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Η άνοδος της δεξιάς και η ανικανότητα της θεσµικής αριστεράς να προσφέρει µια 
εναλλακτική λύση εγείρει το κρίσιµο ερώτηµα στην εποχή µας: ποια είναι η 
στρατηγική µας σε προεπαναστατικές περιόδους; Παρ’ ότι η επαναστατική αριστερά 
έχει επενδύσει αρκετά στις ρήξεις και τις επαναστάσεις του παρελθόντος, δεν έχει 
κάνει τίποτα για να µας προετοιµάσει για το παρόν. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, για 
παράδειγµα, δεν υπάρχουν κοινωνικά κινήµατα σε εθνικό επίπεδο που να βασίζονται 
στη δηµιουργία µιας νέας κοινωνικής συνείδησης. Η αντίσταση παραµένει σε µεγάλο 
βαθµό κατακερµατισµένη και πολύ συχνά χαρακτηρίζεται από την απουσία αγώνων 
για ζητήµατα της καθηµερινής ζωής και πραγµατοποιείται από τους φορείς µιας 
ηµιεπαγγελµατικής ακτιβιστικής υποκουλτούρας. Έτσι, η πρόκληση που 
αντιµετωπίζουµε είναι από πού να αρχίσουµε ή, πιο συγκεκριµένα, πώς να 
προχωρήσουµε πέρα από τις γνώσεις, τις εµπειρίες και τις οµάδες των τελευταίων 
δύο δεκαετιών προς ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνηµα. 

Υπάρχουν κάποιες εµπειρίες που µπορούµε να αντλήσουµε από την ακµή του 
αναρχικού κινήµατος, όπου κατά παρόµοιο τρόπο οι ριζοσπάστες άρχισαν σε ένα 
εχθρικό γι’ αυτούς περιβάλλον να συζητούν και να επεξεργάζονται στρατηγικές 
παρεµβάσεις. Μια παραγνωρισµένη και ελάχιστα γνωστή συζήτηση στο εσωτερικό 
του αναρχισµού ήταν µεταξύ του λεγόµενου δυϊσµού (στµ. dualism στο αγγλικό 
κείµενο) και των ενιαίων θέσεων για την οργάνωση. [1] Αυτό το πλαίσιο της 
διαφωνίας προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από τους υποστηρικτές του δυϊσµού που 
συνηγορούσαν υπέρ της ύπαρξης συγκεκριµένων αναρχικών πολιτικών 
οργανώσεων ανεξάρτητων από τις εργατικές οργανώσεις της εποχής τους. Αυτό 
ερχόταν σε άµεση αντίθεση µε τους αναρχικούς που υποστήριζαν την ύπαρξη 
αντιπολιτικών οργανώσεων στα ελευθεριακά συνδικάτα και που πρότειναν ένα 
µοντέλο εργατικής οργάνωσης που ήταν ταυτόχρονα µια πολιτικοποιηµένη 
οργάνωση και συνδικάτο. Δηλαδή η προώθηση των αναρχοσυνδικαλιστικών 
οργανώσεων ως σχηµάτων που τάσσονταν εγγενώς κατά της πολιτικής οργάνωσης 
και ως οργάνων υπεράσπισης των συνδικάτων αποτελούµενων αποκλειστικά από 
αναρχικούς, µοιάζει µε ένα σύνολο αχυρανθρώπων. Αντίθετα, οι ορθοδοξίες 
υποστήριζαν πολιτικές οργανώσεις, όπως ο Pierre Bresnard, πρώην επικεφαλής της 
Διεθνούς Ένωσης Εργαζοµένων (IWA-AIT), η ισπανική CNT (µέσω των οµάδων 
συγγένειας, ειδικών οργανώσεων γύρω από εκδόσεις και την FAI) και άλλοι 
προερχόµενοι από επαναστατικές συνδικαλιστικές ενώσεις-µέλη της IWA-AIT.  

Μια πιο “ισορροπηµένη” εικόνα του κινήµατος θα µπορούσε να είναι (τουλάχιστον) 
µια διαίρεση τεσσάρων τάσεων εντός των οργανώσεων της IWA-AIT, όπως: ο 
συνδικαλισµός της ταξικής πάλης που υπονόµευε τον αναρχισµό και την 
επανάσταση (τόσο µε τους υπερασπιστές όσο και µε αυτούς που απέτρεπαν την 
πολιτική οργάνωση), η κυρίαρχη θέση του επαναστατικού συνδικαλισµού 
επηρεασµένου από τον αναρχισµό αλλά προωθώντας την ιδέα του µεγάλου ταξικού 
συνδικάτου (one big union), οι πολιτικοί αναρχικοί που επικεντρώνονταν στην 
εξέγερση και τις πνευµατικές δραστηριότητες και µια τέταρτη θέση που είναι πιθανόν 
άγνωστη στους περισσότερους αναγνώστες. 



Αυτήν την τελευταία θέση θα την ονοµάσω αναρχική κοινωνική οργάνωση, λόγω 
έλλειψης καλύτερου όρου. Στοιχεία αυτής της θέσης υπήρξαν και συνέχισαν να 
υπάρχουν καθ’ όλη την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήµατος, αλλά βρήκαν τον 
πυρήνα τους µέσα στις επαναστατικές εργατικές οργανώσεις της Νότιας Αµερικής 
στις αρχές του (20ού) αιώνα. Στην Αργεντινή και την Ουρουγουάη, ένα ισχυρό 
µεταναστευτικό κίνηµα αναρχικών κυριάρχησε στο εργατικό κίνηµα επί δεκαετίες, 
δηµιουργώντας τα πρώτα συνδικάτα και εδραιώνοντας µια πολιτική σε ένα 
περιβάλλον όπου οι µεταρρυθµιστικές δραστηριότητες των συνδικάτων δεν είχαν ένα 
πλαίσιο που θα τους επέτρεπε να ευδοκιµήσουν [2]. Αυτή η τάση επεκτάθηκε σε 
ολόκληρη τη Λατινική Αµερική από την Αργεντινή στο Μεξικό και στο ζενίθ της 
επηρέασε συνδικαλιστικά ρεύµατα στην Ευρώπη και την Ασία επίσης. Η πρόοδός 
της εµποδίστηκε από το συνδυασµό ενός µεταβαλλόµενου πλαισίου και µιας 
πολιτικής αντίδρασης που ευνόησε την εµφάνιση και ανάπτυξη τόσο εθνικιστικών 
όσο και ρεφορµιστικών αντιθέσεων. Τόσο στην Αργεντινή όσο και στην Ουρουγουάη 
αναδύθηκαν µερικά από τα πρώτα νοµιµοποιηµένα εργατικά και λαϊκίστικα 
µεταρρυθµιστικά καθεστώτα στον κόσµο µε στόχο να περιορίσουν το µαχητικό 
εργατικό κίνηµα, σε συνδυασµό µε δικτατορίες που στόχευαν επιλεκτικά το αναρχικό 
κίνηµα, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τους σοσιαλιστές και τους εθνικιστές στην 
εκάστοτε περιοχή. Για παράδειγµα, το αναρχικό κίνηµα του El Río de la Plata (στην 
Αργεντινή) δέχτηκε βαριά χτυπήµατα τη δεκαετία του 1930 και άρχισε να 
παρακµάζει. 

Συγκεκριµένα, οι θεωρητικοί της FORA (Περιφερειακή Οµοσπονδία Εργαζοµένων 
της Αργεντινής) ανέπτυξαν µια εναλλακτική προσέγγιση στην πολιτική που είχε 
µεγάλη επιρροή. Στην Αργεντινή αναπτύχθηκε ίσως, µαζί µε την Ισπανία, ένα από τα 
ισχυρότερα αναρχικά κινήµατα στον κόσµο, που παρ’ όλα αυτά δεν είναι γνωστό 
ακόµα και σήµερα. 

Η FORA πήρε το όνοµά της ως άµεση επιρροή από τον διεθνισµό και ένα από τα πιο 
διεξοδικά αντιακρατικά και αντιεθνικιστικά ρεύµατα στη ριζοσπαστική ιστορία. Η 
FORA ενέπνευσε αδελφά συνδικάτα σε ολόκληρη τη Λατινική Αµερική που 
υιοθέτησαν παρόµοια ονόµατα όπως FORU (στην Ουρουγουάη), FORP (στην 
Παραγουάη), FORCh (στη Χιλή) καθώς και συνδικάτα στο Περού, Κολοµβία και 
Βολιβία. Προσέλκησε ακόµη στο κίνηµα και τοπικές ενώσεις των IWW στο Μεξικό και 
τη Χιλή, µακριά από τον ουδέτερο συνδικαλισµό της αµερικανικής IWW. 

Οι ιδέες της FORA έγιναν γνωστές ως finalismo (επειδή στα ισπανικά η λέξη  fines 
σηµαίνει σκοπός ή στόχος), ανακηρύσσοντας τον αναρχικό κοµµουνισµό ως σαφή 
στόχο της ήδη από το 1905. Το finalismo συνιστούσε απόρριψη των παραδοσιακών 
συνδικάτων και των πολιτικών οργανώσεων, υπέρ της αναρχικής κοινωνικής 
οργάνωσης [3] Στα συνδικάτα, η FORA αντιµετώπισε την τάση εκτροπής του 
κινήµατος της εργατικής τάξης σε ένα µεταρρυθµιστικό κίνηµα, αναπαράγοντας 
δυνητικά  τις καπιταλιστικές εργασιακές σχέσεις. Τα συνδικάτα, υποστήριζε η FORA, 
είναι θεσµοί που κληρονοµούν πάρα πολύ τον καπιταλισµό που επιδιώκουµε να 
καταργήσουµε [4]. Ο καπιταλιστικός καταµερισµός της εργασίας που 
αντικατοπτρίζεται ιδιαίτερα στα βιοµηχανικά συνδικάτα, θα µπορούσε να αποτελέσει 
µια πιθανή βάση για τη διατήρηση των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων µετά την 
επανάσταση, κάτι που η FORA υποστήριξε ότι πρέπει να µετασχηµατιστεί. 



“Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το συνδικάτο, ως αποτέλεσµα της καπιταλιστικής 
οικονοµικής οργάνωσης, είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που γεννήθηκε από τις 
ανάγκες της εποχής του. Η διατήρηση της δοµής του µετά την επανάσταση 
συνεπάγεται τη διατήρηση της αιτίας που την καθόρισε: τον καπιταλισµό”. [5] 

Αυτή η κριτική επεκτάθηκε σε απολίτικα επαναστατικά συνδικάτα όπως οι ΙWW και, 
µάλιστα, στον ίδιο τον αναρχοσυνδικαλισµό, ο οποίος θεωρήθηκε ως επιχείρηµα για 
τη χρήση συνδικάτων-οχηµάτων αντίστασης που αντανακλούν την καπιταλιστική 
κοινωνία, ως κυττάρων της µελλοντικής δοµής της κοινωνίας. Στόχος τους ήταν να 
µεταµορφώσουν µια κοινωνία που συγκροτήθηκε για να διατηρήσει την ταξική 
κυριαρχία της τάξης, σε µια οργανωµενη κοινωνία που να ανταποκρίνεται στις 
ανθρώπινες ανάγκες, κάτι που οι υπάρχουσες βιοµηχανίες δηλητηρίασαν. 

"Η αναρχοσυνδικαλιστική θεωρία, αρκετά παρόµοια µε τον επαναστατικό 
συνδικαλισµό, συγχέεται σήµερα από πολλούς που προσεγγίζουν το εργατικό κίνηµα 
και µάλιστα συµµετέχουν σε αυτό, επειδή θεωρούν ότι όλοι οι αναρχικοί που 
ασχολούνται µε τον συνδικαλισµό είναι αυτοµάτως αναρχοσυνδικαλιστές. Ο 
αναρχοσυνδικισµός είναι µια θεωρία που βασίζει την οικοδόµηση της κοινωνίας µετά 
την απελευθερωτική επανάσταση στα ίδια σωµατεία και επαγγελµατικές ενώσεις 
εργατών. Η FORA απορρίπτει ρητά τον αναρχοσυνδικισµό και διατηρεί την αντίληψη 
ότι κανείς δεν µπορεί να νοµοθετήσει το µέλλον της κοινωνίας µετά από µια 
επαναστατική αλλαγή…” [6] 

Ενώ συµµετέχουν στην ταξική πάλη σε καθηµερινή βάση, τα µέλη της FORA 
απορρίπτουν οµοίως την ιδεολογία της ταξικής πάλης. Ο ταξικός αγώνας ως 
ιδεολογία θεωρήθηκε ότι αντικατοπτρίζει µια µηχανιστική κοσµοθεωρία που 
κληρονοµήθηκε από τον µαρξισµό, που τελικά θα ενίσχυε τις διαιρέσεις που 
προέρχονται από τον καπιταλισµό που θα έθεταν εµπόδια στην οικοδόµηση του 
κοµµουνισµού µετά την επανάσταση. Υποστήριζαν ότι η ταξική και εργατική 
ταυτότητα είναι υπερβολικά “δεµένη” µε τις καπιταλιστικές σχέσεις, και είναι καλύτερα 
να επιτιθέµεθα σε αυτές παρά να τις καλλιεργούµε. [7] 

Οι foristas ήταν σκεπτικιστές όσον αφορά τις πολιτικές εκείνες οργανώσεις που ήταν 
ξεχωριστές από τις εργατικές οργανώσεις και πίστευαν ότι αποτελούσαν κίνδυνο. Οι 
οργανώσεις αυτές έτειναν να υπερεκτιµούν τη διατήρηση της πολιτικής τους 
ηγεµονίας ενάντια στον µακροπρόθεσµο στόχο της οικοδόµησης του αναρχικού 
κοµµουνισµού [8]. Ο κόσµος του πολιτικού αναρχισµού θεωρήθηκε ως αντίδραση 
προερχόµενη από τις πνευµατικές και πολιτιστικές φιλοσοφίες που αντλούνταν από 
την καθηµερινή ζωή, ενώ το αναρχικό εργατικό κίνηµα επέλεξε την έµπνευσή του 
από τη σύνδεση της αναρχικής ηθικής µε τους αγώνες των εκµεταλλευόµενων. 

"Ο αναρχισµός ως επαναστατικό πολιτικό κόµµα στερείται της κύριας δύναµης και 
των ζωτικών του στοιχείων. Ο αναρχισµός είναι ένα κοινωνικό κίνηµα που θα 
αποκτήσει τη µεγαλύτερη ικανότητα δράσης και προπαγάνδας όσο πιο στενά µένει 
στο δικό του περιβάλλον "[9]. 

Στη θέση τους, οι “αντάρτες” της FORA πρότειναν έναν διαφορετικό τύπο εργατικής 
οργάνωσης και έναν άλλο ρόλο για τους αναρχικούς. Ο Emiliano Lopez Arango, 
λαµπρός αυτοδίδακτος και αρτοποιός, τόνισε ότι πρέπει να οικοδοµήσουµε 



οργανώσεις εργαζοµένων µε στόχο την επίτευξη της αναρχικής κοινωνίας και όχι 
οργανώσεις αναρχικών για εργαζόµενους ή οργανώσεις αναρχικών εργαζοµένων. 

“Σε αντίθεση µε τον φιλοσοφικό ή πολιτικό αναρχισµό, παρουσιάζουµε την άποψη 
και τη δική µας εµπειρία για το αναρχικό κοινωνικό κίνηµα, τεράστιες µαζικές 
οργανώσεις που δεν αποφεύγουν τα προβλήµατα του φιλοσοφικού αναρχισµού, 
αλλά θεωρούν τον άνθρωπο όπως είναι, όχι µόνο ως υποστηρικτή µιας ιδέας, αλλά 
ως µέλος µιας εκµεταλλευόµενης και καταπιεσµένης ανθρώπινης κοινωνίας... Για να 
δηµιουργήσουµε ένα συνδικαλιστικό κίνηµα σύµφωνο µε τις ιδέες µας -το αναρχικό 
εργατικό κίνηµα- δεν είναι απαραίτητο να ‘χώνουµε’ στον εγκέφαλο των εργατών 
ιδέες που δεν καταλαβαίνουν ή να τασσόµαστε εναντίον εκείνων που παίρνουν 
προφυλάξεις ρουτίνας. Το ζήτηµα είναι άλλο... Οι αναρχικοί πρέπει να 
δηµιουργήσουµε ένα µέσο δράσης που να µας επιτρέπει να είµαστε µια µαχητική 
δύναµη που δραστηριοποιείται στον αγώνα για την κατάκτηση του µέλλοντος. Το 
συνδικαλιστικό κίνηµα µπορεί να καλύψει αυτή την υψηλή ιστορική αποστολή, αλλά 
υπό τον όρο ότι θα είναι εµπνευσµένο από αναρχικές ιδέες”. [10] 

Αυτή η θέση έχει συχνά παρερµηνευθεί ή παραποιηθεί ως "αναρχικός 
συνδικαλισµός", δηλαδή προσπαθώντας να δηµιουργήσει ιδεολογικά καθαρές 
οµάδες εργαζοµένων. Ωστόσο, οι εργαζόµενοι της FORA κράτησαν σε ελάχιστη 
εκτίµηση το πολιτικό αναρχικό κίνηµα και δεν πίστευαν σε διανοούµενους που 
προσπαθούσαν να επιβάλλουν πεπατηµένες (στµ. litmus tests) στους εργάτες. Αντί 
αυτού, δηµιούργησαν µια οργάνωση η οποία από το 1905 έθεσε τον αναρχικό 
κοµµουνισµό ως στόχο της και οικοδοµήθηκε γύρω από τα αναρχικά ιδανικά στους 
αγώνες και τη λειτουργία της. 

Υπάρχει µια βασική διαφορά ανάµεσα στην ύπαρξη µιας ιδεολογικής οργάνωσης 
που κάνει οργανωτική δουλειά και στην οργάνωση µε αναρχικό προσανατολισµό. Οι 
εργαζόµενοι της FORA προσπάθησαν να δηµιουργήσουν το δεύτερο. Αντιτιθέµενοι 
στα σκέτα οικονοµικά και την ιδεολογία της ταξικής πάλης, έδωσαν έµφαση σε µια 
διαδικασία µετασχηµατισµού και αντιεξουσίας που οικοδοµείται µέσα από τον αγώνα 
αλλά καθοδηγείται από αξίες και ιδέες. [11] Ενάντια στην ιδέα ότι οι συνδικαλιστικές 
ενώσεις είναι οι σπόροι της µελλοντικής κοινωνίας, πρότειναν να χρησιµοποιηθούν 
αγώνες υπό τον καπιταλισµό ως τρόπος εκπαίδευσης των εκµεταλλευόµενων για την 
επίτευξη επαναστατικών στόχων και ένα ριζοσπαστικό σπάσιµο της δοµής του 
καπιταλισµού µέσω της επανάστασης. [12] 

Με αυτόν τον τρόπο οργάνωσαν την εργατική τάξη της Αργεντινής υπό το 
πρωτοποριακό φως του αναρχισµού, µέχρις ότου µια σειρά κατασταλτικών  µέτρων 
τους καταστρέψε. Η CNT θα ακολουθήσει τις απόψεις της FORA τρεις περίπου 
δεκαετίες αργότερα µε την επικύρωση του στόχου της επίτευξης του ελευθεριακού 
κοµµουνισµού, αλλά οι ταλαντεύσεις σε αυτά τα ζητήµατα (που προβλέφθηκαν από 
κάποιους foristas όπως ο Manuel Azaretto) [13] θα αποδειχθούν καταστροφικές. Η 
CNT σηµείωσε µια αντιφατική αρχική νίκη, αλλά άρχισε να παραπαίει όταν βάλθηκε 
να εξετάσει το πώς θα κινηθεί από µια οργάνωση που αγωνίζεται µέσα στον 
καπιταλισµό σε µια µετακαπιταλιστική τάξη. 

Η Αναρχική Κοινωνική Οργάνωση σήµερα 



Η διορατικότητα της FORA αφορούσε ακριβώς την εστίασή της στο πώς θα 
επιτευχθεί η κοινωνική απελευθέρωση. Αυτά τα προγράµµατα οργάνωσης 
επικεντρώνονται σε αγώνες γύρω από την καθηµερινή ζωή. Η συµµετοχή και δράση 
σε αυτούς τους αγώνες στοχεύει στη δηµιουργία ενός κλίµατος όπου οι 
συµµετέχοντες µπορούν να αναπτυχθούν σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον που 
καθοδηγείται από αναρχικές αρχές, στόχους και τακτικές. Οι ιδέες αναπτύσσονται 
µέσα από µια διαδικασία πράξης όπου δράσεις, απόψεις και αξίες αλληλεπιδρούν 
και συναντώνται στη στρατηγική. Αυτές αποτελούν τις ιδιαίτερες αδυναµίες που 
έχουµε στις πρόσφατες αναρχικές και ελευθεριακές στρατηγικές στις ΗΠΑ. 

Και στις πολιτικές οργανώσεις και στην οργανωτική δουλειά, οι αναρχικοί δεν 
κατάφεραν να προωθηθούν ως ανεξάρτητη δύναµη µε τις δικές τους προτάσεις. Η 
αναρχική θεώρηση παραµένει εκτός του πλαισίου της καθηµερινής ζωής και του 
αγώνα, εκεί όπου έχει την µεγαλύτερη αίσθηση και έχει τη µεγαλύτερη δυνατότητα 
για θετικές συνεισφορές. Αντίθετα, η ιδεολογία παρέµεινε σε µεγάλο βαθµό 
ιδιοκτησία πολιτικών οργανώσεων, ενώ αναρχικοί κάνουν πολύ συχνά την 
οργανωτική τους δουλειά σαν να είναι στρατιώτες µεταρρυθµιστικών µη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων, γραφειοκρατικών ενώσεων και ουδέτερων σχηµάτων 
εχθρικών προς τις ιδέες τους. Αυτό γίνεται χωρίς σχέδιο για την προώθηση των 
στόχων µας ή των ανεξάρτητων έργων που αποδεικνύουν την αξία τους. 

Οµοίως, όπως υποστήριξα [14] ενάντια στις συζητήσεις για τη διάρθρωση των 
συνδικάτων (βιοτεχνική εναντίον βιοµηχανικής), οι διαιρέσεις µεταξύ διπλής (dual) 
και ενιαίας οργάνωσης φέρνουν µεν σηµαντικά διδάγµατα, αλλά εκτοπίζουν 
περισσότερα θεµελιώδη ζητήµατα. Διακυβεύεται ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι ιδέες 
µας στους καθηµερινούς αγώνες σε προεπαναστατικές περιόδους. Οι foristas είχαν 
δίκιο όταν έβλεπαν έναν θετικό ρόλο του οράµατός µας όταν θα ερχόταν σε 
συνδυασµό µε µια πρακτική αµφισβήτησης της καθηµερινής ζωής κάτω από τον 
καπιταλισµό , ενώ δραστηριοποιούνταν συνεχώς για έναν θεµελιώδη 
µετασχηµατισµό. Πολλοί διυστές λείπουν από αυτά τα σηµεία όταν επιδιώκουν να 
επιβάλουν τεχνητό διαχωρισµό µεταξύ του τόπου και του τρόπου µε τον οποίο 
ανακατεύουµε µια οργανωτική µορφή. 

Ακόµα αυτά τα ζητήµατα δεν εµποδίζουν, για παράδειγµα, τις πολιτικές οργανώσεις 
να διαδραµατίσουν θετικό ρόλο µε τη στρατηγική χειροτεχνίας (crafting strategy), 
βοηθώντας τους αναρχικούς να αναπτύξουν µαζί τις ιδέες τους και να συντονίσουν 
κ.λπ. Έχει δοθεί έµφαση στην πολιτική σκέψη, για να µιλήσουµε για γενικότητες, για 
µορφές και δοµές, ως εκ τούτου, λείπει η συµφραζόµενη και ιστορική πτυχή αυτών 
των ειδών των συζητήσεων. Το πιο σηµαντικό στη δοµή µιας οργάνωσης είναι όταν 
βρίσκεται στο συγκεκριµένο πλαίσιο και δραστηριοποιείται µε βάση την εποχή της, 
καταφλερνοτας να κάνει τη δράση αυτή να ζει στους καθηµερινούς αγώνες των 
εκµεταλλευόµενων. Αυτό µπορεί να συµβεί µε διάφορους τρόπους σε πολλά 
διαφορετικά projects. 

Σήµερα µια τέτοια στρατηγική µπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δουλειάς που 
ήδη γίνεται. Για όσους αγωνιστές είναι µέλη υφιστάµενων οργανώσεων όπως δίκτυα 
αλληλεγγύης, συνδικάτα και κοινοτικές οµάδες, πρέπει να ξεκινήσουν τη δικτύωση 
για να βρουν τρόπους να διαµορφώσουν ένα αναρχικό πρόγραµµα µέσα από τη 
δουλειά τους, να προωθήσουν προτάσεις για την εµβάθυνση της επιρροής του 



αναρχισµού στις οργανώσεις και τους αγώνες, προς ένα αναρχικό µοντέλο 
κοινωνικής οργάνωσης αγώνα. Με την εµπειρία και την ανάπτυξη των δυνάµεών 
µας, θα µπορούσαµε να αµφισβητήσουµε την κατεύθυνση αυτών των οργανώσεων 
ή να δηµιουργήσουµε νέες, ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο δρούµε. 

Οι υπάρχουσες πολιτικές οργανώσεις µπορούν επίσης να συµβάλουν σε αυτό το 
έργο, υποστηρίζοντας αναρχικές κοινωνικές οργανώσεις, συµβάλλοντας στη δουλειά 
µέσα στα υπάρχοντα οργανωτικά projects και συνεργαζόµενες για τη δηµιουργία 
νέων. Σε ορισµένες περιπτώσεις αυτό µπορεί να απαιτεί οι ντόπιες πολιτικές οµάδες 
να δηµιουργούν νέες προσπάθειες οργάνωσης από µόνες τους. Στην ιδανική 
περίπτωση αυτό θα πραγµατοποιηθεί µε άλλα άτοµα και οµάδες µέσω µιας 
διαδικασίας διαλόγου. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις αναρχικές οργανώσεις σε εθνικό 
επίπεδο που επωφελούνται από την ικανότητα να επηρεάζουν τη συζήτηση και θα 
µπορούσαν να παρεµβαίνουν στο πλευρό της προώθησης του αναρχισµού ως 
ρητής δύναµης µέσα στα κοινωνικά κινήµατα. 

Όπου υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον και ικανότητα, πρέπει να δηµιουργηθούν νέες 
οµάδες. Τα δίκτυα εργασίας, οι ενοικιαστές και οι κοινοτικές οµάδες, τα δίκτυα 
αλληλεγγύης και τα συνδικάτα, µπορούν να δηµιουργηθούν µε µικρό αριθµό 
αγωνιστών που επιθυµούν να συνδυάσουν το πολιτικό τους έργο µε ένα συνεκτικό 
κοινωνικοπολιτικό σχέδιο. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, µια τέτοια στρατηγική δεν 
επιχειρήθηκε σε καµία σοβαρή κλίµακα, ίσως από τις ηµέρες των µαρτύρων του 
Haymarket και της αναρχοσυνδικαλιστικής IWMA. Η πρωτοφανής µετατόπιση της 
διάθεσης του πληθυσµού που προκλήθηκε από την κρίση του 2008 κατέστησε αυτά 
τα είδη πειραµάτων πιο εφικτά. Εναπόκειται σε εµάς να αναλάβουµε την πρόκληση 
και το εγχείρηµα. Ωστόσο, το πρωταρχικό έργο µπροστά µας είναι να βρούµε 
τρόπους να µετατρέψουµε έναν µαχητικό επαναστατικό αναρχισµό σε συγκεκριµένες 
δραστηριότητες που µπορούν να υλοποιηθούν και να συντονιστούν από µικρό 
αριθµό αφοσιωµένων αγωνιστών και να µας επιτρέψουν να γεφυρώσουµε τις 
επόµενες φάσεις του αγώνα. 

Νοέµβρης 2017 
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