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Αναρχισµός: Η συνύπαρξη δύο ρευµάτων που 

κονταροκτυπιούνται  

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Φαινοµενικά, είναι πολύ περίεργο ότι τη στιγµή που η πολυδιάστατη κρίση του 
συστήµατος της καπιταλιστικής οικονοµίας της αγοράς και της αντιπροσωπευτικής 
«δηµοκρατίας» που χαρακτηρίζει την νεωτερικοτητα βαθαίνει καθηµερινά, και έχει 
ουσιαστικά καταρρεύσει ο κρατικιστικός σοσιαλισµός που αποτέλεσε τον κύριο ιστορικό 
αντίπαλο του αναρχισµού µέσα στα αντισυστηµικα κινήµατα, το αναρχικό κίνηµα επίσης 

πνέει τα λοίσθια.  
Όµως είναι περίεργο µόνο διότι η κατάρρευση του κρατικιστικού σοσιαλισµού 

αποτελούσε επίσης την ιστορική δικαίωση του ελευθεριακού σοσιαλισµού, ο οποίος µε 
τη µορφή του αναρχοσυνδικαλισµού, αναρχοκοµµουνισµού κ.λπ. κυριαρχούσε στην 
αναρχική πρακτική της κρατικιστικής νεωτερικότητας.  

Το γεγονός όµως δεν είναι περίεργο αν δούµε ότι ο αναρχισµός ήταν πάντα µια 
αποτυχηµένη σύνθεση των δυο µεγάλων ρευµάτων που χαρακτήρισαν την 
νεωτερικότητα: του σοσιαλισµού και του φιλελευθερισµού. Αποτυχηµένη, διότι οι δυο 
πτέρυγες του αναρχισµού, ο κοινωνικός αναρχισµός που εξέφραζε βασικά το πρώτο 
ρεύµα, και ο ατοµικιστικός αναρχισµός που εξέφραζε αντίστοιχα το δεύτερο, ποτέ δεν 

συµφιλιώθηκαν τόσο στην θεωρία του αναρχισµού, όσο και στην πρακτική του ― κάτι 
που προσπάθησαν πάλι τελευταία να κάνουν το πρόταγµα της αυτονοµίας, όπως 
διατυπώθηκε θεωρητικά από τον Καστοριάδη, και το προταγµα της Περιεκτικής 
∆ηµοκρατίας.1  

Φυσικό επακόλουθο αυτής της αποτυχίας ήταν ότι όταν την κρατικιστική 
νεωτερικότητα διαδέχτηκε η σηµερινή νεοφιλελεύθερη νεωτερικότητα που σηµατοδοτεί 
µια ριζική αναδιάρθρωση της ταξικής κοινωνίας, η ατοµικιστική πτέρυγα του 
αναρχισµού, όπως εκφράζεται από τον life style αναρχισµό που σωστά καταγγέλλει ο 
τελευταίος µεγάλος αναρχικός Μπουκτσιν, τα µεταµοντέρνα ρεύµατα µέσα σε αυτόν, τα 
αντί-ορθολογικά, πριµιτιβιστικά, καθώς και τα ρεύµατα άµεσης δράσης ― ρεύµατα που 
τα χαρακτηρίζει η παντελής έλλειψη αντισυστηµικού προγράµµατος µε συγκεκριµένη 
πρόταση για µια µελλοντική κοινωνία και στρατηγική ― επικράτησαν.  

Με αυτή την έννοια, το αναρχικό κίνηµα σήµερα, όπως προσπάθησα να δείξω 
αλλού,2 αποτελεί ένα από τα «παλιά» αντισυστηµικά κινήµατα που χαρακτήριζαν την 
νεωτερικότητα πριν την άνοδο της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης, τα οποία 

σήµερα βρίσκονται σε διαδικασία κατάρρευσης. 
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