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Ο Boris Vladimirovich Yelensky ήταν γεννημένος στην ρωσία και αμερικανός αναρχικός προπαγανδιστής και 

γραμματέας του Αναρχικού Ερυθρού Σταυρού του Σικάγου (1913-17).  

Στην ηλικία των 16 ετών, εντάχθηκε σε μια μικρή σοσιαλιστική επαναστατική-μαξιμαλιστική ομάδα και πολέμησε 

στην επανάσταση του 1905 στη Ρωσία. Αποφεύγοντας τα κατασταλτικά μέτρα της κυβέρνησης που ακολούθησαν 

την εξέγερση, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1907, όπου αργότερα έγινε αναρχικός και προσχώρησε στη 

Radical Library (Ριζοσπαστική Βιβλιοθήκη), τμήματος του Workmen’s Circle (Κύκλου Εργαζομένων) στη Φιλαδέλφεια. 

Εκεί βοήθησε στην ίδρυση τμήματος του Αναρχικού Ερυθρού Σταυρού. Αργότερα μετακόμισε στο Σικάγο και 

βοήθησε στη δημιουργία τμήματος της ίδιας οργάνωσης στο Σικάγο. Συνέχισε να συνεργάζεται με αυτές τις 

οργανώσεις μέχρι το καλοκαίρι του 1917, όταν οι περισσότεροι πολιτικοί πρόσφυγες είχαν ήδη επιστρέψει στη 



ρωσία για να λάβουν μέρος στη Ρωσική Επανάσταση. Ο Yelensky μαζί με τη σύζυγό του Bessie έφυγαν και αυτοί για 

τη ρωσία τον Οκτώβριο και εκεί δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα της επιτροπής εργοστασίων στο Novorossijsk. Έφυγε 

από τη ρωσία το 1922 για να ξεφύγει από τις διώξεις κατά των αναρχικών και εγκαταστάθηκε ξανά στο Σικάγο, όπου 

έγινε γραμματέας της Russian Political Relief Committee (Ρωσική Επιτροπή Πολιτικής Αρωγής), το 1924-1925, του 

Chicago Aid Fund (Ταμείο Βοήθειας του Σικάγου) το 1925-1936, που από το 1932 αποτελούσε τμήμα του 

International Working Men's Association (IWMA) για τους αναρχικούς και τους αναρχοσυνδικαλιστές που 

φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν στη ρωσία) και το Ταμείο Βοήθειας του Alexander Berkman (Alexander Berkman Aid 

Fund - ABAF) ABAF), το 1936-1957. Ήταν επίσης ιδρυτής και γραμματέας της Ομάδας Ελεύθερης Κοινωνίας (Free 

Society Group - FSG) του Σικάγο, το 1923-1957 και πολλών επιτροπών και σχημάτων που ξεκίνησαν τόσο από την 

FSG όσο και από τα Ταμεία Βοήθειας. Η εργασία του 'In the Struggle for Equality - Α history of the Anarchist Red 

Cross’ κυκλοφόρησε από το ABAF το 1958. Ο Boris Yelensky πέθανε τον Ιούνιο του 1974 (η ακριβής ημερομηνία είναι 

άγνωστη). 

*Από το The Bottled Wasp Pocket Diary. 
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