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Ο Τομάς Ιμπάνιεθ, γιος Ισπανής εξόριστης στη Γαλλία, συμμετέχει ενεργά στο 

ελευθεριακό κίνημα τόσο στη Γαλλία από το 1960 όσο και στην Ισπανία μετά την 

πτώση της δικτατορίας του Φράνκο. Στο Παρίσι, φοιτητής στη Σορβόννη, παίρνει 

μέρος στις δραστηριότητες διάφορων αναρχικών ομάδων και το 1963 συμμετέχει 

στη δημιουργία του Συνδέσμου Αναρχικών Φοιτητών (LEA) όπου στη συνέχεια 

θα ενσωματωθούν και οι αναρχικοί φοιτητές της Ναντέρ μεταξύ των οποίων ο 

Ζαν-Πιερ Ντιτέιγ και ο Ντανιέλ ΚονΜπεντίτ. Το 1968 παίρνει μέρος στα γεγονότα 

του Μάη, στο Παρίσι, μέσα από τη δράση του κινήματος «22 Μάρτη» μαζί με 

τους ΚονΜπεντίτ και Ντιτέιγ. Το 1973 επιστρέφει στην Ισπανία και αγωνίζεται για 

την επανίδρυση της αναρχικής Εθνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CNT). 

Αργότερα γίνεται καθηγητής στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης 

(UAB), στην έδρα της κοινωνικής ψυχολογίας. Είναι ένας από τους εμπνευστές 

του πασίγνωστου αναρχικού συμβόλου «Α μέσα σε κύκλο», τον Απρίλιο του 

1964. Έχει γράψει πλήθος άρθρων και βιβλίων, μεταξύ των οποίων τα 

μεταφρασμένα και στα ελληνικά: «Ο αναρχισμός σε κίνηση» (Ευτοπία, 2016) και 

«Ο λαβύρινθος μιας ελευθεριακής πολιτικής εξουσίας» (Ελευθεριακή Κουλτούρα, 

2014). 

 

Ο Ζαν-Πιέρ Ντιτέιγ από τα μαθητικά του χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του ’60, 

συμμετέχει στο αναρχικό αντιμιλιταριστικό κίνημα και το 1964, φοιτητής πια, 

σχηματίζει μαζί με άλλους την αναρχική ομάδα του Πανεπιστημίου της Ναντέρ. Η 

ομάδα δεν θα περιοριστεί μόνο στους φοιτητικούς κύκλους, στη συνέχεια θα 

ενταχθεί στο Σύνδεσμο Αναρχικών Φοιτητών, κατόπιν δε στη γαλλική Αναρχική 

Ομοσπονδία (FA), απ’ όπου θα αποχωρήσει το 1967. Το 1968, μετά από την 

κατάληψη του κτιρίου διοίκησης της Ναντέρ στις 22 Μάρτη, συμβάλλει 

αποφασιστικά στη δημιουργία του ομώνυμου κινήματος που θα παίξει 

καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα του Μάη και Ιούνη του ’68. Στη συνέχεια 

ασχολείται με τη διδασκαλία στον τομέα της κοινωνικής ψυχολογίας, 

συνεργάζεται με άλλους αναρχικούς όπως ο Εντουάρντο Κολόμπο στην έκδοση 



περιοδικών, συνεταιρίζεται σε αγροτικές και τυπογραφικές δραστηριότητες, έχει 

πολύχρονη συμβολή στην οργάνωση ελευθεριακών camps, και στη δεκαετία του 

’80 θα δημιουργήσει τις ελευθεριακές εκδόσεις Acratie. Έχει γράψει μεταξύ 

άλλων τα βιβλία «Ναντέρ, προς το κίνημα 22 Μάρτη» (Acratie, 1988) και «Μάης 

’68 , Ένα πολιτικό κίνημα» (Acratie, 2008). 

 

Η Κλερ Οζιάς, το Μάη του ’68, συμμετέχει ως μαθήτρια στην ίδρυση της 

Επιτροπής Δράσης Μαθητών (CAL) στη Λυόν όπου και παίρνει μέρος στα 

γεγονότα εμπνεόμενη από τις θέσεις και τις πρακτικές του «Κινήματος 22 

Μάρτη». Αγωνίστρια του φεμινιστικού κινήματος, αργότερα ως ιστορικός θα 

καταπιαστεί με θέματα που αφορούν κυρίως τον αναρχισμό (τις γυναίκες 

εκπροσώπους του) και τους Ρομά. Το 2004, στη Μασσαλία, συμμετέχει στην 

ίδρυση των εκδόσεων Egregores. Συγγραφέας πολλών βιβλίων, όπως «Έμμα 

Γκόλντμαν, μία τραγωδία της γυναικείας χειραφέτησης» (Syros, 1978), «Οι 

τσιγγάνοι. Η σκληρή μοίρα των Ρομ της Ανατολής» (Michalon, 1995), «Λουίζ 

Μισέλ, μία ετερογενής αναρχική» (Monde Libertaire και Alternative Libertaire, 

1999), ενώ πέρσι κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Αλητόβιοι –“Υπόκοσμος” και κακά 

παιδιά στο Μάη του ’68» (Atelier de création libertaire, 2017), που αναφέρεται 

στη δράση των περιθωριακών στοιχείων (με άλλη ονομασία κάθε φορά ανάλογα 

την πόλη) κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. 

 


