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Πξνιεγόκελα ηνπ κεηαθξαζηή 
 
 
Γηα κέζνπ ηεο κηθξήο απηήο ζπδήηεζεο-ζπλέληεπμεο  
μεδηπιώλνληαη κε ηξόπν απιό θαη θαηαλνεηό, όπσο 
πάληα ν Di Gioia ήζειε, ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο αλαξ-
ρηθήο ελαληίσζεο, ηνπ δξόκνπ πξνο ηελ Αλαξρία.  
Ο Di Gioia κε ξνκαληηθό ηξόπν παξαβιέπεη ή κάιινλ 
πξνζπαζεί λα ππεξβεί έλα δνκηθό ζηνηρείν ηνπ θαπη-
ηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο: ηελ αιινηξίσζε. Ο ακόξθσ-
ηνο ρσξηθόο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα ή ν αθαιιηέξ-
γεηνο κηθξναζηόο ηνπ ζεκεξηλνύ – γηα κηιήζνπκε 
ζρεκαηηθά  - δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπγθεληξώζεηο θαη 
ζηηο δηαδειώζεηο ιόγσ θαηαλόεζεο ηνπο αλαξρηθνύ 
αγώλα θαη ζπκπόξεπζεο κε ηα πξνηάγκαηα απηνύ, 
αιιά θπξίσο ιόγσ πξνζσπηθώλ απσιεηώλ πξνλνκίσλ 
θαη εηζνδεκάησλ, δειαδή κνλάρα γηα ηδίνλ όθεινο. 
Απηή είλαη ε εηδνπνηόο δηαθνξά: ν αλαξρηθόο 
ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αιιειεγγύε, από ηελ νηθεη-
νπνίεζε ηνπ αγώλα θαη  ηνπ πόλνπ ηνπ άιινπ θαη θπ-
ξίσο ηνπ πην εθκεηαιιεπόκελνπ. Αγσλίδεηαη γηα ηα 
δηθαηώκαηα ηνπ άιινπ θαη ηαπηνρξόλσο ελάληηα ζηε 
θαπηηαιηζηηθή λννηξνπία απηνύ. Αγσλίδεηαη γηα ηε 
ζπλεηδεηνπνίεζε θαη επίγλσζε ηνπ πξνιεηάξηνπ θαη 
γηα ηελ δηάλνημε ηνπ δξόκνπ ηεο ηζνλνκίαο, ηεο ηζόηε-
ηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο, γηα ηελ Αλαξρία. 
ηνλ αγώλα απηό, ε αληηπαξάζεζε κε ηελ εμνπζία δελ 
κπνξεί λα αθνινπζήζεη θαληηαλέο εζηθέο, ελδνηα-
ζκνύο θαη κεηαζέζεηο παξά κνλάρα ην ρξώκα ηεο θσ-
ηηάο 
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Δηζαγωγή 
 
 
Η ζπλάληεζε κε ηνλ Franco Di Gioia είλαη κηα εκπεη-
ξία θάζε θνξά εμαηξεηηθή. Γελ ρξεηάδεηαη λα πηζηέ-
ςεηο όηη είλαη ζαλ λα ζπλαληάο ηνλ ηεζλεθόηα γέξν-
δάζθαιν, ηνλ κεγάιν δηαλνεηή θαη κεγάιν πξσηαγσ-
ληζηή ηήο ηζηνξίαο ηήο αλαξρίαο. Αιιά είλαη ζα λα μα-
λαζπλαληάο ηελ λέκεζή ζνπ , έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνύ 
ζνπ. Έλα πξνιεηάξην, όπσο εκείο, πνπ ζηελ θάκπξηθα 
θιεηδσλόηαλ ζηε ηνπαιέηα γηα λα δηαβάζεη αλαξρηθά 
θπιιάδηα. Έλα πξόζσπν απιό ην νπνίν, επηζηξέθν-
ληαο από ηνλ Βνξξά, κεηαθέξεη ζηνλ ηόπν ηνπ ηελ 
εμέγεξζε κε αξθεηή έλνπιε απηνάκπλα, ζε κηα γε δύ-
ζθνιε όπσο ε Calabria. 
Με έθαλε λα ζθεθηώ ηε ζπλερή αλαθνξά πνπ ν Fra-
nco θάλεη ζην έξγν: Μεηαμύ Υσξηθώλ, ηνπ Errico 
Malatesta. Με έθαλε λα παξαηεξήζσ πώο ηώξα πηα 
ζηα επθπνινγήκαηα ηήο δηθηά καο πνιύπινθεο ζθέ-
ςεο δελ είκαζηε πηα ηθαλνί λα γξάςνπκε έλα ηέηνην 
θπιιάδην πνπ ιέεη ιόγηα μεθάζαξα γηα ηελ Αλαξρία, 
γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο θνηλσληθήο επαλάζηαζεο, 
γηα ηνπο εθκεηαιιεπόκελνπο. Δθκεηαιιεπόκελνη όρη 
σο θαηαθηεκέλνη γηα λα θέξνπκε ςήθνπο ή δειηία 
ζην δηθό καο «θόκκα», αιιά σο ζύληξνθνη πξνο αλα-
θάιπςε γηα λα αλαηξέςνπκε επηηέινπο καδί απηόλ 
ηνλ παιηό θόζκν καο νινέλα θαη πην θησρό θαη νιν-
έλα θαη πην πνιύ ζε θίλδπλν κπξνζηά ζηελ αθόξεζηε 
πείλα γηα πινύηε ησλ αθεληηθώλ ηνπ. 
θεθηήθακε ινηπόλ, καδί κε ηνλ Franco, λα δώζνπκε 
ζε απηό ην έξγν ηνλ ραξαθηήξα ελόο «Μαιαηεζηηαλνύ 
δηαιόγνπ», κηα ζσθξαηηθή ζπλέληεπμε πξνθαλώο όρη 
επί ησλ κεγάισλ ζεκάησλ ηεο θηινζνθίαο, αιιά επί 
ηνπ θαζεκεξηλνύ αγώλα γηα κηα θνηλσλία όπνπ δελ ζα 
θπξηαξρεί πηα ε ζπζζώξεπζε θαη ν εθθνβηζκόο, αιιά 
ε ακνηβαία ζηήξημε θαη ε αιιειεγγύε. 
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Έλαο λένο θόζκνο πνπ κπνξνύκε λα θαηαθηήζνπκε 
κνλάρα κε ηελ ξηδνζπαζηηθή δξάζε ησλ ρεξηώλ καο. 
Απηό ινηπόλ πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο δελ είλαη κηα 
πξαγκαηηθή ζπλέληεπμε, αιιά έλαο δηάινγνο, κηα ζπλ-
δηάιεμε, κηα αληηπαξαβνιή κε έλαλ ζύληξνθό κνπ 
από ηελ νπνία κπνξνύλ λα εμαρζνύλ άγλσζηεο ηζην-
ξίεο θαη εκπεηξίεο αγώλα.  Έλαο δηάινγνο πνπ είλαη 
πάληα αλνηρηόο, όπσο αλνηρηέο είλαη πάληα νη πόξηεο 
ηνπ ζπηηηνύ ηνπ ζηελ Grisolia γηα όπνηνλ ζειήζεη λα 
πάεη λα ηνλ ζπλαληήζεη. Έλαο αγώλαο πνπ πνηέ δελ 
ηειείσζε, αιιά πνπ γηα ηνλ Franco ζπλερίδεηαη θάζε 
κέξα, δηαλέκνληαο αθόκα θπιιάδηα θαη κπξνζνύξεο 
ζηε ρώξα. Ο νξίδνληαο ηεο Grisolia δελ παξαπέκπεη 
ζε θάηη ην επαξρηαθό, αιιά είλαη ην ζεκάδη ηεο ζπ-
γθξόηεζεο απηνύ ηνπ ζπληξόθνπ, ηεο ξηδνζπαζηηθήο 
θπξηνιεθηηθά ύπαξμήο ηνπ.  
Η επηζπκία λα θαηαγξαθεί έλα κέξνο απηήο ηεο 
αληηπαξαβνιήο, γελλήζεθε από ηελ αλάγθε θνηλσλη-
θνπνίεζεο ελόο δηαιόγνπ πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη 
θίλεηξν θαη ώζεζε γηα δξάζε όισλ εθείλσλ πνπ ια-
ρηαξνύλ λα αλαηξέςνπλ απηόλ ηνλ θόζκν. 
 
     Emmeffe 
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Γηαηί έγηλεο αλαξρηθόο; 
 
Σν πξάγκα δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κε ιίγεο ιέμεηο… 
Θα ρξεηαδόηαλ λα κηιήζνπκε πξώηα γηα ην πιαίζην 
όπνπ γελλήζεθα θαη κεγάισζα. 
Σε δεθαεηία ηνπ ’50, νη λένη ηεο Grisolia έπαηδαλ ζην 
κέζνλ ηνπ δξόκνπ. Γελ απνθηά ζπλείδεζε θάπνηνο, 
δελ θηάλεη από κόλνο ηνπ λα θαηαιάβεη γηαηί ππάξρεη 
ε εθκεηάιιεπζε θαη ην ηη είλαη ε αλαξρία. 
Σν Κξάηνο ζνπ πξνσζεί νξηζκέλεο «αιήζεηεο» από ηα 
γελλνθάζθηα ζνπ. 
Σν πξώην πνπ ζνπ εκθπζνύλ είλαη ε ηδενινγία ηνπ 
θξάηνπο θαη ηήο θαηαπίεζεο θαη ν παπάο. 
Ο ξόινο ηνπ παπά ήηαλ πξάγκαηη ζεκαληηθόο θάπνηε, 
θαη αθόκα παξακέλεη. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ενξηώλ 
εξρόληνπζαλ θαη νη ηεξνθήξπθεο, νη αξρηεξείο, θαιε-
ζκέλνη ηνπ παπά γηα λα ηειέζνπλ κεγάιεο νκηιίεο, 
νπζηαζηηθά «ζπλάμεηο» ζηηο εθθιεζίεο. ήκεξα, θαηά 
ηε γλώκε κνπ, ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηήζνπκε ηνλ 
αληηθιεξηθό αγώλα ν νπνίνο κνπ θαίλεηαη θάπσο 
ρακέλνο, ελώ ε επηρείξεζε θξεηηληζκνύ θαη δηάρπζεο 
ησλ ςεπδώλ εθ κέξνπο ηεο Δθθιεζίαο μαλαπόθηεζε 
δύλακε ηα ηειεπηαία ρξόληα. Όπνηνο πηζηεύεη δελ ζα 
θάλεη πνηέ ηελ επαλάζηαζε, δελ ζα εμεγεξζεί πνηέ. 
Δκείο πεγαίλακε πάληα ζηελ εθθιεζία, ιίγν γηαηί 
ήκαζηαλ θαηερνύκελνη, ιίγν γηαηί ζηελ επνρή καο 
ήηαλ ν κνλαδηθόο ηξόπνο γηα λα δνύκε ηηο θνπέιεο ηεο 
ρώξαο. Οη θνπέιεο ινηπόλ, ζηελ θαιαβξέδηθε θνηλσ-
λία, δελ έβγαηλαλ πνηέ από ην ζπίηη παξά κόλν γηα λα 
πάλε εθθιεζία. Όληαο λέεο θαη ρσξίο αληηηηζέκελεο 
πεγέο από εθείλεο ηνπ παπά, θαηέιεγαλ λα πηζηεύνπλ 
εθείλν πνπ ηνπο έιεγε. 
ηελ πξαγκαηηθόηεηα εγώ είρα αληηθαηηθέο πεγέο 
ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. Η κεηέξα κνπ ήηαλ θαζνιηθή, ν 
παηέξαο κνπ όρη. Θπκάκαη όηαλ ν παηέξαο κνπ, ν 
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νπνίνο ήηαλ θνκκνπληζηήο, έθαςε ζην θνύξλν όια ηα 
ζξεζθεπηηθά ιηκπξέηα πνπ είρε ε κεηέξα κνπ. 
Σν δεύηεξν είδνο θαηήρεζεο ήηαλε ζην ζρνιείν. ην 
ζρνιείν ζνύ κάζαηλαλ ην ύληαγκα, γηα παξάδεηγκα. 
Καη ην ύληαγκα, ππεξακπλόκελν θαη εθ κέξνπο ηεο 
αξηζηεξάο, δελ ζνπ δηδάζθεη όηη ε ηδηνθηεζία είλαη 
θινπή, ζνπ δηδάζθεη  ηελ ππεξάζπηζε ηεο ηδηνθηε-
ζίαο, ηνπ πινύηνπ, ηεο επηρείξεζεο. 
Δάλ δελ ππάξρεη θαλέλαο λα ζνπ κάζεη ηελ αλαξρηθή 
ηδέα δελ είλαη εύθνιν λα ηελ εθεύξεηο από κόλνο ζνπ. 
Δγώ είρα ηελ ηύρε όηαλ πήγα ζην Cormano (Milano) 
λα γλσξίζσ ηνλ Matteo πνπ ζύρλαδε ζε κηα αλαξρηθή 
θνηηεηηθή ζπιινγηθόηεηα θαη έθεξλε ζην ζπίηη ηα 
θπιιάδηα θαη ην πιηθό ηεο αλαξρηθήο πξνπαγάλδαο. 
Αθνύ δνύζακε ζηνλ ίδην όξνθν, εκείο παίδακε κπάια 
θαη εθείλνο έπαηδε θηζάξα. Σξαγνπδνύζε De André 
θαη εκείο ηξαγνπδνύζακε καδί ηνπ. Δθείλνο κνπ κη-
ινύζε πάληα γηα ηνπο αλαξρηθνύο. 
Πνηνη όκσο είλαη ηνύηνη νη αλαξρηθνί; Έιεγα εγώ. 
ηελ Grisolia ην πνιύ λα κηιάγαλε γηα ην θνκκνπλη-
ζηηθό θόκκα. Με έθεξλε θάπνηεο θνξέο ζηε Γέθπξα 
ηεο Ghisolfa θαη ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ‘68/’69. 
Δγώ παξαηεξνύζα όηη νη αλαξρηθνί πήγαηλαλ πάληα 
ηειεπηαίνη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνξεηώλ. Με ηελ α-
ζηπλνκία θαηά πόδαο. Ήκαζηαλ νη πξώηνη πνπ ρηπ-
πηόληνπζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθόδσλ. 
Σνλ πξώην θαηξό ηα ζπλζήκαηα ησλ αλαξρηθώλ κνπ 
θαίλνληαλ ιηγόηεξν θαζαξά, ιηγόηεξν εύθνια από 
εθείλα ησλ άιισλ εμσθνηλνβνπιεπηηθώλ νκάδσλ. Πην 
εύθνια ζνύ κέλεη ην: «ε εμνπζία πξέπεη λα ‘λαη εξγα-
ηηθή» από ην λα εμεγήζεηο γηαηί ε εμνπζία πξέπεη λα 
θαηαξγεζεί. 
Πώο κπνξεί έλα παηδί κεγαισκέλν ζηε Grisolia λα 
θαηαιάβεη απηά ηα πξάγκαηα; 
Μηα θνξά ν Matteo κε πήγε ζηελ Calusca, έλα βηβιην-
πσιείν πνπ ηόηε δηεπζύλνληαλ από ηνλ Primo Moroni. 
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Πήγακε ζε απηό ην βηβιηνπσιείν θαη αθόκα θαη θεη, 
πεξηνξηζκέλα ζε κηα γσληά, ήηαλ ηα αλαξρηθά βηβιία. 
Κόζηηδαλ ιίγν όκσο θαη εγώ πήξα αξθεηά, θπξίσο ηνπ 
Malatesta. 
Όηαλ έθηαζα ζπίηη δελ έβιεπα ηελ ώξα λα δηαβάζσ 
απηά ηα θπιιάδηα, θαη δελ ήμεξα από πνηό λα αξρίζσ. 
Έπεηηα έπεζα πάλσ ζην ιίβειν ηνπ Malatesta «Μεηα-
μύ ρσξηθώλ». Έκεηλα λα δηαβάδσ κέρξη αξγά. Γηαβά-
δνληαο θαηάιαβα όηη ήκνπλ θη εγώ αλαξρηθόο. 
Ήκνπλ πνιύ άζρεηνο εθείλε ηελ επνρή, ελδηαθεξό-
κνπλ κνλάρα γηα ην πνδόζθαηξν. Όηαλ ζηε θάκπξηθα 
έξρνληαλ ηα ζπλδηθάηα λα κηιήζνπλ γηα πνιηηηθή, 
έκελα πάληα ζησπειόο. Γελ είρα ηίπνηα λα πσ, δελ 
ήμεξα νύηε πώο λα εθθξαζηώ. Υξεηάδεηαη ρξόλνο γηα 
λα θαηαιάβεηο όηη νη θνκκνπληζηέο θαη ηα ζπλδηθάηα 
δελ ήηαλ πξαγκαηηθνί θίινη ησλ εξγαηώλ. 
Γηαβάδνληαο, κειεηώληαο επίπνλα θαη βιέπνληαο ηα 
γεγνλόηα ηεο θάζε κέξαο, θπξίσο, θαηάιαβα όηη νη α-
λαξρηθνί είραλε δίθην. Έβιεπα ην αθεληηθό ζηε θά-
κπξηθα θαη θαηάιαβα όηη ελδηαθεξόηαλ κνλάρα γηα 
ηα «θνκκάηηα» πνπ θηηάρλακε, πνηέ γηα καο. Σνλ 
έβιεπα λα θαηαθηάλεη καπξηζκέλνο, κε ζαθάθη θαη 
γξαβάηα θαη ην όκνξθν απηνθίλεην. Όηαλ έκπαηλε ην 
αθεληηθό όινη νη εξγάηεο δηεγείξνληαλ θαη ζέηνληαλ 
ζε θίλεζε. Αθόκα θαη όηαλ δελ ήηαλ ε βάξδηά καο 
ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο, ν εξγάηεο, εάλ πέξλαγε ην 
αθεληηθό, δηεγείξνληαλ, θαζάξηδε, έδεηρλε όηη απα-
ζρνιείηαη. Έηζη έκαζα λα αλαγλσξίδσ ηελ θηγνύξα 
ηνπ ξνπθηάλνπ ηνύ αθεληηθνύ. 
 Δίρα ηόζν κεγάιε ζέιεζε λα δηαβάζσ θαη ηόζν ιίγν 
ρξόλν ώζηε έθξπβα ην θπιιάδην ή ηελ εθεκεξίδα 
ζηελ ηζέπε θαη πήγαηλα ζηελ ηνπαιέηα γηα λα ην δηα-
βάζσ! Αιιά ππήξρε εθείλνο πνπ έθαλε ηνλ ζπηνύλν 
θαη έιεγε όηη κέλσ αξθεηή ώξα ζηελ ηνπαιέηα. 
Γελ είλαη εύθνιν ην λα γίλεηο αλαξρηθόο, ζε θάζε 
πεξίπησζε, εάλ δελ έρεηο κηα θάπνηα πξνδηάζεζε, εάλ 
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δελ έρεηο κέζα ζνπ θάηη πνπ λα ζε θαίεη, πνπ λα ζε 
κεηαθέξεη ζην κίζνο πξνο ηα αθεληηθά θαη ηνπο εμνπ-
ζηαζηέο. 
Δγώ είρα πξνδηάζεζε θαη δηόηη ν παηέξαο κνπ ήηαλ 
θνκκνπληζηήο θαη γηαηί ηνπιάρηζηνλ ζην ζπίηη κνπ κη-
ινύζαλ πάληα άζρεκα γηα ηα αθεληηθά ηεο ρώξαο. 
Σόηε εξγάδνληαλ κνλάρα νη ζπζηεκέλνη. Μηα θνξά ν 
παηέξαο κνπ πήγε ζην γξαθείν εύξεζεο εξγαζίαο θαη 
έζπαζε ζην μύιν ηνλ δηεπζύλνληα. Δγώ ζα ήκνπλ 5 ή 
6 ρξνλώλ. Ήξζαλ νη αζηπλνκηθνί αιιά ν παηέξαο κνπ 
είρε εμαθαληζηεί. Έπεηηα όηαλ εκθαλίζηεθε, ηνλ πξν-
ζέιαβαλ. 
Γπζηπρώο ζήκεξα νη λένη ηεο Grisolia δελ γλσξίδνπλ 
πηα ηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο καο. Παξόηη πεγαίλνπλ λα 
ζπνπδάζνπλ αιινύ – ζηελ Cosenza ζην Lecce ζηε 
Roma ζηελ Perugia – δελ θαηαιαβαίλνπλ ηίπνηα θαη 
δελ μέξνπλ ηίπνηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο Grisolia. 
Δγώ πνπ ήκνπλ πνιύ πην άζρεηνο από απηνύο, έθηαζα 
ζηελ αλαξρία ράξηο ζηα αλαγλώζκαηα πνπ κνπ πξό-
ηεηλε ν Matteo θαη θπξίσο ράξηο ζην γεγνλόο όηη ππέ-
ζηε πξαγκαηηθά ηελ εθκεηάιιεπζε, ζηε θάκπξηθα, 
ζηα εξγνηάμηα θάλνληαο ηνλ αλεηδίθεπην εξγάηε όηαλ 
κεηαλάζηεπζα ζηε Γεξκαλία. ηε λννηξνπία γεληθά, 
ην γεγνλόο όηη είρα πάληα πάλσ κνπ κηα εθεκεξίδα 
εξκελεπόηαλ σο απόδεημε όηη δελ είρα όξεμε γηα δνπ-
ιεηά. 
Όκσο ηηο αδηθίεο ηηο είδα ήδε από κηθξόο. Ήδε ζηελ 
Grisolia είδα πνιιέο παξελνριήζεηο από ηα αθεληηθά 
ηεο ρώξαο.  Γηα παξάδεηγκα ζπκάκαη αθόκα ηελ νηθν-
γέλεηα De Patto ε νπνία, δελ είλαη μεθάζαξν ην πώο, 
βξέζεθε ζε κηα θάπνηα ζηηγκή λα είλαη ηδηνθηήηξηα 
κηαο ηνπνζεζίαο επνλνκαδόκελεο «Monte» κε 76 
εθηάξηα γεο. Παξόηη ήηαλ θνηλνηηθή ηδηνθηεζία ε νη-
θνγέλεηα έδησρλε όινπο όζνπο πιεζίαδαλ, ππνζηεξί-
δνληαο όηη νη πξαγκαηηθνί ηδηνθηήηεο ήηαλ απηνί. Η 
πην θνβεξή ήηαλ ε ζπηηνλνηθνθπξά, ε γπλαίθα ηνπ 



Franco Di Gioia- Χωρίς Τύψεις Χωρίς Οίκτο 

12 
 

αθεληηθνύ,  ε νπνία έβγαηλε ζηελ πόξηα θαη έιεγε 
ζηηο θησρέο γπλαίθεο θαη ζε όια ηα άηνκα πνπ πεξ-
λνύζαλ κπξνζηά από ην ζπίηη ηεο κε ηα αγαζά ηνπ 
δάζνπο: «όια απηά ηα καληηάξηα, απηά ηα θάζηαλα, 
απηά ηα θξνύηα ηα πήξεο από ην βνπλό κνπ, ηώξα ζα 
κνπ δώζεηο ην κεξίδηό κνπ, ζα κνπ δώζεηο ηα κηζά». 
Μνλάρα κεηέπεηηα, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνπ PCI , 
θαηάθεξε δηακέζνπ κήλπζεο ζε δηθαζηήξην λα θαζν-
ξίζεη ηελ θνηλή ηδηνθηεζία ησλ εδαθώλ.  
 
Πνηνο θαζόξηζε όηη πξέπεη λα ππάξρεη ηδησηηθή ηδην-
θηεζία; Μα πνηνο θαζόξηζε όηη έλαο εξγάηεο πξέπεη 
λα θεξδίδεη 1.000 επξώ ην κήλα θαη ηα αθεληηθά δηζε-
θαηνκκύξηα; Γηαηί ππάξρεη ην ρξήκα; Πνηνο ην από-
θάζηζε; 
 
Δάλ δελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα ζε θάλεη λα αλαιν-
γηζηείο, ε ηδησηηθή ηδηνθηεζία θαη όια ηα ππόινηπα 
ζνπ θαίλνληαη πξάγκαηα θπζηθά. Δάλ δελ άξρηδε κε 
κέλα ν Matteo θαη εάλ δελ δηάβαδα ηα βηβιία ηνπ 
Malatesta, δελ θαηαιάβαηλα γηαηί ππάξρνπλε ηα αθε-
ληηθά θαη γηαηί ππάξρνπλ νη αζηπλνκηθνί. Γελ ην θα-
ηαιαβαίλεηο από κόλνο ζνπ, κνιαηαύηα νη αζηπλν-
κηθνί ππάξρνπλ γηα λα ππεξαζπίδνληαη ηα πινύηε ησλ 
αθεληηθώλ θαη ηελ εμνπζία ησλ θπβεξλώλησλ. Αιιά 
από κόλνο ζνπ δελ θαηαιαβαίλεηο ην γηαηί. 
Ο θόζκνο πάεη θαηά θύκαηα, αθνινπζεί ηηο κόδεο: ην 
DC, ην PCI1, έπεηηα κε ην ηέινο ησλ θνκκάησλ ςήθηζε 
Berlusconi, είηε Renzi, ηώξα πάλε εθεμήο ζηνλ Sal-
vini. Πνιινί, είλαη αιήζεηα, ζήκεξα πεξηζζόηεξν απ’ 
ό,ηη ρζεο απέρνπλ γηαηί έρνπλ αεδηάζεη. Γηα ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο είλαη εύθνιν λα είλαη ξαηζηζηέο. Όκσο 

                                                           
1 .η.Μ.: DC: Σν ρξηζηηαλνδεκνθξαηηθό θόκκα ηεο Ιηαιίαο πνπ κε-
ρξη ηελ δηάιπζή ηνπ ην 1994 θπξηάξρεζε ζηελ πνιηηηθή ζθελή. 
PCI: Σν θνκκνπληζηηθό θόκκα ηεο Ιηαιίαο   
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δελ θαηαιαβαίλνπλ γηαηί απηόο ν θησρόο θόζκνο δξα-
πεηεύεη από ηελ Αθξηθή, γηαηί νη πνιπεζληθέο ξεκά-
δνπλ ηα πνηάκηα γηα ηα νξπθηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
γηα ηα θηλεηά καο ηειέθσλα, γηαηί ππάξρνπλ νη πόιε-
κνη. Δίλαη πξνθαλέο ζε όινπο, αιιά εάλ θάπνηνο δελ 
ζην εμεγήζεη, δελ ην θαηαιαβαίλεη θαλέλαο! Λέλε «αο 
ηνπο βνεζήζνπκε εθεί ζην ζπίηη ηνπο», πώο όκσο ηνπο 
βνεζάλε; Γίλνληαο ηα ιεθηά ζηηο αθξηθαληθέο θπβεξ-
λήζεηο γηα λα ηνπο θαηαπηέδνπλ θαιύηεξα; 
Αθνύγνληαη δηάθνξεο ζπδεηήζεηο γύξσ από ηελ α-
ζθάιεηα, γύξσ από ην γεγνλόο όηη θάπνηνη πάλε λα 
θιέςνπλ ζπίηηα. Καλέλαο όκσο δελ αλαξσηηέηαη γηαηί 
πάλε λα θιέςνπλ. Γηαηί ππάξρεη ε ηδησηηθή ηδηνθηεζία 
θαη ε θηώρεηα. 
Δθείλνη όπσο ν Salvini βαζίδνληαη ζηελ θαηαπίεζε, 
θάλνπλ πξνπαγάλδα γύξσ από ηα ζέκαηα ηεο επνλν-
καδόκελεο «αζθάιεηαο», ηεο κεηαλάζηεπζεο ή νύηε 
ιίγν νύηε πνιύ πξνηξέπνληαο ηε ρξήζε όπισλ ελά-
ληηα ζηνπο θιέθηεο. Βέβαηα, απηνί θιέβνπλ ζην θνηλν-
βνύιην! Γελ έρνπλ αλάγθε λα πάλε λα θιέςνπλ ζπί-
ηηα. Αιιά όζν ππάξρεη ν πινύζηνο θαη ν θησρόο πάληα 
ζα ππάξρεη εθείλνο πνπ γηα λα θάεη  ζα αλαγθαζηεί 
λα πάεη λα θιέςεη! 
 
 
Τη ζρέζεηο είρεο κε ηε ζάιαζζα; 
 
Δγώ ηε ζάιαζζα ηελ έβιεπα από ην παξάζπξν όηαλ 
ήκνπλ παηδάθη. Μηα θνξά ινηπόλ απνθαζίδνπκε κε 
ηνπο θίινπο κνπ λα ηε δνύκε από θνληά. Δλλέα ρηιηό-
κεηξα κε ηα πόδηα. Θπκάκαη όηη θιέβακε θξνύηα, ζύ-
θα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο. ηελ επηζηξνθή 
είρακε άιια ελλέα ρηιηόκεηξα αλεθόξαο απηή ηε θν-
ξά! Όηαλ ηα θαηαθέξλακε ζθαξθαιώλακε ζε θνξηε-
γό. Έλα παηδί όκσο κηα θνξά έπεζε από ην θνξηεγό 
θαη ζθνηώζεθε, ζπάδνληαο ην θεθάιη ηνπ. 
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Η δσή είλαη δύζθνιε, πνιύπινθε. Καη απηό γηαηί; 
Γηαηί δνύκε ζε κηα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία ζηελ νπνία 
ππάξρνπλ νη πινύζηνη πνπ έρνπλ ηα πάληα θαη νη θησ-
ρνί πνπ δελ έρνπλ ηίπνηα. ε απηή ηελ θνηλσλία ό-
πνηνο δνπιεύεη θαη παξάγεη δεη ζηε κηδέξηα, κε ρίιηεο 
ζηεξήζεηο θαζεκεξηλέο, ελώ όπνηνο δελ παξάγεη ηίπν-
ηα αιιά εθκεηαιιεύεηαη ηνπο άιινπο δεη κέζα ζε αδηα-
λόεηα πινύηε. Οη θησρνί είλαη νη πην ακόξθσηνη δπ-
ζηπρώο, παξαπνληνύληαη ή ηα βάδνπλ κε ηνπο αθόκα 
πην θησρνύο, πάλε όκσο κεηά θαη ςεθίδνπλ. Απηό 
γηαηί ππάξρεη ε εμνπζία πνπ δελ ηνπο αθήλεη λα ζθε-
θηνύλ. Η δεκνθξαηία είλαη ην ρεηξόηεξν ζύζηεκα 
γηαηί εμαπαηά ηνλ θόζκν όηη δήζελ κπνξεί λα απνθα-
ζίζεη γηα θάηη. 
θέθηνληαη όηη ν πινύζηνο θαη ν θησρόο ππήξραλ από 
πάληα θαη πσο έηζη πξέπεη λα είλαη ηα πξάγκαηα. Αι-
ιά εάλ εκείο νη θησρνί εμεγεηξόκαζηε ηειηθά, δελ ζα 
ππήξρε πηα νύηε ν πινύζηνο νύηε ν θησρόο. 
Δλ ηνύηνηο γηα καο ηνπο αλαξρηθνύο ζα είλαη πάληα 
δύζθνιν λα καο θαηαιάβνπλ. Δκείο δελ είκαζηε έλα  
θόκκα πνπ πάεη ζην θνηλνβνύιην ή ζηελ ηειεόξαζε λα 
εμεγήζεη ηηο ηδέεο ηνπ. Γελ δηαζέηνπκε πνιιά εξγα-
ιεία πνπ καο επηηξέπνπλ λα θάλνπκε πξνπαγάλδα, 
δελ έρνπκε ηα θαλάιηα, ηηο κεγάιεο εθεκεξίδεο, ηα νη-
θνλνκηθά κέζα, γηαηί είκαζηε έλα θίλεκα ειεύζεξσλ 
αλζξώπσλ, εξγαδόκελσλ, αλέξγσλ, ζπνπδαζηώλ θαη 
ηηο ηδέεο καο ηηο πξνπαγαλδίδνπκε κε ηα ιίγα κέζα 
πνπ δηαζέηνπκε, θαη κε ηηο πξάμεηο. 
 
 
Δπηζηξέθνπκε πάληα εθεί, ζηελ αλάγθε γηα κηα 
πξνπαγάλδα, κηαο θάπνηαο ηδέαο θεξόκελεο έ-
ζηω από ην εμωηεξηθό…    
   
Γελ είλαη εύθνιν λα εμεγήζεηο ζηνλ ζεκεξηλό αλ-
ζξσπν ηηο αξρέο ηεο αιιειεγγύεο. Υξεηάδεηαη κηα θνη-
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λσληθή επαλάζηαζε. Υξεηάδεηαη ε θαηαζηξνθή ηεο ε-
μνπζίαο. 
Πνηα είλαη ε πξνπαγάλδα πνπ ρξεηάδεηαη; Καη’ εκέ 
εάλ κηιάκε γηα αλαξρία ζε επίπεδν γεληθό ππάξρεη 
εθείλνο πνπ δελ ζέιεη θαη πνπ δελ ζα θαηαιάβεη πνηέ. 
Η ζεσξία είλαη θαιή, αιιά ρξεηάδνληαη θπξίσο ηα 
πξαθηηθά παξαδείγκαηα. Σν λα παξνπζηάζεηο ζηνλ 
θόζκν ηα ληαειίθηα, ηηο αδηθίεο, ηηο αληζόηεηεο ηηο 
αληζόηεηεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Καη ρξεηά-
δεηαη λα εμεγήζεηο γηαηί θαη’ εκάο ζηελ θνηλσλία πνπ 
επηζπκνύκε, απηέο νη αδηθίεο δελ ζα ππάξρνπλ πηα. 
Γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη έλαο αθέληεο θαη έλα ζπλ-
δηθάην; Γελ είλαη πην δίθαην όινη εκείο λα κνηξα-
ζηνύκε απηό πνπ παξάγνπκε καδί; 
Θπκάκαη, όηαλ εξγαδόκνπλα ζην Μηιάλν, όηη εκείο 
θάλακε όιεο ηηο απεξγίεο ζηηο νπνίεο ηα ζπλδηθάηα 
δεηνύζαλε 30 γηα λα πάξνπλ 10. Γελ είλαη όκσο πην α-
πιό ε θαηάξγεζε ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαη ηνπ θαηακεξη-
ζκνύ ηεο εξγαζίαο, θαη ησλ κηζζώλ; 
Αληηζέησο εξγάδεζαη κηα δσή γηα λα πεζάλεηο θησρόο. 
Δίλαη πην δίθαην λα απαιινηξηώζνπκε ηνπο πινύ-
ζηνπο. Δγώ απέλαληη ζηα αθεληηθά δελ έρσ θαλέλα 
έιενο θαη θαλέλα εζηθό ελδνηαζκό. Υξεηάδεηαη λα 
εγθαηαιείςνπκε απηνύο ηνπο ηξόπνπο γηα ηα θαιά θαη 
λα εγθαηαιείςνπκε ηνπο δηζηαγκνύο απέλαληη ζηνλ 
ηαμηθό ερζξό. Γηαηί εθείλνη σο πξνο εκάο δελ έρνπλ! 
Αθόκα θαη σο πξνο ηελ πξνπαγάλδα, κηα πνπ κηιάκε 
γηα πξνπαγάλδα, ρξεηάδεηαη λα εμαξζξώζνπκε ην δή-
ηεκα ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηεο εζηθήο κε ην νπνίν έ-
ρνπκε εθπαηδεπηεί. 
Οη αλαξρηθνί θπξίσο ζήκεξα όηαλ θάλνπλ πξνπα-
γάλδα κηιάλε γηα δύζθνια πξάγκαηα, ζε ζεσξεηηθό 
επίπεδν, γηα δεηήκαηα πάληα εζσηεξηθά ηνπ θηλήκα-
ηνο. Ο αλαξρηθόο δελ κπνξεί λα απηαπαηάηαη  όηη νη 
άιινη θαηαλννύλ ηελ αλαξρηθή ζθέςε από ηε κία κε-
ξα ζηελ άιιε. Δίλαη δύζθνιε ε αλαξρηθή ζθέςε. 



Franco Di Gioia- Χωρίς Τύψεις Χωρίς Οίκτο 

16 
 

Υξεηάδεηαη ρξόλνο. Δκείο όηαλ κηιάκε πξέπεη λα ρξε-
ζηκνπνηνύκε πην απινύο όξνπο θαη λα θάλνπκε παξα-
δείγκαηα πξαθηηθά. 
Γηα παξάδεηγκα ζηνπο πνιινύο κεηαλάζηεο από ηα 
αλαηνιηθά πξέπεη λα εμεγήζνπκε ηη είλαη ν θνκκνπ-
ληζκόο γηα εκάο. Γηα καο ν θνκκνπληζκόο δελ είλαη ν 
θνκκνπληζκόο ηνπ Κξάηνπο όπνπ νη εξγάηεο αληί λα 
εθκεηαιιεύνληαη από ην αθεληηθό εθκεηαιιεύνληαη 
από ην Κξάηνο. 
 
 
Πόηε γύξηζεο ζηε Grisolia από ηνλ Βνξξά; 
 
Όηαλ εγώ ν Domenico θαη άιινη εζσηεξηθνί κεηα-
λάζηεο ηεο Grisolia γίλακε αλαξρηθνί αξρίζακε λα 
ζθεθηόκαζηε ζην δήηεκα ηεο επηζηξνθήο καο. Θεσ-
ξνύζακε όηη ππήξρε έλα εγγελέο επαλαζηαηηθό 
πλεύκα ζηνλ ηόπν καο, ζην νπνίν κπνξνύζακε λα πα-
ξέκβνπκε γηα λα πξνθαιέζνπκε αλαξρηθή αλαζηά-
ησζε. ηνλ ηόπν καο ππήξρε πάληα έλα πλεύκα απηό-
δηαρείξηζεο: ζπκάκαη από παηδί όηη θαζώο δελ ππήξρε 
αθόκα λεξό ζηα ζπίηηα, ν πιεζπζκόο επαλαζηάηεζε, 
νπιίζηεθε κε κπαζηνύληα θαη θηπάξηα, απζόξκεηα 
θαη απηόλνκα έζθαςε ηηο δηαδξνκέο θαη αγνξάδνληαο 
ηνπο ζσιήλεο κε ηδία ρξήκαηα έθεξε ην λεξό ζηα ζπί-
ηηα. Σν ίδην ζπλέβε θαη γηα ην δίθηπν ηεο απνρέηεπζεο 
ην νπνίν επηηειέζηεθε κε απεξγίεο θαη δηακαξηπξίεο. 
Έηζη απνθαζίδνπκε λα επηζηξέςνπκε ην 1975. 
Σν επαλαζηαηηθό πλεύκα ππήξρε, αιιά δελ ήηαλ πνιη-
ηηθνπνηεκέλν. ηελ θαιύηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ ήηαλε 
ηνπ PCI, αιιά αθξηβώο απηνί ζα καο δεκηνπξγνύζαλε 
ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ζηε ζπλέρεηα όηαλ έγη-
λαλ εμνπζία. 
ε κηα πξώηε θάζε δελ αλνίμακε κηα έδξα θαη’ από-
θιεηζηηθόηεηα αλαξρηθή, αιιά έλα θνηλσληθό θέληξν 
κε ην κπηιηάξδν, ην ping pong, κηα κεραλή πξνβνιήο 
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θαη δείρλακε κηα ηαηλία θάζε εβδνκάδα. Όια απηά 
καδί κε ηα βηβιία καο. Πνιινί έκαζαλ ηα αλαξρηθά 
ηξαγνύδηα ζε απηό ην θνηλσληθό θέληξν, πνπ αθόκα 
θαη ζήκεξα ζπκνύληαη πνιινί ζε απηό ηνλ ηόπν. 
Δπξόθεηην γηα έλα κέξνο γηα λα πεξάζεη ε ώξα θαη 
ζηγά-ζηγά λα κηιήζνπκε γηα πνιηηηθή. Πνιινί λένη ηεο 
FGCI2 ζπρλάδαλε ζηνλ θύθιν καο.  
Η ξήμε έγηλε ζηηο πξώηεο εθινγέο δεδνκέλνπ ηνπ όηη 
εκείο ππνζηεξίδακε ηελ απνρή θαη κηιάγακε αθόκα 
θαη ελάληηα ζην PCI. 
Από απηνύο ππεζηήθακε πνιιέο πξνθιήζεηο, δεκηέο 
ζηελ έδξα καο θαη απεηιέο κέρξη θαη ζάλαην. Απηή ε 
θαηάζηαζε καο ώζεζε ζην λα νπιηζηνύκε. Έηζη εθν-
δηαζηήθακε όπια θαη κε απηά πεγαίλακε λα θάλνπκε 
εμάζθεζε ζηε ζθνπνβνιή. 
Σόηε ππήξρε κηα κεγαιύηεξε γλώζε θάπνησλ πξαγ-
κάησλ. Δγώ γηα παξάδεηγκα είρα κάζεη λα ππξνβνιώ 
από ηνλ παηέξα κνπ πνπ ήηαλ θπλεγόο. Καη πάληα α-
πό ηνλ παηέξα κνπ έκαζα λα θηηάρλσ λάξθεο, δεδν-
κέλνπ ηνπ όηη όηαλ ήκνπλ αθόκα 12 εηώλ πεξίπνπ θα-
ηαζθεύαζε ζπίηη από κόλνο ηνπ αλαηηλάδνληαο ηνλ 
βξάρν όπνπ αλεγέξζεθε θαηόπηλ. 
Έπεηηα κεγάιεο ζπκπάζεηεο απνθηήζακε ζηνπο αγώ-
λεο ησλ αλέξγσλ θαη ησλ δαζνθπιάθσλ. ηηο ζπγθελ-
ηξώζεηο καο εξρόηαλ όιε ε ρώξα. Αθξηβώο γηαηί κηιά-
γακε γηα πξάγκαηα απιά πνπ αθνξνύζαλε όινπο θαη 
ήκαζηαλ νη κόλνη πνπ εμεγνύζακε όηη ήηαλε απιέο νη 
απαληήζεηο. 
Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 νη πνξείεο ζηελ 
Grisolia ζπρλά μεθηλνύζαλε από ηκήκαηα αλαξρηθώλ, 
αθήλνληαο πίζσ ηνπο θνκκνπληζηέο. Έπεηηα πάιη 
ζηελ Cosenza, νη πνξείεο άξρηδαλ κε ηα δηθά καο ζιό-
γθαλ. Φαληάδεζηε έλαλ εξγάηε δαζνθύιαθα λα θσ-
λάδεη: «Σν πξνιεηαξηάην δελ έρεη εζλόηεηα, δηεζλη-

                                                           
2 .η.Μ.: FGCI είλαη ε Οκνζπνλδία Νέσλ Κνκκνπληζηώλ Ιηαιώλ  
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ζκόο, επαλάζηαζε» είηε: «ν ηαμηθόο αγώλαο δελ γελ-
ληέηαη από ην θόκκα, αιιά από ην απηνδηαρεηξηδόκελν 
πξνιεηαξηάην» ή αθόκα θαη «Ούηε Θεόο νύηε Κξάηνο, 
νύηε δνύινη νύηε αθέληεο»; ήκεξα αθνύκε ηνπο εξ-
γάηεο πνπ μέξνπλ λα θσλάδνπλ κνλάρα: «Δξγαζία, 
εξγαζία, εξγαζία». 
      
Κάλακε ηηο ζπγθεληξώζεηο ζηα εξγνηάμηα αλ θαη δελ 
είρακε ηαπηόηεηεο ζπλδηθαιηζηηθέο. πρλά ζπγθξνπ-
ζηήθακε ιεθηηθά κε ηνπο αληηπξνζώπνπο. ην ηέινο 
ηεο ζπγθέληξσζεο όηαλ απνρσξνύζαλ νη εθπξόζσ-
πνη, νη ζπδεηήζεηο ζπλερίδνληαλ θαη θαηέιεγαλ ζηε 
ζπδήηεζε πεξί αλαξρίαο. Δμεγνύζακε όηη ε εθκεηάι-
ιεπζε δελ είλαη κνλάρα ην λα κελ ζε πιεξώλνπλ κε 
ηαξίθα ζπλδηθαιηζηηθή, αιιά θάζε θνξά πνπ θάπνηνο 
πινπηίδεη από ηε δηθή ζνπ εξγαζία. 
Τπήξμε έλα είδνο πξώησλ αγώλσλ ελάληηα ζηελ επη-
ζθάιεηα: ππνζηεξίδακε όηη ε εξγαζία ζηα δάζε δελ ή-
ηαλ άζξνηζκα κηθξώλ αλαζέζεσλ ζπγθεθξηκέλνπ ρξό-
λνπ, αιιά έπξεπε λα ηεο αλαγλσξηζηεί κηα ζπλέρεηα 
πνπ νπζηαζηηθά ππήξρε. 
 
 
Πώο ήηαλ ην ’77 ηδωκέλν από ηελ Grisolia; 
  
Σν πην ζεκαληηθό επεηζόδην πνπ ζπκάκαη ήηαλ ε γελη-
θή απεξγία ηεο 8 Μαξηίνπ ηνπ 1977. Σν θπηίιη αλά-
θηεθε από ηελ αλαθνίλσζε όηη ην Σακείν ηνπ Νόηνπ 
είρε δηαθόςεη ηηο εξγαζίεο ζην δξόκν πνπ ζπλέδεε ηελ 
Grisolia κε ην Verbicaro θαη πνιινί εξγάηεο ζα έκελαλ 
άλεξγνη. 
Μηα γεληθή απεξγία, κε ην πξαγκαηηθό λόεκα ηνπ 
όξνπ, όρη όπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα, δελ είλαη θά-
ηη πνπ μεζπά κέζα ζε κηα κέξα. Δγώ ζε θάζε ζπγθέλ-
ηξσζε παξόηξπλα γηα εμέγεξζε, γηα νδνθξάγκαηα, 
γηα πξαγκαηηθή γεληθή απεξγία. Μεηά από πάκπνιιεο 
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ζπγθεληξώζεηο ν ηόπνο θαηάιαβε όηη ήηαλ δίθαην λα 
εμεγεξζεί. 
Ο αζηπλόκνο πνπ άθνπγε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο ηέζεθε 
ζε επηθπιαθή. Γίλεηαη γλσζηό, από κηα εθκπζηή-
ξεπζε, όηη ν αζηπλόκνο είρε πξόζεζε λα κε ζπιιάβεη, 
δειαδή εάλ κε έβιεπε ηξηγύξσ ζηε ρώξα ην βξάδπ ζα 
θνηκόκνπλ ζηνλ ζηξαηώλα. πλεπώο έπαςα λα θνηκά-
καη ζπίηη κνπ. 
Όηαλ ηειηθά απνθαζίζακε λα θάλνπκε ηελ γεληθή α-
πεξγία, ζηε ρώξα αξρίζακε λα δηαδίδνπκε όηη εθείλν 
ην βξάδπ ζα θιείλακε ηνπο δξόκνπο. Δλησκεηαμύ εγώ 
θαη άιινη ζύληξνθνη πνπ θαηλόκαζηαλ πην πνιύ είρα-
κε εμαθαληζηεί από ηελ θπθινθνξία. Ο αζηπλόκνο 
έηζη πιεξνθόξεζε ηνπο θαξακπηληέξνπο ηεο Scalea ό-
ηη ηα πξάγκαηα ήηαλ ήξεκα. Αληηζέησο εκείο ήκαζηαλ 
όινη ζην ζπίηη ελόο ζπληξόθνπ γηα θαγεηό. Πξνο ηα 
κεζάλπρηα, αξρίδνπκε λα θαηεβαίλνπκε ζην δξόκν κε 
πνιιή πξνζνρή ώζηε λα απνθύγνπκε θάζε ζόξπβν. 
Μαο αλεζπρνύζε θαη ην γεγνλόο όηη βξήθακε ην θσο 
αλνηρηό ζηνλ ζηξαηώλα ησλ θαξακπηληέξσλ. 
Ξαλαβξηζθόκαζηε ζηηο 2 ην βξάδπ θαη μεδηπιώλνπκε 
ην ζρέδην: ζηήζηκν νδνθξαγκάησλ ζε δύν ζεκεία ηνπ 
δξόκνπ πνπ νδεγνύζε ζηελ Grisolia. 
Δγώ αλεζπρνύζα γηα ην γεγνλόο όηη εάλ ππήξρε απηό-
θίλεην από ηελ άιιε πιεπξά ησλ νδνθξαγκάησλ, έηζη 
ώζηε εάλ θάπνηνο (δηθόο καο, ή θάπνηνο ρσξηθόο) αη-
ζζαλόηαλ άζρεκα ή γηα παλ ελδερόκελν ήζειε λα θύ-
γεη, ζα ήηαλ ζην κέζνλ πέξαλ ησλ νδνθξαγκάησλ. 
Αξρίδνπκε λα ζπζζσξεύνπκε κεγάιεο πέηξεο θαηά 
κήθνο ηνπ δξόκνπ πνπ αλέβαηλε από ηελ ζάιαζζα. 
πξώρλακε θάλνληαο ηνλ θαηά δπλαηόλ κηθξόηεξν 
ζόξπβν. Υξεζηκνπνηώληαο θαη κπαζηνύληα σο κν-
ρινύο γηα λα κεηαθηλήζνπκε ηνπο νγθόιηζνπο. Έλαο 
ζύληξνθνο κε έλα θνξηεγό ελησκεηαμύ είρε επηζθε-
θζεί κηα παξάλνκε ρσκαηεξή θαη κεηέθεξε όια ηα 
ιάζηηρα πνπ κπνξνύζε λα θνξηώζεη. Σα νδνθξά-
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γκαηα είραλ θηηαρηεί κε θάζε ηξόπν.  πζζσξεύακε 
θιαδηά θαη θνκκάηηα μύινπ θαη θάζε είδνο επίπισζεο. 
Έπεηηα αλάβνληαλ ε θσηηά κε ηηο θιόγεο λα θηάλνπλ 
ςειά αξθεηά κέηξα. 
Σνλ ζπλαγεξκό ηνλ έδηλε ην ιεσθνξείν ησλ 5. Όηαλ ν 
νδεγόο πήγε ζηνπο θαξακπηληέξνπο, κε κεγάιε αλε-
ζπρία απηνί ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη είραλε εμαπαηεζεί. 
Οη θαξακπηληέξνη ηεο Grisolia δηαπίζησλαλ όηη δελ 
κπνξνύζαλ λα θάλνπλ ηίπνηα ελάληηα ζηελ θσηηά θαη 
πσο όινο ν πιεζπζκόο ήηαλ ζε απεξγία. Καινύζαλ 
ζηε ζπλέρεηα εληζρύζεηο από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε.  
Δκείο ήκαζηαλ ζηα πύξηλα νδνθξάγκαηα. Οξηζκέλνη 
λεαξνί πνπ ελησκεηαμύ είραλ απνκαθξπλζεί δειαδή 
πξηλ από ηελ έιεπζε ησλ εληζρύζεσλ, άξρηζαλ λα θπ-
ινύλ ηηο πέηξεο από κηα πξνεμνρή θαηά κήθνο ηνπ 
δξόκνπ δεκηνπξγώληαο έλα είδνο θαηνιίζζεζεο ε ν-
πνία ζρεκάηηδε έλα δεύηεξν νδόθξαγκα πην ρακειά. 
Με ην πέξαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ε δπζαξέζθεηα 
απμάλνληαλ. Τπήξραλ πάληα πνιινί άλεξγνη, αιιά ν 
θόζκνο δελ είρε πηα πξόζεζε λα κεηαλαζηεύζεη. 
Έηζη ινηπόλ ηνλ Απξίιε ηνπ ’79, απζόξκεηα, νη άλεξ-
γνη θαηαιακβάλνπλ ην γξαθείν Απαζρόιεζεο. Μνλά-
ρα θαηόπηλ επηθνηλώλεζαλ καδί καο θαη εκείο θπζηθά 
ζπκκεηείρακε. Σελ επόκελε κέξα θαηαιακβάλνπκε 
ηελ Κνηλνπξαμία Πηζηώζεσλ ηήο Scalea. Ήηαλ ρξόληα 
κεγάιεο ελόηεηαο θαη αιιειεγγύεο, ην γεγνλόο όηη εί-
ρακε ηα ίδηα πξνβιήκαηα καο έλσλε θαη κάο έθαλε λα 
καρόκαζηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάιεςεο ηεο Κνη-
λνπξαμίαο γηα λα κελ απνδπλακώζνπκε ηελ αληίζηα-
ζε ην βξάδπ θαη επεηδή ππήξρε ξίζθν νη θαηαιεςίεο 
λα επηζηξέςνπλ ζπίηη ηνπο γηα ην δείπλν, πήγα ζπίηη 
κνπ κε άιινπο ζπληξόθνπο θαη εηνηκάζακε θαγεηό. 
Μέλνληαο όκσο ζηελ Κνηλνπξαμία ε θαηάζηαζε δελ 
μεκπινθάξηδε, ρξεηαδόηαλ λα αγγίμνπκε ηελ πεγή ηεο 
εμνπζίαο, έπεηηα ηα ιεθηά ρνξεγνύληαλ από ηελ ε-
παξρία ηεο Καιαβξίαο: έηζη έλα κέξνο ησλ αλέξγσλ 
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παξέκεηλε ζηελ Κνηλνπξαμία θαη έλα άιιν κεηέβεθε 
ζηελ Πεξηθέξεηα. 
Θπκάκαη κηα κέξα πνπ, θαηά ηελ πνιινζηή θαηάιεςε 
ηνπ θηεξίνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηα πλεύκαηα ήηαλ ηδηαί-
ηεξα αγαλαθηηζκέλα. Πξώηα ηζνπεδώζεθαλ νη αζθα-
ιίηεο θαη ζπάζηεθαλ νη πόξηεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Έ-
πεηηα αλεβήθακε ζηνλ πάλσ όξνθν. Γξαθεία, έπηπια 
θαη γξαθνκεραλέο πεηάρηεθαλ έμσ από ηα παξάζπ-
ξα. Όιεο νη θαξέθιεο θαη ηα ηξαπέδηα ηνπνζεηήζεθαλ 
ζην θέληξν ηνπ δσκαηίνπ, κε ηε κνθέηα από πάλσ, 
ζηελ νπνία πξνζπαζήζακε λα βάινπκε θσηηά. Μαο 
ην απέηξεςε δπζηπρώο ε παξέκβαζε ησλ Δηδηθώλ επη-
ρεηξήζεσλ ηεο αζηπλνκίαο (DIGOS). Υάξηο ζηελ έγ-
θαηξε αληίδξαζε όισλ ησλ εξγαηώλ θαηαθέξακε λα 
μεθύγνπκε θακνπθιαξηζκέλνη σο ηέηνηνη. 
Η εθεκεξίδα «Gazzetta del Sud» είρε ηίηιν: «Βάλ-
δαινη εηζβάινπλ ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Καιαβξίαο». 
Γελ αλέθεξε θαλ ηνπο εξγάηεο, γηα εθείλνπο νη δαζν-
θύιαθεο ήηαλ απιά βάλδαινη. 
 
 
Έλα γεγνλόο πνιύ ζεκαληηθό ππήξμε ε γεληθή 
απεξγία ηεο Grisolia θαη ηνπ Verbicaro. Τη ζπ-
κάζαη από εθείλα ηα πεξηζηαηηθά; 
 
Πνιιά από ηα άηνκα πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηηο απεξ-
γίεο ησλ ηειώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ζε πνιιέο πεξη-
πηώζεηο εμαηηίαο ηνπ εθθνβηζκνύ ηεο PCI – ην νπνίν 
δελ έραλε επθαηξία λα ιέεη όηη καο αθνινπζνύζαλε – 
είραλε δεη όηη κε απηέο ηηο απεξγίεο νη άιινη είραλε 
απνθηήζεη εξγαζία, έηζη θαη απηνί νη ηειεπηαίνη θαηά-
ιαβαλ όηη κνλάρα κε ηνλ αγώλα απνθηηέηαη ε εξγα-
ζία. Έηζη απνθαζίζηεθε ε νξγάλσζε κηαο γεληθήο α-
πεξγίαο ηαπηόρξνλα ζηα κέξε ηεο Grisolia θαη ηνπ 
Verbicaro. 
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Δίκαζηε ζηα 1985. Σν πξσί ηεο 2 Απξηιίνπ ππήξμε κηα 
κεγάιε ζπγθέληξσζε, κε ηνπο αλαξρηθνύο ζηελ θεθα-
ιή, πνπ θαηέιεμε κε ηελ θαηάιεςε ηεο δεκαξρίαο 
ζηελ νπνία αλαξηήζεθαλ νη ζεκαίεο καο. Σν ίδην 
ζπλέβε ηελ επόκελε κέξα ζην Verbicaro. 
Οη θαξακπηληέξνη πνπ θαηέθηαζαλ κάο απείιεζαλ όηη 
ζα κάο πεηάμνπλ έμσ δηα ηεο βίαο θαη πώο ζα καο ζπι-
ιάβνπλ. Γεδνκέλνπ όηη καδί καο ήηαλ γπλαίθεο θαη 
παηδηά πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπκε ρεηξόηεξεο ζπ-
λέπεηεο, εγθαηαιείπνπκε ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ 
ηνπ Γήκνπ. Δλησκεηαμύ ν Domenico πάεη θαη ιέεη ζε 
έλα κπάηζν όηη ήηαλ ππεξέηεο ησλ αθεληηθώλ. Έηζη 
εθείλνο ηνλ αθνινπζεί γηα λα ηνλ ζπιιάβεη θαη εθείλνο 
ην βάδεη ζηα πόδηα. Καη εγώ από πίζσ ηνπο λα ηξέρσ 
θη εγώ πξνθεηκέλνπ λα ζώζσ ηνλ Domenico. Δλησκε-
ηαμύ ν θαξακπηληέξνο είρε βγάιεη ην πηζηόιη ηνπ ην 
νπνίν ρακήισζε δηα ηεο βίαο θαη κε κεγάιν θίλδπλν. 
Γηα θαιή καο ηύρε είραλ ήδε έξζεη άιια δέθα άηνκα 
πνπ πεξηθύθισζαλ ηνλ θξνπξό. 
Έηζη – κνλάρα κε ηε βία – πνιινί άλεξγνη εθ ησλ δα-
ζνθπιάθσλ πξνζιήθζεθαλ. Πξηλ όλησο πξνζιακ-
βάλνληαλ κνλάρα νη ζπζηεκέλνη. Απηό ππήξμε παξά-
δεηγκα θαη γηα άιινπο αλέξγνπο νη νπνίνη νξγάλσζαλ 
άιιεο γεληθέο απεξγίεο. 
Όκσο ε θπβέξλεζε Craxi είρε ελησκεηαμύ, έπεηηα από 
ζπκβνπιέο ηνπ PCI θαη ησλ ζπλδηθάησλ, θαζώο θαη α-
πό ηελ πίεζε λέσλ πνιηηηθάληεδσλ όπσο ν Umberto 
Bossi πνπ άξρηδε λα δηακαξηύξεηαη γηα ηελ ζπαηάιε 
πξόζιεςεο ησλ δαζνθπιάθσλ ηεο Καιάβξηαο, ζεζπί-
ζεη κηα δηάηαμε ζηελ νπνία πεξηόξηδε ηηο ώξεο εξγα-
ζίαο θαη ηηο πξνζιήςεηο ησλ δαζνθπιάθσλ. Απηό ην 
λνκνζέηεκα δεκηνύξγεζε λέεο δηακαξηπξίεο θαη εμε-
γέξζεηο. 
Μηα από απηέο ηηο ηαξαρέο θαηέιεμε κε ηελ θαηάιεςε 
ηνπ θηεξίνπ ηεο Γεκαξρίαο. Οη θαξακπηληέξνη απηή ηε 
θνξά δε δίζηαζαλ λα θσλάμνπλ εληζρύζεηο, κηα κα-
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θξά ζεηξά απηνθηλήησλ πνπ επηβξαδύλζεθε κνλάρα 
από κηα ππθλή βξνρή πεηξώλ. Σζαληίζηεθαλ όινη, 
κνπιηαζκέλνη από ην κπνπξίλη πνπ ελησκεηαμύ είρε 
μεζπάζεη. 
Απηά είλαη κνλάρα θάπνηα από ηα πνιιά επεηζόδηα 
πνπ κπνξώ λα δηεγεζώ. Οη δαζνθύιαθεο πάληα ππήξ-
μαλ ζε ζπλερή αλαζηάησζε. Γελ κπνξώ λα κελ ζπκε-
ζώ ηελ θαηάιεςε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ ηεο 
Lamezia Terme θαηά ηελ νπνία νη εξγάηεο αξλήζεθαλ 
ηελ πξόηαζε ησλ ζπλδηθαιηζηώλ λα αθήζνπλ ηα ηξέ-
λα λα πεξάζνπλ θαη αλαγλσξίδνληάο καο σο ηελ πην 
καρεηηθή ςπρή  ηεο δηακαξηπξίαο, κε αλέβαζαλ ζηηο 
πιάηεο ηνπο νξηζκέλνη εξγάηεο γηα λα γξάςσ έλα 
ζύλζεκα ζε έλα ηνηρίν.  
Γηα λα εμνκαιύλεη απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ γηλόηαλ 
νινέλα θαη πην εθξεθηηθή, ην δηάηαγκα Craxi παξα-
θάκθζεθε ράξηο ζην Κνλδύιη Αλαθνύθηζεο γηα ηελ 
Αλεξγία ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Καιαβξίαο πνπ επέηξε-
ςε ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνζιήςεσλ ηεο νξεηλήο θνη-
λόηεηαο ηνπ Verbicaro. 
 
 
Έπεηηα από απηέο ηηο δηακαξηπξίεο, όηαλ νη εξ-
γάηεο απνθηνύζαλ απηό πνπ δεηνύζαλ, έθεπγαλ 
ή άξρηδαλ λα έρνπλ κηα άιιε ηδέα ηωλ αλαξ-
ρηθώλ; 
 
Γελ ρξεηάδεηαη λα γεληθεύνπκε. Δίλαη αιήζεηα όηη θά-
πνηνη καο ρξεζηκνπνηνύζαλ σο έλα άιιν είδνο ζπλδη-
θάηνπ. Αιιά νη πεξηζζόηεξνη άξρηζαλ λα καο ππνζηε-
ξίδνπλ ή ελ πάζε πεξηπηώζεη λα καο βιέπνπλ κε θαιό 
κάηη. Όρη ηπραία, όηαλ θάλακε ηηο ζπγθεληξώζεηο, ε 
πιαηεία ηεο Grisolia ήηαλ πάληα θαηάκεζηε. Σν λα εί-
ζαη αλαξρηθόο ζε έλα κηθξό κέξνο είλαη δύζθνιν: 
ζεκαίλεη λα ηίζεζαη ελαληίνλ ηνπ παπά, ηνπ δε-
κάξρνπ, ηνπ θαξακπηληέξνπ. Υξεηάδεηαη ζπλείδεζε 
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θαη ρξεηάδεηαη θνπξάγην. Καη δελ είλαη πξάγκαηα έκ-
θπηα όπσο πηζηεύακε. 
ρεηηθά κε ην θνπξάγην. Θπκάκαη πώο ζε έλα θνληηλό 
κέξνο (Santa Maria del Cedro) θαηαιήθζεθε κηα θά-
κπξηθα όπνπ δνπιεύαλε θαη δηάθνξνη ρσξηθνί ηεο 
Grisolia. ηε θάκπξηθα ππήξρε πνιιή έληαζε. Έιε-
γαλ όηη ηα αθεληηθά ήηαλ θίινη ησλ καθηόδσλ ηεο 
Santa Maria θαη πώο από ζηηγκή ζε ζηηγκή νη καθηό-
δνη ζα εθθέλσλαλ ηελ θάκπξηθα. Γηα λα καο ππεξα-
ζπηζηεί έλαο εξγάηεο μεθίλεζε λα πεγαίλεη ζηνπ δπν-
ιεηά κε ην όπιν ζην απηνθίλεην. 
Δθείλα ηα αθεληηθά ήηαλε ζνζηαιηζηέο, ζπζηεκέλνη 
θαη κε ρνληξέο άθξεο ζηελ Πεξηθέξεηα. 
Απηό πνπ ζέισ λα πσ είλαη όηη ν εθκεηαιιεπόκελνο 
εξγάηεο είηε από ζνζηαιηζηή αθεληηθό, είηε από θνκ-
κνπληζηή αθεληηθό ή από ρξηζηηαλνδεκνθξάηε αθε-
ληηθό, πάληα εθκεηαιιεπόκελνο είλαη. 
Σα αθεληηθά είλαη πάληα αθεληηθά. Όπσο νη θπβεξ-
λώληεο είλαη πάληα θπβεξλώληεο. 
 
 
Πνηνο ήηαλ ν πην όκνξθνο αγώλαο πνπ έθαλεο 
έμω από ηελ Καιάβξηα; 
 
Η πην ζεκαληηθή είλαη δίρσο άιιν ην Comiso. Έπεηηα 
θάλακε πνιιέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ 
λόηνπ, αθνινπζήζακε ηνλ Μαύξν ηαπξό θαη ηνπ 
ζπληξόθνπο ζηε θπιαθή. Αιιά ζε απηέο ηηο ζπγθε-
ληξώζεηο κηινύζακε πάληα γηα πξάγκαηα πνιύ ζεσ-
ξεηηθά θαη’ εκέ. 
Θπκάκαη θαη έλα ζύληξνθν ειηθησκέλν πνπ ήζειε λα 
επαληδξύζεη ην USI3. Σν δήηεκα πνηέ δελ κνπ θάλεθε 

                                                           
3 .η.Μ.: Αλεμάξηεηε νζηαιηζηηθή Έλσζε, κε ραξαθηήξα αληη-
θαπηηαιηζηηθό, αληη-κπνιζεβίθηθν θαη αληη-ακεξηθάληθν. ηδξύζεθε 
ην 1953 θαη δηαιύζεθε ην 1957  
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ελδηαθέξνλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο 
Cosenza ην 1986 θξηηηθαξίζηεθε ε ζπλδηθαιηζηηθή 
ηδέα. ην ίδην ζπλέδξην επεμεξγάζηεθαλ νη «Θέζεηο 
ηεο Cosenza» νη νπνίεο δεκνζηεύζεθαλ κεηά από ην 
πεξηνδηθό «Anarchismo" ηνλ Μάξηην ηνπ 19874. 
Θπκάκαη επηπιένλ πάκπνιια επεηζόδηα θαη πάκπνι-
ινπο άιινπο αγώλεο πνπ δελ ζα θαηακεηξήζσ εδώ.  
 
 
Γηαηί δηαιύζεθε ε νκάδα ηεο Grisolia; 
 
Σνλ επηέκβξην ηνπ 1987 ν Domenico Trifilio θαη ν 
Domanico Salemme ζπιιήθζεθαλ. ε κηα πξώηε θά-
ζε ππήξμαλ ζπιιήςεηο θαη γηα άιινπο ζπληξόθνπο νη 
νπνίνη ζηε ζπλέρεηα απειιάγεζαλ. Γελ ήηαλ όκσο ε 
θαηαζηνιή πνπ καο δηέιπζε αλ θαη πξνθάιεζε ζνβα-
ξέο δπζθνιίεο κε ηελ έδξα καο λα θιείλεη. Πξνέθπςαλ 
θπξίσο πξνζσπηθά θίλεηξα πνπ δελ ζα θαηνλνκάζσ 
εδώ. Σα ιάζε ηα θάλακε όινη: ην πξώην, εθείλν ηνπ λα 
θάλεηο νηθνγέλεηα κε κηα ζύδπγν πνπ λα κελ είλαη 
ζηξαηεπκέλνο επαλαζηάηεο θαη λα γελλήζεηο παηδηά. 
Έλαο επαλαζηάηεο δελ πξέπεη πνηέ λα εθβηάδεηαη. 
 
 
Μπνξείο λα κνπ πεηο θάηη πεξηζζόηεξν πάλω 
ζηε θαηαζηαιηηθή επηρείξεζε πνπ ζαο ελέ-
πιεμε;  
 
Απηή πξνθιήζεθε γηαηί, όηαλ ζπιιήθζεθε ε Geral-
dina Colotti ησλ UCC5, εληνπίζηεθε έλα ζεκείν όπνπ 

                                                           
4 A.M.Bonanno, Le tesi di Cosenza, ζην: Anarchismo, n.56, Μάξ-
ηηνο 1987 
5 .η.Μ.: UCC, (Unita Comuniste Combattenti). Μάρηκεο Κνκνπλη-
ζηηθέο Μνλάδεο. Έλνπινη ππξήλεο ηεο άθξα αξηζηεξάο πνπ ηδξύ-
ζεθαλ ην 1976 από ηελ δηάζπαζε ησλ FCA (ρεκαηηζκνί Έλνπισλ 
Κνκνπληζηώλ), ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο αξηζηεξάο  
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ζεκεηώλνληαλ: «Κπξηαθή ζπλάληεζε κε ηνλ πνηεηή». 
Απηή ε θαηάζηαζε ζπζρεηίζηεθε κε ηνλ Domenico 
Salemme6. 
Όλησο ππήξμαλε ζπλαληήζεηο κε εθείλε θαη κε έλαλ 
άιιν ζύληξνθν πνπ πηζαλόλ ήηαλ θίια πξνζθείκελνο, 
ν νπνίνο κίιεζε γηα καο κε ζπληξόθνπο από ηε Ρώκε 
θαη καο πεξηέγξαςε σο ελεξγνύο ζηξαηεπκέλνπο, ξη-
δνζπάζηεο πνπ θάλακε απεξγίεο, καρεηηθέο δξάζεηο, 
θιπ. Απηνί ζθέθηεθαλ όηη εάλ ζπλαληηόκαζηαλ ζα 
κπνξνύζακε λα ηνπο αθνινπζήζνπκε κέζα ζηελ 
νξγάλσζή ηνπο. 
Από ηηο πξώηεο ζπλαληήζεηο όκσο αλαδύζεθαλ ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα ηζρπξέο ηδενινγηθέο απνθιίζεηο: ε-
κείο δελ ήκαζηαλ ππέξ ηήο θαηάθηεζεο ηήο εμνπζίαο, 
αιιά ηεο θαηαζηξνθήο ηεο. Ήκαζηαλ ρσξίο ακθη-
βνιία ζύκθσλνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελδερό-
κελσλ δξάζεσλ, αιιά δελ κπνξνύζακε λα ζπγθιί-
λνπκε πξνο έλα θνηλό ζρέδην. ε θάζε πεξίπησζε κη-
ιήζακε θπξίσο γηα ζεσξία όπνπ δελ επηηεύρζεθε θα-
κία ζπκθσλία. 
Γηα καο ε θαηαζηνιή ηνπ Κξάηνπο κάο θαηαδίσθε πά-
ληα. Ωο πξνο εκέλα δεκηνπξγήζεθε κάιηζηα κηα έξεπ-
λα ζην Confino δεδνκέλνπ ησλ πνιιώλ θαηαγγειηώλ 
πνπ είρα. Η έξεπλα δελ ηειεζθόξεζε, κνπ αθαίξεζαλ 
όκσο ην δίπισκα γηα έλα έηνο γηα ζθνπνύο, γηα λα ην 
πνύκε, «πξνιεπηηθνύο». 
Απηό ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ όπνπ ν 
Δπίηξνπνο ηεο θπβέξλεζεο Emanuele De Francesco 
ήξζε ζηελ Καιάβξηα γηα λα ζπλαληήζεη ηνπο λνκάξ-

                                                           
6 Domenico Salemme (Grisolia, 1956). Καιαβξέδνο αλαξρηθόο θαη 
πνηεηήο. Πνιιά από ηα πνηήκαηά ηνπ, πνιηηηθνύ ύθνπο, αλαγη-
γλώζθνληαλ ζηελ Grisolia θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαξρηθώλ ζπ-
γθεληξώζεσλ κε ηόζν κεγάιε επηηπρία ώζηε ζπρλά νη ληόπηνη 
εξρόληνπζαλ ζηελ έδξα καο θαη δεηνύζαλ αληίηππα. Βι.: D.Sa-
lemme, Poesie dialettali di lotta e di protesta, Edizioni Monte Bo-
ve, Spoleto 2018.   
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ρεο ηεο επαξρίαο πξνθεηκέλνπ λα κηιήζνπλ γηα ηνλ 
αγώλα ελάληηα ζηε καθία. Η ηδέα ηνπο γηα ηελ θαηά-
πνιέκεζε ηεο καθίαο ήηαλ λα αλαθαιέζνπλ ηηο άδεηεο 
νδήγεζεο ζηνπο ππόπηνπο. ε απηή ηε ιίζηα θαηέιεμα 
θη εγώ. Με κεηαρεηξίζηεθαλ σο καθηόδν, ελώ εγώ ηελ 
καθία πάληα ηελ πνιεκνύζα θαη πάληα ζα ηελ πνιε-
κώ! 
 
 
Δθ λένπ ινηπόλ κεηαλάζηεο; 
 
Ναη, ζηε Ρώκε απηή ηε θνξά. Έπεηηα από θάπνην 
ρξόλν κεηαθνκίδσ ζηε Ρώκε. Δίρα εθδώζεη ην βηβιίν 
«Ιζηνξίεο δηθέο καο»7 θαη ζπλέρηδα λα ζπλαληώ ηνπο 
ζπληξόθνπο. ηε Ρώκε δνύιεπα σο εξγάηεο γηα δηα-
θεκηζηηθέο εηαηξίεο πνπ αλαξηνύζαλ ηηο αθίζεο. 
Βιέπνληαο ηα επίπεδα εθκεηάιιεπζεο, κε εκάο λα 
δνπιεύνπκε λύρηα ελώ ην αθεληηθό θνηκόηαλ, από-
θάζηζα λα ζπληαρζώ καδί κε άιινπο εξγάηεο όπσο ε-
γώ. Δθείλε ηελ πεξίνδν παληξεύνκαη. Σν έθαλα όρη 
γηαηί πίζηεπα ζην γάκν αιιά γηαηί όληαο εθείλε 
Μνιδαβή, ρσξίο άδεηα παξακνλήο, ππήξρε ην ξίζθν, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηελ ζηακαηνύζε ε αζηπλνκία, λα  
απειαζεί. Γηα λα απνθύγνπκε θάηη ηέηνην απνθαζί-
ζακε λα πάκε ζην Γήκν θαη λα παληξεπηνύκε. 
 
 
Η Μνιδαβία 
 
Σν 2006 θαη’ αθνινπζία έιιεηςεο θαηαλόεζεο κε ηε 
ζύδπγό κνπ Valentina, πνπ ελησκεηαμύ είρε επηζηξέ-
ςεη ζηε ρώξα ηεο, κεηέβεθα θη εγώ ζηε Μνιδαβία γηα 
ηα δηαδηθαζηηθά ηνπ δηαδπγίνπ. θόπεπα λα κείλσ κν-
λάρα κηα εβδνκάδα, αιιά παξέκεηλα πεξίπνπ έλα 

                                                           
7 F.Di Gioia, Storie nostre, edizioni Underground, Catania, 1991 
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ρξόλν.  Δίρα  ζηελ νπζία ηελ αλάγθε λα ζηακαηήζσ 
ιίγν έπεηηα από ηόζεο πεξηπέηεηεο. Δίδα από πξώην 
ρέξη ηη ήηαλ ν επνλνκαδόκελνο θξαηηθόο θνκνπληζκόο. 
Ο θόζκνο κνπ δηεγηόηαλ ηελ δσή θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ θαζεζηώησλ ηνπ ηάιηλ θαη ησλ επηγόλσλ ηνπ. 
Δίρα ήδε δηαβάζεη ζε νξηζκέλα βηβιία – όπσο γηα πα-
ξάδεηγκα ην «Η άγλσζηε επαλάζηαζε» ηνπ Volin, ην 
νπνίν ζπζηήλσ ζε όινπο – ην ηη ήηαλ ν επνλν-
καδόκελνο «θνκνπληζκόο» ν νπνίνο δελ είρε θακία 
ζρέζε κε ηελ δηθηά καο ηδέα ηνπ αλαξρηθνύ θνκνπ-
ληζκνύ. Αιιά ην λα βιέπεηο θαη λα αθνύο απηνπξνζώ-
πσο ήηαλ δηαθνξεηηθό: ζα ρξεηάδνληαλ έλα βηβιίν κν-
λάρα γηα λα δηεγεζώ ηα επίπεδα ηεο αδηθίαο, ηεο 
εθκεηάιιεπζεο, ηεο θαηαπίεζεο. Μόιηο έθηαζα ακέ-
ζσο ππέζηε ηελ αίζζεζε ηεο κηδέξηαο: πήγα ζηελ αγν-
ξά γηα λα πάξσ πξσηλό θαη βξήθα γπλαίθεο πνπ πνπ-
ινύζαλ ηνύξηεο ζην κέζνλ ηνπ δξόκνπ, άιιεο πνπ δί-
λαλε ιεθηά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζηπλνκίαο θαη άι-
ιεο ζθελέο αθξαίαο έλδεηαο. 
Ο ιαόο ήηαλ ρσξηζκέλνο ζηα δύν: εθείλνη πνπ ήζειαλ 
λα πάλε κε ηε Ρσζία θαη εθείλνη πνπ ζέιαλε λα είλαη 
ελζσκαησκέλνη ζηελ Ρνπκαλία. Η Ρσζία όκσο δελ ζα 
επέηξεπε πνηέ κηα ηέηνηα απόζρηζε, ηνπο εθβίαδε ό-
ληαο ν κόλνο πξνκεζεπηήο κεζαλίνπ θαη εάλ ήζειαλ 
ηελ απηνλνκία ζα ηνπο άθελαλ λα πεζάλνπλ από ην 
θξύν. 
Γηα λα δώζσ κηα ηδέα ηνπ επηπέδνπ ηεο δηαθζνξάο 
αξθεί λα ζθεθηείηε όηη όηαλ απόθηεζα έλα απηνθίλε-
ην ε αζηπλνκία κε ζηακαηνύζε πάληα. Με δηάθνξεο 
παξελνριήζεηο, πξόζηηκα επηλνεκέλα θαη απεηιέο γηα 
ζπιιήςεηο. Καηάιαβα ακέζσο όηη εάλ δελ ήζεια 
κπιεμίκαηα ζα έπξεπε λα αθήζσ έλα ραξηνλόκηζκα 
ζην εζσηεξηθό ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. Έλαο θίινο 
κνπ κνιδαβόο κνπ εμήγεζε όηη νη αζηπλνκηθνί γηα λα 
πξνζιεθζνύλ έπξεπε λα πιεξώζνπλ πεξίπνπ 5.000 
δνιάξηα, θαη ρξεώλνληαλ γηα απηό ην ζθνπό. Γηα απηό 
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ζθύιηαδαλ κε ηέηνην ηξόπν, έηζη ώζηε λα επαλνξ-
ζώζνπλ από ην επαρζή ρξένο πνπ είραλ. 
Μηα από εθείλεο ηηο θνξέο, θαζώο δελ ήζεια λα ελ-
δώζσ ζηε δηαθζνξά, κνπ αθαηξέζεθε ε άδεηα θπθιν-
θνξίαο. Γηα λα ηελ μαλαπάξσ έπξεπε λα πάσ ζην δη-
θαζηήξην. Η γξακκαηέαο κνπ είπε όηη εάλ ήζεια ηελ 
άδεηα ζα έπξεπε λα πάσ ζηνλ δηθαζηή θάπνηεο κπν-
ηίιηεο βόηθα θαη θακηά εηθνζαξηά επξώ, θάηη πνπ έθα-
λα κε βαξηά θαξδηά, θξύβνληάο ηα θάησ από ην γξα-
θείν ηεο έδξαο. Απηό γηα λα θαηαιάβεηε ην επίπεδν 
ηεο δηαθζνξάο ησλ επνλνκαδόκελσλ πξώελ θνκνπλη-
ζηηθώλ ρσξώλ. Σνπιάρηζηνλ νη δηθνί καο δηθαζηέο 
ρξεκαηίδνληαη κε πνιιά πεξηζζόηεξα. Μηα εμαζιίσζε 
ρσξίο πξνεγνύκελν. Θα ήζεια λα ην πσ ζηνπο πα-
ιηνύο κνπ ζπγρσξηαλνύο ηνπ PCI θαη ζε όινπο ηνπο 
ππνζηεξηθηέο ηνπ απηαξρηθνύ θνκνπληζκνύ, γηα λα 
θαηαιάβνπλ ηη ήηαλ ν ππαξθηόο ζνζηαιηζκόο. Οη 
αλαξρηθνί είραλ πάληα ππνζηεξίμεη όηη ηα πξάγκαηα 
ζα θαηέιεγαλ έηζη, ήδε από ηα ρξόληα ηεο δηάζπαζεο 
ηήο Πξώηεο Γηεζλήο. Βιέπνληάο ην όκσο κε ηα κάηηα 
κνπ ήηαλ κηα επηπιένλ επηβεβαίσζε. 
Αθόκα θαη εθεί έςαμα λα γλσξίζσ ζπληξόθνπο. Ο 
κνιδαβόο θίινο κνπ κε πήγε επνκέλσο ζε έλα κέξνο. 
Γελ ήηαλ αθξηβώο όπσο πεξίκελα: ζε εθείλν ην κέξνο 
ππήξραλε λαη ηα βηβιία, ηα πεξηνδηθά θαη ηα πνιηηηθν-
πνηεκέλα άηνκα, αιιά θαη πνιιή λπρηεξηλή δσή, πνιύ 
αιθνόι θαη ιίγε δέζκεπζε. Φαίλεηαη όηη θαη ζηελ Ιηα-
ιία πνιιά κέξε ζήκεξα έρνπλ θαηαληήζεη έηζη. Μηα 
θνξά ππήξμε κηα ηαξαρή κε ηνλ θόζκν λα ζέιεη λα ε-
θνξκήζεη ζηελ έδξα ηεο θπβέξλεζεο, αιιά θαηαζηάι-
ζεθαλ ακέζσο. Δγώ έθηαζα κνλάρα όηαλ ε θηλεην-
πνίεζε είρε δηαιπζεί. 
Η πνιηηηθή ζπλείδεζε ήηαλ πνιύ ρακειά: κέρξη θάλα 
ρξόλν πξηλ, κνπ έιεγε ν θίινο κνπ, ππήξρε κνλάρα έ-
λα θαλάιη ηειενπηηθό πνπ κεηέδηδε όιε ηε κέξα λην-
θηκαληέξ γηα ηνλ ηάιηλ θαη ηνλ Λέληλ. 
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ηε Μνιδαβία, γηα όζν κπνξνύζα λα παξαηεξήζσ, 
δελ ήηαλ κε θαλέλα ηξόπν δηαδεδνκέλα ηα λαξθσηη-
θά, ην αιθνόι όκσο αλαπιήξσλε ην θελό ζνιώλνληαο 
θαη θξεηηλνπνηώληαο ηνλ πιεζπζκό. Γελ ππήξρε πνξ-
λεία ζηνπο δξόκνπο αιιά κνλάρα ζε ζπίηηα όπνπ θπξί-
σο λέεο θνηηήηξηεο ελίνηε εθπνξλεύνληαλ. Καη απηέο 
ήηαλε ζύκαηα ηεο δηαθζνξάο: κηα θνπέια κε ηελ ν-
πνία είρα κεγάιε νηθεηόηεηα κνπ δηεγήζεθε όηη ν κό-
λνο ηξόπνο γηα πεξάζεηο ηηο εμεηάζεηο ήηαλ ή λα 
πιεξώζεηο, ή λα πάο ζηε ζάνπλα κε ηνλ θαζεγεηή. 
Έλα άιιν εληππσζηαθό πξάγκα ήηαλ ε θαιινθξαηία. 
Απηαξρηθνί άληξεο θαη πάκπνιιεο γπλαίθεο πνπ ζπλα-
ληνύζεο ζην δξόκν κε καπξηζκέλα κάηηα. 
Γελ επεθηείλνκαη πεξαηηέξσ, αξθεί λα πσ όηη εθείλν 
πνπ είδα κνπ ζύκηδε, θπξίσο ζηηο δώλεο ηεο επαξρίαο, 
ηελ Grisolia ζηα ρξόληα ηνπ Πελήληα: ρσξίο ηξερνύ-
κελν λεξό, ρσξίο ρώξνπο πγηεηλήο, θιπ. ηελ πόιε 
αληηζέησο ππήξρε επεκεξία, νη ληηζθνηέθ θαη ηα 
εζηηαηόξηα. Δλ νιίγνηο κεγάιεο αληζόηεηεο, ζηα κνύ-
ηξα ηνπ θνκνπληζκνύ! 
Βιέπνληαο όια απηά ηα πξάγκαηα κνπ ήξζε ζην κπα-
ιό λα ζπγγξάςσ ην βηβιίν «νη πεξηπέηεηεο θαη νη αλα-
πνδηέο ησλ ηηαιώλ ζηε Μνιδαβία». 
 
 
Αθόκα θαη ζήκεξα αγωλίδεζαη θαη ελδηαθέξε-
ζαη γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο Grisolia 
 
Δπέζηξεςα ην 2010 γηαηί ήζεια λα ειέγμσ ηνλ δηα-
βήηε κνπ πνπ γηα θαηξό είρα ακειήζεη, εγώ πνπ πνηέ 
ζηε δσή κνπ δελ είρα ζειήζεη λα πάξσ νύηε παζηίιηα. 
Αηζζαλόκνπλ αδύλακνο θαη απνθάζηζα όηη ήηαλ ώξα 
λα θάλσ ειέγρνπο. Ακέζσο κε πεξηέζαιςαλ ζηα θαηε-
πείγνληα θαη από εθεί  μεθίλεζε ν Γνιγνζάο κνπ. Αθό-
κα θαη ζηελ Ιηαιία, αθόκα θαη ζηνλ λέν αηώλα, κπόξε-
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ζα λα δηαπηζηώζσ ην αίζρνο ηεο πγείαο όπνπ νη αζζε-
λείο δελ ππνινγίδνληαη θαλ. 
Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ γηαηξώλ πνπ γλώξηζα ήηαλ 
όινη εγσηζηέο, αδηάθνξνη θαη ζθεθηόληνπζαλ κόλν ην 
πώο ζα θάλνπλ ρξήκαηα. Μνλάρα νξηζκέλνη ην θάλα-
λε γηα λα βνεζήζνπλ πξαγκαηηθά ηνπο άιινπο. Πεξαη-
ηέξσ επηβεβαίσζε ηεο απνζύλζεζεο ηεο θαπηηαιηζηη-
θήο θνηλσλίαο όπνπ νη άλζξσπνη θάλνπλ κηα δνπιεηά 
είηε γηα λα επηβηώζνπλ είηε γηα λα πινπηίζνπλ – νη ιί-
γνη πνπ κπνξνύλε – θαη όπνπ δελ ππάξρεη ε ειεύζεξε 
εξγαζία ζύκθσλα κε ηηο όπνηεο θηινδνμίεο θαη δπλα-
ηόηεηεο. 
Δπηβεβαίσζα γηα πνιινζηή θνξά ηδίνηο όκκαζη εθείλν 
πνπ ήδε είρα δηαβάζεη ζηα βηβιία θαη ζηηο εθεκεξί-
δεο. Σα λνζνθνκεία δελ ιεηηνπξγνύλ, κπαίλεηο θαη δελ 
μέξεηο εάλ ζα βγεηο δσληαλόο. 
Απηό πνπ είδα απηά ηα ρξόληα είλαη έλα πξάγκα αλή-
θνπζην γηα κηα αλζξώπηλε θνηλσλία, ζε κηα θνηλσλία 
δηαθνξεηηθή δελ ζα κπνξνύζαλ πνηέ λα ζπκβνύλ ηέ-
ηνηα πξάγκαηα. Γελ ζέισ λα θαηακεηξήζσ ηα ζθάλ-
δαια πνπ αθνύγνληαη όηη ζπκβαίλνπλ ζε πνιιά λνζν-
θνκεία. Πξνηηκώ λα κηιώ ζε πξώην πξόζσπν θαη όρη 
γηα ό,ηη άθνπζα. Τπνζρέζεθα λα πεξηγξάςσ ζηε ζπ-
λέρεηα ηελ δηθή κνπ εκπεηξία. 
Με κπνξώληαο πηα λα θάλσ ηνλ αθηηβηζηή όπσο θά-
πνηε, δεδνκέλνπ ηεο θπζηθήο κνπ θαηάζηαζεο, γηα 
ηελ ςπρηθή αλάηαζε, γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο παξόηξπλ-
ζεο ζηνπο εξγάηεο θαη ζηνπο αλέξγνπο λα απνθηή-
ζνπλ ζπλείδεζε, μεθίλεζα λα γξάθσ έγγξαθα πνπ 
δηαλέκσ ζηε ρώξα δεκηνπξγώληαο κηθξά θπιιάδηα 
θαη δηαρένληαο ηα αθόκα θαη δηακέζνπ κηαο ζειίδαο 
Facebook πνπ δεκηνύξγεζα. Καηά θαηξνύο αλακε-
ηξώκαη κε άιινπο ζπληξόθνπο κε ηνπο νπνίνπο γξά-
θνπκε θαη καδί έγγξαθα. Όηαλ επέζηξεςα είδα όηη 
ζηε ρώξα ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν ησλ κεγάισλ αγώ-
λσλ, ηώξα πηα ζε κηα θάπνηα αηνλία, δακαλθνπηηζκό, 
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νη λένη δελ δηαβάδνπλ θαη δελ γξάθνπλ παξά κόλν ζην 
θηλεηό. 
Δληνύηνηο ζεκεηώλσ κε ραξά όηη ηα θπιιάδηα πνπ 
δηαρέσ ζηε ρώξα δεκηνπξγνύλ αθόκα ζπδήηεζε θαη 
θνπβέληα. Γηα κέλα ν θαζεκεξηλόο αγώλαο είλαη 
πάληα αλαγθαίνο, είλαη κηα αλαγθαηόηεηα γηα λα αη-
ζζαλζώ δσληαλόο.   
 
 
Σήκεξα ζθεθηόκαζηε όηη ππάξρεη πεξηζζόηεξε 
πξνζαξκνγή, ιηγόηεξνο απζνξκεηηζκόο κεηαμύ 
ηωλ αλζξώπωλ. Καη’ εζέ ζε απηά ηα ρξόληα άι-
ιαμαλ νη ζρέζεηο κεηαμύ ηωλ ζπληξόθωλ; 
 
Μεηαμύ ησλ ζπληξόθσλ ππήξραλ πάληα δηακάρεο θαη 
παξεμεγήζεηο. Μνπ θαίλεηαη όηη παιηά ππήξρε κεγα-
ιύηεξε ειεπζεξία ζθέςεο. Καη γεληθώο πεξηζζόηεξε 
ειεπζεξηαθόηεηα, θπξίσο ζην βίσκα ησλ αηζζεκαηη-
θώλ θαη ζεμνπαιηθώλ ζρέζεσλ. 
Όηαλ νη ζύληξνθνη καιώλνπλ κεηαμύ ηνπο, εγώ έρσ 
πάληα κηα ηεξάζηηα δπζαξέζθεηα. Δίλαη ήδε δύζθνιν 
ην λα είζαη αλαξρηθόο. Με όια απηά πνπ πθηζηάκεζα, 
ηελ ζξεζθεία, ην ζρνιείν, θιπ. Γελ ππάξρεη αλάγθε 
θαη γηα απνγνεηεύζεηο κεηαμύ καο. Αξθνύλ απηέο ηνπ 
Κξάηνπο. 
Δίλαη δύζθνιν θπξίσο γηα όπνηνλ θάλεη ηνλ αγσληζηή 
ζην κηθξό κέξνο. ηελ πόιε κπνξείο λα απνθξπθηείο 
ζηελ επαξρία απηό δελ κπνξείο λα ην θάλεηο. Διέγ-
ρεζαη πάληα. 
Όηαλ θάπνηε θάπνηνο γίλνληαλ αλαξρηθόο έπξεπε λα 
αγσλίδεηαη πεξηζζόηεξν ελαληίνλ ηνπ Κξάηνπο θαη ιη-
γόηεξν ελαληίνλ ησλ άιισλ αλαξρηθώλ, αθόκα θαη ό-
ηαλ κεηαμύ καο ππήξραλ δηαθσλίεο. Τπνζηεξίδσ όηη ν 
θαζέλαο πξέπεη λα αγσλίδεηαη όπσο θαιύηεξα πηζηεύ-
εη. Καλέλαο δελ πξέπεη λα ιέεη ζηνπο άιινπο αλαξ-
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ρηθνύο ην ηη λα θάλνπλ. Σν ζεκαληηθό είλαη ην απώ-
ηεξνο ζηόρνο λα είλαη ν ίδηνο. 
 
 
Σε θάπνην ζεκείν ζην βηβιίν ζνπ «Γηθέο καο Ι-
ζηνξίεο» δηαθεξύηηεηο όηη έλαο αλαξρηθόο δελ 
πξέπεη λα έρεη ζπλαηζζεκαηηθνύο δεζκνύο. Τη 
ήζειεο λα πεηο; 
 
Όηαλ θάπνηνο απνθαζίδεη λα αγσληζηεί ζπγθεθξηκέλα 
ελάληηα ζε αθεληηθά θαη θπβεξλώληεο, θαη ζέιεη λα 
ζπλεηζθέξεη ζηελ απνθαηάζηαζε κηαο δηαθνξεηηθήο 
θνηλσλίαο, ε εκπεηξία κνπ ιέεη όηη έλαο ζύληξνθνο 
πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην ειεύζεξνο. Δίλαη 
θαιύηεξν λα κε δηαζέηεη νηθνγέλεηα θαη παηδηά. Δγώ 
πξνζσπηθά κπνξώ λα πσ όηη όηαλ νξηζκέλνη ζύ-
ληξνθνη κνπ πξόηεηλαλ λα αλακηρζώ ζε κηα δξάζε κε 
έθβαζε αβέβαηα, εάλ ήκνπλ κόλνο ζα ζπκκεηείρα, αι-
ιά κε νηθνγέλεηα θαη παηδηά δελ είλαη εύθνιν λα πά-
ξεηο πξσηνβνπιίεο κε θάπνην ξίζθν. 
Απηό δελ ζεκαίλεη όηη έλαο αλαξρηθόο είλαη θαηαδη-
θαζκέλνο ζηελ κνλαρηθόηεηα. Πξέπεη λα είλαη κε ό-
πνηνλ ζέιεη αιιά λα κελ δεζεί ππεξβνιηθά. Κπξίσο 
πξέπεη λα απνθύγεη λα είλαη εθβηάζηκνο. 
Δάλ είζαη επαλαζηάηεο πξέπεη λα μέξεηο όηη ελδέρεηαη 
λα ζπιιεθζείο, λα βαζαληζζείο είηε λα ζθνησζείο. Η 
απώιεηά ζνπ ζα κπνξνύζε λα εκπιέμεη θαη άιια ά-
ηνκα. 
 
 
Πώο βιέπεηο ηελ ζεκεξηλή πνιηηηθή θαηάζηα-
ζε; 
 
Η πνιηηηθή θαηάζηαζε είλαη νινέλα θαη πην δύζθνιε. 
Οη ηζρπξνί ηεο γεο πινπηίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζό-
ηεξν: πνιιά άηνκα έρνπλ πνιιά δηζεθαηνκκύξηα, ελώ 
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ε κεγαιύηεξε κεξίδα ηνπ θόζκνπ δεη ζε ρίιηεο θαζε-
κεξηλέο ζηεξήζεηο. 
Απηνί πνπ δελ έρνπλ ηα ρξήκαηα ζπληεξνύληαη όπσο 
κπνξνύλ, θαηαιακβάλνπλ ζπίηηα, ελώ νινέλα θαη 
ιηγόηεξνη πάλε λα ςεθίζνπλ. Όκσο ην λα κελ παο λα 
ςεθίζεηο δελ θηάλεη, ρξεηάδεηαη λα νξγαλσζείο. 
Υξεηάδεηαη κηα κεγαιύηεξε ζπλείδεζε. Τπάξρνπλ 
πνιιέο αληηδξάζεηο, πνιιέο απόπεηξεο αληίζηαζεο νη 
νπνίεο ζήκεξα όκσο δελ δηνρεηεύνληαη πξνο κηα επα-
λαζηαηηθή θαηεύζπλζε. Δμεηάδνπκε ην πάληα επί-
θαηξν δήηεκα ησλ αγώλσλ γηα ηελ δηάζσζε ησλ ζέ-
ζεσλ εξγαζίαο. Απηνί νη αγώλεο όκσο δελ θαίλνληαη 
αθόκα ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ ζην θεθάιαην θαη ζην 
Κξάηνο ηνλ ερζξό. 
Αο εμεηάζνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο Ilva ηνπ Taranto. 
Οη εξγάηεο αγσλίδνληαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο 
εξγαζίαο αιιά εάλ απηή ε βηνκεραλία κνιύλεη θαη 
ζθνηώλεη πνιιά άηνκα, πώο πξέπεη λα ζπκπεξη-
θεξζνύκε; Σν ίδην ηζρύεη θαη ζε όηη αθνξά ηηο βηνκε-
ραλίεο όπισλ: νθείινπκε λα αγσληζηνύκε γηα λα ζηε-
ξίμνπκε όιεο απηέο ηηο βηνκεραλίεο ηνπ ζαλάηνπ; 
Οη απαληήζεηο δελ κπνξνύλ λα δνζνύλ νύηε από ηα 
πνιηηηθά θόκκαηα νύηε από ηα ζπλδηθάηα. Οη ιύζεηο 
κπνξνύλ λαλ βξεζνύλ κνλάρα από ηνπο απηό-
νξγαλσκέλνπο εξγάηεο, κνλάρα εάλ αγσλίδνληαη όρη 
γηα λα ζπλερίζνπλ λα είλαη εθκεηαιιεπόκελνη, αιιά 
γηα λα θαηαζηξέςνπλ ηελ θνηλσλία ηεο εθκεηάι-
ιεπζεο, γηα λα εγθαζηδξύζνπλ κηα θνηλσλία όπνπ εξ-
γάδεζαη κε αμηνπξεπή ηξόπν, παξάγεηο ηα πάληα καδί 
θαη ζέηεηο ό,ηη παξάγεηο επί θνηλώ. Μεηώλνληαο δξα-
ζηηθά ην σξάξην εξγαζίαο θαη δνπιεύνληαο όινη. Μηα 
θνηλσλία δηαθνξεηηθή αλζξώπσλ ειεύζεξσλ θαη ί-
ζσλ. 
Με έιιεηςε απηήο ηεο ζπλείδεζεο, κπξνζηά ζηελ θξί-
ζε ηεο πνιηηηθήο ζπλερίδνπλ λα γελληνύληαη λέα θόκ-
καηα, ηα νπνία ζπρλά αλαδεηνύλ λα αληηπξν-
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ζσπεύνπλ ηελ δπζαξέζθεηα. Απηά όκσο, κε όληαο 
επαλαζηαηηθά, κε κηιώληαο γηα επίζεζε ζηελ ηδησηηθή 
ηδηνθηεζία θαη γηα ηε δόκεζε κηαο δηαθνξεηηθήο 
θνηλσλίαο, θαηαιήγνπλ ζπζηεκαηηθά λα είλαη μεπεξα-
ζκέλα. Δίλαη ε πεξίπησζε ηνπ θηλήκαηνο 5 stelle, ην 
νπνίν αθνύ πήγε ζηελ θπβέξλεζε, αθόηνπ ιέξσζε ηα 
ρέξηα ηνπ πξώηα κε ηελ Lega θαη ηώξα κε ην PD, δηα-
ιύεηαη όπσο ην ρηόλη ζηνλ ήιην. Θα δείηε πώο ζα ζπκ-
βεί ην ίδην γηα ηηο επνλνκαδόκελεο «αξδέιεο»  νη ν-
πνίεο δελ ζέηνπλ ζε ζπδήηεζε νύηε ζην ειάρηζην ηελ 
θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. Πεξηνξίδνληαη ζην λα θξηηη-
θάξνπλ κνλάρα νξηζκέλα απνηειέζκαηά ηεο, όπσο ν 
ξαηζηζκόο. Όκσο εάλ δελ γηαηξεύνληαη νη αηηίεο, θα-
ηαιήγεηο πάληα λα αλαθηεζείο, θαηαιήγεηο λα ξίρλεηο 
λεξό ζην κύιν ηεο πνιηηηθήο (ζηελ πεξίπησζε ησλ 
ζαξδειώλ, ηνπ PD). 
Πνιινί κνινλόηη γλσξίδνπλ όηη ηα θόκκαηα πξν-
θαινύλ όια αεδία, ζην ηέινο πείζνληαη όξη είλαη ζσ-
ζηό λα πάλε λα ςεθίζνπλ θαη επηιέγνπλ λα πάλε λα 
ςεθίζνπλ ην «ιηγόηεξν θαθό». Αιιά ζε εκάο δελ ελ-
δηαθέξεη λα ςεθίζνπκε ην «ιηγόηεξν θαθό», εκείο ζέ-
ινπκε λα απνθνκίζνπκε ην θαιύηεξν γηα όινπο. Καη 
ην θαιύηεξν γηα όινπο δελ ην επηηπγράλεηο ςεθί-
δνληαο ην «ιηγόηεξν θαθό». Γελ κπνξείο λα πινπνη-
ήζεηο ην ηδαληθό ζνπ μεθηλώληαο κε ην λα ην πξνδίδεηο 
κε θάηη πνπ δελ ζε πείζεη. 
Η θνηλσλία καο νδεύεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν πξνο 
ηνλ πόιεκν. πρλά είλαη νη ίδηεο νη ηηαιηθέο βηνκε-
ραλίεο πνπ παξάγνπλ ηα όπια κε ηα νπνία επηηειείηαη 
ν πόιεκνο ζηε Μέζε Αλαηνιή. Λέλε όηη νη ηξνκν-
θξάηεο είλαη νη αλαξρηθνί γηαηί θαηεβάδνπλ βηηξίλεο ή 
ζακπνηάξνπλ ηελ παξαγσγή, αιιά νη πξαγκαηηθνί 
δνινθόλνη είλαη εθείλνη πνπ πινπηίζνπλ κε ηνλ πό-
ιεκν θαη όρη νη αλαξρηθνί πνπ αγσλίδνληαη, αθόκα θαη 
κε βία, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ θαιύηεξν θόζκν.  
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◊◊◊◊ 
 

Ο ζθνπόο απηήο ηεο ζπδήηεζεο δελ είλαη ζίγνπξα ην 
λα γίλεη θάηη επαξρηώηηθν, πεξηνξηζκέλν ζηε δηήγεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλόησλ αιιά κηα ζπδήηεζε, δηα-
κέζνπ ησλ γεγνλόησλ, ρξήζηκσλ πξαγκάησλ γηα όιν 
ην θίλεκα. Γηα λα σζεζεί ν αγώλαο θαη ε δξάζε. 
Δκείο δελ είκαζηε όπσο εθείλνη ελόο θόκκαηνο, πνπ 
πξέπεη λα θεξδίζνπλ ηηο εθινγέο, πξέπεη λα πάξνπλ 
ηελ εμνπζία. Δκάο καο ελδηαθέξεη καδί κε καο λα 
αγσληζηνύλ πεξηζζόηεξα άηνκα θαη ηα δηθά καο ηδα-
ληθά λα ζπκκεξηζηνύλ από όζν ην δπλαηόλ πεξηζζό-
ηεξα άηνκα, γηαηί κνλάρα έηζη κπνξνύκε λα αιιά-
μνπκε πξαγκαηηθά ηα πξάγκαηα. Γελ καο ελδηαθέξεη 
ε ζπλαίλεζε σο απηνζθνπόο. 
Απηό πνπ πξάγκαηη δελ ζα πξέπεη πνηέ λα θάλνπκε 
είλαη λα απνζπλδεζνύκε από ηηο δξάζεηο ησλ αλαξρη-
θώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηπγράλεη 
λα ππάξρνπλ ζύληξνθνη πνπ απνζπώληαη γηα λα ππξ-
πνιήζνπλ ηξάπεδεο, απηνθίλεηα πνιπηειείαο, λα ζπά-
ζνπλ βηηξίλεο πνιπεζληθώλ, λα ζπγθξνπζηνύλ κε ηελ 
αζηπλνκία, θιπ. Δπηπρώο γηαηί ζε ηη ρξεζηκεύεη κηα 
ζπγθέληξσζε; Η πεξηθνξά κηαο ζεκαηνύιαο ή κηαο 
ζθπξίρηξαο ζην ζηόκα; Η απάληεζή καο δελ ζα έ-
πξεπε πνηέ λα λνεζεί σο κηα απνζηαζηνπνίεζε, κν-
λάρα επεηδή ν θόζκνο δελ καο θαηαιαβαίλεη. ε καο 
ελδηαθέξεη λα κηιήζνπκε ζηνλ «θόζκν» κε ηελ έλλνηα 
ηνπ «θόζκνπ» πεξηιακβάλνληαη όινη. ε καο ελδηαθέ-
ξεη λα κηιήζνπκε ζηνπο εθκεηαιιεπόκελνπο, ζηνπο 
αλέξγνπο, ζηνπο πξνιεηάξηνπο ελ νιίγνηο. 
Καη ζηνπο πξνιεηάξηνπο πξέπεη λα εμεγήζεηο: ηη είλαη 
κηα ζπαζκέλε ηξάπεδα σο πξνο ηνπο πνιέκνπο θαη 
ηελ θηώρεηα πνπ ην Κξάηνο θαη νη ηξαπεδίηεο δηαρέ-
νπλ θάζε κέξα; Ση καο ελδηαθέξεη γηα έλα ππξπνιε-
κέλν απηνθίλεην πνιπηειείαο όηαλ εκείο δελ θαηά-
θέξλνπκε νύηε λα ηξώκε; Απηέο νη δξάζεηο γίλνληαη 
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αθξηβώο γηα λα αθνπζηεί ε θσλή καο, αιιηώο δελ ζα 
καο αθνύζνπλ πνηέ. Γελ αγαπάκε ηελ βία, αιιά είκαη-
ζηε αλαγθαζκέλνη γηα λα αθνπζηεί ε θσλή καο, γηα λα 
δώζνπκε ην παξάδεηγκα, γηα λα εληνπίζνπκε ηνλ ερ-
ζξό, γηα λα ππνδείμνπκε εύγισηηα πνηνο είλαη ππεύ-
ζπλνο γηα πάκπνιιεο αδηθίεο. 
ε ό,ηη κε αθνξά ζα ζπλερίζσ λα αγσλίδνκαη πάληα, 
κερξηο όηνπ κνπ ην επηηξέςνπλ νη δπλάκεηο κνπ. 
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«Απηέο νη δξάζεηο γίλνληαη αθξηβώο γηα λα 
αθνπζηεί ε θωλή καο, αιιηώο δελ ζα καο αθνύ-
ζνπλ πνηέ. Γελ αγαπάκε ηελ βία, αιιά είκαζηε 
αλαγθαζκέλνη γηα λα αθνπζηεί ε θωλή καο, γηα 
λα δώζνπκε ην παξάδεηγκα, γηα λα εληνπίζνπ-
κε ηνλ ερζξό, γηα λα ππνδείμνπκε εύγιωηηα πνη-
νο είλαη ππεύζπλνο γηα πάκπνιιεο αδηθίεο» 
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