
Αφρικανικός αναρχισμός - Συνεντεύξεις µε Awareness League από τη Νιγηρία 

 

Ο Σάµουελ Μπα είναι μέλος της Συνειδησιακής Ένωσης (Awareness League), το νιγηριανό 
τµήµα της αναρχοσυνδικαλιστικής Διεθνούς Ένωσης Εργαζοµένων (IWA) και συν-
συγγραφέας του βιβλίου «African anarchism». Η συνέντευξη αυτή πάρθηκε από έναν 
Αµερικανό σύντροφο και δημοσιεύθηκε στο αναρχοσυνδικαλιστικό περιοδικό των ΗΠΑ 
«Libertarian Labor Review» (τώρα «Anarchosyndicalist Review»), στο τεύχος 24, χειµώνας 
1998-1999. Αναδηµοσιεύθηκε στο αναρχικό περιοδικό της Μελβούρνης «Anarchist Age», 
τεύχος 85, Γενάρης-Φλεβάρης 1999, απ’ όπου και μεταφράστηκε στα ελληνικά το Μάρτη-
Απρίλη του ίδιου χρόνου. 
 

Ερ.: Η Awareness League αυτοχαρακτηρίζεται ως αναρχοσυνδικαλιστική. Μπορείς 
να μας εξηγήσεις γιατί και τι σημαίνει αυτό για τα νιγηριανά δεδομένα; 

Απ.: Η Awareness League αυτοχαρακτηρίζεται ως αναρχοσυνδικαλιστική, αλλά δεν ήταν 
πάντα τέτοια. Αρχικά, η οργάνωσή µας ήταν περισσότερο µαρξιστική- λενινιστική, αλλά, 
ακολουθώντας τα συνταρακτικά γεγονότα, κατά και µετά την πτώση του κοµµουνισµού, 
επανεξετάσαµε τις θέσεις και απόψεις µας. Είδαµε ότι ακόµα βρισκόµασταν σ’ ένα 
σταυροδρόµι, και σκεφτήκαµε ότι κάπου έπρεπε να πάµε από εκεί που βρισκόµασταν. Και 
ήταν πάνω σ’ αυτό το θέµα για το οποίο ήρθαµε σε επαφή µε µερικούς ριζοσπάστες από 
την Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική και, έπειτα από µια αρκετά προσεκτική εκτίµηση της 
κατάστασης στην οποία βρισκόταν τότε η οργάνωσή µας, χαρακτηριστήκαµε ως αναρχική 
οργάνωση. 

Η Awareness League αποτελεί περισσότερο ένα κοινωνικό κίνηµα και όχι ένα επίσηµο 
εργατικό συνδικάτο. 

Στη Νιγηρία σήμερα κυριαρχεί αρκετή και μεγάλη απογοήτευση στην εργατική τάξη στα 
επίσημα εργατικά συνδικάτα, επειδή σχεδόν πάντα αυτά προδίδουν τη θέληση των εργατών 
την τελευταία στιγμή, και γι’ αυτό όλοκαι περισσότερα ανεξάρτητα συνδικάτα και οµάδες, 
όπως η Awareness League, έχουν αρχίσει να αναδύονται. Αυτό που εµείς κάνουµε τώρα 
είναι ότι έχουµε τµήµατα (πυρήνες) σε διάφορες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται 
στις δηµόσιες υπηρεσίες και στα πανεπιστήµια, ενώ ασχολούµαστε και µε άλλα πράγµατα. 

Έχουµε κάποιες συγκεκριµένες θέσεις πάνω στα ζητήµατα της ανάπτυξης της χώρας µας, 
ολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά. 

Έχουµε, επίσης, κάποιες επαφές µε κάποιες αριστερές οµάδες, πάνω σε συγκεκριµένα 
ζητήµατα. 

Στους χώρους εργασίας, φυσικά, τα µέλη µας είναι αρκετά δραστηριοποιηµένα και 
προσπαθούν να διαπαιδαγωγήσουν, αλλά και να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες 
που στρέφονται ενάντια στην κυβέρνηση, επειδή στη Νιγηρία και, γενικά, στην Αφρική, 
έχουµε δει, ότι οι κυβερνήσεις αποτελούν τους µεγαλύτερους εργοδότες των εργαζοµένων. 
Οι µισθοί δεν χορηγούνται στους εργαζόµενους για διάστηµα πάνω από τρεις µήνες, και τα 
επίσηµα συνδικάτα δεν κάνουν τίποτα γι’ αυτό. Φαίνονται, µάλλον, ανίκανα να οργανώσουν 
κάτι και έτσι ερχόµαστε εµείς να αναπληρώσουµε αυτό το κενό, προσπαθώντας να 
κινητοποιήσουµε τους εργάτες, άλλοτε ωθώντας τους σε απεργία και άλλοτε σε µια 
µαχητική διαδήλωση, τέτοιες ενέργειες, δηλαδή. 
 
 
 
 
 
 
 

Dimitris Troaditis




Προσπαθείτε να συγκροτήσετε ένα δικό σας συνδικάτο, ή προσπαθείτε να 
ενδυναµώσετε και να εµπνεύσετε τους εργαζόµενους στα υπάρχοντα συνδικάτα; 

 

Προσπαθούµε να ενδυναµώσουµε και να εµπνεύσουµε τους εργαζόµενους στα υπάρχοντα 
συνδικάτα, αλλά είναι προφανές για µας ότι πρέπει να κάνουµε µόνο την αρχή, κάτι το 
εναλλακτικό στα επίσηµα συνδικάτα. Μπορεί και να µας πάρει κάποιο καιρό γι’ αυτό, το να 
γίνουµε, δηλαδή, ικανοί να κινητοποιήσουµε πραγµατικά και να πείσουµε τους 
εργαζόµενους για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου εγχειρήµατος, αλλά νοµίζω ότι αυτό είναι 
σχεδόν αναπόφευκτο στα δεδοµένα που εµείς βρισκόµαστε και δρούµε. 

 

Τα συνδικάτα υποτίθεται ότι υπάρχουν για να ενδιαφέρονται για την ευηµερία των 
εργαζόµενων, αλλά, εδώ στη Νιγηρία υπάρχει µια αντίθεση ως προς αυτό. Ο κόσµος, για 
την ακρίβεια, βλέπει τα συνδικάτα και τη θέση τους στην εδώ κοινωνία ως ένα βήµα στο να 
καταστούν µια ακόµα ελίτ, επειδή εδώ, από τη στιγµή που µια κυβέρνηση συνδιαλέγεται 
µαζί σου κι εσύ µαζί της - κάτι που γίνεται τώρα -, δηµιουργεί απογοήτευση στο να 
δηµιουργήσεις ένα συνδικάτο. Δεν είναι πια αρκετό για µας να προχωρήσουµε µπροστά και 
να ενδυναµώσουµε ξανά τα υπάρχοντα συνδικάτα. Όχι, προχωράµε µπροστά, προχωράµε 
πιο πέρα, να δηµιουργήσουµε ένα εναλλακτικό συνδικάτο για τουςεργάτες. 

 

Μπορείς να µας πεις περισσότερα για την Awareness League; 

Σε εθνικό επίπεδο έχουµε περίπου 600 µέλη, τα οποία πληρώνουν συνδροµή. Αλλά 
υπάρχει, φυσικά, αρκετός κόσµος που συµµετέχει στις δραστηριότητές µας και όλοι αυτοί 
δεν είναι µέλη, αλλά µπορούµε να τους περιγράψουµε ως φίλους, ή συνδέσµους της ένωσής 
µας. Εάν καλέσεις µια συνέλευση στη Νιγηρία τώρα, εάν αυτή είναι σε ένα πανεπιστήµιο, οι 
φοιτητές θα έρθουν. Αλλά, αν και, ίσως, συµπαθούν την οργάνωσή σου και τις ιδέες σου, 
αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι και µέλη σου. Ακόµα έχουµε δει ότι πρέπει αν βασιστούµε σε 
αυτό το γεγονός, γιατί εάν καλέσουµε µια διαδήλωση και έρχεται όλοςαυτός ο κόσµος, αυτό 
είναι καλό για µας.  
 
Έχουµε περίπου 11 τμήματα σε διαφορετικά μέρη της χώρας, με τουλάχιστον 20 μέλη το 
καθένα. Προσπαθούµε να εξασφαλίσουµε την αυτονοµία κάθε τµήµατος, µε την έννοια ότι 
είναι δυνατόν να παίρνει τις δικές του αποφάσεις µέσα σ’ ένα συγκεκριµένο περιβάλλον, 
αλλά, φυσικά, στα πλαίσια των συµφωνιών µας ως ένωσης. Έπειτα έχουµε ένα συνέδριο 
εργασίας, που φέρνει µαζί τα τµήµατα αυτά, ενώ έχουµε και ένα εθνικό συνέδριο µια φορά το 
χρόνο και σ’ αυτό εξετάζουµε τις δραστηριότητες του προηγούµενου χρόνου και θέτουµε τα 
ζητήµατα που θα µας απασχολήσουν τον επόµενο χρόνο. Μόνο εάν οι αποφάσεις κάποιου 
τµήµατος έρθουν σε σύγκρουση µε τις αρχές µας ως ένωσης, αυτό µπορεί να αντιστραφεί. 
Διαφορετικά, τα τµήµατα µπορούν και είναι ελεύθερα να παίρνουν τις αποφάσεις τους. 
 

Η κυβέρνηση σας επιτρέπει να συναντιέστε χωρίς να παρεμβαίνει; 
 

Όχι. Δεν θα µπορούσε να µας κάνει κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση δεν επιτρέπει, πράγματι, στον 
κόσµο να συνέρχεται ελεύθερα. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δύσκολο, αλλά µε τον  
θάνατο του προηγούµενου δικτάτορα Αµπάτσα, ο νέος πρόεδρος έχει δείξει µια κάποια 
ανοχή στις δραστηριότητες των διαφόρων οργανώσεων. Αρχίζουµε τώρα σιγά-σιγά να 
συναντιόµαστε ανοιχτά, αλλά πριν από τον Ιούνη οι περισσότερες συνελεύσεις µας και τα 
συνέδριά µας, για να γίνουν έπρεπε να συγκρουστούµε µε τις δυνάµεις ασφαλείας του 
κράτους, που βρίσκονται παντού. 
 
Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν συνδικάτα και οµάδες. Αντίθετα, οι 
αντιπολιτευόµενες οµάδες στη Νιγηρία δεν είναι µόνο αριστερές όπως εµείς, είναι γενικά 
δηµοκρατικές οµάδες, εθνικές οµάδες, οµάδες εκστρατείας για την αυτονοµία, έτσι που η ίδια 
µεταχείριση ισχύει για όλους, από την πλευρά του κράτους. Αυτή τη στιγµή υπάρχει µια 



ενότητα όλων αυτών των οµάδων, µια κοινή πλατφόρµα, µε την οποία όλοι εναντιώνονται 
στην κυβέρνηση και στον στρατιωτικό νόµο, και η κυβέρνηση δεν µπορεί να αντιπαρατεθεί, 
να σκοτώσει τα µέλη όλων αυτών των οµάδων και οργανώσεων. Έτσι, εµείς ακόµα 
βρισκόµαστε στο δρόµο τους, να βρούµε τον δικό µας δρόµο, να οργανωθούµε ενάντια στην 
κυβέρνηση και την καταστολή της. Τώρα είναι πολύ πιο καλύτερα για µας να οργανωθούµε. 
Αλλά για πόσο διάστηµα θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση κανείς δεν µπορεί να το ξέρει. 

 

Μερικά χρόνια πριν έγιναν κάποιες προεδρικές εκλογές. Η Awareness League 

υποστήριξε κάποιον υποψήφιο; 

Ναι. Και έγινε, όταν µερικά από τα µέλη µας προσπάθησαν να κινητοποιήσουν τον κόσµο να 
υποστηρίξει έναν από τους υποψηφίους. Για µας, βέβαια, ήταν περισσότερο ένα 
πραγµατιστικό πράγµα, προφανώς επειδή ο άλλος υποψήφιος υποστηριζόταν από το 
στρατιωτικό κατεστηµένο και υποδείχθηκε για να αποτελέσει έναν τοποτηρητή του 
καθεστώτος. Αισθανθήκαµε ότι η αντίθεσή µας στο στρατιωτικό νόµο δεν θα µπορούσε να 
ήταν ικανοποιητική εάν δεν βγαίναµε να πολεμήσουμε κάποιον που, εµφανέστατα, ήταν 
ο στρατιωτικός υποψήφιος. Όταν ο αντιδικτατορικός υποψήφιος κέρδισε, το καθεστώς 
ακύρωσε τις εκλογές. Εάν τις κέρδιζε ο δικός τους υποψήφιος, δεν θα τις ακύρωναν. 

 

Βλέπετε, η θέση µας είναι ότι οτιδήποτε που θα µεγαλώσει το δηµοκρατικό χώρο για µας, να 

δράσουµε, είναι, φυσικά, προτιµητέο από µια κατάσταση που δεν µας επέτρεπε να 

δράσουµε ολοκληρωτικά. Επίσης, δεν σκεφτόµαστε ότι,στο παρελθόν, µπορεί να 

ψήφιζες κάποιον υποψήφιο και αυτός, εάν εκλεγόταν, τελικά, συνέχιζε την ίδια εκµετάλλευση 

και καταστολή που θεσµοθετήθηκαν από το προηγούµενο καθεστώς. 

 
Έτσι, λοιπόν, αυτό που κάνουµε τώρα είναι το ότι έχουµε µάθει το µάθηµά µας από το 
επεισόδιο αυτό. Έτσι τώρα δεν αναµιγνυόµαστε ξανά στην υποστήριξη κανενός υποψηφίου, 
ή κανενός κόµµατος. Η µίνιµουµ άποψή µας είναι ότι το στρατιωτικό καθεστώς πρέπει να 
καταρρεύσει. Και θα κάνουµε οτιδήποτε, σε συνεργασία µε άλλες αριστερές οµάδες, να 
προωθήσουµε αυτή την υπόθεση της ανατροπής του στρατιωτικού καθεστώτος. Ίσως, εάν 
µια κυβέρνηση που θα έρθει στην εξουσία, θα προσπαθούσαµε να τη δεσµεύσουµε, στη 
βάση των προγραµµάτων και της πολιτικής της. 

 

Μπορείς να µας µιλήσεις για την πολιτική και οικονομική κατάσταση στη Νιγηρία; 

Η οικονοµική κατάσταση στη Νιγηρία σήµερα είναι αρκετά άσχηµη. Ο πληθωρισµός είναι 
ανεξέλεγκτος. Υπάρχει µεγάλη ανεργία. Τα σχολεία, τα νοσοκοµεία και άλλα ιδρύµατα 
βρίσκονται σε άσχηµη κατάσταση. Και ως αποκορύφωµα όλων αυτών, η κυβέρνηση και το 
στρατιωτικό καθεστώς, που βρίσκονται στην εξουσία τα 31 από τα 38 χρόνια ανεξαρτησίας 
της χώρας κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι στρατηγοί και τα ανώτερα κυβερνητικά κλιµάκια 
να ζουν στην αφθονία. Υπάρχει µεγάλη διαφθορά, ενώ τα χαρακτηριστικά της νιγηριανής 
κυβέρνησης είναι η πρωταρχική συσσώρευση, με την έννοια της διαφθοράς. 
 
Μια αναφορά στον «Economist» το 1995, αναφέρει, ότι η κυβέρνηση Αµπάτσα προσπάθησε 
να πετύχει µία ισότητα διαφθοράς µε τον προκάτοχό της. Από το 1998 όταν ο Αµπάτσα 
πέθανε είχε αποταµιεύσει 3,6 δισ. δολάρια σε µια περίοδο 5 χρόνων. Έτσι, µπορούµε να 
δούµε το είδος και το εύρος της λεηλασίας και της κλεψιάς που συντελέστηκε στη Νιγηρία. 

 

Κι έτσι, εάν θέλεις πραγµατικά να καταλάβεις τα οικονοµικά προβλήµατα της Νιγηρίας, 
πρέπει να πας πίσω στην περίοδο της αποικιοκρατίας και στο πώς οι αποικιοκρατικές 
εξουσίες ζήτησαν να εισάγουν τη Νιγηρία σ’ ένα παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα διαµέσου 
του εµπορίου, των επενδύσεων, τις κοινωνικής και πολιτικής αντεπίδρασης. Αλλά αυτή την 



περίοδο, που η Νιγηρία και άλλες αφρικανικές χώρες κατόρθωσαν να ανεξαρτητοποιηθούν, 
η συσσωµάτωση στο καπιταλιστικό σύστηµα είχε, ήδη, µισογίνει, αλλά οι κυβερνήσεις που 
αναδείχτηκαν µε την ανεξαρτησία -που µερικές από αυτές ήσαν εθνικιστικές-, προσπάθησαν 
να αντιπαλέψουν αυτή την προοπτική. Έτσι, αυτή η πορεία συσσωµάτωσης βασίλευε στα 
µέσα της δεκαετίας του ’80, διαµέσου του Δ.Ν.Τ. και της Παγκόσµιας Τράπεζας, αυτού που 
αποκαλείται Δοµικό Πρόγραµµα Διευθέτησης και που αποτελεί ένα πολύ αυστηρά 
σχεδιασµένο πρόγραµµα για να επαναποικισµό των αφρικανικών χωρών. 

Τα σπουδαιότερα σχέδια του προγράµµατος αυτού είναι η αναδιευθέτηση της οικονοµίας, η 
απελευθέρωση του εµπορίου και η υποτίµηση του νοµίσµατός µας, µε ανάκληση ή 
επιχορήγηση. 

 
Τα δύο τρίτα της Αφρικής βρίσκονται κάτω από κάποιες µορφές αυτού του προγράµµατος, 
ακόµα και τα αυτοαποκαλούµενα αριστερά καθεστώτα που δεν έχουν καµία άλλη επιλογή 
από το να υποταχθούν στο ΔΝΤ, και τα αποτελέσµατα δεν είναι άλλα από ηχηρές 
επευφηµίες για την πολιτική αυτή. Τα πραγµατικά, όµως, αποτελέσµατα είναι αύξηση της 
ανεργίας, µη πτώση του πληθωρισµού και µαζική διαφθορά εκ µέρους της κυβέρνησης. 
Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην αφρικανική ήπειρο. 
 

Όσον αφορά την πολιτική πλευρά στη Νιγηρία, βλέπουµε µια κρίση του καπιταλιστικού 
συστήµατος, αλλά, περισσότερο, βλέπουµε ακόµα την κατάρρευση του κρατικού 
συστήµατος στην αφρικανική ήπειρο. Βλέπουµε, ότι πολλά απ’ αυτά που σήµερα 
αποκαλούνται αφρικανικά κράτη ήταν δηµιουργήµατα του Συνεδρίου του Βερολίνου το 1884-
85, όπου μερικές από τις τότε αποικιακές δυνάμεις διαίρεσαν την την Αφρική μεταξύ τους. 
Ξέρουμε ότι αυτές οι διαιρέσεις ήταν αυθαίρετες, δεν έλαβαν υπόψη την κουλτούρα, τις 
εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές διαφορετικότητες ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες, 
παρά μόνο συγκόλλησαν, ας πούμε, κάποιες ομάδες μαζί. 

 

Η κατάρρευση του κρατικού συστήµατος στην Αφρική υπογραµµίστηκε και από το γεγονός, 
ότι σε µια χώρα, όπως η Σοµαλία, δεν υπάρχει κυβέρνηση για περίπου επτά χρόνισα. Αλλά, 
ακόµα και σ’ αυτές τις χώρες που έχουν κυβερνήσεις, µπορεί κανείς συχνά να δει ότι οι 
αντάρτες ελέγχουν ουσιαστικά µέρη των χωρών αυτών. Έτσι, υπάρχει µια σοβαρή κρίση του 
κρατικού συστήµατος στην Αφρική. Και αυτό είναι που την καθιστά µια µη σταθερή περιοχή. 

 

Η προσπάθεια οικοδόµησης µιας φιλελεύθερης δηµοκρατίας στην Αφρική, δεν είναι, επίσης, 
επιτυχής. Η φιλελεύθερη δηµοκρατία είναι κάτι ξένο στην Αφρική. Κι ακόµα, η όλη ιδέα των 
εκλογών, η ιδέα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Αυτά τα πράγµατα δεν είναι 
συµβατά µε την κουλτούρα µας, επειδή, όταν εκλέγεις κάποιον, το µόνο θέµα στο οποίο το 
εκλογικό σώµα έρχεται σε επαφή µε τους με τους αντιπροσώπους του είναι μόνο το θέμα της 
εκλογής τους. 

 
Για τα επόµενα 4 ή 5 χρόνια οι αντιπρόσωποι µπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ο κόσµος 
δεν έχει το δικαίωµα να τους καταργήσει, ή να τους ανακαλέσει. 

 

 

Αυτό δεν είναι το µοναδικό στην Αφρική… 
 

Ναι, αλλά, τουλάχιστον στη Δύση, µπορείς να τον ανακαλέσεις. Βλέπεις, η πολιτική 
διαδικασία στην Αφρική είναι πολύ περισσότερο υπονοµευόµενη από τον παράγοντα της 
µαζικής εξαντλητικής φτώχειας. 
 
Θα σου πω κάτι. ΣτηνΑφρική, εάν γίνονταν εκλογές και ερχότανκάποιος µε ένα σακούλι 
γεµάτο χρήµατα και τα ξόδευε από εδώ και από εκεί, ο κόσµος αυτόν θα ψήφιζε. Δεν µπορεί 
να γίνει εδώ (στη Δύση) - είµαι σίγουρος γι’ αυτό -, αλλά αυτό γίνεται στη Νιγηρία. Αυτοί οι 



πολιτικοί ξέρουν πολύ καλά, ότι ο κόσμος είναι πεινασμένος και ενεργούν ανάλογα, λέγοντας 
« δεν πειράζει, ό,τι κάνω το κάνω σαν μια υποχρέωση στο να κάνω χρήµατα και έτσι µπορώ 
να εξαγοράσω όσους περισσότερους ψήφους µπορώ». 
 
Τον Σεπτέμβρη του 1998 υπήρξε μια εκλογική απογραφή στη Νιγηρία και, υποτίθεται ότι 
ήμασταν 50-55 εκατομμύρια ψηφοφόροι, ενώ η εκλογική επιτροπή δημοσίευσε 60 
εκατομμύρια κάρτες. Αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν ήταν δυνατό να απογραφεί, επειδή οι 
πολιτικοί, προφανώς, εξαγόρασαν όλες τις κάρτες. Αυτό είναι ένδειξη για το τι συμβαίνει στη 
Νιγηρία. Τα περιφερειακά γραφεία είχαν τόσο μεγάλη θέληση να πουλήσουν,επειδή 
αυτό µπορεί να ήταν η τελευταία επαφή τους µε τους πολιτικούς, κι έτσι όσους έπεισαν 
το έκαναν για να αγοράσουν αυτές τις κάρτες. Αυτό αποτελεί ένα ειδικό πρόβληµα. 
 
Στη Νιγηρία σήµερα γίνεται µια προσπάθεια εκ µέρους του στρατιωτικού καθεστώτος να 
µεταβιβαστεί η εξουσία στους πολιτικούς, αρχίζοντας µε τις εκλογές τον Δεκέµβρη (σ.τ.µ. το 
1998). Άσχετα από το αποτέλεσµα των εκλογών αυτών, νοµίζω ότι το κρίσιµο πρόβληµα στη 
Νιγηρία σήµερα είναι το οικονοµικό, η φτώχεια που µαστίζει τον κόσµο, η ανικανότητα των 
περισσότερων οικογενειών να έχουν τρία γεύµατα την ηµέρα, κι αυτό συµβαίνει παντού στη 
Νιγηρία. Η λαϊκή εξέγερση σε διαφορετικά µέρη της χώρας, όπου ο λαός παίρνει τα όπλα 
ενάντια στην κυβέρνηση και ειδικά στις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές. 

 

Έχουµε τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές στο νότιο τµήµα της χώρας, οι οποίες 
παράγουν το 90% του εισοδήµατος των εξωτερικών µας συναλλαγών, αλλά τα τελευταία 6-7 
χρόνια ή και περισσότερο, υπάρχει µια ένταση στις περιοχές αυτές, εξ αιτίας της δίκης και 
δολοφονίας του Κεν Σάρο Ουίβα, το 1993, ο οποίος προσπάθησε να οργανώσει τον λαό του 
ενάντια στη Shell, την κυβέρνηση και τις εταιρίες πετρελαίου. Ακόμα, με τη δολοφονία του 
Κεν Σάρο Ουίβα και των συντρόφων του, η ένταση στην περιοχή εντείνεται όλο και 
περισσότερο, επειδή οι εταιρίες πετρελαίου έχουν καταληστεύσει το τοπικό περιβάλλον. Η 
περιοχή αυτή έχει ένα αρκετά δύσκολο έδαφος και μιλάμε για πολλαπλασιασμό των νησίδων 
ελώδους βλάστησης. Οι δραστηριότητες των εταιριών πετρελαίου έχουν µόνο καταστήσει 
χειρότερη την κατάσταση. Έχουν εξαφανίσει σχεδόν την αγροτική και αλιευτική 
δραστηριότητα, έτσι που ο κόσµος, έχει χάσει εντελώς το ενδιαφέρον του και το νόηµα της 
ζωής. Αυτοί που πήγαν στο σχολείο δεν µπορούν να βρουν εργασία και, στο µεταξύ, οι 
εταιρίες πετρελαίου και η νιγηριανή κυβέρνηση κερδίζουν εκατοµµύρια δολάρια από την 
περιοχή αυτή. 

 

Κι έτσι ο κόσµος κλείνει τους σταθµούς παραγωγής πετρελαίου, κρατά οµήρους το 
προσωπικό τους, και η κυβέρνηση αντιδρά µε το να αυξάνει τα µέρα ασφαλείας στην 
περιοχή. Αρκετός κόσµος σκοτώθηκε και, επίσης, αρκετός κόσµος έχει τραυµατιστεί σε 
τέτοιες ενέργειες. Οι πιο πολλοί απ’ αυτούς που σκοτώθηκαν δεν ακούσαµε να γνώριζαν 
ότι το έδαφος της περιοχής ήταν τέτοιο που δεν µπορείς να το διαβείς, ή, µερικές φορές, 
µπορείς να το διαβείς, αλλά µόνο µε βάρκες, ή άλλα σκάφη. 

 
Έτσι, λοιπόν, η κρίση στις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές υπογραµµίζει την πολιτική και 
οικονοµική κρίση ολόκληρης της χώρας. 

 
Έχουµε µια κατάσταση µέσω της οποίας προµηθεύουν το 90% των πηγών τη Νιγηρίας, 
αλλά τα χρήµατα αυτά δεν διατίθενται για την ανάπτυξη της περιοχής αυτής. Δεν διατίθενται 
για την ανέγερση σχολείων, ή νοσοκοµείων εκεί. Έχουµε να κάνουµε µε µια ιδιάζουσα 
κατάσταση στη Νιγηρία, έχοντας µια αρκετά συγκεντροποιηµένη κυβέρνηση. 
 

Συνήθως, η δική µας θέση περί οµοσπονδιοποίησης είναι ότι πρέπει να υπάρχει 
καταµερισµός της εξουσίας και υπευθυνότητα ανάµεσα στο κέντρο και τις κοινότητες, αλλά η 
αντιστροφή αυτού είναι η αλήθεια στη Νιγηρία. Υπάρχει µια υψηλή συγκεντροποίηση τηες 
εξουσίας στο κέντρο. Ο λαός στους δρόμους πολύ δύσκολα µπορεί να έρθει σε επαφή µε το 



κέντρο. Έρχονται σε επαφή µε την κυβέρνηση µόνο στο επίπεδο συµβουλίων και πολιτειών 
και τα τοπικά συµβούλια δεν δίνουν αρκετά για να πληρώνουν τους μισθούς. Έτσι, έχουμε 
αρκετές πολιτείες που καθυστερούν τους µισθούς. Εάν δεν πληρώνουν τους µισθούς, τότε 
πώς περιµένουν να αυξήσουν τα χρήµατα που είναι απαραίτητα για να µπουν µπροστά τα 
µεγάλα σχέδια και η ανάπτυξη της υποδοµής της περιοχής; 

 
Έτσι, έχουµε µια ιδιάζουσα περίπτωση στη αυτο-αποκαλούµενη οµοσπονδιοποίηση τη 
Νιγηρίας. Υπάρχει αρκετή συγκεντροποίηση των εξουσιών στο κέντρο και λίγη, ή καθόλου, 
στις πολιτείες. Κι αυτό γίνεται ακόµα χειρότερο από το γεγονός ότι το στρατιωτικό καθεστώς 
ελέγχει την κυβέρνηση της χώρας. Η δοµή του στρατού είναι, φυσικά, ιεραρχική και 
συγκεντρωτική, είναι µια διατακτική δοµή. Και δεν καταµερίζει ίσα τις διάφορες 
υπευθυνότητες. Έτσι, το γεγονός, ότι ο στρατιωτικός νόµος χειροτερεύει την κατάσταση, γι 
αυτό µας κλέβει την οµοσπονδιοποίηση ακόµα και αυτό το ελάχιστο δηµοκρατικό της 
περιεχόµενο, που, συνήθως, είναι ένα µέρος της. Και πρέπει να υπενθυµίσω ξανά ότι στη 
Νιγηρία, πάνω απ’ όλα, δεν είναι ο εθνικός στρατός, είναι ο περιφερειακός, δηλαδή ένα 
µέρος της χώρας κυριαρχεί πάνω στο στρατό, κι έτσι όλα αυτά τα χρόνια που ο στρατός 
βρίσκεται στην εξουσία, είναι σαν να είναι ένα µέρος της χώρας που κυριαρχεί σε όλη την 
υπόλοιπη. 

 

Αυτές είναι απτές αντιθέσεις της απολυταρχικής κατάστασης στη Νιγηρία σήµερα. Έχουµε 
µια κατάσταση µέσω της οποίας ένα τµήµα παράγει το εισόδηµα και ένα άλλο τµήµα 
κυριαρχεί ξεκάθαρα στο στρατιωτικό καθεστώς και χρησιµοποιεί την καταπιεστική δοµή του 
στρατιωτικού καθεστώτος για να συντηρήσει την κρατική εξουσία. 

 

Και ίσως ρωτήσεις τι είναι αυτό που κάνει το στρατιωτικό καθεστώς µε όλα αυτά τα χρήµατα 
που έρχονται από το πετρέλαιο. Στην παρούσα φάση η νιγηριανή κυβέρνηση οικοδοµεί µια 
νέα οµοσπονδιακή πρωτεύουσα, και διάφορα άλλα έργα βιτρίνας. Στρατιωτικά εργοστάσια, 
εργοστάσια χάρτου, ξενοδοχεία, µεγαλειώδη σχέδια που δεν προσθέτουν τίποτα στη ζωή 
του λαού. Η κυβέρνηση προτιµά αυτού του είδους τα σχέδια, επειδή συνάπτει συµβόλαια 
αρκετών χρηµάτων. Επιδικάζονται τα συµβόλαια και τα χρήµατα µοιράζονται µεταξύ τους. 

 

Έτσι, λοιπόν, το κρίσιµο πρόβληµα σήµερα είναι πώς να µεταβιβαστεί η εξουσία, πώς να 
φτιαχτούν περιοχές και οι πολιτείες να καταστούν αυτόνοµες, σε ένα βαθµό, ώστε να 
µπορούν να ελέγχουν τις πηγές τους και να τις χρησιµοποιούν για την ανάπτυξή τους, 
ικανοποιώντας τις τοπικές ανάγκες. 

 

Κατά τρόπο τυχαίο, η κυβέρνηση βρίσκεται σε µια συµµαχία µε τις πολυεθνικές πετρελαίου, 
όπως Mobil, Shell και Chevron. Και ειδικά η size=2>Shell, της οποίας η διαχείριση 
αντιπροσωπεύει τη µισή σχεδόν παραγωγή πετρελαίου της χώρας. Η κυ- βέρνηση βρίσκεται 
στην ίδια συµµαχία µε αυτές τις εταιρίες. Δεν είναι πλέον µυστικό, ότι η Shell αγοράζει, 
ακόµα, όπλα για το στρατιωτικό καθεστώς της χώρας και την αστυνοµία. Επίσης, έχει τη δική 
της αστυνοµία, που φρουρεί τις εγκαταστάσεις της. Οι σχέσεις εταιριών και κυβέρνησης είναι 
τόσο δυνατές, που όταν οι στρατηγοί και οι διάφοροι κυβερνητικοί συνταξιοδοτηθούν, θα 
γίνουν διευθυντές των εταιριών αυτών. 
 

Ποιος είναι ο στόχος σας όσον αφορά το είδος της κοινωνικής οργάνωσης που 
θέλετε να οικοδοµήσετε; 

Θέλουµε αυτόνοµες κοινότητες, αυτοδιευθυνόµενες και αυτάρκεις, να διευθύνουν τις 
υποθέσεις τους µε την όσο γίνεται µικρότερη παρέµβαση από τις διάφορες κυβερνητικές 
υπηρεσίες. Αυτή είναι µια προσέγγιση του συστήµατος των αφρικανικών χωριών, που ήταν 
σε εξέλιξη πριν τον αποικισµό. Το αφρικανικό αυτό σύστηµα, έχει µερικά χωριά, µικρά και 
µεγάλα. Τα χωριά αυτά είναι αυτόνοµα και ανεξάρτητα και στηρίζονται στις δικές τους 



δυνάµεις να αποφασίσουν τι θα παράγουν, πότε, πώς και πόσο θα διανέµουν, και η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε σε κάποιον µεµονωµένο να 
κυριαρχήσει σε βάρος των άλλων. Δηλαδή, η διαδικασία λήψης των αποφάσεων στηριζόταν 
στη σύµφωνη γνώµη. Δεν υπήρχαν κατακόρυφες δοµήσεις. 
 

Μοχθούµε, λοιπόν, να εργαστούµε πάνω στη σχέση ανάµεσα στον αναρχισµό και στο 
σύστηµα χωριών της Αφρικής, επειδή, ως επί το πλείστον, το σύστηµα αυτό δημοκρατικό και 
αυτόνομο και αυτοί μετέφεραν τα αγαθά. Ξέρεις, το κρατικό σύστημα στην Αφρική σήμερα 
έχει αποτύχει στον τομέα αυτόν, στη μεταφορά των αγαθών. Αντίθετα, έχει καταστεί ένα 
όργανο καταστολής και άρνησης της ελευθερίας των ατόμων και των ομάδων , έτσι που η 
έμφασή μας δίνεται πάνω στις βασικές αρχές οργάνωση της κοινωνίας, και πιστεύουμε ότι 
μια προσπάθεια έχει ήδη γίνει στο παρελθόν από την κυβέρνηση της Τανζανίας,να 
δηµιουργήσει αυτά τα αφρικανικά παραδοσιακά συστήµατα σε αυτό που αποκαλούν χωριά 
Ujamaa, όταν τα χωριά αυτά προσκαλέστηκαν να καλλιεργήσουν από κοινού και να 
µοιραστούν την παραγωγή ίσα. Φυσικά, η κυβέρνηση προσπάθησε να κάνει ό,τι κάνει µε την 
ίδια πάντα διαφθορά και γραφειοκρατία, κάτι που ήταν ο βασικότερος παράγοντας 
κατάρρευσης του συστήµατος Ujamaa. 

 

Αλλά πιστεύουµε ότι, εάν η κυβέρνηση µετακινηθεί από αυτή τη διαδικασία, είναι βέβαιο πως 
το σύστηµα θα δουλέψει. Ακόµα και σήµερα έχουµε παραδείγµατα στις βόρειες αστεακές 
περιοχές, όπου το µεγαλύτερο µέρος της ζωής κυριαρχείται ακόµα από τις αξίες αυτού του 
συστήµατος χωριών. 

 

Έχουµε, επίσης, τη διευρυµένη οικογένεια. Εάν κάποιος, για παράδειγµα, πηγαίνει στο 
σχολείο και τα δίδακτρα δεν µπορούν να πληρωθούν µόνο από τους γονείς του, τότε θείοι, 
ξαδέλφια και άλλοι συγγενείς συνεισφέρουν κατά κάποιο τρόπο ή άλλο. Έτσι, λοιπόν, 
πιστεύουµε ότι αυτό είναι ένα πρακτικό εναλλακτικό σύστηµα, που είναι περισσότερο 
αποτελεσματικό από το κρατικό και ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες του κόσμου. 
 

Θα µπορούσε η εργασία αυτή να εφαρµοστεί στις αστεακές περιοχές, επίσης; 
 

Ναι, στις αστεακές περιοχές ακριβώς,ακόµα βρίσκεις στοιχεία αυτού τουσυστήµατος 
χωριών, αλλά, φυσικά, η αστεακή δόµηση έχει τη δική της λογική. Όταν ο κόσμος 
μετακινείται σε αστεακές περιοχές όπου, δηλαδή, η ζωή του  κυβερνάται από  
καπιταλιστικές αρχές, αλλά εκεί υπάρχουν, φυσικά, άλλες όψεις της ζωής. Όταν ο κόσµος 
σε µια πόλη χάσει την εργασία του, τότε βασίζεται ακόµα σ’ αυτή τη διευρυµένη οικογένεια 
για να καλύψει τις ανάγκες του, για µια περίοδο που δεν εργάζεται. Σε µια κατάσταση στην 
οποία δεν πληρώνονται για περίπου έξι µήνες, αυτό που τους υποστηρίζει βασικά είναι η 
διευρυµένη οικογένεια. Μπορεί να το δεις αυτό ακόµα και στις αστεακές περιοχές, όπου 
γίνονται ακόµα συνελεύσεις πόλεων, συνελεύσεις χωριών, που είναι ένας τρόπος να 
διατηρείται η επαφή µε το χωριό. 
 

Δεν µπορείς να προσποιηθείς για ένα πράγµα. Ότι αυτές οι αστεακές περιοχές 
κυριαρχούνται ολοκληρωτικά από αυτές τις αρχές, αλλά θα µπορούσε να επανέλθει μια 
τέτοια κατάσταση. Έχουµε δει στις αστεακές περιοχές πρακτικές εκδηλώσεις του 
συστήµατος χωριών. Εάν εργάζεσαι σε ένα εργοστάσιο, εάν εργάζεσαι ως δηµόσιος 
υπάλληλος στη Νιγηρία, βλέπουµε συχνά κάθε µήνα κόσµο να συνεισφέρει σε ένα κοινό 
ταµείο. Κάθε µήνα τα χρήµατα αυτού του ταµείου πηγαίνουν σε κάποιους, δίνοντάς τους ένα 
µερίδιο των χρηµάτων για να εκπληρώσουν κάποιες ανάγκες τους. Και τον επόµενο µήνα 
ένα ή δύο διαφορετικά άτοµα θα απολαύσουν τα αγαθά αυτού του ταµείου. Κι αυτό 
συνεχίζεται. Είναι ένα εθελοντικό πράγµα και συνεχίζεται. Και επειδή η κυβέρνηση δεν 
αναµιγνύεται σ’ αυτό, πάει πολύ καλά. Είναι ένας πρακτικός τρόπος επιβίωσης, σε µια 
περίοδο κατά την οποία είναι η δική σου σειρά να πάρεις τα χρήµατα αυτά. Πάει καλά αυτό 
το σύστηµα. 



Όπου έχουµε ενώσεις χωριών, εάν θέλεις να εξασκήσεις µια θέλησή σου αρχίζεις µε µια 
στρατολόγηση κόσµου που ζουν στο χωριό και κόσµου από το χωριό που ζει στην πόλη. 
Βρίσκεις ότι οι επίσηµοι της κοινότητας του χωριού διαµοιράζουν αυτά τα χρήµατα, τα οποία 
δεν αποτελούν ποτέ ζήτηµα διαµαχών, είτε τα χρήµατα πάνε σε ένα συγκεκριµένο σχέδιο, 
είτε όχι. Επειδή τα χρήµατα δεν ξοδεύονται για το σχέδιο, το χωριό πάντα έχει έναν τρόπο 
να το εγκρίνει. Έτσι, έχουµε µια κατάσταση, όπου ο κόσµος έχει το δικό του τρόπο να 
διευθύνει τις δικές του υποθέσεις, αλλά όταν έρχεται η κυβέρνηση να ανακατευτεί, τότε 
επέρχεται µια διαφορετική κατάσταση. Επειδή η κυβέρνηση συνάπτει συµφωνίες, δεν 
υπάρχει τρόπος να µείνει αξιόπιστη. Αλλά εάν ο έλεγχος ανήκει στα χωριά, πάντα θα 
υπάρχει ένας τρόπος ώστε να µείνει ο κόσµος υπεύθυνος. 

 

Επειδή το χωριό είναι ένα μέρος, όπου ο καθένας πηγαίνει και το άτομο που μένει στην 
πόλη συνεχίζει να έχει συγγενείς στο χωριό. Και το σύστημα των χωριών είναι τέτοιο που θα 
μπορούσε να φέρει το όνομά τους σε κακή υπόληψη. Υπάρχουν πρακτικά παραδείγματα απ’ 
όλα αυτά. Το σύστημα έχει δουλέψει για μας πολύ καλά. Πιστεύω, ότι εάν ο κόσμος αφεθεί 
να κάνει πράγματα μόνος του το σύστημα θα συνεχίσει να αυτοαναπαράγεται και να 
αυτοανανεώνεται. 

 
Υπάρχει στη Δύση µια τάση που βλέπει κάθε κρίση στην Αφρική ως εθνική κρίση ανάµεσα 
σε φυλές, όσον αφορά το χαρακτήρα της κρίσης. Αλλά, ενώ µερικά απ’ αυτά τα πράγµατα 
πιθανόν να έχουν φυλετικά ή εθνικά χαρακτηριστικά, το περισσότερο ουσιώδες στις κρίσεις 
αυτές είναι το οικονοµικό. 

 
Βλέπετε, ο περισσότερος κόσµος δεν τα πιστεύει αυτά, αλλά είναι αλήθεια. Η φυλή στην 
Αφρική ήταν παρά πολύ καλά εγκαθιδρυµένη µετά από το αποικιακό κράτος. Πριν τον 
ερχοµό της αποικιοκρατίας υπήρχαν, φυσικά, οµάδες στην Αφρική, αλλά οι περισσότερες 
απ’ αυτές ήταν οργανωµένες σε βάση χωριών. Χωριό A εδώ, χωριό B εκεί... Είναι πιθανόν 
αυτά τα χωριά να µιλούν και την ίδια γλώσσα. Αλλά το χωριό Γ ήταν αυτόνοµο και 
ανεξάρτητο από τα άλλα. Έτσι δεν αισθάνεται καµία αίσθηση να προσδεθεί µε τα άλλα 
χωριά,, ακόµα κι αν µιλούν την ίδια γλώσσα.  

 
Με τον ερχοµό, όµως, της αποικιοκρατίας, και την επιβολή της καπιταλιστικής οικονοµίας, µε 
το σπάσιµο των δεσµών µε την τοπική κοινότητα, όλες αυτές οι οµάδες αρχίζουν να 
συνεννοούνται, επειδή είχαµε µια κατάσταση, όπου κάθε κοινωνική οµάδα µέσα στο κράτος 
ήταν σε άµεσο ανταγωνισµό µε κάθε άλλη. Το καλύτερο που είχες να κάνεις ήταν να 
ανταγωνιστείς µε τους άλλους. Έτσι, ήταν το καπιταλιστικό σύστηµα και η αποικιοκρατία που 
οδήγησαν στη συνάθροιση όλων αυτών των οµάδων σ’ αυτό που τώρα έχουµε και ξέρουµε 
ως φυλές και εθνικές οµάδες. 

 
Λέω ότι ακόµα κι αν αυτά τα χωριά υπήρχαν µε οµοιότητες πριν την αποικιοκρατία, αυτό δεν 
ήταν συνειδητό, µέχρι που ήρθε το αποικιακό κράτος και άρχισε να οργανώνει την οικονοµία 
µε τέτοιο τρόπο που τώρα συνειδητοποιούµε ότι έπρεπε να συµµαχήσουµε µε άλλους που 
µιλούσαν την ίδια γλώσσα, στην κατεύθυνση να κερδίσουµε παραχωρήσεις, ή να 
καταστούµε ικανοί να συµπληρώσουµε µε τις άλλες οµάδες την κοινωνία. Έτσι, όταν ακούµε 
για το τι συµβαίνει κάθε φορά στην Αφρική, πάντα ακούµε για κρίση µεταξύ φυλών, παρά µια 
κρίση ανάµεσα στις τοπικές οικονοµίες. 

 

Στην Αφρική σήµερα, το κρίσιµο ζήτηµα είναι αυτό που ονοµάζουµε εθνικό ζήτηµα, δηλαδή, 
οι σχέσεις ανάµεσα στις ποικίλες κοινωνικές και εθνικές οµάδες στη χώρα, από τη µια, και 
την κυβέρνηση, επίσης, ως τη σχέση ανάµεσα στις εθνικές οµάδες, από την άλλη. Η 
κυβέρνηση στην Αφρική έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι ικανή να διευθετήσει αυτές τις 
συγκρούσεις. Δεν είναι αµερόληπτος διαιτητής, αλλά, µάλλον, ένα όχηµα ελέγχου της 
κοινωνίας από µία µόνη οµάδα. Είναι κυρίως, ανίκανη να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες 
της κοινωνίας, κάτι που αποτελεί παράγοντα ατελείωτης αστάθειας και κρίσεων. 



Εάν κατάλαβα καλά, έχετε ως πρώτιστο καθήκον να δηµιουργήσετε κάποιες 
παραδόσεις - ό,τι θα µπορούσε να αποδοθεί κοινά ως κοµµουνιστικό όραµα - η 
συνδικαλιστική προσέγγιση έχει µια τάση στο να δώσει έµφαση στο χώρο εργασίας 
και θαυµάζω αυτή την προσέγγιση, που αποτελεί µια ανταπόκριση στις ειδικότερες 
καταστάσεις της Νιγηρίας... 
Οι ειδικές συνθήκες στη Νιγηρία καθιστούν αυτή µας τη στρατηγική πρωταρχική, µε την 
έννοια ότι το χωριό χρησιµοποιείται συνήθως και ως χώρος εργασίας. Δεν έχουµε 
κατασκευαστικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στη Νιγηρία. Ακόµα και µε την άντληση 
πετρελαίου, βλέπουµε ότι το 80% του πληθυσµού ασχολείται µε τη γεωργία. Και το λέω 
ξανά, ότι δεν έχουµε µεγάλες φάρµες. Υπάρχουν φάρµες αλλά αυτές κατέχονται από 
οικογένειες.Τοείδος της φάρµας που υπάρχει στη Νιγηρία είναι συντηρητικό. Έτσι, οι 
ιδιορρυθµίες της κατάστασης στη Νιγηρία κάνουν πρωταρχικό για µας, εξ αιτίας των χώρων 
εργασίας, το εργοστάσιο, τις βιοµηχανικές οργανώσεις, τις περισσότερες βιοµηχανικές 
οργανώσεις που είναι µικρής κλίµακας, έχουν κλείσει. Και οι βιοµηχανίες που υπάρχουν εδώ 
είναι τµήµατα πολυεθνικών. Στη σηµερινή Νιγηρία, ο κόσµος που εργάζεται στις πολυεθνικές 
είναι προνοµιούχος και δεν έχει όρεξη για εργατικούς αγώνες, λι έτσι αυτό φέρνει τη δική μας 
έμφαση στο μοντέλο του χωριού. 

 
Αυτοί που εργάζονται στις εγκαταστάσεις πετρελαίων είναι εξαίρεση. Υπάρχουν διαφορετικά 
επίπεδα παραγωγής πετρελαίου. Έχουµε το κατώτερο προσωπικό, που εκτελεί τις διάφορες 
εργασίες στις εγκαταστάσεις και εργάζεται σε συνθήκες πολύ πρωτόγονες. Εκτίθενται σε 
κάθε κίνδυνο τραυµατισµού, επειδή οι µεγάλες εταιρίες πετρελαίου δεν ενδιαφέρονται γι’ 
αυτούς. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός, ότι στη Νιγηρία ένα από τα πιο µαχητικά 
εργατικά συνδικάτα είναι αυτό των εργατών πετρελαίου. Το 1993 κατά τη διάρκεια της 
κρίσης ήταν αρκετά ενεργοί στο να προκαλούν τραύµατα στην οικονοµία, στο να 
προσπαθούν να γονατίσουν την κυβέρνηση. Έτσι, οι εργάτες πετρελαίων είναι αρκετά 
μαχητικοί. 

 

Τι ήταν αυτό που έφερε την Awareness League στην IWA; 

H IWA είναι µια διεθνής αναρχική οργάνωση, και γι’ αυτό κάναµε αίτηση. Η Γενική 
Γραµµατεία της ήρθε το 1994 στη Νιγηρία, για να εκτιµήσει τη δουλειά µας. Πιστεύω, ότι 
εντυπωσιάστηκε µε όσα προσπαθούσαµε να κάνουµε, δηλαδή ότι δρούσαµε σε ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες µε τις δυνάµεις ασφαλείας. Σε µια από τις συνελεύσεις µας, µας 
επιτέθηκαν και είχαµε και συλλήψεις. Ήµασταν, όµως, ικανοί να το ξεπεράσουµε και η 
αλληλεγγύη που επιδείχθηκε από τα µέλη µας στο πώς αντιµετωπίσαµε το ζήτηµα αυτό ήταν 
κάτι που, πραγµατικά, εντυπωσίασε την IWA. Δύο χρόνια αργότερα γίναµε µέλη της IWA. 

 

Πώς επιτεύχθηκε αυτό; 

Μας είχε επιδειχθεί ένα είδος κατανόησης και ανταλλαγής ιδεών µε άλλες συνδεµένες 
οργανώσεις µε τη διεθνή απ΄ όλο τον κόσµο. Ανταλλάξαµε ιδέες, πληροφορίες και µας 
δόθηκε επίσης και βοήθεια. Η IWA έκανε µια εκστρατεία για την αγορά από µας ενός 
κοµπιούτερ. Είχαµε µεν σκεφθεί ότι θα µπορούσαµε να έχουµε ένα email, αλλά το να 
αποκτήσουµε ένα τηλέφωνο ήταν, επίσης, µια δύσκολη υπόθεση. Ελπίζουµε, ότι µε το καιρό 
θα µπορέσουµε να αποκτήσουµε ένα τηλέφωνο, καθώς και µια ηλεκτρονική επαφή µε όλες 
τις οµάδες και την IWA. 

 
Δεν θέλουµε να είµαστε δογµατικοί σε ό,τι προσπαθούµε να κάνουµε. Πιστεύουµε ότι 
υπάρχει ανάγκη συνεργασίας ανάµεσα στις εργατικές ενώσεις από όλο τον κόσµο, όλες 
αυτές τις οργανώσεις που αντιτίθενται στον καπιταλισµό, που είναι αντιεξουσιαστικές 
και αντιτίθενται στο κρατικό σύστηµα. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει κοινό πεδίο, αντί να 



διαχωριζόµαστε σε θέµατα ιδεολογίας και δόγµατα, που δεν φαίνεται να εξυπηρετούν την 
υπόθεση της εργατικής τάξης. Αυτή είναι και η θέση µας. 
 

*Από την αγγλόφωνη σελίδα του δικτυακού τόπου African Anarchism. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ «DIRECT ACTION» 

 

Συνέντευξη στο «Direct Action», περιοδικό της αναρχοσυνδικαλιστικής SolidarityFederation, 

αγγλικού τµήµατος της Διεθνούς Ένωσης Εργαζοµένων - IWA - Νο 18 (Άνοιξη 2001). 

 

Ερ.: Βρισκόµαστε εδώ µε τους Sam και Igarriwery από την Awareness League (A.L.) 

της Νιγηρίας. Αρχίζοντας από τον δεύτερο, µπορείς να µας πεις γι’ αυτό το 

ραδιοφωνικό πρόγραμμα που έχετε εδώ στο Afikpo και πώς η Α.L. αναµείχθηκε σ’ 

αυτό; 
Απ.:  Ο ραδιοφωνικός σταθµός δηµιουργήθηκε όταν συνειδητοποιήσαµε, ότι εδώ, στην 

τοπική µας κοινωνία ήµασταν αρκετοί που δεν είχαµε πρόσβαση στα λεγόµενα mainstream 

Μ.Μ.Ε. Ο κόσµος δεν ακούει και δεν υπάρχει τρόπος συµµετοχής στις καθηµερινές µας 

δραστηριότητες. Σκεφτήκαµε, ότι εάν διαθέταµε έναν τοπικό ραδιοσταθµό, ο κόσµος, 

τουλάχιστον εδώ, θα έχει περισσότερη πληροφόρηση για τον έξω κόσµο. 

Πώς εσύ αναµείχθηκες, αρχικά, µε την A.L.; 
Ως φοιτητής Νοµικής στο Πανεπιστήµιο Calabar και, αργότερα, στο πανεπιστήµιο του 

Λάγος. Γράψαµε στην IWA (σ.σ.: αναρχοσυνδικαλιστική διεθνής) και πριν τρία χρόνια 

κάποιοι από εκεί µας πλήρωσαν τα εισιτήρια για µια επίσκεψη και έτσι ήρθαµε σε 

επαφή. Επίσης, αυτοί ήρθαν εδώ στο Afikpo, στο Port Harcout και στο Calabar. Η επίσκεψη 

αυτή αποτέλεσε κομβικό σημείο στη σχέση μας με το αναρχοσυνδικαλιστικό κίνημα. 

Sam, πες µας εάν υπάρχει εδώ αρκετό ενδιαφέρον για την ιδέα να έχετε έναν τοπικό 

ραδιοσταθµό. Τι έχετε ακούσει για το πρόγραµµά σας; 
Τα προγράµµατα του σταθµού πρέπει να καταρτίζονται από την τοπική κοινότητα γι’ αυτήν 

την ίδια, και υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικές τοπικές οµάδες που έχουν, ήδη, δηλώσει το 

ενδιαφέρον τους. Οι οµάδες αυτές αποτελούνται από άντρες και γυναίκες και είναι από 

χορευτικές οµάδες, µέχρι µικρές αγροτικές συνεργατικές. Όλες αυτές θέλουν να έχουν το 

δικό τους πρόγραµµα. Το πρόγραµµα αυτό θα είναι πληροφοριακό και κατά ένα µέρος 

εκπαιδευτικό. Αλλά έρχεται και η ώρα της διασκέδασης, γιατί είµαστε αρκετά παραδοσιακός 

λαός. Έχουµε αρκετούς παραδοσιακούς χορευτές και µεταµφιεσµένους. Έχουµε, επίσης, 

αρκετά πολιτιστικά φεστιβάλ, µε τα οποία θα µπορούσαµε να ασχοληθούµε, ως κύρια 

θέµατα, στα προγράµµατά µας. Θέλουµε, ακόµα, να συµπεριλάβουµε φολκλορικά και λαϊκά 

παραµύθια. 

 

 



Η A.L. έχει σε εθνικό επίπεδο 1000 περίπου µέλη. Πόσοι είναι δηµόσιοιυπάλληλοι, 

δηµοσιογράφοι, φοιτητές και καθηγητές; 
Φαίνεται τώρα, ότι ο αριθµός των µελών µας είναι λίγο χαµηλός, επειδή ήταν δύσκολο το 

να ανήκεις στην AL. Ένα χρόνο, σχεδόν πριν δρούσαµε ως µια παράνοµη οργάνωση. 

Ήτανπολύδύσκολο να έχουµε κόσµο που θα µπορούσε ανοιχτά να πει «είµαι στην AL». Στα 

πανεπιστήµια ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί υπήρχαν τόσα πράγµατα, για τα οποία έπρεπε 

να εξεγερθούν. Οι περισσότεροι δηµοσιογράφοι συµπαθούν την AL και θα μπορούσαν 

κάποιες φορές να δημοσιεύσουν κάποια πράγματα για μας. Υπάρχει όµως και µια 

κατηγορία δηµοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 

δικτατορίας, το Νιγηριανό Εργατικό Κογκρέσο, ήταν αρκετά δραστήριο ενάντια στη 

δικτατορία και ήταν αρκετά εύκολο να συνεργαστούµε µε αυτό. Μερικές φορές, όταν 

γίνονταν απεργίες, βοηθούσαµε στην οργάνωσή τους. 

Κατά ένα διαφορετικό τρόπο, το κοινοτικό ραδιόφωνο αντιπροσωπεύει ένα νέο τύπο 

ακτιβισµού, σύµφωνα µε τον οποίο δεν διαµαρτύρεστε ενάντια στους κυβερνητικούς 

ραδιοσταθµούς, αλλά αρχίζετε τον δικό σας. Είναι σαν να αγνοείς σχεδόν ό,τι κάνει 

το κράτος και λέτε « μ π ο ρ ο ύ µ ε  ν α  τ ο  κ ά ν ο υ µ ε  κ α λ ύ τ ε ρ α » .  
 

Τα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας -όχι τα ραδιόφωνα - ελέγχονταν ολοκληρωτικά από 

το κράτος και η πληροφόρηση ήταν υπό λογοκρισία. Σήµερα, στην αποκαλούμενη 

δημοκρταία μας είναι ακόμα το κράτος που ελέγχει το ραδιόφωνο, που χορηγεί την άδεια να 

κάνεις κάτι ανάλογο. Γι’αυτό, ακόµα ο ένας, ή οι δύο ιδιωτικοί σταθµοί που έχουµε στη χώρα 

τώρα, είναι αρκετά ελεγχόµενοι. Έτσι, λοιπόν, ό,τι έχουµε τώρα είναι ο κοινοτικά βασισµένος 

ραδιοσταθµός µας που τείνει να αποτελέσει µια επανάσταση στον τοµέα αυτόν. 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο η AL άρχισε, ήταν ένα ακαδηµαϊκό αποτέλεσµα της πτώσης 

του κοµµουνισµού, γι’ αυτό και ο κόσµος αναζητούσε µια άλλη «ιδεολογία», κάτι που 

θα µπορούσε ίσως να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο εργ́άζεται ο κόσµος κατά έναν 

πιο περιεκτικό τρόπο απ’ ό,τι ο εργαζόταν ο κοµµουνισµός. Μπορείς να µας εξηγήσεις 

αυτή τη διαδικασία; 
 

Λοιπόν, είναι αλήθεια, ότι, βασικά, οι πιο πολλοί από µας γίναµε αναρχικοί ενόσω ήµασταν 

σοσιαλιστές ή µαρξιστές, στις αρχές της AL. Στα νιγηριανά πανεπιστήµια δεν θα ακούσεις 

αρκετά για αναρχισµό κι έτσι οι περισσότεροι γίνονται σοσιαλιστές ή κοµµουνιστές. Και όπως 

ακριβώς, πολύ σωστά, σηµείωσες, µερικοί από µας είδαµε τον σοσιαλισµό να είναι 

καταδικασµένος. Και δεν µπορούν να εξηγηθούν αλλιώς οι αντιθέσεις γύρω µας. Είδαµε ότι 

και ο καπιταλισµός και ο σοσιαλισµός είναι εξουσιαστικοί. Ότι και οι δύο µιλούσαν για το 

κράτος σαν να ήταν το κέντρο οποιουδήποτε κι έτσι άρχισε η AL. 

Μελετώντας τις νοοτροπίες που αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια τηςστρατιωτικού 

νόµου, ένα παράδειγµα ίσως µπορεί να είναι τα ποικίλα µπλόκα κατά µήκος των 

δρόµων από την αστυνοµία που για να τα περάσεις έπρεπε ή πρέπει να 

δωροδοκήσεις. Είναι ένα παράδειγµα αυτό της σηµερινής εποχής; 
 

Τοπερισσότερο σηµαντικό πράγµα, κατά την άποψή µου, είναι µια διαπεραστική σκηνή 

φόβου ανάμσα στον κόσμο. Ο κόσμος είναι προσεκτικός, φοβούμενος μια µελλοντική 

πιθανότητα µιας νέας στρατιωτικής παρέµβασης στην πολιτική ζωή. Εξαιτίας αυτού, 

συµπεριφερόµαστε ακόµα σαν να είµαστε κάτω από στρατιωτικό νόµο.  Ο  κόσµος  δεν  

εκφράζει  στάσεις  ελευθερίας. Δεν  αισθάνονται  ελεύθεροι να µιλήσουν για συγκεκριµένα 



πράγµατα, από τον φόβο ότι οι στρατιωτικοί ίσως ξανάρθουν. Πρόσφατα, ένας 

γερουσιαστής παύτηκε επειδή άσκησε κριτική στον πρόεδρο. Υπήρξε τόσος πολύς φόβος, 

και ο γερουσιαστής αυτός κάλεσε τον στρατό να επιστρέψει στην εξουσία, ενώ οι κατήγοροί 

του έλεγαν ότι ο Obasanjo (σ.σ. ο Νιγηριανός πρόεδρος) δεν ήταν διαφορετικός από κάθε 

άλλο δικτάτορα. 

 

Έτσι, θα δεις ακόµα ανθρώπους που δεν είναι σίγουροι για τη σταθερότητα της δηµοκρατία 

που έχουµε τώρα. Ο φόβος είναι γενικά κάτι που άρχισε µε το στρατιωτικό καθεστώς. Ο 

κόσµος δεν είναι ακόµα σίγουρος για τα δικαιώµατα που πρέπει να απολαµβάνει. Υπάρχουν 

τόσα άλλα παραδείγµατα (κληρονοµιά της δικτατορίας). Το κράτος είναι ακόµα αρκετά 

τοποθετηµένο ανάµεσα στις γραµµές του στρατού, ένα ενοποιηµένο σύστηµα 

διακυβέρνησης, µια διατακτική οικοδόµηση. 

 

 

Εδώ αρχίζει µια δεύτερη συνέντευξη µε τον Sam 

 

Σαµ, εκ µέρους της AL, µπορείς να µας πεις κάποια πράγµατα για την ανάπτυξή σας 

κατά τη διάρκεια των περασµένων χρόνων; 

 

Επιτρέψτε µου να πω, ότι η AL έχει, ήδη, διανύσει έναν µακρύ δρόµο. Η AL γεννήθηκε κάτω 

από στρατιωτικό καθεστώς. Και με το τέλος αυτού του καθεστώτος, φαίνεται σαν να υπάρχει 

μια κάποια κούραση σε ένα μέρος της. Αυτό δεν αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο για την AL. Οι 

περισσότερες μαζικές οργανώσεις υποφέρουν από την ίδια κούραση μετά από πολλά 

χρόνια αγώνα ενάντια στο στρατιωτικό καθεστώς. Η νέα δηµοκρατική µεταβατική κατάσταση 

µας είχε παρουσιάσει, ήδη, τη δική της λογική και πραγµατικότητα. Προσπαθούµε να 

αναζητήσουµε περισσότερο δηµιουργικούς τρόπους για να κάνουµε κάποια πράγµατα,όχι 

µόνο ταραχές και αγώνα. Θα µπορούσαμε να διοχετεύσουμε την ενέργειά μας και σε άλλα 

δημιουργικά πεδία. Ο κόσμος έχει αρχίσει να δείχνειότι είναι μπουκωμένος, απογοητευμένος 

και αηδιασμένος απόο το όλο σύστημα, και αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο, πραγματικά η 

AL πρέπει να διεκδικήσει την αληθινή της θέση ανάµεσα στους δυσαρεστηµένους. 

 

Μόλις σήµερα το πρωί γίναµε µάρτυρες οδοφραγµάτων από φλεγόµενα λάστιχα στους 

δρόµους, κατά τη διάρκεια της 24ωρης αυτής γενικής απεργίας, που καλέστηκε από 

το Νιγηριανό Εργατικό Κογκρέσο (NLC). Η κυβέρνηση προσπάθησε κατά 

µονόπλευρο τρόπο, να αυξήσει την τιµή των καυσίµων από 20 σε 30 naiva, 50% 

αύξηση κατά λίτρο. Τότε, µετά την εθνική οργή, αποφάσισαν να συµβιβαστούν 

υποθετικά, µε το να κατεβάσουν στις 25 naiva την αύξηση αυτή. Μπορείς να 

σχολιάσεις αυτά τα γεγονότα; 
 

Ό,τι είδαµε σήµερα το πρωί ήταν η εξωτερίκευση της απογοήτευσης, στην οποία οι 

περισσότεροι Νιγηριανοί έχουν παγιδευτεί. Η πρόσφατη αύξηση της τιµής της γκαζολίνης και 

της κηροζίνης επέφερε σοβαρές επιπτώσεις σε αρκετούς Νιγηριανούς. Η απεργία ήταν µια 

πρακτική διαδήλωση αντίθεσης στις αυξήσεις αυτές εκ µέρους της πλειοψηφίας του λαού. 

Μετά από µακρά περίοδο στρατιωτικού νόµου, κανείς δεν ήθελε την παράτασή του. Αλλά 

µετά από ένα χρόνο στην εξουσία, αρκετοί έχουν αρχίσει να κοιτούν προς τα πίσω και να 

αναρωτιούνται «ήταν καλύτερη η ζωή µας ένα χρόνο πριν;». Πιστέψτε µε, οι απαντήσεις 

είναι αρνητικές. Έτσι η δηµοκρατία ήλθε µε έναν σωρό υποσχέσεων, αλλά τι έχουν γίνει 



αυτές; Η απεργία καλέστηκε από το NLC και ήταν µια ευκαιρία για την πλειοψηφία των 

Νιγηριανών να δείξουν την οργή τους ενάντια στην κυβέρνηση. Δεν αποτελεί τόσο µια 

υποστήριξη προς τη NLC, όσο µια ευκαιρία για τον κόσµο να διαδηλώσει την απογοήτευσή 

του για το φαύλο κύκλο της φτώχειας που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των Νιγηριανών 

σήµερα. 

Θα µπορούσες να µας πεις κάτι για τον κατώτατο µισθό και την κυβερνητική πολιτική, 

σύµφωνα µε την οποία δίνει µε το ένα και παίρνει µε το άλλο χέρι; 

 

Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου αποτελεί µια οπισθοχώρηση στις µέρες του στρατιωτικού 

καθεστώτος. Είναι ένας δείκτης του ότι έχουµε, ήδη, δει µεν το τέλος του στρατιωτικού 

καθεστώτος, αλλά δεν έχουµε δει ακόµα το τέλος των στρατιωτικών πρακτικών. Ακόμα 

βλέπουμε την ίδια τακτική απ’ αυτή την κυβέρνηση,  η οποία, υποτίθεται, ότι είναι µια 

δηµοκρατική εκλεγµένη κυβέρνηση. Όλη η υπόθεση είναι ότι επιχειρείται να τραβηχτεί το 

χαλί κάτω απ’ τα µάτια του απρόσεκτου και αµέριµνου λαού. Η κυβέρνηση λεει: «Ναι, αλλά ο 

κατώτατος µισθός έχει αυξηθεί». Η αλήθεια είναι, όµως, ότι ο κατώτατος µισθός δεν έχει πάει 

πουθενά. Για  την ακρίβεια, µειώθηκε επειδή κάποιος πρέπει να συγκρίνει τον κατώτατο 

µισθό µε το σηµερινό κόστοςζωής, την πτώση της αγοραστικής αξίας της naiva (σ.σ. το 

νιγηριανό νόµισµα), στο τέλος του µήνα. 

Πιστεύω ότι η NLC είναι αρκετά γραφειοκρατική µε όλα τα χρήµατα που εισπράττει. 

Πώς µπορεί να γίνει αληθινά αντιπολιτευτική; 
 

Η NLC δεν είναι στην πραγµατικότητα αντιπολιτευόµενο συνδικάτο. Τα τελευταία δέκα χρόνια 

πριν τη δικτατορία, η NLC ήταν, βασικά, νεκρή. Μόνο τον τελευταίο χρόνο αναδύθηκε από τη 

µονοτονία και άρχισε να παρουσιάζει την εικόνα ενός συνδικάτου που καθοδηγεί τους 

εργάτες. Κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού καθεστώτος, η περισσότερο κυρίαρχη 

οργάνωση, από πλευράς κινητοποιήσεων, ήταν η JACON (Joint Action Democracy in 

Nigeria), ακόµα και όταν εξαπολύθηκε τροµοκρατία από το καθεστώς σε βάρος της. Η 

JACON ληταν μια ομοσπονδία, μια άθροιση διαφορετικών μαζικών οργανώσεων, οµάδων 

για τη δηµοκρατία, καθηγητών κ.ά. 

Συµπεριλαµβανοµένης και της Διεθνούς Αµνηστίας; 
Φυσικά. Μια ομοσπονδίααπ’ όπου δημοσιογράφοι και διεθνείς οργανισμοί αντλούσαν τις 

πηγές τους. Το τι θα µπορούσε να συµβεί κατά τη διάρκεια µιας διαδήλωσης, µπορούσες να 

διαδηλώσεις µε ένα πανό της οµάδας σου, επειδή ο καθένας είχε ενωθεί µε τον άλλον στο 

ζήτηµα της εκδίωξης της δικτατορίας. Και ήταν πολύ εύκολο για τον καθένα να ανήκει και να 

µιλά εκ µέρους της JACON . Πάντως, οι περισσότερες οµάδες που λειτουργούσαν κάτω από 

την οµπρέλα της JACON έχουν τώρα τραβήξει το δικό τους δρόµο. Η NLC βρήκε ξανά τη 

φωνή της. Ο τρόπος που λειτουργεί η οργάνωση αυτή τώρα έχει να κάνει περισσότερο ότι 

τείνουν να δεχθούν τις θέσεις της οµοσπονδιακής κυβέρνησης και βαδίζουν προς 

συµβιβασµούς. Τους αρέσει, όµως, να δίνουν την εντύπωση ότι αγωνίζονται για τα 

συµφέροντα των εργατών, αλλά δεν ενδιαφέρονται πραγµατικά. Και µετά από όλα αυτά, 

µια συνέντευξη τύπου, όπου μίλησε ο πρόεδρος της NLC, έγινε στο χολ του Nikon 

Hilton Hotel, το πιο ακριβό ξενοδοχείο στη Νιγηρία. Θα µπορούσε να δώσει τη συνέντευξη 

αυτή στα γραφεία της NLC ή σε ένα από τα κέντρα τύπου. Και είναι σηµαντικό το ότι 

διάλεξαν το Nikon Hilton. Ακόµα, σε διάφορες περιπτώσεις µοιράστηκε το ίδιο βήµα µε τον 

πρόεδρο Obasanjo, την Πρωτοµαγιά, απευθυνόµενος σε εργάτες, κάτι που το βρίσκω να 

αποτελεί αντίφαση. 



Σχετικά µε τις δύο απόψεις µέσα στην AL όσον αφορά την JACON και εάν η AL 

πρέπει, ή όχι, να παραµείνει µέλος της, θα µπορούσες να µας δώσεις µια µικρή 

περίληψη αυτών των δύο διαφορετικών επιχειρηµάτων; 
 

Από τη λήξη του στρατιωτικού καθεστώτος δύο τάσεις αναπτύχθηκαν µέσα στην AL. Η µια 

λέει ότι πρέπει να παραµείνουµε ενεργό µέλος της JACON, η οποία 

δηµιουργήθηκε κάτω από το στρατιωτικό καθεστώς και ήταν µια οργάνωση-οµπρέλα 

ενάντια σ’ αυτό. Η JACON ήταν µια αρκετά δυναµική οργάνωση καθοδηγούµενη από τον 

δικηγόρο του Λάγος, Chief Gani Koyiwe, ο οποίος ήταν υγιές ριζοσπαστικό άτοµο. Στη λήξη 

του στρατιωτικού καθεστώτος, µε το πέρασµα της εξουσίας στους πολιτικούς, υποστήριξε 

την άποψη ότι έπρεπε να αποχωρήσουµε από τη JACON και τις δραστηριότητές της, επειδή 

αυτές ήταν διαφορετικές από εκείνες που έπρεπε να ακολουθηθούν κάτω από µια πολιτική 

εξουσία. Ενώ ήµασταν κάτω από στρατιωτικό καθεστώς, η JACON ενδιαφερόταν για την 

πολιτικοποίηση του κόσµου. Τώρα, όµως, αρκετοί από την οργάνωση αυτή έγιναν µέλη 

πολιτικών κοµµάτων και δραστηριοποιούνται σε αυτά. Αλλά µια άλλη σχολή σκέψης µέσα 

στην AL ήταν αυτή που έλεγε ότι πρέπει να παραµείνουµε στη JACON, επειδή βρισκόµαστε  

ακόµα σε µια µεταβατική περίοδο. Ακόµα και τώρα που τελείωσε η δικτατορία υπάρχει η ίδια 

άποψη. Οι υποστηρικτές της παραμονεύουν τη γωνία, περιμένοντας την ευκαιρία να 

χτυπήσουν και πιστεύουν ότι τώρα που έχουμε μεταβατική κυβέρνηση πρέπει να είμαστε 

μέλος της JACON για να κρατήσουµε την κυβέρνηση αυτή «στα δάχτυλα των ποδιών της». 

Και να παίξουμε το ίδιο παιχνίδι που έπαιξε η JACON κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.  

Η θρησκεία δεν αποτρέπει την προσοχή από την πολιτική οργάνωση µε όλες αυτές τις 

προσευχές, τις τελετές κλπ; 

Ναι, όπως είπα, µε τις ορθόδοξες εκκλησίες δεν υπάρχει πρόβληµα. Αλλά µε τους 

πεντηκοστιανούς υπάρχει µια µεγάλη αποστροφή, επειδή πηγαίνουν πάντα στην εκκλησία, 

συµµετέχοντας, ή οργανώνοντας το ένα, ή το άλλο πρόγραµµα. Και δεν µπορείς να 

συνδέσεις τον πεντηκοστιανό µε κάθε µορφή ριζοσπαστικής πολιτικής. 

 

Ένα άλλο ενδιαφέρον πράγµα στη Νιγηρία είναι η στρατιωτική κουλτούρα. Είπες πριν 

ότι εδώ στη Νιγηρία, ο στρατός συνδέεται στα µάτια του κόσµου µε το εµπόριο 

µαριχουάνας και την οµοφυλοφιλία. 

 

Ναι,η κουλτούραµας είναι αρκετά µοναδική.Η κουλτούρα µας διατηρεί συγκεκριµένες 

πρακτικές, µία από τις οποίες είναι η οµοφυλοφιλία ή ο λεσβιασµός. Ακόµα όµως κι αν 

συµβαίνει, δεν είναι κάτι που συζητιέται ανοιχτά. Είναι κάτι που γίνεται κρυφά, επειδή ο 

γείτονάς σου αν το µάθει αυτό µπορεί να οδηγήσει σε εξοστρακισµό σου από την τοπική 

κοινότητα, σε αποµόνωση από την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό γίνεται γιατί οι περισσότεροι 

Αφρικανοί βλέπουν την οµοφυλοφιλία ως αφύσικη. 

 

Τι γίνεται µε µια πιθανή µελλοντική νοµιµοποίηση της µαριχουάνας; Είναι αρκετά 

επικρατούσα και διαδεδοµένη; 
 

Νοµίζω ότι η χρήση µαριχουάνας θα παραµείνει παράνοµη για τώρα, αλλά ο καθένας ξέρει 

ότι ο διπλανός του κάνει χρήση. Στα στρατόπεδα η µαριχουάνα είναι κοινή πρακτική. Ο 

καθένας έχει και κανείς δεν συλλαµβάνεται. Δεν µπορείς να απολύσεις ένα στρατιωτικό 

εξαιτίας µαριχουάνας, έτσι κατ αυτό τον τρόπο δεν είναι παράνοµη γι αυτούς. Ακόµα 

ανώτεροι  αξιωματικοί,   µέχρι και στρατηγοί, αποκτούν και προµηθεύουν µαριχουάνα 



στους στρατιώτες τους. Ξέρω ότι χρησιµοποιούν γι’ αυτό χρήµατα από τον 

στρατιωτικό προϋπολογισµό επίσηµα. Έτσι, λοιπόν, νοµίζω ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί 

περισσότερο προς τη νοµιµοποίηση στο µέλλον. Στους δρόµους είναι πού εύκολο να βρεις. 

Οι περισσότεροι εµπορεύονται µαριχουάνα κι έτσι η χρήση της είναι διαδεδοµένη. 

Γίνεται αρκετή συζήτηση για τη δηµοκρατία εδώ. Η χώρα γιόρτασε πρόσφατα µια 

αποκαλούµενη «Μέρα της Δηµοκρατίας», ένα χρόνο ακριβώς µετά τις εκλογές που 

οδήγησαν από τη δικτατορία σε µια κυβέρνηση πολιτικών. Φαίνεται, πάντως, ότι η 

Νιγηρία, επιφανειακά τουλάχιστον, είναι µια αντιδηµοκρατική χώρα. Ας πάρουµε ως 

παράδειγµα τον πρόεδρο Obasinjo, ο οποίος, µονόπλευρα και χωρίς καν να 

συµβουλευτεί τη βουλή, αποφάσισε αυτές τις αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων, που 

οδήγησαν στη γενική αυτή απεργία. Η δραστηριότητα αυτή του προέδρου έγινε στα 

πλαίσια των εντολών του ΔΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας. Η αυθαιρεσία και η 

περιφρόνηση των δηµοκρατικών διαδικασιών δείχνουν συνολική έλλειψη 

ενδιαφέροντος για τον πληθυσµό... 
Έχεις απόλυτο δίκιο. Η «δηµοκρατία» που έχουµε έναν χρόνο τώρα, δεν έχει, στην 

πραγµατικότητα, επιφέρει κάποια θεµελιώδη διαφορά, ενώ, αντίθετα, αποτελεί µια 

οικοδόµηση ενός συστήµατος ελέγχου, ώστε να πεκταθεί ο κρατικός πλούτος. Τα 

περισσότερα απ’ αυτά που έχουµε δει τον τελευταίο χρόνο είναι µόνο µια µεταλλαγή της 

στρατιωτικής δικτατορίας σε µια πολιτικού δικτατορία. 
 

Θα µπορούσες να σχολιάσεις το θέµα της κρίσης του AIDS ανάµεσα σε συγκεριµένες 

περιοχές και κοινότητες της Νιγηρίας; Έχουµε δει ότι υπάρχουν αρκετά ταµπλώ µε 

προειδοποιήσεις ότι το AIDS είναι µια πραγµατική αρρώστια... 
 

Ναι. Δεν µπορούµε να φανταστούµε την κλίµακα και τον σκοπό της επιδηµίας του AIDS στη 

Νιγηρία και σε άλλες χώρες της Υποσαχάρειας Αφρικής. Κατά έναν ενδιαφέροντα τρόπο, 

µέχρι δύο ή τρία χρόνια πριν κανείς δεν µιλούσε σοβαρά για το AIDS. Επειδή στην 

εφημερίδα που εργαζόμουν πριν, κάλυπτα τα σπορ, ήξερα κάποιον πολύ καλό 

τερματοφύλακα ο οποίος πληροφορήθηκα ότι πέθανε από AIDS. Οι γιατροί που τον 

παρακολουθούσαν, είπαν ότι πέθανε από αυτό, αλλά η οικογένειά του δεν το αποκάλυψε 

ποτέ. Και, φυσικά, κανείς από µας στην αρχή δεν το πίστευε, επειδή δεν είχαµε και τις 

αποδείξεις γι’ αυτό. Έτσι, µέχρι τώρα, υπάρχει µια ενορχηστρωµένη εκστρατεία για το AIDS, 

στατιστικές, µετρήσεις για την απειλή στο γενικό πληθυσµό κ.λπ. Αλλά νοµίζω ότι κάθε µέρα 

που περνά, η πραγµατικότητα του AIDS αρχίζει να ανατέλλει για τον καθένα. Ταξίδεψα ως το  

Maurdi και στο Osupo. Αυτές είναι δύο µεγάλες πόλεις στην επαρχία Beque στην κεντρική 

χώρα προς το βορρά. Εκεί έχουν µια τοπική κυβέρνηση, που ονοµάζεται Ujuluku και η οποία 

λεει ότι ένας στους πέντε πάσχει από AIDS. Μίλησα µε τον επικεφαλής του τοπικού 

συµβουλίου και µου είπε ότι για ένα µεγάλο διάστηµα έχει οργανωθεί αυτή η 

οργανωµένη συνωµοσία να µη µιλά κανείς για το AIDS. Αισθανόταν ότι ήταν η στιγµή να 

αποµακρυνθεί από την επίσηµη τοπική πολιτική, επειδή είδε τις αναλογίες µε τις οποίες 

πεθαίνει ο κόσµος από AIDS. Αισθανόταν ότι εάν ο κόσµος δεν συνειδητοποιηθεί πάνω στο 

ζήτημα του AIDS, θα παθαίνουν όλο και περισσότεροι. Αλλά ακόµα κι αν συνειδητοποι- 

ηθούν, οι αναλογίες, ίσως, της µόλυνσης από τον ιό µειωθούν. Και αυτό κάνει τώρα, 

οργανώνοντας σεµινάρια, µιλώντας στους χωρικούς, για το πώς µπορεί κανείς να 

καταπολεµήσει το AIDS µέσω του σεξ, της µη µετάγγισης αίµατος κλπ. 

 



*Ο  S a m  τ ε λ ε ί ω σ ε  τ η ν  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ή  τ ο υ  α υ τ ή ,  ζ η τ ώ ν τ α ς  α π ό  τ ο υ ς  

σ υ ν τ ρ ό φ ο υ ς  τ η ς  «Direct Action» να στείλουν τα χαιρετίσµατά του σε όλους 

τoυς συντρόφους και φίλους του στη Νέα Υόρκη, το Autonomous Zone στο 

Σικάγο, την W SA και την IWW, τον Lorenzo Komboa Ervin και άλλους. 

 

*Η πρώτη συνέντευξη έγινε µε τον Igarriwey, συν-συγγραφέα του βιβλίου 

«Africananarchism», στο Afikpo, µε παρόντα τον Sam και η δεύτερη στο Λάγος, µε τον 

Sam. 

 

**Μεταφράσεις «Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης». 


