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Οι Αυστραλοί αναρχικοί και ριζοσπάστες αδελφοί
Andrade

provo.gr/australian-anarchists-and-radicals-brothers-andrade/

Ένα από τα Τμήματα του Victorian Socialist Party (VSP), προπομπού του Κομμουνιστικού Κόμματος Αυστραλίας
(ΚΚΑ). Στο VSP δρούσαν και αναρχικοί ή ελευθεριακοι όπως οι αδελφοί Andrade.

Ο William Charles Andrade (1863-1939) και ο David Alfred Andrade (1859-1928) ήταν
αναρχικοί, ριζοσπάστες και βιβλιοπώλες που γεννήθηκαν στο Collingwood της
Μελβούρνης από τον Abraham Da Costa Andrade και την σύζυγό του Maria, οι οποίοι
ήσαν από το Middlesex της Αγγλίας.

Ο William γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1863 και έπρεπε να εγκαταλείψει πρόωρα το
σχολείο, μελετώντας το βράδυ μετά από πολλές ώρες εργασίας σε ένα κατάστημα
κουρτινών.

Και οι δύο αδελφοί ήσαν ενεργά μέλη του Australasian Secular Association
(Αυστραλοασιατική Κοσμική Ένωση) του Joseph Symes, αλλά το ολοένα και αυξανόμενο
ενδιαφέρον τους για τις αναρχικές ιδέες και την υπεράσπισή τους δημιούργησαν εντάσεις
στο εσωτερικό αυτής της ένωσης ελεύθερης σκέψης, την οποία οι αδελφοί Andrade
εγκατέλειψαν, βοηθώντας μετέπειτα στην ίδρυση του Melbourne Anarchist Club (Αναρχική
Λέσχη Μελβούρνης) την 1η Μάη 1886.
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Ο David έγινε βιβλιοπώλης, αλλά το κατάστημά του πωλούσε ακόμα χαρτικά είδη και
εφημερίδες, ενώ διέθετε και τυπογραφείο. Αρχικά, η επιχείρηση αυτή στεγαζόταν στο North
Brunswick (σ.τ.μ. εσωτερικό προάστιο της Μελβούρνης), ενώ αργότερα μεταφέρθηκε στο
«Liberty Hall» στο Russell Street, στο κέντρο της Μελβούρνης. Ο David ήταν ενεργός
δημόσιος ομιλητής καθώς και ο ιδρυτής της Melbourne Co-operative Νο 1 (κοοπερατίβα),
που ήταν στην ουσία ένα εργαστήριο στο Albert Park (σ.τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο της
πόλης). Έστελνε ειδήσεις και θεωρητικά κείμενα σε αναρχικές εκδόσεις άλλων χωρών,
αλλά τα πιο σημαντικά γραπτά του δημοσιεύτηκαν σε τοπικά συτραλιανά έντυπα.

Όταν η Αναρχική Λέσχη Μελβούρνης διαλύθηκε το 1888, ο David προσπάθησε ανεπιτυχώς
να αναβιώσει την Sunday Free Discussion Society (Σύνδεσμος Ελεύθερης Κυριακάτικης
Συζήτησης). Στις αρχές της δεκαετίας του 1890 έγινε γραμματέας του Unemployed
Workers’ Association (Σύνδεσμος Ανέργων Εργατών) στο Richmond (σ.τ.μ. εσωτερικό
προάστιο της Μελβούρνης), για να ενθαρρύνει τη συνεταιριστική μορφή παραγωγής και να
βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος του καταμερισμού της γης.

Μετέπειτα, το 1894, εγκαταστάστηκε σε έναν οικισμό του χωριού South Sassafras, κυρίως
όταν η επιχειρηματική αποτυχία τον οδήγησε σχεδόν στην ένδεια, και εργάστηκε εκει ως
εκτιμητής γης, αποθηκάριος και ταχυδρόμος. Τα τελευταία του χρόνια δεν είναι γνωστό με
τι ασχολήθηκε.

Πέθανε στο νοσοκομείο Wendouree στις 23 Μαΐου 1928.

Στο μεταξύ, ο άλλος αδελφός, ο William, είχε μετακομίσει από το 1887 στο Σίδνεϊ με τη
σύζυγό του Emma Louisa, την οποία παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στο ληξιαρχείο του
Richmond στις 3 Φεβρουαρίου 1886. Εκπροσώπησε την Αναρχική Λέσχη Μελβούρνης στο
Australasian Freethought Conference (Αυστραλοασιατικό Συνέδριο Ελευθεροσκεπτικιστών)
στο Σίδνεϊ, και εγκαταστάθηκε εκεί για να γίνει «έμπορος προοδευτικών ιδεών».

Δεν κατάφερε να συγκροτήσει κάποια αναρχική ομάδα εκεί και επεδίωξε μετέπειτα να
επηρεάσει την τότε νεοσύστατη Australian Socialist League (Αυστραλιανή Σοσιαλιστική
Ένωση). Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα παραμονής του στο Mackay του
Queensland, επέστρεψε στη Μελβούρνη, όπου άρχισε μια επιχείρηση τροφίμων και,
ταυτόχρονα, άρχισε να ενδιαφέρεται για το θέατρο και την ηθοποιία. Το 1898 άνοιξε ένα
βιβλιοπωλείο στη διεύθυνση 201 Bourke Street , στο κέντρο της Μελβούρνης, και προς τα
τέλη της δεκαετίας του 1920 μετακινήθηκε στο Swanston Street (πάλι στο κέντρο της
πόλης).

Ο Andrade, αν και διέθετε στο βιβλιοπωλείο του κυρίως θεατρικά έργα και υλικά, το
κατάστημά του έγινε επίσης σημαντικό κέντρο προπαγάνδας και οργάνωσης
νεοεμφανιζόμενων σοσιαλιστικών ομάδων σε όλη την Αυστραλασία. Φορτία ριζοσπαστικών
βιβλίων και εκδόσεων που είχαν παραγγελθεί μέσω αυτού από διάφορες αριστερές ομάδες
της εποχής κρατήθηκαν αρκετές φορές από το Τελωνείο για έλεγχο κατά τη διάρκεια του Α
‘Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά μια έκθεση των μυστικών υπηρεσιών βεβαιωνόταν για «τον
καλό του χαρακτήρα». Συμμετείχε, επίσης, ενεργά στο κίνημα ενάντια στη στρατολογία και
την επιστράτευση. Αργότερα αποσύρθηκε από την πολιτική δραστηριότητα, αν και δεν
αποποιήθηκε ποτέ τις ριζοσπαστικές του ιδέες.

Για ένα διάστημα του 1920 ο Andrade εγκαταστάθηκε εκ νέου στο Σίδνεϊ, όπου άνοιξε ένα
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κατάστημα στην Κεντρική Πλατεία, ενώ αργότερα μετακόμισε στη διεύθυνση 173 Pitt
Street.

Η πρώτη σύζυγός του Emma Louisa,
πέθανε στη Μελβούρνη το 1894 και
στις 6 Σεπτέμβρη 1907 στο North
Sydney παντρεύτηκε την Hilda.
Απέκτησαν έναν γιο ο οποίος αργότερα
διηύθηνε την επιχείρηση του πατέρα
του στη Μελβούρνη.

Ο Andrade έκανε τρία ταξίδια στην
Ευρώπη μεταξύ 1910 και 1935. Το
1910 επισκέφθηκε, επίσης, τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στις 11 Νοέμβρη 1939, ενώ έκανε σέρφινγκ στην παραλία South Steyne του Σίδνεϊ,
ανατράπηκε από ένα τεράστιο κύμα που τον εκσφενδόνισε σε μακριά. Υπέκυψε στο
Περιφερειακό Νοσοκομείο Manly μισή ώρα αργότερα, αφήνοντας πίσω την σύζυγό του, τον
γιο τους και δύο κόρες από τον πρώτο του γάμο.

*Τα στοιχεία που παρατίθενται εδώ αντλήθηκαν από το Australian Dictionary of Biography
(Αυστραλιανό Βιογραφικό Λεξικό) στη διεύθυνση
http://www.auspostalhistory.com/articles/1926.shtml Μετάφραση “Ούτε Θεός-Ούτε
Αφέντης”, Απρίλης 2014.
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