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Οι Ισπανοί Αναρχικοί τα ηρωϊκά χρόνια 1868-1936

Τιμή: 24,38 €
Τιμή Έκπτωσης: 14,00 €
SKU: ΑΒ-0014020
Σε απόθεμα: 10
Κατηγορίες Βιβλίου: Ευρωπαϊκή Ιστορία, Προσφορές

Περιγραφή Βιβλίου
Τι προηγήθηκε ώστε να γίνει η Ισπανική Επανάσταση; Γιατί ο αναρχισμός ρίζωσε
στην Ισπανία και όχι στη Γερμανία, στη Ρωσία ή αλλού; Ποιες ήταν οι
φεντεραλιστικές απόψεις του Προυντόν, ποιος ο αναρχικός κολεκτιβισμός που
πρέσβευε ο Μπακούνιν και τι ο αναρχοκομμουνισμός του Κροπότκιν; Σε τι διέφερε ο
επαναστατικός συνδικαλισμός από τον αναρχοσυνδικαλισμό; Πώς όλα αυτά τα
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ρεύματα ιδεών συνέβαλαν ώστε να κρατηθεί ζωντανός ο αναρχισμός στην Ισπανία
παρά τα κύματα καταστολής που υπέστη για εβδομήντα χρόνια: από την εποχή του
φεντεραλιστικού κινήματος του Πι ι Μαργάλ και των μπακουνικών της Α' Διεθνούς
μέχρι το πραξικόπημα του Φράνκο το 1936; Πώς κατάφεραν οι αναρχικοί, μέσα
στις αντιξοότητες του Εμφυλίου, να δημιουργήσουν την πιο σημαντική Κοινωνική
Επανάσταση του 20ου αιώνα και να πραγματοποιήσουν την κολεκτιβοποίηση τόσο
στις αγροτικές όσο και στις βιομηχανικές περιοχές εθελοντικά και όχι
εξαναγκαστικά και βίαια όπως οι μπολσεβίκοι το 1917; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα
ο Μπούκτσιν απαντά με γλαφυρό αλλά και συνάμα διεπιστημονικό τρόπο, στον
αντίποδα εκείνου που αναπτύσσεται στα ακαδημαϊκά θερμοκήπια. Ο τρόπος που
αναζητά την α-λήθεια ο Μπούκτσιν μοιάζει με όλων των επαναστατών διανοητών
που το πνεύμα τους το έχει οξύνει η ειλικρινής ανάγκη τους να απαντηθεί με μη
ιδεολογικούς όρους το αιώνιο ερώτημα: "Πώς μπορεί ο κόσμος να αλλάξει", πώς
γίνεται να ζήσουν οι άνθρωποι δίχως κράτος και καπιταλισμό, δίχως ιεραρχία και
κυριαρχία; Το κλειδί για τα επιτεύγματα του ισπανικού αναρχισμού το 1936
βρίσκεται, όπως αποδεικνύει ο Μπούκτσιν, στη συνδικαλιστική οργάνωση που
προϋπήρχε. Και κυρίως στην ιδιαίτερη αντίληψη των ισπανών
αναρχοσυνδικαλιστών για το συνδικάτο, που το θεωρούσαν όχι μόνο όργανο πάλης
και διεκδικήσεων, αλλά και ως το κύτταρο της μελλοντικής κοινωνίας, που από
πριν θα πρέπει να εμπεριέχει τις ελευθεριακές αρχές της.

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 14 x 21 cm
- Βάρος: 0.780 kg
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