Λίγα λόγι α γι α το βι βλίο

H εκδήλωση γίνεται µε αφορµή την έκδοση του βιβλίου FAI- η οργάνωση του
ισπανικού αναρχικού κινήµατος στα προεµφυλιακά χρόνια (1 927-1 936). Το βιβλίο
και ειδικά το δεύτερό του µέρος που είναι γραµµένο από τον Casas αναλύει
ενδελεχώς τον τρόπο λειτουργίας της FAI, φωτίζοντας πτυχές µιας οργάνωσης
για την οποία δεν είναι πολλά γνωστά ακόµα και σήµερα και που στην εποχή που
εξετάζουµε θεωρούνταν ως η“οργάνωση-φάντασµα”.
Επιλέξαµε την
συγκεκριµένη βιβλιοπαρουσίαση για να ξεκινήσουµε και µεταξύ µας έναν κύκλο
συζητήσεων που αφορά στο ρόλο που δυνητικά διαδραµατίζει η πολιτική οµάδα
στις µέρες µας. Τη µαγιά για αυτό τον κύκλο συζητήσεων την κουβαλάµε όµως
από παλιά ως αποτέλεσµα της διαδροµής µας µέσα στον αναρχικό χώρο και του
συλλογικού κεφαλαίου που έχουµε έως τώρα αποκοµίσει.
Μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου διαπιστώνουµε ότι ήδη από τον 1 9οαι.η
ιστορική συνθήκη στην Ιβηρική Χερσόνησο ήταν µια πολωµένη, ταξικά
προσανατολισµένη διαδικασία προς την κοινωνική επανάσταση. Ο Ισπανικός
εµφύλιος αδιαµφισβήτητα υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους σταθµούς
στον 20ο αι, λίγα χρόνια πριν ξεκινήσει ο Β παγκόσµιος πόλεµος. Στην Ιβηρική
χερσόνησο συγκρούστηκαν δύο κόσµοι. Η αντιπαράθεση αυτή συντελέστηκε σε
ιδεολογικό και σε πρακτικό επίπεδο, πριν ξεσπάσει και επισήµως η ισπανική
επανάσταση. Η κρίση του πολιτικού συστήµατος της Ισπανίας ήταν βαθιά και
διαρθρωτική σε πολλά επίπεδα, κυρίως όµως ήταν ταξική σύγκρουση άκληρων
αγροτών και βιοµηχανικών εργατών µε γαιοκτήµονες, βιοµηχάνους, τραπεζίτες,
και κληρικούς.
Την περίοδο που εξετάζει το βιβλίο, δηλαδή στα προεµφυλιακά
χρόνια (1 927-1 936), µέσα από τις διαδικασίες της FAI
δοκιµάστηκαν πρωτόλειοι τρόποι επικοινωνίας, συνεύρεσης και
οργάνωσης αναρχικών που ξεπέρασαν τα όρια του έθνουςκράτους.
Ανθρώπων που όχι µόνο πίστεψαν στην επανάσταση,
αλλά και προλείαναν το έδαφος µε τα πενιχρά µέσα
που διέθεταν για την προετοιµασία της. Η
επαναστατική προοπτική δεν ακολούθησε κανένα
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γραµµικό µοντέλο ήταν µια ζωντανή διαδικασία µε πολύ πλούσια θεµατολογία
που άγγιζε τόσο τις πανανθρώπινες αξίες όσο και την ίδια την καθηµερινότητα. Η
επανάσταση µέσα από το πολιτικό στίγµα της FAI σκιαγραφήθηκε πριν καν
συµβεί, και έτσι δεν σηµατοδοτήθηκε η εκκίνησή της τη στιγµή της βίαιης
αντιπαράθεσης αλλά ήταν το διαύγασµα των αναγκαιοτήτων και των ελπίδων
που της έδωσε σάρκα και οστά. Ήταν η σύγκρουση µε τον παλιό κόσµο σε
επίπεδο αξιών, ηθικής, θεσµών. Αυτό που εµπνέει και µαγνητίζει διαχρονικά,
είναι το γεγονός ότι οι αγωνιστές και οι εργάτες της εποχής συνολικοποίησαν και
συλλογικοποίησαν τα αιτήµατά τους και έθεσαν προτεραιότητα την ελευθερία και
όχι κάποιου τύπου µετασχηµατισµό ή εκσυγχρονισµό των απαρχαιωµένων
δοµών µέσω της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης ή του δηµοκρατικού
συγκεντρωτισµού.
Η συµπόρευση της FAI µε τη CNT ήταν αναγκαία αφού όλα τα µέλη της FAI ήταν
ταυτόχρονα και µέλη της CNT. Παρατηρούµε έτσι πόσο αναγκαία ήταν η διάχυση
των πολιτικών προταγµάτων µέσα στον ταξικό αγώνα, χαρακτηριστικό είναι αυτό
που αναφέρει ο ιστορικός Ρεϊµόντ Καρ : «οι απεργίες χαρακτηρίζονταν από την
περιφρόνηση απέναντι στα οικονοµικά αιτήµατα και από τη δύναµη της
επαναστατικής τους αλληλεγγύης: οι απεργίες για τους φυλακισµένους
συντρόφους ήταν πιο δηµοφιλείς από τις απεργίες για καλύτερες συνθήκες
εργασίας».
Στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας ήταν η αποκέντρωση στη λήψη
αποφάσεων, η διάθεση όµως για κεντρικό συντονισµό, και η πεποίθηση ότι η
βάση ελέγχει τα πάντα, κάτι που οδήγησε στην ανυπαρξία της γραφειοκρατίας.
Ο συνδικαλισµός βάσης, η συµµετοχή σε αγροτικές κολεκτίβες, η άµεση εµπλοκή
του ατόµου στην πολιτική ζωή του τόπου ήταν τελικά οι παράγοντες που έκαναν
την επανάσταση υπόθεση της κοινωνίας και άρα εφικτή.

Κλείνουµε την πρώτη ενότητα µε την τελευταία παράγραφο από το προσχέδιο της
οργάνωσης της ελευθεριακής κοµµουνιστικής κοινωνίας όπως καταγράφηκε στο
συνέδριο της CNT στη Σαραγόσα το 1936, δύο µήνες πριν την ισπανική
επανάσταση.
“ Αυτό το κείµενο δεν µπορεί να θεωρηθεί κάτι το οριστικό, σαν ένας κλειστός
καθορισµός των στόχων του δηµιουργικού έργου του επαναστατικού
προλεταριάτου. Η πρόθεσή µας είναι να χαραχθούν οι γενικές γραµµές της
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πορείας του κόσµου της παραγωγής προς την απελευθέρωσή του. Είθε οι
σκέψεις, τα αισθήµατα και οι ικανότητες του καθενός να βελτιώσουν το έργο µας”.
Η σχέση του πολι τι κού µ ε το κοι νωνι κό-ταξι κό

Για να εξετάσουµε τον ρόλο της πολιτικής οµάδας στον αγώνα για την κοινωνική
απελευθέρωση µέσω της επανάστασης είναι κοµβικό να µιλήσουµε για την
αλληλεπίδραση του πολιτικού µε το κοινωνικό-ταξικό. ∆ιερευνώντας την σχέση
ταξικού-κοινωνικού και πολιτικού από την σκοπιά των αγώνων και της
συµµετοχής µας σε αυτούς ας δώσουµε αρχικά κάποιους γενικότερους ορισµούς.
Χωρίζουµε λοιπόν τους αγώνες σε ταξικούς και κοινωνικούς.
Στους ταξικούς αγώνες το άτοµο συµµετέχει µε την ιδιότητα του παραγωγού και
την θέση του ως εκµεταλλευοµένου. ∆ιεκδικεί µέσω αυτών την βελτίωση της
θέσης του στην διαδικασία παραγωγής και των απολαβών του από αυτήν.
Στους κοινωνικούς αγώνες το άτοµο συµµετέχει µε την ιδιότητα του χρήστη
αγαθών ή υπηρεσιών και την θέση του ως καταπιεσµένου. ∆ιεκδικεί την καλύτερη
ή ελεύθερη πρόσβαση του σε αγαθά, την βελτίωση τους ή την προστασία τους
από την απληστία του κεφαλαίου καθώς και κοινωνικές ελευθερίες.
Και στις δύο µορφές αγώνα η ανάγκη ή οι επιθυµίες είναι επαρκής συνθήκη για
την συµµετοχή σε αυτούς. Επίσης όντας αιτηµατικοί αγώνες µπορούν να
ειδωθούν αποκοµµένα από το συνολικότερο πλαίσιο πολιτικής και οικονοµικής
οργάνωσης της κοινωνίας.
Ο συνεκτικός παράγοντας ο οποίος θέτει τον κάθε
αγώνα σε ένα συνολικότερο πλάνο είναι ο πολιτικός.
Είναι, πέρα από το πλαίσιο θέσεων και αρνήσεων
που επηρεάζει κάθε κίνηση του αγωνιζόµενου
ανθρώπου, η οραµατική προσέγγιση προς την
κοινωνία και τον αγώνα η οποία ξεπερνάει την
αποσπασµατικότητα του αιτήµατος και µετατρέπει
τον κάθε αγώνα σε κοµµάτι ενός συνολικότερου
παζλ.
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Η συσχέτιση του πολιτικού µε το κοινωνικό-ταξικό έχει ιστορικά πολλούς τρόπους
µε τους οποίους έχει εκφραστεί. Από τα µαρξιστικά λενινιστικά εργατικά κόµµατα
και την πολιτική πρωτοπορία η οποία επιθυµεί να καθοδηγήσει την τάξη ως την
πεποίθηση πως η τάξη παράγει µόνη της συνείδηση οπότε το πολιτικό είναι
περιττό, παραµένει στον πυρήνα του ζητήµατος του επαναστατικού
µετασχηµατισµού της κοινωνίας το αν και πως η τάξη συγκροτείται πολιτικά και το
πως η πολιτική έκφραση αλληλεπιδρά µε την ταξική.
Στην δική µας θεώρηση η ταξική συνείδηση είναι θεµέλιο στοιχείο της πολιτικής
συνείδησης. ∆εν µπορεί να υπάρχει αναρχική ανάλυση για την καπιταλιστική
κοινωνία από διαταξική σκοπιά. Έτσι τόσο η παρέµβαση σε ταξικούς όσο και σε
κοινωνικούς αγώνες είναι το κύριο πεδίο στο οποίο πρέπει να εκφράζεται η
αναρχική δράση. Η πολιτική όµως δράση των αναρχικών δε µπορεί να εξαντλείται
στην συµµετοχή στους αγώνες αλλά πρέπει ταυτόχρονα να αναλύει το κοινωνικό
πεδίο αναζητώντας µέσω της σύνδεσης τον αγώνων τους δρόµους προς την
κοινωνική απελευθέρωση.
Το πολιτικό στοιχείο οφείλει να µπολιάζει στη βάση κάθε ταξικό-κοινωνικό αγώνα
µέσω της συµµετοχής των υποκειµένων και την διάχυση των ιδεών µεταξύ των
καταπιεσµένων. Ο αναρχικός ως οραµατιστής µιας κοινωνίας ίσων, ελεύθερων
και αλληλέγγυων ανθρώπων δε µπορεί παρά να συµπεριφέρεται ως τέτοιος.
Οφείλει να διεγείρει και όχι να καθοδηγεί. Να επικοινωνεί τις ιδέες του, να
παρακινεί σε δράση, να ωθεί σε κίνηση, αλλά όχι να παίρνει µε οποιονδήποτε
τρόπο τον ρόλο του ηγέτη. Αυτή άλλωστε είναι η ουσία της εναντίωσης στην
πρωτοπορία. Την θεώρηση δηλαδή που λέει πως η επανάσταση είναι υπόθεση
στενότερων ή ευρύτερων κοινωνικών οµάδων που θα µπουν µπροστά στον
αγώνα επιβάλλοντας µέσω της επανάστασης τις λύσεις στην επαναστατηµένη
κοινωνία. Θεώρηση που ιστορικά οδήγησε αυτούς που αναγνώρισαν τον
εαυτό τους στην πρωτοπορία να επιβληθούν ως τύραννοι
καθαρίζοντας πρώτα το τοπίο από αυτούς που αναγνώριζαν ως
απειλή, συνήθως τους πραγµατικούς επαναστάτες.
Ως αναρχικοί επιδιώκουµε να είµαστε στην αιχµή του
δόρατος των αγώνων. Πρώτοι εκεί που ξεσπάει η κάθε
κοινωνική σύγκρουση. Μαχόµαστε όµως πάνω από όλα για
την διάδοση των ιδεών µας µεταξύ των καταπιεσµένων. ∆εν

4

λειτουργούµε ως εκείνο το κοµµάτι που θα χρησιµοποιήσει την κοινωνία για τις
επιδιώξεις του ή ακόµα χειρότερα που θα επιβληθεί σε αυτήν. Είµαστε αυτοί που
καλούµε όλη την κοινωνία να επαναστατήσει µαζί µας προτάσσοντας την
µαχητικότητα µας ως παράδειγµα. Καλούµε ταυτόχρονα τους πάντες να
ζυµωθούν µε τα κοινωνικά µας προτάγµατα και να πειραµατιστούν σε κάθε πτυχή
της ζωής τους µε οριζόντιες διαδικασίες, επανακτώντας κοµµάτια της ύπαρξης
τους και εξορίζοντας την εξουσία από αυτήν. Να πλαισιώσουν ένα κίνηµα το
οποίο θα επιτίθεται από κάθε µετερίζι σε ότι προσπαθεί να επιβληθεί επάνω
στους ανθρώπους και ταυτόχρονα θα δηµιουργεί έναν καινούριο κόσµο στο
κέλυφος του παλιού. Όπου όλοι θα µοιράζονται τα πάντα µε όλους και πάνω από
όλα θα µοιράζονται την απέχθεια τους για κάθε µορφή εξουσίας.
Η πολι τι κή οµ άδα ως κύτταρο του αγώνα γι α τη ν κοι νωνι κή επανάσταση

Ο ρόλος της πολιτικής οµάδας συνοπτικά
· Αποτελεί ένα δηµόσια αναγνωρίσιµο πολιτικό µόρφωµα που έχει ως
συνακόλουθα τη δέσµευση και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτό.
· Θέτει ξεκάθαρη στοχοθεσία γύρω από την εξέλιξη των αγώνων.
· Αποτελεί σταθερό πόλο επικοινωνίας ώστε να παραχθεί η αναγκαία σύνδεση και
ζύµωση µε άλλα κοµµάτια.
· Απεικονίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνίας που
οραµατιζόµαστε.
· Μπολιάζει την κοινωνία µε τις ιδέες της κοινωνικής επανάστασης, µέσω της
καθηµερινής παρέµβασης και τοποθέτησής της στα ζητήµατα της επικαιρότητας .
· Αναπαράγει και διευρύνει τα αναλυτικά εργαλεία του κινήµατος συνεισφέροντας
στο ξεπέρασµα των ορίων που συναντούν οι κοινωνικοί/ταξικοί αγώνες.
· Η οργάνωση των πολιτικών οµάδων εντείνει τις κοινωνικές εκρήξεις προς την
κοινωνική επανάσταση.
Προσπαθώντας να αντεπιτεθούµε σε κράτος και κεφάλαιο και να
προσεγγίσουµε την κοινωνία που οραµατιζόµαστε στο σήµερα ,
θεωρούµε αναγκαία την οργάνωση των ζωών µας γύρω από τις
διαδικασίες αγώνα. Η πολιτική οµάδα κατά εµάς αποτελεί το
κύτταρο αυτού του αγώνα. Είναι το πεδίο όπου οι πολιτικές
απόψεις µέσω της ζύµωσης συλλογικοποιούνται και
µορφοποιούνται σε πολιτικά προτάγµατα ώστε να µπολιάσουν τα
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πεδία του κοινωνικού ανταγωνισµού.
Η οργάνωση των ατόµων σε πολιτικές οµάδες που διέπονται από τις αρχές της
αυτοοργάνωσης, της αντιιεραρχίας, της ισότιµης συµµετοχής των µελών της στις
αποφάσεις (ως προς την λήψη και την υλοποίηση) αφενός συνεισφέρει στην
διεύρυνση των προσωπικοτήτων και οικειοποίηση από αυτών την κουλτούρα των
αναρχικών αρχών και αφετέρου, απεικονίζει τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της αναρχοκοµµουνιστικής κοινωνίας για την οποία παλεύουµε.
Μία από τις στοχεύσεις των οµάδων αποτελεί η κοινωνική παρέµβαση για
ζητήµατα επικαιρότητας καθώς και η επικοινωνία περιεχοµένων και µορφών
αγώνα µε κοµµάτια της κοινωνίας. Η επικοινωνία αυτή πρέπει να συντελεί στην
κατεύθυνση της όξυνσης των κοινωνικών αγώνων καθώς και στον πολιτικό
συγχρονισµό µε λιγότερο διαµορφωµένα πολιτικά κοµµάτια ώστε όταν αυτοί οι
αγώνες ξεσπάσουν να είναι ευκολότερη η συνδιαµόρφωση στην βάση ισότιµων
διαδικασιών.
Με βάση ότι η πολιτική και η ταξική ταυτότητα δεν είναι διαχωρισµένες αλλά
αντιθέτως αλληλοσυµπληρώνονται , πιστεύουµε ότι η οργάνωση σε πολιτικό
επίπεδο αποτελεί το εργαλείο που θα εντείνει τις κοινωνικές εκρήξεις και θα τις
ωθήσει στην κοινωνική επανάσταση. Οι οµάδες αποτελούν σαφώς υποσύνολα
των κοινωνικών/ταξικών αγώνων και συνεισφέρουν σε αυτούς µε τις αναλύσεις
της συγκυρίας και την εµβάθυνση των θεωρητικών εργαλείων.
Ο τρόπος οργάνωσης και οι µορφές αγώνα
αποτελούσαν ιστορικά ζητούµενο των
αναρχικών σε κάθε χρονική συγκυρία. Παρόλα
αυτά στην ελλαδική επικράτεια δεν µπόρεσε
µέχρι σήµερα να δηµιουργηθεί η οποιαδήποτε
σταθερά δοµηµένη πολιτική διαδικασία που
να ενοποιεί ή έστω να συντονίζει τα
επιµέρους κοµµάτια του α/α χώρου ή
µέρους αυτού. Σήµερα για πολλούς από
εµάς αποτελεί πρωτεύον ζήτηµα ο τρόπος οργάνωσης
αναρχικών οµάδων καθώς οι προβληµατισµοί γύρω από
το αφορµαλιστικό µοντέλο οργάνωσης ολοένα και
αυξάνονται.
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Έχει άτυπα καθιερωθεί οι κεντρικές διαδικασίες του “χώρου” να είναι ανοιχτές
συνελεύσεις όπου άτοµα και οµάδες συνυπάρχουν σε ένα θολό τοπίο χωρίς
δεσµεύσεις ή διαδικασίες. Σε αυτές στην καλύτερη περίπτωση υπάρχουν δύο
ταχύτητες µεταξύ του διαµορφωµένου και του αδιαµόρφωτου, του συλλογικού και
του ατοµικού. ∆εν είναι λίγες όµως οι φορές που πρακτικά συµβαίνει η
αυτοδιάλυση οµάδων εντός της συνέλευσης και αντί το συλλογικό να ανεβάζει τον
πήχη για το ατοµικό, το δεύτερο να φέρνει στα µέτρα του το πρώτο.
Οι αντίστοιχες συνελεύσεις συνήθως έχοντας συγκροτηθεί για συγκεκριµένη
υπόθεση τελειώνουν µε το πέρας του αγώνα µη έχοντας συνήθως αφήσει
συλλογική παρακαταθήκη για τις µελλοντικές διαδικασίες. Κάθε νέα αρχή γίνεται
από το µηδέν αφήνοντας στο επίπεδο της ατοµικής µνήµης και τον φορέων της
το αν τα ίδια λάθη συµβούν ξανά και ξανά ενώ καµία νίκη δεν έχει ποτέ εκείνον
τον φορέα που θα την πιστωθεί και θα την διαχειριστεί για να µπορέσει να
οργανώσει και τις επόµενες.
Η απάντηση στην αδυναµία συγκρότησης ενός κινήµατος το οποίο να αντιστοιχεί
τόσο στην πραγµατική δυναµική του κόσµου που αναγνωρίζει τον εαυτό του σε
αυτό όσο και στις κοινωνικές δυναµικές που αναπτύχθηκαν ειδικά µετά το 2008
ήταν από µερίδα συντρόφων η “διάχυση στους αγώνες” χωρίς πολιτικές
ταυτότητες. Μια επιλογή που πέρα από πολιτικά άστοχη έδειξε πολύ σύντοµα τα
όρια της.
Η οργάνωση µε βάση την πολιτική ταυτότητα όµως δεν είναι ζήτηµα
αυτοαναφορικότητας ή αυταρέσκειας αλλά ουσίας. Το να καταστήσουµε σαφές το
ποιοι είµαστε πολιτικά και σε τι στοχεύουµε είναι θεµελιώδες κοµµάτι του
χτισίµατος των πολιτικών σχέσεων εµπιστοσύνης µε ευρύτερα κοινωνικά
κοµµάτια για τη δηµιουργία ενός πραγµατικά επαναστατικού κινήµατος. Είναι η
προβολή του επιδιωκόµενου αύριο στους αγώνες του σήµερα. Όποιος δεν το
κατάλαβε πολιτικά ελπίζουµε να το κατάλαβε πρακτικά όταν είδε κάποιες
συνελεύσεις γειτονιάς οι οποίες δηµιουργήθηκαν για να πάρει ο κόσµος την
καθηµερινότητά του στα χέρια του να αδειάζουν σε µια βραδιά για να γεµίσουν τα
εκλογικά παραβάν του ΣυΡιζΑ όταν το διακύβευµα ήταν οι συνολικότερες
πολιτικές επιλογές.
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Ως αναρχική οµάδα λοιπόν επιδιώκουµε την συνεργασία µε αναρχικές
συλλογικότητες οι οποίες έχουν την αντίστοιχη µε εµάς θεώρηση πάνω στο
ζήτηµα της αναρχίας, του κοµµουνισµού αλλά και των διαδικασιών του αγώνα.
Προτρέπουµε όλους τους συντρόφους που δεν συµµετέχουν σε πολιτικά
εγχειρήµατα γιατί δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα να δηµιουργήσουν νέα.
Ακόµα περισσότερο συντρόφους που συλλογικοποιούνται µέσω ταξικών ή
κοινωνικών εγχειρηµάτων να ενταχθούν και σε πολιτικές οµάδες. Να
συναντηθούµε λοιπόν σε όλα τα πεδία των αγώνων.
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις να καρπωθούµε πολιτικά τους νικηφόρους αγώνες
µας για να τους µετατρέψουµε σε επαναστατικούς αντί να τους καρπώνονται οι
άκαπνοι πολιτικάντηδες της αριστεράς µετατρέποντάς τους σε οφίτσια.
Ν Α ΣΠ ΕΙΡΟΥΜ Ε ΤΗ Ν ΦΛΟΓΑ ΤΗ Σ ΕΠ ΑΝ ΑΣΤΑΣΗ Σ ΓΙΑ Ν Α ΑΝ ΘΙΣΕΙ Μ ΙΑ Ν ΕΑ
ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΝ ΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΜ Μ ΟΥΝ ΙΣΜ Ο
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