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Ο Βούλγαρος αναρχικός Alexander Nakov (Бай Сандо) πέθανε το
πρωί της 10ης Νοεμβρίου 2018, στην ηλικία των 99 ετών.
Ένας από τους τελευταίους αναρχικούς που επέζησαν από τα
σταλινικά γκούλαγκ της Βουλγαρίας. Είχαμε τη μεγάλη τιμή να
τον γνωρίσουμε ως Βαβυλωνία στο 4ο Βαλκανικό Αναρχικό Φεστιβάλ
Βιβλίου που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη το 2009, στη
συνδιοργάνωση του οποίου συμμετείχαμε. Ο ίδιος δάκρυσε όταν
είδε τόσο κόσμο στην Ελλάδα να μοιράζεται τις ελευθεριακές
ιδέες και να μαζεύεται στο φεστιβάλ αλλά και στην πορεία, η
οποία έλαβε χώρα την επόμενη μέρα. Τις μέρες εκείνες δέχτηκε
να μας παραχώρησει μία συνέντευξη, η οποία αποτελεί για εμάς
σήμερα ένα ντοκουμέντο, ένα ζωντανό κομμάτι της επαναστατικής
ιστορίας. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Βαβυλωνία Φύλλο
58 και διατίθεται ηλεκτρονικά παρακάτω.
Αντίο Бай Сандо, όλα συνεχίζονται..!!!
Στο 4ο Αναρχικό Βαλκανικό Φεστιβάλ Βιβλίου είχαμε τη χαρά να
έρθουμε σε επαφή με τον βετεράνο του αναρχικού κινήματος της
Βουλγαρίας Alexander Nakov (ή όπως τον φωνάζουν οι νεαροί
αναρχικοί της Σόφιας “Bai Sando” – θείος Sando). Παρά τα 90
του χρόνια, παραμένει ακμαίος και απάντησε με πάθος στις
ερωτήσεις που του θέσαμε σε συνέντευξη που παραχώρησε για τη
Βαβυλωνία. Έχει εξαιρετική μνήμη και χαίρεται να μοιράζεται
τις προσωπικές του εμπειρίες με τους νεαρούς συντρόφους του:
Πότε ήταν η πρώτη σου επαφή με το αναρχικό κίνημα;
Η πρώτη μου επαφή με το αναρχικό κίνημα συνέβη το 1936, την

εποχή της Ισπανικής Επανάστασης. Και καθώς οι ηγετικές
δυνάμεις σε αυτή την επανάσταση ήταν αναρχικοί, εκείνο τον
καιρό στο Pernik, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, όπου εγώ
δούλευα, ένα παιδί -ο Milen Pavlov- διακινούσε ένα παράνομο
αναρχικό περιοδικό, το οποίο εκδιδόταν από την Ομοσπονδία των
αναρχικών (εκείνη την περίοδο αναρχο-κομμουνιστές -FACB) και
στο οποίο τα γεγονότα της Ισπανίας παρουσιάζονταν τελείως
διαφορετικά απ’ ό,τι τα παρουσίαζε ο κίτρινος τύπος εκείνη την
περίοδο.
Εγώ ξεκίνησα να συμμετέχω σ’ αυτή
ατόμων στο Pernik και αναλάβαμε
Φράνκο με συνθήματα και αφίσες σε
στο Pernik είχα επαφές όχι μόνο

τη συλλογικότητα των 12-13
μία καμπάνια ενάντια στον
τοίχους. Εκείνη την περίοδο
με αναρχικούς αλλά και με

μπολσεβίκους, αλλά επέλεξα τους αναρχικούς γιατί προσέφεραν
πολλή περισσότερη ελευθερία και ανεξαρτησία του ατόμου και
διάβασα επίσης για τις σφαγές των μπολσεβίκων εναντίον των
αναρχικών στο ίδιο περιοδικό που εξέδιδε η FACB στη Σόφια.
Τον Σεπτέμβριο του 1938 οι μπολσεβίκικες δυνάμεις εγκατέλειπαν
την Ισπανία -αφού αντιλήφθηκαν ότι η επανάσταση δεν οδηγιόταν
εκεί που ήθελαν και αφού έλαβαν εντολές από το Στάλιν για την
αποχώρησή τους- αλλά πριν απ’ αυτό φρόντισαν να σαμποτάρουν
την Επανάσταση καθώς δεν ήθελαν να πάρει αναρχική τροπή. Οι
αναρχικοί ωστόσο δεν άφησαν το πεδίο μάχης πριν από τον Μάρτιο
και τον Απρίλιο του 1938. Λίγους μόλις μήνες μετά από αυτά τα
γεγονότα, οι μπολσεβίκοι συνάψανε φιλίες με τους φασίστες,
υπογράφοντας τη Molotov-Ribentrop συνθήκη. Ήταν η συνθήκη που
βοήθησε τον Χίτλερ να ξεκινήσει τον πόλεμο ενάντια στην
Πολωνία -και όταν οι γερμανικές δυνάμεις έφτασαν στη μέση της
Πολωνίας και οι Πολωνοί ήλπιζαν σε βοήθεια, οι ρωσικές
δυνάμεις τους επιτέθηκαν από την άλλη πλευρά!
Ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αναρχικό κίνημα
εξελίχθηκε την περίοδο του Μεσοπολέμου; Μπορείς να μας
περιγράψεις μερικά από τα γεγονότα που καταδεικνύουν την
καταστολή του μοναρχο-φασιστικού καθεστώτος;

Την περίοδο του μεσοπολέμου το αναρχικό κίνημα στη Βουλγαρία
βρισκόταν σε εξαιρετική άνοδο, ιδιαίτερα στη νοτιοδυτική ένωση
της ομοσπονδίας που περιλάμβανε τις πόλεις Blagoevgrad (τότε
ονομαζόταν Gorna Dgumaja), Dupnitza, Pernik, Radomir, το
αναρχικό κίνημα εξελισσόταν πολύ γρήγορα σε όλες αυτές τις
πόλεις και τα χωριά. Είχαμε πολύ καλούς οργανωτές και
ομιλητές, μάλιστα σε κάποιες περιοχές είχαμε περίπου 20
αναρχικούς σε κάθε χωριό. Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου
λειτουργούσαμε πολύ καλά!
Οι αναρχικοί συμμετείχαν σε απεργίες στα καπνεργοστάσια και
αλλού, γενικά ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα της εποχής. Οι
αναρχικοί εκείνη την περίοδο εξέδιδαν πολλά βιβλία και
μπροσούρες. Είχαμε περισσότερους από 20 ανθρώπους που έγραφαν
πάνω σε αναρχικά θέματα, μεταφράζονταν πολλά βιβλία, ιδίως
γύρω στα 1931-’34. Αλλά το 1934 έγινε ένα φιλοφασιστικό
πραξικόπημα κι έτσι απαγορεύτηκαν όλα τα πολιτικά κόμματα και
οργανώσεις αλλά ακόμα και τότε οι ομάδες μας ήταν ενεργείς,
συμμετέχοντας σε όλες τις απεργίες και τις διαδηλώσεις ενάντια
στο καθεστώς. Οι άνθρωποί μας συμμετείχαν, επίσης, σε
καμπάνιες ενάντια στον αλκοολισμό και το κάπνισμα, στα
Εσπεράντο κινήματα κοκ.
Όλη αυτή την περίοδο μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι
ομάδες μας συμμετείχαν σχεδόν παντού με προπαγάνδιση των
αναρχικών ιδεών. Σε όλες αυτές τις δράσεις που οργανώνονταν
από αναρχικούς, ήμουν πολύ ενεργός στην περιοχή μου -ήμουν η
σύνδεση ανάμεσα στις οργανώσεις στις πόλεις Pernik, Dupnitza,
Radomir, Kyestendil αλλά και στα χωριά. Η καταστολή του
φιλοφασιστικού καθεστώτος εντοπιζόταν κυρίως στις δίκες
εναντίον των αναρχικών της περιοχής μας, αλλά και πριν, ιδίως
κατά την περίοδο 1923-’25 σκοτώθηκαν πολλοί από το κίνημά μας.
Πολλοί εκείνη την περίοδο συμμετείχαν ή ακόμη και οργάνωναν
αντάρτικο κίνημα -έτσι οργανώθηκε η εξέγερση του Kilifarevo
από τους αναρχικούς. Οπότε, στην περίοδο του μεσοπολέμου, οι
Βούλγαροι αναρχικοί έπαιξαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Είχαμε
πολύ σημαντικούς, έξυπνους και ταλαντούχους συντρόφους, όπως ο

Manol Vassev, ο Alexander Spaundgiev, ο Varban Kilifarski και
πολλοί άλλοι…
Ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το
κίνημα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο; Ποιες ήταν οι
δραστηριότητες του κινήματος αυτή την περίοδο;
Εκείνη την περίοδο, πριν δηλαδή την επίθεση των Ναζί στη
Σοβιετική Ένωση, πολλοί από μας βρίσκονταν σε φυλακές και σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ οι μπολσεβίκοι δεν διώκονταν,
γιατί δεν είχαν αντιφασιστική δράση εκείνη την περίοδο.
Προχώρησαν στο αντιφασιστικό μόνο όταν ο Χίτλερ επιτέθηκε στη
Σοβιετική Ένωση και μόνο τότε ξεκίνησαν να γεμίζουν οι φυλακές
αλλά κυρίως λόγω του αντάρτικου εκείνη την εποχή… Γιατί ξέραμε
τι θα συνέβαινε σ’ εμάς αν νικούσαν και τελικά επικρατούσαν οι
μπολσεβίκοι και γι’ αυτό δεν είχαμε μαζικό αναρχικό ανάρτικο
κίνημα. Και οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια… αλλά
τέλος πάντων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε αναρχικό
αντάρτικο καθώς και αναρχικούς στη φυλακή.
Από αυτά που ξέρουμε, οι κύριες δυνάμεις ενάντια στο μοναρχοφασιστικό καθεστώς ήταν το Κομμουνιστικό και το Αγροτικό
Κόμμα. Ποιο ήταν το επίπεδο συνεργασίας μαζί τους;
Όταν οι αγρότες και οι κομμουνιστές
ξεκίνησαν
ενιαίο
μέτωπο
-το
αποκαλούμενο “Πατριωτικό Μέτωπο”εμείς δεν συμμετείχαμε, αφού όλη η
δομή ήταν εξουσιαστική και ο σκοπός
τους ήταν να κάνουν την Αντιφασιστική
Ένωση πρόσχημα για την κατάληψη της
εξουσίας της χώρας κι εμείς από την
άλλη δεν θέλαμε να γίνουμε “φίλοι” με
τους μπολσεβίκους.

Εμείς ήμασταν στην πραγματικότητα οι πρώτοι αντιφασίστες στη

Βουλγαρία, γιατί όταν οι μπολσεβίκοι και οι φασίστες είχαν τη
δική τους συνομοσπονδία, στη Βουλγαρία η μόνη αντιφασιστική
τάση προερχόταν από το αναρχικό κίνημα! Δεν υπήρχαν άλλοι
αντιφασίστες στη Βουλγαρία, ίσως μέρος των αγροτών ήταν επίσης
αντιφασίστες -ορισμένοι απ’ αυτούς, γύρω στα 45 άτομα, είχαν
δίκες μαζί με τον ηγέτη τους G.M. Dimitrov και οι περισσότεροι
απ’ αυτούς μπήκαν σε φασιστικές φυλακές. Αλλά εκείνη την
περίοδο οι μπολσεβίκοι δεν φυλακίζονταν, μόνο εμείς και
κάποιοι από το αγροτικό κίνημα.
Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου και σε όλη την ιστορία
μας εμείς και οι μπολσεβίκοι είχαμε πάντα κόντρες, αλλά άλλο
οι κόντρες για ιδεολογικές διαφωνίες και άλλο οι δολοφονίες!
Γιατί και πριν καταλάβουν την εξουσία, κατά τη διάρκεια του
αντάρτικου κινήματος, οι κομμουνιστές ήδη σκότωναν αναρχικούς
στα δάση!
Τότε ήταν που σκοτώθηκε ο σύντροφός μας Kiril Kanev Arnaudov,
κάπου μέσα στα βουνά της Ροδόπης, ο Raiko Kaytazov και πολλοί
άλλοι σύντροφοι, πολύ πριν κατεβούν απ’ τα βουνά… Και όσον
αφορά στους αγρότες, είχαμε κανονικές σχέσεις, τίποτα
ιδιαίτερο, δεν μπορείς να το πεις πραγματική συνεργασία. Αλλά
η στάση μας εξηγείται επειδή όλοι τους, ακόμα και οι
αριστεριστές ήταν πολύ εξουσιαστικοί ενώ εμείς ανέκαθεν
ήμασταν αντιεξουσιαστές!
Πώς αντέδρασε το κίνημα μετά την πτώση του φασιστικού
καθεστώτος και μέχρι την κατάληψη της εξουσίας από τους
μπολσεβίκους;
Όταν κατέλαβαν οι μπολσεβίκοι την εξουσία, στις 9 Σεπτέμβρη
του 1944, συνεργάστηκαν με τις στρατιωτικές δυνάμεις, με μέρος
του αγροτικού κινήματος και με τους σοσιαλδημοκράτες και
δημιούργησαν κάτι που ονομαζόταν “Πατριωτικό Μέτωπο” με το
οποίο θα εξουσίαζαν τη Βουλγαρία την περίοδο που ονομάστηκε “Η
Δημοκρατία του Λαού”.
Το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν στρατόπεδα συγκέντρωσης, ο

αριθμός τους έφτασε τα 86 κι εμείς, οι αναρχικοί, ήμασταν οι
πρώτοι “φιλοξενούμενοι”. Μας έστειλαν κυρίως στο στρατόπεδο
της Dupnitza, όπου υπήρχαν ελάχιστοι φασίστες, οι κρατούμενοι
ήταν στη πλειοψηφία τους αναρχικοί. Στη συνέχεια προσπάθησαν
με “ευγένεια” να καταστρέψουν το κίνημά μας. Έστειλαν έναν
δογματικό μπολσεβίκο, τον Ruben Levi, για να μας μιλήσει
θεωρητικά για τον αναρχισμό, να κάνει δηλαδή μια βόλτα στις
πόλεις και τα χωριά για να μας εξηγήσει πόσο μη ρεαλιστικές
και ουτοπικές είναι οι ιδέες του αναρχισμού. Αλλά όπου και αν
πήγε, οι σύντροφοί μας αντέδρασαν στις ομιλίες του, δείχνοντας
ότι αυτά που έλεγε ήταν καθαρά ψέματα και αντίθετα προς τις
αναρχικές ιδέες και πρακτικές. Έτσι απέτυχε.
Στη

συνέχεια

καταλάβανε

ότι

δεν

υπάρχει

περίπτωση

να

εξαλείψουν τον αναρχισμό χτυπώντας τον ιδεολογικά. Φάνηκαν
αδύναμοι και γι’ αυτό ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τις
καταστροφικές τους δυνάμεις ενάντια στον αναρχισμό.
Με απλά λόγια, δεν υπήρξε ούτε μια μέρα χωρίς συλλήψεις
αναρχικών στη χώρα. Όταν κάναμε μαζικές συγκεντρώσεις, τις
απαγόρευαν. Κλείνανε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης αναρχικούς
χωρίς δίκες. Έκαναν όμως και κάτι δίκες όπως αυτή του ενεργού
συντρόφου μας Manol Vassev -τον έβαλαν φυλακή και πριν τον
απελευθερώσουν τον δηλητηρίασαν στη φυλακή γιατί ήταν καλός
ομιλητής!
Όταν δεν κατάφεραν να σπάσουν το κίνημα, οι μπολσεβίκοι
οργάνωσαν ένα πραγματικό πογκρόμ -τα χαράματα της 16ης
Δεκέμβρη 1948 οι αρχές συνέλαβαν όλους τους αναρχικούς για
τους οποίους υπήρχε φάκελος. Ήταν πραγματική γενοκτονία
εναντίον του αναρχικού κινήματος.
Κάποιοι κατάφεραν να κρυφτούν και διέφυγαν μέσω τουρκικών,
ελληνικών ή γιουγκοσλαβικών συνόρων και περίπου 100 σύντροφοι
συγκεντρώθηκαν στη Γαλλία όπου οργάνωσαν την «Ένωση Βούλγαρων
Εξόριστων Αντιεξουσιαστών». Εκεί εξέδιδαν την εφημερίδα «Ο
Δρόμος μας», που έφτανε λαθραία και στη Βουλγαρία.

Οπότε, οι συλληφθέντες σύντροφοι ήταν περίπου 600-700 και
ρίχτηκαν σε διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ στη συνέχεια
μεταφερθήκαμε όλοι στο Belene στρατόπεδο, όπου το μεγαλύτερο
ποσοστό κρατουμένων (1.500 άτομα) προερχόταν από το Αγροτικό
Κόμμα (από την τάση του Nikola Petkov), ενώ το αμέσως επόμενο
μεγαλύτερο ποσοστό (600 άτομα, ανάμεσα στους οποίους κι εγώ)
ήμασταν οι αναρχικοί. Ακολουθούσαν οι σοσιαλδημοκράτες και
ορισμένοι τροτσκιστές ενώ υπήρχαν και ορισμένοι από τις
φιλοφασιστικές οργανώσεις της Βουλγαρίας, ορισμένοι πρώην
υπουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, βουλευτές κοκ… Αλλά υπήρχαν κι
άλλοι κρατούμενοι -για παράδειγμα έλληνες αντάρτες- που είχαν
δραπετεύσει στη Βουλγαρία για να αποφύγουν διώξεις από τους
φασίστες και τους δεξιούς. Πολλοί απ’ αυτούς πέθαναν εκεί από
την πείνα. Προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε, να τους δίνουμε
φαγητό, αλλά στο Belene ο μεγαλύτερος εχθρός μας ήταν η πείνα
και ο δεύτερος μεγαλύτερος τα βασανιστήρια.
Ελάχιστοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να δραπετεύσουν, μόνο ένας
αναρχικός κι ένας αγρότης…
Μέχρι την πτώση του καθεστώτος, κατάφερε το αναρχικό κίνημα να
αναπτύξει αντιστασιακές δράσεις;
Ναι, υπήρχε συμμετοχή των αναρχικών στην αντίσταση, ακριβώς
την περίοδο που οι περισσότεροι ήμασταν στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Υπήρχε μια ομάδα στην περιοχή Stara Zagora, 2
άτομα που συμμετείχαν στην ομάδα σκοτώθηκαν. Οι περισσότεροι
που πήγαν στα δάση το έκαναν για να αποφύγουν την άμεση
σύλληψη. Αλλά οι μπολσεβίκοι ήταν πολύ καλά οργανωμένοι -είχαν
ρουφιάνους σε κάθε χωριό και πόλη. Και δυστυχώς πέτυχαν παρά
το γεγονός ότι υπήρχε ένοπλο κίνημα που ονομαζόταν «Goryani»
και στο οποίο συμμετείχαν αγρότες και άλλοι, αλλά στην
πραγματικότητα δεν ήταν πολύ δυνατό κίνημα. Κάποιοι σύντροφοί
μας πέρασαν στο αντάρτικο ενάντια στην κομμουνιστική
δικτατορία. Πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά δυστυχώς δεν
υπάρχουν αρκετά γραπτά κείμενα από την περίοδο, όλες οι μνήμες
σβήστηκαν από τους μπολσεβίκους. Πολύ αργότερα κάποιοι
σύντροφοι ξεκίνησαν να γράφουν τις αναμνήσεις τους από τα

στρατόπεδα και τις φυλακές.
Επέζησαν περίπου 15 σύντροφοι που έγραψαν τις αναμνήσεις τους
από το μπολσεβίκικο καθεστώς του τρόμου. Οπότε, σήμερα υπάρχει
βιβλιογραφία για την ιστορία του κινήματός μας. Ίσως τα
καλύτερα για τις αναμνήσεις των συντρόφων είναι αυτά των
Hristo Kolev Yordanov, Stoyan Tzolov, Slaveiko Pavlov, Ivan
Drandov, το δικό μου, τα βιβλία του Georgi Konstantinov που
συνεχίζει να γράφει και πολλών άλλων.
Σύμφωνα με την εμπειρία σου, πώς βλέπεις την εξέλιξη του
σύγχρονου αναρχικού κινήματος και πώς πιστεύεις ότι θα
εξελιχθεί;
Μετά την κατάρρευση του μπολσεβίκικου συστήματος το 1989, όταν
όλες οι χώρες συνθηκολόγησαν άνευ όρων με τις δυτικές
καπιταλιστικές δυνάμεις, το κίνημά μας ήταν λίγο πολύ
κατεστραμμένο και δεν είχε τη δύναμη να ξεκινήσει τους αγώνες
του και πάλι. Οι περισσότεροι οργανωμένοι και ενημερωμένοι
άνθρωποι που συμμετείχαν στο κίνημα σκοτώθηκαν ή εξορίστηκαν,
οπότε αυτοί που επέζησαν ήταν ελάχιστοι, αλλά παρ’ όλα αυτά
επανασυγκροτήσαμε την Αναρχική Ομοσπονδία της Βουλγαρίας (FAB)
ένα χρόνο μετά,
προπαγάνδιση.

στα

1990

και

ξεκινήσαμε

την

αναρχική

Εκδίδαμε τη Svobodna Misal εφημερίδα και το Svobodno Obshetvo
(Ελεύθερη Κοινωνία) περιοδικό, δεκάδες βιβλία για τον
αναρχισμό. Παρά τη γενοκτονία εναντίον μας, εμείς οι
επιζήσαντες καταφέραμε να οργανώσουμε και να επιδράσουμε στους
νεότερους και σήμερα αν και δεν είμαστε τόσοι πολλοί έχουμε
μία σταθερή ομάδα ανθρώπων που πιστεύω ότι θα συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους και θα οργανώσουν δικτύωση με τις αναρχικές
ομάδες σε όλη τη χώρα.
Οπότε, κατά τη γνώμη μου, ένα κίνημα που έχει παρελθόν έχει
και μέλλον! Γι’ αυτό είμαι αισιόδοξος ότι για όσο ζω -τώρα
είμαι 90 χρονών- θα προσφέρω στο κίνημα όσο μπορώ.
Όσον αφορά στο παγκόσμιο αναρχικό κίνημα τώρα, θεωρώ ότι το

κίνημα αργά αλλά σταδιακά μεγαλώνει, ακόμα και σε χώρες όπου ο
αναρχισμός κατεστάλη για πολλά χρόνια, όπως στην πρώην
Γιουγκοσλαβία -στη Σερβία, στη Μακεδονία, στην Κροατία… Στην
Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ ισχυρό, δημοφιλές και ενεργό κίνημα
και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπέστη το χτύπημα της
μπολσεβίκικης μπότας!
Κλείνοντας, πρέπει να πω ότι και
κυρίως σε χώρες τόσο κοντινές όπως
προκειμένω η συντροφικότητα είναι
ανταλλαγή εμπειριών, η οικονομική
κοινούς αγώνες.

σε παγκόσμια κλίμακα αλλά
η Βουλγαρία και η Ελλάδα εν
πολύ σημαντική, όπως και η
βοήθεια και η συμμετοχή σε

Αυτό που συμβουλεύω τους νέους ανθρώπους είναι να παραμείνουν
Ενεργοί, γιατί κάθε κίνημα στηρίζεται σε ενεργά άτομα, στους
ώμους αυτών που είναι έτοιμοι να προσφέρουν τα πάντα, ακόμα
και τη ζωή τους, για να γίνει το κίνημά μας ισχυρότερο!
Alexander Nakov
01/08/1919 – 10/11/2018

* Ο Alexander Nakov γεννήθηκε στη Βουλγαρία τo 1919. Καταγόταν
από φτωχή οικογένεια κι εργαζόταν σε ορυχεία και ως αγρότης.
Από τις αρχές του 1937 συμμετέχει στο αναρχικό κίνημα. Το
1941, ο Nakov και πέντε άλλοι αναρχικοί συνελήφθησαν από την
αστυνομία και καταδικάστηκαν σε 6 έως 8 χρόνια φυλάκιση. Μετά
την απελευθέρωσή του στα τέλη του 1944 συμμετείχε στη
δημιουργία της αναρχικής ομάδας «Ελυζέ Ρεκλύ» και της
Αναρχικής Ένωσης Νοτιοδυτικής Βουλγαρίας.
Μετά την κήρυξη του αναρχικού κινήματος ως παράνομου από τις
κομμουνιστικές αρχές, ο Nakov συνέχισε τη δραστηριότητά του,
συμμετέχοντας σε ένα παράνομο αναρχικό συνέδριο και
οργανώνοντας την αλληλοβοήθεια και τη συμπαράσταση σε
αναρχικούς που καταδιώκονταν από το κράτος. Αποτέλεσμα αυτής
του της δραστηριότητας ήταν να συλληφθεί το 1948 και να
σταλθεί στο στρατόπεδο εργασίας Belene όπου κρατήθηκε μέχρι το
1953. Μετά την απελευθέρωσή του, συνέχισε την αναρχική
δραστηριότητα, με διανομή παράνομων εντύπων και δράση στα
δίκτυα αλληλοβοήθειας.
Με

την

πτώση

του

καθεστώτος,

ο

Nakov

συμμετείχε

στην

επανίδρυση της Βουλγαρικής Αναρχοκομμουνιστικής Ομοσπονδίας, η
οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Βουλγαρική Αναρχική
Ομοσπονδία. Πριν από μια δεκαετία κυκλοφόρησε το βιβλίο του
στα βουλγάρικα ”Φάκελος 1218”.

