
Οκτώ μορφές του παγκόσμιου αναρχισμού 

 

Ο αναρχισμός στα 150 χρόνια της ιστορίας του δεν περιορίζεται στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 

ιστορία του αγώνα του αναρχισμού εκτείνεται μέσω των πέντε ηπείρων του κόσμου. 

Ricardo Flores Magon: Σημαντικός αναρχικός και Μεξικάνος επαναστάτης ιθαγενικής καταγωγής, ανέπτυξε 

απόψεις για τον επαναστατικό αγώνα και το ζήτημα των αυτοχθόνων. 

Shūsui Kōtoku: Ιάπωνας αναρχικός, μάρτυρας και θεωρητικός. Ανέπτυξε αναλύσεις σχετικά με τον ιμπεριαλισμό 

και τον ιαπωνικό επεκτατισμό, αποτελώντας έναν από τους πρώτους κριτικούς του ιμπεριαλισμού έργα του 

οποίου δημοσιεύθηκαν παγκοσμίως. Καταδικάστηκε σε θάνατο. 

Kim Jwa-Jin: Γνωστός ως Μαχνό της Κορέας. Αγωνίστηκε εναντίον του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού στην περιοχή 

της Μαντζουρίας, βοήθησε στην ίδρυση της Κομμούνας Shinmin και επελέγη για να οργανώσει και καθοδηγήσει 

επιθέσεις εναντίον των ιαπωνικών δυνάμεων. Υπεύθυνος για την πρώτη απελευθέρωση σκλάβων στην Κορέα 

ενόσω έκανε επισκευές σε ένα μύλο ρυζιού που είχε κατασκευάσει η Κορεατική Αναρχική Ομοσπονδία στο 

Shinmin. 

Sam Mbah: Συγγραφέας και αναρχικός αγωνιστής, μαχητής του νιγηριανού αναρχικού κινήματος κυρίως κατά 

τη διάρκεια της δικτατορίας. Έχει εξαιρετική συγγραφική συνεισφορά στην αναρχική ιστοριογραφία όσον αφορά 

την αφρικανική ήπειρο. 

J.A. Andrews: Ποιητής και αγωνιστής, που δραστηριοποιείται στους αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος και 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση και ανάπτυξη του αναρχισμού στην Αυστραλία. 

Liu Shifu: Κινέζος αναρχικός, καθοδήγησε την Αναρχική Ομάδα Guangzhou κατά τη διάρκεια της κινεζικής 

αποικιοκρατίας, αγωνιζόμενος για την κατάκτηση των δικαιωμάτων των αγροτών, των εργαζομένων και των 

γυναικών και συμμετέχοντας στους αγώνες κατά της ιαπωνικής αποικιοκρατίας. 



Bhagat Singh: Συμμετείχε και αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια του αντιαποικιακού πολέμου στην Ινδία. Οργάνωσε 

και καθοδήγησε πολιτοφυλακές ενάντια στις αγγλικές δυνάμεις. 

Domingos Passos: Βραζιλιάνος αναρχικός και ξυλουργός το επάγγελμα. Έγινε γνωστός ως ο Μπακούνιν της 

Βραζιλίας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους επιχειρηματίες. Ένας από τους βασικούς ιδρυτές της 

Ομοσπονδίας Εργατών του Ρίο ντε Τζανέιρο. 

 

*Τα πρόσωπα δημοσιεύονται στο κείμενο με τη σειρά που είναι στη φωτογραφία. 

 

Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης. 
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