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Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να παρουσιάσει κάποιες ιδέες
και σκέψεις του Νόαµ Τσόµσκι σχετικά µε τον αναρχισµό. Τα ΜΜΕ

παρουσιάζουν συνήθως τον Τσόµσκι ως εξέχοντα αναρχικό/ελευθε-
ριακό, κοµµουνιστή/αναρχοσυνδικαλιστή (διαλέξτε όσα επίθετα σας
αρέσουν). Το σηµαντικότερο είναι ότι τοποθετείται ο ίδιος µέσα σε
αυτό το πολιτικό φάσµα. Είτε όµως του ταιριάζουν τέλεια αυτές οι
«ταµπέλες» είτε όχι, δεν µπορεί να υπάρξει αµφιβολία ότι οι ιδέες
του για την κοινωνική αλλαγή και την αναδόµηση της κοινωνίας εί-
ναι άξιες µελέτης και συζήτησης. Έχουµε επιλέξει διάφορα κείµενα
που επιτρέπουν στον αναγνώστη να εξετάσει και να κρίνει µε αξιό-
πιστο τρόπο τόσο τη συµβολή του Τσόµσκι στον αναρχισµό, όσο και
τη σηµασία του αναρχισµού σήµερα ως µέσου ερµηνείας και αλλα-
γής του κόσµου.

Ορισµένες από αυτές τις οµιλίες και τις συνεντεύξεις δηµοσιεύο-
νται για πρώτη φορά και, σε συνδυασµό µε περισσότερο συναφές υλι-
κό, ενισχύουν και αναπτύσσουν διεξοδικότερα την αντίληψη του
Tσόµσκι για τον αναρχισµό – τι είναι και τι θα µπορούσε να είναι.
Αναπόφευκτα παρουσιάζονται κάποιες επαναλήψεις µεταξύ των κει-
µένων, των συγκεκριµένων θεµάτων και των θεωρητικών στους ο-
ποίους αναφέρεται συχνά ο Τσόµσκι. Η προσπάθεια να εξαχθεί το
ίδιο µήνυµα οδηγεί σε τέτοια φαινόµενα! Παρ’ όλα αυτά, όσο επανεξε-
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τάζεται κάθε ιδέα, τόσο µεγαλύτερη διαύγεια και περισσότερες απο-
χρώσεις προστίθενται σε ορισµένες πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις.

Η εισαγωγή του Νόαµ Τσόµσκι στον Αναρχισµό (1970) του Ντα-
νιέλ Γκερέν*, την οποία αναθεώρησε αργότερα προκειµένου να δηµο-
σιευθεί στο έργο του For Reasons of State (1973) µε τον τίτλο «Ση-
µειώσεις για τον αναρχισµό», είναι σηµαντική υπό την έννοια ότι
αποκρυσταλλώνει την αντίληψή του για τον αναρχισµό ως ιστορική
δύναµη και ως τρόπο για να επέλθει η κοινωνική αλλαγή σήµερα.
Eπρόκειτο για ένα δοκίµιο που επικρίθηκε από ορισµένους αναρχι-
κούς. Ο Τζορτζ Γούντκοκ, ένα αναρχικός ιστορικός, υποστήριξε ότι
αποτελούσε µια µονοδιάστατη άποψη. Ο Τσόµσκι, υποστήριξε ο
Γούντκοκ, ήταν αριστερός µαρξιστής (όπως και ο Γκερέν) που ήθελε
να χρησιµοποιήσει τον αναρχισµό για να καταστήσει πιο ήπιο και
πιο διαυγή τον δικό του µαρξισµό. Το έργο του «κόλλησε» στην αναρ-
χική γλώσσα του 19ου αιώνα. Στην καλύτερη περίπτωση επρόκειτο
για αναρχοσυνδικαλισµό· στη χειρότερη για απλό οικονοµικό ντετερ-
µινισµό. ∆εν υπήρχαν αναφορές στον Κροπότκιν, στον Μαλατέστα,
στον Χέρµπερτ Ριντ. Για τον Γούντκοκ, ο Τσόµσκι εξισώσει τον
αναρχικό αγώνα µε µία τάξη και δεν κατανοεί ότι ο αναρχισµός απευ-
θύνεται σε «εκείνους τους ανθρώπους όλων των τάξεων, οι οποίοι
επιδιώκουν µια κοινωνία όπου οι δυνατότητες ύπαρξης είναι ποικίλες
και ελεύθερες, µια κοινωνία που µπορεί να προσεγγιστεί µε την εξέ-
γερση στον τρόπο ζωής, όπως επίσης και µε τον οικονοµικό αγώνα».

Η κριτική του Γούντκοκ είναι ενδιαφέρουσα και δεν της λείπει η
ειρωνεία. Βεβαίως στο έργο του Τσόµσκι υπάρχει µια ασάφεια
όρων, όπως και η υπόδειξη ότι ο αριστερός κοµµουνισµός, ο κοµ-
µουνισµός των συµβουλίων και ο αναρχισµός έχουν πολλά κοινά ως
όργανα κριτικής του κρατικού σοσιαλισµού και του καπιταλισµού.
Αυτή η ιδέα επαναλαµβάνεται ποικιλοτρόπως σε όλη την έκταση
του παρόντος βιβλίου. Ο Τσόµσκι επηρεάζεται εξίσου από τον Πά-
νεκουκ** και τον Ρούντολφ Ρόκερ*** ή από τον Ντιέγο Aµπάντ ντε
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* Daniel Cuérin (1904-1988): Γάλλος αναρχικός και συγγραφέας. (Σ.τ.M.)
** Anton Pannekoek (1883-1960): Παγκοσµίως γνωστός Oλλανδός αστρονόµος

και µαξιστής. Έπαιξε σηµαίνοντα ρόλο στη θεωρητική επεξεργασία αντιγραφής
κρατικών µορφών επαναστατικού µετασχηµατισµού. (Σ.τ.M.)
*** Rudolf Rocker (1873-1958): Γερµανός αναρχοσυνδικαλιστής συγγραφέας και
αγωνιστής. (Σ.τ.M.)
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Σαντιγιάν*. Στη συνέντευξή του προς τον Μπάρι Πάτµαν το 2004
υποστηρίζει ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σ’ αυτό το αριστερό
ρεύµα του κοµµουνισµού και στους αναρχικούς, αλλά «πρόκειται
ακριβώς για το είδος των διαφορών που πρέπει να υπάρχουν όταν
οι άνθρωποι συνεργάζονται συντροφικά». Εξίσου σηµαντική είναι η
αντίληψη του Τσόµσκι για την κοινωνική τάξη ως µια από τις βασι-
κές ιδέες του αναρχισµού. Πρόκειται για ένα θέµα στο οποίο επα-
νέρχεται συνεχώς και µε το οποίο δεν συντονίζονται ο Γούντκοκ και
άλλα ρεύµατα του σύγχρονου αναρχισµού. Για τον Τσόµσκι τα
πράγµατα είναι πολύ απλά: µέσα στον σύγχρονο καπιταλισµό βλέ-
πουµε να αναφύονται συνεχώς ταξικά προβλήµατα. Το να τα αρνη-
θούµε ή να τα ελαχιστοποιήσουµε δεν έχει καµία λογική. Μια τέ-
τοια θέση µπορεί να τον εκθέσει στη σκληρή κριτική αναρχικών
όπως ο Στίρνερ, πριµιτιβιστών και όλων εκείνων που δεν µπορούν
να δουν τη σηµασία της αλληλεγγύης και των κοινωνικών δεσµών
µε ταξικό τρόπο.

Ωστόσο ο Γούντκοκ και ο Τσόµσκι δεν διαφέρουν πολύ ως προς
το κεντρικό ζήτηµα του πώς µπορεί να επικρατήσει η αναρχική κοι-
νωνία. Και οι δύο φαίνεται να υπαναχωρούν από την ιδέα της µίας
και µοναδικής επαναστατικής στιγµής που θα ανατρέψει τον καπι-
ταλισµό. Μάλλον φαντάζονται ότι αυτή η ανατροπή θα µπορούσε
κάλλιστα να είναι µια µακροχρόνια, αργή διαδικασία. Είναι µια ιδέα
που τη συµµερίζονται και άλλοι αναρχικοί, όπως ο Κόλιν Γουόρντ**,
ο οποίος στο έργο του Anarchy in Action (1973) υποστηρίζει ότι:

Μια αναρχική κοινωνία, µια κοινωνία που οργανώνεται χωρίς

εξουσία, πάντα υπάρχει... θαµµένη κάτω από το βάρος του

κράτους και της γραφειοκρατίας του, του καπιταλισµού και

των άχρηστων καταλοίπων του, των προνοµίων, των θρησκευ-

τικών διαφορών, του εθνικισµού και των αυτοκτονικών αφο-

σιώσεων, των θρησκευτικών διαφορών και της απόσχισης που

γεννά η δεισιδαιµονία τους.
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* Diego Abad de Santillan (1897-1983): Iσπανός οικονοµολόγος σηµαίνουσα µορ-
φή του ισπανικού εµφυλίου πολέµου και του αναρχικού κινήµατος στην Iσπανία και
στην Aργεντινή. (Σ.τ.M.)
** Colin Ward (1924): Bρετανός αναρχικός, εκδότης και συγγραφέας. Aρχιτέκτο-
νας στο επάγγελµα. (Σ.τ.M.)
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Πρόκειται για µια ιδέα που είχε πάντα απήχηση σε ορισµένους
αναρχικούς – ο Ρόκερ είναι αξιοσηµείωτο παράδειγµα – και ίσως
µας επιτρέπει να κατανοήσουµε περισσότερο κάποιες ιδέες του
Τσόµσκι. Ασφαλώς βλέπει, όπως ο Γουόρντ, µια βαθιά αξιοπρέπεια
στους ανθρώπους. Μια αξιοπρέπεια που έχει επιβιώσει και θα συνε-
χίσει να επιβιώνει, ακόµη κι αν ο καπιταλισµός βάλλει εναντίον της
µε όλα του τα όπλα. Από αυτή την αξιοπρέπεια προέρχονται τρόποι
ύπαρξης που µπορούν να λειτουργήσουν µέσα στον καπιταλισµό και
να δείξουν το δρόµο προς το µέλλον της αναρχίας. Γι’ αυτό ο Τσόµ-
σκι µπορεί να υποστηρίζει ότι η κλιµακωτή φορολογία και η κοινωνι-
κή ασφάλιση δηµιουργούνται από στάσεις και συµπεριφορά που, αν
προεκτείνονταν ελάχιστα, θα µπορούσαν να είναι αναρχικές. Θυµί-
ζει κατά κάποιο τρόπο τον Κροπότκιν όταν υποστήριζε ότι οι ναυα-
γοσώστες ήταν ένα παράδειγµα αναρχικού κοµµουνισµού στην πρά-
ξη, ή ότι η περί συνδικαλισµού αντίληψη ορισµένων ειδών συνδικα-
λιστικών ενώσεων θα µπορούσε να γίνει η πηγή µιας νέας κοινωνίας
– το νέο µέσα στο κέλυφος του παλιού. Μια τέτοια στάση απαντά
βεβαίως στο πρόβληµα του πώς δηµιουργούµε την αναρχία στην κα-
θηµερινή µας ζωή. Επίσης, εξηγεί τα µύρια παραδείγµατα που ανα-
φέρει ο Τσόµσκι για το πώς να κινηθούµε προς την αναρχία, πολλά
από τα οποία δείχνουν εµµέσως τον πλούτο του ψυχισµού και τη
διάθεση για προσφορά αµοιβαίας βοήθειας που υπάρχει ως κυρίαρ-
χο στοιχείο σε πολλούς ανθρώπους. Ένας κυνικός αναγνώστης θα
µπορούσε να ρωτήσει πόσο καιρό πρέπει να περιµένει κανείς για να
διαβρωθεί το κράτος από τέτοια παραδείγµατα αναρχίας στην πρά-
ξη ή ίσως υποδείξει την ταχύτητα και την ευελιξία του καπιταλισµού
ως προς την ενσωµάτωση τέτοιων ιδεών σαν να ήταν δικές του.
Όπως όµως λέει ο Γούντκοκ για τους αναρχικούς: «Θα απελευθερώ-
σουν το µεγάλο δίκτυο της ανθρώπινης συνεργασίας που ακόµη και
τώρα απλώνεται σε όλα τα επίπεδα της ζωής µας, αντί να δηµιουρ-
γούν ή ακόµη και να φαντάζονται θαυµαστούς καινούργιους κόσµους
που έχουν στρεβλώσει τις προσπάθειές τους».

Ο αναρχισµός του Τσόµσκι πάντα τεκµηριωνόταν ιστορικά. Ίσως
είναι δύσκολο για εµάς σήµερα, σε µια εποχή όπου υπάρχουν πολλές
ευνοϊκά διακείµενες αφηγήσεις της αναρχικής εµπειρίας στην ισπα-
νική επανάσταση, να συνειδητοποιήσουµε πόσο σηµαντικό ήταν το
δοκίµιό του «Αντικειµενικότητα και Φιλελεύθερος Aκαδηµαϊκός Λό-
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γος», που γράφτηκε το 1969. Βεβαίως είχε προϋπάρξει το εξαίρετο
∆ιδάγµατα από την Ισπανική Επανάσταση του Βέρνον Ρίτσαρντς, αλλά
ο Τσόµσκι προχώρησε παραπέρα. Έκανε πλήρη ανατοµία του έργου
The Spanish Republic and the Civil War: 1931-1939 (Η Ισπανική ∆η-
µοκρατία και ο Εµφύλιος πόλεµος: 1931-1939) του Γκάµπριελ Τζάκ-
σον και το συνέδεσε µε τη φιλελεύθερη ιδεολογία που επικρατούσε
στην Αµερική της δεκαετίας του 1960, µια ιδεολογία που εκφράζει
«τον ανταγωνισµό µε τα µαζικά κινήµατα και την κοινωνική αλλαγή
που διαφεύγουν από τον έλεγχο των προνοµιούχων ελίτ», ανταγωνι-
σµό ο οποίος στο έργο του Τζάκσον αποκαλύπτεται µέσω της συ-
στηµατικής χρήσης αρνητικών εκφράσεων για την περιγραφή πράξε-
ων των αναρχικών. Ο Τσόµσκι, χρησιµοποιώντας µια πλούσια συλ-
λογή ιστορικών κειµένων, µετέφερε τις επισηµάνσεις του σε ευρύ
ακροατήριο και επηρέασε µια νέα γενιά ερευνητών και αγωνιστών
δίνοντάς τους έµπνευση για να προχωρήσουν την έρευνά τους πιο
βαθιά και σε υψηλότερο επίπεδο. Παρουσιάζοντας το έργο του
Τζάκσον ως αντιπροσωπευτικό δείγµα της τρέχουσας τότε αµερικα-
νικής φιλελεύθερης σκέψης για το Βιετνάµ, ο Τσόµσκι συνέδεσε µε
εντυπωσιακό τρόπο το παρελθόν µε το παρόν, κάνοντας έναν διορα-
τικό και ενοχλητικό συνάµα σχολιασµό για το φιλελευθερισµό εν γέ-
νει. Με τα λόγια του (ραδιοφωνικού σχολιαστή) Πίτερ Γουέρµπι:
«Όπως δείχνει µε επάρκεια και αξιοθαύµαστο τρόπο ο Τσόµσκι,
όταν τα µεγάλα προβλήµατα µιας εποχής λύνονται µε αιµατοχυσία,
η φιλελεύθερη φιλοδοξία περί ανθρώπινων σκοπών ή µέσων καταρ-
ρέει κάτω από τις απαιτήσεις ενός άτεγκτου κράτους».

Ιδού λοιπόν ορισµένες βασικές συνιστώσες του αναρχισµού τού
Τσόµσκι: η γνώση της ιστορίας του αναρχισµού και του πώς διατη-
ρεί ακόµα τη φρεσκάδα και την αµεσότητά του υπό το φως των σύγ-
χρονων προκλήσεων· ένας ευρύς και περιεκτικός ορισµός του αναρ-
χισµού, που συνδέει τους αριστερούς κοµµουνιστές και τους οπα-
δούς του κοµµουνισµού των συµβουλίων µέσω της κριτικής του στον
καπιταλισµό και τους βλέπει ως φυσικούς του συµµάχους· η κεντρική
σηµασία της τάξης ως κοινωνικής κατηγορίας σε οποιαδήποτε κριτι-
κή του καπιταλισµού και στη δηµιουργία της αναρχικής κοινωνίας·
και η πίστη στην έµφυτη καλοσύνη των ανθρώπων, που εκφράζεται
σε ενέργειες και δοµές οι οποίες συµβάλλουν στην – όπως την απο-
καλεί ο Ρόκερ στον Αναρχοσυνδικαλισµό του – «σαφή τάση στην
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ιστορική ανάπτυξη της ανθρωπότητας, η οποία [...] παλεύει για την
ελεύθερη, ανεµπόδιστη εξέλιξη όλων των ατόµων και των κοινωνικών
δυνάµεων στη ζωή». Όλα αυτά συσχετίζονται µε µια ευέλικτη µεθο-
δολογία µέσω της οποίας η επίτευξη αυτής της εξέλιξης απαιτεί προ-
θυµία για αλλαγή τακτικής, µελέτη της ποικιλοµορφίας των στρατηγι-
κών και απροθυµία να µιλούµε µε πολύ µεγάλη βεβαιότητα ή αυστη-
ρότητα. Ο Τσόµσκι εκφράζει αυτές τις ιδέες µε σαφή και άµεση
γλώσσα, αντιµαχόµενος σθεναρά τον µυστικιστικό χαρακτήρα της
γραφής πολλών διανοουµένων και την αίσθηση αδυναµίας που προ-
καλείται από τη µη αναγκαία πολύπλοκη και ελλειπτική διατύπωση.

Μπορούµε να θέσουµε επίσης ορισµένα ακόµη ζητήµατα. Έχει
κανείς την εντύπωση ότι οι ιδέες του Τσόµσκι για τις κοινωνικές τά-
ξεις θα µπορούσαν να είναι ελαφρώς πιο συγκεκριµένες. Ναι, οι κοι-
νωνικές τάξεις προφανώς δηλώνουν µια οικονοµική κατάσταση. ∆η-
λώνουν όµως και µια πολιτισµική κατάσταση. Το να ανήκει κανείς
στην εργατική τάξη δεν σηµαίνει απλά ότι αποτελεί µέρος µιας ιε-
ραρχίας: συµµετέχει σε βιωµατικές καταστάσεις, σε κάτι το οποίο
ζει. Έτσι, ο τρόπος µε τον οποίο βιώνει και συνειδητοποιεί κανείς
αυτά τα πράγµατα µπορεί κάλλιστα να έχει επιπτώσεις για τον
αναρχισµό που προασπίζεται ο Τσόµσκι. Βεβαίως κάθε συγγραφική
δραστηριότητα είναι µια µορφή στενογραφίας, αλλά θα µας άρεσε
να δούµε τον Τσόµσκι να πραγµατεύεται αυτή την πιο πλούσια και
πιο σύνθετη εικόνα των τάξεων πιο διεξοδικά. ∆εύτερο, και ίσως πιο
αµφιλεγόµενο (τουλάχιστον για τους αναρχικούς), ζήτηµα είναι ο
ισχυρισµός του Τσόµσκι ότι το κράτος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
να κινηθούµε προς µια πιο δίκαιη αναρχική κοινωνία. Θεωρεί πως
το ελευθεριακό κίνηµα «ορισµένες φορές ακολουθεί τη θεωρία µε αυ-
στηρό τρόπο, χωρίς να ενδιαφέρεται για τις ανθρώπινες συνέπειες»,
όταν η απλή εναντίωση στο κράτος πιθανώς σηµαίνει την εναπόθε-
ση ακόµη µεγαλύτερης εξουσίας στα χέρια αντιδραστικών δυνάµεων,
ιδιωτικών (συνήθως εταιρικών) δυνάµεων, που αυξάνουν την ανισό-
τητα και τα βάσανα. Σε µια συνέντευξη προχωρεί ακόµη περισσότε-
ρο, υποδεικνύοντας ότι «σήµερα η προστασία του κρατικού τοµέα εί-
ναι ένα βήµα προς την εξάλειψη του κράτους». Προσθέτει επίσης
ότι κατά την επιδίωξη της κοινωνικής αλλαγής, έστω και µε τους µη-
χανισµούς του κράτους, οι άνθρωποι αναπόφευκτα θα έρθουν αντι-
µέτωποι µε τα εγγενή όρια τέτοιων ρεφορµιστικών τακτικών και, τε-
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λικά, θα κατανοήσουν ότι πρέπει να αλλάξει το ίδιο το σύστηµα.
Βεβαίως αυτού του είδους τα επιχειρήµατα αµφισβητούν την πα-

ραδεδεγµένη αναρχική θεωρία. Για ανθρώπους όπως η Έµα Γκόλντ-
µαν* όλα τα κράτη ήταν ουσιαστικά τα ίδια. Το «δηµοκρατικό κρά-
τος», έλεγε, από τη στιγµή που θα αµφισβητούνταν, θα γινόταν εξί-
σου καταπιεστικό µε το ολοκληρωτικό. Για τον Τσόµσκι το κράτος
παραµένει µια «δηµόσια αρένα», όπου υπάρχει ακόµα χώρος στον
οποίο µπορούν να παρέµβουν οι άνθρωποι και να φέρουν αλλαγές.
Είναι µια θέση που πυροδοτεί τη συζήτηση και, στα µάτια ορισµέ-
νων, θέτει εν αµφιβόλω την όλη αντίληψή του για τον αναρχισµό.

Θα µπορούσαν να ειπωθούν κι άλλα. Για παράδειγµα, ο Τσόµσκι
έχει µια ευέλικτη άποψη για τη συµµετοχή στις εκλογές. Λέει, όπως
ορισµένοι άλλοι αναρχικοί, ότι ψηφίζει για τοπικά θέµατα. Στις εθνι-
κές εκλογές υποστηρίζει πως αν η Μασαχουσέτη ήταν ταλαντευόµε-
νη Πολιτεία, θα ψήφιζε. Εάν όχι, «υπάρχουν ποικίλες δυνατές επιλο-
γές, ανάλογα µε το πώς αξιολογεί κανείς τη σηµασία τους». Μια τέ-
τοια ευελιξία στην προσέγγιση αυτών των θεµάτων, η οποία µπορεί
να ερµηνευθεί απλώς ως κοινός νους, θα µπορούσε επίσης να εγείρει
το ερώτηµα τι είδους αναρχική πρακτική είναι και κατά ποιο τρόπο
διαφέρει, φέρ’ ειπείν, από την πρακτική των σοσιαλδηµοκρατών.
Αντιπαραθέσεις τέτοιου είδους δεν πρόκειται να σταµατήσουν. Οι
εντάσεις θα συνεχιστούν. Οι απόψεις θα σταθεροποιούνται, θα µε-
ταβάλλονται και θα αλλάζουν. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια για να
επιτευχθεί συνέπεια µεταξύ θεωρίας και πράξης. Ο Τσόµσκι µπορεί
να συµβάλει κατά πολύ σ’ αυτήν τη διαδικασία και υπάρχουν πολλοί
λόγοι να θαυµάζουµε τόσο την αισιοδοξία όσο και τη σαφή του αντί-
ληψη για τους δύσκολους αγώνες που έχουµε µπροστά µας:

Η ιστορία των αναρχικών ιδεών, και πολύ περισσότερο των

εµπνευσµένων αγώνων των ανθρώπων που επιδίωξαν να απε-

λευθερωθούν από την καταπίεση και την κυριαρχία, πρέπει να

αποθησαυριστεί και να διαφυλαχθεί όχι σαν ένα µέσο καθήλω-
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* Goldman Emma (1869-1940): Aναρχική αγωνίστρια λιθουανικής καταγωγής, µε-
τανάστρια στις HΠA από δεκαέξι ετών. Mετά το 1917 εκτοπίστηκε από τις αµερι-
κανικές Aρχές στη Pωσία, απ’ όπου έφυγε απογοητευµένη. Συµµετείχε στην Iσπα-
νική επανάσταση. (Σ.τ.M.)
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σης της σκέψης και των ιδεών σε κάποιο νέο καλούπι, αλλά

σαν βάση κατανόησης της κοινωνικής πραγµατικότητας και

δέσµευσης για την αλλαγή της. ∆εν υπάρχει λόγος να υποθέ-

σουµε ότι η Iστορία τελειώνει, ότι οι σηµερινές δοµές εξου-

σίας και κυριαρχίας είναι αιώνιες. Θα ήταν επίσης µεγάλο λά-

θος να υποτιµήσουµε την ισχύ των κοινωνικών δυνάµεων που

µάχονται να διατηρήσουν την εξουσία και τα προνόµιά τους.

Μπάρι Πάτµαν 

Μάρτιος 2005
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