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Τζέιμς Κόνολυ 

 

 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 
  

 

 

Στην Ιρλανδία, στην παρούσα χρονική συγκυρία, ποικίλες οργανώσεις 

επιδιώκουν να διατηρήσουν το εθνικό αίσθημα στην καρδιά του λαού. 

Αυτές οι οργανώσεις, είτε πρόκειται για κινήματα για την διαφύλαξη της 

ιρλανδικής γλώσσας, φιλολογικούς συλλόγους ή επιτροπές εθνικής μνήμης, 

επιτελούν, δίχως αμφιβολία, ένα έργο διαχρονικής αξίας γι’ αυτήν την χώρα, 

επειδή βοηθούν να διασωθεί από την εξαφάνιση η πολύτιμη φυλετική και 

εθνική ιστορία, η γλώσσα και τα χαρακτηριστικά του λαού μας.  

Εν τούτοις, ελλοχεύει ο κίνδυνος -λόγω της αυστηρής προσήλωσης στις 

υφιστάμενες προπαγανδιστικές τους μεθόδους και της επακόλουθης 

παραμέλησης ζωτικής σημασίας ζητημάτων- να μπορέσουν τελικώς να 

επιφέρουν μονάχα την τυποποίηση της σπουδής της ιστορίας μας και την 

μετατροπή της σε λατρεία του παρελθόντος ή να αποκρυσταλλώσουν τον 

εθνικισμό σε μια παράδοση, ένδοξη και ηρωική μεν, αλλά παρ’ όλα αυτά 

μονάχα μια παράδοση. 

Τώρα, οι παραδόσεις ενδέχεται –όπως συχνά συμβαίνει- να παράσχουν τα 

εφόδια για μια ένδοξη θυσία, αλλά ποτέ δεν μπορούν να είναι αρκετά δυνατές 

ώστε να προκαλέσουν την θύελλα μιας πετυχημένης επανάστασης. 

Αν το εθνικό κίνημα της εποχής μας δεν πρόκειται απλώς να αναβιώσει τις 

θλιβερές τραγωδίες της ιστορίας μας, τότε θα πρέπει να δείξει πως είναι ικανό 

να αρθεί στο ύψος των απαιτήσεων των καιρών.  

Θα πρέπει να δείξει στον λαό της Ιρλανδίας πως ο εθνικισμός μας δεν είναι 

απλώς μια αρχαιολατρική εξιδανίκευση του παρελθόντος και ότι είναι ικανός 

να δώσει μια σαφή και συγκεκριμένη απάντηση στα προβλήματα του παρόντος 

και να διατυπώσει ένα πολιτικό και οικονομικό πιστεύω που μπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μέλλοντος.  

Αυτό το χειροπιαστό πολιτικό και κοινωνικό ιδεώδες θα το παράσχουν, 

πιστεύω, με τον καλύτερο τρόπο όλοι οι ένθερμοι εθνικιστές που έχουν ως 

στόχο την Ανεξάρτητη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. 

Όχι μιας Δημοκρατίας όπως στην Γαλλία, όπου μια αιρετή καπιταλιστική 

μοναρχία παρωδεί τα συνταγματικά εκτρώματα της Αγγλίας και με μια 

ανοικτή συμμαχία με τον μοσχοβίτικο δεσποτισμό επιδεικνύει αδιάντροπα την 

αποστασία της από τις παραδόσεις της Γαλλικής Επανάστασης. 
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Ούτε πρόκειται για μια Δημοκρατία όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η 

δύναμη του χρήματος εγκαθίδρυσε μια νέα τυραννία υπό το προσωπείο της 

ελευθερίας∙ εκεί, όπου εκατό χρόνια μετά την αποχώρηση των τελευταίων 

ερυθροχιτώνων Βρετανών στρατιωτών, που μόλυναν τους δρόμους της 

Βοστώνης, Βρετανοί μεγαλογαιοκτήμονες και τραπεζίτες επιβάλλουν στους 

Αμερικανούς πολίτες μια τέτοια δουλεία μπροστά στην οποία η φορολογία του 

Βρετανικού Στέμματος τις παραμονές της Αμερικής Επανάστασης δεν ήταν 

παρά μια ασημαντότητα. 

 Όχι! Η Δημοκρατία την οποία θα ήθελα να έχουν οι συμπατριώτες μας θα 

πρέπει να έχει έναν τέτοιο χαρακτήρα ώστε ανά πάσα στιγμή και η απλή 

αναφορά του ονόματός της να αποτελεί έναν φάρο φωτός για τους όπου γης 

καταπιεσμένους και να διατηρεί σε κάθε εποχή την υπόσχεση της ελευθερίας 

και της ευημερίας ως ανταμοιβή του μόχθου τους. 

Αυτή η Δημοκρατία θα πρέπει να αποτελεί φάρο για τον επίμορτο1 

καλλιεργητή και τείχος προστασίας ανάμεσα στις μυλόπετρες της μεγάλης 

γαιοκτησίας και του αμερικανικού ανταγωνισμού∙ φάρο για τον μισθωτό 

εργάτη στις πόλεις, που υποφέρει από την στυγνή εκμετάλλευση του 

δουλοκτήτη καπιταλιστή, αλλά και για τον εργάτη της γης, που δουλεύει μια 

ζωή για έναν μισθό που μόλις του επαρκεί για να ζει στοιχειωδώς. Στην 

πραγματικότητα, η Ιρλανδική Δημοκρατία θα πρέπει να αποτελεί φάρο για τον 

καθένα από τα εκατομμύρια των μοχθούντων εργαζόμενων, με την δυστυχία 

των οποίων υφαίνεται το εξωτερικά φίνο ύφασμα του σύγχρονου πολιτισμού∙ 

έναν πόλος συσπείρωσης των δυσαρεστημένων∙ ένα καταφύγιο των 

καταπιεσμένων∙ ένα σημείο αναφοράς για κάθε σοσιαλιστή που είναι 

ενθουσιωδώς αφιερωμένος στην υπόθεση της ελευθερίας του ανθρώπου.  

Αυτή η σύζευξη των εθνικών μας πόθων με τις ελπίδες των ανδρών και των 

γυναικών που έχουν υψώσει το λάβαρο της εξέγερσης εναντίον αυτού του 

συστήματος που συνδυάζει τον καπιταλισμό με τον φεουδαλισμό –του οποίου 

η Βρετανική Αυτοκρατορία αποτελεί το πιο επιθετικό είδος και τον πιο 

αποφασιστικό υπερασπιστή- δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει 

αντικείμενο έριδος μέσα στις γραμμές των ένθερμων εθνικιστών και θα 

χρησιμεύσει στο να μας φέρει σε επαφή με νέες εφεδρείες ηθικών και φυσικών 

δυνάμεων, ικανών να αναδείξουν το Ιρλανδικό ζήτημα στην πιο εξέχουσα 

θέση που κατείχε ποτέ από την ημέρα του Μπένμπερμπ2.  

 

1 Επίμορτη ονομάζεται η καλλιέργεια η οποία μισθώνεται με συμφωνία βάσει της οποίας ο 

καλλιεργητής καρπώνεται μέρος της εσοδείας. (Σ.τ.Μ.) 

2 Η μάχη του Μπένμπερμπ (Battle of Benburb) έλαβε χώρα την 5η Ιουνίου 1646 και διεξήχθη 

αφενός μεταξύ των δυνάμεων της Ομόσπονδης Ιρλανδίας και αφετέρου σκωτικών και αγγλο-

ιρλανδικών δυνάμεων, και έληξε με την νίκη των Ιρλανδών Ομόσπονδων. (Σ.τ.Μ.) 
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Ενδέχεται να προβληθεί η ένσταση πως το ιδανικό μιας Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας, επειδή υποδηλώνει μια πλήρη πολιτική και οικονομική 

επανάσταση, είναι βέβαιον ότι θα απομακρύνει όλους τους μεσοαστούς και 

αριστοκράτες υποστηρικτές μας, επειδή θα φοβηθούν για την απώλεια των 

προνομίων και της περιουσίας τους. 

Τι σημαίνει αυτή η ένσταση; Ότι θα πρέπει να συμβιβασθούμε με τις 

προνομιούχες τάξεις στην Ιρλανδία!  

Μπορούμε όμως να διαλύσουμε την εχθρότητά τους αν τους 

διαβεβαιώσουμε ότι σε μια ελεύθερη Ιρλανδία δεν θα θιγούν τα «προνόμιά» 

τους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε πως όταν η Ιρλανδία θα είναι 

ελεύθερη από τον ξενικό ζυγό, οι Ιρλανδοί στρατιώτες θα φρουρούν τα δόλια 

κέρδη του καπιταλιστή και του μεγαλογαιοκτήμονα από «τα αδύνατα χέρια 

των φτωχών»3, όπως αδίστακτα και αποτελεσματικά πράττουν σήμερα οι 

ερυθροχίτωνες απεσταλμένοι της Αγγλίας. 

Σε καμία άλλη βάση δεν θα ενωθούν αυτές οι τάξεις μαζί μας. Περιμένουμε 

όμως οι λαϊκές μάζες να πολεμήσουν για αυτό το ιδανικό; 

Όταν μιλάτε για την απελευθέρωση της Ιρλανδίας εννοείτε μόνο τα χημικά 

στοιχεία που αποτελούν το έδαφός της ή εννοείτε τον ιρλανδικό λαό; Αν 

εννοείτε αυτόν, από τι προτίθεστε να τον απελευθερώσετε; Από το ζυγό της 

Αγγλίας;  

Όλα όμως τα συστήματα πολιτικής διακυβέρνησης και όλοι οι κυβερνητικοί 

μηχανισμοί δεν είναι παρά η αντανάκλαση των οικονομικών σχέσεων που 

υποκρύπτονται πίσω από αυτούς.  

Η αγγλική κυριαρχία επί της Ιρλανδίας δεν είναι παρά το σύμβολο του 

γεγονότος ότι στο παρελθόν οι Άγγλοι κατακτητές επέβαλλαν σε αυτήν την 

χώρα ένα ιδιοκτησιακό σύστημα θεμελιωμένο πάνω στην λεηλασία, την απάτη 

και τον φόνο. Δηλαδή, όπως η σημερινή ενάσκηση των «δικαιωμάτων επί της 

ιδιοκτησίας», όπως αυτή προήλθε, ενέχει την συνεχιζόμενη πρακτική 

νομιμοποιημένης λεηλασίας και απάτης, έτσι και η αγγλική κυριαρχία 

αποδεικνύεται ως η πιο κατάλληλη μορφή διακυβέρνησης δια της οποίας η 

λεηλασία μπορεί να προστατεύεται και ο αγγλικός  στρατός είναι το πιο 

εύχρηστο εργαλείο δια του οποίου διαπράττεται νόμιμος φόνος όταν οι φόβοι 

των ιδιοκτητριών τάξεων το απαιτήσουν.  

Θεωρώ ότι ο σοσιαλιστής που θα κατέστρεφε ολοσχερώς αυτό το άγρια 

υλιστικό πολιτισμικό σύστημα, το οποίο, μαζί με την αγγλική γλώσσα, έχουμε 

υιοθετήσει στην Ιρλανδία, θα ήταν ένας κατά πολύ πιο θανάσιμος αντίπαλος 

 

3 Στίχος από το περίφημο ποίημα της Τζέιν Φρανσέσκα Άγκνες (Jane Francesca Agnes, 

λογοτεχνικό ψευδώνυμο Speranza), μητέρας του Όσκαρ Ουάιλντ, υπό τον τίτλο «Η χρονιά 

του λιμού» (The Famine Year). Το ποίημα δημοσιεύθηκε το 1847 και αναφέρεται στον 

φοβερό λοιμό («λοιμός της πατάτας») που έπληξε την Ιρλανδία εκείνη την περίοδο. (Σ.τ.Μ.) 
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της αγγλικής κυριαρχίας και κηδεμονίας σε σχέση με τον ρηχό στοχαστή που 

φαντάζεται πως είναι δυνατόν να συμφιλιωθεί η έννοια της ιρλανδικής 

ελευθερίας με αυτές τις δόλιες και καταστροφικές μορφές οικονομικής 

υποτέλειας. Δηλαδή, την τυραννία των μεγαλογαιοκτημόνων, την 

καπιταλιστική απάτη και την αισχρή τοκογλυφία∙ αυτούς τους δηλητηριώδεις 

καρπούς της Νορμανδικής Κατάκτησης, αυτήν την «ανίερη τριάδα», της 

οποίας ο Στρόνγκμποου4 [Strongbow] και ο Ντίαρμουιντ Μακ Μουρτσάντα5  

[Diarmuid MacMurchadha] -Νορμανδός ληστής και Ιρλανδός προδότης- 

υπήρξαν οι πιο ταιριαστοί προάγγελοι και απόστολοι.  

Αν αύριο διώξετε τον αγγλικό στρατό και υψώσετε την πράσινη σημαία της 

Ιρλανδίας στο Κάστρο του Δουβλίνου6 χωρίς να καταπιαστείτε με την 

δημιουργία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, οι προσπάθειές σας θα είναι 

μάταιες. 

Η Αγγλία θα συνεχίσει να σας κυβερνά. Θα συνεχίσει να σας κυβερνά μέσω 

των καπιταλιστών της, των μεγαλογαιοκτημόνων της, των τραπεζιτών της, 

μέσω ολόκληρου του πλέγματος εμπορικών και ατομιστικών θεσμών που 

εμφύτεψε σε αυτήν την χώρα και ποτίστηκε με τα δάκρυα των μανάδων μας 

και το αίμα των μαρτύρων μας. 

Η Αγγλία θα συνεχίσει να σας κυβερνά έως την καταστροφή σας, ακόμη κι 

αν αποτίνετε υποκριτικά φόρο τιμής στο μνημείο μιας Ελευθερίας που έχετε 

προδώσει.   

Ο εθνικισμός χωρίς τον σοσιαλισμό –χωρίς την αναδιοργάνωση της 

κοινωνίας επί τη βάσει μιας ευρύτερης και πιο ανεπτυγμένης μορφής εκείνης 

της κοινοκτημοσύνης που αποτελούσε το θεμέλιο της κοινωνικής οργάνωσης 

της Αρχαίας Έριν7 [Ιρλανδίας]- είναι μονάχα μια εθνική απάτη. 

Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με μια δημόσια διακήρυξη ότι οι καταπιεστές 

μας κατάφεραν τόσο πολύ να μας μπολιάσουν με τις διεστραμμένες 

πεποιθήσεις τους περί δικαιοσύνης και ηθικής, ώστε εμείς τελικά αποφασίσαμε 

να τις υιοθετήσουμε και έτσι δεν θα χρειαζόταν πλέον ένας ξένος στρατός για 

να μας τις επιβάλλει.  

Ως σοσιαλιστής είμαι έτοιμος να κάνω όλα όσα μπορεί ένας άνθρωπος να 

πράξει προκειμένου να ανακτήσει η πατρίδα μας την δίκαιη κληρονομιά της: 

την ανεξαρτησία. Αν όμως μου ζητάτε να παραλείψω έστω και κάτι ελάχιστο 

 

4 Παρατσούκλι του Ριχάρδου ντε Κλερ (1130-1176), κατακτητή της Ιρλανδίας, κατά την 

νορμανδική εισβολή του 1170. (Σ.τ.Μ.) 

5 Ο Μακ Μουρτσάντα  [Diarmuid MacMurchadha] (110-1171) ήταν βασιλιάς του Λέιστερ 

της Ιρλανδίας, ο οποίος για να διασφαλίζει την εξουσία του συνεργάσθηκε στενά με τους 

Νορμανδούς κατακτητές. (Σ.τ.Μ.) 

6 Το Κάστρο του Δουβλίνου ήταν έως το 1922 η έδρα των βρετανικών αρχών κατοχής της 

Ιρλανδίας. (Σ.τ.Μ.) 

7 Αρχαία ονομασία της Ιρλανδίας, που σημαίνει «γη της Δύσης». (Σ.τ.Μ.) 
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από την επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης προκειμένου να κατευναστούν 

οι προνομιούχες τάξεις, τότε θα πρέπει να αρνηθώ. 

Μια τέτοια ενέργεια δεν θα ήταν ούτε έντιμη ούτε εφικτή. Ας μην 

λησμονούμε ότι ποτέ δεν θα πάει στον Παράδεισο εκείνος που βαδίζει 

συντροφιά με τον Διάβολο. Ας διακηρύξουμε ανοικτά την πίστη μας. Η λογική 

των γεγονότων είναι μαζί μας.  

 

 

 

James Connolly, Shan Van Vocht, Ιανουάριος 1897 

Πηγή: https://www.marxists.org/ 

Η μετάφραση έγινε από τα αγγλικά.  

Μετάφραση: Σωτήρης Γιαννέλης 

 

 

Ο Τζέιμς Κόνολυ (James Connolly, 1868-1916) ήταν ένας φημισμένος 

Ιρλανδός επαναστάτης σοσιαλιστής ηγέτης∙ γόνος Ιρλανδών ανθρακωρύχων 

μεταναστών στην Σκωτία, σε ηλικία ένδεκα ετών αναγκάσθηκε να 

εγκαταλείψει το σχολείο για να εργασθεί∙ αναδείχθηκε σε διακεκριμένο 

θεωρητικό του σοσιαλισμού της εποχής του∙ συμμετείχε ενεργά στο 

συνδικαλιστικό και το σοσιαλιστικό κίνημα στην Σκωτία, την Ιρλανδία και τις 

ΗΠΑ∙ ιδρυτής του Ιρλανδικού Σοσιαλιστικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, 

μέλος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος και των Βιομηχανικών 

Εργατών του Κόσμου στις ΗΠΑ, ηγετικό στέλεχος του Σοσιαλιστικού 

Κόμματος της Ιρλανδίας και της Γενικής Εργατικής Ένωσης στο Μπέλφαστ 

και διοικητής της Ιρλανδικής Πολιτοφυλακής∙ ήταν εκ των βασικών 

οργανωτών και ο κύριος στρατιωτικός διοικητής της Πασχαλινής Εξέγερσης 

(24 Απριλίου 1916) στο Δουβλίνο∙ καταδικάσθηκε σε θάνατο και εκτελέσθηκε 

από τον αγγλικό στρατό Κατοχής της Ιρλανδίας βαριά τραυματισμένος και 

ημιλυπόθυμος στις 12 Μαΐου του 1916. 

 

 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:  

Ἡ θυσία τῶν Ἰρλανδῶν ἐπαναστατῶν φωτίζει τὸν δρόμο γιὰ τοὺς σύγχρονους 

μάρτυρες τοῦ Ἔθνους, τῆς Κοινότητας καὶ τῆς Πίστης στὰ χρόνια τοῦ 

σύγχρονου Δεσποτισμοῦ τοῦ Κεφαλαῖου καὶ τῆς ἑωσφορικῆς Παγκόσμιας 

Νέας Τάξης. Ἀπὸ τὸ πνεῦμα τους θὰ γεννηθοῦν οἱ νικητές. 

https://www.marxists.org/
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Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τὸ πασίγνωστο τραγούδι «Τὸ Γελαστὸ Παιδὶ» ἀναφέρεται 

στὸν ἐθνικιστὴ Μάϊκλ Κόλινς, ἡγέτη τοῦ «Σίν Φέϊν» καὶ ἥρωα τοῦ ἰρλανδικοῦ 

ἀγῶνα τῆς Ἀνεξαρτησίας. 

Οἱ ἀντάρτικες τακτικὲς τῶν Ἰρλανδῶν ἐθνικιστῶν σοσιαλιστῶν («εὐκίνητες 

φάλαγγες»: χτυπᾶμε αἰφνιδιαστικὰ καὶ γρήγορα, καὶ φεύγουμε) υἱοθετήθηκαν 

ἀπὸ τὴν ΕΟΚΑ στὴν Κύπρο. 

Μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη πολεμᾶμε τὸ καθεστὼς τῶν σύγχρονων 

Κοσμοεξουσιαστῶν καὶ τῶν ἐγχώριων ὀργάνων τους. 

Καὶ νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι «Σὶν Φέϊν» σημαίνει «Μόνοι Μας». 

Ἐμεῖς τὸ γνωρίζουμε καλὰ αὐτὸ γιατὶ πάντα σὲ ὁλόκληρη τὴν ἱστορία ἤμασταν 

Μόνοι Μας, καὶ Μόνοι Μας νικούσαμε τοὺς ἐχθρούς μας. 

«Τρελλοὶ» σὲ ἕναν κόσμο «λογικῶν» δούλων. 

7/5/2020 
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