
VI. Κείµενα του Σταύρου Κουχτσόγλους 

Το «Κάτω η Μάσκα» ασκεί δριµεία κριτική στον Νικολάϊ Μπουχαρίν για τις απόψεις 
εναντίον των αναρχικών. Δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Άµυνα» σε συνέχειες, από 
τις 17-24 Μαΐου 1920, τεύχη 42 -49 της εφηµερίδας: 
«ΚΑΤΩ Η ΜΑΣΚΑ! 

Η «Άµυνα» όργανον απολύτως ελευθέρας σκέψεως, σεβόµενη ίσα τας γνώµας κάθε 
ιδεολόγου – και τοιούτως είνε µόνον δίκαιος δεν ακολουθεί δουλικά κανένα δόγµα και 
κανένα κόµµα -, ευχαρίστως δηµοσιεύει την κατωτέρω απάντησιν του κ. 
Κουχτσόγλου, εις αναληθείας τας οποίας περιέχει µια δηµοσιευθείσα µονογραφία του 
Μπουχαρίν, δικτάτορος, και αυτού, του προλεταριάτου! 
I 
Γνωρίζουµε ότι στην κατηγορία που βρίσκονται οι σοσιαλισταί απέναντι των αστών, 
στην ίδια κατηγορία βρισκόµαστε και ηµείς οι αναρχικοί απέναντι των σοσιαλιστών. 
Θα ήτο αληθώς λυπηρόν εάν δεν συνέβαινεν αυτό, διότι τότε δεν θα υπήρχε καµµία 
διαφορά µεταξύ ηµών και των σοσιαλιστών και αυτό θα σήµαινε ότι ηµείς 
ευρισκόµεθα εις την αυτήν ηθικήν κατάπτωσιν, εις την οποίαν οι διάφοροι 
Μπουχαρίνηδες ευρίσκονται. Αλλά υπάρχει, όπως οµολογεί και ο ίδιος, η διαφορά και 
όχι µάλιστα τόσον µικρά όσο θέλησε να µας την παραστήση στην µονογραφία του µε 
τον µπουφώνικον τίτλον «Ο Αναρχισµός και ο Επιστηµονικός Κοµµουνισµός». 
Δεν σκοπεύω βέβαια εδώ να αναπτύξω λεπτοµερώς την µεγάλην απόστασιν που 
χωρίζει τους αναρχικούς κοµµουνιστάς από τους αστούς, είτε δηµοκράτες λέγονται, 
είτε ριζοσπάσται, είτε σοσιαλισταί κοµµουνισταί, αλλά να σύρω λίγο την µάσκα των 
Μπουχαρίνηδων για να δη λιγάκι ο εργάτης την πραγµατική τους µούρη. 
Ο αναρχισµός δεν ξιπάζεται, αλλ’ ούτε απατιέται από τις αλλαγές των τίτλων των. 
Γνωρίζει καλά ότι υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ του ψεύδους, µε ό,τι γαρνιτούρα 
και αν το ντύσουν, και της αλήθειας, η οποία προτιµά να παρουσιάζεται γυµνή. Όσο 
δε κι αν προσπαθούν οι διάφοροι επιτήδειοι µε τα καλοντυµένα ψεύδη των να την 
αποκρύπτουν, δεν θα το κατορθώσουν, διότι είνε φυσικός νόµος πάντα µετά το 
σκότος να έρχεται το φως. Υπήρξε πρώτα το σκότος κ’ εδηµιουργήθη έπειτα το φως, 
ο ήλιος... 
Αλλ’ ας έλθουµε στο προκείµενο, στον αυτοκληθέντα «Επιστηµονικόν 
Κοµµουνισµόν», χωρίς να ρωτήσουµε τους Μπουχαρίνηδες πού βασιζόµενοι τον 
εβάπτισαν επιστηµονικόν, αφού είνε ολωσδιόλου ανεπιστηµονικός και αφού, χωρίς 
αυτόν τον τίτλον µας είναι γνωστός από το 1841 µε τους Πεκαίρ και Βιντάλ, που 
µίλησαν πρώτοι γι’ αυτόν, πολύ πριν απ’ τον Μαρξ. 
Η κοµµουνιστική λοιπόν κοινωνία, λέγει ο κ. Μπουχαρίν, δεν αναγνωρίζει Κράτος και 
σ’ αυτό συµπίπτει µε τους αναρχικούς. Αλλ’ η διαφορά λέγει πάλι δεν εκλείπτει, 
υπάρχει δε µια διαφορετική κατεύθυνσις, στην συγκεντρωτική παραγωγή των 
µεγάλων επιχειρήσεων (την ωφέλιµη για κάθε πλουτοκράτη ή γραφειοκράτη) που 
κάνει το ίδιο και εις την αποκεντρωτικήν µικροπαραγωγήν (η οποία θα γείνη µεγάλη 
όταν όλα τα εκατοµµύρια των Μπουχαρίνηδων αφήσουν τα καλαµάρια και πιάσουν 
την δικέλα). Αλλ’ ας ρίξουµε µια µατιά σ’ αυτήν την διαφορά. 
Ο συγκεντρωτισµός αυτός δεν είνε, λέγει Κράτος, αλλά µια διεύθυνσις των 
πραγµάτων. 
Ηµείς λέγοµεν ότι δεν είνε άλλο τι, αλλά παρά µια νέα ονοµασία του Κράτους µε 
καινούρια σκλαβιά. Μια νέα κατάστασις πραγµάτων ικανοποιούσα τας 
µικροφιλοδοξίας των Μουχαρίνηδων. Ανατρέξατε όλην την ιστορίαν της 



ανθρωπότητας και θα ιδήτε ότι παντού και πάντοτε ο συγκεντρωτισµός είχεν ως 
σκοπόν ή ως αποτέλεσµα την πίεσιν του ατόµου, την παρεµπόδισιν της αναπτύξεως 
των ικανοτήτων του ανθρώπου και την καταδίκην του λαού εις µίαν διαρκή 
κατάπτωσιν. 
Η Αίγυπτος, η Ασία, τα παράλια της Μεσογείου, η κεντρική Ευρώπη εγένοντο κατά 
σειράν το θέατρον της ιστορικής των λαών ανελίξεως, η οποία άρχιζε πάντα από την 
φύσιν την νοµαδικήν, της φατρίας, της γενεάς για να περάσει στην κοµµούνα του 
χωριού, ύστερα στην ελεύθερην πόλιν, και τέλος να πεθάνη στον καπιταλιστικόν 
συγκεντρωτισµόν. 
Ούτως η Αίγυπτος αρχίζει απ’ τις αρχύτατες φατρίες, φθάνει στην κοµµούνα του 
χωριού, κατόπη στη περίοδο των ελευθέρων πόλεων, αργότερα στον 
συγκεντρωτισµόν και µετά µιαν περίοδον ανθηράν για µερικούς στον θάνατον. Τα 
ίδια στην Λαουρία, την Περσία, την Παλαιστίνη. Τα ίδια εντελώς και στην Ελλάδα από 
την φατρία στη κοµµούνα του χωριού, στας δηµοκρατικάς πόλεις, όπου ο πολιτισµός 
φθάνει στο ύψιστον σηµείον, στον συγκεντρωτισµόν και τον θάνατον. Οµοίως η 
Ρώµη διέρχεται τας ιδίας φάσεις και στον συγκεντρωτισµόν αποθνήσκει. 
Κατόπιν αι κελτικαί, γερµανικαί, σλαβικαί και σκανδιναυικαί φυλαί. Και εκεί άρχισαν 
από την φατρία και έφτασαν στην κοµµούνα του χωριού. Εσταµάτησαν ύστερα σε 
αυτό το σηµείον µέχρι του, κατόπη φυτρώνουν αι δηµοκρατικοί πόλεις που έδωσαν 
την µεγαλειτέραν ανάπτυξιν στο ανθρώπινον πνεύµα, όπως τα βλέπουµε στα αρχαία 
µνηµεία των, στην πρόοδο των τεχνών, τας ανακαλύψεις των. Αλλ’ ήρθε ο 
συγκεντρωτισµός και επηκολούθησεν ο θάνατος. Δεν µπορώ βεβαίως εδώ να 
επεκταθώ λεπτοµερέστερον αλλά το γενικόν συµπέρασµα που εξάγεται από τα ολίγα 
αυτά, είνε ότι µόλις ήρχετο ο συγκεντρωτισµός εσκότωνε κάθε πρωτοβουλίαν του 
ατόµου, δηµιουργών αυτόµατα και όχι ανθρώπους. Με άλλους λόγους, οπωσδήποτε 
και αν µας τον παρουσιάσουν τον συγκεντρωτισµό, γνωρίζουµε ότι είναι ο θάνατος 
της πρωτοβουλίας του ατόµου ή δηµιουργία νέας σκλαβιάς, και το τελευταίον 
χαιρετιστήριον της ελευθερίας. Ακριβώς δε γι’ αυτό ξελαρυγγίζουµαι και για την 
πειθαρχία στις αποφάσεις που ξεφουρνίζονται από το Κέντρον. Το οποίον Κέντρον 
σηµαίνει Τυραννία! 
Και αυτός ο συγκεντρωτισµός είνε το ιδεώδες του µε πρόταξιν πάντοτε την Μεγάλη 
παραγωγή ή την Μεγάλη βιοµηχανία! 
Μα όλους κύριε Μπουχαρίν! εµείς δεν θέλουµε τον χωρικό µε καθετί να έχει 
κατεβασµένα µούτρα και κορσέ, αλλ’ ούτε την χωρική µε 10 πόντους τακούνι και 
φτερά στο κεφάλι. Τους θέλουµε ντυµένους κατά τους όρους της υγιεινής και 
χορτάτους. Γνωρίζουµε δε ότι όταν ο άνθρωπος εξασφαλίση την τροφή του, κατόπιν 
όλα τα άλλα είνε ζητήµατα της ασχολίας του. Για να αποκτήση τη κατοικία του δεν θα 
κτίζη κάθε µέρα σπίτια, αλλά µία φορά στα 20 ή 30 χρόνια· για την τροφή του θα 
σπείρη και θα θερίση το πολύ 2 µήνας (γιατί αι µηχαναί το κατεβάζουν κι αυτό σε 
µερικές εβδοµάδες), για την ενδυµασία του ούτε λόγος πρέπει να γίνη. Τους δέκα 
λοιπόν µήνας που του µένουν τι θα κάµη ο άνθρωπος; Θα µένη ξαπλωµένος σαν 
φακίρης και θα θαυµάζη τον οφαλό του; Όχι βεβαίως, θα έχουν λοιπόν αρκετώτατον 
καιρόν οι άνθρωποι, αν το θελήσουν, και µε φτερά να στολισθούν και µε µονόκλ και 
µε ό,τι πράγµα θα αισθάνωνται για κάθε τι, που θα τους οδηγή τι πρέπει να κάµνουν 
και η λογική τι πρέπει να µη κάµνουν. 
Για να σπείρη ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκην από κανένα Διευθυντήν, από κανένα 
Κέντρον Μπουχαρίνηδων, να διαταχθή· γνωρίζει από την πείρα την εποχή που 
σπέρνουν. Αλλ’ έστω. Οι Μπουχαρίνηδες θέλουν να δηµιουργήσουν µία τέτοια 
κατάστασι, για να µην αναγκασθούν και δουλεύουν κ’ εκείνοι. Για να κτίση σπίτι, 



αφού αισθάνεται στην ανάγκη ο ίδιος, θα είνε κουταµάρα να περιµένη την διαταγή 
του Μπουχαρίν. Για ξύλα, ν’ ανάψη τη θερµάστρα του, του κάκου θα περιµένη τους 
θερµαινόµενους στο Κέντρον γραφειοκράτας· πρέπει να φροντίση ο ίδιος. Από ό,τι 
λάβει ανάγκη για την ζωή του, πρέπει ο ίδιος να φροντίζη, χωρίς να περιµένη διαταγή 
η διεύθυνση από κανένα µπαγκαµπόντη, για νάνε εξησφαλισµένος εντελώς ότι θ’ 
αποκτήση εκείνο που έλαβε ανάγκη και χωρίς µάλιστα απ’ την ανάγκη του αυτή να 
ωφεληθή και τρίτος παράσιστος Μπουχαρίν. 
ΙΙ 
Γνωρίζουµε ότι την γη δεν µας την διαφιλονεικούν άλλα ζώα παρά οι αστοί. Αλλά 
µόνον όταν έλθη η αληθινή επανάστασις και καταλύση την αστική τυραννία η γη θα 
µείνη στην κυριαρχία του ανθρώπου που του ανήκει. Κοινή εις όποιον θέλη και 
µπορεί να την καλλιεργήσει. Επειδή δε όλα τα δια την ζωήν χρήσιµον να 
προσπορίζονται οι άνθρωποι από την γην, θα την καλλιεργούν πια σαν δική τους 
πολύ καλλίτερα από τώρα, για να προσπορίζονται όσον µπορούν περισσότερες 
ωφέλειες απ’ αυτήν. Γιατί δεν θα σκέπτονται τότε τι κέρδη θα τους φέρη το είδος που 
θα σπείρουν (αφού δεν θα υπάρχει ούτε χρήµα, ούτε εµπόριο), αλλά από τι είδος 
έχουν ανάγκην. Κ’ ένα πράγµα που έχει ανάγκη το άτοµον δικαιωµατικώς θα το 
παίρνη, διότι του ανήκει. Με άλλους λόγους οι άνθρωποι θ’ ακολουθήσουν την φύσι, 
η οποία µας λέγει: Π ά ρ ε τ ο! 
Το α γ ο ρ ά σ ε τ ε είνε εφεύρεση των αστών και των Μπουχαρίνηδων οι οποίοι δια 
του α γ ο ρ ά σ ε τ ε και των συνεπειών του επικυριαρχούν και κρατούν στην σκλαβιά 
τους λαούς, µεταχειριζόµενοι προς τούτο φράγκα χρυσά, χάρτινα ή αποδείξεις ωρών 
εργασίας. 
Όταν λοιπόν οι άνθρωποι εξασφαλίσουν απ’ την κοινή γη την τροφή τους στο µικρό 
χρονικό διάστηµα που είδαµε, και χορτάσουν, θα τους γεννηθούν και άλλες ανάγκες, 
οι οποίες, µε την σειρά τους, θέλουν ικανοποίησι. Μετά τον χορτασµόν γίνονται 
αισθητές αι άλλες ανάγκες στον άνθρωπον και ζητούν την ικανοποίησίν τους. Είνε δε 
σ’ αυτήν την ζήτησιν των µέσων προς ικανοποίησιν αυτών των αναγκών, που 
χρωστούµε κι’ αυτήν την λίγη πρόοδο που βλέπουµε στην σηµερινή κοινωνία. 
Όταν λοιπόν αισθανθούν τέτοιες ανάγκες τα άτοµα, αντί να τις πνίξουν µέσα τους, 
όπως κάµνουν 
σήµερα (µη δυνάµενοι να κάµουν και διαφορετικά) θ’ αντιληφθούν ότι ένα άτοµο 
µεµονωµένο δεν µπορεί να τας ικανοποίηση κι’ ότι πρέπει να ενωθή µ’ εκείνους, οι 
οποίοι επίσης τας αισθάνθησαν. Επειδή δε θα είνε εντελώς ελεύθερον το άτοµον, θα 
πράξη σύµφωνα µε την ιδιοσυγκρασίαν του και µε τας κλίσεις του, εις όσους και εις 
όποιον όµιλον οµοτέχνων θέλει να ανήκει και κατ’ αυτόν τον τρόπον όλως 
αυτονοήτως θ’ αρχίση και η διαίρεσις, η κατανοµή της εργασίας και η ποικιλία αυτής, 
η τόσον ευεργετική στον ανθρώπων, όστις βλέπουµε και εις αυτήν την φύσιν. Κανείς 
δουλικός κανονισµός ωρών εργασίας δεν θα έχη την θέσι του εις τα ούτως 
συνδεδεµένα άτοµα. Διότι κανένας δεν έχει το δικαίωµα, που ν’ απορρέει από καµιά 
υπερφυσική δύναµι, για να επιβάλλη την θέλησίν του εις άλλο άτοµο. Θα υπάρχουν 
όµιλοι, οι οποίοι θα εργάζονται ακόµη για µιαν ικανοποίησιν, ενώ άλλοι θα την έχουν 
ήδη τελειώσει και θα µελετούν άλλην που τους γεννήθηκε, και ούτο καθ’ εξής. Η 
εργασία που θα γίνεται για την ικανοποίησι ενός πόθου θα είνε ασχολία, τέρψις, ποτέ 
κόπωσις. 
Η κοινωνία, οργανωµένη κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα λάβη µια ζωή γεµάτη σφρίγος και 
έντασι στην πρόοδο, την οποίαν θα ωθούν οι ικανοποιήσεις των αναγκών, των 
παθών, που θα γεννιούνται στα στήθη των ελευθέρων ατόµων που απαρτίζουν, µη 



ζητούσα άλλο τι από το άτοµον παρά µόνον την θέλησιν της δηµιουργίας της 
ευτυχίας του, ήτις θα είνε και ιδική της. 
Ένας όµιλος κακώς ωργανωµένος, θα βλέπει έναν άλλον καλλίτερον και θα 
προσπαθή να τον προσπέραση. Μία άµιλλα ευγενής και εξευγενίζουσα θα γεννηθή 
και θα αντικαταστήση τον σηµερινόν κτηνώδη ανταγωνισµόν. Όλαι αι εργασίαι θα 
τείνουν προς το γενικόν καλόν της κοινωνίας, διότι µέσα σ’ αυτή την κοινωνία θα ιδή 
ξάστερα το άτοµον ότι η ευτυχία του είνε συνδεδεµένη αρρήκτως µε την ευτυχίαν του 
άλλου, της κοινωνίας. Διότι, είτε παπούτσια εργασθή, είτε τσουκάλια, είτε προϊόντα 
µεταφέρη από το ένα µέρος εις άλλο, είτε τηλεγραφητής είνε ή όπου αλλού γίνη 
χρήσιµη η εργασία του και αισθητή η ανάγκη της, η εκτέλεσίς της θα τον ικανοποιή, 
γιατί δεν θα υπάρχει εκµεταλλευτής, το έργον θα ανήκει ολόκληρον εις τον εργάτην 
και θα το χαίρονται όλοι και όχι µερικοί. Φυσικά ένας Μπουχαρίν, σε µια τέτοια 
ελευθέρα κοινωνία, θα φαίνεται σαν µύγα στο γάλα. Δεν θα την ανεχθούν, θα την 
πατάξουν... 
Η σηµερινή εξ άλλου πρόοδος των µηχανών επιτρέπει να κάµνουµε και τις 
βαρύτερες δουλειές ανεπαίσθητες. Και για τις αηδέστερες δε απ’ αυτές δεν θα έχη 
λόγον η ύπαρξις Διευθύνσεως πραγµάτων και συγκεντρωτικής εξουσίας. Διότι αν 
πάρουµε ως παράδειγµα την πιο αηδή, που δεν θέλει κανένας να την κάµη, τον 
καθαρισµόν των αποπάτων. Μολονότι κ’ εδώ υπάρχει ο τρόπος των υπονόµων, που 
µε το χύσιµο λίγο νερού γίνεται η δουλειά, ας πούµε ότι δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος 
και ότι ο απόπατος του Μπουχαρίν ή του Πετσοπούλου ή του Δηµητράτου ή άλλου 
τινός εγέµισε. Τι θα συµβεί; Την αποφοράν αυτοί πρώτοι θα την αισθανθούν - 
υποτίθεται τουλάχιστον... - κι αυτοί πρώτοι θα ζητήσουν να απαλλαγούν απ’ αυτήν. 
Βεβαίως για την ανάγκη αυτής της απαλλαγής δεν µπορούν να έχουν την απαίτηση 
να πάγη άλλος να τους απαλλάξη από την ακαθαρσία που δηµιούργησαν οι ίδιοι, 
αλλά, γνωρίζοντες ότι τα µηχανήµατα της κοµµούνας είνε κοινά και εις την διάθεσιν 
εκείνου που θα τα λάβη ανάγκην, δεν έχουν παρά να πάρουν την µηχανήν και να 
απαλλαγούν µόνοι των από την ανυπόφορη αυτή για την µύτη τους κατάστασι. 
Αυτό ο Μπουχαρίν µπορεί να το λέγη: κοµµουνιστική κοινωνική επανάστασις και όχι 
κοµµάτων επανάστασις, θα γίνη πραγµατικότης. Έπειτα έτσι είνε. Οι Μοναρχικοί 
λέγαν ουτοπία την Δηµοκρατία, οι Δηµοκράται τον Σοσιαλισµό και οι Σοσιαλισταί 
σήµερα µε την σειρά τους τον Αναρχισµό. Η αλήθεια όµως, χωρίς να επηρεασθή απ’ 
αυτά, τραβά τον δρόµο της, και ίσως να µην είνε πολύ µακρυά η ηµέρα που θα 
ιδούµε τους Μπουχαρίνηδες να σβύνουν από το λεξικό τους, κατ’ ανάγκην, την λέξι 
ουτοπία, όπως έκαµαν οι µοναρχικοί για τους δηµοκράτας και οι δηµοκράται για τους 
σοσιαλιστάς. 
III 
Όσα γράφει ο κ. Μπουχαρίν στη φυλλάδα του τα έµαθε βέβαια από τους αστούς, 
όταν τα κοπανούσαν εις βάρος αυτού και των οµοίων του. Μας λέγει: «Από όσα 
είπαµε έως τώρα εννοείται διατί κυρίως αι αναρχικοί οµάδες είνε εκείναι αι οποίαι 
εκφυλίζονται εις οµάδας δηµευτών δια την ιδίαν των τσέπην, διότι η εγκληµατικότης 
πλευρίζει κοντά των. Παντού και πάντοτε θα ευρεθούν βρώµικα στοιχεία, τα οποία θα 
ζητούν να εκµεταλλευτούν την επανάστασιν δια σκοπούς ιδίου πλουτισµού. Εκεί 
όµως που η δήµευσις των δηµευτών είνε υπό τον έλεγχαν των µεγάλων εργατικών 
οργανισµών, εκεί είνε και δυσκολώτερον το ψάρευµα εις τα θολά νερά». Ω! Της 
απιστίας!  
Αλλ’ οι αναρχικοί κ. Μπουχαρίν, ζητούν ακριβώς µίαν κοινωνίαν χωρίς χρήµα και 
χωρίς αποδείξεις ωρών εργασίας που κι’ αυτές µπορούν να κλαπούν απ’ τους 
διαφόρους Μπουχαρίνηδες. Θέλουν την κοινωνίαν απηλλαγµένην από κάθε είδους 



µονάδα που µπορεί να χρησιµεύσει και στην κλοπήν και στον πλουτισµόν των 
Μπουχαρίνηδων, οι οποίοι, δια του µέσου αυτού, ζουν πάντοτε εις βάρος άλλων. 
Σήµερον κλέπτεις και απατάς νους ευπίστους, για να ζήσης το επίλοιπον της ζωής 
σου ανέτως, ικανοποιών και την µικροφιλοδοξίαν σου. Αλλ’ όταν εφαρµοσθή η 
κοινωνία που ζητούν οι αναρχικοί, ποίον θ’ απατήσης να σε απαλλάξη από τις 
ακαθαρσίες σου και τι θα κλέψεις; Την τροφήν σου, την κατοικίαν σου ή την 
ενδυµασίαν σου; Ω! Τίποτε απ’ όλα αυτά. Και το ξέρεις γιατί δεν είσαι δα τόσον 
κουτός, όσον θέλεις να µας παραστήσης δια της φυλλάδας σου µε τις απελέκητες 
κουταµάρες! Τυφλωµένος µόνον είσαι από τον κτηνώδη εγωισµόν σου. Να κατέλθης 
συ µέχρι του χειρώνακτας! Α, Ποτέ! Αχ, αυτοί οι άθλιοι οι αναρχικοί που 
ανακατεύονται στην επανάστασι και την εκφυλίζουν! Παρ’ ολίγον οι Ουκρανοί, υπό 
την ώθησι του κατηραµένου αναρχικού Μπάτικο Μάχνο, να µας χαλάσουν όλα τα 
γούστα δια της εφαρµογής των ελευθέρων κοινοτήτων, αν δεν τους αφίναµε χωρίς 
πολεµοφόδια να νικηθούν από τον Ντενικίν. Ας σκοτωθήκανε και 70.000 
απειθάρχητοι Ουκρανοί και ας δοκιµάσαµε και τόσες δυσκολίες, θυσιάζοντας άλλα 
τόσα πειθαρχικά τοµάρια για να διώξουµε τον Ντενικίν. Αρκεί που πετύχαµε και τους 
καθυποτάξαµε και τους φέραµε δια της βίας µέσα στην αξιοθαύµαστη και σιδηρά 
πειθαρχία της δικτατορίας µας. Βεβαίως είµεθα σύµφωνοι, όπως οι λαοί διαθέτουν 
ελευθέρους αυτούς, αλλ’ αυτό πρέπει να ισχύη για τους άλλους µόνο, όχι και για µας. 
Λοιπόν ανάγκη να σπεύσωµε να δυσφηµίσουµε τον Αναρχισµό µη µας σκαρώσει κι’ 
άλλο κανένα τέτοιο κάζο! Και ιδού ο κ. Μπουχαρίν, σκοπίµως κουτός, απ’ τον κάθε 
φελάχο κουτότερος. 
Και έρχεται να µας πη ότι η µελλοντική κοινωνία δεν θα γεννηθή εκ του µηδενός. Αλλ’ 
ούτε από τις κουταµάρες των Μπουχαρίνηδων - προσθέτωµεν ηµείς - µ’ όλην την 
επιµονήν των να µας πείσουν ότι θάβγη απ’ αυτές «µέσα από τους κόλπους της 
παλαιάς κοινωνίας, από τας συνθήκας που εδηµιούργησε το γιγαντιαίον µηχάνηµα 
του κεφαλαίου». 
Αλλ’ αυτά, κ. Μπουχαρίν, είνε λόγια των συνειθισµένων δηµαγωγών, οι οποίοι, και 
στο σηµερινόν ακόµη σύστηµα, εχρεωκόπησαν! Όχι, σοφέ µου, η µελλοντική 
κοινωνία δεν θα βγή από τους κόλπους της παλαιάς. Μόνον µια κοµµατική κοινωνία 
µπορεί να βγή απ’ αυτήν, διατηρούσα τις συµφέρουσες στο κόµµα σαπίλες. Αλλά ως 
νόθα, θα έλθη η κοινωνική επανάστασις και θα την σάρωση µε τους υποστηρικτάς 
της µαζί. Δια να γίνη δε µία αληθινή κοινωνική επανάστασις, θα πη ότι τα άτοµα 
άλλαξαν τις αντιλήψεις των, τας ιδέας των. Θα πη ότι ο αριθµός των τοιούτων 
ατόµων ηυξήθη, για να τα επιτρέψη να γκρεµίσουν την παλαιάν κοινωνίαν, από την 
οποίαν δεν βγήκαν, αλλά απεσπάσθησαν και εσχηµάτισαν τον πυρήνα όλως νέου 
κόσµου, χωρίς να κρατήσουν τίποτε από τις ανοησίες του παλαιού. Ακριβώς δε διότι 
τις εγνώρισαν τις ανοησίες αυτές, διότι τις εµελέτησαν, διότι επειραµατίσθησαν και τις 
είδαν ότι πράγµατι είνε ανοησίες και σαπίλες, γι’ αυτό τις πέταξαν και 
απεσπάσθησαν. Εποµένως αυτά τα άτοµα δεν αναγνωρίζουν τίποτε από τις 
πολιτικές, κοινωνικές και οιοσδήποτε άλλες συνθήκες του παλαιού κόσµου. 
Ο σκοπός, το ιδανικόν των τοιούτων ατόµων θα είνε η ευτυχία του, ήτις είνε και της 
κοινωνίας και ήτις θα επέλθη µόνον δια της γενικής ελευθερίας. Αυτή θα επιτρέψη εις 
τα άτοµα ν’ αναπτύξουν την πρωτοβουλίαν των και τας πνευµατικάς των ικανότητας, 
σαν άνθρωποι αυτενεργοί και όχι αυτόµατα στη διάθεση του κάθε Μπουχαρίν, ή 
Πετσοπούλου ή Κουριέλ, οι οποίοι, ανίκανοι για το κάθε τι, θα είνε πολύ περισσότερο 
ανίκανοι και µικροί για να «διευθύνουν ή να διαθέτουν τα πράγµατα» κοινωνίας 
ελευθέρων και συνειδητών ανθρώπων. 



Τα άτοµα αυτά θα ενωθούν για να φθάσουν την ευτυχία τους, χωρίς κανένα 
συµβόλαιο, χωρίς καµµίαν διεύθυνσιν τρίτων παρασίτων, πράγµατα τα οποία 
εγνώρισαν στη παληά κοινωνία, και που είδαν ότι εδέσµευαν, την ελευθερίαν και την 
αυτενεργόν δηµιουργικότητά των. Τους ελευθέρους αυτούς ανθρώπους θα τους 
ενώνη το ιδανικό τους, το οποίον θα είνε και της κοινωνίας των. Θα ξεύρουν ότι για 
να κάµουν σεβαστή την ελευθερία τους πρέπει και αυτοί να σέβονται την ελευθερία 
των άλλων, γιατί θα έχουν πεισθή ότι το «Διευθύνειν τα πράγµατα» και το «Διαθέτειν 
ανθρώπους» είνε κατά βάθος εν και το αυτό. Μόνον που µας το παρουσιάζει ο κ. 
Μπουχαρίν βερνικωµένο µε νέες λέξεις. Τι σηµαίνει όµως; Και το «Διευθύνειν τα 
πράγµατα» προϋποθέτει διευθυνοµένους, µ’ άλλα λόγια αυτόµατα, και το «Διαθέτειν 
ανθρώπους» το ίδιο. Άλλαξαν τα όργανα, αλλά ο χαβάς µένει ο ίδιος. Και βέβαια από 
αυτόµατα δεν µπορεί κανείς να περιµένει νέα κοινωνία, διότι δεν είνε δυνατόν αυτό. 
Αυτό είνε έργον µόνον των ελευθέρων ανθρώπων. 
IV 
Το να σχηµατίση κανείς µίαν οµοιόµορφον οργάνωσιν κάτω από την οποίαν όλοι οι 
άνθρωποι οφείλουν να κύψουν, περιµένοντας διευθύνσεις και διαταγάς, αυτό είνε 
ουτοπία, κι’ όχι εκείνο που λέµε εµείς. Και είνε ουτοπία διότι είνε αδύνατον να 
συγκεντρώσετε επ’ άπειρον την πρόοδον και την εξέλιξιν των ατόµων, µέσα στα 
στενά όρια των βλέψεων, των διευθυνόντων παρασίτων. Στη βία σας να 
ικανοποιήσετε τας µικροφιλοδοξίες σας, λησµονήσατε να λογαριάσετε τις διαφορές 
των ιδιοσυγκρασιών, των χαρακτήρων, των αντιλήψεων και των πόθων που 
υπάρχουν µεταξύ των ανθρώπων, και έτσι να τους κρατήσετε όλους µαζύ δεµένους 
στο άρµα του κτηνώδους εγωισµού σας. Διότι εάν λογαριάζατε αυτή, θα δίνατε το 
πολύ µια κατεύθυνση, µια ώθησι στα πράγµατα και θα αφήνατε την επανάστασι 
ελευθέρα να εξελιχθή, χωρίς να ξεφυτρώσετε σείς στη µέση και να διοχετεύσετε τον 
ορµητικό της χείµαρρο στην διώρυγα της πρόστυχης φιλοδοξίας σας, διευθύνοντες 
αυτήν σύµφωνα µε τας αντιλήψεις του στενού εγκεφάλου σας. Αν αφίνατε τους 
ανθρώπους ελευθέρους να οργανωθούν, κάθε χαρακτήρ, κάθε ιδιοσυγκρασία, κάθε 
ικανότης, θα εύρισκε την θέσιν της, και θα εξελίσσετο σύµφωνα µε τις αντιλήψεις της, 
αναπτύσσουσα την πρωτοβουλίαν της, την αυτενέργειάν της, κατά τας ανάγκας που 
θα παρουσιάζονταν στο δρόµο της. αλλ’ αυτό δεν συµφέρει, διότι δεν κολακεύει τον 
σκελετό των εξ ατταβισµού φιλοδόξων. Εκείνο που κολακεύει αυτές τις µούµιες του 
παρελθόντος, είνε το σύστηµα της συγκεντρωτικής οργανώσεως, το οµοιόµορφον το 
οποίον έστησαν στο δρόµο της ζωής, µε την υστερόδουλη πρόθεση στο κάθε βήµα 
των τα άτοµα να χτυπούν τα µούτρα τους πάνου και να χάνουν άλλοι τους πόθους 
των και άλλοι τις ελπίδες των, να δηµιουργούνται δε κατ’ αυτόν τον τρόπον, 
δυσαρεστηµένοι απ’ το ένα µέρος και πληρέστατα ικανοποιηµένοι απ’ το άλλο, µε 
όλως νέα συµφέροντα και κολληµένοι γύρω στην αξιοθαύµαστον σνγκεντρωτικήν 
εξουσίαν, την οποίαν, για να διατηρήσουν, είνε ικανοί να κάµουν το πάν, ως που ν’ 
αναγκάσουν τους λαούς εις νέαν επανάστασιν για ν’ απαλλαγούν απ’ τους όνυχας 
και αυτής της κλίκας των νέων απάχηδων. 
Δεν είνε σήµερα ο αριθµός των αστών και των ιδιοκτητών που µας κρατεί υπό το 
βάρος της µαύρης αθλιότητας, αλλά το σύστηµα αυτής της µισητής ολιγαρχίας, που 
έχει ανάγκη από µιαν ιεραρχικήν οργάνωσιν, η οποία σύρη µαζύ της ένα πλήθος 
αχρήστων και παρασιτικών υπηρεσιών και υπαλλήλων, το οποίον επιβαρύνει 
τροµερά εµάς τους παραγωγούς και δια τους οποίους είµεθα αναγκασµένοι να 
εργαζώµεθα, να κοπιώµεν, για να τους συγκρατήσουµε µέσα στην παρασιτική και 
άχρηστη ζωή τους. 



Τι µας ενδιαφέρει εµάς τους παραγωγούς, εάν οι αστοί Μπουχαρίνηδες άλλαξαν τα 
ονόµατα και τον τρόπον της στρατολογήσεως αυτών των αχρήστων παρασίτων, 
αφού το βάρος των θα βρίσκεται πάλι στις πλάτες µας; 
Α! Πρέπει να έχει χάσει κανείς και το τελευταίο ίχνος ηθικής από πάνω του για να 
δέχεται και να εκθειάζη ένα σύστηµα τόσο δουλικό σαν τον «επιστηµονικόν 
κοµµουνισµόν» όπως κολακεύονται να ονοµάζουν το ψευτοεργατικόν των σύστηµα. 
Αλλ’ από πού κι’ ως πού «επιστηµονικός»; Η επιστήµη λέγει όλως διόλου άλλα 
πράγµατα και προάγει εις εντελώς αντίθετα συµπεράσµατα από εκείνα που µας 
παρουσιάζουν αυτοί. Η επιστήµη για την γένεσι πάντων των ενόργανων όντων, µας 
λέγει ότι υπό την επίδρασιν της θερµότητας και του φωτός πολλά σώµατα απλά 
συνεµίχθησαν και εσχηµάτισαν στους βυθούς των ωκεανών συνδέσµους χηµικούς 
πολύπλοκους, οι οποίοι αναλόγως της συγγενείας των οργανώθησαν εις οµίλους. Α! 
αυταί αι επιρροαί ανέπτυξαν εις αυτά εις κάθε µικρό σύµπλεγµα ή κυψέλη και µίαν 
διαδοχικήν φυσικοχηµικήν αντίδρασιν, την οποίαν ονοµάσαµε ζωήν. Υπό την ώθησιν 
δε αυτών των ζωικών φυσικοχηµικών ουσιών αι αρχικαί αυταί κυψέλαι 
επληθύνθησαν. Επί σειράν εκατοµµυρίων αιώνων, υπό την επίδρασιν της βραδείας 
αλλά συνεχούς αλλαγής του περιβάλλοντος, αυτά τα µικρά όντα, είνε µεµονοµένα, 
είνε συµµιγµένα εις οµίλους, που εξετράπησαν αλληλοδιαδόχως για να δόσουν 
γένεσιν εις ένα πλήθος άλλων όντων περισσότερον πολύπλοκων. Ένας αριθµός από 
τα είδη που εσχηµατίσθησαν κατ’ αυτό τον τρόπον, παραµείνας υπό τας ιδίας σχεδόν 
συνθήκας, αι οποίαι υπήρχον και κατά τον αρχικόν των σχηµατισµόν, διετήρησαν την 
αρχικήν των κατεύθυνσιν. Αλλά, ως υποκείµενα εις ταχείας αλλαγάς, υπέκυψαν 
χωρίς να αφήσουν απογόνους. Και τέλος µία τρίτη σειρά, ευνοηθείσα από την 
βραδύτητα των εξωτερικών ατµοσφαιρικών τροποποιήσεων, εξηκολουέτισε να 
εξελίσεται έως σήµερα. 
Αυτά είνε εν ολίγοις τα παραδεδειγµένα της επιστήµης επί της θεωρίας αρχής της 
ενόργανου ζωής, στηριχθέντα επί µακρών και επισταµένων παρατηρήσεων, ερευνών 
και πειραµάτων. 
Σ’ όλ’ αυτά βλέπουµε καθαρά τον τρόπο της οργανώσεως αυτής της φύσεως, της 
οποίας δηµιουργήµατα είµεθα και όλοι οι κάτοικοι του πλανήτου αυτού. Η φύσις δια 
να φθάση στην τελειοποίησιν των οργανισµών, δεν µετεχειρίσθην καµµίαν βίαν αλλά 
τον απλούστερον τρόπον - την σύνθεσιν των µορφών των διαφόρων ουσιών που 
απαρτίζουν την ύλην, δια της αναµεταξύ των συγγενείας, ένα µόριον έµεινε απέναντι 
ενός άλλου µορίου εντελώς αδιάφορον, ένα άλλο σε απείρους, και µ’ ένα τρίτο 
ενωµένο. Ενούµενα δε τα µόρια αυτά σχηµάτισαν αναλόγως µε την κατάστασιν και 
µε τον τρόπον της ενώσεων των, ένα φυτόν, ένα ζώον, ένα ορυκτόν. 
Η ακριβής γνώσις των φυσικών νόµων είνε πολύτιµος. Μας δίδει να καταλάβουµε εκ 
των προτέρων τα αποτελέσµατα των πράξεών µας και απέναντι του εαυτού µας και 
απέναντι των οµοίων µας και εάν από τας πράξεις µας αυτάς θα έχουµε όφελος ή 
ζηµίαν, χαράν ή λύπη. Εποµένως οι κοινωνικοί νόµοι που δηµιουργούµε, έξω από 
τους φυσικούς, θα έχουν µοιραίως ως συνέπειαν την σύγχυσιν στην κοινωνίαν, και 
οιονεί ως τιµωρίαν της παραβιάσεως των φυσικών νόµων, την αθλιότητα, τους 
αλλεπαλλήλους πολέµους, και τας επαναστάσεις. Είνε ο εκβιασµός από τους 
ανθρώπους των φυσικών νόµων, που τους εδηµιούργησε αυτήν την αξιοθρήνητον 
κατάστασιν, η δε αρµονία δεν θα µπορέση να αποκατασταθή, παρά µόνον την 
ηµέραν κατά την οποίαν, οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας την παραπλάνησίν των, θα 
εισέλθουν εις τον φυσικόν δρόµον από τον οποίον παρεξετράπησαν. 
V 



Εάν οι διάφοροι Μπουχαρίνηδες επρέσβευον τον πραγµατικόν «Επιστηµονικόν 
κοµµουνισµόν», τον οποίον ακολουθούν οι αναρχικοί και όχι τον µεταφυσικόν της 
κοσµογονίας του Μωυσέως, τον στηριζόµενον επί της ιεραρχίας και κατά συνέπειαν 
επί της συγκεντρώσεως, θα επαραδειγµατίζοντο εξ αυτής της φύσεως και θα άφιναν 
ελεύθερα τα άτοµα, ίνα, συµφώνως µε τους χαρακτήρα των, σύµφωνα µε τας 
ιδιοσυγκρασίας των, σύµφωνα µε τας αντιλήψεις των και τας πνευµατικάς των 
συγγενείας, σχηµατίζουν τους οµίλους των, οι οποίοι έτσι µόνον θα εξελίσσοντο κατά 
τον φυσικόν των δρόµον, απρόσκοπτα και προοδευτικά, απαράλλακτα όπως 
εξελίχθησαν και εξελίσσονται όλα τ’ άλλα πράγµατα που βλέπουµε επί του πλανήτη 
µας. Το µόνον δε που θα µπορούσαν να κάµουν θα ήτο να δόσουν απλώς την 
εµπρέπουσαν ώθησιν εις τα πράγµατα, όπως έκαµαν οι Ουκρανοί, δια του Μπάτικο 
Μάχνο. 
«Εις το έργον», λέγει ο κ. Μπουχαρίν, «της καταστροφής του αστικού κράτους, 
µπορούν οι αναρχικοί να παίξουν ένα ρόλο θετικό. Αλλά είνε ανίκανοι οργανικώς να 
δηµιουργήσουν έναν νέον κόσµον». Μα πώς είνε αδύνατον κύριε εσύ, µια ιδεολογία 
να φθάση να ειν’ καλή δια το γκρέµισµα, αλλ’ όχι και δια την ανοικοδόµησιν; 
Ό,τιδήποτε όπως και ειπώ επ’ αυτού του θέµατος, δεν θα θελήσετε να εννοήσετε, 
διότι δεν συµφέρει αυτό ούτε εις εσέ, ούτε εις τους οµοίους σου. Αλλ’ αδιάφορον 
οφείλω να πω διατί στο ένα σου αρέσαµε και στο άλλο όχι. 
Βοηθήσαντες και εργασθέντες οι αναρχικοί εις το γκρέµισµα του αστικού 
καθεστώτος, ευρέθησαν πάλιν προ µιας νέας σπείρας - αµαθών ή επιτηδευοµένων 
τους αµαθείς - οι οποίοι µεταχειρίσθηκαν όλα τα σατανικά µέσα, δια να ωθήσουν τις 
αµόρφωτες µάζες εναντίον των! Όπως δε ένας αµόρφωτος ευκολότερα πιστεύει και 
αντιλαµβάνεται τα παραµύθια της Χαλιµάς ή τα στοιχειωµένα σπίτια, από τας 
θεωρίας του Λαβουαζιέ και του Ντάρβιν, έτσι και η µάζα πίστεψε και πιστεύει σας 
περισσότερο παρά εµάς. Γιατί εµείς λέµε την αλήθεια όπως είνε. Ενώ σεις 
συσκοτίζετε σκοπίµως τα πράγµατα, τα ψευτίζετε, τα φτιασιδώνετε και τυφλώνετε 
περισσότερο αντί να φωτίσετε τον κόσµο. Πόσα εκατοµµύρια π.χ. δεν επλανήθησαν 
από την δηµοσίευσιν αυτού του διεφθαρµένου βιβλιαρίου σας; Και πόσα άλλα, 
παρόµοια σαν αυτό βιβλία δεν επηκολούθησαν! Και πόσαι διαλέξεις τοιαύται δεν 
εγένοντο, όχι µόνον από σας αλλά και από εκείνους που παραπλανήσατε! 
Πώς ήτο λοιπόν δυνατόν, µέσα εις εν τοιούτον σάλον, που εδηµιουργήσατε στις 
αµόρφωτες µάζες, οι οποίες είχον ήδη την κακήν µακράν έξιν να διοικούνται από 
άλλους, να δυνηθούν, οι ολίγοι εχεφρονούντες αναρχικοί, να αναδηµιουργήσουν; Η 
φωνή της αληθείας επνίγετο µέσα στον θόρυβο του αλαλάζοντας πλήθους. Εις την 
φωνήν εκείνων που σας φωνάζουν ότι είνε αδύνατον οι διάφοροι χαρακτήρες, 
ιδιοσυγκρασίαις, τάσεις να συγκρατηθούν επ’ άπειρον, δια σχέσεων ή δια της βίας, 
υπό µίαν και τοιαύτην οργάνωσιν της συγκεντρωτικής εξουσίας. Κράτους ή 
Διευθύνσεως, όπως αγαπάτε να το τιτλοφορήτε, εκάµνητε τον κουφό και 
εξακολουθείτε ακόµη να κάµνετε το ίδιον, χωρίς να θέλετε να πάρετε µάθηµα απ’ τον 
πρώτον τυχόντα χηµικόν ο οποίος δια να ένωση δύο σώµατα πρέπει προηγουµένως 
να µελετήση εάν µεταξύ των σωµάτων αυτών υπάρχη συγγένεια τις ή ου διότι η 
ένωσίς των δεν εξαρτάται από αυτόν αλλά από την συγγένειαν των σωµάτων που 
θέλει να ενώση. Εάν αυτή δεν υπάρχη ο χηµικός θα µείνη µέχρι τέλους εις το σηµείον 
από το οποίον ήρχισε, κανένα βήµα ποτέ µπρος δεν θα κατορθώση να κάµη. Το 
ίδιον και σεις. Διαφορώτατα πράγµατα θέλετε να τα υπαγάγετε υπό ένα και το αυτό 
οµοιόµορφον σύστηµα, χαρακτήρας ανοµοίους ζητείτε να τους ενώσετε και να τους 
κυβερνάτε, χωρίς να µελετήσετε προηγουµένως εάν τα υπό ένωσιν σώµατα έχουν 



όλα αναµεταξύ των συγγένειαν και αν την έχουν, ποια η ανάγκη της διοικήσεως 
αυτών ή ενός κέντρου. 
VI 

Υπάρχει καµµία διοίκισης εις τα δηµιουργήµατα της φύσεως εκτός της συγγενείας; Η 
Επιστήµη λέγει όχι! Είνε η πρωτοπλασµατική συγγένεια των µορίων που δίνει την 
γένεσιν και την αυτόµατον ώθησιν. Είνε αυτή που δίνει τα αληθή και πραγµατικά 
ένστικτα για την τροφήν, την ένωσιν των φύλων, το κοινωνικόν ένστικτον και όχι οι 
νόµοι σας και αι διευθύνσεις σας. 
Οι νόµοι σας, αι διευθύνσεις σας, εις τας φυσικάς αυτάς ενώσεις δεν παίζουν άλλον 
ρόλο, παρά της διαλύσεως, της συγχύσεως και, κατά συνέπειαν, των επαναστάσεων. 
Είνε αυτή η συγγένεια που συγκρατεί και αναπτύσσει ενωµένα εις τους σπόρους τα 
µόρια των διαφόρων ουσιών της ύλης, αυτή σχηµατίζει τους πολύποδας εις οµίλους 
αποικιών τα χορτοφάγα εις αγέλας, τους ανθρώπους εις οµίλους συµπαθειών, τους 
οµίλους εις κοινωνίας, τας κοινωνίας εις ανθρωπότητα. Όλα τα πρωτοπλασµικά 
σώµατα της ιδίας φύσεως ωθούνται από µια αµοιβαία συγγένεια και συµπηγνύονται 
εις οµίλους µιας εκτάσεως µακράς ή µεγάλης, η οποία ποικίλλει συµφώνως µε την 
χηµικήν σύνθεσιν των ατόµων, που απαρτίζουν τον όµιλον. 
Υπό τας αυτάς συνθήκας εξελίχθη και η ζωή του ανθρώπου, η ηθική, πνευµατική, 
οικονοµική - δια της ενώσεως των συγγενικών οµίλων εις κοινωνίαν - ανθρωπότητα. 
Αυτό δεν θα πη όµως ότι υπάρχει καµµία ανάγκη να σχηµατίζωµεν αυτάς τας 
µεγαλουπόλεις, µέσα στις οποίες τα 80% διάγουν βίον παράσιτον Μπουχαρίνικον. 
Κάθε άλλο. Οι άνθρωποι µπορούν πολύ καλά να διασπαρούν σ’ όλην την επιφάνεια 
της γης, και να σχηµατίσουν τας αυτόνοµους κοµµούνας των. 
Χώρος υπάρχει άφθονος δι’ όλους, φυσικά και δια τους Μπουχαρίνηδες, που 
µπορούν να έλθουν και αυτοί αρωγοί εις την κοινωνίαν και, παραιτούµενοι του 
επαγγέλµατος του παρασίτου, θα επιδοθούν εις ωφελίµους προς την ανθρωπότητα 
εργασίας ή τουλάχιστον να µη ζουν εις βάρος αυτής. Εκείνο το οποίον θα είνε 
αναπόφευκτον - και θα το υποδείξη η ανάγκη - είνε ότι πρέπει να υπάρχη στενή 
σχέσις µεταξύ των διαφόρων οµίλων δια την ανταλλαγήν των προϊόντων της 
εργασίας των και των ιδεών των. Διότι θα είνε ανάγκη πράγµατι ο άνθρωπος ν’ 
ανταλλάξη τας ιδέας του µε άλλους, καθώς θα είνε ανάγκη να συνδεθή εις όµιλον για 
να βάλη εις ενέργειαν το πολύπλοκον µηχάνηµα που η εφεύρεσίς του έθεσε στη 
διάθεσί του να σύνδεση τον όµιλόν του µε άλλους τοιούτους, που θα του 
προµηθεύσουν τας αναγκαίας ύλας προς επεξεργασίαν, και µε εκείνους µε τους 
οποίους θα ανταλλάξη τα προϊόντα του. Είνε αι ανάγκαι των που θα τους διευθύνουν 
και όχι οι Μπουχαρίνηδες. 
Το ιδανικόν του ανθρώπου είνε να ελαττώση τον χρόνον που απαιτείται δια την 
παραγωγήν των αντικειµένων των απαραιτήτων δια την ικανοποίησιν των πρώτων 
υλικών αναγκών του, και ν’ αφιερώση αυτόν εις µελέτάς, ψυχαγωγίας, ή αναπαύσεις, 
ακόµη δε να κάµη την αναγκαίαν εργασίαν αβίαστον, υγιεινήν, ευχάριστον, αντί 
δυσάρεστον και κοπιώδη. Αυτό το ιδανικό είνε εκείνο που µας οδηγεί εις την 
αναµεταξύν µας σύνδεσιν, η λογική δε µας πείθει ότι η σύνδεσις αυτή πρέπει να 
γίνεται σύµφωνα µε τας κλίσεις µας, µε τους χαρακτήρας µας και µε πλήρη 
ελευθερίαν δια να εκλείψη αφ’ εαυτού κάθε έκτροπον. Όπως δα και σήµερον 
βλέποµε να γίνεται. Όταν ένας άνθρωπος θέλη να κάµη κάτι, δεν ζητεί να ενωθή µε 
άλλους οµοίους του, οι οποίοι σκέπτονται κ’ εκείνοι σαν κι’ αυτόν και θέλουν ό,τι κι’ 
αυτός. Άλλωστε η ποικιλία των σκέψεων, των ιδιοσυγκρασιών και των χαρακτήρων, 
η υπάρχουσα µεταξύ των ανθρώπων, είνε και αι µόναι δυνάµεις, αι οποίαι, όσο και 



όπου αφίνοντο ελεύθεροι στην εκδήλωσίν των, έδιδον και την µεγαλειτέραν ώθησιν 
στην πρόοδον και είνε αυταί αι οποίαι, αφινόµεναι, γενικώς δι’ όλους απολύτως 
ελεύθεροι, θα δόσουν την µεγαλειτέραν δυνατήν ώθησιν προς την πρόοδον, της 
οποίας τα αποτελέσµατα και οφέλη δεν δυνάµεθα ούτε να φαντασθώµεν. 
Αυτόν τον τρόπον της ενώσεως, θέλεις, κ. Μπουχαρίν, να τον ονοµάσης, όπως τον 
ονοµάζεις, εθελούσιον δίκτυον συµβάσεων, θέλεις εθελουσίαν συνεννόησιν ή 
οργάνωσιν, ολίγον µας ενδιαφέρει. Εκείνο που µας ενδιαφέρει είνε ότι εις αυτό και 
µόνο βλέπουµε εµείς µία φυσική συνέπεια δηµιουργούµενη απ’ αυτήν την ανάγκην 
της ζωής, και µίαν τάσιν των ανθρώπων, εκδηλουµένην, έστω και ασυνείδητως 
σήµερον, προς τους φυσικούς αυτούς νόµους, των οποίων δηµιούργηµα είνε και 
αυτός. Μόνον οι εθελοτυφλούντες ζητούν τον συγκεντρωτισµό και θέλουν να 
συγκρατήσουν τα άτοµα µε την µεταφυσική, την γραφειοκρατίαν και την βία εις ένα 
κράµα και µία σαλάτα η οποία µπορεί να φέρνει όρεξιν αλλά σταµατά ώς αυτού. Εφ’ 
όσον βασίζεσθε στην µεταφυσική και όχι στη φυσική, στην βία και όχι στην 
ελευθερία, δεν είνε δυνατόν παρά αργά ή γρήγορα να έχετε εις την εφαρµογήν 
αποτελέσµατα τέτοια που να µην σας επιτρέπουν να εξακολουθήσετε περισσότερο. 
VII 

«Κοµµουνισµός και κοµµουνιστική επανάστασις», γράφει ο κ. Μπουχαρίν, «είνε 
έργον του προλεταριάτου, της παραγωγικώς δρώσης και δια του µηχανισµού της 
µεγάλης παραγωγής συνωθουµένης επί το αυτό τάξεως. Όλα τα άλλα στρώµατα της 
φτώχιας µπορούν να παίζουν τον ρόλο των πρακτόρων της κοµµουνιστικής 
επαναστάσεως, µόνον και εφ’ όσον ακολουθούν το προλεταριάτο». Αλλ’ όχι, κ. 
Μπουχαρίν, η κοινωνική επανάστασις ή µάλλον η επιστηµονική κοµµουνιστική 
επανάστασις, δεν είνε έργον µόνον του προλεταριάτου, το οποίον µπορεί να έχει το 
προνόµιον της πρωτοβουλίας στην ενέργεια µόνον. Η κοµµουνιστική επανάστασις 
οφείλεται κατά πρώτον µεν λόγον εις την πνευµατικήν ανάπτυξιν της κοινωνίας, εις 
την οποίαν συνέβαλλαν όλαι αι παρελθούσαι γενεαί, και αυταί ακόµη, αι 
αντιδραστικαί, κατά δεύτερον δε εις το γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος λόγω του 
απροχώρητου, εις το οποίον τον κατήντησε αυτή η κατάστασις, κατέληξε εις το 
συµπέρασµα ότι µόνον µία κοινωνία, η οποία θα εστηρίζετο επί της ελευθερίας του 
ατόµου, θα του εξησφάλιζε όρους επιτρέποντας την ανάπτυξιν ολοκλήρου της 
δραστηριότητός του. Αλλ’ ιδού ότι επεµβαίνετε σείς και δεν αφήνετε να αφυπνισθή 
ευρέως η ατοµική συνείδησις, διότι δεν σας συµφέρει οι άνθρωποι ν’ ανακτήσουν την 
πρωτοβουλίαν και αυτενέργειάν των και µη γίνωνται πλέον έρµαια του κάθε 
µπαγκαµπόντι που τους σέρνει σήµερα δια της βίας ή δια της ευγλωττίας του. Τι να 
πω δε δια τα φτωχά στρώµατα που αναφέρεις; Είνε επάγγελµα η φτώχια, την οποίαν 
µε τόσην περιφρόνησιν αναφέρεις; 
«Οι αναρχικοί», λέγει ο κ. Μπουχαρίν, «µε το να αρνούνται την δικτατορίαν του 
προλεταριάτου, παραιτούνται του κυριοτέρου όπλου δια τον αγώνα». Αλλά ποιος µας 
εγγυάται ότι, αφού συνειθίσετε τα άτοµα στην πειθαρχίαν αυτής της νέας 
καταστάσεως, της σκλαβιάς που δηµιουργεί κάθε δικτατορία, θα θελήσετε να την 
καταργήσετε, και αν αυτό τότε θα εξαρτάται από τον δικτάτορα µόνον ή και από την 
κλίκα των υποδικτατόρων που δηµιούργησε αυτή; Και δεν είνε ασφαλέστερον και 
ακινδυνωδέστερον όπλον δια τα άτοµα, που θέλουν την χειραφέτησίν των το 
τροµερόν όπλον της πρωτοβουλίας των; Η δικτατορία και η πειθαρχία, µας λέγουν, 
προβάλλοντές µας ως σκιάχτρο τους αστούς, είνε τα µόνα όπλα, µε τα οποία 
µπορούµε να παλαίψουµε τον οργανωµένο κόσµο των αστών. Εµπρός στους 



τροµερούς στρατούς που διαθέτουν αι σηµερινοί Κυβερνήσεις των, πώς θ’ 
ανταπεξέλθουµε εάν δεν τους αντιτάξουµε και µείς τας ιδίας οργανωµένας δυνάµεις; 
Δια να πολεµήσουν τας δυνάµεις αυτάς, εάν θέλουν να δώσουν µάχας ηρωικάς, 
µιµούµενοι τους ιππότας του µεσαίωνος, είνε βέβαιον τότε, ότι πρέπει να 
συµµορφωθούν µε την τακτικήν των αστών και µε την ιεραρχίαν των. Η Κοµµούνα 
των Παρισίων του ‘71 µας είνε ένα τοιούτο παράδειγµα. Πρέπει όµως να γνωρίζετε 
ότι αυτό το όπλο είνε επικίνδυνο και γι’ αυτούς τους ιδίους επαναστάτας, και µη 
λησµονήτε ότι, δεν είνε δυνατόν να γίνη µία επανάστασις, εάν αι ιδέαι αυτής δεν 
µεταδοθούν λίγο πολύ σ’ όλους τους ανθρώπους που θα την κάµουν, κατά τοιούτον 
τρόπον, ώστε όπου και αν βρίσκεσαι ν’ ακούς επανάστασιν. Θα βρίσκεται ούτως 
ειπείν στον αέρα όπου θα βρίσκονται και θα την αναπνέουν και αυτοί οι στρατοί που 
θα έλθουν να την καταπνίξουν. Η κατάστασις αυτή θα παραλύση το πνεύµα εκείνο 
που τους κάµει νευρόσπαστα στα χέρια των αρχηγών των. Και δια να διαλύσουν τότε 
οι επαναστάται τας οργανώσεις των, δεν χρειάζεται να µεταχειρισθούν στρατηγικάς 
ικανότητας και ηρωισµούς, αλλά πράξεις, αι οποίαι να διαταράξουν την παθητικήν 
των υπακοήν, ανοίγουσαι τα µάτια των στρατιωτών, εις µίαν νέαν κατάστασιν 
πραγµάτων 
VIII 

Πάντοτε, όταν οι λαοί ηθέλησαν να αντισταθούν εις ένα κατακτητή, εάν εζήτησαν να 
συγκεντρώσουν τας δυνάµεις των έπραξαν τούτο, διότι ετυφλώνοντο από την 
πλάνην του µιλιταρισµού, εις του οποίου την αποτελεσµατικότητα επίστευον. 
Νικώµεναι όµως αι συγκεντρωτικαί δυνάµεις των µια φορά, δεν ελευθερόνοντο 
πλέον, παρά δια µικροπολέµου λυσσώδους και συνεχούς. 
Στρατιωτικώς η Ισπανία ενικήθη από τον Ναπολέοντα. Αι στρατιαί της 
κατεστράφησαν, η Κυβερνησίς της εσκορπίσθη, ο τόπος της κατεκτήθη και παντού ο 
εχθρός ήτο κύριος της καταστάσεως. Οι Ισπανοί όµως, ο λαός, εµίσει τον κατακτητήν 
και δεν άφισε την πάλην του. Κάθε σπίτι έγινε και ένα φρούριον, κάθε πέτρα, κάθε 
βάτος και µια ενέδρα για τον κατακτητή. Κάθε χωρικός και ένας στρατιώτης, ο οποίος 
υποµονητικά επερίµενε το θύµα του, δια να χαθή µετά την πράξιν του, γενόµενος 
ασύλληπτος, ως προστατευόµενος από την ανοχήν όλων και έτοιµος να ξαναρχίση 
πάλι µόλις του παρουσιάζετο η περίστασις. Ο µεµονωµένος στρατιώτης ήτο βέβαιος 
ότι κάποια σφαίρα θα του ήρχετο από κανένα δένδρο ή από καµµιά γωνιά κανενός 
σπιτιού ή καµµιά µαχαιριά θα εδέχετο την ώρα που δεν ήλπιζε. 
Μπαίνοντας σ’ ένα χωριό κανένας λόχος ή τάγµα, εγνώριζεν ότι δεν θα εύρη ούτε 
νερό, ούτε τροφή. Παντού µοναξιά και ερηµιά µπροστά στο δρόµον του κατακτητή, 
ενώ πίσω του και πέρα εσχηµατίζοντο κύµατα καταδιωκτών αοράτων. Και αυτά όλα 
χωρίς να γίνη αισθητή καµµιά ανάγκη κεντρικής τινός δυνάµεως για να δίνη 
συµβουλάς, διευθύνσεις ή διαταγάς. Η πρωτοβουλία του λαού υπερήρκει. Ο 
Ναπολέων εθραύσθη. Οι νικηταί µετά δύο έτη έφυγον νικηµένοι. 
Το ίδιο έγινε και εις το Μεξικόν όταν ο Μπαντίγκ πήγε να θέση εις εφαρµογήν το 
«µεγάλο βασιλικό πνεύµα». Μετά λυσσώδεις µάχας εγένετο κυρίαρχος της 
καταστάσεως, κατακυριεύσας όλας τας πύλεις δια των αγρίων εφόδων του. Αλλά αϊ 
λαϊκαί αψιµαχίαι, οι αόρατοι πολεµισταί, ηνάγκασαν τον κατακτητή να αφίση την λείαν 
του και να φύγη κακήν κακώς. 
Αλλά προς τι να καταφεύγουµε στο παρελθόν; Μήπως και οι Ουκρανοί δεν έκαµαν 
και σήµερον το ίδιο στους Γερµανούς, εξαναγκάσαντες αυτούς να αποσυρθούν 
αµαχητεί, παραδόσαντες εκουσίως το πλείστον µέρος των στρατιωτών και τον 
οπλισµόν τους προς αυτούς; Και µετά την προδοσίαν των Μπολσεβίκων δεν έκαµαν 



και πάλιν την κατάστασιν του Ντενικίν ανυπόφορον, ώστε, και άνευ της µάχης των 
Μπολσεβίκων, εάν δεν του έστελλαν και νέας δυνάµεις - για να τας απολέση κι’ αυτάς 
- θα άφινε το κατηραµένο, γι’ αυτόν, έδαφος της Ουκρανίας; 
Όλα αυτά αποδεικνύουν περιτράνως ότι η αληθής δύναµις έγκειται εις την θέλησιν 
των ατόµων, εις την ενέργειάν των και εις την πρωτοβουλίαν των, εφαρµοζοµένων 
όταν επιστή η ώρα, µε επιµονήν και συνέχειαν, χωρίς να αναµένωνται από κανένα 
διαταγαί και διευθύνσεις. Τας δικτατορίας τας µεταχειρίζονται µόνον εκείνοι, οι οποίοι 
θέλουν να κυριαρχήσουν επί των οµοίων των, και κατά συνέπειαν αισθάνονται τον 
φόβον από την αφύπνισιν της πρωτοβουλίας αυτών. 
Η εξέγερσις ενός ολοκλήρου λαού είνε πάντοτε µία αυτόµατος κίνησις, µία έκρηξις. 
Χωρίς αρχηγούς, χωρίς διαταγάς, µε µόνη την ώθησιν των περιστάσεων, που έγιναν 
αισθηταί, για να εκτελέση πράξεις, των οποίων η ανάγκη επιβάλλεται. Μετά την νίκην 
ξεφυτρώνουν οι αρχηγοί - µετά τους Κερένσκυ, οι Λένιν - και περιορίζουν εις ένα 
σηµείον, µιας περιορισµένης σκέψεως, την επανάστασιν, σύµφωνα µε τα καπρίτσια 
των, τα συµφέροντά των ή τας ατοµικάς πεποιθήσεις των. 
Για µας η κοινωνική επανάστασις δεν µπορεί να συνίσταται σε µια αλλαγή των 
κυβερνώντων, αλλά σε µια πλήρη µεταβολή της κοινωνικής καταστάσεως. Εις την 
κατάργησιν όλων ανεξαιρέτως των τρεχουσών σηµερινών πολιτικών και οικονοµικών 
αξιών, δια να αφεθή η γη και τα µέσα της παραγωγής εις την διάθεσιν κάθε 
ανθρώπου. 
Δεν είνε ο σκοπός µας να βάλουµε µια Εξουσία της εκλογής µας απάνω στο κεφάλι 
µας και να κάνουµε γυµνάσια πειθαρχίας. Εµείς θέλουµε να χειραφετηθούµε και 
εποµένως να καταστρέψουµε κάθε εξουσία που θα προσπαθήση να αντικαταστήση 
την παλαιάν. Η πάλη εννοούµε να είνε παντού, όπου θα υπάρχη γη για 
απελευθέρωσι, εκµετάλλευσις για να εµποδισθή ένα σηµείον σκλαβιάς, πολιτικής ή 
οικονοµικής φύσεως για να κατασυντριβή. Και µια τέτοια κοινωνική επανάστασις δεν 
γίνεται µε διαταγάς ή συµβουλάς από καµµιά κεντρική εξουσία, αλλά δια της γενικής 
ενεργείας αυτών των ατόµων, οπουδήποτε και εάν ευρεθούν επιθυµούντα την 
χειραφέτησίν των, θέτοντα την πρωτοβουλίαν των είς έργον. 
Και γι’ αυτό λέγω ότι περισσότερον φόβον έχει µια επανάστασίς µας να εκφυλισθή 
από την οδόν Ευριπίδου, παρά να αποτύχη από την οδόν Σταδίου. Σκεφθήτε και θα 
δήτε ότι είνε όπως τα λέγω. 
Ακολουθεί άρθρο του Σταύρου Κουχτσόγλους µε τίτλο «Ποιος είνε ο κλέφτης και 
ποιος ο νοικοκύρης», το οποίο δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 72 της εφηµερίδας «Άµυνα» 
(Τρίτη, 16 Ιουνίου 1920). Στο άρθρο αυτό ο Σ. Κουχτσόγλους ασκεί έντονη κριτική 
στην πολιτική και τις απόψεις του Αβραάµ Μπεναρόγια σχετικά µε τη Γενική 
Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ): 

«Ποιος είνε ο κλέφτης και ποιος ο νοικοκύρης  

Ώστε λοιπόν ο κ. Μπεναρόγιας δέχεται κι’ αυτός το ξεκαθάρισµα. Ως εργάτης είµαι 
συµφωνότατος µαζή του, και πλειοδοτώ µάλιστα. Πρέπει χωρίς άλλο, όχι µόνον οι 
οργανώσεις να κάµουν το εσωτερικό αυτό ανακουφιστικό µπάνιο, αλλά και η 
Συνοµοσπονδία, που αυτή προ πάντων, έχει απόλυτον ανάγκη ενός τοιούτου. Διότι τι 
ωφελεί αν το κάµουν µόνον αι οργανώσεις, η δε Συνοµοσπονδία µείνη πάλιν αυτή το 
µίασµα της εις τας οργανώσεις; 
Αλλ’ από τα γραφόµενά του φαίνεται ότι κι’ αυτός δεν είνε άλλο τι παρά ένα από τα 
πολλά µιάσµατα που τριγυρνούν την δύστυχη Συνοµοσπονδία και από τα οποία έχει 



άµεσον ανάγκην απαλλαγής. Διότι κατά βάθος δεν βλέπει εργάτην, αλλά ψήφον, δεν 
σκέπτεται οργανώσεις, αλλά βουλευτιλίκι. 
Τολµά µάλιστα να γράφη: «Φωνάζη ο κλέφτης, για να φύγη ο νοικοκύρης». Σωστά. 
Αλλ’ ας δούµε ποιος είνε ο κλέφτης και ποιος ο νοικοκύρης. 
Γνωρίζουµε ότι δυο είδη κλεφτών υπάρχουν. Οι κλέπτοντες φανερά, αυθαίρετα, και οι 
κλέπτοντες υπούλως. Από τους πρώτους, επειδή φαίνονται, είνε εύκολο να 
προφυλαχθή κανείς, αλλ’ από τους δευτέρους, που κρατούν όλα τα προσχήµατα των 
αστικών νόµων, τους «νοµίµους» κλέπτας, απ’ αυτούς είνε κάπως δύσκολο. Και 
όµως, αυτούς ακριβώς πρέπει να ξεκαθαρίσουµε, αν θέλωµε να σώσουµε την 
κοινωνία απ’ την αθλιότητα. 
«Ο Μαχαίρας, ο Δελαζάνος και ο Χατζηµιχάλης», φωνάζει, «επούλησαν τους 
εργάτας». Αυτό θα πη ότι έχει απτάς αποδείξεις της πράξεώς των. Άρα έκαµαν 
κλοπήν φανεράν; Και αν είνε έτσι, οι κατερχόµενοι εις το Συνέδριον αντιπρόσωποι, 
δεν έχουν παρά να το λάβουν υπ’ όψιν τους, και (επειδή δεν έχει αυτός και η παρέα 
του το κουράγιο να παρουσιασθή σ’ αυτό), αφού το εξετάσουν και το βρουν βάσιµο, 
να τους ξεκαθαρίσουν. 
Αλλά αυτός ο ίδιος, που καταγγέλλει τους άλλους, αφού πλέκει το εγκώµιον των 
εργατών «που ξύπνησαν (γνωρίζοντας µέσα του τι µαύρο ξύπνηµα έκαµαν) και 
γίνονται σοσιαλισταί, για να µπορέσουν κάτω από την κόκκινη παντιέρα να 
γκρεµίσουν το κοινωνικό σύστηµα», καταλήγει εις το: «Να γιατί οι εργάται 
παρεδέχθησαν πως είνε ανάγκη να γείνη και στη πολιτική µορφή της η πάλη των 
τάξεων. Γι’ αυτό γυρεύουν πια (όχι χωρίς την ουρά σας) την σύνδεσιν των 
επαγγελµατικών σωµατείων των, µε το κόµµα εκείνο, που αποβλέπει στην κατάλυσι 
του αστικού καθεστώτος, δηλαδή την άνοδο στην αρχή Μπεναρόγια και Σιας». 
Εδώ ευρισκόµεθα προ ενός «νοµίµου» εµπόρου... Προ ενός επιχειρηµατίου, που 
κατώρθωνε να ξυπνήση ή να κοιµίση τους εργάτας, κατά τον τρόπον που επεδίωκεν 
αυτός, βέβαιος ων πλέον ότι θα µπόρεση και αυτός να κάµη µια «νόµιµον» κλοπή, 
αφού δεν µπορεί να κατορθώση την αυθαίρετον... Ο καυγάς για το πάπλωµα!... 
Διότι αν µας ξυπνούσε διαφορετικά, δηλαδή πραγµατικά, τότε αλλοίµονον στα 
συµφεροντάκια του, γιατί θα κάµναµε την εξής σκέψι. Εάν δεν µας δέρνη στο δρόµο 
η Κυβέρνησις, όπως έκαµνε άλλοτε, είνε διότι την ηµέρα που θα θέληση να το κάµη 
αυτό, ο λαός σύσσωµος θα εξεγερθή και θα λυντσάρη τους εκτελεστάς. Εάν ο 
αριστοκράτης δεν ανοίγει πια στο πέρασµά του τον δρόµο κτυπώντας δεξιά και 
αριστερά καµτσικιές όπως άλλοτε, είνε γιατί οι δούλοι του που θα εκτελούσαν τις 
διαταγές του, τρέχοντας µπροστά στην άµαξά του, θα κοµµατιαστούν εκεί στον τόπο, 
µε το πρώτο που θα θελήσουν να κτυπήσουν. 
Εάν υπάρχη σχετική τις ισότης µεταξύ παραφέντου και εργάτου στους δρόµους ή στα 
δηµόσια µέρη, είνε διότι ο εργάτης απέκτησε ένα αίσθηµα προσωπικής 
αξιοπρέπειας, η οποία δεν του επιτρέπει να υποφέρη την προσβολήν του 
παραφέντου, και όχι διότι τα δικαιώµατά του αυτά εγράφησαν στον κώδικα. Αν µας 
ξυπνούσε πραγµατικά, θα µαθαίναµε ότι δεν είνε πλέον στους συνταγµατικούς ή 
σοσιαλιστικούς νόµους που πρέπει να ζητούµε αυτά τα δικαιώµατά µας. Δεν είνε 
µέσα σε ένα νόµον - σε ένα κοµµάτι χαρτί, που µπορεί στο παραµικρό καπρίτσιο να 
το σχίση κανένας - που πρέπει να ζητήσουµε να προφυλάξουµε τα φυσικά µας 
δικαιώµατα. Είνε µόνον όταν θα γίνουµε δύναµις ικανή να επιβολή τας θελήσεις της, 
που θα µπορέσουµε να κάµουµε σεβαστά τα δίκαιά µας. 
Θέλουµε να έχουµε την ελευθερίαν του λόγου; Θέλουµε το δικαίωµα του 
συνέρχεσθαι; Δεν είνε από τη Βουλή, από τους Μπεναρόγηδες, που πρέπει να 
περιµένουµε την άδεια, δεν είνε από τον νόµον που πρέπει να το ζητιανεύσουµε 



αυτό. Ας γίνουµε µία δύναµις, αφυπνίζοντες την πρωτοβουλία των ατόµων, την 
αυτενέργειαν, διδάσκοντες αυτούς να µη αναµένουν τίποτε και να µη βασίζονται σε 
κανέναν επιχειρηµατίαν Μπεναρόγιαν, αλλά στην ατοµική τους δράσι µόνον, και τότε 
θα σχηµατίσουµε δραστηρίας οργανώσεις, ικανάς να δείξουν τα δόντια τους, όταν θα 
θελήση κανένας να περιορίση τας ελευθερίας µας. Μόνον τότε θα είµεθα βέβαιοι ότι 
κανένας δεν θα τολµήση να εγγίση τα δικαιώµατά µας, διότι όλοι οι εκµεταλλευόµενοι 
θα σηκωθούµε – στον δρόµο, στα εργοστάσια, στους κάµπους – να τα 
υπερασπισθούµε. Αλλά τότε µόνον θα τα αποκτήσουµε, όταν θα παύσουµε να τα 
ζητιανεύουµε δυο ή τρείς ντουζίνες χρόνια από τους Μπεναρόγηδες, από την 
Βουλήν. Αι ελευθερίαι δεν δίδονται από τας Βουλάς, αλλά παίρνονται. Αι Βουλαί δεν 
κάµνουν παρά να κωδικοποιούν τας ανάγκας που δεν µπορούν να αποφύγουν... 
Αλλ’ αν ξυπνούσαµε πραγµατικά, και κάµναµε αυτές της σκέψεις, θα µας έπιανε 
φρίκη, γιατί θα βλέπαµε τότε τη πραγµατική µορφή του Μπεναρόγια και των συν 
αυτώ. Και τότε δεν θα τροµάζαµε από εκείνους που νοµίζουν την κοινωνική 
επανάστασι «πράσινα άλογα», όπως γράφει, αλλά από εκείνους που την νοµίζουν 
βουλευτιλίκι δηλ. ανταλλαγή ρουσφετιών, και οι οποίοι, έχοντες ως καινούρια µάσκα 
της νέας των εκµεταλλεύσεως τον σοσιαλισµόν, εξασκούν, ως πραγµατική εµπορική 
επιχείρησι, την πάλην των τάξεων, θωπεύοντες εµάς τους εργάτας, αποκλειστικώς, 
από αγάπη προς τα τοµάρια µας, για να µπορέσουν κατ’ αυτόν τον τρόπον 
ευκολώτατα να τα παραδώσουν στο βυρσοδεψείον, που λέγεται Βουλή. 
Κατά συνέπειαν το πραγµατικό ξύπνηµά µας δεν συµφέρει στους διαφόρους 
Μπεναρόγηδες, γιατί τότε θα φανή φανερά πια ποιος είνε ο κλέφτης και ποιος ο 
νοικοκύρης. Γι’ αυτό φαίνεται ξελαρυγγίζονται να µη λάβουν µέρος σ’ αυτό το 
συνέδριο, που δεν µυρίζει βουλευτιλίκι, αποφεύγοντες ούτω και τας επικρίσεις της 
υπαρχούσης σήµερα αντιπολιτεύσεως, και όντες βέβαιοι ότι κατόπιν στο συνέδριο 
του κόµµατος θα χειροκροτηθούν, και σαν καλοί σύντροφοι, αλληλοσυγχωρούµενοι, 
δια τα τυχόν λάθη, θα διασαλπίσουν την πλήρη επιτυχίαν των και την προσχώρησίν 
των και πέραν της 3ης Διεθνούς! 

Το άρθρο που ακολουθεί µε τίτλο «Το Πρόγραµµα των εν παρενθέσει κοµµουνιστών» 
δηµοσιεύτηκε στα τεύχη 195 και 196 της εφηµερίδας «Άµυνα» (Κυριακή, 18 και 
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 1920) και ασκεί κριτική σε διάφορα σηµεία του τότε 
Προγράµµατος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος Ελλάδας (ΣΕΚΕ, αργότερα 
ΚΚΕ):  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ 

Στο 9ον άρθρον του προγράµµατός των οι σοσιαλκοµµουνισταί ζητούν άµεσον και 
οριστικήν κατοχήν των αγρών από τους αγρότας άνευ αποζηµιώσεως, κατάσχεσιν 
των εκτάκτων κερδών των τσιφλικούχων και γαιοκτηµόνων που απεκτήθησαν κατά 
την διάρκειαν του πολέµου, δια τον εφοδιασµόν των γεωργών µε µηχανήµατα, 
κατασκευήν υδραυλικών έργων και κατάργησιν των παλαιών χρεών που έχουν σε 
τοκογλύφους, µοναστήρια και το Κράτος. 
Το άρθρον αυτό τεθέν ειδικώς προς παραπλάνησιν των αγροτών, θα το εξετάσωµεν 
εν περιλήψει, επιφυλασσόµενον να επανέλθωµεν εν εκτάσει επ’ αυτού, µετά 
συνοπτικόν έλεγχον των 10 εντολών των καλογήρων. 



Το κύριον αυτό ζήτηµα οι συνδικαλισταί το αφήνουν συνήθως τελευταίο στα συνέδριά 
τους, ως δευτερεύον τάχα, διότι αντιλαµβάνονται ότι αν διασαφηνίσουν τας επ’ αυτού 
απόψεις των δεν θα ηµπορέσουν να σύρουν τον χωρικόν προς την ονειρευοµένην 
επανάστασιν της εργατοκαπηλείας των. 
Με τας αορίστους φράσεις των «κατοχή των αργών» και «εθνικοποίησις της γης» 
κλπ.. καλύπτουν τους απωτέρους σκοπούς των, προφασιζόµενοι ότι οι χωρικοί δεν 
µπορούν να εννοήσουν τας σοφάς ιδέας των, και οργανούνται αυτοί ως σωτήρες του 
λαού, εις εκτελεστικάς επιτροπάς, τοπικά τµήµατα, επαρχιακά, οµοσπονδιακά, εθνικά 
δια να λάβουν µέρος εις όλην την πολιτικήν ζωήν όπου µπορεί να κερδηθή καµµιά 
έδρα, κάµνοντες τον σοσιαλιστήν, εάν η αντίληψις του κοινού τον δέχεται ή 
συζητούντες για τα συµφέροντα του κανδηλανάπτου εάν ιδούν ότι το κοινόν δεν 
φθάνει πέραν αυτού... Ελπίζουν ούτω ότι θα βάλλουν πόδι στην πολιτικήν και θα 
αντικαταστήσουν την παλαιάν οργάνωσιν θεσπίζοντες νέους νόµους, κάτω από τους 
οποίους οφείλουν να υποταχθούν όλα. Και αυτό το ονοµάζουν κοινωνικήν 
επανάστασιν. 
Η κατάκτησις της γης, των µηχανών και όλου του κοινωνικού πλούτου δεν γίνεται δια 
διαταγµάτων, ως είποµεν εξετάζοντες τα προηγούµενα άρθρα τους (περιττόν δε να 
επανέλθωµεν) και το να αλλάξωµεν αφεντάδες δεν είνε ικανοποίησις που να αξίζη 
µίαν επανάστασιν. 
Εκείνοι οι οποίοι θα κάµουν την επανάστασιν δεν έχουν να περιµένουν τίποτε από 
κανένα Κράτος. Είνε από τους εαυτούς των που θα βγη η χειραφέτησίς των. 
Οφείλουν λοιπόν αυτοί να γνωρίζουν πώς θα ενεργήσουν και η τοιαύτη ενέργειά των 
δεν έχει καµµίαν ανάγκην επικυρώσεως από κανένα Κράτος. Μη έχοντες καµµίαν 
µικροφιλοδοξίαν µας να εκπληρώσωµεν, καµµίαν εκµετάλλευσιν εις βάρος του λαού 
να κάµωµεν και µη προσβληθέντες εκ του προστύχου πάθους της αρχοµανίας των 
καλογήρων, οµιλούµεν συγκεκριµένως προς τους αγρότας και τους λέγοµεν. 
Αγρόται. Μη πλανάσθε όπως οι συνάδελφοί σας της Ρωσσίας από τις µεγάλες 
φράσεις των σοσιαλιστών οι οποίοι ζητούν να σας σύρουν σε νέα σκλαβιά. Μάθετε 
ότι άλλοτε η γη ανήκε στας κοινότητας, αι οποίαι απηρτίζοντο απ’ αυτούς τους 
γεωργούς που καλλιεργούσαν τη γη µε τα χέρια τους. Αλλά µε κάθε είδους απάτην, 
δόλον, βίαν, αρπαγήν, απέτυχαν να σας την αφαιρέσουν. Όλαι αυταί αι γαίαι που 
ανήκουν σήµερα εις εν κύριον ή εις το Κράτος ή εις τα µοναστήρια, ήσαν άλλοτε της 
κοινότητος, ιδικαί σας. Σήµερον αισθάνεσθε την ανάγκην να ζήσετε σεις και αι 
οικογένειαί σας. Ανάγκη λοιπόν να οργανωθήτε κατά κοινότητας και να πάρετε πίσω 
τους αγρούς σας, δια να τους θέσετε εις την διάθεσιν εκείνων οι οποίοι θέλουν να τα 
καλλιεργήσουν οι ίδιοι. Αι υποθήκαι είνε άδικοι. Με το να σας εδάνεισαν χρήµα, δεν 
έχει κανένας το δικαίωµα να σας αποξενώση της γης σας η οποία, άνευ της εργασίας 
σας, δεν έχει καµµίαν αξίαν. Η Διεθνής των Χωρικών οφείλει να καύση τους τίτλους 
των υποθηκών και να κατάργηση µια για πάντα το επαχθές σύστηµα... Οι φόροι που 
σας κατατσακίζουν καταβροχθίζονται από συµµορίας υπαλλήλων, όχι µόνον 
αχρήστων, αλλά και εντελώς επιζηµίων. Καταργήσατέ τους, λοιπόν. Ανακηρύξατε την 
χειραφέτησίν σας και δηλώσετε ότι γνωρίζετε να κάµνετε τις δουλειές σας µόνοι σας, 
πολύ καλύτερα από τους γαντοφορεµένους κυρίους. 
Σας χρειάζεται ένας δρόµος; οι κάτοικοι των πέριξ κοινοτήτων, οι οργανώσεις των, ας 
συνεννοηθούν αναµεταξύ τους και θα τον κάµουν καλύτερον, παρά ο υπουργός των 
Δηµοσίων Έργων. Σιδηρόδροµος; Αι οργανώσεις των ενδιαφεροµένων κοινοτήτων 
µιας ολοκλήρου επαρχίας θα τον κάµουν καλύτερον από τους εργολάβους, οι οποίοι 
ενδιαφέρονται περισσότερον δια τα εκατοµµύρια που θα επισσωρεύσουν παρά δια 
τον δρόµον. Σχολεία; Θα τα κάµετε πολύ καλύτερα δια των οργανώσεών σας, παρά 



δια µέσου του υπουργού της Παιδείας. Το Κράτος είτε αστικόν, είτε σοσιαλιστικόν, 
δεν έχει τίποτε να κάµη σ’ αυτά. Θα τα κάµετε σεις πολύ καλύτερα απ’ αυτούς, 
διατηρούντες την πλήρη αυτονοµίαν σας. 
Θέλετε να υπερασπισθήτε από ξένους επιδροµείς; Μάθετε να υπερασπίζεσθε σεις οι 
ίδιοι, µη εµπιστευόµενοι εις κανένα ποτέ αρχηγόν, ο οποίος, βεβαιότατα, θα σας 
προδόση. Γνωρίσετε ότι ποτέ στρατός δεν µπόρεσε να σταµατήση έναν επιδροµέα, 
και µόνον όταν ο λαός, ο χωρικός είδε ότι το συµφέρον του ήτο να κρατήση την 
ανεξαρτησίαν του, εξεφάνισε τας τροµερωτέρας και γενναιοτέρας στρατιάς. 
Σας χρειάζονται εργαλεία, µηχαναί; Συνεννοηθήτε µε τους εργάτας των πόλεων οι 
οποίοι θα σας στείλουν δι’ ανταλλαγής των προϊόντων σας, χωρίς κανένα διάµεσον 
Κράτος ή παραφέντη, οι οποίοι εξάπαντος θα κλέψουν και από τον εργάτην που 
κάµνει το εργαλείον και από τον χωρικόν που το αγοράζει. Κρηµνίσετε το Κράτος, 
αλλά χωρίς να το αντικαταστήσετε. Κάµετε δικήν σας επανάστασιν. Καταλάβατε την 
γην δια των οργανώσεών σας, και δηλώσατε αυτήν κοινήν, εργαζόµενοι κοινώς. 
Καταργήσετε τας τοκογλυφίας και κάθε ίχνος εκµεταλλεύσεως και δουλείας, 
κηρύττοντες την απόλυτον ανεξαρτησίαν σας, όπως θα κάµουν και οι εργάται των 
πόλεων. Οργανωθήτε συνδεόµενοι δι’ ελευθέρων οµοσπονδιών κατά κοινότητας κατ’ 
επαρχίας, αλλά προσέξατε µη περιπλέξετε την επανάστασιν σας µε ανθρωπάρια, τα 
οποία επεµβαίνοντα, θα σας παρουσιασθούν ως αγροτοσωτήρες, δια να σας σύρουν 
σε νέα σκλαβιά. Κάµετε την δουλειά σας σεις οι ίδιοι, δια των οργανώσεών σας, 
χωρίς να περιµένετε τίποτε από κανένα. Αυτή είνε η µόνη αλήθεια, η καθαρή 
αλήθεια. 

Εις το 10ον άρθρον υπόσχονται την γενικήν αµνηστείαν δι’ όλους τους πολιτικούς και 
στρατιωτικούς καταδίκους ή υποδίκους. 
Σύµφωνοι. Όλοι αυτοί πρέπει να αµνηστευθούν. Τόσον οι πολιτικοί, όσον και οι 
στρατιωτικοί. Δεν είνε έγκληµα να έχη κανείς άλλην γνώµην από την του Πάπα· 
όπως δεν είνε κακούργηµα διότι ένας άνθρωπος δεν υπήκουσε στας διαταγάς των εξ 
επαγγέλµατος ανθρωποκτόνων, δια να υπάγη να σκοτώση αδελφούς του. Αλλά µίαν 
απορίαν δεν µας λύουν οι καλόγηροι. 
Διατί στην Ιταλίαν που έχουν στο κοινοβούλιον 165 βουλευτάς δεν κατόρθωσαν να 
επιτύχουν την αµνηστείαν τόσων χιλιάδων πολιτικών και στρατιωτικών καταδίκων και 
υποδίκων; Διατί στην Γαλλίαν, που δεν έχουν ολιγότερους, δεν κατόρθωσαν επίσης 
την αµνηστείαν περισσοτέρων χιλιάδων πολιτικών και στρατιωτικών καταδίκων; 
Ειµπορούν να µας το εξηγήσουν αυτό ή δεν το γνωρίζουν; 
Όχι. Όλοι οι τσαρλατάνοι, όλοι οι απατεώνες του λαού το γνωρίζουν. Υποσχόµενοι 
αυτό, είνε αδύνατον, να µη γνωρίζουν και οι καλόγηροί µας, ότι ψεύδονται. Η απάτη 
προς ψηφοφορίαν τούς αναγκάζει να ψεύδονται σήµερον, όπως αύριον εν το 
κοινοβουλίω, η απάτη προς το συµφέρον, θα τους αναγκάζη να προδίδουν. Όλοι 
ειξεύρουν, ότι από το κοινοβούλιον δεν µπορεί ποτέ να βγή δικαιοσύνη, ελευθερία 
πραγµατική δια τον λαόν. Γνωρίζουν ότι κάθε πραγµατικόν δίκαιον του λαού, είνε 
εναντίον των συµφερόντων του κοινοβουλίου, και εν τούτοις, θέλουν να εισέλθουν, 
όχι βεβαίως δια να καταπολεµήσουν τα συµφέροντα του κοινοβουλίου, διότι τότε θα 
τα καταπολεµούσαν απ’ έξω αλλά δια να δηµιουργήσουν εν αυτώ και δική τους 
µερίδα... κολλώµενοι σαν τσιµούργια στο κοινωνικό σκελετό για να βυζάξουν κι’ αυτοί 
µε την σειρά τους... 
Δια να πραγµατοποιηθή η αµνηστεία, πρέπει να εγερθή ο λαός και να την επιβάλη. 
Τότε µόνον οι άρχοντες, την ανάγκην φιλοτιµίαν ποιούµενοι, θα ευδοκήσουν να 
βγάλουν κανένα ουκάζιον αµνηστείας, εάν εν τω µεταξύ δεν επέµβουν πάλιν οι 



σοσιαλισταί και τα θαλασσώσουν. Δι’ αυτό πρέπει ο λαός να θέση στερεάς βάσεις 
στας οργανώσεις του, δια να αποµακρύνη την επέµβασιν κάθε βαγαπόντη, ο οποίος 
θα ελάµβανε την τόλµην να σταµατήση ή να µετριάση, δια ναρκωτικών µέσων, τας 
κινήσεις του. Η οργάνωσίς του πρέπει να είνε ελευθέρα και να στέκη µακράν από 
κάθε πολιτικήν σαπίλαν, κλείουσα ούτω την δίοδον εις τους διαφόρους αρριβίστας, 
είτε ριζοσπάσται λέγονται, είτε σοσιαλισταί, από του να αναµιγνύονται στας 
υποθέσεις της, βεβαία ότι, αναµιγνυόµενοι, θα την προδόσουν. 
Όλη η πολιτική σοσιαλιστική ιστορία, από της εµφανίσεως του Μαρξ και εντεύθεν, 
αυτό µαρτυρεί. Παντού και πάντοτε ο εργάτης επροδόθη απ’ αυτούς. 
Και εις αυτό ακόµη, το εφαρµοσθέν σοσιαλιστικόν σύστηµα εν Ρωσσία, την 
προδοσίαν του εργάτου βλέπουµε. Δηλαδή εργάται στενάζουν εις τας φυλακάς δια τα 
πολιτικά των φρονήµατα, και χιλιάδες στρατιώται φυλακίζονται ή τυφεκίζονται, δια τον 
απλούστερον λόγον, ότι αρνούνται να λερώσουν τα χέρια τους µέσα σε ανθρώπινον 
αίµα. Αι λέξεις µόνον ήλλαξαν, αλλ’ η µονάδα, η ουσία έµεινε η αυτή. 
Έρµαιον των αρχηγών (αστών ή σοσιαλιστών) ο εργάτης και ο αγρότης δεν θα 
ελευθερωθή ειµή µόνον την ηµέραν που θα κρηµνίση αυτούς, αναλαµβάνων δια των 
ελευθέρων οργανώσεών του και δια της αναµεταξύ των οργανώσεων ελευθέρας 
συνεννοήσεως, τα ηνία της κοινωνικής ζωής, ρυθµίζων την παραγωγήν κατά τον 
επωφελέστερον τρόπον και την κατανάλωσιν κατά τας ανάγκας που θα 
παρουσιασθούν, και καταργών ούτω και τας φυλακάς και τας ανθρωποκτονίας, διότι 
δεν θα υπάρχη πλέον τότε πολιτική αιτία δια να δηµιουργή πολιτικούς κατάδικους 
αλλ’ ούτε οικονοµική αιτία δια να δηµιουργή ανθρωποκτονίας. 
Όπως αι φυλακαί θα γίνουν τότε περιττοί, έτσι και οι στρατοί, διότι ο λαός θα είνε 
βέβαιος ότι ουδείς ξένος επιδροµεύς θα τολµήση να πολεµήση τας οργανώσεις του, 
και εάν δοκιµάση κανένας, θα αφίση τας στρατιάς του εντός των οργανώσεων και θα 
είνε ευτυχής εάν δυνηθή να απόδραση εκ των χειρών των ιδίων του στρατιωτών. 
Εις το 8ου άρθρον ζητούν την επίταξιν των µεγάλων οικιών και κτιρίων για να 
εξασφαλίσουν φθηνή κατοικία για τον εργαζόµενον λαόν, να κλείσουν τα ανθυγιεινά 
σπίτια και να ανοικοδοµήσουν αµέσως τα κατεστραµµένα χωριά και πόλεις. 
Σαν να βρισκόµαστε στον καραγκιόζη. Αλλά τέλος, µολονότι αυτό το άρθρον 
µπορούν να το χρησιµοποιήσουν µόνον δια την είσοδον σε καµµίαν νευρολογικήν 
κλινικήν ουχ’ ήττον ας υποθέσουµε ότι το φέρουν στην Βουλήν και ας εξετάσουµε τι 
µπορεί να βγή απ’ αυτήν. 
Η Βουλή ως γνωρίζουµε είνε µια µεγάλη αίθουσα όπου µαζεύονται οι συνάδελφοι 
βουλευταί. Μεταξύ αυτών των ανθρώπων που επιφορτίζονται να διορθώσουν τις 
στραβές υποθέσεις του λαού, µια φιλία συν τω χρόνω αποκαθίσταται. Αυτή η φιλία 
δεν είνε ούτε εκ συµπαθείας ούτε εξ εµπιστοσύνης αλλά συναδελφότης ή µάλλον κάτι 
διάµεσον µεταξύ αυτής και της συνενοχής. 
Δια να γίνωνται καλά οι δουλειές, έλεγε ο Μοντεσκιαί πρέπει να είνε αι δυνάµεις της 
Βουλής χωρισταί. Και στην αρχή είνε χωρισταί - αλλά σιγά-σιγά γειτονεύουν και 
συναντώνται όχι µόνον µέσα στη Βουλή αλλά και στους προθαλάµους, στους 
διαδρόµους, στα Υπουργεία, στας αιθούσας των δηµοσίων ταµείων, στα θέατρα, στα 
καφενεία. Αδελφικοί σχέσεις γεννιούνται πλέον αναµεταξύ των. Αι δυνάµεις δεν 
ανακατεύονται, συνδέονται πλέον. Συνδέονται από συµπάθειαν από συνήθειαν ή 
από τη γειτονιά που έχουν µέσα στη Βουλή, σπανίως δε από αρχάς. Μαλώνουν από 
το βήµα να κατηγορηθούν αναµεταξύ τους, χωρίς όµως να διακοπούν αι σχέσεις 
των, µαρτυρούντες ούτω ότι δι’ αυτούς δεν είνε η πολιτική γνώµη των που 
λογαριάζεται αλλά ο τρόπος πώς να συγκρατηθούν... Από οποιονδήποτε ορίζοντα 
και αν εξεκίνησαν στο ίδιο µέρος κατέληξαν... αυτό τους ενδιαφέρει· και αν είνε ο 



ένας φαντάρος ο άλλος του ιππικού και ο άλλος πυροβολητής είνε προ παντός και οι 
τρείς στρατιώται - και αν είνε ο ένας συντηρητικός ο άλλος ριζοσπάστης και ο άλλος 
σοσιαλιστής πρώτ’ απ όλα είνε βουλευταί. Βεβαίως ο καθένας µπορεί να διατηρή την 
προτίµησίν του δια το όπλον του ή δια το κόµµα του αλλά δεν έπεται εκ τούτου ότι θα 
µεταχειρισθή και ως εχθρόν τον συνάδελφον ενός άλλου όπλου, τον έχοντα εναντίον 
γνώµην. Έπειτα υπάρχει πολύ µικροτέρα διαφορά µεταξύ δύο βουλευτών ενός 
συντηρητικού και ενός επαναστάτου, παρά µεταξύ δύο επαναστατών του ενός 
βουλευτού και του άλλου όχι. 
Το βουλευτιλίκι είνε ένα επάγγελµα, το οποίον έχει τους τρόπους του, τας µεθόδους 
του και αν δεν θέλη πολλάς πολιτικάς αρετάς, θέλει όµως εκείνος που το µετέρχεται, 
να φαίνεται ότι κάτι κάµνει και να αρέσκη. Άλλως τε ασπάζεται κανείς αυτό το 
επάγγελµα όπως θα ησπάζετο και ένα άλλο, ή διότι του ήρεσε, ή διότι δεν βρίσκει 
άλλο πιο τεµπέλικο και προσοδοφόρο. Μεταξύ όµως ενός υπαλλήλου που φοβάται 
να µη χάση την θέσι του και ενός βουλευτού δεν υπάρχει καµµία διαφορά. Ο 
υπάλληλος ξεσκονίζει και περιποιείται τον προιστάµενόν του, υποκρινόµενος ότι 
ενδιαφέρεται τόσον πολύ γι’ αυτόν· ο βουλευτής, ως πιο κατεργάρης, τάζει τον 
ουρανό µε τ’ άστρα στο χάχα του τον ψηφοφόρο. Όταν πλησιάζουν οι εκλογές όλες οι 
δουλειές σιάζουν. Σπίτια επιτάσσονται, ο Νείλος κατεβαίνει στη Θεσσαλία διασχίζων 
την Μεσόγειον! Και και... Όταν ένας βουλευτής τύχη να βρεθή σε κίνδυνον δεν θα 
κάµη µόνον την σκέψιν: «αυτό που θα κάµω είνε µια υποχώρησις των αρχών µου» 
αλλά και την σκέψιν: «τι θα κάµω αν χάσω την θέσιν µου;» Γιατί του είνε δύσκολον να 
ξεκολλήση απ’ εκεί που βρήκε να... βυζαίνη. 
Η βουλή στη καλή της ή κακή της χρονιά, θάχη 700-800 σχέδια και προτάσεις 
νόµων· προσθέσατε άλλες τόσες τροποποιήσεις· κρατήστε λογαριασµόν µερικών 
εκατοντάδων επερωτήσεων - ενώσετε και κάµποσες χιλιάδες φακέλους αναφορών 
και θα λάβετε µίαν µικράν ιδέαν της Βαβυλωνίας αυτής. 
Θα ερωτήσετε, πότε βρίσκει καιρό και τα συζητεί αυτά; Δύο ή τρείς ώρες 3-4 φορές 
την εβδοµάδα στας περιόδους της. Στην αρχή µαζεύονται συνοµιλούντες και 
θορυβούντες οι βουλευταί. Κατόπι, σηκώνεται ο πρόεδρος και απαγγέλλει µε µια 
σταθερή φωνή τον τίτλο του σχεδίου ενός νόµου, εν µέσω της γενικής αδιαφορίας. 
Αρχίζει να αναγιγνώσκη και στο τέλος κάθε παραγράφου ερωτά: «έχει κανείς 
αντίρρησιν;» Κανείς. Ψηφίζονται λοιπόν έτσι εκατοντάδες νόµων και κανένας δεν 
ξέρει τι είνε και τι γίνονται. ΙΊοίαν δε πρότασιν να εξετάσουν πρώτα µέσα σ’ αυτήν την 
θάλασσαν των προτάσεων; Και αν θελήσουν να φανούν ευνοϊκοί σ’ ένα επάγγελµα ή 
σε µια επαρχία δεν θα σηκωθούν άλλα επαγγέλµατα ή επαρχίαι να ζητούν και εκείνες 
ένα νόµον; Χωρίς άλλο. Τότε δεν είνε που αρχινά το παζάρευµα. Ψήφισε για τους 
δερµατοπώλας µου να ψηφίσω για τους υποδηµατοποιούς σου ή ψήφισε για τους 
σιδηροδροµικούς µου να ψηφίσω για τους πνευµατοπώλας σου... Τέλος οι κ.κ. 
βουλευταί συµφωνούν για τα συµφέροντά τους συναµεταξύ τους και µόνον αι 
υποθέσεις του λαού µένουν εκκρεµείς. 
Μέσ’ στη βουλή είνε 300 βουλευταί· για να ψηφισθή ένας νόµος πρέπει τουλάχιστον 
να ικανοποιή τους µισούς. Κι’ απ’ αυτούς πάλι ο καθένας ως προς τας λεπτοµερείας, 
την εφαρµογή κτλ. θα έχει - δεν γίνεται - ιδικήν του γνώµην. Έτσι δε από 
τροποποίησιν σε τροποποίησιν καταλήγουν εις ένα νόµον, που δεν έχει καµµιά 
οµοιότητα µε τον προταθέντα αρχικώς. Όλοι οι µεταρρυθµιστικοί νόµοι αυτό 
παθαίνουν. 
Ας υποθέσουµεν ότι οι καλόγηροι ζητούν την επίταξι των µεγάλων οικιών και κτιρίων. 
Άλλος προσθέτει «και των ξενοδοχείων». Τρίτος ζητεί και τα θέατρα. Και τα 
ρεστωράν προσθέτει άλλος και έτσι από τροποποίησι, αφίνουν τους καλογήρους 



προς επίταξιν µόνον το κτίριον του Δροµοκαϊτείου. Κλείστε, λέγουν τα ανθυγιεινά 
σπίτια οι καλόγηροι. Όλα του Ψυρρή προσθέτει άλλος. Και το Βατραχονήσι λέγει 
τρίτος. Και των Ασωµάτων λέγει άλλος. Και από τροποποίησι σε τροποποίησι 
κλειούν µόνον τους καλογήρους στο επιταχθέν µεγάλο κτίριο... 
Και ένα αντι-εκλογικό άρθρο-µανιφέστο του Σταύρου Κουχτσόγλους µε τον τίτλο «Δεν 
ψηφίζω», που δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 210 της «Άµυνας», τη Δευτέρα, 2 Νοεµβρίου 
1920: 

«ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ  

Παρήλθεν ήδη αιώνας αφ’ ότου οι αστοί εφεύρον το µέσον της ψήφου, δια να 
καταπνίγουν δι’ αυτού τους πόθους του λαού, και να τον κρατούν στην αθλιότητα, 
τούτου, επί τόσα έτη να κάµουν να πιστέψη ότι αυτός - ο πεινασµένος, ο 
κουρελιάρης, ο άθλιος - είνε ο Κυρίαρχος, αυτοί δε οι υπηρέται του. Και επί 120 έτη 
τώρα πίστευα κ’ εγώ ο εργάτης - βιοµήχανος ή αγρότης - το ψεύδος των αυτό ως 
αλήθειαν, την κοροιδίαν τους αυτήν ως σοβαρότητα. Και ετυραννήθην 
παντοιοτρόπως, και εβασανίσθην επί γενεάς γενεών δια να φέρω «τους καλυτέρους» 
εις τα πράγµατα, όπως µε υπηρετήσουν, και οι εκλεκτοί µου αυτοί υπηρέται, 
ερχόµενοι στα πράγµατα, πρώτον µέληµα είχαν πάντοτε πως να µε βυθίσουν 
περισσότερον µέσα στο βούρκο της αθλιότητας, απολαµβάνοντες εκ της δυστυχίας 
µου και ζώντες εκ του θανάτου µου. 
Αρκεί πλέον ώς εδώ. Παύω πλέον του να έχω τον τίτλον του Κυριάρχου µε 
υπηρέτας. Δεν θέλω κανενός την υπηρεσίαν, διότι απεφάσισα να υπηρετήσω ο ίδιος 
τον εαυτόν µου. Δι’ ο αποφασίζω και λέγω. 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι ενόησα πλέον ότι όλοι - Μοναρχικοί, Συνταγµατικοί, Δηµοκράται, Σοσιαλισταί 
κλπ – είνε ψεύτες, και ότι όλοι αυτοί, θέλοντες να εργασθούν, προσφέρονται 
προθύµως να µε υπηρετήσουν δήθεν, πράγµατι δε να απολαύσουν αυτοί εκ των 
στερήσεών µου και να ζήσουν ευτυχείς αυτοί καθ’ όλην των την ζωήν εις βάρος µου, 
αναγκάζοντες εµένα να εργάζοµαι δια να διατάσσουν αυτοί και να καρπούνται αυτοί. 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι δεν θέλω πλέον να εκλέγω µε τα χέρια µου τους τυράννους µου, επικυρώνων 
ούτω κάθε τετραετίαν δια της εφευρέσεώς των - της ψήφου το επαχθές αυτό 
κοινωνικόν Συµβόλαιον, το οποίον µε συγκρατεί µέσα στην απόγνωσιν, στον 
µαρασµόν και στον θάνατον. 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι δεν θέλω πλέον να τρέχω κάθε 4ετίαν, σα σκύλος να εκλέξω δια της κάλπης, 
εγώ ο ίδιος τους τυράννους που θα λάβουν ενεργόν µέρος εις την λειτουργίαν του 
συστήµατος αυτού, δια να κατασυντρίψουν τους αδυνάτους εάν ζητήσουν λίγο ψωµί 
στην πείνα τους, πληρώνων, εγώ, αυτούς δια το αποτρόπαιόν των έργον µε χρήµα, 
µε προνόµια, µε τιµάς. 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι έπαυσα να περιµένω πλέον την σωτηρίαν µου από το θαύµα της ψήφου µου. 
Πέρασε η εποχή των θαυµάτων, των µάγων, των αγίων, των πνευµατιστών, της 
ψήφου. Σπάζω το κοµβολόγιον αυτό των θαυµάτων και αναλαµβάνω την 
πρωτοβουλίαν µου, οργανούµενος οικονοµικώς και µακράν από την πολιτικήν 
σαπίλαν των επιτηδείων, ως ενοήσας πλέον ότι η χειραφέτησίς µου θα συντελεσθή 
τότε µόνον και θα επιδοθώ ο ίδιος πλέον - δια της οργανώσεώς µου - εις την 
αποκατάστασιν της θέσεώς µου. 



ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι θέλω την εξαφάνισιν πλέον του αισχρού τούτου εµπορίου, όπου οι άνθρωποι 
αναγκάζονται να πουλούν τα χέρια τους, την ικανότητά τους, τας γνώσεις των, τα 
κρέατά τους, τας θυγατέρας των, τους υιούς των, τας οικογενείας των, τας φιλίας 
των, και να τους εκµεταλλεύωνται οι τραπεζίται, οι έµποροι, οι βιοµήχανοι, οι µεσίται, 
η θρησκεία, η γραφειοκρατία, το κράτος, και να εκµεταλλεύεται ο ιατρός τον 
άρρωστο, ο παπάς τον πεθαµµένο και να τρέχουν όλοι σα στραβοί στον κατήφορο 
του εξευτελισµού των, προσέχοντες µόνον στο χρήµα, στην φιλοδοξία και στην 
απόλαυσι του κτηνώδους των εγωισµού. 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι θέλω την εξαφάνισιν πλέον αυτού του αγοράζοντος και πωλούντος την 
χαµοζωήν του, συρφετού που απαρτίζει την σηµερινήν Κοινωνίαν, και την 
αναδηµιουργίαν µιας νέας και ελευθέρας κοινωνίας δια των οργανώσεών µου, εντός 
των οποίων και µόνον το άτοµον θα εύρη πλήρη την ελευθερία και την αξιοπρέπειάν 
του. 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι εκατάλαβα πλέον ότι αυτοί που παίρνουν µια ετικέττα Ελευθεροφρόνων, 
Φιλελευθέρων, Σοσιαλιστών κλπ. και κολλούν σαν ψείρες απάνου στην ψώρα µου µε 
την υπόσχεσιν ότι θα την θεραπεύσουν, δεν κάµνουν τίποτε άλλο παρά να αυξάνουν 
την φαγούρα της, ανοίγοντες βαθύτερα τις πληγές της, να µε κρατούν σε µια 
ελεεινοτάτη κατάστασι από την οποίαν δεν θα απαλλαχθώ παρά µόνον την ηµέραν 
που θα τις πετάξω για πάντα από πάνω µου και θα περιορισθώ προς θεραπείαν µου 
εις το σανατόριον της οργανώσεώς µου. 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι είδα πλέον ότι δι’ αυτού του µέσου διέρχοµαι όλην µου την ζωήν στον πισινό 
του βοδιού µου οργώνοντας την γη, µε ένα τίτλο Κυριάρχου, ενώ αυτοί που µε 
παρουσιάζονται ως Εθνικόφρονες, Φιλελεύθεροι, Σοσιαλισταί κλπ. δια να µε 
υπηρετήσουν δήθεν, απολαµβάνουν όλας τας φυσικάς καλλονάς, ακούουν µουσική 
αυτοί, την στιγµήν που εγώ ακούω... του βωδιού µου, λούζονται µε µυρωδικά αυτοί, 
την στιγµήν που καθαρίζω εγώ κοπριές, κραιπαλούν αυτοί, την στιγµήν που εγώ 
µισοπεθαµµένος, βρέχω το ξεροκόµµατό µου για να το φάγω. 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι ξύπνησα πλέον απ’ τον λήθαργον στον οποίον µ’ εβύθισαν όλοι αυτοί οι 
τσαρλατάνοι και είδα ότι η φύσις επροίκισε και εµένα όπως κι’ αυτούς µε µυαλό για 
να το αναπτύξω όσο µπορώ· µε µάτια δια να βλέπω ό,τι ωραίο µ’ αρέσει· µε αυτιά 
δια να ακούω όσους ήχους µε ευχαριστούν· µε όσφρησιν δια να µυρίζω ό,τι ευωδιά 
προτιµώ· µε γεύσι δια να δοκιµάζω ό,τι ουσία µε γουστάρει· µε δόντια, στόµαχον δια 
να µασσώ και να στέλνω στον στόµαχόν µου όσην ανάγκην έχει τροφής· µε πόδια 
δια να τα διευθύνω και να περπατώ όσο θέλω και µε χέρια δια να εργάζωµαι 
σύµφωνα µε την ανάγκην που θα µου παρουσιάζεται προς ικανοποίησιν των 
ανωτέρω ορέξεών µου. 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι όλα αυτά τα όργανα µε τα οποία µε επροίκισε η φύσις, δια του µέσου αυτού της 
ψήφου, µου τα καθυπέταξαν οι κατεργαρέοι, και καµµιά κίνησις πλέον δεν µου µένει 
ελευθέρα. Όλαι µου οι ανάγκαι των µατιών µου, του µυαλού µου, των αυτιών µου, 
της µύτης µου, των δοντιών µου, του στοµάχου µου, των ποδιών µου και των χεριών 
µου, εξαρτώνται από το «Αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν» των Εθνικοφρόνων, των 
Φιλελευθέρων, των Σοσιαλιστών και λοιπών βαγαπόντηδων, οι οποίοι προσφέρονται 
ως υπηρέται δήθεν εµού του Κυριάρχου και µε κοροϊδεύουν. 



ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι είνε επάναγκες πλέον να βάλω δια των οργανώσεών µου κάθε κατεργάρη στη 
θέσι του καταργώ το «Αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν» είτε από τον Γούναρην 
προφέρεται, είτε από τον Βενιζέλον, είτε από τον Μπριάν, είτε από τον Λένιν. Να 
«αποφασίζετε και να διατάσσετε» τα τοµάρια σας µόνον του λοιπού, διότι ο φυσικός 
και αληθής νόµος αυτό λέγει· κάθε άτοµον «να αποφασίζη και να διατάσση» τον 
εαυτόν του µόνον σύµφωνα µε τας ανάγκας του, καθώς και κάθε οργάνωσις 
σύµφωνα µε τας ανάγκας των µελών αυτής. 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι η ιστορία µε εδίδαξε ότι η Πειθαρχία και η Υπακοή εις το «αποφασίζοµεν και 
διατάσσοµεν» των άλλων, εµπερικλείουν µέσα των όλην την κακοµοιριά µου, την 
στέρησιν και τον θάνατον όχι µόνον τον ειδικόν µου αλλά και της συζύγου µου και 
των τέκνων µου, κ’ εκείνων που γεννήθηκαν κ’ εκείνων που θα έχουν το ατύχηµα να 
γεννηθούν, κατερηµώνουσαι ούτω ολόκληρους οικογενείας και ολόκληρα έθνη, προς 
απόλαυσιν µερικών φιλοδοξών ανόητων, βαρβάρων αρχοµανών, κτηνανθρώπων. 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι αντελήφθην καλώς πλέον ότι ένας φυσικός νόµος υπάρχει το Πειθαρχείν και 
Υπακούειν προς ικανοποίησιν των αναγκών του οργανισµού µου, αι οποίαι ανάγκαι 
θα γίνουν βεβαίως αισθητοί και από τα λοιπά µέλη της οργανώσεώς µου και θα 
εκπληρωθούν δι’ αυτής και µόνης. 
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ 
Διότι θέλω να ζήσω ελεύθερος πλέον και την ελευθερία µου αυτήν είνε αδύνατον να 
µου την δώσουν οι οποιοιδήποτε επιτήδειοι καιροσκόποι δια του «αποφασίζοµεν και 
διατάσσοµεν» δι’ αυτό «αποφασίζω και διατάσσω» κ’ εγώ τον εαυτό µου, ίνα 
οργανούµενος µακράν από κάθε φαυλότητα, επιβάλω προς αυτούς την ελευθερίαν, 
δια των οργανώσεών µου. Έχω δε την πεποίθησιν, ότι, εάν, ούτω σκεπτόµενος, 
κάθε εργάτης λάβη την ιδίαν απόφασιν µε µένα, εντός ολίγου χρονικού διαστήµατος 
θα δοκιµάσουµε τα καλά αποτελέσµατα των ελευθέρων και απηλλαγµένων από κάθε 
πολιτικήν σαπίλαν οργανώσεών µας». 
»(1) Το άρθρο του συνεργάτου µας ελήφθη χθες το πρωί µολονότι ταχυδροµηµένο 
απ’ το Βόλο στις 28 π.µ. Χθες επίσης, και µάλιστα αργότερα, λάβαµε από τον ίδιο και 
άλλο γράµµα παλαιότερον ακόµα της 23ης π.µ. Εν τούτοις λέγεται ότι έχουµε 
συγκοινωνία... Εν πάση περιπτώσει οι αναγνώσται µας θα πεισθούν, είµεθα βέβαιοι, 
ότι µ’ όλο το «δεν ψηφίζω» αντί του «δεν εψήφισα», το άρθρο του φίλου δεν χάνει την 
επικαιρότητα του». 

Ακολουθεί η αναδηµοσίευση της µπροσούρας του Σταύρου Κουχτσόγλους µε τίτλο 
«Κάτω η Μάσκα», που εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον Όµιλο Αναρχικών Καΐρου 
το 1912 και επανακυκλοφόρησε στη σειρά του περιοδικού «Πεζοδρόµιο» µε τον αριθ-
µό 13 των εκδόσεων «Διεθνής Βιβλιοθήκη», το Φεβρουάριο του 1984 στην Αθήνα. 
Διατηρείται η ορθογραφία αλλά όχι και το πολυτονικό σύστηµα. Επίσης, η παράθεση 
των σηµειώσεων γίνεται µε δική µας αρίθµηση. 

 «Κάτω η Μάσκα» 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Α. ΣΤΙΝΑ 



Ο Σταύρος Κουχτσόγλου ήταν στην προ, κατά και µετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλε-
µο εποχή, ο µόνος στην Ελλάδα ολοκληρωµένος και αυθεντικός αναρχικός. 
Στους έλληνες εργάτες έγινε γνωστός από τη συµµετοχή του σαν αντιπρόσωπος των 
τσιγαράδων στο Α' και Β' Συνέδριο της ΓΣΕΕ, όταν από κοινού µε τον Σπέρα και τον 
Φανουράκη προσπάθησαν να προφυλάξουν το συνδικαλιστικό κίνηµα από τον κίν-
δυνο να εξαρτηθεί αυτό από το ΣΕΚΕ, του οποίου ή εξέλιξη στο σηµερινό αντεπανα-
στατικό γραφειοκρατικό συγκρότηµα που φέρει τον τίτλο ΚΚΕ τους ήταν από τότε 
γνωστή. Αλλά ο Σταύρος Κουχτσόγλου έχει και µια άλλη ιστορία πού λίγοι την ξέ-
ρουν. Ήταν οργανωµένος αναρχικός και είχε δεσµούς και επαφές µε αναρχικές οργα-
νώσεις πολλών χωρών. Είχε γνωρίσει προσωπικά τον Μαλατέστα, όπως και άλλους 
αγωνιστές αναρχικούς. Είχε αναπτύξει πρακτική δραστηριότητα κυρίως στην Αίγυπτο 
και στην Τουρκία, και είχε πάρει ενεργό µέρος σε πολλές βίαιες απαλλοτριωτικές επι-
θέσεις εναντίον Τραπεζών στην Αλεξάνδρεια και στην Πόλη. 
Είχε µια σοβαρή θεωρητική µόρφωση και µε πολλή ευχέρεια χρησιµοποιούσε στην 
γραφτή και προφορική προπαγάνδα του αποσπάσµατα από έργα του Κροπότκιν, 
Μπακούνιν, Ρεκλούς, Μαλατέστα και άλλων αναρχικών συγγραφέων. Εκτός από το 
«Κάτω η Μάσκα» που δηµοσιεύεται εδώ είχε γράφει και µια κριτική στον Μπουχάριν 
και µια µελέτη πραγµατικά προφητική για το µέλλον της Κοµµουνιστικής Διεθνούς. Ε-
πίσης είχε γράψει και επαναστατικά ποιήµατα. 
Ο πιο στενός φίλος του στην Ελλάδα ήταν παρά τη διαφορά της ηλικίας ο Ανδρέας 
Κεραµόπουλος, µέλος της Οµάδας «Εργατικό Μέτωπο» πριν κατά και µετά τον δεύ-
τερο παγκόσµιο πόλεµο και την κατοχή. Είχε πολλά κοινά χαρακτηριστικά και στις ι-
δέες και στην πρακτική δράση και στην τόλµη µε τον Κουχτσόγλου. Αυτός ήταν και 
δικός µου στενός φίλος και συµµαχητής και απ’ αυτόν γνώρισα για λίγο στα γεράµα-
τά του τον Σταύρο και έµαθα για την ζωή και την δράση του. 
Σ’ αυτόν ο Κουχτσόγλου εµπιστεύτηκε, όταν µπήκε στο Γηροκοµείο την πολύ πλού-
σια βιβλιοθήκη του και πολλά χειρόγραφα. Ο Ανδρέας επειδή συµµετείχε ενεργά στο 
κίνηµα και αντιµετώπιζε τον κίνδυνο της σύλληψης και της έρευνας στο σπίτι του έ-
δωσε στον αδελφό του Θανάση να φυλάξει τη βιβλιοθήκη. Ο Θανάσης πέθανε στην 
κατοχή και η βιβλιοθήκη πού έπρεπε να την έχει ή γυναίκα του, µια ελβετίδα ή γαλλί-
δα χάθηκε µαζί µ’ αυτήν. 
Ο Σταύρος Κουχτσόγλου πέθανε στο Γηροκοµείο. Τον θάνατο τον αντιµετώπισε ψύ-
χραιµος και άφοβος σαν επαναστάτης και άθεος. Στον παπά που παρά τις διαµαρτυ-
ρίες του επέµενε φορτικά να τον µεταλάβει, στο τέλος του λέει: «παπά µου, φύγε, για-
τί θα φτύσω µέσα». Αυτές ήταν και οι τελευταίες του λέξεις. 
Οκτώβριος 1983  
Α. ΣΤΙΝΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ 

Ο συγγραφεύς του παρόντος βιβλίου είναι γνωστός εις τον Αιγυπτιακόν Ελληνισµόν. 
Είναι ένας από τους σπουδαιότερους αντιπροσώπους των νέων ιδεών µεταξύ των 
εργατικών τάξεων. Άνθρωπος αληθής. 
Βεβαίως δι’ ηµάς τους Έλληνας είναι πολύ τολµηραί ακόµη αι ιδέαι αι οποίαι εκφρά-
ζονται εις το παρόν βιβλίον. Ούτε ο Κονεµένος, ούτε ο Λασκαράτος, ούτε ο Ροΐδης έ-
γραψαν µε τόσον ριζοσπαστισµόν, όπως ο Σταύρος Κουχτσόγλους. 
Ο Σταύρος Κουχτσόγλους είναι ένας εργάτης Ευρωπαίος. Έχει συνείδησιν όλων των 
κοινωνικών ζητηµάτων τα οποία απασχολούν την εποχήν µας. 



Το έργον του και κατά τούτο έχει µεγάλην αξίαν. Διότι ενώ από το πρωί έως το βράδυ 
εργάζεται ως βιοπαλαιστής, από το βράδυ έως το πρωί εργάζεται µελετών, ερευνών 
και συγγραφών υπέρ της ευτυχίας της ανθρωπότητας. 
Ο τίτλος του παρόντος βιβλίου «Κάτω ή Μάσκα» είναι αρκετά επιδεικτικός του τι θέλει 
να ειπή ο συγγραφεύς. Αµειλίκτως κτυπά το ψεύδος και την υποκρισίαν, ως τας µό-
νας κληρονοµίας του παρελθόντος, τας οποίας εφυλάξαµεν µε ευλάβειαν. Κτυπά την 
ιδιοκτησίαν, την εκµετάλλευσιν και αυτόν ακόµη τον Σοσιαλισµόν και κηρύσσεται υ-
πέρ του ιδεώδους της Αναρχίας, όπως ο µέγας γεωγράφος και κοινωνιολόγος Ελι-
σαίος Ρεκλούς. Δεν επιθυµούµεν να κρίνωµεν το έργον. Αυτό είναι ανώτερον όχι µό-
νον των δυνάµεών µας, αλλά και του πολιτισµού µας ακόµη. Αφού αγαπώµεν τόσον 
παραφόρως την ελευθερίαν και αφού παραδεχόµεθα την ελευθερίαν ως ένα σύνολον 
ελευθεριών, διατί να µη αφίσωµεν τους αναγνώστας του παρόντος βιβλίου να το κρί-
νουν ελευθέρως και µόνοι των; 
Οπωσδήποτε δεν αποκρύπτωµεν ότι η εµφάνισις του παρόντος βιβλίου σηµειώνει έ-
να µέγα γεγονός δια την ιστορίαν της Ελλάδος. 
Ο ιατρός  
Γ. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΥΧΤΣΟΓΛΟΥΣ 

Ένεκα της διαστροφής, της γενοµένης εκ σκοπού, εναντίον του Αναρχισµού εκ της ε-
ξουσιαζούσης τάξεως και εξ άλλων εχόντων συµφέρον προς τούτο, µύριοι όσαι κατη-
γορίαι και ονοµασίαι υβριστικαί αποδίδονται προς ηµάς. 
Στερούµενος ο λαός κρίσεως, λογικής, και θελήσεως ιδικής του, βαδίζει κατά συνέ-
πειαν µε τας ορέξεις και τας θελήσεις των Αρχόντων του, αποφεύγων ούτως όχι µό-
νον τους Αναρχικούς ως δολοφόνους, κακούργους και λοιπάς ονοµασίας που µας δί-
δουν, αλλ’ ούτε καν ζητή να µάθη τι είναι Αναρχισµός προκατειληµµένος όπως είναι 
από τους έχοντας συµφέρον προς τας ψευδείς αυτάς διαδόσεις. Και µ’ όλα ταύτα ο 
Αναρχισµός παρουσιάζεται σήµερον ως ένα µέρος ολοκληρωτικόν µιας νέας φιλοσο-
φίας και δι’ αυτό ο αναρχικός ευρίσκεται πάντοτε εις συνάφειαν µε τους µεγαλειτέ-
ρους µελετητάς. 
Όσον ο εγκέφαλος του ανθρώπου ελευθερούται από τας ιδέας που του ενετύπωσε η 
µειονοψηφία των βασιλέων, παπάδων, δικαστών κ.λ.π. δια να τον κρατήσουν στην 
εξουσία τους - και των πληρωµένων σοφών - τόσον και µια νέα κοινωνική αντίληψις 
ξεφυτρώνει, εις την οποίαν δεν µνήσκει πλέον θέσις σ’ αυτήν την εξουσιαστικήν µειο-
νοψηφίαν. Αυτή η κοινωνία περιλαµβάνει όλον τον συσσωρευθέντα πλούτον, από 
την εργασίαν των παρελθόντων γενεών, και τον θέτει προς κοινήν ωφέλειαν υλών, 
χωρίς να δηµιουργήσει πλέον καµµίαν εξουσίαν. Αυτή η κοινωνία του Αναρχισµού, εί-
ναι ήτις περιλαµβάνει απείρους ποικιλίας ικανοτήτων, ιδιοσυγκρασιών, και ατοµικών 
ενεργειών, µη αποκλείων κανένα. 
Καλεί την πάλην και τον διαγωνισµόν, διότι γνωρίζει ότι αι εποχαί των ελευθέρων δια-
γωνισµών, χωρίς το βάρος εξουσίας τινός να βαρύνει την ζυγαργιάν από το ένα µέ-
ρος, υπήρξαν αι περισσότερον αναπτύξασαι την ανθρώπινον ιδιοφυίαν. 
Αναγνωρίζων ότι τα µέλη του έχουν ίσα δικαιώµατα εις όλους τους συσσωρευθέντας 
θησαυρούς του παρελθόντος, δεν αναγνωρίζει πλέον την διαίρεσιν εις εκµεταλλευτάς 
και εκµεταλλευόµενους, εις κυβερνήτας και κυβερνοµένους, εις εξουσιαστάς και εξου-
σιαζοµένους, εις άρχοντας και αρχοµένους. Ζητεί να αποκαταστήση µίαν δυνατήν αρ-
µονίαν στους κόλπους του χωρίς να υποτάξει τα µέλη του εις καµµίαν εξουσίαν, κα-



λών τους ανθρώπους εις ελευθέραν ανάπτυξιν, εις ελεύθερον πρωτοβουλίαν, εις ε-
λεύθερον συνεταιρισµόν. 
Ζητεί την πλήρη ανάπτυξι του ατόµου, συνδεοµένην µε την υψηλοτέραν ανάπτυξιν 
της θεληµατικής συνεταιρήσεως υφ’ όλας τας επόψεις, εις όλους τους δυνατούς βαθ-
µούς και δια κάθε φανταστικόν σκοπόν. 
Σκοπός του λοιπόν είναι η πλήρης ελευθερία του ατόµου, µέσα του: η επανάστασις 
και η διάδοσις της αληθείας διότι µόνον δι’ αυτής θα µπορέσει να καταρρίψει το µέχρι 
τούδε επικυριαρχήσαν ψεύδος, γνωρίζων άλλως τε ότι µόνον υπό την αίγλην της α-
ληθείας ειµπορούν να δηµιουργηθούν χαρακτήρες, και κατά συνέπειαν και άνθρωποι 
ελεύθεροι και ειλικρινείς. 
Γι’ αυτό φρονούµεν ότι, η διάδοσις των Αναρχικών ιδεών, δια σειράς εκδιδοµένων 
φυλλαδίων, ως και η ελευθέρα εξέτασις και η λογική κρίσις παντός πράγµατος 
ευρισκοµένου γύρω µας, όχι µόνον θα βοηθήσουν εις την κατάρριψιν των ψευδών 
διαδόσεων και του ψεύδους, αλλά και εις την ανάπτυξιν και εις την ολοκληρωτικήν 
αντίληψιν του Αναρχικού ιδανικού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 

Βλέπεις τον ήλιον πού δύει εκεί κάτω; Καλά, όπως είναι βέβαιον ότι αύριον θ' 
ανατείλει, έτσι είναι βέβαιον ότι και ή αλήθεια θα λάµψη µιαν ηµέραν. 

Shiller 

Γνωρίζωµεν ότι, η Μωσαϊκή Ιστορία της δηµιουργίας του κόσµου, είνε παραδεκτή 
ακόµη από πολλούς λαούς οι οποίοι εδέχθησαν τον Εβραιο-χριστιανικόν πολιτισµόν. 
Αυτή η έκτακτος επιτυχία ωφείλετε, αφ’ ενός εις την ενδόµυχον ενότητα των 
χριστιανικών και Εβραϊκών δογµάτων και αφ’ ετέρου εις την απλήν και φυσικήν 
διάθεσιν των ιδεών αι οποίαι εκτίθενται εις αύτη και αι οποίαι συµβιβάζονται 
συγκεχυµένως πως και µε τας µυθολογικάς κοσµογονίας των Αρχαίων. 
Κατ’ αυτήν ο θεός εσχηµάτισε πρώτα την γην και τους αστέρας, κατόπιν εχώρησε το 
φως και το σκότος, έπειτα τα νερά και την ξηράν, αργότερα τα φυτά, πγιο αργότερα 
τα ζώα, και όλο τελευταία τον άνθρωπον, και την εβδόµην ανεπαύθη. 
Ιδού αµέσως, µε λίγα λόγια, έγινε όχι µόνον αυτός ο κόσµος εδώ, ο πλανήτης µας, 
αλλ’ όλο το Σύµπαν! 
Τώρα, εάν είµεθα µοιρολάτραι, ειµπορούµε ναι πιστεύσωµε σ’ αυτήν την δηµιουργία 
και να αρκεσθούµε σ’ αυτήν την απλούστατη υπόθεσι, επαναπαυόµενοι και ηµείς σε 
πγιο λίγο χρονικό διάστηµα από τον Δηµιουργό. 
Εάν όµως θελήσωµε να µη αρκεσθούµε σ’ αυτήν την αλλόκοτον και άνευ εξηγήσεων 
πιστοποίησιν, εάν θελήσωµεν να τινάξωµεν για µνια στιγµή το: Πίστευε και µη 
ερεύνα: και δεν πιστεύσωµεν και ερευνήσωµεν, επικαλούµενοι την λογικήν µας και 
την επιστήµην, τότε θα ανακαλύψωµεν όλως νέαν δηµιουργίαν, ουχί µυθολογικήν και 
βασιζοµένην επί Εβραϊκών σοφιστειών, αλλ’ επί αποδείξεων και επί της λογικής. 
Το πρώτον τότε βλέµµα που πρέπει να ρίψωµε θα είναι, να παρατηρήσωµε γύρω 
µας, για να ιδούµε εάν αυτά τα πράγµατα που βλέπουµε και νοµίζουµε ως στερεά και 
αµετάβλητα: ως αι πέτραι, τα σίδερα κ.τ.λ., εάν πράγµατι είναι τοιαύτα, θα εύρουµε 
ότι, οτιδήποτε σώµα και εάν λάβωµε και το υψώσωµεν ως ένα σηµείον της 
θερµοκρασίας του, θα εξατµισθή. Εάν επισκοπήσωµεν τότε και την γην µας εις το 
εσωτερικόν, θα ιδούµε ότι, όσον καταβαίνωµεν προς το κέντρον της, τόσον ή 
θερµοκρασία της ανυψούται. Εάν κατέλθωµεν εις ένα βάθος 6,000 ποδών θα 



εύρωµεν θερµοκρασίαν 1,500° αρκετήν για να κρατήση όλα τα υπάρχοντα στερεά 
µέταλλα εις την επιφάνειαν λιοµένα. 
Έπειτα τα ηφαίστεια, τα θερµά νερά τα οποία βγαίνουν στην επιφάνειαν, τα 
µεταλλικά νερά τα οποία βγαίνουν διαλελυµµένα από τας σχισµάδας του φλοιού 
κ.τ.λ., όλα αυτά µας πείθουν ότι η γη στο κέντρο της, και σήµερον ακόµη, κρατεί όλα 
τα µέταλλα λιωµένα. Κάµνοντες αυτήν την σκέψιν, βαδίζωµε ένα βήµα προς τα 
εµπρός, υποθέτοντες ότι η γη άλλοτε ήτο όλη κατ’ αυτόν τον τρόπον: µνια µεγάλη 
σταγών λιοµένου µετάλλου στο άπειρον. Κατόπιν η πεπυρακτωµένη επιφάνεια αυτής 
κατήλθε, ολίγον κατ’ ολίγον, από την ακτινοβολίαν της µεγάλης θερµότητος που 
σκορπούσε µέσα στας διαστάσεις του θόλου, σχετικώς παγωµένου, και εσχηµάτισε 
ένα λεπτόν φλοιόν, ο οποίος εκάλυψε όλην την επιφάνειαν της γης. Αλλά πάλιν από 
την σχετικήν ανάπτυξιν της ψυχράνσεως, ο εσωτερικός πυρήν, συνεπυκνούτο και 
συσφίγγετο περισσότερον, εξ αιτίας δε αυτού προήλθε µία σµίκρυνσις της γηίνης 
διαµέτρου, την κίνησιν της οποίας µη ειµπορών να ακολουθήση ο λεπτός φλοιός, 
εσχίζετο και.εστερεοποιείτο. Από τας σχισµάδας δε αυτάς ανέβρυον πάλιν αι ύλαι του 
πεπυρακτωµένου πυρήνος και εστερεοποιούντο κατά την σειράν των, 
σχηµατιζόµενοι ούτως µερικαί προεξοχαί και βάθη: τα πρώτα καθίσµατα των ορέων 
και τα πρώτα στοιχεία των πεδιάδων. 
Κατελθούσα, µνια φορά, η θερµοκρασία ως ένα βαθµόν, ένα νέον φαινόµενον 
παρήχθη: το νερόν. Έως τότε ευρίσκετο εις ατµώδη κατάστασιν εις την ατµόσφαιραν, 
και έπρεπε να κατέλθη σηµαντικώς η θερµοκρασία για να µπορέση να πέραση εις 
την ρευστήν κατάστασιν. Τότε µία νέα εργασία εγένετο στην επιφάνεια της γης. 
Πίπτων υπό το σχήµα εξακολουθητικής βροχής το νερόν, διέλυε, εξισόνον τας 
προεξοχάς του φλοιού: η λάσπη συροµένη εγέµιζε τα βάθη και κατασταλάζουσα εις 
στρώµατα ίδρυε τας πεδιάδας. 
Επειδή δεν έχω την αξίωσιν να ακολουθήσω λεπτοµερώς την όλην φάσιν της 
δηµιουργίας του κόσµου, αλλά την πρόθεσιν να δόσω εις τον αναγνώστην µίαν νύξιν 
µόνον αυτής, και να του κεντήσω να ζητήση να µάθη την όλην αλήθειαν, 
εξαποστέλλων αυτόν δια περισσοτέρας λεπτοµέρειας και ακριβή διασάφησιν εις το 
σύγγραµµα του Heackel (La creation du monde fr. 3) ως του H. Guede (La geologie 
µε 151 εικόνας 2 φρ.), του Dr. Fauvelle (La physico-chimie 2.40) θα αρκεσθώ 
αναφέρων µίαν περικοπήν της κοσµογενίας του Kant όπως δόσω µίαν µικράν ιδέαν 
για την αρχικήν αεριούχον κατάστασιν των πλανητών. 
Κατά την κοσµογονίαν του Kant, εις µίαν πολύ µεµακρυσµένην εποχήν, το σύµπαν 
ήτο εις εξητµισµένην κατάστασιν, ένα χάος αεριούχον. Αι ύλαι, αι οποίαι τώρα 
ευρίσκονται εις διαφόρους βαθµούς στερεότητος, είτε επί της γης, είτε στα άλλα 
άστρα, αι στερεαί, µισο-στερεαί, ρευσταί, ελαστικοί ή αεριούχαι, αι οποίαι από τότε 
µετεβλήθησαν, ήσαν στας αρχάς συγκεχυµένοι εις µίαν οµογενή µάζαν, πληρούντες 
το σύµπαν, και συγκροτούµενοι εις µίαν κατάστασιν εις το έπακρον λεπτοφυή δια 
µιας θερµοκρασίας υπερβολικώς υψωµένης. Τα εκατοµµύρια των συµπλεγµάτων 
των άστρων τα οποία ευρίσκονται εις ηλιακά συστήµατα, δεν υπήρχον ακόµη. 
Εγεννήθησαν από µίαν γενικήν περιστροφικήν κίνησιν, εις την διάρκειαν της οποίας, 
αριθµοί τινές εκ της µάζας πγιο στερεοί της υπολοίπου αεριούχου ύλης, ενήργησαν 
και συµπυκνώθησαν περί εαυτούς ως κέντρα έλξεως. Τοιουτοτρόπως το χαώδες 
αρχικόν σύνεφον ή κοσµικόν αεριούχον, διεµοιράσθη εις ένα αριθµόν σφαιρικών 
νεφελών, εµψυχουµένων δια µιας περιστροφικής κινήσεως και συµπυκνουµένων επί 
µάλλον και µάλλον. Το ηλιακόν µας σύστηµα υπήρξε ένα από τα µεγάλα αυτά 
νεφελώµατα, του οποίου τα µέρει ετάχθησαν και ισοζυγίσθησαν πέριξ του. κοινού 



κέντρου. Αυτή ή νεφέλη έλαβε, όπως και όλαι αι άλλαι, δυνάµει της περιστροφικής 
της κινήσεως, το σχήµα µιας σφαίρας πιεσµένης. 
Ενώ η κεντροµόλος δύναµις είλκυε πάντοτε προς το ακίνητον κέντρον, τα 
παρασυρόµενα µόρια µέσα στην περιστροφικήν κίνησιν και συµπυκνούτο η νεφέλη 
επί πλέον, η κεντρόφυξ δύναµις, το εναντίον, επροσπάθει να αποµακρύνει τα 
περιφερικά µόρια και να τα διασπείρει µακράν. Ήτο στην ισηµερινήν ζώνην, αυτής 
της πιεσµένης στους πώλους σφαίρας, που η κεντρόφυξ δύναµις είχε περισσοτέραν 
ισχύν, και µόλις, δυνάµει της αυξανούσης συµπυκνώσεως, ηδυνήθη να υπερτερήση 
αυτήν, της κεντροµόλου δυνάµεως δακτύλιοι νεφελώδεις εχωρίσθησαν από την 
περιστρεφόµενων σφαίραν, εις αυτό το µέρος του ισηµερινού. Αυτοί οι νεφελώδεις 
δακτύλιοι εσηµείουν την τροχιάν των µελλόντων πλανητών. Ολίγον κατ’ ολίγον, η 
νεφελώδης µάζα των δακτυλίων συµπυκνώθη εις πλανήτας, στρεφόµενους περί 
εαυτών στον άξονα των, ισοζυγιζόµενοι πάντοτε πέριξ του κεντρικού σώµατος. Νέοι 
νεφελώδεις δακτύλιοι απεσπάσθησαν πάλιν, κατά τον ίδιον τρόπον εκ της 
πλανητικής µάζας, µόλις η κεντρόφυξ δύναµις αυτών, υπερτέρησε εκ νέου επί της 
κεντροµόλου δυνάµεως, και αυτοί οι δακτύλιοι εστρέφοντο πέριξ των πλανητών, 
όπως και αυτοί εστρέφοντο πέριξ του ήλιου. Τοιουτοτρόπως εσχηµατίσθησαν αι 
σελήναι: µία µόνον δια την Γην, τέσσαρες δια τον Δία, και εξ δια τον Ουρανόν. 
Σήµερον ακόµη, ο δακτύλιος του Κρόνου, µας παρουσιάζει µίαν σελήνην εις αυτήν 
την αρχικήν εξελικτικήν φάσιν. Καθ’ όσον το κατέβασµα της θερµοκρασίας ηύξανε, 
αυτά τα φαινόµενα τα τόσον απλά της συµπυκνώσεως και της διασποράς, 
επαναλαµβάνοντο συχνότερα, και τοιουτοτρόπως εγεννήθησαν τα διάφορα ηλιακά 
συστήµατα, οι πλανήται και οι δορυφόροι ή σελήναι, οι µεν ισοζυγιζόµενοι πέριξ του 
κεντρικού ήλιου των, οι δε στρεφόµενοι πέριξ των πλανητών των. 
Ολίγον κατ’ ολίγον, από την πρόοδον της ψυχράνσεως και της συµπυκνώσεως τα 
εµψυχωµένα δια µιας περιστροφικής κινήσεως επέρασαν από την αεριούχον 
κατάστασιν εις σώµα πηγµένον. Από την ιδίαν αίτιον πάλιν της αυξανούσης συ-
µπυκνώσεως, µία µεγάλη ποσότης θερµότητας εξαποθηκεύθη, και όλα αυτά τα σώ-
µατα συρόµενα από την ισοζύγισιν, ήλιοι, πλανήται, σελήναι, έγιναν σφαίραι 
πεπυρακτωµέναι, όµοιαι µε µεγάλας σταγόνας λιοµένου µετάλλου, ακτινοβολούντα 
εκ της θερµότητας και του φωτός. 
Εξ αιτίας της βαθµιαίας ελαττώσεως της θερµότητας, οφειλοµένης εις την 
ακτινοβολίαν, η πηγµένη µάζα συµπυκνώθη ακόµη και εσχηµατίσθη επί της επι-
φανείας της πεπυρακτωµένης σφαίρας ένα στρώµα στερεόν. Δι’ όλα αυτά τα φαι-
νόµενα, η Γη, η κοινή µήτηρ, δεν διαφέρει από τα άλλα επουράνια σώµατα. Αυτή εν 
συντοµία είνε ή γνώµη του Kant περί της δηµιουργίας. Δεν υπήρχε ακόµη οφθαλµός 
ανθρώπου, όπως θαυµάση αυτήν την πάλην των στοιχείων της φύσεως και όπως 
περιγράψει λεπτοµερώς την αγρίαν πάλην, των τεινόντων προς την αποκατάστασιν 
της αρµονίας, και των στερεούντων αυτήν δια της Αντιδράσεως;.. 
Όταν λοιπόν, αυτό το στερεόν σώµα περιελούσθη δια του νερού, όταν ο φλοιός της 
γης ο έως τότε άγονος εκαλύφθη δια του ρευστού νερού, όταν εις την καταβίβασιν 
της θερµοκρασίας συνέτεινον και αι εξακολουθητικοί βρόχοι, τότε εφάνη, εις µίαν 
δεδοµένην περίστασιν, εις το βάθος των ωκεανών και η πρώτη απλούστατη ζωή, η 
φθάσασα δια της εξελίξεως, και δια µέσου εκατοµµυρίων ετών, εις το σηµερινόν 
σηµείον, των τελειότερων φυτών αφ’ ενός, και του ανθρώπου αφ’ ετέρου. 
Παραλείπων την όλην εξέλιξιν από της πρώτης απλής ζωής, µέχρι της πολυπλόκου 
µηχανικής σηµερινής, την οποίαν εν λεπτοµέρεια ειµπορείτε να εύρετε εις το έξοχον 
σύγγραµµα του Haeckel (La creation naturelle des etres organises fr 3.20) θα σας 
απασχολήσω εις µίαν παράγραφαν µόνον αυτού. 



Κύριοι, η συγκριτική ανατοµία και εµβρυολογία των σπονδυλωτών είνε θησαυρός 
από τον οποίον µπορούµε να αντλήσουµε πολλάς γνώσεις, δια να είµεθα εις θέσιν 
να χαράξωµε µε µεγάλας γραµµάς την γενεαλογίαν του ανθρώπου. Το εκάµαµεν εις 
τα προηγούµενα µαθήµατα. Φυλαχθήτε εν τούτοις να καταλήξετε αποφασιστικώς, ότι 
είναι δυνατόν από τώρα, να ασπασθήτε εις όλας τας λεπτοµερείας την ανθρωπίνην 
φιλογένειαν, προωρισµένην του λοιπού να χρησιµεύση ως βάσις εις την 
ανθρωπολογίαν και εις όλας τας άλλας επιστήµας. Είνε εις τας πλέον ακριβείς 
εξερευνήσεις, πλέον λεπτοµερείς, του µέλλοντος που επιφυλάσσετε η αποτελείωσις 
της τόσον σπουδαίας επιστήµης, της οποίας ηµείς, δεν κάµνωµεν παρά να 
δεικνύωµεν τα πρώτα ίχνη. Αύται αι σκέψεις εφαρµόζονται ακριβώς στην ειδικήν 
άποψιν της ανθρωπίνου φιλογενείας, επί της οποίας θέλωµεν, τελειόνοντες, να 
ρίψωµεν ένα ταχύ βλέµµα: εννοώ να ωµιλήσω δι’ εκείνο που σχετίζεται µε την 
εποχήν και µε την ήπειρον, που εγεννήθη το ανθρώπινον γένος, και µε τα είδη και 
τας ανθρωπίνους φυλάς. 
Όσον δια την διάρκειαν του χρόνου, ο οποίος εχρειάζετο δια την µεταµόρφωσιν των 
πγιο ανθρωποειδών εις πιθηκοειδείς ανθρώπους, εννοείτε οίκοθεν, ότι δεν είνε 
δυνατή η ακριβής προσδιόρησις εις χρόνους και εις αιώνας ακόµη. Ό,τι δικαιούµεθα 
να βεβαιώσωµεν, δια τους προηγουµένους εκτεθέντος λόγους, είνε ότι ο άνθρωπος 
κατάγεται από τα µε ύστερον (άκλοθον) µαστοφόρα. 
Αλλ’ όπως τα εναποµείναντα ορυκτά (απολιθωµένα) υστερώδη, δεν ευρίσκονται 
παρά στην κοινολιθικήν γην, είνε αδύνατον ίνα ο άνθρωπος προέλθη από µαϊµούδες 
τελειότερες αρχήτερα της εποχής αυτής. Το πιθανότερον είνε ότι αυτό το συµβάν, το 
τόσον σπουδαίον εις την ιστορίαν της δηµιουργίας, παρήχθη εις το τέλος της 
τετάρτης εποχής της τρίτης περιόδου, ίσως και από την εποχήν της δευτέρας, είνε 
δυνατόν επίσης να χρονολογείται και από την κατακλυσµιαίαν εποχήν µόνον. Εκείνο 
όµως το οποίον είνε έξω πάσης αµφιβολίας, είνε ότι ο άνθρωπος, ο προικισµένος µε 
όλους τους ανθρωπίνους χαρακτήρας, έζη ήδη εις το µέσον της Ευρώπης, 
διαρκούσης αυτής της περιόδου, και ότι ήτο σύγχρονος πολλών µεγάλων 
µαστοφόρων σβυσθέντων ήδη: του κατακλυσµιαίου ελέφαντος ή µαµούθου, του 
ρινοκέρου, του γιγαντιαίου τράγου, της άρκτου του άντρου, της τίγριδος του άντρου, 
κ.τ.λ. Τας γνώσεις τας οποίας οφείλοµεν στην γεωλογίαν και εις την σύγχρονον 
αρχαιολογίαν, επί των απολιθοµένων αυτών ανθρώπων και των συγχρόνων των 
ζώων, είνε τα πγιο υψηλά ενδιαφέροντα, αλλά δια να τα εκθέσωµεν λεπτοµερώς, 
πρέπει να εξέλθω εκ του πλαισίου των µαθηµάτων. Θα αρκεσθώ λοιπόν να σας 
σηµειώσω την σπουδαιότητα αυτών των γνώσεων, εξαποστέλλων υµάς δια τας 
λεπτοµέρειας εις τας πολυαρίθµους συγχρόνους δηµοσιεύσεις επί του πρώτου 
ανθρώπου, ιδίως εις τα έξοχα έργα του Charles Lyell (L’anciennete de l’homme 
prouve par la geologie) του Carl Vogt (De la place de l’Homme dans la nature) κ.τ.λ. 
Αι πολυάριθµοι αναζητήσεις και µε τόσον ενδιαφέρον διεξαχθείσαι εις το διαρρεύσαν 
τελευταίως χρονικόν διάστηµα, επί της αρχικής ιστορίας του ανθρωπίνου γένους, 
θέτουν εκτός αµφιβολίας ένα κύριον πράγµα, και προ πολλού ήδη πιθανόν και εξ 
άλλων αιτιών, ότι η ύπαρξις του ανθρώπου ανέρχεται βεβαίως πολύ άνω των είκοσι 
χιλιάδων ετών. Αλλά περισσότερα από εκατό χιλιάδας έτη, ίσως και πολλάς 
εκατοντάδας χιλιάδων ετών διέρρευσαν από την αρχήν του ανθρώπου, και είνε 
αστείον να βλέπη τις ακόµη τα ηµερολόγιά µας να προσδιορίζουν εις 5,825 χρόνους 
την χρονολογίαν της δηµιουργίας, κατά τον Καλβίκιον! 
Αλλά και να υψώσετε την ύπαρξιν του ανθρώπου επί της γης εις 20.000 έτη, εις 100 
χιλιάδας, εις ένα κάποιον αριθµόν εκατοντάδων χιλιάδων ετών, δεν θα είναι παρά 
ένα απείρως ελάχιστον χρονικόν διάστηµα, λαµβάνοντες υπ’ όψιν, την αµέτρητον 



διάρκειαν που απαιτήθη για την βαθµιαίαν εξέλιξιν της µακράς προγονικής σειράς 
του ανθρώπου. Αυτό το συµπέρασµα εξάγεται από την αδύνατον πυκνότητα των 
κατακλυσµιαίων στρωµάτων της γης, συγκρινόοµένων µε τα στρώµατα της τετάρτης 
εποχής, και την αδυναµίαν αυτών, των τελευταίων, σχετικώς µε τα πγιο αρχαία 
στρώµατα. Αλλά, εξ άλλου, η απείρως µακρά σειρά των ζωολογικών τύπων τα οποία 
ανεπτύχθησαν βραδέως, ολίγον κατ’ ολίγον, από το πγιο απλούν – µονήρες - έως το 
αµφίοξον, και από αυτό έως τα σαλάχη (είδος ιχθύων) και από αυτά έως τα πρώτα 
µαστοφόρα, και από αυτά πάλιν έως εις τον άνθρωπον, απαιτείται για την εξέλιξιν, 
ένα χρονικόν διάστηµα περιλαµβάνον πολλά εκατοµµύρια χρόνων (1) (σελ. 508. La 
crearion naturelle…). 
Το ότι ο άνθρωπος υπήρξε άνω των 20 χιλιάδων ετών, αυτό αποδεικνύεται και εκ 
πολλών άλλων αποδείξεων. Ο Διόδωρος και ο Ciceron απέδιδον την υπερβολικήν 
βεβαίως χρονολογίαν εις τους Χαλδαίους 473 χιλιάδες έτη. Ο Καλλισθένης έστειλε 
αστρονοµικάς παρατηρήσεις προς τον Αριστοτέλη ανερχόµενος εις 31 χιλ. έτη. Ό 
Pline και ο Geminus την προσδιορίζουν εις 39.180 έτη. Οπωσδήποτε όµως και αν 
έχει, αποδεικνύεται ότι οι Χαλδαίοι υπήρξαν πολλάς χιλιάδας έτη προ της 
γενεαλογίας της ιεράς βίβλου. Και πριν να σκεφθή ο καλός θεός να ζυµώση τον Αδάµ 
και να προβή εις την εγχείρησιν της πλευράς αυτού, για να βγάλη µνια κοτολέτα για 
να πιάση µαγιά και για την Εύα, οι Χαλδαίοι ήσαν ζυµωµένοι εκ της φύσεως 
αυτοµάτως! Είναι αυτοί οι οποίοι εφεύρον κατά τον Ηρόδοτον τον γνώµονα (2) και 
την κλεψύδραν (3). Διαίρεσαν την ηµέραν εις 12 µέρη και το ηµερονύκτιον εις 24 
ώρας. Αυτοί προείπον τας εκλείψεις του ηλίου και της σελήνης και προσδιώρισαν την 
περίοδον του Saros την οποίαν σήµερον ονοµάζωµεν περίοδον του Halley. Ό άραψ 
αστρονόµος Αλµπατένι αποδίδει εις τους Χαλδαίους την όρισιν του έτους εις 365 
ηµέρας 6 ώρας και 11 λεπτά. Όλα αυτά δια να τα παρατηρήσουν, να τα µελετήσουν, 
και να τα προσδιορίσουν, ελλείψει και των σηµερινών µέσων, απητείτο βεβαίως µία 
εξακολουθητική σειρά γεννεών διαδοχικής αναπτύξεως, δια να φθάση να σχηµατίση 
µίαν αντίληψιν εµβριθούς παρατηρήσεως εις τα φυσικά φαινόµενα, πριν της οποίας 
θα διήνυσε, εν απολύτω αµάθεια πολλάς χιλιάδας έτη. 
Ας προχωρήσωµεν τώρα πολύ οπίσω από τας 50 ή 100 ή 200 χιλιάδας έτη, και ας 
έλθωµεν εις την ανθρωποειδή µαϊµού. Πώς ο άνθρωπος ο πγιο πιθηκοειδής βγήκε 
από την πγιο ανθρωποειδή; Αυτό το οφείλει εις δύο συνηθείας της µαϊµούς, προ 
πάντων εις την όρθιον στάσιν και εις την έναρθρον γλώσσαν. Η ορθή στάσις 
µετέβαλε, µετεµόρφωσε, τα άκρα του σώµατος, ως και η συνήθεια της γλώσσης τον 
λάρυγγα. Αυτή δε η µεταµόρφωσις επέδρασε µεγάλως και επί του εγκεφάλου και 
κατά συνέπειαν και επί των πνευµατικών ικανοτήτων αι οποίοι είναι συναφείς. Από 
τας τρεις αυτάς εξελικτικάς κινήσεις του ανθρωπίνου οργανισµού, η πρώτη όλων 
είναι η τελεία µεταµόρφωσις και η τελειοποίησις όλων των µελών του σώµατος, 
αποτέλεσµα της ορθίας στάσεως (4). Αύται αι µεταµορφώσεις εγένοντο πολύ πριν 
αποκτήση την έναρθρον γλώσσαν. Ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα υπήρξε ένα είδος 
ανθρώπου, προικισµένο µε όλα τα χαρακτηριστικά, αλλά στερουµένου του λόγου, και 
τον οποίον ο Haeckel ονοµάζει άλλαλον ή άνθρωπον µαϊµού (πιθηκάνθρωπον) (5). 
Συν τη εξελίξη και µετά παρέλευσιν πολλών γεννεών, όταν τελειοποιηθέντος και του 
λάρυγγος απέκτησε την λαλιάν (6), ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος επρόφερε ένα 
µονοσύλλαβον φθόγγον, ένα «µπου» και ο άλλος ηννόησε ότι µε αυτό το «µπου» 
εζήτει νερόν, αυτή ήτο η αρχή της γλώσσης και ο χωρισµός του ανθρώπου από τα 
άλλα ζώα. Δια να αναπτυχθή όµως αύτη, και να λάβη έκαστον αντικείµενον την 
ονοµασίαν του, δια να σχηµατίση, οπωσδήποτε µίαν έκφρασιν αρκετά καθαράν ο 
άνθρωπος, παρήλθαν πολλαί χιλιάδες έτη, και πολλοί γεννεαί η µία διεδέχετο την 



άλλην χωρίς σηµαντικήν τίνα πρόοδον. Επειδή δε η µεταµόρφωσις της 
ανθρωποειδούς µαϊµούς εις άνθρωπον εγένετο εις διάφορα µέρη και κατ’ 
επανάληψιν, εσχηµατίσθησαν, ως εκ τούτου, και διάφορα γλωσσικά ιδιώµατα ως 
λέγει και ο διάσηµος γλωσσολόγος Schleicher «από την αρχήν η γλώσσα διέφερε εις 
την φωνητικήν, κατά την ιδέαν και την φαντασίαν η οποία ενεργούσε να 
εξωτερικευθή, δια µέσου των ήχων, και κατά τον βαθµόν της τελειότητος της φυλής 
που προσχεδίαζε την γλώσσαν». Επίσης ο Friedrich Muller και άλλοι γλωσσολόγοι, 
δέχωνται ότι κάθε τύπος γλώσσης και κάθε αρχική γλώσσα, έχουν µίαν αυτόµατον 
αρχήν και ανεξάρτητον. «Τίποτε δεν εξηυγένησε και µετεµόρφωσε τας ικανότητας και 
τον εγκέφαλον του ανθρώπου τόσον, όσον η απόκτησις της γλώσσης. Η πληρεστέρα 
διαφορά του εγκεφάλου, η τελειοποίησίς του και αι πγιο ευγενείς λειτουργίαι του, δηλ. 
αι πνευµατικοί ικανότητες, εβάδισαν ζευγαρωταί, επηρεαζόµενοι αµοιβαίως εκ της 
εκδηλωτικής οµιλίας. Haeckel: La creation naturele)…Οι άγριοι λαοί, ως οι 
Bochimans, οι Όττεντότοι, οι Αυστραλοί και λοιποί, οι οποίοι καθυστέρησαν της 
λοιπής ανθρωπότητος κατά την πνευµατικήν ανάπτυξιν του εγκεφάλου (7), 
καθυστέρησαν και κατά την γλώσσαν, αριθµούντες µόλις µερικάς λέξεις και έχοντες 
µιαν ατελεστάτην έκφρασιν. Τέλος από πολλά πράγµατα αποδεικνύεται ότι η 
πνευµατική ανάπτυξις εβάδισε, βαδίζει και θα βαδίσει ζευγαρωτή µε την γλώσσαν. 
Αναπτυσσόµενος ένας λαός πνευµατικώς, αναπτύσσει και την γλώσσαν του, 
αναπτύσσων αυτήν, αναπτύσσει και τας πνευµατικός του ικανότητας. 
Οπισθοδροµών χάνει και την γλώσσαν του, προχωρών την µετατρέπει επί το 
υψηλότερον, το ευκρινέστερον (8).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

Όταν λοιπόν οι άνθρωποι ήρχισαν να βγαίνουν από τη ζωώδη κατάστασί τους, µη 
έχοντες ακόµη καµµίαν ίδέαν από βασιλείς, πρωθυπουργούς, πάπας, πατριάρχας, 
αριστοκράτας και λοιπούς παρασίτους, ωδηγούντο απλούστατα από τας φυσικός 
ανάγκας των. Ανάγκη ήτο να ενώσουν τας δυνάµεις των για να εξοµαλύνουν ένα 
φυσικό εµπόδιο, αναγκαία η αλληλοβοήθεια για να πγιάσουν ένα κυνήγι, που θα 
έφευγε τη µεµονωµένη τους προσπάθεια η επείγουσα η ένωσίς των για να νικήσουν 
ένα δυνατό εχθρό, µίαν αγέλην θηρίων κτλ. οποιαδήποτε όµως και αν υπήρξε η 
αρχική αιτία του συνεταιρισµού των ανθρώπων ή του προγόνου του ακόµη, αυτή 
εγένετο µόνον για να καλλιτερεύση την θέσιν του, και όχι να δέσµευση την ατοµικήν 
του ελευθερίαν. Ήτο ένας συνεταιρισµός των φυσικών των προτερηµάτων, για να 
µπορέσουν ηνωµένοι να φθάσουν τον σκοπόν που ήθελαν. Αυτός ο πρώτος 
συνεταιρισµός, ο οποίος θα έγινε µόλις ήρχισε να φαίνεται η συναίσθησις εις τον 
άνθρωπον, εγένετο χωρίς καµµία σκέψη, χωρίς κανέν συµβόλαιον, από την πίεσιν 
των φυσικών αναγκών, και από τας περιστάσεις, έκαστος φυλάττων την ελευθερίαν 
της ενεργείας του. Αυτός ο συνεταιρισµός των θα εβαστούσε τόσον, όσον και ο 
σκοπός που ήθελαν να φθάσουν, τελειόνοντες τον σκοπόν των, διελύοντο έκαστος 
στα ίδια, στη σπηλιά του, στην ελευθερίαν του. 
Πολύ αργότερα θα έγινε, και δια βαθµιαίας πάλιν εξελίξεως, που µερικοί όµιλοι 
ενωθέντες προς σκοπόν τίνα, εξηκολούθησαν να µένουν ενωµένοι και µετά τον 
σκοπόν των. Μέσα σ’ αυτούς τους οµίλους µερικοί ευρεθέντες πγιο πανούργοι, ή 
πγιο ισχυροί, ή από άλλας περιστάσεις ευνοηθέντες, έκαµαν κανέν πλεονέκτηµα, 
κανέν ανδραγάθηµα, το οποίον συνησθάνθησαν και έπεισαν και τους άλλους να το 
γνωρίσουν ως ιδιαίτερόν των προτέρηµα, και αυτοί το έδέχθησαν. Αλλά δεν ήργησε 
αυτό το πλεονέκτηµα να γίνη δικαίωµα, από εκείνους που το οικειοποιήθησαν, 



επεκτείνοντες αυτά και συµπαρασύροντες και αλλά, και ούτω καθεξής. Μελετώντες 
τους αρχικούς λαούς (9), µας αφήνουν πολλά ίχνη της εξελίξεώς των, δεικνύοντες ότι 
από την εποχήν του οµίλου µερικών ατόµων, χωρίς την παραµικράν σκιάν της 
αναµεταξύ των διαφοράς, περάσαµεν βαθµιαίως εις την εξουσίαν του Αρχηγού για 
να καταλήξωµεν στας σηµερινάς πολυπλόκους οργανώσεις. Από εδώ λοιπόν άρχεται 
να φαίνεται ο πρώτος αρχηγός και µ’ αυτόν µαζί και οι πρώτοι αλληλοφαγωµοί. 
Εκείνοι που απέκτησαν αυτά τα δικαιώµατα είδον ότι η πανουργία και η ισχύς είναι 
καλά µέσα για να απατούν τους ανόητους και να καταπνίγουν τους ισχυρογνώµονας, 
τα εµεταχειρίσθησαν και µας τα εκληρονόµησαν διαδοχικώς. Όσον προχωρούσε 
πλέον ο άνθρωπος τόσον επλέκετο µέσα στα δίκτυα των πανούργων; Κι αυτοί πάλιν 
µ’ όσην ευκολίαν έβλεπον ότι εκτελούντο αι διαταγαί των, τόσον ηύξανον τας 
απαιτήσεις των. Μη ηµπορούντες ηµείς να ακολουθήσωµεν εκτενώς την εξέλιξιν 
αυτήν, δύνασθε να την εύρετε εις το περισπούδαστον έργον του Dr. Letourneau (L’ 
evolution de l’ esclavage dans les divers races humains fr. 9). Εν τω µεταξύ εγεννάτο 
όλως ασυναισθήτως και άλλος αρχηγός, ο µέλλων σύµµαχος του πρώτου: ο κλήρος. 
Εις την αρχήν τα φυσικά φαινόµενα ήσαν δια τους προγόνους µας µυστηριώδη. Η 
φύσις δεν είχε παραδώσει ακόµη κανέν µυστικόν της, και ο άνθρωπος επί αιώνας 
εσύρετο από τους ανέµους µη ειµπορών να οδηγηθή µόνος του. 
Εν τούτοις ήλθε η εποχή όπου η ανάγκη να ζητήση να µάθη εγένετο αισθητή. 
Απαράλλακτα όπως ένα παιδί που ευρίσκεται µεν στην αµάθειαν, βασανίζεται όµως 
από την περιέργειαν να µάθη, και είναι ευκολοπίστευτον και καταγοητευµένο για 
θαύµατα, κλίνον να δηµιουργήση µε κάθε τρόπον ως η ταραχώδης φαντασία του 
εργασθή, όντα υπεράνθρωπα, έστω και σαν την ιδία δική του µορφή, ούτως και η 
ανθρωπότης διήρχετο την παιδικήν της ηλικίαν. 
Άλλως τε ήτο δυνατόν ο άνθρωπος να µείνη άοπλος απέναντι των φυσικών 
δυνάµεων, των στοιχείων, και των διαφόρων εχθρών που συµµάχησαν εναντίον της 
υπάρξεώς του; Εµηχανεύθη λοιπόν να εύρη την αναγκαίαν εξήγησιν. Η αµάθειά του 
µη επιτρέπουσα αυτόν να δώση µίαν ακριβή εξήγησιν των φυσικών φαινοµένων, 
οδηγήθη µοιραίως να εισάξη στην φαντασίαν του δηµιουργούς υπερφυσικούς δώσας 
εις αυτούς όλην την δύναµιν. Περιστοιχούµενος από θορύβους, χρώµατα, σχήµατα 
και διαφόρους άλλας εντυπώσεις, η φαντασία του έφτασε να δεχθή βαθµιαίως χίλιες 
ανοησίες, εις τας οποίας προσεφέρθη ο ίδιος θύµα, ως υποχρεωµένος να είναι 
ευπειθής προς αυτάς. 
Στον αέρα που βόιζε, στην θύελλα που βροντούσε, στον κεραυνόν που έπληττε, στον 
ήλιον που τον έφεγγε, στην νύκτα που τον σκοτίνιαζε, στην βροχήν που έπιπτε, στον 
σεισµόν που τον τρόµαζε κ.τ.λ.. ο προγονός µας έβλεπε θεούς, φίλους και εχθρούς. 
Ο πρώτος θεός λοιπόν υπήρξε η προσωποποίησις των φυσικών φαινοµένων. 
Επειδή δε τα άτοµα απέθνησκον, και η µία γεννεά διαδέχετο την άλλην, ενώ ο αέρας 
εξηκολούθη να µυκάται, η θύελλα να βροντά, ο κεραυνός να εκρύγνητε, ο ήλιος να 
φέγγει κ.τ.λ., διενοήθησαν ότι, τα υπέρτατα αυτά όντα, έζων ένα µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, ίσως πάντοτε και κατά συνέπειαν αθάνατα. 
Στον ήλιον που ωρίµαζε τους καρπούς, και εβλάστανον οι κάµποι, και έφεγγε την 
σπηλιά του, έβλεπε τον ευεργέτην, τον Καλόν. Ενώ στο κρύο που εµάραινε τους 
κάµπους, στην νύκτα που έβλεπε φαντάσµατα και αιµοβόρα νηστικά να 
περιτριγυρίζουν την σπηλιά του, ενεσάρκωνε τον εχθρόν, το Κακόν, και κατ' αυτόν 
τον τρόπον εφεύρε το Καλόν πνεύµα και το Κακόν, τους φίλους και τους εχθρούς 
θεούς (10). 
Από αυτήν την αρχήν η ιδέα της θρησκείας συναντάται µε την ιδέαν της υπεροχής, 
ενσαρκοµένης στους πγιο δυνατούς. 



Από την εµφάνισιν λοιπόν των πρώτων πανούργων αρχηγών, αι φυλαί πλέον 
ευρίσκοντο εις αέναον πόλεµον. Αλλ’ οι ανδρείοι αυτοί πολεµισταί, οι αρχηγοί, 
εννόησαν γρήγορα ότι η δύναµίς των δεν θα βαστάξη επί πολύ, πλέον των 30 ή 35 
ετών, και ότι άλλοι πγιο νέοι, πγιο δυνατοί, θα τους διαδεχθούν, και δια να 
διατηρήσουν την υπεροχήν της εξουσίας των, εδέχθησαν µετά προθυµίας να 
θεσπίσουν την βοήθειαν της ηθικής εξουσίας, της νέας αυτής δυνάµεως, του 
εξελιχθέντος σηµερινού. Κράτους.(11) Και ο συνασπισµός των αυτός ήτο µοιραίος. 
Ήρχετο µόνος, και εφάνη καθαρά από την µορφήν των στρατευµάτων του θεού. 
Βλέπωµε στην ιστορίαν µνια φουκτιά µαχητάς φανατικούς, να µεταβάλλουν εις κόνιν 
ολόκληρον στρατειάν, κατακυριευµένην από φόβον, διότι το µαντείον προείπεν 
εναντίον των. Και οι θεοί της ξηράς και της θαλάσσης επληθύνοντο, ο ναύτης εφεύρε 
δικούς του θεούς της τρικυµίας, ο γεωργός δικούς του για την γεωργίαν και ούτω 
καθεξής, και εντός ολίγου συνεπληρώθη ολόκληρος στρατιά θεών και ηµιθέων 
αλληλοσυγκρουόοµένων. Αλλ’ εκ της πληθώρας αυτής ήρχισε να γεννάται 
δυσπιστία, και η ανάγκη το να µάθη εξακολουθούσε να κατατρώγει το ανθρώπινον 
πνεύµα, έως ότου εγεννήθησαν άνθρωποι οι οποίοι εσκέφθησαν ότι, η παντοδυναµία 
δεν ήτο δυνατόν να διαιρεθή, και ότι δεν µπορεί να γίνη καµµία συµπλοκή, κανένας 
ανταγωνισµός µεταξύ των παντοδυνάµων, και ο µονοθεϊσµός ξεφύτρωσε από αυτάς 
τας παρατηρήσεις. Ο χριστιανισµός εφάνη. 
Στην αρχήν ως επαναστατικός υπέρ των πτωχών και εναντίον των πλουσίων, 
κατεδιώχθη απηνώς απ’ όλους τους ισχυρούς και χιλιάδες άνθρωποι εύρον τον θά-
νατον, για την υποστήριξιν της νέας αυτής αντιλήψεως, του νέου αυτού µύθου. Αλλά 
τότε άλλοι επενέβησαν οι οποίοι είτε διέφθειραν την διδασκαλίαν του Χριστού όπως 
διατείνονται µερικοί, είτε την επεξήγησαν επί το ενδοµυχώτερον ή το καταληπτότερον 
αυτό µας είναι αδιάφορον, την έκαναν όµως προσιτήν και εις τους ισχυρούς, οι 
οποίοι διείδον ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτε από αυτήν αλλά να κερδίσουν µάλλον, 
και ο Κωνσταντίνος ιδών εις αυτήν έναν δολοφόνον της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας, 
έναν ζυµωτήν καλόν της υποταγής,και ναρκοτικόν του θυµού και της επαναστάσεως 
δια να στερεώση την δύναµίν του, το Κράτος του, έτεινε προς αυτήν την χείρα. Από 
τότε έλαβε µεγάλην επέκτασιν και ταχείαν ανάπτυξιν. 
Αυτή εκυρίευσε πλέον τους Μεγάλους, εσυµβούλευσε τους Μονάρχας, και τα πγιο 
υψηλά πρόσωπα έκυψαν προ αυτού. Από καταδιωκόµενος εγένετο αγριώτερος 
καταδιώκτης. Χιλιάδες πάλιν οπαδοί των νικηθέντων θεών, επλήρωσαν δια του 
αίµατός των τον νικητήν θεόν. Μέχρι το 774 βλέποµε τον Charlemagne Αυτοκράτορα 
των φράγγων εµπνεόµενον από τας αυτάς ιδέας του Κωνσταντίνου ότι µόνον δια της 
χριστιανικής θρησκείας δι’ ενός και του αυτού δόγµατος, θα µπορέση να καθυποτάξη 
λαούς και να στερεώσει το Κράτος του, και τας επανηλληµένας αιµατηράς και 
απανθρώπους εκστρατείας του εναντίον των ειδωλολατρών Σαξώνων, Βαυαρών, 
Τσέχων, Ούγγρων και λοιπών, τους οποίους ηνάγκασε δια του πυρός και του 
σιδήρου να δεχθούν τον χριστιανισµόν και την διδασκαλίαν του και να βαπτισθούν 
(12). 
Όταν πλέον η Ευρώπη εκχριστιανίσθη και ο µαύρος πέπλος των αντιπροσώπων του 
Χριστού εξηπλώθη εις αυτήν, όταν η ολεθρία διδασκαλία του χριστιανισµού 
διεισέδυσε στα πλήθη, τότε και οι ωµότητες έφθασαν εις το κατακόρυφον. Από την 
αρχήν αυτού οι Βυζαντινοί ωργίαζαν και εκραιπάλουν, βουτυγµένοι µέσα στας 
ασελγείς και βδελυρός απολαύσεις των, εχρειάσθη όµως, κατόπιν πάλιν, όλη αυτών 
η επιρροή, όλος αυτών ο δεσποτισµός, για να ώθηση τους συναδέλφους των της 
Δύσεως, τα ανθρωπόµορφα εκείνα τέρατα, εις τας ανηκούστους εκείνας ωµότητας 



προ των οποίων φρίττει κάθε άνθρωπος και προ των οποίων κάµουν ότι φρικιούν, 
στο άκουσµα των, και οι σηµερινοί τύραννοι! 
Αι ανθηραί κοινότητες αι οποίοι ήκµαζον, σι κοινότητες της µεσηµβρινής Ευρώπης, αι 
οποίαι έζων ευτυχείς άνευ κατασκόπων, άνευ νόµου, άνευ φυλακών ή άλλου τινός 
αναγκαστικού δεσµού, δια της αµοιβαίας αλληλεγγύης µόνον, θεωρούσαι ένα 
οιονδήποτε συµβάν ως κοινήν συµφοράν, τιµωρούσαι τους τυχόν παρεκτραπέντας δι 
ενός προστίµου ή δι’ εξορίας, υπέκυπταν υπό την ισχύν και την επίδρασιν του 
Χριστιανισµού. Τα πλήθη ωθούντο δια της διδασκαλίας στην ταπεινοφροσύνην, στην 
υπακοήν, στην υποδουλωσύνην, στο παράλογον σέβας και στην απάρνησιν των 
καλών του µαταίου τούτου κόσµου! Αφού η ζωή είνε ένα µικρό πέρασµα εις την 
κοιλάδα αυτήν του κλαυθµώνος, τι τους ενδιέφεραν πλέον τα γήινα και η γη; ένα 
µόνον τους ενδιέφερε: η σωτηρία της ψυχής των! η απόκτησις της βασιλείας των 
ουρανών! Η πρόοδος πλέον εσταµάτησε, η σκέψις αλυσσοδέθη! Η αµφιβολία ήτο 
αµάρτηµα, εξιλεούµενον µόνον δια των βασανιστηρίων. 
Κι ωθούντο τα, πλήθη εις προσευχάς, εις νηστείας, εις στερήσεις, εις κακουχίας. 
Άλλοι εκοιµούντο αλυσσοδεµένοι, άλλοι έδερον, την εξηυτελισµένην ύλην, το σώµα 
των, άλλοι έπιπτον και έµενον πρηνείς µη σηκώνοντες διόλου την κεφαλήν τους 
κ.τ.λ. και όλοι αυτοί ουδέν άλλο εζήτουν, ειµή την άφεσιν των φανταστικών αµαρτιών 
των! 
Τους ευγενείς άθλους των αρχαίων θεών και ηµιθέων, τους διεδέχθη ο 
απηγορευµένος καρπός µε το φείδι, η ψώρα του Ιώβ, η πυρκαϊά των Σοδόµων µε 
την στήλη του άλατος της συζύγου του αγαπητού Λωτ, το χώσιµο του Ιωνά στην 
κοιλίαν του κήτους, ο Σαµψών µε την µασέλα του γαϊδάρου, το σταµάτισµα του ηλίου 
από τον δρόµον του για να αποτελειώση το ευγενές έργον του ο Ι. Ναυής, τα 
βατράχια στην Αίγυπτο, και άλλα που εν σοφία εποίησε κατορθώµατα!!.. 
Τα πνεύµατα ευρίσκοντο υπό την γοητείαν, αι θελήσεις υπό τον ζυγόν και η 
ανθρωπότης λατρεύουσα έτρεµε..., ο θεός εθριάµβευε, και οι ιερείς µε τους άρχοντας 
ήρπαζον. 
Την φιλοσοφικήν διδασκαλίαν της κλασικής Ελλάδος την διεδέχθησαν τα συναξάρια, 
οι αγαθάγγελοι, τα τροπάρια και λοιποί ανοησίαι, αι οποίαι ενάρκωσαν τους λαούς. Κι 
όταν αυτοί έκλεισαν τους οφθαλµούς των και προσήλωσαν το πνεύµα των προς τον 
Κύριον αιτούντες τον επουράνιον παράδεισον, οι αντιπρόσωποί του µε τους 
άρχοντας, εύρον κατάλληλον την περίστασιν, και αφήρπσσαν τον επίγειον. Όλαι αι 
γαίαι αι ανήκουσαι εις τας κοινότητας περιήλθαν στην κατοχήν των, εν ονόµατι του 
Κυρίου, απαράλλακτα όπως και οι κάτοχοι αυτών. Όταν παρήλθε ολίγον ο 
φανατισµός των και συνήλθαν, ευρέθησαν πραγµατικώς δεµένοι µε χειροτέρας και 
στερεοτέρας αλύσσους από εκείνος που µετεχειρίσθησαν προς τιµωρίαν του 
σώµατός των. Όταν ηθέλησαν να έβγουν στους αγρούς εύρον ιδιοκτήτας άλλους και 
νόµον αυστηρώς τιµωρούντα τον θέλοντα να σφετερισθή ξένην γην. Όταν ηθέλησαν 
να κυνηγίσουν, εύρον νόµον απαγορεύοντα το κυνήγιον, διότι τα πτηνά και λοιπά 
ζώα εθρέφοντο από τους αγρούς των Κυρίων και της Εκκλησίας. 
Και αυτή η κατάστασις διήρκεσεν επί πολύ, έως ότου εξερράγη ή µεγάλη Γαλλική 
επανάστασις (τω 1789) και ναι µεν κατέρριψε ο λαός το φεουδαρχικόν (13) 
βάρβαρον σύστηµα, αλλά µη έχων ακόµη καθαράν αντίληψιν των θελήσεών του, ως 
ευρισκόµενος εις διαφόρους βασάνους και εξηυτελισµούς εις το πρώην σύστηµα, 
εθέλχθη και ηπατήθη από τας χρυσάς υποσχέσεις της ισότητος, της αδελφότητος, 
και της δικαιοσύνης των αστών, και άφισε το όπλον του ενώ έπρεπε να το 
χρησιµοποίηση ακόµη. Πραγµατικώς πώς ήτο δυνατόν, ένας άνθρωπος ο οποίος 
ποτέ δεν εγνώρισε την ελευθερίαν και ο οποίος ανετράφη στην υποτέλειαν µ’ όλας 



τας βασάνους της και τους εξευτελισµούς της, και τας αδικίας της, να µη απατηθή 
όταν τω είπον: είσαι πλέον ίσος µε τον παραφέντη σου απέναντι του νόµου; 
Σήµερον βλέπωµεν ποια είναι η ισότης, η αδελφότης, και η δικαιοσύνη των αστών. 
Σήµερον γνωρίζοµεν ότι, τους φονιάδες φεουδάρχας τους διεδέχθησαν οι δολοφόνοι 
αστοί, αλλά τότε ήτο δύσκολον εις εκείνους να το διίδουν αυτό. Γι’ αυτό οφείλοµεν 
ηµείς να µάθωµεν καλώς ποία µας βλάπτουν και ποία θέλουµε, ίνα στη µέλλουσα 
κοινωνική επανάστασι, µπορέσουµε να διακρίνουµε τους φίλους από τους κόλακας, 
για να µη παρασυρθούµε πάλι από καµµίαν συµµορίαν επιτηδείων. Είναι αυτοί, οι 
άξιοι διάδοχοι των φεουδαρχών που άρχουν σήµερον. Είναι αυτοί, οι πιστοί 
κληρονόµοι εκείνων. Είναι αυτοί προ των οποίων παρουσιαζόµενοι σήµερον µας 
πετούν κατά πρόσωπον, µ’ όλον το διακριτικόν αυτών θράσος: ποίοι είσθε; τι 
δικαιώµατα έχετε; τι θέλετε; 
Υποκριταί! δεν µας γνωρίζετε ποίοι είµεθα; τόσον η κόπωσις, η στέρησις, η αθλιότης 
παρήλλαξε την φυσιογνωµίαν µας, ώστε να σας είναι δύσκολος η αναγνώρισις; Αλλά, 
τότε, να σας το υπενθυµήσωµεν ηµείς ποίοι! Είµεθα οι εξελιχθέντες όπως και σεις 
πιθηκάνθρωποι. Είµεθα οι διεκδικηταί των φυσικών µας δικαιωµάτων, που µας 
αρπάξατε µε το µαϊµουδίστικό σας τρόπο... Είµεθα οι απόγονοι εκείνων τους 
οποίους, αφού θέσατε να προσευχηθούν, τους αρπάξατε την γην που τους ανήκε! 
Είµεθα οι απόγονοι εκείνων τους οποίους, αφού εναρκώσατε, ωθήσατε να 
κατακτήσουν τον επουράνιον παράδεισον, ενώ σεις αρπάξατε τον επίγειον. Είµεθα οι 
απόγονοι εκείνων τους οποίους αποκτηνώσατε προς ευκολωτέραν εκµετάλλευσιν 
αυτών. Είµεθα οι απόγονοι εκείνων τους οποίους εφυλακίσατε, εφονεύσατε, 
εκαύσατε, εβασανίσατε, απαγχονίσατε, για να δηµεύσετε την περιουσίαν των. Είµεθα 
οι απόγονοι εκείνων οι οποίοι, αντιληφθέντες την πλεκτάνην σας, επανεστάτησαν και 
εσφάγησαν, ετυφεκίσθησαν, εκρεουργήθησαν από σας. Είµεθα εκείνοι οι οποίοι 
ερχόµεθα να σας ζητήσωµεν τον λογαριασµόν όλου του χυθέντος αίµατος, όλης της 
διαπραχθείσης αδικίας. 
Τι δικαιώµατα έχωµε! Αλλά τι δικαιώµατα έχετε σεις περισσότερα στην φύσιν, εκτός 
εκείνων που εκλέψατε από ηµάς; Η φύσις δεν µας έδωσε το δικαίωµα να 
αναπνέωµεν όσον αέρα θέλωµεν και να καλλιεργώµεν όσην γην µας αρκεί να 
ζήσωµεν; τον αέρα δεν µπορέσατε να τον κλέψετε, αλλά πού είναι η γη µας; µε τι 
δικαίωµα την εκάµατε ιδιοκτησίαν σας; πγιος σας έδωκε το δικαίωµα να µας 
αφαιρέσετε τα µέσα της ζωής και να νοµοθετείτε εις βάρος µας; πότε η φύσις σας 
παρεχώρησε αυτά τα προνόµια, και πού βασίζονται τα αναµεταξύ σας συµβόλαια; εν 
τίνι δικαιώµατι τα κρατείτε ακόµη; Πανούργοι! ρίψατε κάτω την µάσκα, και ας 
έλθωµεν εν συντοµία στο τι θέλωµε. 
Θέλωµε ίνα η γη, η οποία δεν είναι έργον κανενός, ως απέδειξε περιτράνως η 
επιστήµη, και η οποία εγένετο όλως αυτοµάτως όπως και τα άλλα σώµατα του 
Σύµπαντος, η γη λέγω, αι πέτραι, τα σίδερα, και λοιπά µέταλλα τα οποία ηµείς 
γεννηθέντες τα εύρωµεν να υπάρχουν, αυτά δικαιωµατικώς πρέπει να ανήκουν εις 
όλους, να είναι κοινά, και όχι να τα αρπάξετε δια του δόλου και της βίας από τους 
αµαθείς προγόνους µας και να εξακολουθείτε να τα κρατείτε προς βάρος και 
δυστυχίαν ολοκλήρου της ανθρωπότητος. 
Σεις οι οποίοι ξελαρυγγίζεσθε για να µας πείσετε ότι καταγόµενα από ένα και το αυτό 
ζεύγος, των πρωτοπλάστων (;), µπορείτε να µας απαριθµήσετε τα δικαιώµατά σας, 
ποία και πώς τα ελάβατε, ώστε σεις να απολαµβάνετε όλων των φυσικών καλλονών, 
ηµείς δε να στερούµεθα πάντων κατασκοτωνόµενοι για την απόλαυσίν σας; Ή επειδή 
έτυχε να τα αρπάξετε, πρέπει τώρα να στεκόµεθα µε χέργια σταυρωµένα µπροστά 
σας δια να µας µεταχειρίζεσθε ως φορτηγά ζώα; Όχι βεβαίως, διότι θα είναι 



παραλογικότης εάν κάµωµε αυτό, αφού εύρωµεν πλέον την συνείδησίν µας. 
Θέλωµεν αλληλοφωτιζόµενοι ηµείς, χωρίς ν’ αναµίξωµε κανένα από την τάξιν σας, να 
ελευθερώσουµε την γη από τα χέργια σας και να την θέσουµε στην κοινήν χρήσιν 
της ανθρωπότητας. 
Θέλουµε την ελευθερίαν µας από τα καταναγκαστικά έργα που µας καταδικάσατε, 
µέσα στας βρωµερός φυλακάς σας, που ονοµάσατε εργοστάσια, θέλωµε την πλήρη 
χειραφέτησίν µας και την βεβαιότητα της αύριον δηλ. την βεβαιότητα ότι θα έχη να 
φάγη στην πείνα του, ο άνθρωπος, να ενδυθή και να κατοικήση. Δια να αποκτήσουµε 
αυτά που θέλωµε να δώσουµε εις όλους τους εργάτας να εννοήσουν, τόσον τους 
βιοµηχάνους (* Σηµ. του εκδ.: Ο συγγραφέας αναφέρεται στους εργάτες που 
δουλεύουν στη βιοµηχανία) όσον και τους γεωργούς, ότι εάν ηµείς θέλουµε 
µπορούµε να σας ανατρέψωµε εντός µιας στιγµής, διότι εάν δεν σας συνδράµωµε 
ηµείς προς συγκράτησιν του συστήµατός σας, σεις είσθε ανίκανοι να κάνετε την 
παραµικράν έστω κίνησιν, είτε προς συντήρησίν σας, είτε εναντίον µας. 
Θέλωµε να δώσωµε στον λαόν να καταλάβη ότι, οι διάφοροι πολιτικοί µιας χώρας µε 
οιονδήποτε τίτλον και εάν πολιτεύονται, είνε εχθροί πάντοτε του λαού, και δεν 
µπορούν επ’ ούδενί λόγω να ανήκουν εις τας παραγωγικάς τάξεις µας. Θέλουµε να 
δείξουµε στους εργάτας τον ρόλον κάθε Κράτους. Ο ρόλος του είναι να υπερασπίζει 
τους προνοµιούχους πλουτοκράτας εναντίον των πτωχών και των εργατών. Αυτό 
µπορούν να το ιδούν όλοι στην καθηµερινή πάλη της ζωής. 
Θέλωµε να δώσουµε, τόσον στον βιοµήχανο όσον και στο γεωργό, να εννοήση ότι τα 
δικαιώµατά του δεν πρέπει σε κανένα να τα αναθέττει προς συζήτησιν, ούτε εις 
βουλήν ούτε εις γερουσίαν ούτε αλλού, αλλά αφού τα ιδή καθαρά δια της ιδικής του 
συνειδήσεως να τα πάρη. Το δικαίωµά του δεν πρέπει να το επαίτη ο άνθρωπος, 
ούτε από βουλευτήν καλοτιτλοφορεµένον ούτε από άλλον τινά. 
Θέλωµε να καταρρίψωµεν όλας τας προλήψεις και δυσειδαιµονίας όλα τα µέχρι 
τούδε ήθη και έθιµα. Θέλωµε να πετάξωµεν από τον άνθρωπον όλας τας ασχηµίας 
του παρελθόντος. Θέλωµεν ο άνθρωπος να λάβη την εµπρέπουσαν αυτού 
αξιοπρέπειαν. Να καταρρίψωµε κάθε πειθαρχίαν, κάθε τυφλήν υπακοήν, κάθε 
γελοίον σέβας. Να εκριζώσωµεν κάθε φόβον... Να καταδείξωµε ότι ένας άνθρωπος 
αξίζει έναν άλλον, αδιάφορον εάν η µέχρι τούδε βλακεία των ανθρώπων τον ένα τον 
νανούρισε µέσα σε χρυσή κούνια και τον άλλον σε τσουβαλένια ανεµόκουνια. 
Όπως κάµνων τις την συγκριτικήν ανατοµίαν των σκελετών µας διακρίνει από τους 
άλλους σκελετούς των µαστοφόρων, ουραγκοτάγκων, γορίλλων κ.τ.λ., και µας 
κατατάσση εις την τάξιν των ανθρώπων, τα ίδια να µας κατατάσση και εάν κάµη την 
συγκριτικήν ανατοµίαν της ζωής. Θέλωµεν όπως διαφέροµεν στον σκελετόν να 
διαφέρωµεν και στην ζωήν, και όχι στον µεν σκελετόν να µας κατατάσσουν στην 
τάξιν των ανθρώπων, στην δε ζωήν... στα φορτηγά ζώα. 
Ποίος σας έδωσε το δικαίωµα να κυριαρχήσητε εφ’ ηµών; η αµάθειά µας; να την 
σβύσετε πλέον από το λεξικόν σας αυτήν ..την λέξιν και να σωφρονισθήτε... Θέλωµε 
να καταρρίψωµε τας φιλανθρωπίας σας, τας υποκρισίας σας, τας προστασίας σας. 
Θέλωµε ολόκληρα τα δικαιώµατά µας, ολόκληρον την δικαιοσύνην, ολοκληρωτικήν 
χειραφέτησιν. Θέλωµεν την αλήθειαν, την ειλικρίνειαν, και την αγάπην των οµοίων 
µας. Δεν θέλωµε να εκµυζούν το αίµα µας ανάξια ανθρωπάρια και δια των σκελετών 
µας να ιδρύουν φιλανθρωπικά καταστήµατα και ναούς για τα είδωλά σας. Δεν 
θέλωµε στάκτη στα µάτια, µας αρκούν αι πληγαί….Δεν µπορούµε πλέον, 
στερούµενοι ηµείς των πάντων, να εργαζώµεθα για ολοκλήρους στρατιάς παπάδων, 
δικαστών, γραµµατέων, δικηγόρων, κλητήρων, κατασκόπων, αστυνόµων κ.λ.π., ένα 
σωρό παράσιτους τους οποίους έχει ανάγκην το σύστηµά σας να κράτη, και τους 



οποίους είµεθα ηναγκασµένοι, δια του αίµατός µας και του ιδρώτος µας, να 
συντηρώµεν στην πολυτέλεια, στην απόλαυσι, στην κραιπάλη... 
Φθάνει όσον έζησε ο παπάς σας µε τα φυσήµατά του και µε τας ευλογίας του, τώρα 
να εργασθή και να φανή και εκείνος χρήσιµος στην κοινωνία, ή τουλάχιστον να µη 
γίνεται φόρτωµα σε µας και στην αµαθή γυναίκα µας. Δεν ελπίζουµε τίποτα από τα 
φυσήµατά του και από τας ευλογίας του. Γνωρίζωµεν ότι εάν δεν καλλιεργήσωµε µε 
τας χείρας µας την γην, αυτή µένει πολύ σκληρά στους υιούς της, και ο παπάς εις 
µάτην θα φυσά και θα ευλογή, πρέπει να την βιάσωµε δια να µας δώση τους 
καρπούς του κόλπου της. 
Πού µπορούν αυτοί να µας βοηθήσουν; να πιστεύσωµεν ότι αι προσευχαί των, τα 
σταυροκοπήµατά των, και τα φυσήµατά των, µπορούν να φέρουν την βροχήν, ή να 
εµποδίσουν την φυλλοξήραν, ή να εκδιώξουν τους αρουραίους; Εις τι µας χρησιµεύει 
ο θεός σας; Πότε µας εδάνεισε την βοήθειά του για να στρέψωµε πίσω ένα χείµαρον 
ή άλλο τι; Ποίον είνε το µέρος του εις την κατασκευήν των σιδηροδρόµων, των 
ατµοπλοίων, των τηλεγράφων; Μήπως στην καθηµερινή µας ζωή δοκιµάσαµε ποτέ 
την ανάγκην της υπάρξεως ενός θεού; Ζώµεν άνευ εκείνου… και κανένας δεν θα τον 
ονειροπωλούσε εάν δεν ευρίσκεσθε σεις, οι οποίοι έχοντες συµφέρον, 
ακαταπαύστως µας τον υπενθυµίζετε, και ως φοβούµενοι µη ανακαλύψωµε το 
ψεύδος σας, φροντίζετε πάντοτε να µας βεβαιείτε την ύπαρξίν του. 
Ο θεός είνε το κακόν. Διότι θεός, είναι η τυραννία υφ’ όλα τα σχήµατα, είναι η 
ιδιοκτησία µ’ όλα τα επακόλουθα, είναι ο εκθειασµός της αθλιότητος, της δυστυχίας, 
των πόνων. Είναι ή άρνησις του δικαιώµατος της ευηµερίας, της ευτυχίας, της 
απολαύσεως. Είναι το µίασµα της φυσικής µας αναπνοής, του έρωτος, της 
γεννήσεως. Και µνια ιδέα η οποία προξενεί πόνους, µίση, αδικίας, δεν µπορεί παρά 
να είναι ολέθρια. 
Μάλιστα ο θεός είναι αναγκαίος δια την αποκατάστασιν του Κράτους και της 
Ιεραρχίας. Εις την ιδέαν της υπάρξεώς του βασίζεται όλη ή αντικανονική κοινωνία 
σας. 
Ή ιδέα του θεού είναι το θεµέλιον της Επικρατήσεώς σας την οποίαν µη 
ειµπορούντες να δικαιολογήσετε αλλέως, την αναφέρετε ως περιβολήν επουρανίαν. 
Δια τον βασιλέα, πρόεδρον, στρατάρχην, κάτοχον κ.τ.λ. είναι ανάγκη η ιδέα της 
υπάρξεως ενός θεού, διότι εξ αυτής µόνης κρατείτε το φαινοµενικόν σας δικαίωµα. 
Εφεύρετε τον Κύριον δια να µπορέσετε να παρουσιασθήτε ως αντιπρόσωποί του και 
να κατατυραννίσετε τα πλήθη επ’ ονόµατί του. 
Την βίαν επευφηµίσατε ως θεόν, και όλαι αι ενέργειαί σας συγκεντρώθησαν δια την 
υπεράσπισιν αυτού του ψεύδους, το οποίον εχρησιµοποιήσατε προς ωφέλειάν σας. 
Ή ιδέα του θεού είναι αναγκαία δια τους τυράννους, δια τους κατακτητάς, δια τους 
αρνούµενους το ανθρώπινον δικαίωµα. Είναι η σύγχισις του λαού! - όστις υποφέρει 
εδώ κάτω, θα ανταµοιφθή αιωνίως εκεί επάνω, όσον δυστηχής αν είσαι εδώ, τόσον 
ευτυχής θα είσαι εκεί, εξ ου η εγκαρτέρησις, η εγκατάληψις παρά των ανθρώπων 
όλων των καλών που τους ανήκε - της γης - προς ώφελος των αγροίκων και των 
πανούργων. 
Δι’ αυτών των µέσων επί τόσους αιώνας σταµατίσατε τας διεκδικήσεις του 
ανθρωπίνου δικαιώµατος, διότι οι αµαθείς, οι ταπεινοί, οι αδύνατοι έκυψαν υπό την 
βίαν και εφίλησαν το χέρι που τους κτυπούσε και τους απεγύµνωνε, µε την ελπίδα 
επουράνιας ανταµοιβής; Αλλ’ όλα αυτά επέρασαν, η επί τόσους αιώνας 
καταπολεµηθείσα Αλήθεια εφάνη πλέον δια να σας καταρίψη την λεοντήν και να 
µας .δείξει πραγµατικώς ποίοι είσθε. Πώς εξελίσσονται τα πράγµατα; 



Ήλθε να σας πετάξη και σας στην άβυσσον της λήθης, όπως επέταξε και τους 
προκατόχους σας φεουδάρχας. Αυτή, η επιστηµονική αλήθεια, µας έδειξε να 
ερευνώµεν το πέλαγος της φύσεως µε την πυξίδα και να µη περιµένωµεν τίποτε 
παρά του Ποσειδώνος ή του διαδόχου του αγίου Νικολάου. 
Το µεγάλο πνεύµα του Θαλλή, Αναξιµάνδρου, Εµπεδοκλέους κλπ, ανεφάνη πάλιν, 
µετά την αγρίαν καταπολέµησιν των σοφιστών Εβραιο-χριστιανών, των αισχρών 
τούτων εκµεταλευτών εν όλη τη λαµπρότητί του. Η θεωρία του Αναξαµάνδρου περί 
του Απείρου όστις εξέφρασε την µεγάλην σκέψιν της αρχικής ενότητος του Παντός, 
της εξελίξεως όλων των φαινοµένων, ως η τολµηρά αντίληψίς του επί της περιοδικής 
αλλοιώσεως του Παντός - φαινοµένου και εκλείποντας - όλα αυτά, επήλθε µετά 
τόσους αιώνας σκότους, να επικύρωση δι΄ αποδείξεων και. επιχειρηµάτων πλέον και 
να επεκτείνει η θεά της Αληθείας Επιστήµη, εξαπλούσα και ρίπτουσα άπλετον φως 
στην οµίχλη. 
Το σκότος πλέον διαλύεται: βλέπωµε ήδη καθαρά την προέλευσι του ιδιοκτήτου, η 
ιδιοκτησία φαίνεται στα µάτια µας µ’ όλην την απαισίαν µορφήν της. 
Ιδιοκτησία; µέσα σ’ αυτήν την λέξιν εµπερικλείονται όλαι αι αθλιότητες της 
ανθρωπότητας: κλοπαί, φόνοι, αδικίαι, εµπρησµοί, ψεύδει. Αυτή είναι η δολοφόνος 
διότι εξ αυτής προέρχεται η εκµετάλλευσις του άνθρωπου παρά του ανθρώπου, το 
ψευτοδικαίωµα του κατόχου, το µη παραχωρούν εργασίαν παρά προς ώφελός του, 
αντί ενός γελοίου ηµεροµισθίου. Αυτή είναι ή δηµιουργός του προλεταρίου, αυτή η 
γεννώσα την φτώχιαν, αυτή η θηριώδης και βάναυσος εκδήλωσις του εγωισµού, της 
απληστίας της κακίας. 
Θέλωµεν την κατάλυσιν της ιδιοκτησίας διότι βλέπωµε καθαρά πλέον, ότι δυνάµει 
αυτής, στηριζοµένης επί της ληστεύσεως, επί της κατακτήσεως, και κατά συνέπειαν 
επί της ισχύος, που όµιλοι ανθρώπων µας παρουσιάσθησαν ως µόνοι χαίροντες 
εδαφικά δικαιώµατα, και αξιούντες ότι είναι απόλυτοι κύριοι, ήγειραν φραγµούς (που 
ονόµασαν σύνορα) και εδηµιούργησαν µέσα στους οµίλους των, (που εκάλεσαν 
έθνη) τα µίση και τον ανταγωνισµόν τα οποία διαιωνίζονται, κατά παράδοσιν, µε τους 
χειρότερους εκβιασµούς, µε αναριθµήτους δολοφονίας και µε άλλας κτηνώδεις 
εκδηλώσεις του ανθρώπου. 
Έχει διπλήν µορφήν η ιδιοκτησία: αυτή εκδηλούται και µε το όνοµα «Κεφάλαιον» και 
τα δυο έχουν τον αυτόν ολέθριον σκοπόν: την καταδυνάστευσιν του ανθρώπου. Είναι 
το δικέφαλον τέρας το κατατρώγων τα σπλάγχνα της ανθρωπότητος, είναι η λέπρα 
του Ιώβ. 
Όλαι αι στρατιαί των αέργων ευρίσκονται επί ποδός προς υπεράσπισιν αυτών. 
Στηριζόµενοι στο ψευτοδικαίωµα της ιδιοκτησίας και της παραλογικότητος του 
κεφαλαίου, συσσωρεύουν κατά την όρεξίν των από τα πλήθη, ενώ εκατοµµύρια 
ανθρώπων γυµνούνται των πάντων. 
Περικυκλωµένοι από τας ορδάς των παρασίτων, απωθούνται δυνάµει του Νόµου και 
της Λόγχης, όλοι εκείνοι οι οποίοι αποθνήσκοντες της πείνης θα τολµούσαν να 
εγγίσουν τα δια του αίµατός των συσωρευθέντα προϊόντα. 
Προς υπεράσπισιν αυτών των δύο εγένοντο οι κώδικες, οι δικασταί, οι στρατοί...το 
Κράτος. Όλη η πολύπλοκος οργάνωσις του Κράτους, όλη η τροµερά αυτή µηχανή, 
ευρίσκεται υπό τας διαταγάς του Κεφαλαίου και της Ιδιοκτησίας. Η ζωή του 
ανθρώπου δεν κατατάσσεται ούτε στην Ιδιοκτησίαν ούτε στο Κεφάλαιον, και γι’ αυτό 
χιλιάδες άνθρωποι, εις κάθε αγρίαν στροφήν της µηχανής του Κράτους - 
συλλαµβάνονται από τα δόντια της και άλλοι ευρίσκουν τον θάνατον, άλλοι 
ακρωτηριάζονται και όλοι παθαίνουν...  



Γ ι’ αυτά τα δύο σηκωνόµεθα πολύ πρωί, γι’ αυτά έχουν τα χέργια µας κάλους, γι’ 
αυτά δίνουµε στας αδελφάς µας, θυγατέρας µας, συζύγους µας τον θάνατον, χωρίς 
να γνωρίσουν ποτέ την ζωήν, γι’ αυτά αφίνουµε τους γονείς µας στην απελπισία, 
µόλις φθάσουµε το 20όν έτος της ηλικίας µας, και πάµε για τα σύνορά τους, για να 
φυλάξωµε τας τράπεζάς των, για να εξασφαλίσουµε την ησυχίαν τους για να 
κατατσακίσουµε τους γονείς µας, τους αδελφούς µας, εάν κουνηθούν εναντίον των, 
ζητούντες ολίγον ψωµί στην πείνα τους, για να στερεώσωµε την εξουσία τους επάνω 
µας. Γι’ αυτά συσσωρεύουν εκατοµµύρια άνδρας, τους ρωµαλαιοτέρους, και 
καθυστερούν την ανθρωπότητα από τόσους βραχίονας, οι οποίοι εάν εργάζοντο 
πάσας ωφελείας δεν θα παρείχον στην κοινωνίαν; Εάν αντί να τους κρατούν 
ολόκληρον την ηµέραν µε το "φέρτε αρµ παρουσιάστε αρµ" τους έδιδον εργασίαν 
τινά χρήσιµον, πόσα πράγµατα δεν θα κατωρθούντο! Ο πλανήτης µας σήµερον θα 
ήτο συνδεδεµένος δια σιδηροδροµικών γραµµών, όρη θα µεταβάλλοντο εις 
ευφόρους πεδιάδας, ελώδεις πυρετοί θα εξέλιπον κ.τ.λ. 
Θέλωµε την κατάλυσι και των δύο και όταν καταλύσωµε το Κεφάλαιον και την 
Ιδιοκτησίαν, τότε δια της ελευθέρας συγκαταθέσεως, δια του ελευθέρου 
συνεταιρισµού των ατόµων, θα επιτευχθή η κοινή χρήσιµος εργασία. Θέλωµε την 
πλήρη ελευθερία του ατόµου, χωρίς καµµίαν επιβολήν του Κράτους ή άλλην. 
Θέλωµεν την Ισότητα στην ζωήν. 
Όταν σας ωµιλούµε περί της Ισότητας µας απαντάτε πάντοτε ότι αυτή είναι ουτοπία 
ότι η φύσις αυτή την αρνείται ότι οι άνθρωποι γεννώνται επί της γης µε διαφορετικούς 
οργανισµούς: οι µεν δυνατοί, οι δε αδύνατοι, οι µεν ευφυείς οι δε µικρόνοες, και µ’ 
αυτούς τους συλλογισµούς σας ζητείτε να δικαιολογήσετε τας κοινωνικάς ανισότητας 
της φτώχιας προς τον πλούτον, του ηµεροµισθίου προς τον κεφαλαιούχον, του 
αµαθούς προς τον γραµµατισµένον, και κατά φυσικήν σας συνέπειαν και τας 
ανθρωπίνους διαµάχας µε τας κατακόµβας των, µε τας φρικωδίας των. Και αυτό 
περνούσε µια φορά. Τώρα βλέπωµε κάλλιστα την ύπαρξιν της ισότητας µεταξύ των 
ανθρώπων. Γνωρίσαµε πλέον ότι όλοι οι άνθρωποι έρχονται επί της γης µε την 
θέλησίν του να ζήσουν, µε ηθικάς και υλικάς ανάγκας ίσας. Ο άνθρωπος που πεινά 
είναι ίσος µε τον άνθρωπον που πεινά. Αι αρχικαί ανάγκαι της υπάρξεως είναι αι 
αυταί. Ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι έχουν την θέλησιν και το δικαίωµα να 
ικανοποιήσουν τας ανάγκας των, και να χρησιµοποιήσουν τας ηθικός και υλικάς 
ικανότητάς των. Η θέλησις λοιπόν και το δικαίωµα της ζωής είναι ίσα δι’ όλους. 
Αλλά πγιο πράγµα για σας είναι πραγµατοποιήσιµον και όχι ουτοπία; Το να 
εργάζονται τα 9/10 των ανθρώπων για να σας προµηθεύουν την πολυτέλειαν, την 
απόλαυσιν και την ικανοποίησιν των βδελυρών παθών σας; Είναι ή παντελής 
στέρησις των 9/10 από ό,τι τους αναγκαίοι για µια γερή ζωή και για µια νοητή 
ανάπτυξη; Το να καταντήσετε τα 9/10 των ανθρώπων σε µια κτηνώδη κατάστασι και 
να αποζούν από µέρα σε µέρα µεταχειριζόµενοι αυτούς χειρότερα και από φορτηγό 
ζώα; Πραγµατοποιήσιµον είναι η αθλιότης και η πείνα η οποία κατήντησε µάστιξ της 
ανθρωπότητας; Είναι να αφίνη την γην που του ανήκει ο άνθρωπος και να πλανάται 
ανά την υφήλιον ζητών καµµία διώρυγα κανένα δρόµον σιδηροδρόµου να εργασθή; 
Είναι η αφαίρεσις της γης από τον Θεσσαλόν, η ηποία προτιµάται να µείνη 
ακαλλιέργητος παρά να αποδοθή εις εκείνον ο οποίος δεν θέλει άλλο τι παρά να την 
καλλιεργήση; Είναι για να γυρίζει λούστρος, κλέπτης, τζογαδόρος, τυχοδιώκτης; 
Πραγµατοποιήσιµον είναι η γυναίκα να πουλιέται για να ζήση τα παιδιά της, είναι το 
κλείσιµο του παιδιού στο εργοστάσιο, στο µπακάλικο, στην ταβέρνα; Είναι η ώθησις 
για να καταλάβουν τα ίδια προνόµια και τα παιδιά σας δια της πανουργίας, της 
διαφθοράς, της ισχύος, της σφαγής; Είναι ο διαρκής πόλεµος του ανθρώπου κατά 



του ανθρώπου, του επαγγέλµατος κατά του επαγγέλµατος, του έθνους κατά του 
έθνους; της φυλής κατά της φυλής; Είναι η βροντή του πυροβόλου, η κατερήµωσις 
ολοκλήρων χωρών και η θυσία ολοκλήρων ετών εργασίας εις ένα ολιγοχρόνιον 
διάστηµα; Πραγµατοποιήσιµον είναι η δουλεία και ο εξηυτελισµός της ανθρωπίνου 
φυλής, εκτελούµενος δια του σιδήρου και του βούρδουλα; είναι η κατάντησις του 
εργάτου εις µηχανήν, το φάντασµα του εργάτου επαιτούντος στην πόρτα του 
πλουσίου, τα φαντάσµατα του λαού στας θύρας των κυβερνώντων. Είναι ο αιφνίδιος 
θάνατος µέσα στα µεταλλωρυχεία, ή βραδεία δηλητηρίασις µέσα στα εργοστάσια και 
η παραλυσία µέσα στα υπόγεια; 
Είναι το πνίξιµο µέσα στο αίµα του τολµούντος εργάτου να απεργήση; είναι ο τύφος, 
η φθίσις, η διφθερίτις ο θάνατος; Είναι να πεθαίνει και να σιωπά; Αυτά ονοµάζετε 
πραγµατοποιήσιµα; 
Το να φέρεις ένα άνθρωπον εις θέσιν να φονεύσει έναν όµοιόν του είναι 
πραγµατοποιήσιµον! αλλά το να µη τον φέρεις εις αυτήν την θέσιν είναι ουτοπία! 
Άλλα πγια αντίληψίς σας δεν είναι στρεβλωµένη και κτηνώδης; 
Δεν είσθε σεις οι οποίοι λιµώτετε τα πλήθη και τα ωθείτε εις κλοπάς, εις λεηλασίας, 
εις φόνους και κατόπιν τα δικάζετε και τα φονεύετε; Αυτούς τους ονοµάζωµε κλέπτας, 
κακούργους δολοφόνους αλλ’ εσάς που φονεύετε αυτούς και τόσους άλλους πώς να 
σας ονοµάσωµεν; 
Δεν είσθε σεις οι οποίοι τα µανθάνετε τον χειρισµόν των όπλων κατασκοτονώµενοι 
να εύρετε τελειότερα δολοφονικά όπλα; Δεν είσθε σεις οι κυβερνήται, οι δικασταί, οι 
παπάδες, οι οποίοι οπλισµένοι δια του Νόµου περιθάλψατε και αναπτύξατε τα 
ένστικτα της σκληρότητας εις τον άνθρωπον, τα άγνωστα ακόµη και εις αυτά τα ζώα, 
αποσπώντες κατά τεµάχια τας σάρκας του ανθρώπου, χύνοντες λάδι βραστό στας 
πληγάς των, εξαρθρώνοντες τα µέλη των, θρυµατίζοντες τα κόκαλά των, σχίζοντες 
εις δύο µέρη τον άνθρωπον, δια να συγκρατήσετε την εξουσίαν σας, το Κράτος σας; 
Δεν είσθε σεις οι παπάδες οι διδάσκοντες την ταπεινοφροσύνην, την απάρνησιν του 
εαυτού των, την δήθεν µαταιότητα αυτού του κόσµου, θησαυρίζοντες όµως και 
ωθούντες τα αµαθή πλήθη µέχρι της τρέλλας, του εξηυτελισµού, ίνα προ µιας 
ζωγραφιάς προφέρουν ακαταλήπτους λέξεις, ζητούντες θέσιν στους κόλπους του 
εβραίου Αβραάµ, από κάποιον που εφαντάσθητε και τον οποίον χώσατε µέσα στην 
οµίχλη για να µη αντιληφθούν τα ψεύδη σας, την στρεβλότητά σας, την µοχθηρίαν 
σας; Το µε την πρόφασιν ότι δια των ευλογιών σας, δια των προσευχών σας, θα 
στείλλετε τους πεθαµένους στον παράδεισον, αφαιρούντες κάτι από τον πτωχόν 
λαόν, και το να δηµιουργείτε δια της ολεθρίας διδασκαλίας σας, ταπεινόφρονας, 
δούλους, ραγιάδες, εξηυτελισµένους ανθρώπους και άνευ θελήσεως µηδεµίαν 
αντίληψιν εχόντων περί της φυσικής ζωής, είναι πραγµατοποιήσιµον! Το να 
δηµιουργήση τις όµως ανθρώπους ελευθέρους, ανθρώπους µε θέληησιν, µε 
αξιοπρέπειαν, µε πρωτοβουλίαν, µε λογικήν είναι ουτοπία! 
Το να αφαιρεί το Κράτος τους κόπους, την εργασίαν, τον ίδρωτα του πτωχού λαού, 
υπό την πρόφασιν φόρων, προς προστασίαν δήθεν από εξωτερικόν εχθρόν, τον 
οποίον φροντίζεται να έχετε πάντοτε, είναι πραγµατοποιήσιµον. Αλλά εάν σας 
υποδείξωµεν ότι και ο εσωτερικός µας εχθρός είναι το Κράτος και ο εξωτερικός µας 
το Κράτος, και ότι θέλωµεν ενούµενοι όλοι οι λαοί να εξαλείψωµεν αυτόν τον κοινόν 
εχθρόν, αυτό είναι ουτοπία! Δεν επαρκούν στους διεφθαρµένους αι κατακόµβαι που 
έκαµαν για τους θεούς των, για τους Νόµους των, για τας πατρίδας των, και ζητούν 
ακόµη νέα θύµατα! 



Όταν σας υπακούωµεν τυφλώς, είµεθα πιστοί πολίται, αλλ’ όταν σας υποδείξωµεν 
την παραλογικότητά σας, γενόµαστε προδόται των Νόµων, της πατρίδος, της 
θρησκείας. 
Και εάν έλθη µνια βάρβαρος φυλή και µας κατακτήση; Προβάλλουν όσοι δεν τους 
εγνώρισαν, χωρίς να σκεφθούν ότι ένας λαός ο οποίος αντελήφθη την πραγµατικήν 
ζωήν και έφθασε εις το σηµείον του να συντρίψη το εσωτερικόν Κράτος, είναι 
αδύνατον να υποκύψη εις εξωτερικόν! Αντιληφθέντες το επαχθές βάρος του ζυγού 
του Κράτους που έχωµεν κολληµένο στο σβέρκο µας, και συντρίβοντες, πετώντες 
αυτό κάτω, είναι αδύνατον να δεχθώµεν να µας κολληθή άλλο µε οιονδήποτε 
βαρβαρικόν ή κολακευτικόν χαρακτήρα και εάν µας παρουσιασθή. Θα συντριβεί, θα 
διαλυθή µόλις θα θελήση να µας εγγίσει... 
Θέλωµε να δώσωµεν εις τον λαόν να εννοήση όλην την πλεκτάνην για να µπορέση 
να ιδή καθαρά την απεχθή µορφή του κλήρου και των διαφόρων πολιτικών µε τους 
ποικίλους τίτλους, και όταν τους ιδή ας φέρει κρίσι δική του και ας φροντίση να 
κανονίση την ζωήν του, την πραγµατικήν του τότε ζωήν, κατά την αρέσκειάν του. Ο 
γεωργός µη ειµπορών να καταναλώση όσα προϊόντα εξάγει, ας στέλνη τα 
περισσεύµατα προς τους βιοµηχάνους των πόλεων, και αυτοί ας στέλλουν τας 
αροτρικάς, θεριστικάς, αλωνιστικάς µηχανάς και λοιπά χρειώδη προς αυτούς. Δεν 
έχω την αξίωσιν για να κάµω ένα σχήµα της µελλούσης κοινωνίας, (14) αλλά να 
υποδείξω µερικά στρεβλά της σηµερινής καταστάσεως και να δώσω µνια νύξι σ’ 
εκείνα που θέλωµε. 
Το να έχετε κραιπάλην, τα συµπόσιά σας, τα θέατρά σας, τους βαρβάτους ίππους 
σας, τους θεράποντάς σας είναι πραγµατοποιήσιµον. Το να έχη όµως ο εργάτης, ο 
άνθρωπος την τροφήν του, την κατοικίαν του, την ευηµερίαν του, είναι ουτοπία! Το να 
εργάζωνται όλοι οι εργάται, όλοι οι µύρµηγκες, όλαι αι µέλισσαι είναι 
πραγµατοποιήσιµον! Το να εργασθήτε όµως και σεις οι κηφήνες, οι παράσιτοι, είναι 
ουτοπία! Το να κανονίση ο παραγωγός και καταναλωτής άνθρωπος, την ανταλλαγήν 
του µε άλλον παραγωγόν και καταναλωτήν, χωρίς εσάς τους µεσάζοντας παρασίτους 
είναι ουτοπία. Το να επεµβαίνετε όµως εσείς οι καταναλωταί µόνον, και να 
απογυµνώνετε και τους δύο παραγωγείς είναι πραγµατοποιήσιµον! Παν ό,τι αφορά 
για την ευηµερία του λαού είναι ουτοπία. Παν όµως ό,τι αφορά για την απόλαυσίν 
σας, για την αρπαγήν σας, για το συµφέρον σας, είναι θετικιστικόν, 
πραγµατοποιήσιµον! Και αυτούς τους Νόµους της αρπαγής, του συµφέροντος, της 
επικρατήσεώς σας, µας ωθείτε να σεβασθώµεν. Αυτούς τους Νόµους, οι οποίοι είναι 
προϊόν της σκλαβιάς, της δουλείας, του φεουδαρχισµού, της βασιλείας και οι οποίοι 
αντικατέστησαν τα τερατώδη µαρµάρινα είδωλα, εις τους βωµούς των οποίων 
εθυσίαζον ανθρωπίνους υπάρξεις! 
Θέλωµεν να καταξεσχίσοµεν εντελώς την µάσκαν που φέρετε, για να ιδούν οι 
αντιλαµβανόµενοι, ποίοι κρύπτονται υπό τους διαφόρους τίτλους και τας διαφόρους 
ονοµασίας που εµοιράσθητε και να σχηµατίσουν αυτοί που θα αντιληφθούν την 
πρωτοπορείαν, την εµπροσθοφυλακήν, πετώντες και κρηµνίζοντες αµειλίκτως, παν 
ό,τι εµπόδιο βρίσκουν µπροστά στον δρόµο της ζωής, καθαρίζοντες αυτόν εντελώς, 
για να µπόρεση και ο λοιπός καχεκτικός λαός να τον βαδίση, ανακουφιζόµενος και 
δυναµούµενος πλέον, ως απηλλαγµένος από τον βαρύν ζυγόν σας, από τας 
προλήψεις και δυσειδαιµονίας σας. 
Θέλωµε την ανατροπήν όλου του σηµερινού δολοφονικού συστήµατος. Θέλωµε την 
ριζική εξαφάνισι, τόσον του όζοντος τσουµπέ των Εβραιοχριστιανών, όσον και όλους 
τους µαχαιροφόρους, τους αποζώντας εκ του ιδρώτος του πτωχού λάου και 
υπερασπιστάς των διαφόρων κοινωνικών παρασίτων. Θέλωµε την εξαφάνισι του 



ηµεροµισθίου και του κεφαλαιούχου, του πτωχού και του πλουσίου, του αρχοµένου 
και του άρχοντος, του ζητούντος προνόµια και του παραχωρούντος τοιαύτα.  
Θέλωµε την καθάρισιν του πλανήτου µας από κάθε βρωµερόν κροκόδειλον, από 
κάθε ενοχλητικόν κώνωπα. Θέλωµε να πλύνωµε τον πλανήτη µας από κάθε στίγµα 
βαρβαρότητας. 
Δεν θέλωµε πλέον να φροντίζοµε για την αποκατάστασιν των τέκνων ενός βασιλέως, 
προέδρου, στρατάρχου, τραπεζίτου, και λοιπών παρασίτων, αλλά για την 
αποκατάστασιν όλης της µελλούσης να έλθη γενεάς, γκρηµνίζοντες όλας τας ση-
µερινάς κλίµακας που θέσατε. Θέλωµε ίνα η ερχόµενη γεννεά εύρη τον πλανήτη µας, 
όχι ποτισµένον µε δάκρυα απελπισίας, αλλά µε γέλια χαράς. Όχι κοιλάδα 
κλαυθµώνος αλλά κοιλάδα ευηµερίας, ζωής, απολαύσεως. Ανθόσπαρτον και όχι µε 
αγκάθια. 
Θέλωµεν την ειρήνην, την αρµονίαν και την αγάπην να επικυριαρχήση επί του 
πλανήτου µας, και όχι τα σκήπτρα σας και τας ποιµαντικάς ράβδους σας. Δεν 
θέλωµε να υπακούωµεν εις κανένα πλέον άνθρωπον, αλλά µόνον στην λογικήν. Η 
λογική µόνον θέλωµε να γίνη η φυσική οδηγός στον δρόµο της ζωής µας, και όχι οι 
κώδικές σας, οι δικασταί σας, οι δηµόσιοι κατήγοροί σας. Κανένας δεν θα είναι άξιος 
να κατηγορήση το δηµόσιόν µας, διότι έχοντες πλήρη ελευθερίαν εργασίας και 
δικαιώµατα ίσα στην ζωήν οι άνθρωποι, έχοντες την τροφήν τους, την κατοικίαν τους, 
την απόλαυσίν τους, θα προσπαθούν να ζουν εν αξιοπρεπεία και όχι να βγάζη ο 
ένας τα µάτια του άλλου, όπως σήµερον µε τα διηρηµένα συµφέροντα. Αυτά όλα θα 
εκλείψουν. Χωρίς να προσθέσουµε µία καλλητέρα ανατροφή, µία µεγαλειτέρα 
ανάπτυξιν των ικανοτήτων του ανθρώπου, η οποία θα του προµηθεύση µεγαλειτέρας 
απολαυάς, και τας οποίας δεν θα αποφασίση ποτέ να τας χάση και να βυθίση τον 
εαυτόν του εις µίαν περιφρόνησιν, εις µίαν παντοτεινήν λύπην πράττων ένα φόνο. 
Ηκούσατε ποτέ εργάτην τίνα να κλέψη την εργασίαν του άλλου; όχι βεβαίως. Και εάν 
υπάρξη τοιούτος τις, ηµείς ειµπορούµε πολύ καλλήτερα, και δια της λογικής, να τον 
βάλωµε στην θέσιν του παρά σεις µε τους κώδικάς σας. 
Θέλωµε να συνάξωµε όλους τους κώδικας - από τον δεκάλογον του Μωϋσέως µέχρι 
των σηµερινών δυσεκατοµµυριολόγων - και να τους µεταχειρισθούµε ως έναυσµα 
δια να κάψουµε το σηµερινόν σας απάνθρωπον σύστηµα, χωρίς να ρίψουµε ούτε 
µνια µατιά εάν αυτοί προέρχονται από Μοναρχικούς, Δηµοκράτας ή Σοσιαλιστάς. 
Μας είναι εντελώς αδιάφορον από όποιους και αν φαµπρικαρισθήκανε. Ένα µόνον 
µας ενδιαφέρει: πώς να µη περισωθή έστω και το ελάχιστον σηµείον της 
αποτροπαίου διελεύσεώς σας εκ του πλανήτου µας και φέρει ενόχλησιν στην 
µέλλουσαν γεννεάν. 
Φρίκη σας καταλαµβάνει όταν ακούσετε κοινωνίαν να ζήση χωρίς δικαστάς, 
σπιούνους, δηµίους, αστυνόµους, υπουργούς κτλ. Αλλά δεν γνωρίζετε ότι µία 
πραγµατιστής, µία θετικότης, δεν έχει ανάγκην από κανένα φύλακα, από κανένα 
σπιούνο, δήµιον, υπουργό, διαχειριστή κτλ. και ότι η απλουστάτη ύπαρξις ενός εξ 
αυτών µαρτυρεί ουτοπίαν; 
Πού είναι αι παρελθούσαι ισχυροί Μοναρχίαι; δεν ήσαν ουτοπία και εξηλήφθησαν; 
Δεν τείνουν τα συντάγµατα σας στην εξαφάνισι από τους δηµοκράτας; 
Δεν τείνουν η Αµερικανική, η Γαλλική δηµοκρατίαι στην εξαφάνισιν; (15) Κάθε 
πράγµα που συγκροτείται δια της βίας, µε κατασκόπους, µε µπαγιονέτες, µε φύ-
λακας, µε λαιµητόµους κλπ. δεν είναι ουτοπία; τόσον σας απετύφλωσεν η απληστία 
της αρπαγής, ώστε να µη διακρίνετε την ουτοπίαν από τον θετικισµόν; 
Αλλ’ εάν ευρίσκεσθε εις τον θετικισµόν, προς τι ο αέναος φόβος της επαναστάσεως; 
η πραγµατικότης µπορεί να φοβηθή ποτέ από την αβεβαιότητα, η αλήθεια από το 



ψεύδος, η δικαιοσύνη από την αδικίαν, η λογική από την παραλογικότητα; Μήπως 
δεν είναι επειδή έχετε µε το µέρος σας την αβεβαιότητα, το ψεύδος, την αδικίαν, και 
την παραλογικότητα, που προσπαθείτε, δια της βίας αφ’ ενός, µε καλοπληρωµένους 
και χορτάτους επιστήµονας αφ’ ετέρου, να µας πείσετε, ότι όλα τα άλλα είναι ουτοπία, 
και µη έχοντες πάλιν πεποίθησι σ’ αυτήν την βίαν και την πειθώ, λαµβάνετε τας 
µεγαλειτέρας προφυλάξεις, εκ φόβου µη σας αντιληφθώµεν και ρίπτοντες την µάσκα, 
σας επαναστατήσωµεν; 
Μήπως δεν εννοήσαµεν ότι εάν δεν εξήρχοντο οι σοσιαλισταί θα καταλαµβάνατε 
εσείς οι ίδιοι τας θέσεις των, για να κατευνάσετε την επανάστασιν, δίδοντες εις τον 
λαόν θάρρος, υποµονήν και ελπίδα; Και όταν ίδατε στην Αγγλίαν τους 
µεταλλωρύχους εξηγριωµένους και ετοίµους εις επανάστασιν, δεν εσπεύσατε εκ του 
φόβου σας, σεις οι ίδιοι οι αστοί και εζητήσατε να σας δώσουν 30 βουλευτάς, τους 
οποίους ετιτλοφορήσατε Εργατικούς και κατευνάσατε τα πλήθη δι’ αυτού του δόλου, 
στα οποία ανεπτερώθη νέον θάρρος, νέα ελπίς; Αλλά θα µπορείτε να απατάτε αυτά 
τα ασυνείδητα πλήθη - τα οποία δεν εγνώρισαν την έλλειψιν των γνώσεών των, 
αφηρηµένα ως είναι στην συγκράτησιν των θέσεών των, και νοµίζοντα ως µόνον 
προορισµόν το φάγωµα, το κένωµα και τον ύπνον... απαράλλακτα όπως και οι 
Εσκιµώοι - µέχρι τινός σηµείου ακόµη. Όταν όµως σχηµατισθή η επαναστατική 
ενεργός µειονοψηφία, και αισθανθή αρκετά ισχυράν εαυτήν ή κατάλληλον µίαν 
περίστασιν όπως δώσει το τελευταίον πλήγµα στο σύστηµά σας, εστέ τότε πλέον ή 
βέβαιοι ότι αυτά τα πλήθη που απατάτε σήµερον δια µυρίων τεχνασµάτων, αυτά τα 
ίδια θα επιπέσουν εναντίον σας, µε τόσην αγριότητα µε όσην ασυνειδηοίαν 
απατώνται σήµερον. 
Και τι προϊόντα µπορούν να µας παρέξουν αυταί αι στρατιαί των βουλευτών, 
υπουργών, πρωθυπουργών και εν γένει όλων των διαχειριστών; Το να συνέρχονται 
και να συσκέπτονται τίνι τρόπω θα µπορέσουν να κατασκευάσουν ευνοϊκότερους 
Νόµους για τα συµφέροντα της τάξεώς των, της επικρατήσεώς των, τους οποίους 
οφείλοµεν να υπακούωµεν; ή το να σκέπτονται µε τι τρόπο θα µπορέσουν να βάλ-
λουν νέους φόρους, νέας αφαιµάξεις, αµέσους ή εµµέσους; ή το να παίζουν αυτό το 
γελοίον παιχνίδι της λεγοµένης Διπλωµατίας; ή το να ξεχωρίζουν άλλους, από τον 
λαόν, για τη λαιµητόµο και άλλους για τας ειρκτάς; Παράγουν άλλα προϊόντα εκτός 
αυτού του είδους; Έχωµεν ανάγκην αυτών των προϊόντων των, αυτής της λεγοµένης 
των επιστήµης; Όχι βέβαια! Όταν πρόκειται για τας ανάγκας της ζωής µας, ηµείς οι 
ίδιοι γνωρίζοµεν αυτάς πολύ καλλήτερα από αυτούς. 
Πρέπει τάχα να υπάρχουν βουλευταί για να λιθοστρωθή ένας δρόµος; ή αν δεν 
υπάρχουν υπουργοί, πρωθυπουργοί και λοιποί παράσιτοι, µόνον µε τους µηχανικούς 
εργάτας, θα αρνηθούν αι ατµοµηχαναί να κινηθούν; ή η συγκοµιδή δεν θα γίνη 
πλουσία εάν εκλείψουν αυτοί; Πού µας χρειάζεται η επέµβασίς των; για να 
σκέπτονται τα άνω ως είπαµε άχρηστα και βλαβερά εις την εν γένει ζωήν µας; Και 
όταν πρόκειται για χρήσιµόν τι, γιατί να βάζωµεν άλλους να σκέπτονται για µας, οι 
οποίοι θα προσπαθήσουν βεβαίως να επωφεληθούν περισσότερον εκ της αδυναµίας 
µας, προς βλάβην µας; Γιατί τότε κρατώµεν το µνιαλό µέσα στας κεφαλάς µας; πώς 
θα το αναπτύξωµε για να σκέπτεται και να ενεργεί εάν φοβούµεθα µη 
παρεκτραπώµεν; Αλλά τότε γιατί για να συνειθίση το παιδί σου να περπατή και να 
είσαι πγιο ασφαλισµένος ότι δεν θα πέση δεν περπατείς εσύ στον τόπον του; το 
δίδεις κάποιο στήριγµα θα ειπής, το παιδί σου ή ευρίσκεται η µητέρα πλησίον του 
πάντοτε και προσέχει. Αλλά µήπως και ηµείς ενεργούντες κατ’ αυτόν τον τρόπον, δεν 
δίδωµε στον λαόν το µεγαλείτερον στήριγµα τον καλλήτερον οδηγόν, την Λογικήν; 



Δεν αναγνωρίζετε ακόµη ότι είσθε περιττοί και βλαβεροί µάλιστα, στην κοινωνίαν; ή 
δηµιουργούντες εχθρούς και φανατίζοντες τα πλήθη, νοµίζετε ότι δεικνύετε 
χρησιµότητα τίνα, τιθέµενοι ως φρουροί δήθεν της πατρίδος; Αλλά δεν βλέπετε 
πλέον ότι οι λαοί δεν θέλουν εχθρούς, ότι έσβυσαν τα παρελθόντα, δεν 
ευχαριστούνται στα παρόντα, και θέλουν να βαδίσουν Υψηλοί στο µέλλον; 
Γιατί τας επιθέσεις που έκαµαν οι προγονοί µας στους άλλους λαούς τας αναφέρετε 
ως δόξαν, εκείνας δε που υπέστησαν, ως βαρβαρότητα; Πρέπει λοιπόν για τας 
πράξεις των προγόνων µας, ίνα ηµείς οι σηµερινοί λαοί, διαιωνίζαµε τα µίση και το 
αλληλοφάγωµα, έχοντες εσάς επί κεφαλής δια να τα υποδαυλίζετε, αντλούντες νέα 
κέρδη και ωφελείας από τα µίση µας, και ηµείς νέαν αθλιότητα και θάνατον; Βεβαίως 
όχι. Παρήλθε και αυτών η εποχή. Και τι σχέσιν έχει για µας τους λαούς, τους εργάτας, 
τους αποκλήρους, η αφηρηµένη λέξις Πατρίς, µε την ζωήν; όταν αφαιρούντες το 
µητρικόν δίκαιον, καταρρίψατε την µητρίδα και εθεσπίσατε σεις οι µυστακοφόροι, το 
πατρικόν, έπαθε τίποτε η ζωή εκ της αλλαγής αυτής των λέξεων: Μητρίς-Πατρίς; Όχι 
βεβαίως. Και εάν συνέτεινε µόνον αυτή η αλλαγή εις την υποδούλωσιν της γυναικός 
και του εργάτου, ιδού έρχεται ο Άνθρωπος να επιδιόρθωση το λάθος των 
κτηνανθρώπων, δια της καταλύσεως και της δευτέρας και να δώση δικαιώµατα ίσα 
εις όλους, ή µάλλον να κατάλυση κάθε ίχνος επικυριαρχικόν. 
Θέλωµε να καταρίψωµε όλας αυτάς τας διεστραµµένας αντιλήψεις σας, όλας τας 
δηλητηριώδεις διδασκαλίας σας, όλας τας παραλόγους θεωρίας σας. Θέλωµεν να 
δηµιουργήσουµε ανθρώπους ωφελίµους, µε ορθάς αντιλήψεις και µε στερεάς βάσεις. 
Θέλωµεν ανθρώπους σκεπτοµένους και ενεργούντες µε τα µυαλά τους, κινουµένους 
και ζώντας κατά την θέλησίν των. Θέλωµεν ανθρώπους µε δική τους κρίσι µε δική 
τους θέλησι, µε δική τους πρωτοβουλία και όχι ουραγγοτάγκους µε λάρυγγα 
παπαγάλου. Αρκεί πλέον αυτό το άγριον και απάνθρωπον καρναβάλι!  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 

Αυτοί οι Αναρχικοί ζητούν πράγµατα ωραία µεν, αδύνατα όµως και επικίνδυνα προς 
το παρόν. Αυτή είναι η κρίσις των σοσιαλιστών. Όχι των εργατών τοιούτων και 
µερικών άλλων φαντασιοπλήκτων, που παρεχώρησαν τας κεφάλας των για να τας 
χρησιµοποιήσουν οι αρχηγοί για ντολµάδες, αλλ’ αυτών των αρχηγών των 
κοµµάτων. Γιατί µόνον αυτοί είναι αρµόδιοι να φέρουν κρίσεις στα συνέδριά των 
(στας οικουµενικάς συνόδους των) και ό,τι αποφασίσουν οι αρχηγοί, µε άλλα λόγια οι 
πατέρες, οι λοιποί πιστοί ωφείλουν να το σεβασθούν, έστω και αν απεφασίσθη 
αύξησις νηστείας... Ωρίστε προτείνοµεν να φέρωµεν αυτήν την µεταρύθµισιν και 
αυτοί την απωθούν. Και διατί; διότι δεν πιστεύουν εις άλλο τι παρά στην 
επανάστασιν. Και µ’ αυτήν την δικαιολόγησί των νοµίζουν ότι εκτύπησαν τον 
Αναρχισµόν, ενώ πραγµατικώς κτυπούν την σαν τον αερόµυλο στον ίδιο κύκλο 
στρεφοµένην φαντασίαν των. Μεταρύθµισις, δηλαδή: εάν ή µηχανή που µας 
θρυµµατίζει, µας φαίνεται βαρεία, να την ελαφρύνουν ολίγον. Μεταρύθµισις δηλ: 
µετατροπή, µετάθεσις του κακού. Σε πονεί το µάτι σου να τον µεταθέσουν στο πόδι 
σου! Εάν αντί να ερωτήσουν γιατί απωθούν αυτήν την µεταρύθµισιν, ερωτούσαν 
γιατί οι αναρχικοί είναι επαναστάται, αυτό θα τους έφερε να ανακαλύψουν όλως 
διαφορετικάς ιδέας και τότε θα έφερον και όλως διαφορετικήν γνώµην (ίσως να µη 
τους συµφέρει). 
Όχι κύριοι, δεν θέλωµε κανένα πλέον να επιφορτήσωµεν για να ενεργήση και να 
σκεφθή για µας. Σεις οι οποίοι λέγετε ότι θέλετε την γενικήν ελευθερίαν (όχι εννοείτε 
την ατοµικήν) γιατί λυπείσθε και τρέµετε στην παντελή εξαφάνισι του σηµερινού 



καθεστώτος; Το Κράτος σας λέγεται ότι θα είναι µνια σκιά Κράτους, και ότι η 
προσπάθειά σας θα είνε να εξασφαλίσετε την ελευθερίαν εις όλους, συµµορφούµενοι 
πάντοτε µε την γενικήν θέλησιν. Δηλαδή θα είναι µία τυραννία της πλειονοψηφίας, 
την οποίαν η µειονοψηφία θα είνε υποχρεωµένη να υποφέρει. Αλλά τι µε µέλλει 
εµένα το άτοµον, που ευρέθην µε το µέρος της µειονοψηφίας εάν η τυραννία (έστω 
και ελαφρά πάντοτε όµως τυραννία) προέρχεται από την πλειονοψηφίαν ή από ένα 
µόνον; ή πρέπει να κύψω µοιρολατρικώς, προ της πλειονοψηφίας, διότι ως τοιαύτη 
έχει δίκαιον; αλλ’ ο Γαλλιλαίος δεν ήτο µόνος που είχε δίκαιον απέναντι όλων; Και δια 
να επιτευχθή, έστω αυτό, νοµίζετε ότι δεν υπάρχει ανάγκη επαναστάσεως; πού και 
πότε ήλλαξε πολίτευµα άνευ αυτής; η Πορτογαλία θα εγίνετο δηµοκρατία; Αλλ’ αφού 
η επανάστασις είναι αναπόφευκτος, αφού θα διατρέξωµεν αυτόν τον κίνδυνον, δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να αφήσωµεν έστω και το ελάχιστον ίχνος επικυριαρχίας. Δεν 
υπάρχει κανένας όρος µεταξύ Κράτους και ατοµικής ελευθερίας; Όχι: Γι' αυτό θέλωµε 
την παντελή εξαφάνισι αυτού µετά της σκιάς του. 
Δεν θέλωµε κανέν ενθύµιον να κρατήσωµεν εξ αυτού, διότι είµεθα πλέον ή βέβαιοι, 
ότι θα µας φέρη λύπην και βάρος περισσότερον, µ’ όσα ευγενή και αγγελικά 
αισθήµατα και εάν είσθε παραγεµισµένοι εσείς που θα ελαφροδιοικήσετε. 
Αποτροπιαζόµεθα την εξουσίαν του ανθρώπου επί του ανθρώπου, και όσην ελαφράν 
και αν την λέγετε αυτήν, µας προκαλεί πάλιν µίαν αυτόµατον επανάστασιν, 
απαράλλακτα όπως το εµετικό φέρνει το ξέρασµα... 
Αλλά η επανάστασις θα κάµη θύµατα, θα χύση αίµατα, και ηµείς θέλουµε να τα 
αποφύγουµε αυτά. Αυτό είνε µια ωραία δικαιολόγησις. Σ’ αυτό συµφωνώ. Το να θέλη 
τις να αποφύγη την αιµατοχυσίαν, το να θέλη να ολιγοστεύση την αθλιότητα κτλ. αυτό 
αποδεικνύει άνθρωπον έχοντα αισθήµατα ευγενή. Αλλ’ όταν πρόκειται να παλαίση τις 
εναντίον της σηµερινής κοινωνικής καταστάσεως πρέπει τάχα να αποφεύγη του να 
βοηθήση αυτούς τους καθηµερινώς ευρίσκοντας τον θάνατον, µε την πρόφασιν µιας 
υποθετικής βαθµιαίας καλλητερεύσεως; 
Και ηµείς δεν θέλωµε την αιµατοχυσίαν, και ηµείς δεν θέλωµε θύµατα, και ηµάς δεν 
µας ευχαριστεί το αιµατοκύλισµα, αλλά πιστεύετε ότι, και η ειρηνική .διεκδίκησις της 
βαθµιαίας καλλητερεύσεως, δεν έχει περισσότερα θύµατα; 
Πόσαι κραυγαί πόνου δεν υψούνται κάθε στιγµήν, χωρίς τίποτε να γίνη για να 
µετρίαση τους πόνους των, χωρίς κανέν διάβηµα να γίνη προς εκείνους που προ-
ξενούν αυτούς τους πόνους; Πόσοι δυστυχείς πνίγονται χωρίς ν’ αφίσουν την 
παραµικράν φωνήν; 
Κάθε ώρα, κάθε λεπτόν της ζωής, πόσαι καρδίαι, πόσαι υπάρξεις δεν θρυµ-
µατίζονται, δεν κατασπαράσσονται από την ασυνειδησίσν των εξουσιαζόντων, χωρίς 
και ηµείς, που υποφέρωµεν απ’ αυτούς τους πόνους και τρίζουµε τα δόντια µας όταν 
ακούωµεν τας γοεράς κραυγάς των να ξεσχίζουν την καρδιά µας, να µπορούµε, να 
έλθουµε εις βοήθειάν των, δεµένοι ως είµεθα µε τους θεσµούς, µε τους νόµους και µε 
την ολεθρίαν οικονοµικήν κατάστασιν; Αλλ’ αφού κλείετε τα µάτια σας για τα θύµατα 
της βαθµιαίας καλλητερεύσεως, γιατί αισθάνεσθε φρίκην για τα φανταστικά θύµατα 
της επαναστάσεως; διότι συγγενεύετε περισσότερον µ’ εκείνους; αλλά τότε, εδώ 
πάλιν χωριζόµεθα, και ηµείς συγγενεύοµεν και ενδιαφερόµεθα πολύ περισσότερον 
για τους άλλους και θέλωµεν όσον το δυνατόν ταχύτερον να παύση αυτός ο 
αλληλοσπαραγµός των κτηνανθρώπων για να αναφανή ο Άνθρωπος. 
Και ηµείς θέλωµεν να αποσπάσωµεν αυτά τα θύµατα από το Κοινωνικόν τέρας! και 
θα είµεθα ευτυχείς εάν βλέπαµε να µετριασθή το κακόν, µε κίνδυνον ακόµη να ιδούµε 
αποµακρυνοµένην την πλήρη πραγµατοποίησιν εκείνων που θέλωµεν, εάν 
µπορούσατε να µας αποδείξετε την αποτελεσµατικότητα των προτεινοµένων σας 



φαρµάκων. Αλλ’ έως σήµερα δεν κάµατε τίποτα παρά να απατάτε µε µνια ψεύτικη 
ελπίδα εκείνους που υποφέρουν και να αργοπορείτε, να οπισθοδροµείτε κατ’ αυτόν 
τον τρόπον την απόκτησιν της συνειδήσεώς των, βοηθούντες το Κράτος στον 
ασυνείδητον δρόµον του, να καταθρυµµατίζει ακαταπαύστως τας συνειδήσεις και την 
ζωήν του ανθρώπου: 
Σφετεριζόµενοι την γην µας, την εργασίαν µας, τον ιδρώτα µας, την ύπαρξίν µας, 
εκµεταλλευόµενοι τας συζύγους µας, τα τέκνα µας, τας αδελφάς µας, την αµάθειάν 
µας, έρχεσθε σεις στο µέσον µε τα υστερικά σας αισθήµατα και φωνάζετε, δήθεν ως 
θέλοντες να αποφύγετε την αιµατοχυσίαν: συσωµατωθείτε και ζητήσετε τα 
δικαιώµατά σας νοµίµως, ανθρωπίνως; 
Αλλά από πγιους να τα ζητήσωµε νοµίµως και ανθρωπίνως; και τα αφήρπασαν αυτοί 
νοµίµως, τα οικειοποιήθησαν ανθρωπίνως; Και στην πρώτην, δευτέραν, χιλιοστήν, 
δυσεκατοµµυριοστήν έστω ζήτησιν θα µας τα προσφέρουν σαν Αγιο-βασιλιάτικο 
δώρο; Τι γελοίοι που είσθε! Αλλ’ αµφιβάλλω αυτό να το πιστεύετε σεις οι ίδιοι. 
Και πώς θα κατωρθωθή; 
Δια της Νοµίµου οδού; µ’ ένα κοµµάτι ψήφο. 
Και πού; Σε µνια κοινωνία που η ενέργεια του ατόµου είναι περιωρισµένη από τον 
κάτοχον του χρήµατος; σε µνια κοινωνία που το παν πληρώνεται, που το παν 
πωλείται; Σε τέτοια κοινωνία µπορεί να υπάρξη νόµιµος δράσις, ανωτέρα από 
εκείνον που κατέχει το χρήµα; Σε µνια κοινωνία που το παν είναι υποτεταγµένο στην 
δύναµιν του χρήµατος, δεν θα είναι η νοµιµότης και η ισχύς σ’ εκείνον που το κατέχει; 
Δεν θέλετε να εννοήσετε και σεις ότι βλάπτετε περισσότερον δια της τεχνητής 
ρητορίας σας προς τα πλήθη (όχι βεβαίως για να πληρωθείτε µόνον µε 
χειροκροτήµατα...) ωθούντες αυτά στην εγκαρτέρησιν δια τεχνιτών ελπίδων; 
Έχωµε πλήρη πεποίθησι ότι οι προνοµιούχοι δεν θα ενδώσουν ποτέ άνευ βίας. Το 
παν µας αποδεικνύει ότι η κοινωνική οργάνωσις µας οδηγεί σ’ ένα κατακλυσµό, που 
δεν είνε δυνατόν κλείοντες τα µάτια να τον αποφύγωµε και ότι δεν υπάρχει άλλη 
διέξοδος, παρά να προετοιµασθώµεν και όταν εκραγή να φέρωµεν όσον το δυνατόν 
περισσοτέραν ωφελείαν. 
Η ιστορία µας διδάσκει ότι αι επαναστάσεις γίνονται πάντοτε εκ µιας µειονοψηφίας, 
αισθανοµένης τον σκοπόν που θέλει να φθάση και η οποία δίδει την ώθησιν και τον 
χαρακτήρα εις αυτήν, των λοιπών παθητικών και αδιαφόρων, συµµορφουµένων 
προς την νέαν ζωήν που εχάραξαν οι επαναστάται. Αυτήν την µειονοψηφίαν δια της 
διαδόσεως των ιδεών µας θέλωµε να σχηµατίσωµεν. 
Άλλως τε εάν τώρα εις τον καιρόν της σχετικής ησυχίας που διερχόµεθα, δεν 
διαδώσωµεν την αλήθειαν, αφυπνίζοντες τα άτοµα, πότε θα το κάµωµεν; Όταν θα 
ανάψη η Επανάστασις εις ολόκληρον την Ευρώπην, µέσα στην κάπνην των 
οδοφραγµάτων ή στα ερείπεια αυτής; 
Πρέπει να έχωµεν την απόφασιν παρµένην και την θέλησιν ακλόνητον εκ των 
προτέρων για να την εκτελέσωµεν, διότι τότε δεν θα είνε πλέον καιρός συζητήσεων 
αλλά δράσεως. 
Ίδαµε τας προηγουµένας επαναστάσεις εις την Γαλλίαν του 1848 και 1870. Η 
αριστοκρατία τότε εγνώριζε τι έπρεπε να κάµη την ηµέραν που ο λαός θα α-
ναποδογύριζε την Κυβέρνησιν. Εγνώριζε ότι έπρεπε να οπλίση τους µικροαστούς και 
έχουσα τα κανόνια, την συγκοινωνίαν και το χρήµα θα απέλυε αυτούς και τους 
µισθοφόρους της εναντίον των εργατών, την ηµέραν που θα τολµούσαν να 
διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους. Αλλ’ ο λαός δεν εγνώριζε τίποτε και επανελάµβανε 
ηλιθίως µαζύ µε τους αστούς και µικροαστούς εις την επανάστασιν του 1848: 
δηµοκρατία και γενική ψηφοφορία, εις δε την του 1870 εφώναζε µαζύ µε τους 



µικροαστούς όλος ο εργαζόµενος πληθυσµός: Κοµµούνα! αλλά και πάλιν δεν είχον 
καµµίαν σαφήν ιδέαν τι έπρεπε να κάµουν για να λύσουν το ζήτηµα του άρτου και της 
εργασίας. Έπρεπε να κατασχέσουν όλα τα βιοµηχανικά εργαστήρια εν ονόµατι της 
Κοµµούνας; Έπρεπε να καταλάβουν τας οικίας και να τας κηρύξουν δηµοσίας; 
Έπρεπε να κατασχέσουν τας ζωοτρόφος και να οργανώσουν τον σισιτισµόν, κτλ. εξ 
όλων αυτών δεν είχον καµµίαν ακριβή ιδέαν. 
Από την διάδοσιν λοιπόν των ιδεών µας εξαρτάται η παρούσα και η µέλλουσα 
ενέργεια, ίνα την ηµέραν της επαναστάσεως όταν οι συνεργατικοί, οι σοσιαλισταί και 
όλα τα αλλά χρώµατα θα τρέχουν εις την Βουλήν για να βγάλουν, συζητούντες, τα 
διατάγµατά των, ηµείς οι αναρχικοί να τρέξωµεν, ωθούντες και τον λαόν, να 
καταλάβωµεν στον τόπον τα εργοστάσια, τας οικίας, τας σιταποθήκας, εν συντοµία 
όλον τον κοινωνικόν πλούτον, την γην, καταστρέφοντες κάθε παληόχαρτο και 
οργανούντες εις κάθε κοινότητα, εις κάθε όµιλον την παραγωγήν και την 
κατανάλωσιν. 
Ηµάς σήµερον µας ενδιαφέρει να ορίσωµεν τον σκοπόν που θέλωµε να φθάσουµε, 
και να τον σηµειώσωµε µε λόγους και µε πράξεις, κατά τρόπον ώστε να τον κάµωµε 
λαϊκόν, ίνα την ηµέραν της επαναστάσεως εξέρχεται εξ όλων τα στόµατα. Διότι εάν η 
µειονοψηφία που θα δράση θα βλέπη καθαρώς τον σκοπόν, ο πολύς όµως 
πληθυσµός θα ευρεθή εντελώς στρεβλωµένος από τον τύπον τον αστοκρατικόν, τον 
φιλελεύθερον, τον συνεργατικόν κλπ. και γι’ αυτό οφείλοµεν να εργασθώµεν µ’ όλας 
τας δυνάµεις µας όπως καλλιεργήσωµεν το έδαφος, ίνα µη εύρωµεν πολλάς 
δυσκολίας, από σήµερον. 
Διότι εάν ο κοινωνικός πλούτος µείνη στας χείρας µερικών που τα κατέχουν σήµερον, 
εάν τα εργοστάσια, τα ναυπηγεία, και λοιπά βιοµηχανικά εργοστάσια µένουν πάλιν 
ως ιδιοκτησία των παραφεντάδων, εάν οι σιδηρόδροµοι, τα µέσα µεταφοράς, µένουν 
στα χέργια των εταιριών, εάν αι οικίαι και λοιπά κτίρια µένουν ως ιδιοκτησία των 
σηµερινών που τα κατέχουν, αντί όλα αυτά να καταληφθούν ως εκραγή η 
επανάστασις και να τεθούν εις την διάθεσιν των εργατών: του λαού: εάν οι 
επαναστάται δεν καταλάβουν τας τροφάς και τας αποθήκας των πόλεων και δεν 
οργανώσουν να τα θέσουν εις την διάθεσιν εκείνων που θα τα έχουν ανάγκην, εάν η 
γη µείνη ως ιδιοκτησία των τραπεζιτών και των τοκογλύφων και εάν τα µεγάλα 
ακίνητα δεν παρθούν από τους ιδιοκτήτας για να τεθούν εις την διάθεσιν εκείνου που 
θέλει να καλλιεργήση το έδαφος, εάν εξακολούθηση µία τάξις κυβερνητών να 
διατάσση τους κυβερνώµενους, η εξέγερσις αύτη δεν θα είναι επανάστασις και θα 
γίνη ανάγκη να ξαναρχίσουµε. 
Για να µπορέσουµε λοιπόν να αντεπεξέλθωµεν εις αυτόν τον κίνδυνον δεν είνε προς 
το παρόν παρά ένα µόνον µέσον: να εργαζώµεθα ακαταπαύστως για να 
διαδώσωµεν την απαλλοτρίωσιν. Η λέξις απαλλοτρίωσις να διεισδύση εις όλας τας 
πόλεις, κωµοπόλεις και χωρία ως την µεµονωµένη καλύβη του χωρικού. Να 
συζητηθή από κάθε εργάτην, από κάθε χωρικόν και να σχηµατισθή εις αυτούς η ιδέα 
ότι η µόνη καθιερωµένη ιδιοκτησία εξ αυτής της φύσεως είναι η ζωή και όλα τα 
αναγκαία προς συντήρησιν και ανάπτυξιν αυτής. 
Η επανάστασις είναι το µόνο µέσον µας όπως φθάσωµεν τον σκοπόν, την πλήρη 
χειραφέτησι του ατόµου, ίνα βαδίση πλέον ανενόχλητον τον δρόµον της ζωής του 
αναπτύσσον ελευθέρως τας υλικάς και ηθικάς του ανάγκας. 
Για µας η κοινωνική επανάστασις δεν υφίσταται σε µνια απλή αλλαγή του Κράτους, 
αλλ’ εις την παντελή µετατροπή της κοινωνικής καταστάσεως. Εις την κατάλυσιν 
όλων των πολιτικών, θρησκευτικών και οικονοµικών θεσµών, και την κατάθεσιν της 



γης και των εργαλείων (τα οποία ανήκουν στας περασµένας γεννεάς) εις την διάθεσιν 
κάθε ανθρώπου. 
Δεν είναι ιδρύοντες ένα Κράτος της εκλογής µας που θα µπορέσουµε να ε-
λευθερωθούµε, αλλά καταστρέφοντες κάθε τοιαύτην προσπαθείαν που θα θέληση να 
αντικαταστήση αυτό. Η πάλη θα είνε παντού όπου θα υπάρχει εξουσία προς 
αναποδογυρισµόν: δήµος ή νοµαρχία: παντού όπου θα υπάρχει έδαφος προς 
εκµετάλλευσιν, για να εµποδισθή, ένα σηµείον πολιτικής δουλείας ή οικονοµικής, για 
να καταστροφή. Και γι’ αυτήν την πάλην, εννοεί τις ευκόλως, ότι δεν είνε 
περιµένοντες διαταγάς ή συµβουλάς από κανέν Κράτος που θα φέρωµεν αποτέλε-
σµα, αλλά γνωρίζοντες και ενεργούντες µόνοι παντού όπου θα υπάρχουν άτοµα 
φροντίζοντα για την απελευθέρωσίν των. Είναι παντού ταυτοχρόνως, εις όλα τα 
σηµεία που οφείλει να εξαπλωθή η πάλη. Νικηµένοι στο ένα µέρος, νικώντες στο 
άλλο, η επανάστασις θ’ ανοίξη τον δρόµον της, δια να µη σταµατήση παρά µόνον 
όταν θα κατατσακισθή και θα εκλείψη εντελώς και η τελευταία προσπάθεια του 
Κράτους, και το τελευταίον ίχνος της εκµεταλλεύσεως. 
Αρκεί πλέον Κυβερνήσεις, θέσιν στον Λαόν, στον Αναρχισµόν! 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΛΕΓΟΝΤΑΣ 

Το ιδανικόν σας είνε εξαίρετον και η πραγµατοποίησίς του θα φέρη την ειρήνην και 
την ευτυχίαν επί της γης, αλλά πόσον είνε ολίγοι εκείνοι που το επιθυµούν και πόσον 
ολίγοι εκείνοι που το αντιλαµβάνονται. Είσθε µνια µειονοψηφία, όµιλοι διεσπαρµένοι 
εδώ κι εκεί, χαµένοι µέσα σ’ ένα πλήθος ασυνείδητον, αδιάφορον, και έχετε απέναντί 
σας έναν τροµερόν εχθρόν καλώς οργανωµένον και έχοντα στην διάθεσίν του 
στρατούς, χρήµα, και την στρεβλωτικήν εκπαίδευσιν. Την πάλην που αναλάβατε είναι 
υπερτέρα των δυνάµεών σας. 
Αυτήν την αντιλογίαν ακούωµεν συχνά από εκείνους που εκθέτωµεν τας ιδέας µας. 
Ότι οι αναρχικοί όµιλοι ευρίσκονται εν τη εσχάτη µειονοψηφία, συγκρίσει προς τα 
εκατοµµύρια, ουδέν αληθέστερον. Αλλά µήπως και κάθε νέα ιδέα που παρουσιάζεται, 
δεν αρχίζει από µνια µειονοψηφία πάντοτε; Πιθανόν ηµείς µέχρι της ηµέρας της 
επαναστάσεως να µείνωµεν εν τη µειονοψηφία ως οργάνωσις, αλλ’ αυτό είνε κανέν 
σοβαρόν επιχείρηµα µήπως εναντίον µας; Τώρα έχουν την πλειονοψηφία οι 
επιτήδειοι, πρέπει λοιπόν γι’ αυτό να γίνωµε και ηµείς τοιούτοι; έως προχθές στην 
Πορτογαλίαν ήσαν οι βασιλικοί, αλλ’ οι δηµοκράται έπρεπε να παραιτήσουν τας ιδέας 
των, αφού έβλεπαν ότι το πνεύµα του λαού εξελίσσετο προς αυτάς; Αυτά ολίγον µας 
ενδιαφέρουν, εκείνο που µας ενδιαφέρει πραγµατικώς είναι, εάν τα πνεύµατα των 
λαών εξελίσσωνται συµφωνάµε τας ιδέας µας ή όχι και βλέπωµεν ότι µακράν του να 
φέρωνται οι λαοί προς την δεσποτικήν εξουσίαν φέρονται ακατασχέτως προς την 
πλήρη ελευθερίαν του ατόµου. Δεν κλίνουν ποσώς προς την ατοµικήν ιδιοκτησίαν 
αλλά προς την εκ κοινού παραγωγήν και κατανάλωσιν. 
Και αυτούς τους πόθους των ερχόµεθα να αναπτύξωµεν, να ωθήσωµεν, βοηθούντες 
αυτούς εις την κατάρριψιν σήµερον µιας προλήψεως, αύριον µιας δεισιδαιµονίας, 
µεθαύριον ενός σεβασµού, ενός πατροπαραδότου και ούτω καθεξής προλειαίνοντες 
τον δρόµον βαδίζωµεν προς την επανάστασιν - καραδοκούντες πάντοτε όπως 
επωφεληθώµεν µιας περιστάσεως - ουχί δια ψευδών και τεχνητών διαδόσεων, αλλά 
δια της αληθείας, διότι είµεθα βέβαιοι ότι µόνον δι’ αυτής ευρίσκει το άτοµον την 
συνείδησίν του και κατά συνέπειαν µόνον αυτή θα φέρη την παντελή ανατροπήν του 
ψεύδους, του καθεστώτος. Άλλως τε, ως προείπωµεν, η ιστορία µας διδάσκει ότι 
εκείνοι που ευρίσκονται εν τη µειονοψηφία την παραµονήν µιας επαναστάσεως 



γίνονται πολύ υπέρτεροι την ηµέραν αυτής, εάν ο σκοπός των είνε σύµφωνος µε 
τους πόθους του λαού.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

(1) Δεν είναι εις το έπακρον αξιοσηµείωτον ίνα η τάξις των σπονδυλωτών, των πγιο 
διαφόρων, των αµφιβίων ιχθύων, των ερπετών, των πτηνών και των µαστοφόρων, 
να µη διακρίνονται το εν εκ του άλλου, εις την αρχήν της εµβρυολογικής εξελίξεώς 
των, ως πολύ αργότερα, όταν πλέον τα ερπετά και τα πτηνά διακρίνονται ο σκύλος 
και ο άνθρωπος να εξακολουθούν µέχρι της 7ης εβδοµάδος να είναι όµοιοι; Πώς λοι-
πόν να αµφιβάλλωµεν, όταν η εµβρυολογία µας αποδεικνύει οφθαλµοφανώς την 
εξέλιξιν του εµβρύου, διερχοµένου εξ όλων των σταδίων που διήνυσε, από το 
απλούν µονήρες έως εις τον άνθρωπον, εντός ολιγοχρονίου διαστήµατος; Και πώς 
να αµφιβάλλωµεν ότι την αυτήν µεταµόρφωσιν έπαθε και η εν γένει ζωή εκ της 
φύσεως, εις αυτό το µεγάλο χρονικό διάστηµα, που ονοµάζουµε ηµείς, και το οποίον 
δι’ αυτήν είναι επίσης ολιγοχρόνιον; 
(2) Ηλιακόν ωρολόγιον. 
(3) Ωρολόγιον της νυκτός δια του νερού. 
(4) Καµµία εκ των σηµερινών µαϊµούδων µη εξαιρουµένων και των ανθρωποειδών 
θεωρείται ως αρχικόν πρέµνον του ανθρωπίνου γένους. Προ πολλού οι πιθηκοειδείς 
πρόγονοι αυτού εσβέσθησαν. 
 (5) Και σήµερον ακόµη αυτά τα ασύνειδα πλήθη, τα µη έχοντα ούτε θέλησιν ούτε 
κρίσιν δική των, κινούµενα και εργαζόµενα τεχνητώς, κατά την όρεξιν άλλων, 
περιµένοντα να σκεφθούν άλλοι γι’ αυτούς, αναµένοντα την βελτίωσιν της θέσεώς 
των από άλλους κλπ, έχουν στενήν συγγένειαν µε τους πιθηκανθρώπους του 
Haeckel. 
(6) Παν ότι έχωµεν ηµείς έχουν και τα αλλά ζώα, στας διανοητικάς δυνάµεις 
υπερέχωµεν ηµείς, αλλά εις πολλάς εκ των αισθήσεών µας υπερτερούν αυτά: στην 
όρασι ανώτερά µας είναι η γάτα, στην ακοήν το άλογον, στην όσφρησιν ο σκύλλος 
κλπ. θα εκαυχώµεθα µόνον ότι έχωµεν ως µοναδικήν χάριν την λαλιάν αν δεν 
υπήρχεν ό παπαγάλος.  
(7) Πού το αποδίδουν αυτό οι άγιοι πατέρες, Ο καλός θεός τους κρατεί αυτούς τους 
ανθρώπους εις αυτήν την κτηνώδη κατάστασιν, ή η φύσις; 
(8) Γι’ αυτό, περισσότερον ενδιαφέρον έχουν οι Μαλλιαροί οι όποιοι θέλουν να 
ανέλθουν µαζύ µε τον λαόν βοηθούντες αυτόν στην γλώσσαν του και στην αντίληψιν, 
παρά οι Σπανοί. 
 (9) E. Reclus (les primitifs fr. 325) του ιδίου (Les primitifs d’ Australie). 
(10) Πάντοτε υπήρξαν και µέχρι σήµερον ακόµη υπάρχουν οι φίλοι θεοί και οι εχθροί, 
άλληλοπολεµούµενοι. Εις τας αρχαίας Ινδίας ο συντηρητής Βισχνού παλεύει εναντίον 
του καταστροφέως Σίβα, στην Αίγυπτον ο Όσιρις εναντίον του Τυφώνος, στους 
Εβραίους ο Ασχέρας εναντίον του Έλζου, στην Περσίαν ο Όρµουτζ εναντίον του 
Αχριµάν, στους σηµερινούς χρόνους ο θεός εναντίον του Διαβόλου, και ο Αλάχ 
εναντίον του Σεϊτάν κ.τ.λ. 
(11) Εφήρµοσαν το µητρικόν δίκαιον δήθεν ως υπερασπισταί του αδυνάτου, κατά 
βάθος όµως προέβλεπαν την ατοµικήν υπεράσπισιν, απαράλλακτα όπως σήµερον 
κάµνουν οι κεφαλαιούχοι κάθε τόπου, οι οποίοι φαίνονται ως υπερασπισταί δήθεν 
της κινδυνευούσης φανταστικής πατρίδος κατά βάθος δε υπερασπισταί των 
συµφερόντων των και των επιχειρήσεών των. 



(12) Εν µια και τη αυτή ήµερα εσφάγησαν 4.500 άνθρωποι τω 782 ως και εκ πολλών 
δεδοµένων πιστεύετε ότι και πολλά παιδία υπερβαίνοντα το ύψος του ξίφους του 
εσφάγησαν, (La grande Encyclopedie francaise). Για του Χρίστου την πίστιν την 
αγίαν... 
(13) Το προ της επαναστάσεως του 1789 ακµάζον σύστηµα της υποταγής, πίστεως, 
και ευπείθειας προς τον ανώτερον. Σύστηµα εις το οποίον ο λαός ήτο δούλος εις 
µερικούς κυρίους (Seigneurs) και εις τον κλήρον. Ελευθερωθείς δε µετά την 
επανάστασιν από αυτούς υπεδουλώθη υπό των επιτηδείων (των κοινώς καλουµένων 
αστών ή πλουτοκρατών) οι οποίοι ήσαν επίσης υποτελείς πριν της επαναστάσεως 
εις τους άνω λεχθέντος κυρίους και κλήρον. 
(14) Ίδε Jean Grave (La Societe futur 3-25). 
(15) Ρίξτε µνια µατιά στη Γαλλία και ιδέτε πώς παραπαίει έτοιµος να πέση και να 
τους σύρει όλους µε το σύστηµά τους µαζύ όπως και τους φεουδάρχας». 


