Λουίτζι Φάµπρι, Η Ρωσική Επανάσταση
και οι αναρχικοί
Όταν έχουν εξαντλήσει τα επιχειρήµατά τους ενάντια στον ακλόνητo συλλογισµό
µας, οι χτυπηµένοι από τα πάρθια βέλη εξουσιαστές κοµµουνιστές µας
κατηγορούν ως «εχθρούς της Ρωσικής Επανάστασης».
Από την θέση µας για την πάλη ενάντια στην δικτατορική αντίληψη περί
επανάστασης - µια θέση που την µοιραζόµαστε µε τους Ρώσους συντρόφους
µας - έως την υποστήριξη των επιχειρηµάτων µας, µνηµονεύουµε τα ολέθρια
αποτελέσµατα της δικτατορικής κατεύθυνσης της επαναστατηµένης Ρωσίας και
κρατάµε άσβηστο το φως των σοβαρών λαθών της εκεί κυβέρνησης και µε αυτή
την λογική και µόνο µας κατηγορούν ότι αγωνιζόµαστε ενάντια στην Ρωσική
Επανάσταση.
Αυτό είναι κάτι παραπάνω από αδικαιολόγητες κατηγορίες. Είναι ένα ψέµα και
µια συκοφαντία. Εάν η υπόθεση της Ρωσικής Επανάστασης είναι η υπόθεση της
ελευθερίας και της δικαιοσύνης µε µια ΠΡΑΚΤΙΚΗ και όχι µε κάποια αφηρηµένη
έννοια, εάν είναι, δηλαδή, η υπόθεση του προλεταριάτου και της χειραφέτησής
του από κάθε πολιτική και οικονοµική δουλεία, από κάθε κρατική ή ιδιωτική
εκµετάλλευση και καταπίεση, εάν η Ρωσική Επανάσταση είναι η υπόθεση της
κοινωνικής ισότητας, τότε δικαιολογηµένα µπορούµε να επιµείνουµε ότι οι µόνοι
τίµιοι σήµερα στην Ρωσική Επανάσταση, την επανάσταση που έγινε από την
εργατική τάξη της Ρωσίας, είναι οι αναρχικοί.
Εκτιµούµε ότι, για ένα σηµαντικό διάστηµα της επανάστασης, ο καθένας - και
ειδικά οι επαναστάτες - αυτό που έχει δικαίωµα να ελπίζει είναι αγκάθια και
ελάχιστα τριαντάφυλλα. Ας µην τρέφουµε αυταπάτες γι’ αυτό. Αλλά η
επανάσταση σταµατά να είναι επανάσταση όταν δεν είναι και δεν σηµαίνει καµιά
βελτίωση, έστω και µικρή, για τις µάζες και αποτυγχάνει να εξασφαλίσει στους
προλετάριους µια καλύτερη ζωή ή τουλάχιστον, εάν δεν µπορούν να το δουν
ξεκάθαρα αυτό, από τη στιγµή που συγκεκριµένες προσωρινές δυσκολίες
µπορούν να υπερνικηθούν, θα έρθει η ευηµερία. Σταµατά να είναι επανάσταση,
εάν, µε πρακτικούς όρους µιλώντας, περιορίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο την
ελευθερία των άλλων - για όλους αυτούς που καταπιέζονταν από το παλιό
καθεστώς.
Αυτές είναι οι απόψεις και τα αισθήµατα που µας καθοδηγούν στην προπαγάνδα
και την πολεµική µας. Με κανέναν τρόπο η προπαγάνδα και η πολεµική µας δεν
εξαρτούνται από σεχταριστικό πνεύµα, πολύ λιγότερο από ένα πνεύµα
ανταγωνισµού ή προσωπικών ενδιαφερόντων και δεν ασκούµε αυτήν την
προπαγάνδα ως µια άσκηση κριτικής και δογµατισµού. Αλλά είµαστε
αντιλαµβανόµαστε περισσότερο την εκπλήρωση µιας διπλής υποχρέωσης

άµεσης πολιτικής σπουδαιότητας.
Από την µια πλευρά, η µελέτη της Ρωσικής Επανάστασης, το να ρίξουµε φωτός
στα λάθη που έγιναν από αυτούς που βρίσκονται στην κυβέρνηση και η κριτική
για το µπολσεβίκικο σύστηµα που κέρδισε, αποτελεί, όσον µας αφορά, µια
υποχρέωση η οποία επιβάλλεται από την πολιτική αλληλεγγύη στους Ρώσους
συντρόφους µας, οι οποίοι, επειδή συµµερίζονται τις σκέψεις µας και συµφωνούν
µε τις απόψεις µας - οι οποίες, πιστεύουµε, είναι οι σκέψεις και οι απόψεις οι
περισσότερο συµβατές µε τα ενδιαφέροντα της επανάστασης του προλεταριάτου
- στερούνται κάθε ελευθερίας, συκοφαντηµένοι, φυλακισµένοι, εξορισµένοι και,
µερικοί από αυτούς, δολοφονηµένοι από αυτήν την κυβέρνηση.
Από την άλλη πλευρά, έχουµε την υποχρέωση να καταδείξουµε το µπολσεβίκικο
λάθος, έτσι που εάν µια παρόµοια κρίση συµβεί στις δυτικές χώρες, το
προλεταριάτο να µπορεί να φροντίσει ώστε να µην βαδίσει σε έναν δρόµο, να
µην πάρει µια κατεύθυνση, η οποία ξέρουµε τώρα από πρώτο χέρι ότι θα
σηµάνει την αποτυχία της επανάστασης.
Εάν αυτό είναι ό,τι νοµίζουµε, εάν είµαστε βαθιά πεπεισµένοι ότι αυτή είναι η
περίπτωση - και οι αντίπαλοί µας δεν έχουν καµιά αµφιβολία γι’ αυτό και δεν
υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα ή ισχυρά αισθήµατα που θα µπορούσαν να
αλλάξουν τις απόψεις µας για να µην αναλάβουµε µια τέτοια δραστηριότητα τότε είναι υποχρέωσή µας, ως αναρχικοί και επαναστάτες, να σπάσουµε την
σιωπή µας. Αλλά µήπως όλα αυτά σηµαίνουν ότι είµαστε ενάντια στην Ρωσική
Επανάσταση;
Η Ρωσική Επανάσταση είναι το πιο συνταρακτικό γεγονός του καιρού µας.
Προερχόµενη και εξελισσόµενη ευκολότερα από ένα τεράστιο γεγονός, τον
παγκόσµιο πόλεµο, η επανάσταση αυτή έχει ξεπεράσει τον πόλεµο σε σηµασία
και σπουδαιότητα.
Έχει καταφέρει, είτε το καταφέρνει τώρα είτε στο µέλλον - ενάντια σε κάθε
εµπόδιο, όπως ευχόµαστε ακόµα - να σπάσει τα δεσµά της µισθωτής σκλαβιάς
που δένουν χειροπόδαρα την εργατική τάξη και πρέπει να επεκτείνει την πρόοδο
που προήλθε από παλιότερες επαναστάσεις και να συµπεριλάβει στους στόχους
της την οικονοµική και κοινωνική ισότητα, την ελευθερία για όλους και στην
θεωρία και στην πράξη, δηλαδή µε την υλική πιθανότητα της επιτυχίας, τότε η
Ρωσική Επανάσταση θα ξεπεράσει την ιστορική σπουδαιότητα και αυτής ακόµα
της Γαλλικής Επανάστασης του 1789-93.
Εάν ο παγκόσµιος πόλεµος απέτυχε να εξαλείψει όλες τις ελπίδες εξέγερσης από
πλευράς των καταπιεσµένων ανθρώπων του κόσµου, εάν, παρ’ όλα αυτά, οι
άνθρωποι δεν γυρίζουν αιώνες πίσω στην ζωώδη ύπαρξη των προγόνων τους,
αλλά προόδευσαν, αυτό το οφείλουµε, πέρα από κάθε αµφιβολία, στην Ρωσική
Επανάσταση. Είναι η Ρωσική Επανάσταση αυτή που έχει ανυψώσει τις ηθικές

και ιδεαλιστικές αξίες της ανθρωπότητας και η οποία µας έχει αναδείξει τις
φιλοδοξίες µας και το πνεύµα συλλογικότητας όλων των ανθρώπων προς µια
υψηλότερη ανθρωπινότητα.
Σ’ αυτή την λυπηµένη αυγή του 1917, ενώ ολόκληρος ο κόσµος φαινόταν ότι
βούλιαζε στον τρόµο, στον θάνατο, στο ψεύδος, στην εχθρότητα και στο πιο
µαύρο σκοτάδι, η Ρωσική Επανάσταση ξαφνικά πληµµύρισε όλους εµάς που
υποφέραµε από αυτήν την ατελείωτη τραγωδία µε ένα φως αλήθειας και
αδελφότητας και την ζεστασιά της ζωής και η αγάπη άρχισε να φτερουγίζει ξανά
στις καψαλισµένες καρδιές των εργατών διεθνώς.
Όσο διατηρείται αυτή η µνήµη, όλοι οι άνθρωποι της γης θα χρωστούν στον
Ρωσικό λαό αυτή την προσπάθεια, µε την οποία, όχι µόνο στην Ρωσία και στην
Ευρώπη, αλλά και στις πιο αποµακρυσµένες γωνιές του κόσµου όπου κατοικούν
άνθρωποι, ανυψώθηκαν οι ελπίδες των καταπιεσµένων.
Εµείς δεν αποκρύπτουµε απολύτως το κόστος του κατορθώµατος αυτού του
Ρωσικού λαού όσον αφορά την κούραση, τον ηρωισµό, την θυσία και το
µαρτύριο.
Εµείς οι αναρχικοί δεν ακολουθούµε την πρόοδο της επανάστασης µε
διανοητικές επιφυλάξεις ή µε σεχταριστικό πνεύµα.
Ποτέ δεν µιλάµε µε αυτό τον τρόπο, δηµόσια ή µη και µέχρι τώρα. Και καθώς η
επανάσταση προχωρά δεν µας ενδιαφέρει ποιο κόµµα θα κερδίσει την
µεγαλύτερη φήµη. Και κανείς, ή πρακτικά κανείς, δεν µιλά για τους Ρώσους
αναρχικούς. Γνωρίζαµε - και αργότερα τα νέα απέδειξαν ότι είχαµε δίκιο - ότι
πρέπει να είµαστε στην πρώτη γραµµή της µάχης, άγνωστοι µεν, αλλά όχι
λιγότερο σπουδαίοι παράγοντες της επανάστασης. Και για µας αυτό ήταν αρκετό.
Δεν έχουµε οπαδούς ούτε έχουµε καµιά ανάγκη να εκµεταλλευτούµε και να
εξασφαλίσουµε προνόµια για το µέλλον και, γι’ αυτό το λόγο, η σιωπή µας όσον
αφορά το έργο των συντρόφων µας δεν αποθάρρυνε την χαρά µας. Και,
ανάµεσα στους µήνες Μάρτιο και Νοέµβριο, πριν οι µπολσεβίκοι καταλάβουν την
εξουσία (και ακόµα µερικούς µήνες µετά από αυτό, µέχρι που η πικρή εµπειρία
επιβεβαίωσε τα λεγόµενά µας και µας έδωσε µια ιδέα από πριν) οι µπολσεβίκοι
φάνηκε να είναι οι ενεργητικότεροι εχθροί των παλιών καταπιεστών, της
πολιτικής του πολέµου, ότι δεν είχαν δοσοληψίες µε την µπουρζουαζία και ότι
πάλευαν ενάντια στο δηµοκρατικό ριζοσπαστισµό που έχει τις ρίζες του στον
καπιταλισµό και, µαζί µε αυτό, ενάντια στους σοσιαλ-πατριώτες, στους
ρεφορµιστές, στους δεξιούς σοσιαλ-επαναστάτες και στους µενσεβίκους και,
αργότερα, όταν µετά από µια µικρή διστακτικότητα συνεργάστηκαν να
διασκορπίσουν στους ανέµους την διφορούµενη Συντακτική Συνέλευση, οι
αναρχικοί, χωρίς καµία παράλογη αντιζηλία, τους συµπαραστάθηκαν.
Στάθηκαν στην πλευρά τους ιδεαλιστικά, πνευµατικά, έξω από την Ρωσία και,

περισσότερο πρακτικά, στην σφαίρα της προπαγάνδας και της πολιτικής
δραστηριότητας ενάντια στις συκοφαντίες και τις διαβολές της µπουρζουαζίας.
Και, ακόµα περισσότερο πρακτικά, στάθηκαν εκεί ακόµα (αν και είχαν αρχίσει να
αντιτίθενται σε πολεµικό επίπεδο), ενάντια στις αστικές κυβερνήσεις όταν, τόσο
όσο ήταν δυνατόν, έγινε µια προσπάθεια να αναληφθεί άµεση δράση για να
καταπολεµηθεί το καθόλου φηµισµένο µποϋκοτάζ σε βάρος της Ρωσίας και να
σταµατήσει η προµήθεια µε πολεµικό υλικό στους εχθρούς της.
Κάθε ώρα που τα ενδιαφέροντα της επανάστασης και του Ρωσικού λαού
βρίσκονταν στην κορυφή, οι αναρχικοί έκαναν το καθήκον τους, ακόµα και αν
ήξεραν ότι µε πλάγιο τρόπο βοηθούσαν τους αντιπάλους τους.
Το ίδιο συνέβη, σε µεγαλύτερη κλίµακα και µια σπουδαιότερη κατανάλωση
ενέργειας και περισσότερες θυσίες σε µια σκληρή ένοπλη πάλη, µέσα στην
Ρωσία, όπου οι σύντροφοί µας πάλευαν για την επανάσταση και ενάντια στον
τσαρισµό πριν από το 1917, µε πεισµατώδη αντίσταση στον πόλεµο και µετά µε
τα όπλα στα χέρια τον Μάρτιο, ενάντια στην αστική δηµοκρατία και τον σοσιαλρεφορµισµό του Ιουλίου και του Οκτωβρίου αργότερα, παλεύοντας, στο τέλος, σε
όλα τα µέτωπα, δίνοντας την ζωή τους στην πάλη ενάντια στον Γιούντενιτς, τον
Ντενίκιν και τον Βράνγκελ, ενάντια στους Γερµανούς στην Ρίγα, τους Άγγλους
στο Άρχανγκελ, τους Γάλλους στην Οδησσό και τους Ιάπωνες στην Σιβηρία.
Αρκετοί από αυτούς (και εδώ δεν υπάρχει χώρος για να δούµε αν έκαναν λάθος
ή όχι) συνεργάστηκαν µε τους µπολσεβίκους στην εσωτερική πολιτική ή στην
στρατιωτική οργάνωση, όπου µπορούσαν, σε αντίθεση µε την συνείδησή τους,
αλλά για το συµφέρον της επανάστασης. Και εάν σήµερα οι Ρώσοι αναρχικοί
είναι ανάµεσα στις δυνάµεις της αντιπολίτευσης στην Ρωσία και παλεύουν
ενάντια στην µπολσεβίκικη πολιτική και κυβέρνηση, το κάνουν γιατί αναγκάζονται
- αυτοί οι µικροί ήρωες - να το κάνουν για την επανάσταση που άρχισε τον
Μάρτιο του 1917.
Η σηµερινή κυβέρνηση αποτελεί την άρνηση της Ρωσικής Επανάστασης. Από
την άλλη πλευρά, είναι διαµετρικά αντίθετο σ’ αυτήν το ότι υπάρχει µια
κυβέρνηση. Όχι µόνο µαχόµαστε την Ρωσική κυβέρνηση, στο επίπεδο της
πολεµικής, µε επαναστατικά επιχειρήµατα που δεν έχουν τίποτα κοινό µε αυτά
των εχθρών της επανάστασης, αλλά την υπερασπίζουµε, αποσαφηνίζοντάς την
και ελευθερώνοντάς την από τους λεκέδες µε τους οποίους την βλέπει ο κόσµος λεκέδες που δεν προέρχονται από αυτή την ίδια, αλλά από το κυβερνητικό
κόµµα, την νέα άρχουσα κάστα που αναπτύσσεται σαν παράσιτο στον κορµό
της, ζηµιώνοντας το µεγάλο µέρος του προλεταριάτου.
Αυτό µε κανέναν τρόπο δεν µας αποτρέπει από το να κατανοήσουµε την
µεγαλοπρέπεια της Ρωσικής Επανάστασης και να εκτιµήσουµε την ανανεωτική
της υφή που αντιπροσωπεύει για την Ευρώπη. Στο µόνο πράγµα που
αντιστεκόµαστε είναι το ότι ένα και µόνο κόµµα πρέπει να µονοπωλεί τα κέρδη
και τα οφέλη ενός τόσο τεράστιου γεγονότος, το οποίο αυτοί σίγουρα δεν το

δικαιούνται, αλλά κατ’ αναλογία που κάποιος µπορεί να περιµένει από τους
αριθµούς και την οργάνωσή τους.
Η Ρωσική Επανάσταση δεν ήταν το έργο ενός κόµµατος - ήταν το έργο ενός
ολόκληρου λαού και ο λαός αυτός είναι ο πραγµατικός πρωταγωνιστής της
πραγµατικής Ρωσικής Επανάστασης. Το µεγαλείο της Επανάστασης δεν
προέρχεται από την ψήφιση κυβερνητικών διατάξεων, νόµων και την δηµιουργία
στρατιωτικών σωµάτων, αλλά από τον σχηµατισµό των εµβριθών αλλαγών
σφυρηλατηµένων στην ηθική και υλική ζωή του πληθυσµού.
Η αλλαγή αυτή είναι αναντίρρητη. Ο τσαρισµός στην Ρωσία πέθανε και µαζί µε
αυτόν και µια ολόκληρη ατέλειωτη σειρά τερατουργηµάτων. Η παλιά τάξη των
ευγενών και η αστική τάξη έχουν καταστραφεί και µαζί µε αυτήν αρκετά
πράγµατα, από τις ρίζες τους, ιδιαίτερα ένα σωρό προκαταλήψεις, η εξάλειψη
των οποίων φαινόταν κάποτε αδύνατη. Πρέπει η Ρωσία, όπως είναι τώρα η
κατάσταση, να είναι αρκετά άτυχη ώστε να αντικρίσει την δηµιουργία µιας νέας
αστικής τάξης.
Η κατεδάφιση των παλιών εκµηδενισµένων οδηγεί στην προσδοκία ότι ο νόµος
της νέας εξουσίας θα ανατραπεί χωρίς δυσκολία. Η αυθεντική ελευθεριακή ιδέα
πίσω από τα «Σοβιέτ» δεν κέρδισε τις καρδιές των Ρώσων, είναι µάταιη, ακόµα
και εάν οι µπολσεβίκοι την έχουν ακρωτηριάσει και την έχουν µετατρέψει σε
τροχό της γραφειοκρατίας της δικτατορίας. Μέσα σε αυτήν την ιδέα ενυπάρχει ο
σπόρος της νέας επανάστασης, η οποία πρέπει να είναι η µόνη που δρα και
αναπτύσσεται στο πνεύµα του αληθινού κοµµουνισµού, του κοµµουνισµού µε
ελευθερία.
Καµιά κυβέρνηση δεν µπορεί να διεκδικήσει την ηθική ανανέωση της Ρωσίας
στην αφύπνιση της επανάστασης ούτε µπορεί να την καταστρέψει και αυτή η
ανανέωση είναι η ουσία της λαϊκής επανάστασης µόνο, όχι ενός πολιτικού
κόµµατος. «Και, φυσικά, σε πείσµα των πάντων» (ένας σύντροφος, ο οποίος
επέστρεψε µόλις από την Ρωσία, έγραψε σε µένα, µετά από κάποιες κριτικές για
την κακοδιοίκηση των µπολσεβίκων), «η εντύπωση ότι η ζωή των Ρώσων µας
κάνει να πιστεύουµε ότι όλα εδώ στην καπιταλιστική Ευρώπη φαίνονται µια
άθλια, βλακώδης «αστική» αποµίµηση, δεν υπάρχει καµιά κοινοτοπία. Δεν
µπορεί κάποιος να ακούσει αυτά τα χυδαία τραγούδια από µεθυσµένους.
Επικρατεί µια απωθητική ατµόσφαιρα τις Κυριακές και αυτά τα µέρη όπου ο
κόσµος διασκεδάζει στις δυτικές χώρες δεν υπάρχουν. Εν µέσω θυσιών και
ανείπωτης συµφοράς, ο κόσµος ζει µια καλύτερη, περισσότερο έντονη ηθική
ζωή».
Με πραγµατικούς όρους η Ρωσική Επανάσταση ζει στη ζωή των Ρώσων. Είναι η
επανάσταση που αγαπάµε, που γιορτάζουµε µε ενθουσιασµό και µε µια καρδιά
γεµάτη ελπίδα. Αλλά, καθώς ποτέ δεν κουραζόµαστε να το επαναλαµβάνουµε, η
επανάσταση και ο Ρωσικός λαός δεν είναι η κυβέρνηση, που στα µάτια του
επιπόλαιου κοινού, φαίνεται ότι τον αντιπροσωπεύει έξω.

Ένας φίλος µου, επιστρέφοντας από την Ρωσία το 1920, µε αρκετό
ενθουσιασµό, όταν τον προειδοποίησα ότι τα σοβιέτ ήσαν ένα ταπεινωµένο είδος
υποταγής και ότι οι κυβερνητικοί αντιπρόσωποι ακόµα µανούβραραν την εκλογή
τους «φασιστικά», µου απάντησε, κατά κάποιο απερίσκεπτο τρόπο: «Αλλά εάν οι
προλετάριοι στην πλειοψηφία τους ήσαν πραγµατικά ικανοί να εκλέξουν σοβιέτ
της επιλογής τους, η µπολσεβίκικη κυβέρνηση δεν θα έµενε στην εξουσία την
επόµενη βδοµάδα!».
Εάν είναι έτσι, τότε όταν ασκούµε κριτική - όχι σε άτοµα ούτε σε µεµονωµένους
ανθρώπους, τους οποίους έχουµε υπερασπιστεί ενάντια στις συκοφαντίες του
Τύπου των καπιταλιστών - όταν εµείς, παρακινηµένοι από το συνεχές µας
ενδιαφέρον, όχι να υποπέσουµε σε µια λανθασµένη, υπερβάλλουσα µορφή
κριτικής, κάνουµε επίθεση στο κυβερνών κόµµα στην Ρωσία και αυτοί από τους
υποστηρικτές του που αγωνιούν να ακολουθήσουν τα βήµατά του στην Ιταλία επειδή βλέπουµε ότι οι µέθοδοί του είναι βλαβεροί στην επανάσταση και
προωθούν µια πραγµατική αντεπανάσταση - πώς µπορεί κάποιος να πει ότι
«υιοθετούµε µια στάση ενάντια στην Ρωσική Επανάσταση»;
Το προλεταριάτο, το οποίο µας γνωρίζει και µας λαµβάνει υπόψη του, γνωρίζει
ότι αυτό είναι ένας κακός, γελοίος ισχυρισµός, όσο κακός και γελοίος είναι ο
τρόπος µε τον οποίο οι αστοί κονδυλοφόροι προσπαθούν να στοιχειοθετήσουν
προσβολές και κατηγορίες ενάντια σε ολόκληρο τον Ιταλικό λαό τις δικαίως
δριµείες κριτικές - τις οποίες υποστηρίζουµε - ότι οι ξένοι επαναστάτες
στρέφονται ενάντια στην κυβέρνηση και στην αστική τάξη της Ιταλίας.

Ο Λουίτζι Φάµπρι γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1877. Ήταν και παραµένει
ελάχιστα γνωστός έξω από τους ιταλικούς αναρχικούς κύκλους. Παρ’ όλα
αυτά, υπήρξε ένας από τους πιο εξέχοντες αναρχικούς θεωρητικούς,
ακολουθώντας και προπαγανδίζοντας το αναρχοκοµµουνιστικό ρεύµα, στο
οποίο, επίσης, περιλαµβάνονται και οι Λουίτζι Γκαλεάνι, Καµίλο Μπερνέρι και
Πιέτρο Γκόρι, ανάµεσα σε άλλους. Έγινε αναρχικός σε ηλικία 17 ετών και µετά
από δύο χρόνια συνάντησε τον Ερρίκο Μαλατέστα, µε τον οποίο επιδόθηκαν
σε διάφορες επαναστατικές δραστηριότητες. Ήταν συνεκδότης της ιταλικής
αναρχικής επιθεώρησης «Il Pensiero» («Η Σκέψη»), αλλά συνεισέφερε και σε
άλλες αναρχικές εκδόσεις, όπως την «Lotta Umana» («Ανθρώπινη Πάλη»)
και την τότε καθηµερινή «Umanita Nova» («Νέα Ανθρωπότητα»), η οποία
συνεχίζει σήµερα την κυκλοφορία της ως όργανο της Ιταλικής Αναρχικής
Οµοσπονδίας (FAI) και της οποίας ο Ερρίκο Μαλατέστα ήταν εκδότης για
χρόνια. Έγραψε, επίσης, διάφορα έργα, από τα οποία τα γνωστότερα είναι:
«Μαλατέστα, η Ζωή και η Σκέψη του», «Δικτατορία και Επανάσταση»,
«Μαρξισµός και Αναρχισµός» και «Αστικές Επιδράσεις στον Αναρχισµό»
(που έχει µεάαφραστεί και κυκλοφορήσει στα ελληνικά από την Οµάδα
Αναρχοκοµµουνιστών-Κοινοτιστών Νέας Σµύρνης, εκδόσεις «Ελεύθερος

Τύπος»). Το 1926 κατάφερε να διαφύγει από την φασιστική τροµοκρατία,
καταφεύγοντας πρώτα στο Βέλγιο και στην Γαλλία και µετά, αφ’ ότου
απελάθηκε από εκεί, στην Ουρουγουάη όπου συνέχισε τον αγώνα και την
αναρχική προπαγάνδα και πέθανε το 1935.
*Δηµοσιεύτηκε στο «Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης» Μελβούρνη, Αυστραλία
http://ngnm.vrahokipos.net

