροϊδία: ότι είναι ανίκανη 

να εγγυηθεί είτε την ειρήνη είτε την ελευθερία των λαών. 

 

4)    "Ότι κανένα συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό κράτος ακόµη και 

στρατιωτικό, έστω κι αν αποκαλείται ρεπουµπλικανικό, δε θα 

µπορέσει να µπει σοβαρά και ειλικρινά σε µια ∆ιεθνή 

Συνοµοσπονδία. Απ΄ την συγκρότησή του, που θ' αποτελεί πάντοτε 

µια ανοιχτή η" καλυµµένη άρνηση της ελευθερίας στο εσωτερικό, 

θα΄ναι αναγκαστικά µια διακήρυξη συνεχούς πολέµου· µια απειλή 

ενάντια στην ύπαρξη των γειτονικών χωρών.  Θεµελιωµένο βασικά 

πάνω σε µια έσχατη πράξη βίας, την κατάκτηση, ή εκείνο που στην 

Ιδιωτική ζωή αποκαλείται κλοπή µε διάρρηξη - πράξη που 

ευλογείται από την εκκλησία κάποιας θρησκείας,  καθαγιασµένη από 

το χρόνο ακόµη και µετασχηµατισµένη σε Ιστορικό δικαίωµα - και 

στηριζόµενο σ' αυτό το θείο καθαγιασµό µιας θριαµβεύτριας βίας ή 

σαν σ' ένα αποκλειστικό και υπέρτατο δικαίωµα, κάθε 

συγκεντρωτικό Κράτος τίθεται και µόνο µ' αυτό σαν απόλυτη 

άρνηση του δικαιώµατος όλων των άλλων κρατών, µην 

αναγνωρίζοντάς τα ποτέ, στις συµφωνίες που συνάπτει µ' αυτά, παρά 

µόνο από ένα πολιτικό συµφέρον και από αδυναµία. 

 

5) "Ότι όλα τα µέλη της Λίγκας οφείλουν κατά συνέπεια να τείνουν 

µ' όλες τις προσπάθειες τους να επανασυγκροτήσουν τις αντίστοιχες 

πατρίδες τους, για να αντικαταστήσουν την αρχαία οργάνωση, την 

θεµελιωµένη, από πάνω προς τα κάτω, πάνω στη βία και την αρχή 

της εξουσίας, µε µια νέα οργάνωση που να µην έχει άλλη βάση από 
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τα συµφέροντα, τις ανάγκες και τις φυσικές έλξεις των λαών, ούτε 

άλλη αρχή από την ελεύθερη οµοσπονδιοποίηση των ατόµων µέσα 

στις κοινότητες, των κοινοτήτων µέσα στις επαρχίες των επαρχιών 

µέσα στα έθνη και τελικά αυτών µέσα στις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Ευρώπης αρχικά και αργότερα όλου του κόσµου. 

 

6)   Κατά συνέπεια, απόλυτη εγκατάλειψη κάθε λεγόµενου  

ιστορικού δικαιώµατος των Κρατών όλα τα ζητήµατα τα σχετικά µε 

τα φυσικά, πολιτικά, στρατιωτικά, εµπορικά σύνορα, πρέπει να 

θεωρηθούν στο εξής ότι ανήκουν στην αρχαία ιστορία και να 

απορριφθούν µε αποφασιστικότητα από τα µέλη της Λίγκας. 

 

7)    Αναγνώριση του απόλυτου δικαιώµατος κάθε  έθνους, µεγάλου 

ή µικρού, κάθε λαού, αδύναµου ή Ισχυρού, κάθε επαρχίας, κάθε 

κοινότητας σε µια πλήρη αυτονοµία, προϋποτιθέµενου ότι η 

εσωτερική τους συγκρότηση δεν θ' αποτελεί απειλή και κίνδυνο για 

την αυτονοµία και την ελευθερία των γειτονικών χωρών. 

 

8)   Από το γεγονός ότι µια χώρα αποτελεί µέρος ενός κράτους, έστω 

κι αν έχει προσχωρήσει ελεύθερα δεν ακολουθεί καθόλου γι'  αυτή  η 

υποχρέωση να  µένει προσδεµένη  για  πάντα.  Καµιά διαρκής 

υποχρέωση   δεν   µπορεί να γίνει αποδεκτή από την ανθρώπινη 

δικαιοσύνη, την  µόνη που µπορεί να µας επιβάλλεται, και δεν θ' 

αναγνωρίσουµε ποτέ άλλα δικαιώµατα, ούτε άλλα καθήκοντα από 

εκείνα πού θεµελιώνονται πάνω στην ελευθερία. Το δικαίωµα της 

ελεύθερης Ένωσης και της  εξίσου ελεύθερης αποχώρησης είναι το 

πρώτο, το πιο σπουδαίο από όλα τα πολιτικά δικαιώµατα" εκείνο 

χωρίς το όποιο η συνοµοσπονδία δεν θα ήταν παρά ένας 

συγκαλυµµένος συγκεντρωτισµός. 

 

9)   Από όσα έχουν προηγηθεί προκύπτει ότι η Λίγκα πρέπει να 

απορρίψει ειλικρινά κάθε συµµαχία αυτού ή" εκείνου του εθνικού 

τµήµατος της Ευρωπαϊκής δηµοκρατίας µε τα µοναρχικά Κράτη, 

ακόµη κι όταν αυτή η συµµαχία θα΄χε για στόχο την 

επανακατάκτηση της ανεξαρτησίας ή της   ελευθερίας   µιας   

καταπιεζόµενης   χώρας"   µια τέτοια συµµαχία, δεν θα µπορούσε να 
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οδηγήσει παρά σε αυταπάτες, και θα΄ταν ταυτόχρονα µια προδοσία 

εναντία στην επανάσταση. 

 

10)   Αντίθετα η Λίγκα, επειδή είναι η Λίγκα της ειρήνης και επειδή 

έχει πειστεί ότι η ειρήνη δε θα µπορέσει να κατακτηθεί και να 

θεµελιωθεί παρά µόνο πάνω στην πιο στενή και πλήρη αλληλεγγύη 

των λαών µέσα στην δικαιοσύνη και την ελευθερία, πρέπει να 

διακηρύξει έντονα τις συµπάθειες της για κάθε εθνική εξέγερση 

ενάντια στην καταπίεση, είτε ξένη είτε αυτόχθονα, δοσµένου ότι µια 

τέτοια εξέγερση γίνεται στο  όνοµα των άρχων µας και για το 

συµφέρον των λαϊκών µαζών, αλλά όχι µε την φιλόδοξη πρόθεση να 

ιδρυθεί ένα Ισχυρό Κράτος. 

 

11)   Η Λίγκα πρέπει να κηρύξει ανοιχτά τον πόλεµο ενάντια σε ότι 

αποκαλείται δόξα, µεγαλείο και Ισχύς των Κρατών. Σε όλα αυτά τα 

ψεύτικα και κακοποιά είδωλα για τα όποια κατακρεουργούνται  

εκατοµµύρια  ανθρώπινα  θύµατα,  αντιπαραθέτουµε την  δόξα  τής 

ανθρώπινης ευφυΐας που εκδηλώνεται στην επιστήµη και σε µια παγ-

κόσµια ευηµερία θεµελιωµένη πάνω στην εργασία, την δικαιοσύνη 

και την ελευθερία. 

 

12)   Η Λίγκα θ' αναγνωρίσει την   ε θ ν ι κ ό τ η τ α   σαν ένα φυσικό 

γεγονός. Έχει αναµφισβήτητα δικαίωµα σα µια ελεύθερη ύπαρξη και 

ανάπτυξη, αλλά όχι σαν αρχή, γιατί κάθε αρχή πρέπει να φέρει τον 

χαρακτήρα της παγκοσµιότητας και ή εθνικότητα δεν είναι αντίθετα 

παρά ένα αποκλειστικό, διαχωρισµένο γεγονός. Η λεγόµενη   αρχή   

της   εθνικότητας,   όπως την έχουν θέσει στις µέρες µας οι 

κυβερνήσεις τής Γαλλίας, της Ρωσίας και της Πρωσίας, ακόµη και 

πολλοί Γερµανοί, Πολωνοί,  Ιταλοί και  Ούγγροι  πατριώτες  δεν 

είναι παρά ένα παράγωγο πού αντιπαρατέθηκε από την αντίδραση 

στο πνεύµα  της  επανάστασης:   έντονα  αριστοκρατική  στο  βάθος 

της, σε βαθµό που να υποτιµά τις διαλέκτους των µη εγγράµµατων 

πληθυσµών, αρνούµενη   σιωπηρά   την ελευθερία των επαρχιών και 

την πραγµατική αυτονοµία των κοινοτήτων, και υποστηριζόµενη σ' 

όλες τις χώρες όχι από τις λαϊκές µάζες, των οποίων θυσιάζει 

συστηµατικά τα πραγµατικά συµφέροντα σ΄ ένα λεγόµενο κοινό 
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καλό, το οποίο δεν είναι ποτέ παρά µόνον εκείνο των προνοµιούχων 

τάξεων, αυτή η αρχή δεν εκφράζει τίποτα άλλο εκτός από τα 

υποτιθέµενα ιστορικά δικαιώµατα και τη φιλοδοξία των Κρατών. Το 

δικαίωµα τής εθνικότητας δεν µπορεί λοιπόν ποτέ να θεωρηθεί από 

τη Λίγκα παρά σαν ένα από τα φυσικά επακόλουθα της υπέρτατης 

αρχής της ελευθερίας, παύοντας να΄ ναι ένα δικαίωµα από τη στιγµή 

που τίθεται είτε ενάντια στην ελευθερία είτε ακόµη και πέρα από την 

ελευθερία. 

 

13)   Η ενότητα είναι ο στόχος, προς τον οποίο τείνει ακατάσχετα η 

ανθρωπότητα. Αλλά γίνεται µοιραία καταστροφική  για την ευφυΐα, 

την αξιοπρέπεια, την ευηµερία των ατόµων και των λαών, κάθε φορά  

που διαµορφώνεται πέραν της ελευθερίας, είτε µε την βία, είτε υπό 

την εξουσία µιας κάποιας θεολογικής,  µεταφυσικής, πολιτικής ή 

ακόµα και οικονοµικής Ιδέας. Ο πατριωτισµός που τείνει στην 

ενότητα πέρα από την ελευθερία, είναι ένας κακός πατριωτισµός, 

πάντοτε ολέθριος για τα λαϊκά και πραγµατικά συµφέροντα της  

χώρας που προφασίζεται ότι εξυψώνει και υπηρετεί, φίλος, συχνά 

χωρίς να το ξέρει, της  αντίδρασης,   εχθρός της  επανάστασης,   

δηλαδή   της χειραφέτησης, των εθνών και των ανθρώπων. Η Λίγκα 

δεν µπορεί ν΄ αναγνωρίσει παρά µια µόνο ενότητα: εκείνη που θα 

εγκαθιδρυθεί ελεύθερα  από την  οµοσπονδιοποίηση    αυτονόµων 

µερών µέσα στο σύνολο, έτσι ώστε αυτό, παύοντας να΄ ναι η άρνηση 

των ιδιαίτερων δικαιωµάτων  και συµφερόντων, παύοντας να΄ ναι το 

κοιµητήριο όπου έρχεται βίαια για να θαφτεί κάθε τοπική ευηµερία, 

θα γίνει αντίθετα η επιβεβαίωση και η πηγή όλων αυτών των 

αυτονοµιών και κάθε τέτοιας ευηµερίας. Η Λίγκα θα επιτεθεί 

εποµένως σθεναρά ενάντια σε  κάθε  θρησκευτική, πολιτική,  

οικονοµική και κοινωνική οργάνωση   που δεν θα΄χει διαποτιστεί 

απόλυτα απ΄ αυτή τη µεγάλη αρχή της ελευθερίας: χωρίς αυτή, δεν 

υπάρχει καθόλου ευφυΐα, καθόλου δικαιοσύνη, καθόλου ευηµερία, 

καθόλου ανθρωπιά. 
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Επιστήθιο 

 
 

 

 

   Η πνευµατική και αγωνιστική παρακαταθήκη των προγόνων µας 

αναρχικών είναι αγνοηµένη από πολλούς «νέο αναρχικούς», αλλά 

και συκοφαντηµένη έως διαστρεβλωµένη από τους εξουσιαστές και 

ιδιαίτερα από τους µαρξιανούς εξουσιαστές σοσιαλιστές όλων των 

τάσεων, έως τους σηµερινούς νεοµαρξιστές, µεταµαρξιστές που 

επιχειρούν µέσα από µια ιδεολογική σούπα να οικειοποιηθούν 

καθαρά αναρχικές αξιακές αντιλήψεις χωρίς να αναφέρονται σε 

αυτές µη τυχόν και υποτιµηθούν.  

    ∆εν είναι απορίας άξιο για εµάς ότι όλοι αυτoί (νέο µαρξιστές , 

µετά µαρξιστές, νέο φιλελεύθεροι),  µπορεί να αναφέρονται σε ένα 

αρχαίο παρελθόν ή στο απώτερο παρελθόν που τους βολεύει, ενώ 

όταν το επιχειρούµε εµείς µας κατηγορούν ως παρελθοντολόγους . Η 

ιστορική αναρχία και η αγωνιστική και πνευµατική παράδοση µας 

ως αναρχικοί, µας είναι  «χρήσιµη» για πολλούς   λόγους. 

Σταχυολογούµε µερικούς από αυτούς:  

 

α) Να εµπλουτίσουµε τις θεµελιακές µας αξιακές σταθερές στις 

σηµερινές συνθήκες.  

 

β)  Να γονιµοποιήσουµε την επαναστατική εµπειρία του χθες µε την 

επαναστατική εµπειρία που αποκτιέται από τους σηµερινούς αγώνες 

(ενώ οι ανάγκες και οι συνθήκες του αγώνα  είναι διαφορετικές),  

γιατί η επαναστατική εµπειρία µέσα στο χρόνο είναι διαρκής και 

αµετάβλητη, όσο διαρκής και αµετάβλητη είναι  και η κυριαρχία και 

η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.   

 

 

γ) Να προσπαθούµε να µην µεταφέρουµε λάθη, παραλείψεις, 

αδυναµίες και ανεπάρκειες του παρελθόντος στο σήµερα, χωρίς να 

θυσιάζουµε το παρόν στο παρελθόν. 
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δ)  Να κατανοήσουνε τα όνειρα, τις επιθυµίες και τις αγωνίες των 

παλαιότερων αγωνιστών που έδωσαν ακόµα και την ζωή τους 

αγωνιζόµενοι για τις ιδέες και  τα ιδανικά της Αναρχίας. 

   
 

 

 

∆εκάλογος του αγωνιστή για  το καλό και ωφέλιµο 
 

1) Καλό και ωφέλιµο είναι, να αποφεύγουµε την χρήση άσκοπης 

βίας εκτός από περιπτώσεις αυτοάµυνας και σε επαναστατικές 

περιστάσεις.  

 

2) Καλό και ωφέλιµο είναι, να αποφεύγουµε την εσκεµµένη 

αυτοπεριθωριοποίηση ή την περιθωριοποίηση που µας επιβάλει  η 

καθεστηκυία τάξη πραγµάτων.  .  

 

3) Καλό και ωφέλιµο είναι, να µαχόµαστε ενάντια στον   

µυστικισµό, και τον αποκρυφισµό που οδηγούν στον παραλογισµό , 

οπουδήποτε κι οποτεδήποτε αυτά προκύπτουν.  

 

4) Καλό και ωφέλιµο είναι να αρνηθούµε να δεχόµαστε την 

προσωπική κατάχρηση δικαιώµατος, την σωµατική ενόχληση και 

την τυφλή βία.  

 

5) Καλό και ωφέλιµο είναι να φροντίζουµε πάρα πολύ, ιδιαίτερα στο 

έντυπο υλικό, να χρησιµοποιούµε απλή και σαφή γλώσσα.  

 

6) Καλό και ωφέλιµο είναι να βλέπουµε µε υποψία εκείνους που 

επιτίθενται σε άλλους αναρχικούς χρησιµοποιώντας διάφορες λέξεις 

φουσκωµένες µε συναισθηµατισµό, όπως λενινιστής, σταλινικός, 

φασίστας, ασφαλίτης, κ.λ.π  

 

7) Καλό και ωφέλιµο είναι ,να µην ανεχόµαστε την ατιµία, την 

κακοήθεια και τις προσωπικές προσβολές.  
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8) Καλό και ωφέλιµο είναι ,να µην φερόµαστε δειλά πίσω από 

ψευδώνυµα ή ανώνυµα όταν κάνουµε κριτική σε ιδέες άλλων.  

 

9) Καλό και ωφέλιµο είναι να δεχόµαστε το γεγονός ότι η ελευθερία 

της γνώµης όπως και η διαφωνία είναι µια υγιής κατάσταση, ακόµα 

και αν προκαλεί διάσπαση και αποχωρισµό.  

 

10) Καλό και ωφέλιµο είναι να προσπαθούµε να επιχειρούµε να 

ζούµε τη ζωή µας όσο πιο κοντά γίνεται µε τις αναρχικές ιδέες, όσο 

αυτό είναι δυνατόν.  

 

 


