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του Ρώσου αναρχικού Γκριγκόρι Πέτροβιτς
Μαξίμωφ.
Εκδόσεις Αλληλεγγύη
Πρόκειται για ένα δίτομο ιστορικό βιβλίο
περίπου 700 σελίδων, που στον πρώτο τόμο
που κυκλοφορήσαμε (280 σελίδες)
περιγράφει βήμα-βήμα τη γέννηση και την
εδραίωση του μπολσεβίκικου
ολοκληρωτισμού στην Ε.Σ.Σ.Δ. Εντοπίζει τις
ρίζες του ολοκληρωτισμού στην ίδια τη
Λενινιστική θεωρία και γενικότερα στον
«πολιτικό μαρξισμό» και αποδεικνύει αυτή τη
σύνδεση με ντοκουμέντα και ιστορικά
γεγονότα, δίνοντας μια αρκετά λεπτομερή κι
εν πολλοίς άγνωστη περιγραφή των διώξεων
εναντίον των αναρχικών, αλλά και όλων των
υπολοίπων πολιτικά
αντιφρονούντων/κρατουμένων στην Ε.Σ.Σ.Δ μέχρι και τη Σταλινική περίοδο.
Το βιβλίο είχε κυκλοφορήσει από το Ταμείο Αλεξάντερ Μπέρκμαν, το 1940, για να ενισχύσει
υλικά/οικονομικά τους πολιτικούς αιχμαλώτους στην Ε.Σ.Σ.Δ και να ενημερώσει την παγκόμια κοινή
γνώμη για την πραγματική φύση του καθεστώτος που είχε εγκαθιδρυθεί στην Ε.Σ.Σ.Δ, αφού ακόμα
απολάμβανε μια αίγλη στους καλοπροαίρετους προς την υπόθεση τους κομμουνισμού/αναρχισμού
ανθρώπους, που εν πολλοίς ήταν προϊόν φαντασίας και wishfull thinking.O δεύτερος τόμος, ο
οποίος είναι εξίσου διαφωτιστικός και περιέχει κυρίως ντοκουμέντα φιλοδοξούμε να κυκλοφορήσει
προς το τέλος της επόμενης χρονιάς.
Διατίθεται με ελεύθερη συνεισφορά σε εκδηλώσεις και χώρους του αναρχικού κινήματος και
φιλοδοξούμε να διαβαστεί από αρκετούς αναρχικούς συντρόφους/ισσες/@, γιατί ο πολιτικός
οπορτουνισμός της αριστεράς επιδιώκει για άλλη μια φορά να πάρει κεφάλι για να μπορέσει να
συντρίψει τα δικά μας. Ένας από τους τρόπους που επιδιώκει να το κάνει αυτό είναι προσπαθώντας
να ξαναγράψει την ίδια μας την ιστορία, την ίδια στιγμή που προσπαθεί να χωρέσει στα δικά του
συκοφαντικά πολιτικάντικα καλούπια το ίδιο μας το παρόν.
Αυτός είναι κι ο λόγος που θεωρούμε ότι η έκδοση του συγκεκριμένου βιβλίου αποτελεί την
καλύτερη απάντηση σε αυτές τις εσκεμμένες απόπειρες καλλιέργειας της λήθης, της άγνοιας και της
συκοφαντίας από μέρους της λενινιστικής αριστεράς σε ότι αφορά τις ιστορικές εμπειρίες των
αναρχικών που σε τελική ανάλυση, σε μεγάλο βαθμό είναι και δικές τους εμπειρίες. Απλά αυτοί,
βολεύουνται με τη λήθη. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας, έλεγε αλήθεια, όταν φώναζε:
«Eίμαι λενινιστής!» την ώρα της μνημονιακής του κυβίσθησης. Φυσικά, από την άποψη του
οπορτουνισμού του, μιλούσε...

