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                                                  Επαναστατική Κατήχηση 
                                         του Μιχαήλ Μπακούνιν 

                                                                      1866 

 

 

……………………………………………………….. 

 

II. Αληηθαζηζηψληαο ηελ ιαηξεία ηνπ Θενχ κε ζεβαζκφ θαη ηελ αγάπε γηα ηελ αλζξσπφηεηα, 

ππνζηεξίδνπκε ηελ αλζξψπηλε ινγηθή ζαλ ην κνλαδηθφ θξηηήξην ηεο αιήζεηαο, ηελ 

αλζξψπηλε ζπλείδεζε ζαλ ηελ βάζε ηεο δηθαηνζχλεο, ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ειεπζεξία 

ζαλ ηελ κνλαδηθή πεγή ηεο ηάμεο ζηελ θνηλσλία. 

 

ΗΗΗ. Ζ Διεπζεξία είλαη ην απφιπην δηθαίσκα θάζε ελήιηθνπ άλδξα θαη γπλαίθαο λα κελ έρνπλ 

άιιν θξηηή γηα ηηο πξάμεηο ηνπο παξά ηελ δηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη ηελ δηθή ηνπο ινγηθή, λα 

είλαη ππεχζπλνη πξψηα ζηνπο εαπηνχο ηνπο θαη κεηά ζηελ θνηλσλία ηελ νπνία έρνπλ 

εζεινληηθά απνδερηεί. 

 

IV. Γελ είλαη αιήζεηα φηη ε ειεπζεξία ελφο αλζξψπνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ειεπζεξία ηνπ 

άιινπ αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο είλαη πξαγκαηηθά ειεχζεξνο ζηνλ βαζκφ πνπ ε ειεπζεξία ηνπ, 

πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη θαζξεθηηζκέλε ζηελ ειεχζεξε ζπλαίλεζε ησλ ζπλαλζξψπσλ 

ηνπ, βξίζθεη επηβεβαίσζε θαη αλάπηπμε ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Ο άλζξσπνο είλαη 

πξαγκαηηθά ειεχζεξνο κφλν αλάκεζα ζε εμίζνπ ειεχζεξνπο αλζξψπνπο, ε ζθιαβηά αθφκα 

θαη κίαο κφλν αλζξψπηλεο χπαξμεο  παξαβηάδεη ηελ αλζξσπφηεηα θαη αξλείηαη ηελ ειεπζεξία 

φισλ. 

 

V. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ε ειεπζεξία ηνπ θαζέλα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκε κφλν κέζα ζηελ 

ηζφηεηα φισλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ειεπζεξίαο δηακέζνπ ηεο ηζφηεηαο, θαη’ αξρήλ θαη 

ζηελ πξάμε, είλαη ε δηθαηνζχλε. 

 

VI. Αλ ππάξρεη κηα βαζηθή αξρή ηεο αλζξψπηλεο εζηθήο, απηή είλαη ε ειεπζεξία. Σν λα 

ζέβεζαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλαλζξψπνπ ζνπ είλαη θαζήθνλ, ην λα ηνλ αγαπάο, ηνλ βνεζάο 

θαη λα ηνλ ππεξεηείο είλαη αμία. 

 

VII. Απφιπηε απφξξηςε θάζε εμνπζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηήο πνπ ζπζηάδεη ηελ 

ειεπζεξία γηα ην θαιφ ηνπ Κξάηνπο. Ζ πξσηφγνλε θνηλσλία δελ είρε επίγλσζε ηεο 

ειεπζεξίαο θαη θαζψο ε θνηλσλία εμειίρζεθε, πξηλ ηελ πιήξε αθχπληζε ηεο αλζξψπηλεο 

ινγηθήο θαη ειεπζεξίαο, πέξαζε έλα ζηάδην πνπ ειεγρφηαλ απφ ηελ αλζξψπηλε θαη ζετθή 

εμνπζία. Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο πξέπεη ηψξα λα αλαδηνξγαλσζεί 

πάλσ ζηελ βάζε ηεο ειεπζεξίαο. Γη’ απηφ, ε ηάμε ζηελ θνηλσλία πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα 

ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αηνκηθήο αλεμαξηεζίαο, φπσο επίζεο θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. 

 

VIII. Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο δσήο δελ πξέπεη, φπσο γίλεηαη 

ζήκεξα, λα θαηεπζχλεηαη απφ ηελ θνξπθή ζηελ βάζε – απφ ην θέληξν ζηελ πεξηθέξεηα- 

επηβάιινληαο ηελ ελφηεηα κέζσ ηεο αλαγθαζηηθήο ζπγθεληξνπνίεζεο. Αληίζεηα πξέπεη λα 

αλαδηνξγαλσζεί γηα λα πξνθχπηεη απφ ηελ βάζε ζηελ θνξπθή – απφ ηελ πεξηθέξεηα ζην 

θέληξν- ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ειεχζεξεο έλσζεο θαη νκνζπνλδηνπνίεζεο. 

 

IX. Πνιηηηθή Οξγάλσζε.  

 

Δίλαη αδχλαηνλ λα νξηζηεί κηα ζπκπαγήο, παγθφζκηα θαη ππνρξεσηηθή λφξκα γηα ηελ 

εζσηεξηθή αλάπηπμε θαη πνιηηηθή νξγάλσζε θάζε έζλνπο. Ζ δσή θάζε έζλνπο ππνηάζζεηαη 

ζε κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηθψλ, γεσγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ 

θάλεη αδχλαην ην λα εγθαζηδξπζεί έλα κνληέιν νξγάλσζεο πνπ λα ηζρχεη εμίζνπ γηα φινπο. 
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Κάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα ζα ήηαλ απφιπηα αλέθηθηε. Θα θαηέπληγε ηνλ πινχην θαη ηνλ 

απζνξκεηηζκφ ηεο δσήο, ν νπνίνο αλζίδεη κφλν ζηελ απεξηφξηζηε πνηθηιία θαη επηπιένλ, ζα 

εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηηο πην βαζηθέο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο. Όκσο, ρσξίο νξηζκέλεο 

απφιπηα αλαγθαίεο ζπλζήθεο ε πξαθηηθή πξαγκαηνπνίεζε ηεο ειεπζεξίαο ζα είλαη γηα πάληα 

αδχλαηε. 

 

Απηέο νη ζπλζήθεο είλαη: 

 

Α. Ζ θαηάξγεζε φισλ ησλ θξαηηθψλ ζξεζθεηψλ θαη φισλ ησλ πξνλνκηνχρσλ εθθιεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εθείλσλ πνπ δηαηεξνχληαη ή ππνζηεξίδνληαη απφ θξαηηθέο 

επηδνηήζεηο. Απφιπηε αλεμαξηεζία θάζε ζξεζθείαο λα ρηίδεη λανχο ζηνπο ζενχο ηεο θαη λα 

πιεξψλεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηνπο ηεξείο ηεο. 

 

Β. Οη εθθιεζίεο πνπ ζεσξνχληαη ζξεζθεπηηθέο εηαηξείεο δελ πξέπεη πνηέ λα απνιακβάλνπλ 

ηα ίδηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαγσγηθέο ελψζεηο, νχηε κπνξεί λα 

ηνπο αλαηεζεί ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, γηαηί ππάξρνπλ θπξίσο γηα λα αξλνχληαη ηελ εζηθή 

θαη ηελ ειεπζεξία θαη λα θεξδίδνπλ απφ ηελ πξνζνδνθφξα πξαθηηθή ηεο δπζεδαηκνλίαο. 

 

Γ. Καηάξγεζε ηεο κνλαξρίαο, εγθαζίδξπζε ηεο θνηλνπνιηηείαο. 

 

Γ. Καηάξγεζε ησλ ηάμεσλ, ηεο ηεξαξρίαο θαη ησλ πξνλνκίσλ, απφιπηε ηζφηεηα πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ γηα φινπο ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, θαζνιηθφ δηθαίσκα ςήθνπ. (Όρη ζην 

Κξάηνο, αιιά ζηηο ελψζεηο ηεο λέαο θνηλσλίαο. εκείσζε ηνπ Μάμ Νεηηιψ) 

 

Δ. Καηάξγεζε, δηάιπζε θαη εζηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή απνζχλζεζε ηνπ δηαβξσηηθνχ, 

ηεξαξρηθνχ, ζπγθεληξσηηθνχ Κξάηνπο, ηνπ δίδπκνπ αδειθνχ ηεο Δθθιεζίαο, θαη σο ηέηνηνπ, 

κφληκε αηηία ηεο έλδεηαο, ηεο απνθηήλσζεο θαη ππνδνχισζεο ηνπ ιανχ. Απηφ θπζηθά 

ζπλεπάγεηαη ηα αθφινπζα: Καηάξγεζε φισλ ησλ θξαηηθψλ παλεπηζηεκίσλ: Ζ δεκφζηα 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα δηεπζχλεηαη κφλν απφ ηηο θνηλφηεηεο θαη ηηο ειεχζεξεο ελψζεηο. 

Καηάξγεζε ηνπ θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο: φινη νη δηθαζηέο πξέπεη λα 

εθιέγνληαη απφ ηνλ ιαφ. Καηάξγεζε φισλ ησλ πνηληθψλ, αζηηθψλ θαη λνκηθψλ θσδίθσλ πνπ 

ηζρχνπλ ηψξα ζηελ Δπξψπε: γηαηί ν θψδηθαο ηεο ειεπζεξίαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κφλν 

απφ ηελ ίδηα ηελ ειεπζεξία. Καηάξγεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη φισλ ησλ άιισλ ζεζκψλ θξαηηθήο 

πίζηεο. Καηάξγεζε θάζε ζπγθεληξσηηθήο δηνίθεζεο, γξαθεηνθξαηίαο θαη φισλ ησλ ηαθηηθψλ 

ζηξαηψλ θαη ηεο θξαηηθήο αζηπλνκίαο. 

 

Ε. Αδηακεζνιάβεηε άκεζε εθινγή φισλ ησλ δηθαζηηθψλ θαη δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαζψο 

επίζεο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ (εζληθνί, επαξρηαθνί θαη θνηλνηηθνί απεζηαικέλνη) κε 

θαζνιηθή ςεθνθνξία θαη ησλ δχν θχισλ. 

 

Ζ. Δζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε θάζε ρψξαο ζηελ βάζε ηεο απφιπηεο ειεπζεξίαο ησλ αηφκσλ, 

ησλ παξαγσγηθψλ ελψζεσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ. Αλαγθαηφηεηα γηα αλαγλψξηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απνρψξεζεο: θάζε άηνκν, θάζε έλσζε, θάζε θνκκνχλα, θάζε πεξηνρή, θάζε 

έζλνο έρεη ην απφιπην δηθαίσκα γηα απηνδηάζεζε, λα ελσζεί ή λα κελ ελσζεί , λα ζπκκαρήζεη 

κε φπνηνλ επηζπκεί θαη λα απνθεξχζζεη ηελ ζπκκαρία ηνπ ρσξίο ζεβαζκφ πξνο ηα 

απνθαινχκελα ηζηνξηθά δηθαηψκαηα (δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλα απφ λνκηθά πξνεγνχκελα) ή 

ηελ άλεζε ησλ γεηηφλσλ ηνπο. Αθνχ ην δηθαίσκα λα απνρσξείο είλαη θαηνρπξσκέλν, ε 

απνρψξεζε δελ ζα είλαη πιένλ απαξαίηεηε. Με ηελ δηάιπζε κηαο «ελφηεηαο» πνπ έρεη 

επηβιεζεί κε ηελ βία, νη κνλάδεο ηεο θνηλσλίαο ζα νδεγεζνχλ ζηελ έλσζε  απφ ηελ ηζρπξή 

ακνηβαία έιμε θαη απφ έκθπηεο αλαγθαηφηεηεο. Καζαγηαζκέλεο απφ ηελ ειεπζεξία, απηέο νη 

λέεο νκνζπνλδίεο θνηλνηήησλ, επαξρηψλ, πεξηνρψλ θαη εζλψλ ηφηε ζα είλαη πξαγκαηηθά 

ηζρπξέο, παξαγσγηθέο θαη άξξεθηεο. 
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Θ. Αηνκηθά Γηθαηψκαηα.  

 

1. Γηθαίσκα θάζε άλδξα θαη γπλαίθαο, απφ ηελ γέλλεζε ηνπ κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζε, 

γηα πιήξε ζπληήξεζε, ξνπρηζκφ, δηαηξνθή, ζηέγε, θξνληίδα, θαζνδήγεζε, 

εθπαίδεπζε (δεκφζηα ζρνιεία, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, αλψηεξε εθπαίδεπζε, 

θαιιηηερληθή, βηνκεραληθή θαη επηζηεκνληθή), φια κε έμνδα ηεο θνηλσλίαο. 

 

2. Ίζν δηθαίσκα γηα φινπο ηνπο έθεβνπο, αθνχ έρνπλ ειεχζεξα επηιέμεη ην επάγγεικα ηνπο, 

λα βνεζεζνχλ θαη λα ππνζηεξηρηνχλ ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ απφ ηελ θνηλσλία. 

Μεηά απ’ απηφ, ε θνηλσλία δελ ζα αζθήζεη θακία εμνπζία ή επίβιεςε πάλσ ηνπο παξά κφλν 

ζα ζεβαζηεί θαη αλ είλαη απαξαίηεην ζα ππεξαζπηζηεί ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηα 

ηνπο. 

 

3. Ζ ειεπζεξία ησλ ελειίθσλ θαη ησλ δχν θχισλ πξέπεη λα είλαη απφιπηε θαη πιήξεο, 

ειεπζεξία λα έξζνπλ θαη λα θχγνπλ, λα αθνχζνπλ φιεο ηηο γλψκεο, λα είλαη ηεκπέιεδεο ή 

ελεξγνί, εζηθνί ή αλήζηθνη, ελ ζπληνκία, λα δηαζέηνπλ ην άηνκν ηνπο ή ηα αγαζά ηνπο φπσο 

επηζπκνχλ, λα κελ δίλνπλ ινγαξηαζκφ ζε θαλέλαλ. Διεπζεξία λα δνπλ, ηίκηα απφ ηελ δηθή 

ηνπο εξγαζία, αθφκα θαη εηο βάξνο αηφκσλ πνπ εζεινληηθά αλέρνληαη ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπο. 

 

4. Απεξηφξηζηε ειεπζεξία πξνπαγάλδαο, ιφγνπ, ηχπνπ, δεκφζηαο ή αηνκηθήο ζπλεχξεζεο, 

ρσξίο άιιν πεξηνξηζκφ εθηφο απφ ηελ θπζηθή επεξγεηηθή δχλακε ηεο θνηλήο γλψκεο. 

Απφιπηε ειεπζεξία λα νξγαλσζνχλ ελψζεηο αθφκα θαη γηα θξπθνχο αλήζηθνπο ζθνπνχο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθφκα θαη εθείλσλ ησλ ελψζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ππνλφκεπζε 

(ή θαηαζηξνθή) ηεο αηνκηθήο θαη δεκφζηαο ειεπζεξίαο. 

 

5. Ζ ειεπζεξία κπνξεί θαη πξέπεη λα ππεξαζπηζηεί κφλν κε ειεπζεξία: ην λα ππνζηεξίμνπκε 

πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο κε ην πξφζρεκα φηη ηελ ππεξαζπίδνπκε είλαη κηα επηθίλδπλε 

πιάλε. Όπσο ε εζηθή δελ έρεη άιιε πεγή, άιιν αληηθείκελν, άιιν θίλεηξν απφ ηελ 

ειεπζεξία, φινη νη πεξηνξηζκνί ηεο ειεπζεξίαο κε ζθνπφ λα δηαθπιαρζεί ε εζηθή πάληα ήηαλ 

εηο βάξνο ηεο ηειεπηαίαο. Ζ ςπρνινγία, ε ζηαηηζηηθή θαη φιε ε ηζηνξία απνδεηθλχεη  φηη ε 

αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλεζηθφηεηα είλαη αλαπφθεπθηα απνηειέζκαηα κηαο ιαλζαζκέλεο 

ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ηνπ εθθπιηζκνχ ηεο δεκφζηαο εζηθήο θαη ηελ δηαθζνξά 

ηεο θνηλήο γλψκεο θαη πάλσ απ’ φια, ηεο θαχιεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο. Έλαο επηθαλήο 

Βέιγνο ζηαηηζηηθνιφγνο (Quetelet) δείρλεη φηη ε θνηλσλία αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα ηα 

εγθιήκαηα πνπ αξγφηεξα δηαπξάηηνληαη απφ εγθιεκαηίεο. πλεπάγεηαη φηη φιεο νη 

πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπηζηεί ε θνηλσληθή αλεζηθφηεηα κε απζηεξή λνκνζεζία ε νπνία 

παξαβηάδεη ηελ αηνκηθή ειεπζεξία πξέπεη λα απνηχρεη. Ζ εκπεηξία, αληίζεηα, δειψλεη φηη έλα 

θαηαπηεζηηθφ θαη απηαξρηθφ ζχζηεκα, καθξηά απφ ην λα εκπνδίδεη, απιά απμάλεη ην έγθιεκα, 

φηη ε δεκφζηα θαη αηνκηθή εζηθή πέθηεη ή πςψλεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ ε αηνκηθή ειεπζεξία 

πεξηνξίδεηαη ή δηεπξχλεηαη. πλεπάγεηαη φηη κε ζθνπφ λα αλαγελλεζεί ε θνηλσλία, πξέπεη 

πξψηα λα μεξηδψζνπκε εληειψο απηφ ην θνηλσληθφ  θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αληζφηεηα, ην πξνλφκην θαη ηελ πεξηθξφλεζε γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Αθνχ έρεη 

αλαθαηαζθεπαζηεί ε θνηλσλία ζηελ βάζε ηεο πην πιήξνπο ειεπζεξίαο, ηζφηεηαο θαη 

δηθαηνζχλεο – γηα λα κελ αλαθέξνπκε ηε δνπιεηά γηα φινπο θαη κηα θσηηζκέλε εθπαίδεπζε 

εκπλεπζκέλε απφ ηνλ ζεβαζκφ γηα ηνλ άλζξσπν- ε θνηλή γλψκε ηφηε ζα αληαλαθιά ηελ λέα 

αλζξσπφηεηα θαη ζα γίλεη έλαο θπζηθφο θξνπξφο ηεο πην απφιπηεο ειεπζεξίαο (θαη δεκφζηαο 

ηάμεο,εθδ.) 

 

6. Παξ’ φια απηά ε θνηλσλία δελ κπνξεί λα αθεζεί εληειψο αλππεξάζπηζηε απέλαληη ζηα 

θαθνήζε θαη παξαζηηηθά άηνκα. Ζ εξγαζία πξέπεη λα είλαη ε βάζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ. Οη κνλάδεο ηεο θνηλσλίαο, θαζεκηά κέζα ζηελ δηθή ηεο δηθαηνδνζία, κπνξεί λα 

αθαηξέζεη απφ φινπο απηνχο ηνπο αληηθνηλσληθνχο ελήιηθεο ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα (εθηφο 

απφ ηνπο γέξνπο, ηνπο αξξψζηνπο θαη εθείλνπο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ ηδησηηθή ή δεκφζηα 
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βνήζεηα) θαη ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνθαηαζηήζνπλ ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα κφιηο 

αξρίζνπλ λα δνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

7. Ζ ειεπζεξία θάζε αηφκνπ είλαη αλαπαιινηξίσηε θαη ε θνηλσλία δελ ζα απαηηήζεη πνηέ έλα 

άηνκν λα παξαδψζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ή λα ππνγξάςεη ζπκβφιαηα κε άιια άηνκα παξά 

κφλν ζηελ βάζε ηεο πην πιήξνπο ηζφηεηαο θαη ακνηβαηφηεηαο. Ζ θνηλσλία δελ κπνξεί βίαηα 

λα εκπνδίζεη θαλέλαλ άλδξα ή γπλαίθα ηφζν ζηεξεκέλν απφ πξνζσπηθή αμηνπξέπεηα λα 

βάιεη ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο ζε εζεινληηθή δνπιεία ζε έλα άιιν άηνκν, αιιά κπνξεί δίθαηα λα 

αληηκεησπίζεη απηά ηα άηνκα ζαλ παξάζηηα, κε εγθεθξηκέλα λα απνιακβάλνπλ ηελ πνιηηηθή 

ειεπζεξία,  αλ θαη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνπιείαο ηνπο. 

 

8. Σα άηνκα πνπ ράλνπλ ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ηνπο ζα ράλνπλ επίζεο θαη ηελ θεδεκνλία 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Σα άηνκα πνπ παξαβηάδνπλ ηηο εζεινληηθέο ζπκθσλίεο, θιέβνπλ, 

πξνθαινχλ ζσκαηηθή βιάβε, ή πάλσ απ’ φια παξαβηάδνπλ ηελ ειεπζεξία θάζε αηφκνπ, 

γεγελή ή αιινδαπνχ, ζα ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο θνηλσλίαο.  

 

………………………………………………………………………………… 

 

10. Σα άηνκα πνπ θαηαδηθάδνληαη απφ ηνπο λφκνπο θάζε έλσζεο (θνκκνχλαο, επαξρίαο, 

πεξηνρήο, ή έζλνπο) δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα απνθχγνπλ ηελ ηηκσξία δειψλνληαο φηη 

επηζπκνχλ λα απνρσξήζνπλ απφ απηή ηελ έλσζε. Αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε έλσζε ζα 

έρεη ην ίδην δηθαίσκα λα ηνλ απνβάιιεη θαη λα ηνλ ζέζεη εθηφο ηεο εγγχεζεο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο. 

 

 

 

 

 

I.Γηθαηψκαηα  Έλσζεο (Φεληεξαιηζκφο).  

 

Οη ζπλεξγαηηθέο ελψζεηο ησλ εξγαηψλ είλαη έλα θαηλνχξην γεγνλφο ζηελ ηζηνξία. Απηή ηελ 

ζηηγκή κπνξνχκε κφλν λα πηζαλνινγήζνπκε  γη’ απηέο, αιιά φρη λα θαζνξίζνπκε ηελ 

ηεξάζηηα αλάπηπμε πνπ αλακθίβνια ζα επηηχρνπλ ζηηο θαηλνχξηεο πνιηηηθέο άγνλεο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηνπ κέιινληνο. Δίλαη δπλαηφλ θαη αθφκα πνιχ πηζαλφλ θάπνηα κέξα λα 

μεπεξάζνπλ ηα φξηα ησλ πφιεσλ, επαξρηψλ αθφκα θαη ησλ θξαηψλ. Μπνξνχλ λα 

αλαζπζηήζνπλ εμνινθιήξνπ ηελ θνηλσλία, ρσξίδνληαο ηελ φρη ζε έζλε, αιιά ζε 

δηαθνξεηηθέο βηνκεραληθέο νκάδεο, νξγαλσκέλεο φρη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο πνιηηηθήο, 

αιιά κε εθείλεο ηεο παξαγσγήο. Αιιά απηφ είλαη γηα ην κέιινλ. Όηη θαη λα γίλεη, κπνξνχκε 

ήδε λα ππνζηεξίμνπκε  απηή ηελ βαζηθή αξρή: Άζρεηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ή ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο φιεο νη ελψζεηο, φπσο θαη φια ηα άηνκα, πξέπεη λα απνιακβάλνπλ απφιπηε 

ειεπζεξία. Οχηε ε θνηλσλία, νχηε θαλέλα κέξνο ηεο θνηλσλίαο – θνηλφηεηα, επαξρία ή 

έζλνο—έρεη ην δηθαίσκα λα εκπνδίζεη ηα ειεχζεξα άηνκα απφ ην λα ελσζνχλ ειεχζεξα γηα 

νπνηνλδήπνηε ζθνπφ: πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, επηζηεκνληθφ, θαιιηηερληθφ, ή αθφκα θαη γηα 

ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηελ δηαθζνξά ησλ λέσλ ή ηνλ αιθννιηζκφ, δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη 

αλήιηθνη. Σν λα αληηκεησπίδεηο ηνπο ηζαξιαηάλνπο θαη ηηο θζνξνπνηέο ελψζεηο είλαη ππφζεζε 

εηδηθά ηεο θνηλήο γλψκεο. Αιιά ε θνηλσλία είλαη ππνρξεσκέλε λα αξλεζεί λα εγγπεζεί 

πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζε θάζε έλσζε ή ζπιινγηθφ ζψκα ηνπ νπνίνπ νη ζθνπνί ή νη θαλφλεο 

παξαβηάδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο αλζξψπηλεο δηθαηνζχλεο. Σα άηνκα δελ ζα ηηκσξνχληαη ή 

ζηεξνχληαη απφ φια ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ηνπο δηθαηψκαηα απιά θαη κφλν επεηδή 

αλήθνπλ ζε ηέηνηεο κε αλαγλσξηζκέλεο θνηλσλίεο. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο αλαγλσξηζκέλεο 

θαη ηηο κε αλαγλσξηζκέλεο ελψζεηο ζα είλαη ε αθφινπζε: νη λνκηθά αλαγλσξηζκέλεο ελψζεηο 

ζα έρνπλ ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο θνηλφηεηαο ελάληηα ζε άηνκα ή αλαγλσξηζκέλεο 

νκάδεο πνπ αξλνχληαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο εζεινληηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Οη λνκηθά κε 

αλαγλσξηζκέλεο ελψζεηο δελ ζα έρνπλ απηή ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλφηεηαο θαη θακία απφ ηηο 

ζπκθσλίεο ηνπο δελ ζα ζεσξείηαη δεζκεπηηθή.  
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Κ. Ζ δηαίξεζε κηαο ρψξαο ζε πεξηνρέο, επαξρίεο, πεξηθέξεηεο θαη θνηλφηεηεο φπσο ζηελ 

Γαιιία, ζα εμαξηάηαη θπζηθά απφ ηηο παξαδφζεηο, ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο θαη ηελ 

εηδηθή θχζε θάζε ρψξαο. Μπνξνχκε εδψ απιά θαη κφλν λα δείμνπκε ηηο δχν βαζηθέο θαη 

αλακθηζβήηεηεο αξρέο νη νπνίεο πξέπεη λα κπνπλ ζ’ εθαξκνγή απφ θάζε ρψξα πνπ ζνβαξά 

πξνζπαζεί λα νξγαλψζεη κηα ειεχζεξε θνηλσλία. Πξψηνλ: φιεο νη νξγαλψζεηο πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπλ κέζσ νκνζπνλδνπνίεζεο απφ ηελ βάζε πξνο ηελ θνξπθή, απφ ηελ θνηλφηεηα 

ζηελ ζπληνληζηηθή έλσζε ηεο ρψξαο ή ηνπ έζλνπο. Γεχηεξνλ: πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 

έλα απηφλνκν ελδηάκεζν ζψκα αλάκεζα ζηελ θνηλφηεηα θαη ηελ ρψξα, ην ηκήκα, ηελ πεξηνρή 

ή ηελ επαξρία. Υσξίο έλα ηέηνην απηφλνκν ελδηάκεζν ζψκα, ε θνηλφηεηα (κε ηελ ζηελή 

έλλνηα ηνπ φξνπ) ζα είλαη πνιχ απνκνλσκέλε θαη πνιχ αδχλακε γηα λα είλαη ηθαλή λα 

αληηζηαζεί ζηελ δεζπνηηθή ζπγθεληξσηηθή πίεζε ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία αλαπφθεπθηα ζα 

απνθαηαζηήζεη ζηελ εμνπζία (φπσο ζπλέβεθε δχν θνξέο ζηελ Γαιιία) έλα δεζπνηηθφ 

κνλαξρηθφ θαζεζηψο. Ο δεζπνηηζκφο έρεη ηελ πεγή ηνπ πεξηζζφηεξν ζηελ ζπγθεληξσηηθή 

νξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο, παξά  ζηελ δεζπνηηθή θχζε ησλ βαζηιηάδσλ. 

 

Κ. Ζ βαζηθή κνλάδα φιεο ηεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο ζε θάζε ρψξα πξέπεη λα είλαη ε εληειψο 

απηφλνκε θνηλφηεηα, ζπζηεκέλε απφ ηελ πιεηνςεθία φισλ ησλ ελειίθσλ θαη ησλ δχν 

θχισλ. Καλέλαο δελ ζα έρεη είηε ηελ εμνπζία ή ην δηθαίσκα λα αλαθαηεπηεί ζηελ εζσηεξηθή 

δσή ηεο θνηλφηεηαο. Ζ θνηλφηεηα εθιέγεη φινπο ηνπο ιεηηνπξγνχο, λνκνζέηεο θαη δηθαζηέο. 

Γηεπζχλεη ηελ θνηλνηηθή ηδηνθηεζία θαη νηθνλνκία. Κάζε θνηλφηεηα ζα έρεη ην αλαληίξξεην 

δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζεη, ρσξίο αλψηεξε έγθξηζε, ην δηθφ ηεο ζχληαγκα θαη λνκνζεζία. 

Αιιά κε ζθνπφ λα γίλεη έλα δνκηθφ θνκκάηη ηεο επαξρηαθήο νκνζπνλδίαο, ε θνηλφηεηα 

πξέπεη λα ζπκκνξθψζεη ηνλ δηθφ ηεο θαλνληζκφ  κε ηηο βαζηθέο αξρέο  ηνπ επαξρηαθνχ 

ζπληάγκαηνο  θαη λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηελ βνπιή ηεο επαξρίαο. Ζ θνκκνχλα πξέπεη επίζεο 

λα απνδερηεί ηηο θξίζεηο ηνπ επαξρηαθνχ δηθαζηεξίνπ θαη φπνηα κέηξα δηαηάδνληαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηεο επαξρίαο. (Όια  ηα κέηξα ηεο επαξρηαθήο θπβέξλεζεο πξέπεη λα  

επηθπξσζνχλ απφ ηελ επαξρηαθή βνπιή) Οη θνηλφηεηεο πνπ αξλνχληαη λ’ απνδερηνχλ ηνπο 

επαξρηαθνχο λφκνπο δελ ζα ππφθεηληαη ζηα σθειήκαηα ηνπο. 

 

Λ. Ζ επαξρία δελ πξέπεη λα είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα ειεχζεξε νκνζπνλδία ησλ 

απηφλνκσλ θνηλνηήησλ. Ζ επαξρηαθή βνπιή ζα κπνξνχζε λα απνηειείηαη ή απφ έλα απιφ 

ρψξν κε αληηπξνζψπνπο θαζεκηάο θνηλφηεηαο ή απφ δχν ρψξνπο κε ηνλ δεχηεξν λα 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο επαξρίαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο θνηλφηεηεο. Ζ επαξρηαθή 

βνπιή, ρσξίο λα παξεκβαίλεη κε θαλέλαλ ηξφπν ζηηο εζσηεξηθέο απνθάζεηο ησλ θνηλνηήησλ 

ζα ζπληάμεη ην επαξρηαθφ ζχληαγκα (βαζηζκέλν ζηηο αξρέο απηήο ηεο θαηήρεζεο). Απηφ ην 

ζχληαγκα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ  απφ φιεο ηηο θνηλφηεηεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ επαξρηαθή βνπιή. Ζ επαξρηαθή βνπιή ζα ζεζπίζεη λνκνζεζία πνπ λα νξίδεη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αηφκσλ, ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ ελψζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ επαξρηαθή νκνζπνλδία θαη ηηο πνηλέο γηα ηελ παξάβαζε ησλ λφκσλ ηεο. Θα δηαηεξεί 

φκσο ην δηθαίσκα ησλ θνηλνηήησλ λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε δεπηεξεχνληα δεηήκαηα, αλ θαη 

φρη ζε βαζηθά.  

Ζ επαξρηαθή βνπιή, ζε απζηεξή ζπκθσλία κε ηελ χκβαζε ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ 

Κνηλνηήησλ, ζα θαζνξίζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο 

θνηλφηεηεο, ηελ βνπιή, ηελ δηθαζηηθή έδξα θαη ηελ επαξρηαθή δηνίθεζε. Θα ζεζπίζεη φινπο 

ηνπο λφκνπο πνπ επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ηεο επαξρίαο, ζα πεξλάεη απνθάζεηο ή κέηξα ηεο 

εζληθήο βνπιήο, ρσξίο σζηφζν λα παξαβηάδεη ηελ απηνλνκία ησλ θνηλνηήησλ θαη ηεο 

επαξρίαο. Υσξίο λα παξεκβαίλεη ζηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε ησλ θνηλνηήησλ ζα δηαλέκεη ζε 

θάζε θνηλφηεηα ην κεξίδην ηεο απφ ην επαξρηαθφ ή εζληθφ εηζφδεκα, ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ θνηλφηεηα, φπσο απνθαζίδνπλ ηα κέιε ηεο. Ζ επαξρηαθή βνπιή ζα 

επηθπξψζεη ή ζα απνξξίςεη φιεο ηηο πνιηηηθέο ή ηα κέηξα ηεο επαξρηαθήο δηνίθεζεο ε νπνία 

θπζηθά ζα εθιέγεηαη κε θαζνιηθή ςεθνθνξία. Σν επαξρηαθφ δηθαζηήξην (επίζεο εθιεγκέλν 

κε θαζνιηθή ςεθνθνξία) ζα επηδηθάδεη ρσξίο έθεζε, φιεο ηηο δηακάρεο αλάκεζα ζηηο 

θνηλφηεηεο θαη ηα άηνκα, θνηλφηεηεο θαη θνηλφηεηεο θαη θνηλφηεηεο θαη επαξρηαθή δηνίθεζε ή 

βνπιή. Έηζη απηέο νη δηεπζεηήζεηο νδεγνχλ φρη ζε κηα βαξεηή, λεθξή νκνηνκνξθία, αιιά ζε 



 6 

κηα πξαγκαηηθή δσληαλή ελφηεηα, ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο θνηλνηηθήο δσήο. Μηα ελφηεηα ζα 

δεκηνπξγεζεί ε νπνία αληαλαθιά ηηο αλάγθεο θαη ηηο θηινδνμίεο ησλ θνηλνηήησλ. Δλ 

ζπληνκία ζα έρνπκε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ειεπζεξία. Απηή ε ελφηεηα δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηνλ θαηαλαγθαζκφ ή ηελ  βία ηεο επαξρηαθήο εμνπζίαο, γηαηί αθφκα θαη ε 

αιήζεηα θαη ε δηθαηνζχλε φηαλ επηβάιινληαη θαηαπηεζηηθά νδεγνχλ ζην ςέκα θαη ηελ αδηθία. 

 

Μ. Σν έζλνο δελ πξέπεη λα είλαη ηίπνηα άιιν, εθηφο απφ κηα νκνζπνλδία απηφλνκσλ 

επαξρηψλ.(Οη νξγαλσηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο επαξρίεο θαη ην έζλνο ζα είλαη γεληθά φπσο 

απηέο αλάκεζα ζηηο θνηλφηεηεο θαη ηελ επαξρία—Νεηηιψ) 

 

Ν. Αξρέο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο.  

 

Ζ έλσζε ησλ εζλψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία  ζα βαζίδνληαη ζηηο αξρέο πνπ 

παξαηέζεθαλ παξαπάλσ. Δίλαη πηζαλφ θαη πνιχ επηζπκεηφ επίζεο, φηαλ ε ψξα ηεο Λατθήο 

Δπαλάζηαζεο ζα έξζεη πάιη, θάζε έζλνο λα ελσζεί κε αδειθηθή αιιειεγγχε θαη λα 

ζρεκαηίζεη κηα άξξεθηε ζπκκαρία ελάληηα ζηελ ζπκκαρία ησλ αληηδξαζηηθψλ εζλψλ. Απηή ε 

ζπκκαρία ζα είλαη ην θχηηαξν ηεο κειινληηθήο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο ησλ Λαψλ ε νπνία 

ηειηθά ζα αγθαιηάζεη φιν ηνλ θφζκν. Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία ησλ επαλαζηαηεκέλσλ ιαψλ, 

κε κηα βνπιή, έλα δηθαζηήξην θαη κηα δηεζλή εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζα βαζίδεηαη θπζηθά ζηηο 

αξρέο ηεο επαλάζηαζεο. Δθαξκνζκέλεο ζηελ δηεζλή πνιηηεία απηέο νη αξρέο είλαη: 

1. Κάζε γε, θάζε έζλνο, θάζε ιαφο, κεγάινο ή κηθξφο, αδχλακνο ή δπλαηφο, θάζε 

πεξηνρή, επαξρία θαη θνηλφηεηα έρεη ην απφιπην δηθαίσκα γηα απηνθαζνξηζκφ, λα 

θάλεη ζπκκαρίεο, λα ελψλεηαη ή λα απνρσξεί φπσο επηζπκεί, άζρεηα απφ ηα 

απνθαινχκελα ηζηνξηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο, εκπνξηθέο ή ζηξαηεγηθέο 

θηινδνμίεο ησλ Κξαηψλ. Ζ ελφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσλίαο, κε ζθνπφ λα είλαη 

γλήζηα, θαξπεξή θαη δηαξθήο πξέπεη λα είλαη απφιπηα ειεχζεξε: κπνξεί λα πεγάζεη 

κφλν απφ ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο θαη ηηο ακνηβαίεο έιμεηο ηεο θάζε κνλάδαο ηεο 

θνηλσλίαο… 

2. Καηάξγεζε ηνπ ππνηηζέκελνπ ηζηνξηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ηνπ ηξνκεξνχ δηθαηψκαηνο 

ηεο θαηάθηεζεο. 

3. Απφιπηε απφξξηςε  ηεο πνιηηηθήο ηεο αχμεζεο, ηεο εμνπζίαο θαη ηεο δφμαο ηνπ 

Κξάηνπο. Γηαηί απηή είλαη κηα κνξθή πνιηηηθήο ε νπνία θιεηδψλεη θάζε ρψξα ζε έλα 

απηνθαηαζθεπαζκέλν θξνχξην, πνπ απνθιείεη ηελ ππφινηπε αλζξσπφηεηα, πνπ 

νξγαλψλεηαη ζε έλαλ θιεηζηφ θφζκν, αλεμάξηεην απφ ηελ αλζξψπηλε αιιειεγγχε, 

πνπ βξίζθεη ηελ δφμα ηνπ θαη ηελ θαινπέξαζε ηνπ ζην θαθφ πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζε άιιεο ρψξεο. Μηα ρψξα πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηάθηεζε είλαη 

απαξαίηεηα κηα ρψξα εζσηεξηθά ζθιαβσκέλε.  

4. Ζ δφμα θαη ην κεγαιείν ελφο έζλνπο βξίζθεηαη κφλν ζηελ αλάπηπμε ηεο αλζξσπηάο 

ηνπ. Ζ δχλακε ηνπ θαη ε εζσηεξηθή ηνπ δσληάληα κεηξηνχληαη απφ ηνλ βαζκφ ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ.  

5. Ζ επκάξεηα θαη ε ειεπζεξία ησλ εζλψλ φπσο επίζεο θαη ησλ αηφκσλ είλαη 

αμεδηάιπηα ζπλπθαζκέλεο. Γη’ απηφ πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξν εκπφξην, αληαιιαγή 

θαη επηθνηλσλία αλάκεζα ζε φιεο ηηο νκνζπνλδνπνηεκέλεο ρψξεο θαη θαηάξγεζε ησλ 

ζπλφξσλ, ησλ δηαβαηεξίσλ θαη ησλ δαζκψλ. Κάζε πνιίηεο κηαο 

νκνζπνλδνπνηεκέλεο ρψξαο πξέπεη λα απνιακβάλεη ηα ίδηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη 

πξέπεη λα ηνπ είλαη εχθνιν λα απνθηήζεη ηζαγέλεηα θαη λα απνιακβάλεη πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα ζε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκνζπνλδία. Αλ ε 

ειεπζεξία είλαη ην ζεκείν αθεηεξίαο, απαξαίηεηα ζα νδεγήζεη ζηελ ελφηεηα. Αιιά 

ην λα πάκε απφ ηελ ελφηεηα ζηελ ειεπζεξία είλαη δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην. Αθφκα 

θαη αλ ήηαλ δπλαηφ ζα γηλφηαλ θαηαζηξέθνληαο κηα θίβδειε «ελφηεηα» 

επηβεβιεκέλε κε ηελ βία 

……………………………………………………….. 

7. Κακία νκνζπνλδνπνηεκέλε ρψξα δελ ζα δηαηεξεί έλαλ κφληκν ηαθηηθφ ζηξαηφ ή 

θαλέλα ζεζκφ πνπ μερσξίδεη ηνλ ζηξαηηψηε απφ ηνλ πνιίηε. Όρη κφλν νη κφληκνη 

ζηξαηνί θαη νη επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο ζξέθνπλ ηελ εζσηεξηθή δηαθζνξά, 
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απνθηήλσζε θαη νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, αιιά επίζεο απεηινχλ ηελ επκάξεηα θαη 

ηελ αλεμαξηεζία άιισλ εζλψλ. Όινη νη ζσκαηηθά ηθαλνί πνιίηεο  ζα πξέπεη αλ είλαη 

απαξαίηεην λα πάξνπλ ηα φπια γηα λα ππεξαζπίζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηελ 

ειεπζεξία ηνπο. Ζ ζηξαηησηηθή άκπλα θάζε ρψξαο θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα 

νξγαλψλεηαη ηνπηθά απφ ηελ θνκκνχλα ή επαξρηαθά, θάπσο ζαλ ηηο πνιηηνθπιαθέο 

ζηελ Διβεηία ή ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (πεξίπνπ 1860-7) 

8. Σν Γηεζλέο Γηθαζηήξην δελ ζα έρεη άιιε ιεηηνπξγία απφ ην λα δηεπζεηεί, ρσξίο 

έθεζε, φιεο ηηο δηακάρεο αλάκεζα ζηα έζλε θαη ηηο επαξρίεο ηνπο. Οη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζε δχν νκφζπνλδεο ρψξεο ζα εθδηθάδνληαη, ρσξίο έθεζε, κφλν απφ ην 

Γηεζλέο Κνηλνβνχιην, ην νπνίν ζην φλνκα νιφθιεξεο ηεο επαλαζηαηηθήο 

Οκνζπνλδίαο, ζα ζρεκαηίζεη επίζεο θνηλή πνιηηηθή θαη ζα θάλεη πφιεκν, αλ είλαη 

αλαπφθεπθην ελάληηα ζηελ αληηδξαζηηθή ζπκκαρία. 

9. Καλέλα νκφζπνλδν έζλνο δελ ζα θάλεη πφιεκν ελάληηα ζε κηα άιιε νκφζπνλδε 

ρψξα. Αλ ππάξρεη πφιεκνο θαη ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην έρεη αλαθνηλψζεη ηελ απφθαζε 

ηνπ, ν επηηηζέκελνο πξέπεη λα παξαδνζεί. Αλ απηφ δελ ζπκβεί, ηα άιια νκφζπνλδα 

έζλε ζα δηαθφςνπλ ηηο ζρέζεηο καδί ηνπ θαη ζε πεξίπησζε επίζεζεο απφ ηνλ 

επηηηζέκελν, ζα ελσζνχλ γηα λα απνθξνχζνπλ ηελ επηδξνκή. 

10. Όια ηα κέιε ηεο επαλαζηαηηθήο νκνζπνλδίαο πξέπεη λα πάξνπλ κέξνο ελεξγά ζηνπο 

εγθεθξηκέλνπο πνιέκνπο ελάληηα ζε έλα κε-νκφζπνλδν θξάηνο. Αλ έλα νκφζπνλδν 

έζλνο θεξχηηεη άδηθν πφιεκν ζε έλα εμσηεξηθφ Κξάηνο ελάληηα ζηελ γλψκε ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ, ζα εηδνπνηείηαη φηη ζα πξέπεη λα ηνλ δηεμάγεη κφλν ηνπ. 

11. Δπειπηζηνχκε φηη ηα νκφζπνλδα θξάηε ηειηθά ζα παξαηήζνπλ ηελ αθξηβή 

πνιπηέιεηα ησλ μερσξηζηψλ δηπισκαηηθψλ αληηπξνζψπσλ ζε μέλα θξάηε θαη ζα 

δηεπζεηήζνπλ ην ζέκα έηζη ψζηε νη αληηπξφζσπνη λα κηιάλε ζην φλνκα φισλ ησλ 

νκφζπνλδσλ Κξαηψλ. 

12. Μφλν έζλε ή ιανί πνπ απνδέρνληαη ηηο αξρέο πνπ παξαηίζεληαη ζε απηήλ ηελ 

θαηήρεζε ζα γίλνληαη δεθηνί ζηελ νκνζπνλδία. 

 

 

 

X. Κνηλσληθή Οξγάλσζε.   

Υσξίο πνιηηηθή ηζφηεηα δελ κπνξεί λα ππάξμεη πνιηηηθή αλεμαξηεζία, αιιά ε πνιηηηθή 

ηζφηεηα είλαη δπλαηή κφλν λα ππάξρεη θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηζφηεηα. 

 

Α. Ζ Ηζφηεηα δελ ελλνεί ηελ ηζνπέδσζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ, νχηε φηη ηα άηνκα ζα 

έπξεπε λα γίλνπλ ζσκαηηθά, εζηθά ή πλεπκαηηθά ίδηα. Ζ πνηθηινκνξθία ζηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηηο δπλάκεηο – εθείλεο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θπιέο, ηα έζλε, ηα θχια, ηηο ειηθίεο θαη ηα 

άηνκα – καθξηά απφ ην λα είλαη έλα θνηλσληθφ θαθφ, ζπληζηά αληίζεηα, ηνλ πινχην ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζφηεηα ζεκαίλεη ηελ εμίζσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

πινχηνπ, αιιά φρη πεξηνξίδνληαο απηφ πνπ θάπνηνο άλζξσπνο κπνξεί λα απνθηήζεη κε ηελ 

δηθή ηνπ ηθαλφηεηα, παξαγσγηθή ελέξγεηα θαη θεηδψ. 

 

Β. Ηζφηεηα θαη δηθαηνζχλε απαηηνχλ κηα θνηλσλία έηζη νξγαλσκέλε ψζηε θάζε απιφο 

άλζξσπνο – απφ ηελ γέλλεζε ζηελ εθεβεία θαη ηελ σξηκφηεηα- λα βξίζθεη ζε απηή ίζα κέζα, 

πξψηα γηα ζπληήξεζε θαη εθπαίδεπζε θαη αξγφηεξα γηα ηελ εμάζθεζε φισλ ησλ θπζηθψλ 

ηνπ ηθαλνηήησλ θαη ηαιέλησλ. Απηή ε ηζφηεηα εθ γελεηήο πνπ ε δηθαηνζχλε απαηηεί γηα ηνλ 

θαζέλα ζα είλαη αδχλαηε φζν ζπλερίδεη λα ππάξρεη ην δηθαίσκα ηεο θιεξνλνκηάο. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Γ. Καηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θιεξνλνκηάο. Ζ θνηλσληθή αληζφηεηα – αληζφηεηα 

ηάμεσλ, πξνλνκίσλ θαη πινχηνπ- φρη δηθαησκαηηθά αιιά πξαγκαηηθά, ζα ζπλερίζεη λα 

ππάξρεη  κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ζα θαηαξγεζεί ην δηθαίσκα ηεο θιεξνλνκηάο. Δίλαη έλαο 

έκθπηνο θνηλσληθφο λφκνο φηη ε ληεθάθην αληζφηεηα αλαπφθεπθηα παξάγεη αληζφηεηα 

δηθαησκάησλ. Ζ θνηλσληθή αληζφηεηα νδεγεί ζηελ πνιηηηθή αληζφηεηα. Καη ρσξίο πνιηηηθή 
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ηζφηεηα – κε ηελ αιεζηλή, παγθφζκηα θαη ειεπζεξηαθή έλλνηα πνπ ηελ αληηιακβαλφκαζηε- ε 

θνηλσλία πάληα ζα παξακείλεη δηαηξεκέλε ζε δχν άληζα κέξε. Σν πξψην, ην νπνίν απνηειεί 

ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, νη κάδεο ηνπ ιανχ, ζα θαηαπηέδνληαη απφ ηελ 

πξνλνκηνχρα, εθκεηαιιεπηηθή κεηνλφηεηα. Σν δηθαίσκα ηεο θιεξνλνκηά παξαβηάδεη ηελ αξρή 

ηεο ειεπζεξίαο θαη πξέπεη λα θαηαξγεζεί. 

 

…………………………… 

 

Ζ. Όηαλ θαηαξγεζεί ε αληζφηεηα πνπ πξνθχπηεη  απφ ην δηθαίσκα ηεο θιεξνλνκηάο, αθφκα 

ζα παξακείλνπλ αληζφηεηεο (πινχηνπ) ράξε ζηα δηαθνξεηηθά πνζά ελέξγεηαο θαη ηθαλφηεηαο 

πνπ θαηέρνληαη απφ ηα άηνκα. Απηέο νη αληζφηεηεο πνηέ δελ ζα εμαθαληζηνχλ εληειψο, αιιά 

ζα ειαρηζηνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θάησ απφ ηελ επηξξνή ηεο εθπαίδεπζεο θαη κηαο 

εμηζσηηθήο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη πάλσ απ’ φια, φηαλ ην δηθαίσκα ηεο θιεξνλνκηάο δελ 

επηβαξχλεη πιένλ ηηο επεξρφκελεο γεληέο. 

 

Θ. Με ηελ  Δξγαζία λα είλαη ε κφλε πεγή πινχηνπ, ν θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα πεζάλεη 

απφ ηελ πείλα ή λα δεη ζηηο έξεκνπο ή ηα δάζε αλάκεζα ζηα άγξηα θηήλε, αιιά φπνηνο ζέιεη 

λα δήζεη ζηελ θνηλσλία πξέπεη λα θεξδίζεη ηα πξνο ην δελ κε ηελ δηθή ηνπ εξγαζία ή λα 

αληηκεησπίδεηαη ζαλ παξάζηην νπνίνο δεη απφ ηελ εξγαζία ησλ άιισλ. 

 

Η. Ζ Δξγαζία είλαη ην ζεκέιην ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη εζηθήο. Γηαηί ήηαλ κφλν κε 

ηελ ειεχζεξε θαη δηαλνεηηθή εξγαζία πνπ ν άλζξσπνο, μεπεξλψληαο ηελ ίδηα ηνπ ηε 

δσηθφηεηα, πέηπρε ηνλ εμαλζξσπηζκφ ηνπ θαη ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο, άιιαμε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη δεκηνχξγεζε ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν. Σν ζηίγκα, ην νπνίν ζηνλ αξραίν 

φπσο επίζεο θαη ζηνλ θενπδαξρηθφ θφζκν, απνδίδνληαλ ζηελ εξγαζία θαη ην νπνίν ζε κεγάιν 

βαζκφ αθφκα ππάξρεη ζήκεξα, παξά φιεο ηηο ππνθξηηηθέο θξάζεηο γχξσ απφ ηελ 

«αμηνπξέπεηα ηεο εξγαζίαο» -- απηή ε ειίζηα πξνθαηάιεςε ελάληηα ζηελ εξγαζία έρεη δχν 

πεγέο: ε πξψηε είλαη ε αληίιεςε, ηφζν ραξαθηεξηζηηθή γηα ηνλ αξραίν θφζκν, πνπ κε ζθνπφ 

λα δψζεη ζε έλα ηκήκα ηεο θνηλσλίαο ηελ επθαηξία θαη ηα κέζα λα εμαλζξσπηζηεί κέζσ ηεο 

επηζηήκεο, ηηο ηέρλεο, ηελ θηινζνθία θαη ηελ απφιαπζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, έλα 

άιιν ηκήκα ηεο θνηλσλίαο θπζηθά ην πην πνιπάξηζκν πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί λα δνπιεχεη 

ζαλ ζθιάβνο. Απηφο ν βαζηθφο ζεζκφο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ ήηαλ ε αηηία ηεο πηψζεο ηνπ. 

Ζ πφιε δηεθζαξκέλε θαη απνδηνξγαλσκέλε απφ ηελ κία απφ ηελ νθλεξία ησλ πξνλνκηνχρσλ 

πνιηηψλ θαη ππνλνκεπφκελε απφ  ηελ άιιε απφ ηελ αλεπαίζζεηε αιιά δηαξθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ απφθιεξνπ θφζκνπ ησλ ζθιάβσλ νη νπνίνη, παξά ηελ ζθιαβηά ηνπο, 

κέζσ ηεο θνηλήο εξγαζίαο αλέπηπμαλ κηα έλλνηα ακνηβαίαο βνήζεηαο θαη αιιειεγγχεο 

ελάληηα ζηελ θαηαπίεζε, θαηέξξεπζε θάησ απφ ηα ρηππήκαηα ησλ βαξβαξηθψλ ιαψλ. 

Ο Υξηζηηαληζκφο ε ζξεζθεία ησλ ζθιάβσλ, πνιχ αξγφηεξα θαηέζηξεςε ηηο αξραίεο κνξθέο 

ζθιαβηάο, απιά θαη κφλν γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηλνχξηα. Σν πξνλφκην πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ αληζφηεηα θαη ην δηθαίσκα ηεο θαηάθηεζεο αγηνπνηεκέλν απφ ηελ ζεία ράξε μαλά 

ρψξηζε ηελ θνηλσλία ζε δχν αληίζεηα ζηξαηφπεδα: ν «φρινο» θαη νη επγελείο, νη ππεξέηεο θαη 

νη αθέληεο. ηνπο ηειεπηαίνπο αλαηέζεθε ην επγελέο επάγγεικα ησλ φπισλ θαη ηεο 

θπβέξλεζεο, ζηνπο ππεξέηεο, ε θαηάξα ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. Οη ίδηεο αηηίεο 

αλαγθαζηηθά παξάγνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα, νη επγελείο, αδπλαηηζκέλνη θαη 

απνεζηθνπνηεκέλνη απφ ηελ δηεθζαξκέλε νθλεξία, έπεζαλ ην 1879 θάησ απφ ηα ρηππήκαηα 

ησλ επαλαζηαηεκέλσλ ππεξεηψλ θαη εξγαηψλ. Ζ (Γαιιηθή) Δπαλάζηαζε ππνζηήξημε ηελ 

αμηνπξέπεηα ηεο εξγαζίαο θαη ζεζκνπνίεζε ηα δηθαηψκαηα  ηεο εξγαζίαο ζε λφκν. Αιιά κφλν 

ζε λφκν, γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εξγαζία παξέκεηλε ζθιαβσκέλε. Ζ πξψηε πεγή ηεο 

απαμίσζεο ηεο εξγαζίαο, νλνκαζηηθά ην δφγκα ηεο πνιηηηθήο αληζφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, 

θαηαζηξάθεθε απφ ηελ Μεγάιε Δπαλάζηαζε. Ζ απαμίσζε γη’ απηφ πξέπεη λα απνδνζεί ζε 

κηα δεχηεξε πεγή, ε νπνία δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ζε ρεηξσλαθηηθή θαη 

δηαλνεηηθή εξγαζία, ε νπνία αλαπαξάγεη ζε λέα κνξθή ηελ αξραία αληζφηεηα  θαη ρσξίδεη 

ηνλ θφζκν ζε δχν ζηξαηφπεδα: ηελ πξνλνκηνχρα κεηνςεθία, πξνλνκηνχρα φρη απφ ην λφκν 

αιιά απφ ην θεθάιαην θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαηψλ, φρη πιένλ αηρκαιψησλ ηνπ λφκνπ 

αιιά ηεο πείλαο. 
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Ζ αμηνπξέπεηα ηεο εξγαζίαο ζήκεξα αλαγλσξίδεηαη ζεσξεηηθά θαη ε θνηλή γλψκε ζεσξεί 

ληξνπή λα δεη ρσξίο λα δνπιεχεη. Αιιά απηφ δελ θηάλεη ζηελ θαξδηά ηνπ δεηήκαηνο. Ζ 

αλζξψπηλε εξγαζία, γεληθά αθφκα είλαη ρσξηζκέλε ζε δχν εηδηθέο θαηεγνξίεο: ε πξψηε – 

θαζαξά δηαλνεηηθή θαη δηεπζπληηθή – ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο θαιιηηέρλεο, 

ηνπο κεραληθνχο, ηνπο εθεπξέηεο ηνπο ινγηζηέο, ηνπο εθπαηδεπηέο, ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο θαη ηηο πθηζηάκελεο ειίη νη νπνίεο επηβάιινπλ ηελ εξγαζηαθή πεηζαξρία. Ζ 

δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ ηελ κεγάιε κάδα ησλ εξγαηψλ, αλζξψπνπο εκπνδηζκέλνπο 

απφ ην λα εθαξκφζνπλ δεκηνπξγηθέο ηδέεο ή δηάλνηα, νη νπνίνη ηπθιά θαη κεραληθά εθηεινχλ 

δηαηαγέο ηεο δηαλνεηηθήο δηεπζπληηθήο ειίη. Απηή ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δηάθξηζε ηεο 

εξγαζίαο έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα κέιε ησλ πξνλνκηνχρσλ ηάμεσλ, ηηο κάδεο ηνπ 

ιανχ, θαη γηα ηελ επκάξεηα, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ εζηθή θαη δηαλνεηηθή αλάπηπμε ηεο 

θνηλσλίαο ζαλ ζχλνιν. 

Γηα ηηο πξνλνκηνχρεο ηάμεηο κηα δσή πνιπηεινχο νθλεξίαο ζηαδηαθά νδεγεί ζηνλ εζηθφ θαη 

δηαλνεηηθφ εθθπιηζκφ. Δίλαη εληειψο αιήζεηα φηη έλα νξηζκέλν πνζφ ζρφιεο είλαη απφιπηα 

απαξαίηεην γηα ηελ θαιιηηερληθή, επηζηεκνληθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ. Σε 

δεκηνπξγηθή ζρφιε πνπ ελαιιάζζεηαη κε ηελ πγηή εμάζθεζε ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο, απηή 

πνπ θαηνρπξψλεη θαη πξνκεζεχεη ε θνηλσλία γηα φινπο ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο 

θαη πξνηηκήζεηο. Ζ Αλζξψπηλε θχζε είλαη έηζη δνκεκέλε πνπ ε θιίζε γηα ην θαθφ πάληα 

εληείλεηαη απφ εμσηεξηθέο πεξηζηάζεηο θαη ε εζηθή ηνπ αηφκνπ εμαξηάηαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

απφ ηεο ζπλζήθεο χπαξμεο ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη παξά απφ ηελ ζέιεζε ηνπ. 

Απφ απηή ηελ άπνςε φπσο θαη απφ φιεο ηηο άιιεο, ν λφκνο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο είλαη 

νπζηψδεο: δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαλέλαο άιινο εζηθνπιάζηεο γηα ηελ θνηλσλία ή ην άηνκν 

απφ ηελ ειεπζεξία ζε απφιπηε ηζφηεηα. Πάξηε ηνλ πην εηιηθξηλή δεκνθξάηε θαη βάιηε ηνλ 

ζηνλ ζξφλν, αλ δελ παξαηηεζεί ζχληνκα, ζα γίλεη ζίγνπξα έλα θάζαξκα. Έλαο γελλεκέλνο 

αξηζηνθξάηεο ( αλ θαηά ηχρε, ληξέπεηαη γηα ηελ αξηζηνθξαηηθή ηνπ θαηαγσγή θαη απαξλεζεί 

ηα εθ γελεηήο πξνλφκηα) ζα πνζεί ηηο πεξαζκέλεο δφμεο, φληαο άρξεζηνο ζην παξψλ θαη ζα 

αληηηίζεηαη παζηαζκέλα ζηελ κειινληηθή πξφνδν. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνπο κπνπξδνπάδεο: απηφ 

ην αγαπεκέλν παηδί ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο νθλεξίαο ζα ζπαηαιήζεη ηελ ζρφιε ηνπ ζηελ 

αηηκία, δηαθζνξά θαη αζσηία, ή ζα ππεξεηήζεη ζαλ θηελψδε δχλακε γηα λα ππνδνπιψζεη ηελ 

εξγαηηθή ηάμε, ε νπνία ηειηθά ζα εθηνμεχζεη ελαληίνλ ηνπ κηα εθδίθεζε πνιχ πην ηξνκεξή 

απφ απηή ηνπ 1793. 

Σα θαθά ζηα νπνία ππφθεηηαη ν εξγάηεο απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο είλαη πνιχ πην 

εχθνια λα νξηζηνχλ: αλαγθάδεηαη λα δνπιεχεη γηα άιινπο γηαηί γελλήζεθε ζηελ θηψρεηα θαη 

ηελ κηδέξηα, ζηεξεκέλνο απφ θάζε ινγηθή αλαηξνθή θαη εθπαίδεπζε, εζηθά ζθιαβσκέλνο απφ 

ηελ ζξεζθεπηηθή επηξξνή. Βγαίλεη ζηελ δσή αλππεξάζπηζηνο, ρσξίο πξσηνβνπιία θαη ρσξίο 

δηθή ηνπ ζέιεζε. Οδεγεκέλνο ζηελ απειπηζία απφ ηελ κηδέξηα, κεξηθέο θνξέο εμεγείξεηαη, 

αιιά ηνπ ιείπεη απηή ε ελφηεηα κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη απηή ηελ θσηηζκέλε ζθέςε απφ 

ηελ νπνία εμαξηάηαη ε εμνπζία, ζπρλά πξνδίδεηαη θαη μεπνπιηέηαη απφ ηνπο εγέηεο ηνπ θαη 

ζρεδφλ πνηέ δελ ζπλεηδεηνπνηεί πνηνο ή ηη είλαη ππεχζπλν γηα ηα βάζαλα ηνπ. Δμαληιεκέλνο 

απφ κάηαηνπο αγψλεο, πέθηεη πάιη πίζσ ζηελ παιηά ζθιαβηά. 

Απηή ε ζθιαβηά ζα δηαξθέζεη κέρξη ν θαπηηαιηζκφο λα αλαηξαπεί απφ ηελ ζπιινγηθή δξάζε 

ησλ εξγαηψλ. Θα είλαη εθκεηαιιεπφκελνη φζν ε εθπαίδεπζε (ε νπνία ζηελ ειεχζεξε 

θνηλσλία ζα είλαη εμίζνπ δηαζέζηκε γηα φινπο) είλαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο 

πξνλνκηνχραο ηάμεο, φζν απηή ε κεηνςεθία κνλνπσιεί ην επηζηεκνληθφ θαη δηεπζπληηθφ έξγν  

θαη ν ιαφο – ππνβηβαζκέλνο ζην επίπεδν ηεο κεραλήο ή ηνπ θνξησκέλνπ δψνπ- είλαη 

αλαγθαζκέλνο λα εθπιεξψλεη ηηο ρακαινδνπιεηέο πνπ ηνπ αλαζέηνληαη απφ ηνπο 

εθκεηαιιεπηέο ηνπ. Απηή ε απαμίσζε ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο είλαη έλα ηεξάζηην θαθφ, πνπ 

κνιχλεη ηνπο εζηθνχο, δηαλνεηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο. Ζ ηζηνξία δείρλεη 

φηη έλαο αλεθπαίδεπηνο φρινο ηνπ νπνίνπ ε θπζηθή δηάλνηα θαηαπηέδεηαη θαη ν νπνίνο 

απνθηελψλεηαη απφ ηελ κεραληθή κνλνηνλία ηεο θαζεκεξηλήο ρακαινδνπιεηάο, ν νπνίνο 

ςάρλεη κάηαηα ζηα ηπθιά γηα θάπνηα θψηηζε, ζπληζηά κηα άκπαιε κάδα ηεο νπνίαο ην ηπθιφ 

θνπξηνχληαζκα απεηιεί ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηεο θνηλσλίαο. 

Ζ ηερλεηή δηάθξηζε αλάκεζα ζε ρεηξσλαθηηθή θαη δηαλνεηηθή εξγαζία πξέπεη λα δψζεη ρψξν 

ζε κηα λέα θνηλσληθή ζχλζεζε. Όηαλ ν άλζξσπνο ηεο επηζηήκεο θάλεη ρεηξσλαθηηθή εξγαζία 



 10 

θαη ν άλζξσπνο ηεο εξγαζίαο θάλεη δηαλνεηηθή εξγαζία, ε ειεχζεξε επηδέμηα εξγαζία ζα γίλεη 

ε δφμα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, ε πεγή ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. 

……………………………………………… 

 

Λ. Ζ επηδέμηα θαη ειεχζεξε εξγαζία απαξαίηεηα ζα είλαη ζπιινγηθή εξγαζία. Κάζε άηνκν 

θπζηθά ζα είλαη ειεχζεξν λα δνπιεχεη κφλν ηνπ ή ζπιινγηθά. Αιιά δελ ππάξρεη θακηά 

ακθηβνιία φηη ( πέξα απφ ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη θαιχηεξα αηνκηθά) ζηε βηνκεραληθή 

θαη αθφκα ζηελ επηζηεκνληθή εξγαζία ή ζηηο θαιιηηερληθέο επηρεηξήζεηο, ε ζπιινγηθή 

εξγαζία ζα πξνηηκείηαη απφ φινπο. Γηαηί ε έλσζε πνιιαπιαζηάδεη ζαπκάζηα ηελ παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα θάζε εξγάηε, αθνχ έλα ζπλεξγαδφκελν κέινο κηαο παξαγσγηθήο έλσζεο ζα 

θεξδίζεη πνιχ πεξηζζφηεξα ζε πνιχ ιηγφηεξε ψξα. Όηαλ νη ειεχζεξεο παξαγσγηθέο ελψζεηο ( 

νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ κέιε θνπεξαηίβσλ θαη εξγαηηθψλ ελψζεσλ) εζεινληηθά ζα 

νξγαλσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο εηδηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο, ηφηε ζα ππεξβνχλ 

φια ηα εζληθά φξηα θαη ζα ζρεκαηίζνπλ κηα ηεξάζηηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή νκνζπνλδία. 

Απηή ζα πεξηιακβάλεη έλα βηνκεραληθφ θνηλνβνχιην, πνπ ζα πξνκεζεχεηαη απφ ηηο ελψζεηο 

κε αθξηβείο θαη ιεπηνκεξείο ζηαηηζηηθέο παγθφζκηαο θιίκαθαο, ελαξκνλίδνληαο ηελ 

πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε ην θνηλνβνχιην ζα δηαλέκεη θαη ζα επηκεξίζεη ηελ παγθφζκηα 

βηνκεραληθή παξαγσγή ζηα δηάθνξα έζλε. Οη εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο θξίζεηο, νη 

αλαδνπιεηέο (αλεξγία), ε ζπαηάιε θεθαιαίνπ, θ.η.ι, δελ ζα καζηίδνπλ πιένλ ην αλζξψπηλν 

είδνο· ε ρεηξαθέηεζε ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο ζα αλαγελλήζεη ηνλ θφζκν. 

 

Μ. Ζ γε θαη φια ηα θπζηθά απνζέκαηα, είλαη θνηλή ηδηνθηεζία φισλ, αιιά ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ εθείλνπο πνπ ηα θαιιηεξγνχλ κε ηελ δηθή ηνπο εξγαζία. Υσξίο 

απαιινηξίσζε, κφλν κέζσ ηεο ηζρπξήο πίεζεο ησλ εξγαηηθψλ ελψζεσλ, ην θεθάιαην θαη ηα 

κέζα παξαγσγήο ζα πεξάζνπλ ζε εθείλνπο πνπ παξάγνπλ πινχην κε ηελ εξγαζία ηνπο. (Ο 

Μπαθνχληλ ελλνεί φηη ε ηδησηηθή ηδηνθηεζία ηεο παξαγσγήο ζα επηηξέπεηαη κφλν αλ νη 

ηδηνθηήηεο θάλνπλ φιε ηελ δνπιεηά θαη δελ απαζρνινχλ θαλέλαλ. Πίζηεπε φηη ε ζπιινγηθή 

ηδηνθηεζία ζηαδηαθά ζα εθηφπηδε ηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία) 

 

Ν. Ίζα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα, φπσο επίζεο θαη ίζεο ππνρξεψζεηο 

γηα ηηο γπλαίθεο. 

 

Ξ. Καηάξγεζε φρη ηεο θπζηθήο νηθνγέλεηαο αιιά ηεο λνκηθήο νηθνγέλεηαο πνπ βαζίδεηαη ζην 

λφκν θαη ηελ ηδηνθηεζία. Ο Θξεζθεπηηθφο θαη πνιηηηθφο γάκνο ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ 

ειεχζεξν γάκν. Οη ψξηκνη άλδξεο θαη γπλαίθεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ελψλνληαη θαη λα 

ρσξίδνπλ φπσο επηζπκνχλ, νχηε έρεη ε θνηλσλία ην δηθαίσκα λα εκπνδίζεη ηελ έλσζε ηνπο ή 

λα ηνπο αλαγθάζεη λα ηε δηαηεξήζνπλ. Με ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θιεξνλνκηάο 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ εμαζθαιηζκέλε απφ ηελ θνηλσλία, φινη νη λνκηθνί ιφγνη γηα 

ηελ ηειεζηδηθία ηνπ γάκνπ ζα εμαθαληζηνχλ. Ζ έλσζε ελφο άλδξα θαη κηαο γπλαίθαο πξέπεη 

λα είλαη ειεχζεξε, γηαηί ε ειεχζεξε επηινγή είλαη απαξαίηεηνο φξνο γηα ηελ εζηθή 

εηιηθξίλεηα. ην γάκν, ν άλδξαο θαη ε γπλαίθα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ απφιπηε ειεπζεξία. 

Οχηε βία, νχηε πάζνο, νχηε δηθαηψκαηα πνπ αλήθνπλ ζην παξειζφλ κπνξνχλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ κηα επηδξνκή ηνπ ελφο ζηελ ειεπζεξία ηνπ άιινπ θαη θάζε ηέηνηα επηδξνκή 

ζα ζεσξείηαη έγθιεκα. 

 

Ο. Απφ ηελ ζηηγκή ηεο εγθπκνζχλεο κέρξη ηελ γέλλεζε, ε γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηεο ζα 

βνεζηνχληαη απφ ηελ θνηλνηηθή νξγάλσζε. Οη γπλαίθεο νη νπνίεο επηζπκνχλ λα ληαληέςνπλ 

θαη λα απνγαιαθηίζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζα βνεζηνχληαη επίζεο. 

 

Π. Οη γνλείο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα λνηάδνληαη θαη λα θαζνδεγνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο, θάησ απφ ηνλ αλψηαην έιεγρν ηεο θνηλφηεηαο ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

θαη ηελ ππνρξέσζε λα απνκαθξχλεη ηα παηδηά απφ γνλείο νη νπνίνη, κε ην παξάδεηγκα ή κε 

ζθιεξή θαη απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά, εθθαπιίδνπλ ή αιιηψο εκπνδίδνπλ ηελ ζσκαηηθή θαη 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο. 
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Ρ. Σα παηδηά δελ αλήθνπλ νχηε ζηνπο γνλείο ηνπο νχηε ζηελ θνηλσλία. Αλήθνπλ ζηνπο 

εαπηνχο ηνπο θαη ζηελ δηθή ηνπο κειινληηθή ειεπζεξία. Μέρξη λα κεγαιψζνπλ γηα λα 

θξνληίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, ηα παηδηά πξέπεη λα κεγαιψλνπλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

κεγαιπηέξσλ ηνπο. Δίλαη αιήζεηα φηη νη γνλείο είλαη νη θπζηθνί ηνπο δάζθαινη, αιιά αθνχ ην 

ίδην ην κέιινλ ηεο θνηλφηεηαο ηεο ίδηαο εμαξηάηαη απφ ηελ δηαλνεηηθή θαη εζηθή εθπαίδεπζε 

πνπ δίλεη ζηα παηδηά, ε θνηλφηεηα πξέπεη λα είλαη ν δάζθαινο. Ζ ειεπζεξία ησλ ελειίθσλ 

είλαη δπλαηή κφλν φηαλ ε ειεχζεξε θνηλσλία θξνληίδεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ κηθξφηεξσλ. 

 

. Σν θνζκηθφ ζρνιείν πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ Δθθιεζία, κε ηελ δηαθνξά φηη ελψ ην 

ζξεζθεπηηθή θαηήρεζε δηαησλίδεη ηελ δπζεδαηκνλία θαη ηελ ζετθή εμνπζία, ν κνλαδηθφο 

ζθνπφο ηεο θνζκηθήο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο είλαη ε ζηαδηαθή, πξννδεπηηθή εηζαγσγή ησλ 

παηδηψλ ζηελ ειεπζεξία κέζσ ηεο ηξηπιήο αλάπηπμεο ηεο ζσκαηηθήο ηνπο δχλακεο, ηνπ 

κπαινχ ηνπο θαη ηελ βνχιεζεο ηνπο. Λνγηθή, αιήζεηα, δηθαηνζχλε, ζεβαζκφο γηα ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο, έλλνηα ηεο αηνκηθήο αμηνπξέπεηαο ε νπνία είλαη αδηαρψξηζηε απφ ηελ 

αμηνπξέπεηα ησλ άιισλ, αγάπε γηα ηελ αηνκηθή ειεπζεξία θαη ηελ ειεπζεξία ησλ άιισλ, ε 

αληίιεςε φηη ε δνπιεηά είλαη ε βάζε θαη φξνο γηα δηθαηψκαηα – απηέο πξέπεη λα είλαη νη 

βαζηθέο αξρέο θάζε δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Πάλσ απ’ φια, ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα θηηάμεη 

αλζξψπνπο θαη λα ελζηαιάμεη αλζξψπηλεο αμίεο πξψηα θαη κεηά εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο. Όζν 

ην παηδί κεγαιψλεη, ε εμνπζία ζα δίλεη ρψξν ζε φιν θαη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία, έηζη ψζηε  

ζηελ εθεβεία ζα είλαη εληειψο ειεχζεξα θαη ζα μεράζνπλ πσο ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία 

έπξεπε λα ππνηαρζνχλ αλαπφθεπθηα ζηελ εμνπζία. Ο ζεβαζκφο γηα ηελ αλζξψπηλε αμία, ην 

γνλίδην ηεο ειεπζεξίαο, πξέπεη λα είλαη παξψλ αθφκα θαη ελψ ηα παηδηά πεηζαξρνχληαη κε 

ζθιεξφηεηα. Ζ νπζία θάζε εζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη απηή:  ελζηαιάμηε ζηα παηδηά ζεβαζκφ 

γηα ηελ αλζξσπφηεηα θαη ζα θάλεηε θαινχο αλζξψπνπο… 

 

Σ. Έρνληαο θηάζεη ζηελ εθεβεία, ν έθεβνο ζα είλαη απηφλνκνο θαη ειεχζεξνο λα δξα φπσο 

ζεσξεί θαιχηεξα. ε αληάιιαγκα, ε θνηλσλία ζα πεξηκέλεη απ’ απηφλ λα εθπιεξψζεη κφλν 

εθείλεο ηηο ηξεηο ππνρξεψζεηο: φηη παξακέλεη ειεχζεξνο, φηη δεη απφ ηελ δηθή ηνπ εξγαζία θαη 

φηη ζέβεηαη ηελ ειεπζεξία ησλ άιισλ. Καη, φπσο ηα εγθιήκαηα θαη νη βηαηφηεηεο πνπ 

κνιχλνπλ ηε ζεκεξηλή θνηλσλία νθείινληαη ζηελ θαθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο, είλαη 

ζίγνπξν φηη ζε κηα θνηλσλία βαζηζκέλε ζηελ ινγηθή, ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ ειεπζεξία, ζηνλ 

ζεβαζκφ γηα ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηελ απφιπηε ηζφηεηα, ην θαιφ ζα επηθξαηήζεη θαη ην θαθφ 

ζα είλαη κηα λνζεξή εμαίξεζε, ε νπνία ζα θζίλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θάησ απφ ηελ 

δηεηζδπηηθή επηξξνή κηαο θσηηζκέλεο θαη εμαλζξσπηζκέλεο θνηλήο γλψκεο. 

 

Τ. Οη γέξνη, άξξσζηνη θαη αδχλακνη ζα απνιακβάλνπλ φια ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα θαη ζα ππνζηεξίδνληαη γελλαηφδσξα απφ ηελ θνηλσλία. 

 

 

 

XI. Δπαλαζηαηηθή Πνιηηηθή.  

 

Δίλαη βαζηά καο πεπνίζεζε φηη αθνχ ε ειεπζεξία φισλ ησλ εζλψλ είλαη αδηαίξεηε, νη εζληθέο 

επαλαζηάζεηο πξέπεη λα γίλνπλ δηεζλείο ζε εκβέιεηα. Όπσο αθξηβψο ελψλεηαη ε Δπξσπατθή 

θαη παγθφζκηα αληίδξαζε, δελ ζα έπξεπε πιένλ λα γίλνληαη απνκνλσκέλεο επαλαζηάζεηο, 

αιιά κηα παγθφζκηα, θαζνιηθή επαλάζηαζε. Γη’ απηφ, φια ηα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα, νη 

εγσηζκνί, νη δηεθδηθήζεηο, νη αληηδειίεο θαη νη ερζξφηεηεο αλάκεζα ζηα έζλε πξέπεη ηψξα λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ ζην ελσκέλν, θνηλφ θαη παγθφζκην ζπκθέξνλ ηεο επαλάζηαζεο, ε νπνία 

κφλν κπνξεί λα εμαζθαιίζεη  ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία θάζε έζλνπο κε ηελ 

αιιειεγγχε φισλ. Πηζηεχνπκε επίζεο φηη ε ηεξή ζπκκαρία ηεο παγθφζκηαο αληεπαλάζηαζεο 

θαη ε ζπλνκσζία ησλ βαζηιηάδσλ, ηνπ θιήξνπ, ησλ επγελψλ θαη ησλ αζηψλ, βαζίδεηαη ζε 

ηεξάζηηνπο πξνυπνινγηζκνχο, ζε κφληκνπο ζηξαηνχο, ζε θνβεξέο γξαθεηνθξαηίεο θαη 

εμνπιηζκέλε κε φινλ ηνλ ηεξαηψδε κεραληζκφ ησλ κνληέξλσλ ζπγθεληξσηηθψλ θξαηψλ, 

ζπληζηά κηα ππεξβνιηθή δχλακε. Όηη, απηή ε θνβεξή αληηδξαζηηθή ζπκκαρία κπνξεί λα 

θαηαζηξαθεί κφλν απφ ηελ κεγαιχηεξε δχλακε ηεο αληίζηνηρεο επαλαζηαηηθήο ζπκκαρίαο 
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θαη δξάζεο φισλ ησλ αλζξψπσλ ηνπ πνιηηηζκέλνπ θφζκνπ,  φηη ελάληηα ζε απηή ηελ 

αληίδξαζε ε απνκνλσκέλε επαλάζηαζε ελφο θαη κφλν ιανχ πνηέ δελ ζα πεηχρεη. Μηα ηέηνηα 

επαλάζηαζε ζα ήηαλ αλνεζία, κηα θαηαζηξνθή γηα ηελ απνκνλσκέλε ρψξα θαη ζαλ 

απνηέιεζκα ζα ζπληζηνχζε έλα έγθιεκα ελάληηα ζηα άιια έζλε. πλεπάγεηαη φηη ε εμέγεξζε 

ελφο ιανχ πξέπεη λα έρεη ππφςε ηεο νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Απηφ απαηηεί έλα παγθφζκην 

πξφγξακκα, ηφζν κεγάιν, ηφζν πξνθαλέο, ηφζν αιεζηλφ, ηφζν αλζξψπηλν, ελ ζπληνκία, ηφζν 

επξχ πνπ λα αγθαιηάδεη ηα ζπκθέξνληα φινπ ηνπ θφζκνπ. Καη κε ζθνπφ λα ελεξγνπνηήζεη ηα 

πάζε φισλ ησλ ιατθψλ καδψλ ηεο Δπξψπεο, αζρέησο εζληθφηεηαο, απηφ ην πξφγξακκα 

κπνξεί λα είλαη ην πξφγξακκα ηεο θνηλσληθήο θαη δεκνθξαηηθήο επαλάζηαζεο. 

 

πλνςίδνληαο, νη ζηφρνη ηεο θνηλσληθήο θαη δεκνθξαηηθήο επαλάζηαζεο είλαη: 

 

Πνιηηηθά: Ζ θαηάξγεζε ησλ ηζηνξηθψλ δηθαησκάησλ ησλ θξαηψλ, ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

θαηάθηεζεο θαη ησλ δηπισκαηηθψλ δηθαησκάησλ (θξαηηζηηθνί δηεζλείο λφκνη tr). Πξνζβιέπεη 

ζηελ πιήξε ρεηξαθέηεζε ησλ αηφκσλ θαη ησλ ελψζεσλ απφ ηα ζετθά θαη αλζξψπηλα δεζκά, 

ζέιεη ηελ απφιπηε θαηαζηξνθή φισλ ησλ αλαγθαζηηθψλ ελψζεσλ θαη φισλ ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ θνηλνηήησλ ησλ επαξρίεο θαη ησλ θαηαθηεκέλσλ ρσξψλ ησλ Κξαηψλ. Σέινο 

απαηηεί ηελ ξηδηθή δηάιπζε ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ, επηζεηηθνχ, απηαξρηθνχ Κξάηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ζηξαηησηηθψλ, γξαθεηνθξαηηθψλ, θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, 

δηθαζηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ κεραληζκψλ. Ζ επαλάζηαζε, ελ ζπληνκία, έρεη απηφ ην ζηφρν: 

Διεπζεξία γηα φινπο, γηα ηα άηνκα φπσο επίζεο θαη γηα ηα ζπιινγηθά ζψκαηα, ελψζεηο, 

θνηλφηεηεο, επαξρίεο, πεξηθέξεηεο θαη έζλε θαη ηελ ακνηβαία εγγχεζε απηήο ηεο ειεπζεξίαο 

απφ ηελ νκνζπνλδία. 

 

Κνηλσληθά: Θέιεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο απφ ηελ νηθνλνκηθή ηζφηεηα. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη ηελ απάιεηςε ησλ θπζηθψλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ, αιιά ηζφηεηα ζηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα θάζε αηφκνπ εθ γελεηήο, ηδηαίηεξα, ίζα κέζα χπαξμεο, ππνζηήξημεο, 

εθπαίδεπζεο θαη επθαηξίεο γηα θάζε παηδί, αγφξη ή θνξίηζη, κέρξη ηελ σξηκφηεηα θαη ίζεο 

πεγέο θαη δηεπθνιχλζεηο ζηελ ελειηθίσζε γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηνπ επκάξεηα κε ηελ 

δηθή ηνπ εξγαζία. 

   

 


