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1.  ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ 
 
Πιστεύουµε ότι τα περισσότερα από τα δεινά που µαστίζουν την ανθρωπότητα 
πηγάζουν απ’ την κακή οργάνωση και ότι οι άνθρωποι χάρη στη θέληση και τη 
γνώση τους, µπορούν να τα εξαλείψουν. Η σύγχρονη κοινωνία είναι αποτέλεσµα 
µακραίωνων αγώνων ανάµεσα στους ανθρώπους. Δίχως να κατανοούν τα 
πλεονεκτήµατα που θα µπορούσαν να προκύψουν για όλους χάρη στη συνεργασία κα 
την αλληλεγγύη και θεωρώντας κάθε άλλον άνθρωπο (εκτός ίσως από τα µέλη της 
οικογένειάς τους) ως ανταγωνιστή και εχθρό, επιδίωξαν να εξασφαλίσουν, ο καθένας 
για τον εαυτό του, όσο γίνεται περισσότερα πλεονεκτήµατα χωρίς να νοιάζονται για 
τα συµφέροντα των άλλων. Σ’ αυτόν τον αγώνα, φυσικά, οι ισχυρότεροι ή οι πιο 
τυχεροί αναδεικνύονται νικητές και µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εκµεταλλεύονται 
και καταπιέζουν τους ηττηµένους. 
 
 
Όταν ο άνθρωπος δεν µπορούσε να παράγει περισσότερα από όσα του ήταν απολύτως 
αναγκαία για την επιβίωσή του, οι νικητές δεν µπορούσαν παρά να τρέπουν σε φυγή 
ή να σφαγιάζουν τα θύµατά τους και ν’ αρπάζουν τα τρόφιµα που είχαν 
συγκεντρώσει. 
 
 



Αργότερα –όταν µε την ανακάλυψη της βοσκής και της γεωργίας, ο άνθρωπος 
µπορούσε να παράγει περισσότερα απ’ όσα χρειαζόταν για να ζήσει- οι νικητές 
θεώρησαν επωφελέστερο να µετατρέψουν τους ηττηµένους σε δούλους και να τους 
αναγκάσουν να εργάζονται προς όφελος των δουλοκτητών. 
 
 
Αργότερα ακόµα, οι νικητές αντιλήφθηκαν ότι είναι βολικότερο, επικερδέστερο και 
πιο σίγουρο να εκµεταλλεύονται την εργασία των άλλων µε άλλα µέσα: να 
διασφαλίσουν για τον εαυτό τους την ιδιοκτησία της γης και των εργαλείων και να 
παραχωρήσουν φαινοµενική ελευθερία στους απόκληρους οι οποίοι, µη διαθέτοντας 
µέσα επιβίωσης, αναγκάστηκαν να καταφύγουν στους γαιοκτήµονες και να 
εργαστούν για αυτούς, µε τους δικούς τους όρους. 
 
 
Κι έτσι, βήµα-βήµα, µέσα σε µια περίπλοκη σειρά κάθε είδους αγώνων, εισβολών, 
πολέµων, εξεγέρσεων, καταστολών, παραχωρήσεων που δόθηκαν ύστερα από 
πολύµοχθους αγώνες, ενώσεων των καταπιεσµένων για να αµυνθούν και των 
καταπιεστών για να επιτεθούν, φτάσαµε στη σηµερινή κατάσταση της κοινωνίας 
όπου ορισµένοι, κληρονοµικώ δικαίω, κατέχουν τη γη και όλον τον κοινωνικό 
πλούτο, ενώ η πλειονότητα των ανθρώπων, στερηµένη από όλα, υφίσταται την 
εκµετάλλευση και καταπιέζεται από µια ολιγάριθµη τάξη. 
 
 
    Απ’ όλα αυτά απορρέει η αθλιότητα στην οποία ζουν σήµερα οι περισσότεροι 
εργαζόµενοι και όλα τα δεινά που τη συνοδεύουν: η αµάθεια, το έγκληµα, η πορνεία, 
οι ασθένειες που οφείλονται στην κακή διατροφή, η ψυχοδιανοητική κατάρρευση και 
ο πρόωρος θάνατος. Και µέσα από όλα αυτά αναδύεται µια ειδική τάξη (η 
κυβέρνηση) που διαθέτοντας τα αναγκαία µέσα καταστολής, αναλαµβάνει να 
νοµιµοποιεί και να προστατεύει την κατέχουσα τάξη ενάντια στις διεκδικήσεις των 
εργαζοµένων, και στη συνέχει χρησιµοποιεί τις δυνάµεις που διαθέτει για να 
εξασφαλίσει προνόµια για τον εαυτό της και να υποδουλώσει, αν µπορεί, κι αυτήν 
την κατέχουσα τάξη. 
 
 
Εµφανίζεται κα µια άλλη ειδική τάξη (ο κλήρος) που χάρη σε µια σειρά µύθους για 
τη θέληση του θεού, για τη µελλοντική ζωή κλπ… επιδιώκει να πείσει τους 
καταπιεσµένους να αποδεχθούν πειθήνια καταπίεση και (όπως και η κυβέρνηση) 
υπηρετώντας τα συµφέροντα της κατέχουσας τάξης, υπηρετεί ταυτόχρονα και τα δικά 
της συµφέροντα. Σ’ όλα αυτά οφείλεται και η δηµιουργία µιας επίσηµης επιστήµης 
που –σ’ ότι αφορά την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της κυρίαρχης τάξης- είναι η 
άρνηση της αληθινής επιστήµης. Απ’ όλα αυτά πηγάζει το πατριωτικό πνεύµα, το 
φυλετικό µίσος, οι πόλεµοι και η ένοπλη ειρήνη, που αποδεικνύεται πολλές φορές πιο 
καταστροφική από τον ίδιο τον πόλεµο. Σ’ όλα αυτά οφείλεται η µετατροπή του 
έρωτα σε βασανιστήριο και χυδαία συνδιαλλαγή. Σ’ όλα αυτά οφείλεται το 
περισσότερο ή λιγότερο κεκαλυµµένο µίσος, η αντιζηλία, η καχυποψία, η 
ανασφάλεια και ο φόβος που χαρακτηρίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις. 
 
 
Θέλουµε ν’ αλλάξουµε ριζικά αυτήν την κατάσταση πραγµάτων. Κι εφόσον όλα αυτά 
τα δεινά απορρέουν απ’ τον ασυµφιλίωτο αγώνα ανάµεσα στους ανθρώπους, από την 



επιδίωξη της ευηµερίας του καθένα για τον εαυτό του και ενάντια στους άλλους, 
θέλουµε να αντικαταστήσουµε το µίσος µε την αγάπη, τον ανταγωνισµό µε την 
αλληλεγγύη, την ατοµική επιδίωξη της προσωπικής ευηµερίας µε την αδελφική 
συνεργασία για την ευηµερία όλων, την καταπίεση µε την ελευθερία, το θρησκευτικό 
και επιστηµονικό ψέµα µε την αλήθεια. 
 
Συνεπώς: 
 
   - Κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στη γη, τις πρώτες ύλες και τα µέσα 
εργασίας: κανένας δεν θα εξασφαλίζει τα µέσα επιβίωσης εκµεταλλευόµενος την 
εργασία των άλλων και όλοι, έχοντας εξασφαλίσει τα µέσα να παράγουν και να ζουν. 
Θα είναι αληθινά ανεξάρτητοι και σε θέση να συνενώνονται ελεύθερα για το κοινό 
συµφέρον τους και σύµφωνα µε τις απόλυτα προσωπικές συµπάθειές τους. 
    - Κατάργηση της κυβέρνησης και κάθε εξουσίας, που φτιάχνει τους νόµους και 
τους επιβάλλει στους άλλους: εποµένως κατάργηση των µοναρχιών, των 
δηµοκρατιών, των κοινοβουλίων, των στρατών, των αστυνοµιών, των δικαστικών 
εξουσιών και κάθε θεσµού που κατέχει τα µέσα καταναγκασµού. 
    - Οργάνωση της κοινωνικής ζωής µε βάση τις ελεύθερες ενώσεις και οµοσπονδίες 
των παραγωγών και των καταναλωτών, οι οποίες δηµιουργούνται και τροποποιούνται 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των µελών τους, βασίζονται στη γνώση και στην εµπειρία 
και είναι απαλλαγµένες από κάθε καταναγκασµό που δεν απορρέει απ’ τις φυσικές 
ανάγκες στις οποίες όλοι εκούσια υποτάσσονται εφόσον αποδέχονται τον 
αναπόφευκτο χαρακτήρα τους. 
   - Εξασφάλιση των µέσων επιβίωσης, ανάπτυξης και ευηµερίας για τα παιδιά και 
όλους όσους αδυνατούν να τα εξασφαλίσουν από µόνοι τους. 
   - Πόλεµος ενάντια στις θρησκείες και σ’ όλα τα ψέµατα, ακόµη κι αν καλύπτονται 
µε τον µανδύα της επιστήµης. Επιστηµονική διαπαιδαγώγηση για όλους ως το 
ανώτερο επίπεδο. 
 
- Πόλεµος ενάντια στον πατριωτισµό. Κατάργηση των συνόρων, συναδέλφωση όλων 
των λαών. 
 
-  Αναδόµηση τα οικογένειας µε τέτοιο τρόπο ώστε να απορρέει από την πρακτική 
του έρωτα, ελεύθερου από κάθε νοµικό δεσµό, από κάθε οικονοµική και φυσική 
καταπίεση, από κάθε θρησκευτική προκατάληψη. Αυτό είναι το ιδανικό µας. 
 
  
 
2.  ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
 
  
 
Εκθέσαµε µέχρι τώρα το σκοπό που θέλουµε να πραγµατώσουµε, το ιδανικό για το 
οποίο αγωνιζόµαστε. Δεν αρκεί όµως να επιθυµεί κανείς κάτι να το θέλει 
πραγµατικά, πρέπει να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα µέσα για την πραγµάτωσή του. 
Και τα µέσα αυτά δεν είναι αυθαίρετα: απορρέουν υποχρεωτικά απ’ τους σκοπούς 
στους οποίους αποβλέπουµε κι απ’ τις συνθήκες στις οποίες αγωνιζόµαστε. Γιατί αν 
αγνοήσουµε την επιλογή των κατάλληλων µέσων θα πραγµατώσουµε άλλους 
σκοπούς, ίσως µάλιστα εντελώς αντίθετους απ’ αυτούς στους οποίους αποβλέπουµε, 
και κάτι τέτοιο θα έχει ολοφάνερη και αναπόφευκτη συνέπεια των µέσων που 



επιλέξαµε. Όποιος ακολουθήσει λάθος δρόµο δεν θα πάει εκεί που θέλει αλλά εκεί 
που θα τον οδηγήσει ο δρόµος. 
 
 
Είναι λοιπόν, αναγκαίο να δηλώσουµε ποια είναι τα µέσα που, κατά τη γνώµη µας, 
οδηγούν στην πραγµάτωση των επιθυµούµενων σκοπών και τα οποία προτείνουµε να 
χρησιµοποιηθούν.Το ιδανικό µας δεν ανήκει στην κατηγορία των ιδανικών που η 
πλήρης πραγµάτωσή τους εξαρτάται από το αποµονωµένο άτοµο. Το ζήτηµα είναι ν’ 
αλλάξουµε τον τρόπο ζωής όλης της κοινωνίας: να διαµορφώσουµε µεταξύ των 
ανθρώπων σχέσεις που θα βασίζονται στην αγάπη και την αλληλεγγύη να επιτύχουµε 
την πλήρη υλική ηθική και πνευµατική ανάπτυξη όχι µόνο των αποµονωµένων 
ατόµων, όχι των µελών µιας συγκεκριµένης τάξης ή ενός πολιτικού κόµµατος, αλλά 
όλης της ανθρωπότητας. 
 
 
Αυτός ο κοινωνικός µετασχηµατισµός δεν είναι κάτι που µπορεί να επιβληθεί µε τη 
βία πρέπει να ξεπηδήσει απ’ τη φωτισµένη συνείδηση καθενός από µας και να 
επιτευχθεί µε την ελεύθερη συναίνεση όλων. Το πρώτο µας καθήκον, εποµένως, 
πρέπει να είναι το να πείσουµε τους ανθρώπους. Πρέπει να στρέψουµε την προσοχή 
των ανθρώπων στα δεινά που υφίστανται και στη δυνατότητά τους να τα εξαλείψουν. 
Πρέπει να ξυπνήσουµε στον καθένα το αίσθηµα της συµπόνιας για τα δεινά και τις 
δυστυχίες των άλλων και µια ζωηρή επιθυµία για το καλό όλων των ανθρώπων. 
 
 
Σ’ όσους κρυώνουν και πεινούν θα δείξουµε ότι είναι εφικτό και εύκολο να 
εξασφαλιστεί για όλους η ικανοποίηση των υλικών αναγκών. Στους 
καταφρονεµένους και καταπιεσµένους θα δείξουµε ότι είναι εφικτό να ζούµε 
ευτυχισµένα σε µια κοινωνία µε ίσους και ελεύθερους ανθρώπους. Σ’ όσους 
βασανίζονται από το µίσος και τη µνησικακία θα δείξουµε το δρόµο που οδηγεί στην 
αγάπη των συνανθρώπων, στην ειρήνη και την ανθρώπινη ζεστασιά. 
 
 
Κι όταν θα έχουµε επιτύχει να ξυπνήσουµε στις καρδιές των ανθρώπων το αίσθηµα 
της εξέγερσης ενάντια στα άδικα και απευκταία δεινά απ’ τα οποία υποφέρουµε 
σήµερα στην κοινωνία όταν θα έχουν κατανοήσει οι άνθρωποι ποιες είναι οι αιτίες 
αυτών των δεινών κι ότι εξαρτάται από την ανθρώπινη θέληση να τα εξαλείψουµε κι 
όταν θα έχουµε εµπνεύσει τους ανθρώπους τη ζωηρή και παθιασµένη επιθυµία του 
µετασχηµατισµού της κοινωνίας για το καλό όλων, τότε όσοι θα έχουν πειστεί, µε τις 
δικές τους δυνάµεις και ακολουθώντας το παράδειγµα όσων πείστηκαν 
προηγουµένως, θα συνενωθούν, θα θέλουν και θα µπορούν να δράσουν για την 
πραγµάτωση του κοινού τους ιδανικού. 
 
 
Όπως ήδη τονίσαµε, είναι εντελώς γελοίο και διαµετρικά αντίθετο µε το σκοπό µας 
να επιδιώξουµε να επιβάλλουµε µε τη βία την ελευθερία, την αγάπη ανάµεσα στους 
ανθρώπους και την πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων. Πρέπει, λοιπόν, να 
βασιζόµαστε στην ελεύθερη θέληση των άλλων και το µόνο που µπορούµε να 
κάνουµε είναι να προκαλέσουµε την ανάπτυξη και την έκφραση αυτής της θέλησης. 
Είναι, όµως, εξίσου γελοίο και αντίθετο µε το σκοπό µας ότι όσοι δεν συµµερίζονται 
τις απόψεις µας έχουν το δικαίωµα να µας εµποδίζουν όσον αφορά την έκφραση της 



θέλησής µας –εφόσον βέβαια, δεν τους αρνούµαστε το δικαίωµα στην ίδια την 
ελευθερία που απολαµβάνουµε εµείς. 
 
 
Ελευθερία, εποµένως, για όλους. Ελευθερία να προπαγανδίζουν στην πράξη τις ιδέες 
τους, χωρίς κανέναν περιορισµό πέρα απ’ το πολύ φυσικό γεγονός ότι θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ελευθερία για όλους. Σ’ όλα αυτά, όµως, αντιτίθενται –και µάλιστα 
µε κτηνώδη βία- εκείνοι που επωφελούνται από τα υφιστάµενα προνόµια, εκείνοι που 
σήµερα κυριαρχούν κι επιβάλλουν το έλεγχό τους σ’ όλη την κοινωνία. 
 
 
Έχουν στα χέρια τους όλα τα µέσα παραγωγής: εποµένως, καταπνίγουν όχι µόνο τη 
δυνατότητα ελεύθερου πειραµατισµού στους νέους τρόπους κοινωνικής ζωής, όχι 
µόνο το δικαίωµα των εργαζοµένων να ζουν ελεύθερα βασιζόµενοι στις ίδιες τους τις 
δυνάµεις, αλλά και το δικαίωµα σ’ αυτή καθαυτή τη ζωή. Υποχρεώνουν όσους δεν 
ανήκουν στην τάξη των αφεντικών ν’ αποδέχονται την ίδια την καταπίεση και την 
εκµετάλλευσή τους αν δεν θέλουν να πεθάνουν από την πείνα. 
 
 
Οι προνοµιούχοι διαθέτουν τις αστυνοµίες, τα δικαστήρια και τους στρατούς, που 
έχουν δηµιουργηθεί ακριβώς για την υπεράσπιση των προνοµίων τους και 
καταδιώκουν, φυλακίζουν και σφαγιάζουν ανελέητα όλους όσους θέλουν να 
καταργήσουν αυτά τα προνόµια διεκδικώντας για τον καθένα τα µέσα για τη ζωή και 
την ελευθερία. Διαφυλάττοντας ζηλόφθονα τα σηµερινά και άµεσα συµφέροντά τους, 
διεφθαρµένοι από το πνεύµα της κυριαρχίας, φοβισµένοι για το µέλλον, οι 
προνοµιούχοι είναι γενικά ανίκανοι για γενναιόδωρες χειρονοµίες, είναι εξίσου 
ανίκανοι για µια ευρύτερη αντίληψη των συµφερόντων τους. Επιπλέον, είναι 
βλακώδες να ελπίζουµε ότι µπορούν ελεύθερα να παραιτηθούν απ’ την ιδιοκτησία 
και την εξουσία που κατέχουν και να αποδεχθούν ότι θα ζήσουν σαν ίσοι µ’ όσους 
σήµερα έχουν υποδουλώσει. 
 
 
Εκτός απ’ όσα µας διδάσκει η ιστορία (που µας αποδεικνύει ότι καµιά προνοµιούχα 
τάξη δεν παραιτήθηκε ποτέ απ’ όλα ή και µερικά προνόµιά της, ότι καµιά κυβέρνηση 
δεν εγκατέλειψε ποτέ την εξουσία της εκτός και αν υποχρεώθηκε µε τη βία ή από το 
φόβο της βίας), αρκεί η σύγχρονη πραγµατικότητα για να πείσει τον καθένα  ότι οι 
αστοί και οι κυβερνήσεις σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν ένοπλη βία για να 
υπερασπίσουν τον εαυτό τους –όχι µόνο ενάντια στην πλήρη κατάργηση των 
προνοµίων τους, αλλά και ενάντια στα πιο ασήµαντα λαϊκά αιτήµατα- και ότι είναι 
πάντα έτοιµοι να εξαπολύσουν τις πιο ανελέητες διώξεις και τις πιο αιµατηρές σφαγές 
ενάντια στους αντιπάλους τους. Όσοι θέλουν να χειραφετηθούν ένα µόνο δρόµο 
µπορούν να ακολουθήσουν: ν’ αντιτάξουν βία στη βία. 
 
 
Εποµένως, πρέπει να συγκεντρώσουµε όλες µας τις προσπάθειες στο να εµπνεύσουµε 
στους καταπιεσµένους τη συνειδητή επιθυµία για ένα ριζοσπαστικό µετασχηµατισµό 
της κοινωνίας και να τους πείσουµε ότι, αν συνενωθούν, έχουν τη δύναµη να 
νικήσουν. Πρέπει να προπαγανδίσουµε το ιδανικό µας και να προετοιµάσουµε τις 
απαιτούµενες υλικές και ηθικές δυνάµεις για να κατατροπώσουµε τις εχθρικές 
δυνάµεις και να οργανώσουµε την νέα κοινωνία. Κι όταν θα διαθέτουµε τις αναγκαίες 



δυνάµεις, πρέπει, εκµεταλλευόµενοι τις ευνοϊκές περιστάσεις που ενδέχεται να 
υπάρχουν ή δηµιουργώντας τες από µόνοι µας, να κάνουµε την κοινωνική 
επανάσταση: να καταστρέψουµε µε τη βία την κυβέρνηση και να απαλλοτριώσουµε 
µε τη βία τους κατόχους του πλούτου, να θέσουµε στη διάθεση όλων τα µέσα 
επιβίωσης και παραγωγής και να αποτρέψουµε τη δηµιουργία νέων κυβερνήσεων που 
θα επιβάλλουν τη θέλησή τους και θα αντιταχθούν στην αναδιοργάνωση της 
κοινωνίας απ’ τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους. 
 
 
Όλα αυτά, όµως, δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Έχουµε να κάνουµε µε 
ανθρώπους: έτσι όπως είναι σήµερα στην κοινωνία, στις πιο άθλιες υλικές και ηθικές 
συνθήκες θα είχαµε αυταπάτες αν πιστεύαµε ότι η προπαγάνδα αρκεί για ν’ ανυψώσει 
τους ανθρώπους στο επίπεδο της πνευµατικής ανάπτυξης που είναι αναγκαίο για την 
πραγµάτωση του ιδανικού µας. Ανάµεσα στον άνθρωπο και το κοινωνικό του 
περιβάλλον παρεµβαίνει µια αµοιβαία δράση. Οι άνθρωποι δίνουν στην κοινωνία τη 
µορφή που έχει και η κοινωνία διαµορφώνει τους ανθρώπους:το αποτέλεσµα είναι, 
λοιπόν, ένα είδος φαύλου κύκλου. Για να µετασχηµατιστεί η κοινωνία πρέπει να 
αλλάξουν οι άνθρωποι και για να µετασχηµατιστούν οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξει η 
κοινωνία. 
 
 
Η αθλιότητα αποκτηνώνει τον άνθρωπο και για να εξαλειφθεί η αθλιότητα οι 
άνθρωποι πρέπει να έχουν κοινωνική συνείδηση και αποφασιστική θέληση. Η 
δουλεία διδάσκει τους ανθρώπους να είναι δούλοι και για να  επιτευχθεί η 
απελευθέρωση απ’ τη δουλεία χρειάζεται οι άνθρωποι  να αποβλέπουν στην 
ελευθερία. Η αµάθεια έχει σαν αποτέλεσµα να µην γνωρίζουν οι άνθρωποι τις αιτίες 
της δυστυχίας τους καθώς και τα µέσα για το ξεπέρασµά της: και για να εξαλειφθεί η 
αµάθεια οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το χρόνο και τα µέσα για να 
διαπαιδαγωγηθούν. 
 
 
Οι κυβερνήσεις εθίζουν τους ανθρώπους και τους αναγκάζουν να υπακούν στους 
νόµους και να πιστεύουν ότι οι νόµοι είναι αναγκαίοι για την κοινωνία και από την 
άλλη  για να καταργηθούν οι κυβερνήσεις οι άνθρωποι πρέπει να πειστούν ότι οι 
κυβερνήσεις είναι άχρηστες και επιβλαβείς. 
 
 
Πώς µπορεί να ξεφύγει κανείς απ’ αυτόν τον φαύλο κύκλο; 
 
 
Ευτυχώς, η υπάρχουσα κοινωνία δε δηµιουργήθηκε χάρη στην εµπνευσµένη θέληση 
µιας κυρίαρχης τάξης που κατόρθωσε να µετατρέψει όλους τους υπηκόους της σε 
παθητικά και ασυνείδητα όργανα στην υπηρεσία των συµφερόντων της. Είναι 
αποτέλεσµα χιλιάδων αιµατηρών αγώνων, χιλιάδων ανθρώπινων και φυσικών 
παραγόντων που λειτούργησαν τυχαία, χωρίς συνειδητή κατεύθυνση κι εποµένως δεν 
υπάρχουν ξεκάθαροι, απόλυτοι διαχωρισµοί µεταξύ των ανθρώπων, ούτε και µεταξύ 
των τάξεων.  
 
 



Είναι απειράριθµες οι παραλλαγές όσον αφορά τις υλικές συνθήκες απειράριθµα και 
τα επίπεδα  ηθικής και πνευµατικής ανάπτυξης. Πολύ σπάνια, µπορούµε να πούµε ότι 
η θέση ενός ανθρώπου στην κοινωνία ανταποκρίνεται στις ικανότητες και τις βλέψεις 
του. Πολύ συχνά, βλέπουµε ανθρώπους να ξεπέφτουν και να ζουν σε συνθήκες 
κατώτερες απ’ αυτές που συνήθισαν και άλλους πάλι που, χάρη σε ορισµένες 
εξαιρετικά ευνοϊκές περιστάσεις, κατορθώνουν να υπερβούν τις συνθήκες στις οποίες 
γεννήθηκαν. Μεγάλο ποσοστό της εργατικής τάξης έχει ήδη κατορθώσει ή να ξεφύγει 
από την κατάσταση της απόλυτης αθλιότητας ή δεν ήταν ποτέ σε τέτοια κατάσταση. 
Κανένας εργάτης, ας πούµε, δεν βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους άγνοιας, απόλυτης 
έλλειψης κοινωνικής συνείδησης, ολοκληρωτικής συναίνεσης προς τις συνθήκες που 
του επιβάλλονται απ’ τα αφεντικά. Και αυτοί καθαυτοί οι θεσµοί, που είναι προϊόντα 
της ιστορίας, περιέχουν οργανικές αντιφάσεις που είναι κάτι σαν σπέρµατα του 
θανάτου τα οποία, καθώς αναπτύσσονται, επιφέρουν την αποσύνθεση της κοινωνικής 
δοµής και την αναγκαιότητα του µετασχηµατισµού της. 
 
 
Απ’ ατό ακριβώς απορρέει και η δυνατότητα της προόδου. Όχι όµως και η 
δυνατότητα να φέρουµε όλους τους ανθρώπους, απλά και µόνο µε την προπαγάνδα, 
στο αναγκαίο επίπεδο και να θέλουν να πραγµατώσουν την αναρχία –χωρίς ένα 
προηγούµενο βαθµιαίο µετασχηµατισµό του κοινωνικού περιβάλλοντος. 
 
 
Η πρόοδος πρέπει να συντελείται ταυτόχρονα και παράλληλα στα άτοµα και στο 
κοινωνικό περιβάλλον. Πρέπει να επωφεληθούµε απ’ όλα τα µέσα, να 
εκµεταλλευτούµε όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που µας προσφέρει το 
υφιστάµενο κοινωνικό περιβάλλον για να επενεργήσουµε στους συνανθρώπους µας 
και ν’ αναπτύξουµε τη συνείδηση και τις βλέψεις τους. Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε 
την κάθε πρόοδο ως προς τη συνείδηση των ανθρώπων για να τους παρακινήσουµε 
να διεκδικήσουν και να επιβάλλουν τους µεγάλους κοινωνικούς µετασχηµατισµούς 
που είναι εφικτοί σήµερα και οι οποίοι θ’ ανοίξουν το δρόµο για παραπέρα πρόοδο. 
 
 
Δεν πρέπει να περιµένουµε πότε θα µπορέσουµε να πραγµατώσουµε την αναρχία 
ενώ, στο µεταξύ θα περιοριζόµαστε απλά και µόνο στην προπαγάνδα. Αν κάνουµε 
κάτι τέτοιο, πολύ γρήγορα θα έχουµε εξαντλήσει όλες µας τις δυνατότητες δράσης, 
δηλαδή, θα έχουµε πείσει όλους όσους στο υφιστάµενο κοινωνικό περιβάλλον, 
µπορούν να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τις ιδέες µας, αλλά η παραπέρα 
προπαγάνδα µας θα είναι εντελώς στείρα  ταυτόχρονα αν οι µετασχηµατισµοί του 
κοινωνικού περιβάλλοντος να ευνοήσουν τη δηµιουργία νέων λαϊκών στρωµάτων 
ικανών να αποδεχθούν τις νέες ιδέες, αυτό θα έχει συµβεί χωρίς τη δική µας 
συµµετοχή και εποµένως σε βάρος των ιδεών µας. 
 
 
Πρέπει να προσπαθήσουµε να πείσουµε το λαό, ή τα νέα λαϊκά στρώµατα, ότι 
χρειάζεται να διεκδικήσουν, να επιβάλλουν και να πραγµατοποιήσουν από µόνοι τους 
όλες τις βελτιώσεις και τις ελευθερίες που επιθυµούν, εφόσον βέβαια κατανοούν τις 
ανάγκες τους κι έχουν τη δύναµη να τις επιβάλλουν. Επιπλέον, προπαγανδίζοντας 
πάντα το πρόγραµµά µας στην ολότητά του και αγωνιζόµενοι αδιάκοπα για την 
πλήρη εφαρµογή του, πρέπει να παρακινούµε το λαό να διεκδικεί ολοένα και 
περισσότερα πράγµατα, µέχρι να επιτύχει την πλήρη χειραφέτησή του. 



 
  
 
3.  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
 
  
 
   Η πιο άµεση καταπίεση, η πιο βασανιστική σήµερα για τους εργάτες, αυτή που 
είναι η βασική αιτία της ατµόσφαιρας ηθικής και υλικής υποταγής στην οποία 
εργάζονται, είναι η οικονοµική καταπίεση. Δηλαδή, η εκµετάλλευση της εργασίας 
από τα αφεντικά και τους επιχειρηµατίες, χάρη στο από µέρους τους µονοπώλιο όλων 
των σηµαντικών µέσων παραγωγής και ανταλλαγής. 
 
 
Για να καταστραφεί ολοκληρωτικά και χωρίς δυνατότητα παλινόρθωσής της αυτή η 
εκµετάλλευση, πρέπει να πειστεί όλος ο λαός για το δικαίωµά του στα µέσα 
παραγωγής και να προετοιµαστεί ώστε να ασκήσει αυτό το βασικό δικαίωµα 
απαλλοτριώνοντας τους γαιοκτήµονες τους βιοµηχάνους και τους κεφαλαιούχους, και 
θέτοντας τον κοινωνικό πλούτο στη διάθεση όλων των ανθρώπων. 
 
 
Μπορεί, όµως να πραγµατοποιηθεί σήµερα αυτή η απαλλοτρίωση; Μπορούµε να 
περάσουµε άµεσα, χωρίς ενδιάµεσα στάδια, από την κόλαση στην οποία ζει το 
προλεταριάτο στον παράδεισο της κοινοκτηµοσύνης; Η πραγµατικότητα αποδεικνύει 
τι µπορούν και τι δεν µπορούν να κάνουν σήµερα οι εργαζόµενοι. Το δικό µας 
καθήκον είναι η ηθική και υλική προετοιµασία του λαού γι’ αυτήν την αναγκαία 
απαλλοτρίωση και πρέπει να προσπαθούµε να την πραγµατοποιήσουµε συνεχώς, 
κάθε φορά που µας δίνεται η ευκαιρία από τα επαναστατικά γεγονότα και τις 
εξεγέρσεις, µέχρι τον τελικό θρίαµβο. Με ποιο τρόπο, όµως, µπορούµε να 
προετοιµάσουµε το λαό; Με ποιο τρόπο µπορούµε να προετοιµάσουµε τις συνθήκες 
που θα κάνουν εφικτό όχι µόνο το υλικό γεγονός της απαλλοτρίωσης αλλά και τη 
χρησιµοποίηση του κοινωνικού πλούτου προς όφελος όλων; 
 
 
Όπως είπαµε και προηγούµενα, η γραπτή και προφορική προπαγάνδα από µόνη της 
δεν µπορεί να προσελκύσει στις ιδέες µας τις µεγάλες µάζες. Χρειάζεται και µια 
πρακτική διαπαιδαγώγηση που θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα η αιτία και το 
αποτέλεσµα του βαθµιαίου µετασχηµατισµού του κοινωνικού περιβάλλοντος. Πρέπει 
να φροντίσουµε ν’ αναπτυχθεί στους εργαζόµενους η αίσθηση της εξέγερσης ενάντια 
στις αδικίες και στ’ άχρηστα δεινά των οποίων γίνονται θύµατα, η επιθυµία να 
βελτιώσουν την κατάστασή τους. Ενωµένοι και αλληλέγγυοι µεταξύ τους, θα πρέπει 
να αγωνιστούν οι ίδιοι για να πραγµατώσουν τις επιθυµίες τους. 
 
 
Κι εµείς σαν αναρχικοί και σαν εργαζόµενοι, πρέπει να τους παρακινούµε και να τους 
ενθαρρύνουµε στον αγώνα πρέπει να αγωνιζόµαστε µαζί τους. Είναι, όµως, εφικτές 
αυτές οι βελτιώσεις στα πλαίσια του καπιταλιστικού καθεστώτος; Είναι χρήσιµες απ’ 
την άποψη της µελλοντικής πλήρους χειραφέτησης των εργαζοµένων; 
 
 



Όποια κι αν είναι τα πρακτικά αποτελέσµατα του αγώνα για άµεσες βελτιώσεις, 
εκείνο που έχει πολύ µεγάλη σηµασία είναι αυτός καθαυτός ο αγώνας. Γιατί, µ’ 
αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόµενοι µαθαίνουν να υπερασπίζονται τα ταξικά τους 
συµφέροντα, συνειδητοποιούν ότι τα αφεντικά και οι κυβερνώντες έχουν διαµετρικά 
αντίθετα συµφέροντα απ’ τα δικά τους και ότι δεν µπορούν να βελτιώσουν τις 
συνθήκες της ζωής τους, πόσο µάλλον να χειραφετηθούν, παρά µόνο αν συνενωθούν 
και γίνουν ισχυρότεροι από τα αφεντικά τους. Αν επιτύχουν την ικανοποίηση των 
αιτηµάτων τους, θα ζουν καλύτερα: θα κερδίζουν περισσότερα, θα εργάζονται 
λιγότερες ώρες, θα έχουν περισσότερο χρόνο και ενεργητικότητα στη διάθεσή τους 
για να σκεφτούν για τα πράγµατα που τους απασχολούν και θα αποκτούν συνεχώς 
περισσότερες επιθυµίες και µεγαλύτερες ανάγκες. Αν δεν επιτύχουν την ικανοποίηση 
των αιτηµάτων τους, θα παρακινηθούν να µελετήσουν τις αιτίες της αποτυχίας τους 
και ν’ αναγνωρίσουν την ανάγκη για µεγαλύτερη ενότητα, για περισσότερη 
δραστηριοποίηση και στο τέλος, θα καταλάβουν ότι, για να εξασφαλίσουν την 
οριστική τους νίκη, πρέπει να καταστρέψουν τον καπιταλισµό.  Η υπόθεση της 
επανάστασης, η υπόθεση της ηθικής εξύψωσης και της χειραφέτησης των 
εργαζοµένων δεν µπορεί παρά να βγει κερδισµένη απ’ το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι 
συνενώνονται και αγωνίζονται για τα συµφέροντά τους. 
 
 
Γι’ άλλη µια φορά: µπορούν, όµως οι εργαζόµενοι να επιτύχουν, στην τωρινή 
κατάσταση της κοινωνίας, την πραγµατική βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους; 
Αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Παρ’ όλα όσα λένε µερικοί, δεν 
υπάρχει κανένας φυσικός νόµος (νόµος των µισθών) που να καθορίζει ποιο τµήµα της 
εργασίας του πρέπει να παίρνει ο εργάτης. Ή αν θέλει κανείς να διατυπώσει ένα νόµο, 
αυτός είναι ο εξής: οι µισθοί, κατά κανόνα, δεν µπορούν να είναι τόσο µικροί ώστε 
να µη διατηρείται η ζωή, ούτε τόσο µεγάλοι ώστε να µην αποµένει περιθώριο 
κέρδους για το αφεντικό. Είναι φανερό ότι στην πρώτη περίπτωση πεθαίνουν οι 
εργαζόµενοι και έτσι παύουν να µισθώνουν εργασία και, συνεπώς, να πληρώνουν 
οποιοδήποτε µισθό. Ωστόσο, ανάµεσα σ’ αυτά τα δυο απίθανα άκρα, υπάρχουν 
απειράριθµες διαβαθµίσεις και καταστάσεις: από τις πραγµατικά άθλιες συνθήκες 
στις οποίες ζουν πολλοί εργάτες γης µέχρι τις σχεδόν αξιοπρεπείς συνθήκες των 
εξειδικευµένων εργατών πόλεων.  
 
 
Οι µισθοί, οι εργάσιµες ώρες και όλες οι άλλες συνθήκες εργασίας είναι αποτέλεσµα 
της πάλης ανάµεσα στ’ αφεντικά και τους εργαζόµενους. Οι πρώτοι προσπαθούν να 
δώσουν στους εργαζόµενους όσο γίνεται λιγότερα και να τους αναγκάσουν να 
εργάζονται µέχρι την τελική τους εξόντωση οι δεύτεροι προσπαθούν, ή θα έπρεπε να 
προσπαθούν, να εργάζονται όσο γίνεται λιγότερο και να κερδίζουν όσο γίνεται 
περισσότερα. Όταν οι εργάτες αποδέχονται τους όρους των αφεντικών, ή όταν ενώ 
δυσαρεστούνται, δεν γνωρίζουν πώς να αντισταθούν αποτελεσµατικά ενάντια στις 
απαιτήσεις των αφεντικών, καταλήγουν να υφίστανται πραγµατικά κτηνώδεις 
συνθήκες ζωής. Όταν, αντίθετα, έχουν κάποιες ιδέες για το πώς πρέπει να ζουν τα 
ανθρώπινα όντα όταν ξέρουν να συνενώνονται και, µε την από µέρους τους άρνηση 
της εργασίας ή την κρυφή και φανερή απειλή της εξέγερσης, κερδίζουν το σεβασµό 
των αφεντικών, τότε αντιµετωπίζονται µε σχετικά αξιοπρεπή τρόπο. Μπορεί, λοιπόν, 
να πει κανείς ότι, ως ένα βαθµό, ο µισθός είναι αυτό που απαιτεί ο εργάτης (όχι σαν 
άτοµο αλλά σαν τάξη). 
 



 
Εποµένως, µε τον αγώνα, µε την αντίσταση ενάντια στ’ αφεντικά, οι εργάτες 
µπορούν, ως ένα βαθµό, να εµποδίσουν την επιδείνωση των συνθηκών της ζωής τους 
καθώς και να επιτύχουν πραγµατικές βελτιώσεις. Και η ιστορία του εργατικού 
κινήµατος έχει ήδη αποδείξει αυτήν την αλήθεια. Δεν πρέπει όµως να υπερβάλλουµε 
όσον αφορά αυτήν την πάλη ανάµεσα στους εργαζόµενους και τ’ αφεντικά  η οποία 
διεξάγεται αποκλειστικά στο οικονοµικό πεδίο. Τα αφεντικά µπορούν να 
υποχωρήσουν και πολύ συχνά υποχωρούν όταν αντιµετωπίζουν τα µε επιµονή 
διεκδικούµενα αιτήµατα των εργαζοµένων, αρκεί βέβαια αυτά τα αιτήµατα να µην 
θεωρηθούν «υπερβολικά». Αν, όµως, οι εργαζόµενοι προβάλλουν αιτήµατα (και είναι 
επιτακτικό κάτι τέτοιο) που απορροφούν όλο το κέρδος των αφεντικών και 
αποτελούν, στην ουσία, µια έµµεση µορφή απαλλοτρίωσης, είναι σίγουρο ότι τα 
αφεντικά θα ζητήσουν τη βοήθεια της κυβέρνησης και θα χρησιµοποιήσουν βία για 
να υποχρεώσουν τους εργαζόµενους να παραµείνουν στην κατάσταση των µισθωτών 
σκλάβων. 
 
 
Και πριν ακόµα, πολύ πριν οι εργάτες µπορούν να ελπίζουν ότι θα λαµβάνουν όλο το 
προϊόν της εργασίας τους, ο οικονοµικός αγώνας καθίσταται ανίκανος να 
εξασφαλίσει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 
 
 
Οι εργάτες παράγουν τα πάντα και χωρίς την εργασία τους, η ζωή θα ήταν ανέφικτη. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι αρνούµενοι να εργαστούν οι εργαζόµενοι µπορούν να 
επιβάλλουν όλα τους τα αιτήµατα. Αλλά η συνένωση όλων των εργαζοµένων, ακόµη 
και σ’ ένα µόνο επάγγελµα, ακόµη και σε µια µόνο χώρα, πολύ δύσκολα 
πραγµατοποιείται –στη συνένωση των εργαζοµένων αντιπαρατίθεται η συνένωση των 
αφεντικών. Οι εργαζόµενοι ζουν εγκλωβισµένοι στην καθηµερινότητα κι όταν δεν 
εργάζονται στερούνται ακόµα και το ψωµί. Ενώ τ’ αφεντικά µέσω του χρήµατος, 
έχουν στη διάθεσή τους όλων των ειδών τα αγαθά και µπορούν να περιµένουν πότε 
θα πέσουν στα πόδια τους οι εργάτες. 
 
 
Η ανακάλυψη ή η χρησιµοποίηση νέων µηχανών καθιστά άχρηστη την εργασία πάρα 
πολλών εργαζοµένων, αυξάνοντας έτσι τις στρατιές των ανέργων, οι οποίοι 
εξαναγκάζονται από την πείνα να πουλάνε την εργασία τους σ’ οποιαδήποτε τιµή. Η 
µετανάστευση δηµιουργεί αµέσως µεγάλα προβλήµατα στις χώρες όπου επικρατούν 
καλύτερες συνθήκες εργασίας, γιατί οι ορδές των πεινασµένων εργατών, θέλοντας 
και µη, προσφέρουν στ’ αφεντικά την ευκαιρία να µειώνουν δραστικά τους µισθούς. 
Κι όλα αυτά, που απορρέουν αναγκαστικά από το καπιταλιστικό σύστηµα, 
κατορθώνουν να εξουδετερώσουν και συχνά να καταστρέψουν κάθε ανάπτυξη της 
εργατικής συνείδησης και αλληλεγγύης. Έτσι κι αλλιώς, όµως, το ουσιαστικό είναι 
ότι, στο καπιταλιστικό σύστηµα, η παραγωγή οργανώνεται από τον κάθε καπιταλιστή 
για δικό του λογαριασµό και όχι, φυσικά, για την ικανοποίηση των αναγκών των 
εργαζοµένων. 
 
 
Κατά συνέπεια, το χάος, η κατασπατάληση των ανθρώπινων δυνάµεων, η 
οργανωµένη σπανιότητα των αγαθών, οι άχρηστες κι επικίνδυνες εργασίες, η 
ανεργία, η εγκατάλειψη της γης, η ελλιπής χρήση των µηχανών, κτλ., είναι πράγµατα 



που δεν µπορούν να αποφευχθούν παρά µόνο αν αφαιρεθούν τα µέσα παραγωγής από 
τους καπιταλιστές και εποµένως, αν φύγει  απ΄ τα χέρια τους η οργάνωση της 
παραγωγής. Πολύ γρήγορα, λοιπόν, οι εργαζόµενοι που θέλουν να απελευθερωθούν, 
ή απλά να βελτιώσουν ριζικά τις συνθήκες ζωής τους, συνειδητοποιούν την ανάγκη 
να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης, την ανάγκη 
να επιτεθούν ενάντια στην κυβέρνηση η οποία, µε το να νοµιµοποιεί το δικαίωµα της 
ιδιοκτησίας και να το προστατεύει µε την κτηνώδη βία, αποτελεί τεράστιο εµπόδιο 
που πρέπει να συντριβεί µε τη βία αν δεν θέλουµε να παραµείνουµε για πάντα 
εγκλωβισµένοι στις τωρινές ή και σ’ ακόµη χειρότερες συνθήκες ζωής. 
 
 
Απ’ τον οικονοµικό αγώνα πρέπει να περάσουµε στον πολιτικό αγώνα, δηλαδή, στον 
αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση. Κι αντί ν’ αντιπαλεύουµε τα εκατοµµύρια των 
καπιταλιστών µε τις δεκάρες που δύσκολα συγκεντρώνονται απ’ τους εργάτες, θα 
πρέπει να αντιπαρατάξουµε στα ντουφέκια και τα κανόνια, που υπερασπίζονται την 
ιδιοκτησία, τα πιο αποτελεσµατικά µέσα που θα µπορέσει να βρει ο λαός για ν’ 
αντιτάξει βία στη βία. 
 
  
 
4.  Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
 
 
Όταν λέµε «πολιτικός αγώνας» εννοούµε τον αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση. Η 
κυβέρνηση είναι το σύνολο που αποτελείται από όλους εκείνους οι οποίοι κατέχουν 
την εξουσία, όπως κι αν την έχουν αποκτήσει, να φτιάχνουν τους νόµους και να τους 
επιβάλλουν στους κυβερνώµενους, δηλαδή, στο λαό.  Η κυβέρνηση είναι συνέπεια 
του πνεύµατος κυριαρχίας και βίας µε το οποίο ορισµένοι άνθρωποι επιβλήθηκαν 
πάνω στους άλλους και ταυτόχρονα δηµιούργηµα και δηµιουργός των προνοµίων 
καθώς και φυσικός υπερασπιστής τους. 
 
 
Είναι εντελώς λαθεµένο αυτό που λέγεται σήµερα ότι η κυβέρνηση παίζει το ρόλο 
του προστάτη του καπιταλισµού, ενώ όταν θα έχει καταργηθεί ο καπιταλισµός θα 
γίνει ο εκπρόσωπος και διαχειριστής των συµφερόντων όλων των ανθρώπων. Πρώτ’ 
απ’ όλα, ο καπιταλισµός δεν θα καταστραφεί παρά µόνο όταν οι εργάτες, αφού 
απαλλαγούν απ’ την κυβέρνηση, πάρουν στα χέρια τους όλον τον κοινωνικό πλούτο 
και οργανώσουν από µόνοι τους την παραγωγή και την κατανάλωση για το συµφέρον 
όλων, χωρίς να περιµένουν ν’ αναληφθεί ή σχετική πρωτοβουλία από καµιά 
κυβέρνηση που, και να το θέλέι, είναι ανίκανη να το κάνει. 
 
 
   Υπάρχει, όµως, κι ένα άλλο πρόβληµα: αν καταργηθεί ο καπιταλισµός χωρίς να 
καταργηθεί και η κυβέρνηση, η κυβέρνηση παραχωρώντας όλων των ειδών τα 
προνόµια δεν θα παραλείψει να δηµιουργήσει εκ νέου τον καπιταλισµό. Μην 
µπορώντας να ικανοποιήσει όλον τον κόσµο, η κυβέρνηση θα έχει ανάγκη µιας 
οικονοµικά ισχυρής τάξης που θα την υποστηρίζει σ’ αντάλλαγµα για τη νοµική και 
υλική προστασία που θ’ απολαµβάνει. 
 
 



Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να καταργηθούν τα προνόµια και να θεµελιωθεί 
οριστικά η ελευθερία και η κοινωνική ισότητα χωρίς να καταργηθεί ταυτόχρονα και η 
κυβέρνηση –όχι αυτή ή εκείνη η κυβέρνηση αλλά αυτός καθαυτός ο θεσµός της 
κυβέρνησης. Για αυτό το θέµα, όπως και για όλα τα ζητήµατα που αναφέρονται στο 
γενικό συµφέρον, είναι αναγκαία η συγκατάθεση όλων των ανθρώπων. Εποµένως, 
πρέπει να συγκεντρώσουµε όλες µας τις προσπάθειες στο να πείσουµε τους 
ανθρώπους ότι η κυβέρνηση είναι άχρηστη και επιβλαβής και ότι µπορούµε να 
ζήσουµε καλύτερα τη ζωή µας χωρίς κυβερνήσεις. 
 
 
   Αλλά, όπως είπαµε τόσες φορές µέχρι τώρα, απλά και µόνο η προπαγάνδα δεν 
µπορεί να επιτύχει όλα αυτά και αν αρκεστούµε µόνο στο να προπαγανδίζουµε 
ενάντια στην κυβέρνηση περιµένοντας µε σταυρωµένα χέρια την ηµέρα που οι 
άνθρωποι θα έχουν πειστεί για τη δυνατότητα και τη χρησιµότητα της ολοκληρωτικής 
καταστροφής όλων των ειδών των κυβερνήσεων, αυτή η µέρα δεν θα έλθει ποτέ. 
 
 
   Ενώ πρέπει να καταγγέλλουµε πάντα όλων των ειδών τις κυβερνήσεις, ενώ θα 
απαιτούµε πάντα την απόλυτη ελευθερία, ταυτόχρονα θα πρέπει να υποστηρίζουµε 
όλους τους αγώνες για επί µέρους ελευθερίες, µια και είµαστε πεπεισµένοι ότι µε τον 
αγώνα µαθαίνει κανείς να αγωνίζεται. Αρχίζοντας να απολαµβάνει κανείς λίγη 
ελευθερία, καταλήγει να τη θέλει ολόκληρη, την απόλυτη ελευθερία. Πρέπει να 
τασσόµαστε πάντα µαζί µε το λαό κι όταν δεν καταφέρνουµε να κάνουµε το λαό να 
θέλει πολλά, πρέπει να επιµένουµε για να τον πείσουµε να θέλει, τουλάχιστον κάτι. 
Και πρέπει να καταβάλλουµε όλες µας τις προσπάθειες για να τον κάνουµε να 
καταλάβει πως µπορεί ν’ αποκτήσει ότι θέλει από µόνος του –πολλά ή λίγα- και ότι 
θα πρέπει να µισεί και να περιφρονεί όποιον συµµετέχει, ή αποβλέπει να 
συµµετάσχει, σ’ οποιαδήποτε κυβέρνηση. 
 
 
   Αφού σήµερα η κυβέρνηση έχει τη δύναµη να ρυθµίζει, µέσω των νόµων την 
κοινωνική ζωή και να διευρύνει ή να περιορίζει την ελευθερία των πολιτών και 
επειδή δεν είµαστε ακόµα ικανοί να της αφαιρέσουµε αυτήν την δύναµη, πρέπει να 
προσπαθούµε να περιορίζουµε τη δύναµη και την εξουσία της και να υποχρεώνουµε 
τις κυβερνήσεις να τη χρησιµοποιούν µ’ όσο γίνεται λιγότερο επιβλαβείς τρόπους.      
 
 
   Αλλά αυτό θα πρέπει πάντα να το κάνουµε παραµένοντας εκτός κι εναντίον της 
κυβέρνησης, πιέζοντας την µε την κινητοποίησή µας µέσα στους δρόµους, 
απειλώντας να πάρουµε µε τη βία αυτά που ζητάµε. Δεν πρέπει ποτέ να αποδεχθούµε 
καµιά νοµοθετική λειτουργία, ούτε σ’ εθνική ούτε σε τοπική κλίµακα: γιατί αν 
κάνουµε κάτι τέτοιο, θα εξουδετερώσουµε κάθε αποτελεσµατικότητα της δράσης µας 
και θα προδώσουµε το µέλλον της υπόθεσής µας. Ο αγώνας ενάντια στην κυβέρνηση 
είναι σε τελευταία ανάλυση, αγώνας άµεσα υλικός. 
 
 
   Οι κυβερνήσεις φτιάχνουν τους νόµους. Εποµένως, πρέπει να διαθέτουν τις υλικές 
δυνάµεις (αστυνοµία και στρατός) για να επιβάλλουν αυτούς τους νόµους. Γιατί 
διαφορετικά µόνο όσοι το θέλουν θα υπακούν και έτσι δεν θα πρόκειται πια για 
νόµους αλλά για απλές προτάσεις που θα έχουν όλοι το δικαίωµα να τις αποδέχονται 



ή να τις απορρίπτουν. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις διαθέτουν αυτές τις δυνάµεις και τις 
χρησιµοποιούν για να ενισχύουν την κυριαρχία τους και για να υπηρετούν τα 
συµφέροντα των κυρίαρχων τάξεων, ασκώντας την καταπίεση και την εκµετάλλευση 
σε βάρος των εργαζοµένων. 
 
 
Το µόνο που µπορεί να περιορίσει την καταπίεση, που ασκεί η κυβέρνηση, είναι η 
δύναµη που µπορεί να αντιπαρατάξει ο ίδιος ο λαός. Η σύγκρουση µπορεί να είναι 
φανερή ή κεκαλυµµένη ωστόσο, πρόκειται πάντα για σύγκρουση αφού ο κυβερνήσεις 
δε δίνουν καµιά σηµασία στη δυσαρέσκεια  και την αντίσταση του λαού παρά µόνο 
όταν αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της επανάστασης. 
 
 
Όταν ο λαός υπακούει πειθήνια στους νόµους ή οι διαµαρτυρίες του είναι ασθενικές 
και περιορίζονται στα λόγια, η κυβέρνηση φροντίζει για τα δικά της συµφέροντα και 
αγνοεί εντελώς τις ανάγκες του λαού όταν οι διαµαρτυρίες είναι έντονες, επίµονες, 
απειλητικές, η κυβέρνηση, ανάλογα µε το πόση κατανόηση µπορεί να δείξει, 
υποχωρεί ή καταφεύγει στην καταστολή. Κι έτσι πάντα επανερχόµαστε στο θέµα της 
εξέγερσης, γιατί αν η κυβέρνηση υποχωρήσει, τότε ο λαός αποκτά αυτοπεποίθηση 
και απαιτεί ολοένα και περισσότερα, µέχρι που η ασυµφιλίωτη αντίθεση ανάµεσα 
στην ελευθερία και την εξουσία να γίνει τόσο φανερή ώστε ν’ αρχίσει η ένοπλη πάλη. 
 
 
Για αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι απαραίτητο να είµαστε έτοιµοι, τόσο ηθικά όσο και 
υλικά, ώστε όταν συµβεί κάτι τέτοιο, όταν ξεσπάσει η ένοπλη πάλη, ο λαός να βγει 
νικητής. Η νικηφόρα επανάσταση είναι ο  σηµαντικότερος παράγοντας για τη λαϊκή 
χειραφέτηση, γιατί απ’ τη στιγµή που οι άνθρωποι θα απαλλαγούν απ’ το ζυγό της 
καταπίεσης θα µπορέσουν να δηµιουργήσουν από µόνοι τους, τους θεσµούς που θα 
θεωρούν καλύτερους. Η απόσταση ανάµεσα στο νόµο (που µένει πάντα πίσω) και το 
επίπεδο πολιτισµού που έχει κατακτήσει η µάζα του πληθυσµού διανύεται µε ένα 
άλµα. Η εξέγερση καθορίζει την επανάσταση, δηλαδή, το αιφνίδιο ξέσπασµα των 
λανθανουσών δυνάµεων που συσσωρεύτηκαν στη διάρκεια της προηγούµενης 
«εξελικτικής» περιόδου. 
 
 
Όλα εξαρτώνται απ’ το τι θέλουν οι άνθρωποι. Κατά τις εξεγέρσεις του παρελθόντος, 
αγνοώντας τις πραγµατικές αιτίες της δυστυχίας τους, ήθελαν πάντα πολύ λίγα και 
κέρδισαν ελάχιστα. 
 
  
 
Τι θα θέλουν στις επόµενες εξεγέρσεις; 
 
  
 
Η απάντηση εξαρτάται, εν µέρει, απ’ την αξία της προπαγάνδας µας και τις δικές µας 
προσπάθειες. Πρέπει να παρακινούµε το λαό ν’ απαλλοτριώσει τα αφεντικά και να 
αποδώσει όλα τα αγαθά στην κοινή κατοχή, να οργανώσει την κοινωνική ζωή από 
µόνος τους, µε τις ελεύθερα δηµιουργηµένες ενώσεις του, δίχως να περιµένει 
διαταγές από κανένα, ν’ αρνηθεί να διορίσει ή ν’ αναγνωρίσει οποιαδήποτε 



κυβέρνηση, ν’ αρνηθεί κάθε θεσµοποιηµένο σώµα, όποια µορφή κι αν έχει 
(συντακτική συνέλευση, δικτατορία, κλπ.) έστω και προσωρινή, που παρέχει στον 
εαυτό του το δικαίωµα να φτιάχνει νόµους και να επιβάλλει τη θέλησή του στους 
άλλους. 
 
 
Κι αν η µάζα του πληθυσµού δεν ανταποκριθεί στις εκκλήσεις µας, εµείς – εν 
ονόµατι του δικαιώµατός µας να είµαστε ελεύθεροι ακόµα κι όταν οι άλλοι θέλουν να 
είναι σκλάβοι, και για να δώσουµε το παράδειγµα – πρέπει να βάλουµε σε εφαρµογή 
όσο περισσότερες από τις ιδέες µας µπορούµε : να µην αναγνωρίσουµε την νέα 
κυβέρνηση, να κρατήσουµε ζωντανή την αντίσταση, να επιδιώξουµε ώστε οι 
κοινότητες που αποδέχονται ως ένα βαθµό τις ιδέες µας να γίνουν αναρχικές 
κοινότητες, απορρίπτοντας κάθε κυβερνητική παρέµβαση και θεµελιώνοντας 
ελεύθερες συµφωνίες µε τις άλλες κοινότητες που θέλουν να ζήσουν εντελώς 
αυτόνοµα.  
 
 
Πρέπει, πάνω απ΄ όλα, ν΄ αντιταχθούµε στην ανασύσταση της αστυνοµίας και του 
στρατού, και να χρησιµοποιούµε κάθε ευκαιρία για να παρακινήσουµε τους 
εργαζόµενους να εκµεταλλευτούν την απουσία κατασταλτικών δυνάµεων για να 
επιβάλλουν όσο γίνεται περισσότερες απ΄ τις ακραίες διεκδικήσεις τους. 
 
 
Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσµα του αγώνα, πρέπει να συνεχίσουµε τον αγώνα 
ενάντια στην κατέχουσα τάξη και τους κυβερνώντες χωρίς την παραµικρή διακοπή, 
έχοντας πάντα στο µυαλό µας την πλήρη οικονοµική, πολιτική και ηθική 
χειραφέτηση όλης της ανθρωπότητας. 
 
  
 
5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
  
 
Εποµένως, θέλουµε, να καταργήσουµε εντελώς την κυριαρχία και την εκµετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο. Θέλουµε τους ανθρώπους ενωµένους και συναδελφωµένους 
µε µια απόλυτα συνειδητή αλληλεγγύη, να συνεργάζονται εκούσια για την ευηµερία 
όλων. Θέλουµε να έχει η κοινωνία  ως βασικό σκοπό την παροχή σε όλους των 
µέσων για την πραγµάτωση όσων γίνεται µεγαλύτερης ευηµερίας, όσο γίνεται 
µεγαλύτερης ηθικής και πνευµατικής ανάπτυξης.  Θέλουµε ψωµί, ελευθερία, έρωτα 
και γνώση για όλους. 
 
 
Και για να πραγµατοποιήσουµε αυτούς τους σηµαντικούς σκοπούς, είναι αναγκαίο 
κατά τη γνώµη µας να τεθούν τα µέσα παραγωγής στη διάθεση όλων ‘ κανένας 
άνθρωπος (και καµιά οµάδα ανθρώπων) να µην είναι σε θέση να εξαναγκάζει τους 
άλλους να υπακούουν στη θέληση του και να µην ασκεί καµιά επιρροή πέρα από 
εκείνη που βασίζεται στη λογική και στη δύναµη του παραδείγµατος. Εποµένως, 
απαλλοτρίωση των κατόχων της γης και του κεφαλαίου προς όφελος όλων και 
κατάργηση των κυβερνήσεων.   Και όσο θα περιµένουµε την ηµέρα που θα καταστεί 



εφικτή η πραγµάτωση αυτού του σκοπού : προπαγάνδιση των ιδεών µας. Οργάνωση 
των λαϊκών δυνάµεων.  Αδιάκοπος αγώνας, βίαιος ή µη βίαιος ανάλογα µε τις 
συνθήκες, ενάντια στην κυβέρνηση και ενάντια στην τάξη των αφεντικών για να 
κατακτήσουµε όσο γίνεται περισσότερη ελευθερία και ευηµερία για όλους. 
 
  
 
  *  Πρώτη δηµοσίευση αντιεξουσιστικό περιοδικό ‘’ Μαύρος Ήλιος ‘’, 1/10 /1981 
Αναδηµοσίευση http://eleftheriaos.gr και http://ngnm.vrahokipos.net 
 


