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ΠΩΛ ΛΑΦΑΡΓΚ 
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ο Πωλ Λαφάργκ γεννήθηκε στην Κούβα το 1842. Όπως 
θα καυχιόταν αργότερα, ήταν ένας «διεθνιστής εξ αίματος 
προτού γίνει εξ ιδεολογίας». Λέγοντας αυτό εννοούσε ότι από 
τους δύο παππούδες του μόνον ο ένας ήταν χριστιανός 
Γάλλος πολίτης, και από τις δύο γιαγιάδες του η μεν μία ήταν 
Ινδιάνα από την Τζαμάικα, η δε άλλη μιγάδα φυγάς από την 
Αϊτή, ενώ ο παππούς, από την μεριά της μητέρας του, ήταν 
Γαλλοεβραίος. Επίσης του άρεσε να λέει: «Στις φλέβες μου 
κυλάει το αίμα τριών καταπιεζόμενων φυλών», όταν δε ο 
Ντάνιελ Ντε Λεόν1 τον ρώτησε κάποτε για την καταγωγή του, 
απάντησε αμέσως: «Πάνω απ’ όλα υπερηφανεύομαι για την 
νέγρικη καταγωγή μου».

Η οικογένεια του Λαφάργκ ταλαντευόταν μεταξύ προνο
μίων και καταπίεσης. Αν και ο πατέρας του πιθανότατα μετα- 
νάστευσε από την Κούβα στην Γαλλία (το 1851) για να ξεφύ- 
γει από την στρεφόμενη εναντίον της μαύρης εργατικής τάξης 
καταστολή, η οποία έπληττε και τους μεσοαστούς μιγάδες, 
διατήρησε την ιδιοκτησία του στην Κούβα, ενώ του «ανήκε» 
επίσης μια σκλάβα, ονόματι Ζενεβιέβ, την οποία απελευθέ
ρωσε το 1866. Η ζωή του Πωλ αποτελεί μια συνέχεια αυτής 
της αντίφασης -συχνά ο ίδιος και η σύζυγός του Λάουρα 
Μαρξ ήταν αδέκαροι και συντηρούνταν επί χρόνια από τον 
Φρήντριχ Ένγκελς, εν συνεχεία δε, από την κληρονομιά του 
Πωλ. Στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του δεν ήταν αναγκα
σμένος να έχει κάποιου είδους σταθερή εργασία. Ομοίως, αν 
και ο Πωλ επανειλημμένα κατέληγε στην φυλακή, το να είσαι 
επίσημα αναγνωρισμένος Γάλλος πολιτικός κρατούμενος 
εκείνες τις μέρες, σήμαινε ότι δεν υπέφερες από τις άθλιες 
συνθήκες ή την κακομεταχείριση που επιφυλάσσονταν στους 
απλούς «κοινωνικούς κρατούμενους», όπως οι οφειλέτες και 
οι κλέφτες. Οι πολιτικοί κρατούμενοι είχαν το προνόμιο να
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διαμένουν σε ειδικά καταλύματα και να δέχονται απεριόρι
στες επισκέψεις· η σύζυγός του Λάουρα τού έφερνε φαγητό 
σχεδόν καθημερινά, ενώ οι φίλοι του συχνά του έφερναν 
κρασί και περνούσαν μαζί του την ημέρα περπατώντας και 
συζητώντας περί πολιτικής και ακτιβισμού.

Σήμερα ο Λαφάργκ είναι πασίγνωστος ως γαμπρός του 
Καρλ Μαρξ και συγγραφέας του βιβλίου Το Δικαίωμα στην 
Τεμπελιά: -μ ια  επίθεση κατά της ιδεολογίας της εργασίας- το 
οποίο γράφτηκε το 1883, έναν αιώνα προτού η «ολοκλη
ρωτική άρνηση της εργασίας» γίνει μια σημαντική τάση του 
αμερικάνικου αναρχισμού. Οι αντιεξουσιαστές τον συμπα
θούσαν τόσο πολύ, ώστε θα νόμιζε κανείς ότι ήταν ένας απ’ 
αυτούς. Ακόμα και στην εποχή του, ένας φίλος του σχολίασε: 
«Η τύχη το ’φερε να συναντήσεις τον Μαρξ. Αν δεν συνέβαινε 
αυτό, θα ήσουν ένας από τους λαμπρότερους αναρχικούς μας».

Σίγουρα ο Λαφάργκ δεν ήταν αναρχικός. Αν και ως φοιτη
τής της ιατρικής στο Παρίσι είχε επηρεαστεί από τον Πιέρ- 
Ζοζέφ Προυντόν, τον πατριάρχη του γαλλικού αναρχισμού, 
δεν άργησε να απορρίψει τον προυντονισμό χάριν των ιδεών 
του Καρλ Μαρξ, τις οποίες θεωρούσε συναρπαστικότερες και 
ριζοσπαστικότερες. Στα πλαίσια της Α ' Διεθνούς θα διεξάγει 
πόλεμο εναντίον των αναρχικών στην Γαλλία και στην Ισπα
νία, κερδίζοντας έτσι το μίσος αρκετών επαναστατών. (Ο 
Μπακούνιν τον χαρακτήριζε ευγενικά «σκύβαλο».)

Αν και σήμερα πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται για 
την επανάσταση πιστεύουν ότι ο αναρχισμός έχει μια πιό χρή
σιμη κληρονομιά απ’ ό,τι ο μαρξισμός, είναι σημαντικό να 
θυμόμαστε ότι σπάνια τα πράγματα είναι τελείως ξεκάθαρα. 
Το 1866, λόγου χάριν, το προυντονικό γαλλικό τμήμα της 
Διεθνούς απέρριψε την απεργιακή δράση ως «βάρβαρη», 
ήταν αντίθετο με την νόμιμη 8ωρη εργάσιμη ημέρα, επειδή 
παραβίαζε την «ελευθερία του συμβολαίου», καθώς και με 
την συμμετοχή των γυναικών στο έμμισθο εργατικό δυναμικό 
για «σωματικούς, ηθικούς και κοινωνικούς» λόγους.
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Ο προυντονισμός, ασφαλώς, δεν ήταν η μόνη τάση του 
αναρχισμού του 19ου αιώνα, και δεν θα έπρεπε να είναι κα
νείς εξαιρετικά επιεικής κρίνοντας όλες τις δραστηριότητες 
του Λαφάργκ. Δραπετεύοντας από την Γαλλία, μετά την 
καταστολή που πυροδότησε η ήττα της Παρισινής Κομμού
νας,3 έζησε παράνομα στην Ισπανία, εμπλεκόμενος σε συνε
χείς ίντριγκες για να δημιουργήσει έναν μαρξιστικό πόλο 
μέσα στο κατ’ εξοχήν αναρχικό ισπανικό εργατικό κίνημα. 
Σύμφωνα με τον αναρχικό ιστορικό Μαξ Νετλώ, «ποτέ ίσως 
δεν υπήρξε ένα τόσο ανοδικό κίνημα στο οποίο να εισβάλει 
ένα άτομο που είχε αναλάβει την αποστολή να καταστρέψει 
τα επαναστατικά στοιχεία».

Αργότερα, όϊαν επέστρεψε στην Γαλλία, ο Λαφάργκ θα 
προωθούσε μια πολιτική απόλυτης εναντίωσης προς τους 
αναρχικούς, και είναι γνωστό ότι πολλές φορές ήρθε στα χέ
ρια μαζί τους. Μολοντούτο, θα πρέπει να έκανε εξαιρέσεις, 
διότι κατάφερε να παραμείνει καλός φίλος της αναρχοφεμινί- 
στριας και μέλους της [Παρισινής] Κομμούνας [του 1871] 
Λουΐζ Μισέλ μέχρι τον θάνατό της, ενώ κατά τα τελευταία 
χρόνια του κατ’ επανάληψιν υποστήριξε την συνεργασία με 
τους αναρχοσυνδικαλιστές.

Ωστόσο, παρά την αφοσίωσή του στον Μαρξ και στον 
Ένγκελς, ο Λαφάργκ επανειλημμένα κατηγορήθηκε από τους 
δύο άνδρες και τους οπαδούς τους ότι ποτέ δεν αποτίναξε τον 
αναρχισμό της νιότης του -μ ια  κριτική που φαίνεται ότι προέ- 
κυπτε τόσο από τις ιδέες όσο και από τον παράτολμο ενθου
σιασμό και την άκρατη αισιοδοξία του. Όταν κάποτε ο 
Λαφάργκ χαρακτηριστικά σάρκασε λέγοντας «σε τι επανα
στατικούς καιρούς ζούμε! Οι ίδιοι οι επαναστάτες είναι οι 
λιγότερο επαναστάτες», ο Ένγκελς, από μεριάς του, θα παρα
τηρούσε ότι ο Λαφάργκ ήταν «πάντα υπέρ τού να γίνεται 
κάτι, ο,τιδήποτε, ό,τι κι αν ήταν αυτό...».

Πράγματι, δημιουργείται η εντύπωση ότι, όπως τόσοι 
άλλοι ριζοσπάστες που συναντά κανείς σήμερα, ο Λαφάργκ
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ήταν πάντα σίγουρος πως η επανάσταση ήταν έτοιμη να 
ξεσπάσει, περιμένοντας ανυπόμονα την ημέρα της κρίσεως 
ακριβώς στην γωνία. Μετά από μια επίσκεψη στην θυγατέρα 
του και στον γαμπρό του στο Παρίσι, ο Μαρξ οδυρόταν για 
το «παιδιάστικο ξέσπασμα [του Λαφάργκ], όσον αφορά τις 
φρικαλεότητες του μέλλοντος». Αυτό κάτι μας θυμίζει!

Κατ’ επανάληψιν ο Μαρξ και ο Ένγκελς θα σάρκαζαν ότι 
η πολιτική ανωριμότητα και το ευέξαπτο του χαρακτήρα του 
Λαφάργκ ήταν το αποτέλεσμα «του στίγματος της νέγρικης 
κληρονομιάς» και του «κρεολικού αίματός» του. Παρ’ ότι τον 
αγαπούσαν, αυτά τα ρατσιστικά σχόλια μάς κάνουν να ανα
ρωτιόμαστε αν πραγματικά ήταν τόσο επιπόλαιος και σε ποιό 
βαθμό αυτή η εντύπωση ήταν αποτέλεσμα των προκαταλή
ψεων των συντρόφων του ότι οι έγχρωμοι δεν διέθεταν την 
δική τους διανοητική ικανότητα. Αναρωτιόμαστε επίσης σε 
ποιό βαθμό οι ιδέες του δεν αντιμετωπίζονταν αρκετά σοβα
ρά επειδή δεν ήταν λευκός.

Στην πραγματικότητα, οι ιδέες του Λαφάργκ φαίνεται ότι 
ήταν δεκαετίες μπροστά από την εποχή τους. Η πασίγνωστη 
κριτική του για την αλλοτριωμένη εργασία και την ηθική της 
εργασίας έχει ήδη υπογραμμισθεί, αλλά υπήρξε πρωτοπόρος 
και στην πολιτιστική κριτική από μια υλιστική και μαρξιστι
κή προοπτική, κάτι που ουδείς είχε επιχειρήσει να κάνει με 
έναν συνεπή τρόπο. Δεκαετίες πριν τον Γκράμσι υποστήριζε 
ότι το κύριο έργο των επαναστατών είναι να «αποσπάσουν 
τον εργάτη από τις ιδέες και τις αξίες της καπιταλιστικής κοι
νωνίας που τον περιβάλλει, και να τις αντικαταστήσουν με 
την αδημιούργητη ακόμα μαρξιστική κουλτούρα».

Τι εννοούσε λέγοντας «μαρξιστική κουλτούρα»; Είναι 
δύσκολο να πούμε -ωστόσο, ένα πράγμα είναι σίγουρο: αυτή 
ελάχιστα θυμίζει τις κοινωνίες που εμφανίστηκαν υπό την 
κόκκινη σημαία τον 20ό αιώνα. Ο Λαφάργκ αισθανόταν ότι 
σκοπός του σοσιαλισμού ήταν να βελτιώσει την ζωή της 
εργατικής τάξης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας. Οι σταχα-



νοβίτικες φαντασιώσεις και τα 5ετή πλάνα θα τον άφηναν 
πιθανότατα αδιάφορο. Όπως εξήγησε κάποτε: «Ο σκοπός της 
επανάστασης δεν είναι ο θρίαμβος της δικαιοσύνης, της ηθι
κής και της ελευθερίας και άλλων αστικών αστειοτήτων, 
αλλά η όσο το δυνατόν λιγότερη εργασία και η όσο το δυνα- 
τόν μεγαλύτερη πνευματική και σωματική απόλαυση».

Πράγματι, όπως και πολλοί άλλοι επαναστάτες της εποχής 
του, εμπνεόταν από αυτά που άκουγε από μη καπιταλιστικούς 
λαούς, τους οποίους η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία είχε αποδε- 
κατίσει σε όλο τον κόσμο, ιδίως τους ιθαγενείς της Βορείου 
Αμερικής.

Στην μπροσούρα του Η  Εξέλιξη της Ιδιοκτησίας: από τον 
Πρωτογονισμό στον Πολιτισμό4 (1890), διατύπωσε την πίστη 
του «σε μια πρωτόγονη κοινωνία, σε ένα είδος Χρυσού Αιώ
να ή χαμένου παραδείσου στον οποίο όλα θα ήταν κοινά». Η 
άνοδος της πατριαρχικής ταξικής κοινωνίας «καταδίκασε το 
προλεταριάτο να φυτοζωεί σε συνθήκες ζωής κατώτερες από 
εκείνες των αγρίων». Αυτό ήταν ένα σημαντικό έργο το οποίο 
μεταφράστηκε και ανατυπώθηκε από κομμουνιστές στην 
Γερμανία, στην Ιταλία και αλλού.

Τούτο δεν σημαίνει ότι ήταν κάποιος τον οποίο σήμερα θα 
αποκαλούσαμε «πρωτογονιστή», αλλά μάλλον ότι πίστευε 
πως όταν απαλλασσόταν από τους καπιταλιστικούς περιορι
σμούς, η τεχνολογία θα μπορούσε να εγκαινιάσει έναν κόσμο 
χωρίς εργασία.

Μία από τις προτεραιότητες του Λαφάργκ ήταν να κατα
στήσει προσιτές στην εργατική τάξη τις θεμελιώδεις αρχές 
του μαρξισμού, ως εκ τούτου δε, υπήρξε ένας μεγάλος εκλαϊ- 
κευτής και εξαίρετος στην πολεμική. Τα καλύτερα κείμενά 
του στάζουν σαρκασμό, ξεσκεπάζοντας αμείλικτα την αστική 
υποκρισία και απανθρωπιά. Το βιβλίο Η  Θρησκεία του Κεφα
λαίου είναι σαφώς ένα από τα καλύτερα παραδείγματα. Δημο
σιευμένο σε συνέχειες στην εφημερίδα του Γαλλικού Εργα
τικού Κόμματος Le Socialiste [Ο Σοσιαλιστής], (ο Λαφάργκ
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είχε συμμετάσχει στην ίδρυση αμφοτέρων) το 1887, ανατυ- 
πώθηκε συχνά και ήδη στην εποχή του αποδείχθηκε εξίσου 
επιτυχές με το σύνολο των δημοσιευμένων σε συνέχειες 
έργων του Μαρξ και του Ένγκελς.

Η αντίθεση του Λαφάργκ προς την αλλοτριωμένη εργασία 
και την μεγάλη απάτη που είναι ο καπιταλισμός, διατρέχει 
κάθε σελίδα αυτής της μπροσούρας. Επίσης ξεκάθαρη είναι η 
πίστη του ότι οι παραδοσιακές θρησκείες έζησαν περισ
σότερο από όσο χρειάζονταν στον καπιταλισμό, και ότι η 
αστική τάξη χρειαζόταν μια νέα ιδεολογία με την οποία να 
αποδιοργανώσει και να εξουδετερώσει τις εξεγερμένες μάζες.

Το απόλυτα αισιόδοξο όραμά του φαίνεται ξεκάθαρα στην 
εισαγωγή, στην οποία δείχνει τους καπιταλιστές να τρομο
κρατούνται από μια επικείμενη κομμουνιστική νίκη, ενώ η 
συνεχής αναφορά του στους καπιταλιστές διαφόρων εθνών 
που όλοι μαζί εργάζονται για να μαδήσουν την εργατική τάξη, 
είναι μια σαφής απόδειξη της άποψής του ότι ελάχιστα τους 
ενδιέφεραν οι εθνικές διαφορές.

Από την δεκαετία του 1880 και μετά, ο Λαφάργκ έπαιξε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στον γαλλικό κομμουνισμό, όντας 
ιδρυτής και κορυφαίος διανοούμενος του Ομοσπονδοποιη- 
μένου Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, ενώ, μετά την 
διάλυσή του το 1882, ο Λαφάργκ και άλλοι μαρξιστές, κυρίως 
ο Ζυλ Γκεντ, προχώρησαν στην ίδρυση του Γαλλικού Εργα
τικού Κόμματος. Υπήρξε επίσης πολύ δραστήριος στο Γαλλι
κό Τμήμα της Β' Διεθνούς.

*

Το 1911,ο Πωλ (70 ετών) και η Λάουρα (66 ετών) βρέθη
καν νεκροί στο σπίτι ενός φίλου τους, ο οποίος τους φιλοξε
νούσε. Είχαν αυτοκτονήσει και οι δύο, όπως δείχνουν τα 
πράγματα, βάσει ενός σχεδίου του Πωλ. Στο σημείωμα που 
άφησε εξηγούσε:

«Υγιής στο σώμα και στο πνεύμα, αυτοκτονώ πριν τα ανε- 
/χητα γηρατειά -που Θα μου αφαιρέσουν μία-μία ό /χς τις
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ηδονές και τις χαρές της ύπαρξης και θα με απογυμνώσουν 
από τις σωματικές και πνευματικές μου δυνάμεις- παραχώ
σουν ΐ7 /ν αποφασιστικότητα και καταστρέψουν την θέλησή 
μου , καθιστώντας με βάρος για τον ίδιο μου τον εαυτό και 
τους άλλ,ους.

Εδώ και χρόνια είχα ανα/Αβει την δεσμεύω] απέναντι 
στον εαυτό μου να μην περάσω τα 70. Προσδιόρισα την χρο
νική στιγμή που θα εγκατέ?.ειπα την ζωή και προετοίμασα 
τον τρόπο υλοποίησης της απόφασής μου: μια υποδόρια ένε
ση μ ε υδροκυάνιο. Πεθαίνω με την υπέρτατη χαρά που μου 
γεννά η βεβαιότητα ότι στο εγγύς μέλΰ.ον η Υπόθεση στην 
οποία αφιερώθηκα επί 45 ολόκληρα χρόνια θα θριαμβεύσει.

Ζήτω ο Κομμουνισμός! Ζήτω η Σοσιαλιστική Διεθνής!».

Στην κηδεία τους παρευρέθηκαν 20.000 άνθρωποι, ενώ 
επαναστάτες απ’ όλο τον κόσμο έστειλαν θερμά μηνύματα. Ο 
Λένιν -ο  οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με το ζεύγος όταν 
ήταν στην εξορία- δεν μπορούσε να αποφασίσει τι είδους 
ασκητικό δίδαγμα να αντλήσει από την αυτοκτονία τους. 
Κάποια στιγμή παρατήρησε επιδοκιμαστικά: «Αν κάποιος δεν 
έχει πλέον το σθένος να δουλέψει για το κόμμα, είναι ανα
γκαίο να κοιτάξει την αλήθεια κατάματα και να ξέρει πώς να 
πεθάνει όπως έκαναν οι Λαφάργκ». Ωστόσο, πρόσθεσε με 
παράπονο: «Ένας σοσιαλιστής δεν ανήκει στον εαυτό του, 
αλλά στο κόμμα του. Αν ακόμη μπορεί να είναι χρήσιμος 
στην εργατική τάξη, γράφοντας, παραδείγματος χάριν, ένα 
άρθρο ή απευθύνοντας ένα κάλεσμα, τότε δεν έχει δικαίωμα 
να αυτοκτονήσει».

Ασφαλώς ο Λένιν δεν αντιλαμβανόταν το σκεπτικό του 
Λαφάργκ, που περισσότερο μοιάζει με το μποέμικο πνεύμα 
του έργου Χάρολντ και Μωντ,· παρά με την στωϊκή αφοσίω
ση ενός χριστιανού μάρτυρα. Ο Λαφάργκ ήταν ιδεολογικά 
αφοσιωμένος στην απόλαυση, φαίνεται δε πως ένιωθε ότι 
μόνο μια ζωή γεμάτη χαρά είναι μια ζωή που αξίζει να την
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ζεις, ενώ θεωρούσε ότι τα γηρατειά δεν κρύβουν καμία χαρά. 
Το ότι η υγεία του ήταν καλή όταν αυτοκτόνησε και το ότι η 
Λάουρα, απ’ ό,τι φαίνεται, έκανε το ίδιο χωρίς να αφήσει 
κάποιο δικό της σημείωμα, μάλλον φανερώνει την φτώχεια 
αυτού του επιχειρήματος. Η ιδέα ότι για ν ’ αξίζει η ζωή πρέ
πει να είναι απολαυστική, φαίνεται ότι παράγει μια παρόμοια 
βάρβαρη οικονομία της ύπαρξης με την καπιταλιστική εντολή 
ότι μόνο μια παραγωγική ζωή είναι μια ζωή που αξίζει να την 
ζεις.

Μετά τον θάνατό του, το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα 
λησμόνησε το μεγαλύτερο μέρος της πνευματικής συνεισφο
ράς του. Ο κομμουνιστικός Τύπος, ιδίως της δεκαετίας του 
1920, υπερτόνισε τα «λάθη» του, ενώ, με την άνοδο του στα
λινισμού, έργα όπως Το Δικαίωμα στην Τεμπελιά έπεσαν σε 
σχετική ανυποληψία. Ο Λαφάργκ διατήρησε κάποιο από το 
αρχικό κύρος του κυρίως μεταξύ των ανεξάρτητων σοσιαλι
στών, των αναρχικών και των «υπεραριστερών» γκρουπού
σκουλων.

(Το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για 
την συγγραφή της παραπάνω βιογραφίας προέρχονται από τα ακό
λουθα δύο βιβλία του Λέσλι Ντέρφλερ: 1) Paul Lcifargue and the 
Founding o f  French Marxism. 1842-1882, Harvard University 
Press, Cambridge Massachusetts, 1991, και 2) Paul Lqfargue and 
the Flowering o f  French Socialism, 1882-1911, Harvard University 
Press, Cambridge Massachussetts, 1998.)

Kersplebedeb publishing,
Μόντρεαλ, Καναδάς (2005)
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ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ

1. Σ.τ.μ. Ντε Λεόν, Ντάνιελ (1852-1914). Αμερικανός σοσιαλιστής, 
εκδότης, πολιτικός, θεωρητικός του μαρξισμού και συνδικαλιστής 
ηγέτης. Ηγήθηκε του Αμερικάνικου Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα
τος (SLPA) από το 1880 μέχρι τον θάνατό του και υπήρξε πρωτεργά
της του επαναστατικού βιομηχανικού συνδικαλισμού. Το 1905 συμμε
τείχε στην ίδρυση της οργάνωσης Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου 
(1WW), γρήγορα όμως διαχώρισε την θέση του εξ αιτίας της εγκατά
λειψης του πολιτικού αγώνα εκ μέρους της οργάνωσης αυτής.
2. Σ.τ.μ. Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος.
3. Σ.τ.μ. Βλ. Προσπέρ-Ολιβιέ Λισαγκαρέ, Η Ιστορία της Παρισινής 
Κομμούνας του 1871, και Πέτρος Κροπότκιν - Νίκος Β. Αλεξίου, Η 
Παρισινή Κομμούνα: Μία κριτική αποτίμηση. Ελεύθερος Τύπος.
4. Σ.τ.μ. Εκδόσεις Αναγνωστίδης.
5. Σ.τ.μ. Harold and Maude: θεατρικό έργο του Κόλιν Χίγκινς που 
γράφτηκε το 1971 και γυρίστηκε σε ταινία την ίδια χρονιά από τον 
σκηνοθέτη Αλ Ασμπυ. Το θέμα του έργου είναι ο έξω από τα συμβα
τικά κοινωνικά και ηλικιακά πλαίσια έρωτας. Ο Χάρολντ ερωτεύεται 
την Μωντ παρά τα 60 ολόκληρα χρόνια που τους χωρίζουν.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν βιβλίο, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 
1887, συντίθεται από τα πρακτικά ενός (φανταστικού) διε
θνούς συνεδρίου που διεξήχθη στο Λονδίνο (σε απροσδιό
ριστη ημερομηνία), κατά την διάρκεια του οποίου οι πλέον 
επιφανείς εκπρόσωποι της διεθνούς κεφαλαιοκρατίας -η  
αφρόκρεμα της επιστήμης, της θρησκείας, της φιλοσοφίας, 
της οικονομίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας- συντάσ
σουν τα πρακτικά μιάς νέας θρησκείας η οποία θα λατρεύει 
το χάος που δημιούργησαν και αποκάλεσαν «Πολιτισμένο 
Κόσμο» -μιάς θρησκείας ικανής όχι μόνο «να σταματήσει 
την επικίνδυνη εξάπλωση των σοσιαλιστικών ιδεών», αλλά 
και να δώσει στον χαοτικό, καπιταλιστικό κόσμο την οριστική 
μορφή του.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια απολαυστική φάρσα του συγ
γραφέα του διάσημου βιβλίου Το Δικαίωμα στην Τεμπελιά, ο 
οποίος, με την απαράμιλλη λογοτεχνική του δεινότητα και το 
ιδιαίτερα σαρκαστικό ύφος του, ξεσκεπάζει αμείλικτα τις 
απάτες, την φαυλότητα και την υποκρισία της αστικής κοινω
νίας.

Το εξαιρετικό αυτό κείμενο παραμένει μέχρι σήμερα επί
καιρο, καθώς όλοι βιώνουμε τα θεάρεστα «επιτεύγματα» της 
Θρησκείας τον Κεφα).αίοϋ -του ενοποιημένου πλέον σε 
παγκόσμια κλίμακα Κεφαλαίου, το οποίο, όπως υποστηρίζει 
ο Λαφάργκ, θα είναι ο τε/Ανταίος Θεός.

Ο Εκδότης
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I

TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ TOY ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Η πρόοδος του σοσιαλισμού ανησυχεί τις κατέχουσες τά
ξεις της Ευρώπης και της Αμερικής. Είναι κάποιοι μήνες που 
άνθρωποι, οι οποίοι ήρθαν από όλες τις πολιτισμένες χώρες, 
συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο με σκοπό να αναζητήσουν από 
κοινού τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για να ανακόψουν την 
επικίνδυνη εισβολή των σοσιαλιστικών ιδεών. Ανάμεσά τους 
διακρίνουμε τους εκπροσώπους της καπιταλιστικής αστικής 
τάξης της Αγγλίας, τον λόρδο Σάλσμπερυ, τον Τσάμπερλαιν, 
τον Σάμιουελ Μόρλυ, τον λόρδο Ράντολφ Τσώρτσιλ, τον 
Χέρμπερτ Σπένσερ και τον καρδινάλιο Μάνινγκ. Ο πρίγκιπας 
Μπίσμαρκ, που είχε πάθει μια κρίση αλκοολισμού, έστειλε 
τον έμπιστο σύμβουλό του, τον εβραίο Μπλάϊχρεντερ. Οι 
μεγαλοβιομήχανοι και οι χρηματιστές των δύο κόσμων, ο Βά- 
ντερμπιλτ, ο Ρότσιλντ, ο Γκουλντ, ο Σουμπεϋράν, ο Κρουπ, ο 
Ντόλφους, ο Ντιτς-Μονέν και ο Σνάϊντερ, είτε παρέστησαν 
αυτοπροσώπως είτε τους εκπροσώπησαν άνθρωποι της εμπι
στοσύνης τους. Ποτέ δεν είδαμε άτομα τόσο διαφορετικών 
πεποιθήσεων και εθνικοτήτων να συνεννοούνται τόσο αδελ
φικά. Ο Πωλ Μπερτ κάθισε δίπλα στον επίσκοπο Φρεπέλ, ο 
Γλάδστων έσφιξε το χέρι του Παρνέλ, ο Κλεμανσώ κουβέ
ντιαζε με τον Φερύ και ο Μόλτκε συζητούσε φιλικά με τον 
Ντερουλέντ και τον Ρανκ για την πιθανότητα ενός ρεβαν- 
σιστικού πολέμου.

Ο λόγος που τους ένωνε είχε κατασιγάσει τις προσωπικές 
έχθρες, τις πολιτικές διαφορές και τον πατριωτικό ζήλο τους.

Πρώτος έλαβε τον λόγο ο πρεσβευτής του Πάπα.
-Κυβερνάμε τους ανθρώπους υπηρετώντας εναλλάξ την 

ωμή βία και το πνεύμα. Η θρησκεία ήταν, άλλοτε, η μαγική 
δύναμη που κυριαρχούσε στην συνείδηση του ανθρώπου.
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Δίδασκε στον εργάτη να υποτάσσεται πειθήνια, να αφήνει 
τον γάμο και να πηγαίνει για πουρνάρια, να στηρίζει την 
εγκόσμια εξαθλίωση, ονειρευόμενος τις ουράνιες απολαύ
σεις. Όμως ο σοσιαλισμός, το πνεύμα του κακού των σύγχρο
νων καιρών, εξεδίωξε την πίστη και εδραιώθηκε μέσα στην 
καρδιά των απόκληρων· τους κηρύσσει ότι δεν πρέπει να ανα
ζητούν την ευτυχία στον άλλον κόσμο· τους αναγγέλλει ότι 
θα κάνει την γη παράδεισο· φωνάζει στους μισθωτούς: «Σας 
ληστεύουν! Εμπρός, ξεσηκωθείτε, ξυπνήστε!». Προετοιμάζει 
τις, τόσο πειθήνιες σήμερα, εργατικές μάζες για έναν γενικό 
ξεσηκωμό που θα καταστρέψει τις πολιτισμένες κοινωνίες, θα 
καταργήσει τις προνομιούχες τάξεις, θα εξαφανίσει την οικο
γένεια, θα αποσπάσει από τους πλούσιους τα πλούτη τους για 
να τα δώσει στους φτωχούς, θα καταστρέψει την τέχνη και 
την θρησκεία και θα απλώσει στον κόσμο το σκότος της 
βαρβαρότητας... Πώς ν ’ αντιπαλέψει κανείς τον εχθρό όλου 
του πολιτισμού και όλης της προόδου;

Ο πρίγκιπας Μπίσμαρκ, ο απόλυτος ρυθμιστής της Ευρώ
πης, ο [σύγχρονος] Ναβουχοδονόσορ,1 που νίκησε την Δανία, 
την Αυστρία και την Γαλλία, νικήθηκε από τους σοσιαλιστές 
τσαγκάρηδες. Το 1848: και το 18713 οι σοσιαλιστές που σφα- 
γιάσθηκαν από τους Γ άλλους συντηρητικούς ήταν περισσότε
ροι από τους αιρετικούς που είχαν σφαγιασθεί την νύχτα του 
Αγίου Βαρθολομαίου,4 το αίμα δε αυτών των φοβερών σφα
γών είναι ένα ρόδο που θα κάνει τον σοσιαλισμό να βλαστή- 
σει σε όλη την Γη. Μετά από κάθε σφαγή, ο σοσιαλισμός 
αναγεννιέται πιό δυνατός. Το τέρας άντεξε την ωμή βία. Τι θα 
κάνουμε;

Οι σοφοί και οι φιλόσοφοι του Συνεδρίου -Π ω λ Μπερτ, 
Χέκελ και Χέρμπερτ Σπένσερ- πήραν τον λόγο διαδοχικά και 
πρότειναν να υποτάξουν τον σοσιαλισμό με την επιστήμη.

Ο επίσκοπος Φρεπέλ ανασηκώνοντας τους ώμους είπε:
-Μ α η καταραμένη επιστήμη σας προσφέρει στους κομ

μουνιστές τα δυνατότερα επιχειρήματά τους!
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-Ξεχνάτε την νατουραλιστική5 φιλοσοφία που διδάσκου
με, απάντησε ο κ. Σπένσερ. Η επιστημονική θεωρία μας περί 
εξέλιξης αποδεικνύει ότι η κοινωνική κατωτερότητα των 
εργατών είναι εξ ίσου μοιραία με την σωματική φθορά, η 
οποία είναι το αναγκαίο αποτέλεσμα των αμετάβλητων και 
εγγενών νόμων της φύσης· θα δείξουμε επίσης ότι οι προνο
μιούχοι των ανωτέρων τάξεων είναι οι καλύτερα προικισμέ
νοι, οι καλύτερα προσαρμοσμένοι, που θα τελειοποιούνται 
διαρκώς και θα καταλήξουν να μεταμορφωθούν σε μια νέα 
φυλή τής οποίας τα μέλη καθόλου δεν θα μοιάζουν με τα 
ανθρωπόμορφα κτήνη των κατώτερων τάξεων, τα οποία δεν 
μπορούμε να διευθύνουμε παρά μόνο με το μαστίγιο στο 
χέρι.6

-Ο  Θεός να φυλάξει να μην φθάσουν ποτέ οι εξελικτικές 
θεωρίες σας στις εργατικές μάζες. Θα τις εξαγρίωναν, θα τις 
βύθιζαν στην απόγνωση από την οποία γεννιούνται όλες οι 
λαϊκές εξεγέρσεις, τον διέκοψε ο κ. ντε Πρεσανζέ. Η πίστη 
σας πραγματικά είναι πολύ βαθιά, κύριοι σοφοί της εξελιξι
κρατίας. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι μπορείτε να 
αντιτάξετε την παραπλανητική επιστήμη σας στα μαγευτικά 
θαύματα του σοσιαλισμού, στην κοινότητα των καλών, στην 
ελεύθερη ανάπτυξη των ικανοτήτων, που επιδεικνύουν οι σο
σιαλιστές μπροστά στα μάτια των θαμπωμένων εργατών; Αν 
θέλουμε να παραμείνουμε προνομιούχος τάξη και να συνεχί- 
σουμε να ζούμε εις βάρος εκείνων που εργάζονται, πρέπει να 
διασκεδάσουμε την φαντασία του λαϊκού κτήνους με τους 
μύθους και τα παραμύθια περί του άλλου κόσμου. Η χριστια
νική θρησκεία παίζει θαυμάσια αυτόν τον ρόλο -εσείς, κύριοι 
της ελεύθερης σκέψης, έχετε αφαιρέσει το κύρος της.

-Έχετε δίκιο να ομολογείτε ότι είναι απαξιωμένη, απά
ντησε ωμά ο Πωλ Μπερτ, η θρησκεία σας χάνει έδαφος καθη
μερινά. Αν δε εμείς, οι ελευθερόφρονες, που μας επιτίθεσθε 
απερίσκεπτα, δεν σας στηρίζαμε, παριστάνοντας ότι σας 
πολεμάμε για να διασκεδάζουν οι περίεργοι, αν κάθε χρόνο
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δεν υπερψηφίζαμε τον εκκλησιαστικό προϋπολογισμό, εσείς, 
κι όλοι οι εφημέριοι, οι πάστορες και οι ραββίνοι του αγίου 
μαγαζιού θα ψοφούσατε απ’ την πείνα. Αν κοπούν οι μισθοί, 
η πίστη θα σβήσει...

Πάντως, επειδή είμαι ελευθερόφρων, επειδή χλευάζω τον 
Θεό και τον Διάβολο, επειδή δεν πιστεύω παρά μόνο στον 
εαυτό μου και στις σωματικές και πνευματικές απολαύσεις 
τις οποίες δοκιμάζω, γΓ αυτό ακριβώς αναγνωρίζω την ανα
γκαιότητα μιάς θρησκείας, η οποία, όπως το είπατε, τρέφει 
την φαντασία του ανθρώπινου κτήνους, το οποίο κουρεύουν 
σαν τα πρόβατα. Οι εργάτες πρέπει να πιστεύουν ότι η εξα
θλίωση είναι ο χρυσός που εξαγοράζει τα ουράνια και ότι ο 
Πανάγαθος Θεός τούς χαρίζει την φτώχεια επιφυλάσσοντάς 
τους ως κληρονομιά την Βασιλεία των Ουρανών. Είμαι ένας 
πολύ θρήσκος άνθρωπος ...για τους άλλους. Αλλά, Πανάγαθε 
Θεέ, γιατί έχουμε κατασκευάσει μια τόσο φοβερά γελοία θρη
σκεία; Όσο καλή προαίρεση και αν έχω, δεν μπορώ να ομο
λογήσω πως πιστεύω ότι ένα περιστέρι πλάγιασε με μια παρ
θένα και ότι από αυτό το καταδικασμένο από την ηθική και 
την φυσιολογία σμίξιμο γεννήθηκε ένας αμνός που μεταμορ
φώθηκε σε έναν περιτετμημένο εβραίο.

-Η  θρησκεία σας δεν ακολουθεί τους κανόνες της γραμμα
τικής, πρόσθεσε ο Μενάρ-Ντοριάν, που καυχιέται για καθα
ρότητα. Ένας μοναδικός Θεός με τρία πρόσωπα είναι καταδι
κασμένος σε αιώνια βαρβαρότητα, αφού εγώ σκεπτόμαστε, 
εγώ καθαρίζουμε την μύτη μας κι (η>ώ σκουπίζουμε τον πισινό 
μας!

-Κύριοι! Δεν βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα 
άρθρα της καθολικής πίστης -παρενέβη μειλίχια ο καρδινά
λιος Μάνινγκ- αλλά για να ασχοληθούμε με τον κοινωνικό 
κίνδυνο. Μπορείτε, μιμούμενοι τον Βολταίρο, να σαρκάσετε 
την θρησκεία, αλλά δεν θα την εμποδίσετε να αποτελέσει τον 
καλύτερο ηθικό φραγμό στις επιθυμίες και στα πάθη των 
κατώτερων τάξεων.
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-Ο  άνθρωπος είναι ένα ζώο θρήσκο, είπε με στόμφο ο 
πάπας του θετικισμού, ο κ. Πιέρ Λαφίτ. Η θρησκεία του 
Ωγκύστ Κοντ δεν διαθέτει ούτε περιστέρι ούτε αμνό, και, 
μολονότι ο Θεός μας δεν ασχολείται ούτε με φτερά ούτε με 
τρίχες, παρ’ όλα αυτά είναι ένας θετικός Θεός.

-Ο  Θεός-Ανθρωπότητά σας, απάντησε ο Χάξλεϋ, είναι 
λιγότερο αληθινός απ’ ό,τι ο ξανθός Ιησούς. Οι θρησκείες του 
αιώνα μας συνιστούν κοινωνικό κίνδυνο. Ρωτήστε τον κ. ντε 
Γκιέρ, που μας ακούει χαμογελαστός, αν οι θρησκευτικές 
σέκτες που σχηματίστηκαν πρόσφατα στην Ρωσία, καθώς 
επίσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι στιγματισμένες 
από τον κομμουνισμό. Αναγνωρίζω την αναγκαιότητα μιάς 
θρησκείας, παραδέχομαι επίσης ότι ο χριστιανισμός, εξαιρε
τικός για τους Παπούα και τους αγρίους της Αυστραλίας, 
είναι κάπως ξεπερασμένος στην Ευρώπη. Αν όμως δημιουρ
γήσουμε μια νέα θρησκεία, ας προσπαθήσουμε να μην είναι 
αντίγραφο του καθολικισμού και να μην περιέχει ούτε ίχνος 
σοσιαλισμού.

-Γιατί, τον διέκοψε ο Μαρέ, ευτυχής που κατάφερε να 
σταυρώσει μια λέξη, δεν αντικαθιστούμε τις θεολογικές αρε
τές με τις φιλελεύθερες αρετές, την Πίστη, την Ελπίδα και την 
Φιλανθρωπία με την Ελευθερία, την Ισότητα και την Αδελ
φοσύνη;

-Κ αι την Πατρίδα, συμπλήρωσε ο Ντερουλέντ.
-Στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι φιλελεύθερες αρετές 

είναι η ωραία θρησκευτική ανακάλυψη των σύγχρονων και
ρών, απάντησε ο ντε Γκιέρ, έχουν προσφέρει σημαντικές 
υπηρεσίες στην Αγγλία, στην Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολι
τείες, παντού, τελικώς, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί για να 
κατευθύνουν τις μάζες, ενώ θα μας εξυπηρετήσουν κάποια 
μέρα και στην Ρωσία. Μας έχετε διδάξει, κύριοι της Δύσης, 
την τέχνη της καταπίεσης εν ονόματι της Ελευθερίας, της 
εκμετάλλευσης εν ονόματι της Ισότητας, του πολυβολισμού 
εν ονόματι της Αδελφοσύνης. Είστε οι διδάσκαλοί μας. Όμως
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οι τρεις αυτές αρετές του αστικού φιλελευθερισμού δεν 
αρκούν για να δημιουργήσουν μια θρησκεία, αυτές δεν είναι 
παρά ημίθεοι -εμείς πρέπει να ανακαλύψουμε τον υπέρτατο 
Θεό.

-Η  μόνη θρησκεία που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανά
γκες της στιγμής είναι η θρησκεία του Κεφαλαίου, την οποία 
κήρυξε με σθένος ο μέγας Άγγλος στατιστικολόγος Γκίφεν. 
Το Κεφάλαιο είναι ο αληθινός Θεός, πανταχού παρών, εκδη
λώνεται με όλες τις μορφές -είναι χρυσός που λάμπει και 
δύσοσμη κοπριά, κοπάδι προβάτων κι ένα φορτίο καφέ, σω
ρός Αγίων Γραφών και μάτσο πορνογραφικών γκραβούρων, 
γιγάντιες μηχανές και χοντρά εγγλέζικα προφυλακτικά. Το 
Κεφάλαιο είναι ο Θεός που όλος ο κόσμος γνωρίζει, βλέπει, 
αγγίζει, μυρίζει, γεύεται -υπάρχει για όλες μας τις αισθήσεις. 
Είναι ο μόνος Θεός που μέχρι τώρα δεν έχει συναντήσει 
κανέναν άθεο. Ο Σολομών τον λάτρευε, αν και γ ι’ αυτόν τα 
πάντα ήταν μάταια. Ο Σοπενχάουερ ανακάλυψε τα μεθυστικά 
του θέλγητρα, αν και γΓ αυτόν όλα ήταν απογοητευτικά. Ο 
Χάρτμαν, ο φιλόσοφος του ασυνειδήτου, είναι ένας από τους 
συνειδητούς πιστούς του. Οι άλλες θρησκείες δεν υπάρχουν 
παρά μόνο στην επιφάνεια, στα βάθη όμως της καρδιάς του 
ανθρώπου βασιλεύει η πίστη στο Κεφάλαιο.

Ο Μπλάϊχρεντερ, ο Ρότσιλντ, ο Βάντερμπιλτ, όλοι οι χρι
στιανοί κι όλοι οι εβραίοι της διεθνούς υποκρισίας, χειροκρο
τούν και κραυγάζουν:

-Ο  Γκίφεν έχει δίκιο. Το Κεφάλαιο είναι Θεός, ο μόνος 
ζωντανός Θεός!

Όταν καταλάγιασε κάπως ο ιουδαϊκός ενθουσιασμός, ο 
Γκίφεν συνέχισε:

-Σ ε  κάποιους η παρουσία του αποκαλύπτεται τρομερή, σε 
άλλους προσφέρεται όπως η αγάπη μιάς νεαρής μάννας. Όταν 
το Κεφάλαιο ρίχνεται σε μια περιοχή είναι σαν ένας σίφουνας 
που περνά, συνθλίβοντας και συντρίβοντας ανθρώπους, ζώα 
και πράγματα. Όταν το ευρωπαϊκό Κεφάλαιο όρμησε στην
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Αίγυπτο, άρπαξε κι απομάκρυνε απ’ την γη τους τους φελά- 
χους μαζί με τα βόδια, τα κάρρα και τους κασμάδες τους, 
μεταφέροντάς τους στον ισθμό του Σουέζ. Με το σιδερένιο 
χέρι του τους έβαλε να δουλεύουν κάτω απ’ τον καυτό ήλιο, 
όπου έτρεμαν από τον πυρετό και υπέφεραν από την πείνα και 
την δίψα: 30.000 απ’ αυτούς σκεπάζουν με τα κόκκαλά τους 
τις όχθες του καναλιού. Το Κεφάλαιο αρπάζει τους νέους και 
ρωμαλέους άνδρες, τους σβέλτους και υγιείς, τους ελεύθε
ρους και χαρούμενους, και τους φυλακίζει κατά χιλιάδες στα 
εργοστάσια, στα υφαντουργεία και στα ορυχεία· ;χεί, όπως το 
κάρβουνο στο καμίνι, τους καταναλώνει, ανακατεύει το αίμα 
και την σάρκα τους με το λάδι, το υφάδι των υφασμάτων, το 
ατσάλι των μηχανών· μεταγγίζει την ζωτική τους δύναμη στο 
αδρανές υλικό. Όταν τους διώχνουν, είναι φθαρμένοι, τσακι
σμένοι και γερασμένοι πριν την ώρα τους. Δεν είναι παρά 
άχρηστοι σκελετοί που διεκδικούν την αναιμία, την χοιράδα7 
και την πνευμονία. Η ανθρώπινη φαντασία, η τόσο γόνιμη 
στο να παράγει φρικτά τέρατα, δεν θα μπορέσει ποτέ να γεν
νήσει έναν Θεό τόσο σκληρό, τόσο ζοφερό και τόσο ικανό για 
το κακό. -Όμως εκείνος είναι γλυκός, προνοητικός και φιλι
κός απέναντι στους εκλεκτούς του. Η Γη δεν διαθέτει αρκε
τές απολαύσεις για τους προνομιούχους του Κεφαλαίου· [το 
Κεφάλαιο] ταλανίζει το πνεύμα των εργατών για να επινοή
σουν νέες απολαύσεις [για τους εκλεκτούς του], για να προε
τοιμάσουν άγνωστα εδέσματα προκειμένου να διεγείρουν τις 
κορεσμένες ορέξεις τους- εφοδιάζει τους εκλεκτούς του με 
νεαρές παρθένες για να ξυπνήσουν τις νεκρωμένες αισθήσεις 
τους. Τους παραδίδει την πλήρη κυριότητα των νεκρών πραγ
μάτων και των ζωντανών όντων.

Κατακυριευμένοι από το πνεύμα της αλήθειας, ποδο
κροτούν και κραυγάζουν:

-Το Κεφάλαιο είναι Θεός.
-Το Κεφάλαιο δεν γνωρίζει ούτε πατρίδα, ούτε σύνορα, 

ούτε χρώμα, ούτε φυλή, ούτε ηλικία, ούτε φύλο. Είναι ο διε
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θνής Θεός, ο παγκόσμιος Θεός, θα υποτάξει στον νόμο του 
όλα τα τέκνα των ανθρώπων! -φώναξε ο πρεσβευτής του 
Πάπα, κυριευμένος από θεϊκή παραφορά. Ας εξαλείψουμε τις 
θρησκείες του παρελθόντος. Ας ξεχάσουμε τα εθνικά μίση 
και τις θρησκευτικές διαμάχες μας, κι ας ενωθούμε ψυχή τε 
και σώματι για να διατυπώσουμε τα δόγματα της νέας πίστης, 
της Θρησκείας του Κεφαλαίου.
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Το Συνέδριο του Λονδίνου, το οποίο υπήρξε στην Ιστορία ό,τι 
και τα με)’ά/.α συμβούλια που επεξεργάσθηκαν την καθολική 
θρησκεία. διήρκεσε δύο εβδομάδες. [Οι σύνεδροι] όρισαν μία 
επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από αντιπροσώπους όλων 
των εθνικοτήτων και εξουσιοδοτήθηκε να συντάξει τα πρακτι
κά του και να συγκεντρώσει σε έναν τόμο τις γνώμες και τις 
ιδέες που εκφράστηκαν. Εμείς κατορθώσαμε να αποκτήσουμε 
κάποιες [γραπτές] εργασίες αυτής της επιτροπής, τις οποίες 
δημοσιεύουμε σε αυτό το βιβλίο.

II

Η ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Ερώτηση: Πώς ονομάζεσαι;
Απάντηση: Μισθωτός.
Ε.: Ποιοί είναι οι γονείς σου;
Α.: Ο πατέρας μου ήταν μισθωτός, όπως ο παππούς και ο 
προπάππος μου. Όμως οι γονείς των προπάππων μου ήταν δου
λοπάροικοι και σκλάβοι. Η μάννα μου ονομάζεται Φτώχεια.
Ε.: Από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις;
Α.: Έρχομαι από την φτώχεια και πηγαίνω στην εξαθλίωση, 
περνώντας από το νοσοκομείο, όπου το σώμα μου θα χρησι
μεύσει στον τομέα των πειραμάτων για νέα φάρμακα και 
στον τομέα των ερευνών των γιατρών που περιθάλπουν τους 
προνομιούχους του Κεφαλαίου.
Ε.: Πού γεννήθηκες;
Α.: Σε μια σοφίτα, κάτω απ’ την στέγη του σπιτιού που έχτι
σαν ο πατέρας μου και οι συνάδελφοί του.
Ε.: Ποιά είναι η θρησκεία σου;
Α.: Η θρησκεία του Κεφαλαίου.
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Ε.: Ποιά είναι τα καθήκοντα που σου επιβάλλει η θρησκεία 
του Κεφαλαίου;
Α.: Δύο βασικά καθήκοντα: το καθήκον της παραίτησης και 
το καθήκον της εργασίας. Η θρησκεία μου μού επιβάλλει να 
παραιτηθώ από τα ιδιοκτητικά δικαιώματά μου επί της Γης, 
της κοινής μας μητέρας, επί του πλούτου που κρύβεται στα 
σπλάχνα της, επί της γονιμότητας του εδάφους της και επί της 
μυστηριώδους γονιμοποίησης μέσω της θερμότητας και του 
φωτός του ηλίου. Μου επιβάλλει να παραιτηθώ από τα ιδιο- 
κτητικά μου δικαιώματα επί της εργασίας των χεριών και του 
μυαλού μου. Ακόμη μου επιβάλλει να παραιτηθώ από τα 
ιδιοκτητικά μου δικαιώματα επί του ίδιου μου του εαυτού 
-α π ’ την στιγμή που διαβαίνω το κατώφλι του εργαστηρίου, 
δεν ανήκω πλέον στον εαυτό μου, είμαι κτήμα του αφεντικού. 
Η θρησκεία μου μού επιβάλλει να δουλεύω απ’ τη στιγμή που 
θα γεννηθώ μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνω, να δουλεύω με 
το φως του ήλιου και με το φως του φωταερίου, να δουλεύω 
μέρα-νύχτα, να δουλεύω πάνω στη γη, κάτω απ’ τη γη και στη 
θάλασσα, να δουλεύω παντού και πάντα.
Ε.: Σου επιβάλλει κι άλλα καθήκοντα;
Α.: Ναι. Να συνεχίζω την νηστεία όλο τον χρόνο, να ζω με 
στερήσεις, να μην ικανοποιώ ούτε την μισή πείνα μου. Να 
καταπνίγω κάθε ανάγκη της σάρκας μου και να περιορίζω 
κάθε επιθυμία του πνεύματός μου.
Ε.: Σου απαγορεύει κάποιες τροφές;
Α.: Μου απαγορεύει ν ’ αγγίζω το κυνήγι, τα πουλερικά, το 
μοσχαρίσιο κρέας, πρώτης, δεύτερης και τρίτης ποιότητας· να 
γεύομαι τον σολομό, τον αστακό και τα εκλεκτά ψάρια· μου 
απαγορεύει να πίνω το αγνό κρασί, το ρακί και το γάλα έτσι 
όπως βγαίνει απ’ τα μαστάρια της αγελάδας.
Ε.: Ποιές τροφές σού επιτρέπει;
Α.: Το ψωμί, τις πατάτες, τα φασόλια, τον μπακαλιάρο και 
την καπνιστή ρέγγα, τα απορρίμματα του κρεοπωλείου, το 
κρέας της αγελάδας, του αλόγου, του μουλαριού και τα αλλα
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ντικά. Για ν ’ ανακτήσω γρήγορα τις εξαντλημένες δυνάμεις 
μου, μου επιτρέπει να πίνω νοθευμένο κρασί, ρακί από πατά
τες και παντζαρόζουμο.
Ε.: Ποιά καθήκοντα σού επιβάλλει απέναντι στον ίδιο σου 
τον εαυτό;
Α.: Να περικόπτω τα έξοδά μου, να ζω μέσα στην βρωμιά και 
στην εξαθλίωση. Να φοράω σκισμένα, μπαλωμένα, μαντα
ρισμένα ρούχα, να τα χρησιμοποιώ μέχρι να παλιώσουν εντε
λώς, μέχρι να γίνουν κουρέλια, να περπατάω χωρίς κάλτσες 
και με τρύπια παπούτσια που μουλιάζουν στα βρώμικα και 
παγωμένα νερά του δρόμου.
Ε.: Τι καθήκοντα σού επιβάλλει απέναντι στην οικογένειά 
σου;
Α.: Να απαγορεύω στην σύζυγο και στις θυγατέρες μου κάθε 
κοκεταρία, κάθε κομψότητα και κάθε εκζήτηση. Να τις ντύνω 
με φτηνά ρούχα, απλώς για να μην προσβάλλουν την αιδώ 
του χωροφύλακα· να τις μαθαίνω να μην παγώνουν τον χει
μώνα με τα τσίτια που φορούν και να μην ασφυκτιούν το 
καλοκαίρι μέσα στο χαμόσπιτο· να χαράζω στο μυαλό των 
μικρών παιδιών μου τις ιερές αρχές της εργασίας, έτσι ώστε 
από την τρυφερή τους ηλικία να μπορούν να κερδίζουν το 
ψωμί τους και να μην ζουν εις βάρος της κοινωνίας· να τα 
διδάσκω να πλαγιάζουν νηστικά και στο σκοτάδι, και να τα 
εξοικειώνω με την εξαθλίωση που είναι η μοίρα τους στην ζωή. 
Ε.: Ποιά καθήκοντα σού επιβάλλει απέναντι στην κοινωνία; 
Α.: Να αυξάνω τον κοινωνικό πλούτο, πρώτα με την δουλειά 
μου κι ύστερα με την αποταμίευσή μου.
Ε.: Τι σου λέει να κάνεις τις οικονομίες σου;
Α.: Να τις καταθέτω στο κρατικό ταμιευτήριο για να χρησι
μεύσουν στην κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογι
σμού,8 ή να τις εμπιστεύομαι σε εταιρείες που έχουν ιδρυθεί 
από τους φιλάνθρωπους χρηματιστές για να τις δανείζουν στα 
αφεντικά μας. Πάντα πρέπει να θέτουμε τις οικονομίες μας 
στην διάθεση των αφεντικών μας.
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Ε.: Σου επιτρέπει να αγγίζεις τις οικονομίες σου;
Α.: Όσο το δυνατόν σπανιότερα. Μας συνιστά να μην επι
μένουμε όταν το Κράτος αρνείται να τις αποδώσει9 και να 
παραιτούμαστε από κάθε αξίωση όταν οι φιλάνθρωποι χρη
ματιστές, προλαβαίνοντας τις ανάγκες μας, μας ανακοινώ
νουν ότι οι οικονομίες μας έχουν γίνει καπνός!
Ε.: Έχεις πολιτικά δικαιώματα;
Α.: Το Κεφάλαιο μού προσφέρει την αθώα διασκέδαση να 
επιλέγω τους νομοθέτες που φτιάχνουν τους νόμους για να 
μας τιμωρούν. Όμως μας απαγορεύει να ασχολούμαστε με 
την πολιτική και να ακούμε τους σοσιαλιστές.
Ε.: Γιατί;
Α.: Διότι η πολιτική είναι προνόμιο των αφεντικών, διότι οι 
σοσιαλιστές είναι απατεώνες που μας ληστεύουν και μας εξα
πατούν. Μας λένε ότι ο άνθρωπος που δεν εργάζεται δεν 
πρέπει να τρώει, ότι όλα ανήκουν στους εργάτες, διότι αυτοί 
παράγουν τα πάντα· ότι το αφεντικό είναι ένα παράσιτο που 
πρέπει να εξαφανιστεί. Αντίθετα, η αγία θρησκεία του Κεφα
λαίου μάς διδάσκει ότι η σπατάλη των πλουσίων δημιουργεί 
την εργασία που μας προσφέρει την τροφή, ότι οι πλούσιοι 
συντηρούν τους φτωχούς· ότι αν δεν θα υπήρχαν πλέον οι 
πλούσιοι, οι φτωχοί θα χάνονταν. Μας διδάσκει ακόμα να μην 
είμαστε τόσο ηλίθιοι ώστε να πιστεύουμε ότι οι γυναίκες και 
οι θυγατέρες μας θα ήξεραν να ντυθούν με τα μετάξια και τα 
βελούδα που οι ίδιες υφαίνουν, αφού αυτές θέλουν να στολί
ζονται μόνο με φτηνιάρικα τσίτια, κι ότι θα μπορούσαμε να 
πίνουμε τα αγνά κρασιά και να τρώμε τα ωραία φαγητά, αφού 
είμαστε συνηθισμένοι στο απαίσιο βοδινό κρέας και στα 
νοθευμένα ποτά.
Ε.: Ποιός είναι ο Θεός σου;
Α.: Το Κεφάλαιο.
Ε.: Είναι προαίίόνιος;
Α.: Οι σοφότεροι ιερωμένοι μας, οι έγκριτοι οικονομολόγοι 
μας λένε ότι υπάρχει από καταβολής κόσμου· καθώς τότε

28



ήταν πολύ μικρός, ο Δίας, ο Ιεχωβάς, ο Ιησούς και οι άλλοι 
ψευτοθεοί βασίλευαν στην θέση του και εν ονόματί του. 
Όμως, από το 1500 περίπου, μεγάλωσε και δεν σταμάτησε να 
μεγαλώνει σε όγκο και ισχύ. Σήμερα, κυριαρχεί στον κόσμο. 
Ε.: Είναι παντοδύναμος ο Θεός σου;
Α.: Ναι. Η κατοχή του προσφέρει όλα τα αγαθά της Γης. 
Όταν αποστρέφει το πρόσωπό του από μια οικογένεια ή ένα 
έθνος, αυτά βυθίζονται στην εξαθλίωση και στην οδύνη. Η 
δύναμη του Θεού-Κεφαλαίου μεγαλώνει, στον βαθμό που 
αυξάνει ο όγκος του. Κάθε μέρα κατακτά νέες χώρες. Κάθε 
μέρα μεγαλώνει το κοπάδι των μισθωτών, οι οποίοι, καθ’ όλη 
την διάρκεια της ζωή τους, είναι ταγμένοι να αυξήσουν τον 
όγκο του.
Ε.: Ποιοί είναι οι εκλεκτοί του Θεού-Κεφαλαίου;
Α.: Τα αφεντικά, οι καπιταλιστές, οι εισοδηματίες.
Ε.: Πώς σε ανταμείβει ο Θεός σου, το Κεφάλαιο;
Α.: Προσφέροντας δουλειά σε μένα, στην γυναίκα μου και σ ’ 
όλα τα παιδιά μου.
Ε.: Αυτή είναι η μόνη σου ανταμοιβή;
Α.: Όχι. Ο Θεός μάς επιτρέπει να ικανοποιήσουμε την πείνα 
μας καταβροχθίζοντας με τα μάτια τις δελεαστικές βιτρίνες 
με τα κρέατα και τα τρόφιμα που ποτέ δεν έχουμε γευτεί, ούτε 
θα γευτούμε ποτέ, και με τα οποία τρέφονται οι εκλεκτοί και 
οι άγιοι πατέρες. Η καλοσύνη του μας επιτρέπει να ζεσταί
νουμε τα παγωμένα από το ψύχος μέλη του σώματός μας, κοι
τάζοντας τις ζεστές γούνες και τα χοντρά παπλώματα με τα 
οποία σκεπάζονται οι εκλεκτοί και οι άγιοι πατέρες. Ακόμα 
μας χαρίζει την εκλεπτυσμένη απόλαυση να βλέπουμε να 
περνά μπροστά στα μάτια μας, με τις άμαξες, από τις λεωφό
ρους και τις πλατείες, η ιερή φυλή των αστραφτερών, καμα
ρωτών, ματσωμένων, κοιλαράδων εισοδηματιών και καπιτα
λιστών, που περιβάλλονται από έναν συρφετό γαλονάτων 
λακέδων και φτιασιδωμένων πορνών. Καμαρώνουμε, λοιπόν, 
όταν σκεφτόμαστε πως αν οι εκλεκτοί απολαμβάνουν τα θαυ
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μάσια πράγματα, τα οποία εμείς στερούμαστε, αυτά είναι 
έργα των χεριών και του μυαλού μας.
Ε.: Οι εκλεκτοί ανήκουν σε διαφορετική φυλή απ’ ό,τι εσύ; 
Α.: Οι καπιταλιστές έχουν πλαστεί από τον ίδιο πηλό με τους 
μισθωτούς, ωστόσο έχουν επιλεγεί μεταξύ χιλιάδων, εκατομ
μυρίων ανθρώπων.
Ε.: Τι έχουν κάνει για να είναι άξιοι μιάς τέτοιας διάκρισης; 
Α.: Τίποτα. Ο Θεός αποδεικνύει την παντοδυναμία του, χαρί
ζοντας την εύνοιά του σ ’ αυτούς που δεν μόχθησαν καθόλου 
για να την κερδίσουν.
Ε.: Το Κεφάλαιο είναι λοιπόν άδικο;
Α.: Το Κεφάλαιο είναι η δικαιοσύνη αυτοπροσώπως· όμως η 
δικαιοσύνη του υπερβαίνει την αδύναμη νόησή μας. Αν το 
Κεφάλαιο ήταν υποχρεωμένο να παραχωρεί την εύνοιά του 
σε εκείνους που την αξίζουν, δεν θα ήταν διόλου ελεύθερο, η 
δύναμή του θα είχε όρια. Το Κεφάλαιο δεν μπορεί να επιβε
βαιώσει την παντοδυναμία του παρά μόνο επιλέγοντας τους 
εκλεκτούς του, τα αφεντικά και τους καπιταλιστές, μέσ’ απ’ 
τον σωρό των ανίκανων, των κηφήνων και των αλητήριων. 
Ε.: Πώς σε τιμωρεί ο Θεός σου;
Α.: Καταδικάζοντάς με στην ανεργία -κ ι έτσι με αφορίζει. 
Μου απαγορεύει το κρέας, το κρασί και την φωτιά. Λιμοκτο
νούμε, εγώ, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου.
Ε.: Ποιά είναι τα σφάλματα που πρέπει να διαπράξεις για να 
σου αξίζει η καταδίκη σου στην ανεργία;
Α.: Κανένα. Η θέληση του Κεφαλαίου επιτάσσει την ανεργία 
για λόγους που ο αδύναμος νους μου αδυνατεί να συλλάβει. 
Ε.: Ποιές είναι οι προσευχές σου;
Α.: Δεν προσεύχομαι με τα λόγια. Η δουλειά είναι η προσευ
χή μου. Κάθε προφορική προσευχή θα παρεμπόδιζε την απο
δοτική προσευχή μου που είναι η δουλειά, η μόνη προσευχή 
που είναι αρεστή, διότι είναι η μόνη χρήσιμη, η μόνη που 
ωφελεί το Κεφάλαιο, η μόνη που δημιουργεί υπεραξία.
Ε.: Πού προσεύχεσαι;
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Α.: Παντού. Στην θάλασσα, στην στεριά, κάτω απ’ τη γη, στα 
χωράφια, στα ορυχεία, στα εργαστήρια και στα καταστήματα. 
Για να εισακουστεί η προσευχή μας και να ανταμειφθεί, πρέ
πει να αποθέσουμε στα πόδια του Κεφαλαίου την θέληση, την 
ελευθερία και την αξιοπρέπειά μας. Στο χτύπημα της καμπά
νας, στο σφύριγμα της μηχανής, πρέπει να τρέξουμε και, 
αφού προσευχηθούμε, πρέπει σαν αυτόματα να κουνάμε 
μπράτσα και γάμπες, πόδια και χέρια, να λαχανιάζουμε και να 
ιδρώνουμε, να τεντώνουμε τους μύες μας και να καταπο
νούμε τα νεύρα μας. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί τω πνεύματι, 
να υπομένουμε πειθήνια την παραφορά και τις ύβρεις του 
αφεντικού και των βοηθών του, αφού αυτοί έχουν πάντα 
δίκιο, ακόμα κι όταν φαίνεται πως έχουν άδικο. Πρέπει να 
ευχαριστούμε το αφεντικό όταν περικόπτει τον μισθό και 
παρατείνει το ωράριο εργασίας, εφ’ όσον ό,τι κάνει είναι 
σωστό και για το καλό μας. Πρέπει να είμαστε περήφανοι 
όταν το αφεντικό και οι βοηθοί του χαϊδεύουν τις γυναίκες 
και τις κόρες μας, εφ’ όσον ο Θεός μας, το Κεφάλαιο, τους 
παρέχει δικαίωμα ζωής και θανάτου επί των μισθωτών, καθώς 
επίσης και το δικαίωμα να «χουφτώνουν» τις εργάτριες.
Αντί ν ’ αφήσουμε ένα παράπονο να ξεφύγει από τα χείλη μας, 
αντί να επιτρέψουμε στην οργή να κάνει το αίμα μας να 
βράσει, αντί να απεργήσουμε, αντί να ξεσηκωθούμε, πρέπει 
να υπομένουμε όλα τα δεινά, να τρώμε το βρώμικο ψωμί μας 
και να πίνουμε το λασπωμένο νερό μας, διότι, για να τιμωρή
σει την αυθάδειά μας, το Κεφάλαιο οπλίζει το αφεντικό με 
κανόνια και σπαθιά, με φυλακές και κάτεργα, με λαιμητόμους 
και εκτελεστικά αποσπάσματα.
Ε.: Θα λάβεις κάποια ανταμοιβή μετά θάνατον;
Α.: Ναι, μια πολύ μεγάλη ανταμοιβή. Μετά θάνατον, το 
Κεφάλαιο θα με αφήσει να αράξω και να ξεκουραστώ. Δεν θα 
υποφέρω πιά ούτε απ’ το κρύο ούτε απ’ την πείνα. Δεν θα 
αγωνιώ πιά ούτε για το σημερινό ούτε για το αυριανό ψωμί. 
Θα απολαμβάνω την αιώνια ανάπαυση του τάφου.
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Ill

Ο ΨΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

(Το χειρόγραφο που έφτασε στα χέρια μου δεν είναι πλήρες, 
/χίπουν οι 3 πρώτες σελίδες, οι οποίες, αναμφίβολα, θα πρέπει 
να περιείχαν μια επίκληση στον Θεό-Κεφά/.αιο, τον προστάτη 
των περιφρονημένων. Ο όρος που μου έχει επιβληθεί να είμαι 
ένας απλός αντιγραφέας, μου απαγορεύει κάθε απόπειρα ανα
σύστασής του.
Οι σημειώσεις στο περιθώριο αφήνουν να εννοηθεί ότι ο συντά
κτης του ψσ).μού, ο πρεσβευτής του Πάπα, είχε ως συνεργάτες 
τον πρίγκιπα της Γα)ακίας, δύο πλούσιους βιομηχάνους, γνω
στούς σε όλο τον κόσμο για τα υφάσματα και ιδίως τα μεταξω
τά τους, τους κ.κ. Μπονέ και Πουϊγιέ-Κερτιέ, και μια διάωψη 
πόρνη πολυτε)χίας, από το κρεβάτι της οποίας έχει περάσει όλη 
η κοσμοπολίτικη αφρόκρεμα των γλεντζέδων, την Κόρα Περλ.)

Π. Λ.

*

[...] Οι άνθρωποι που βαδίζουν μέσ’ στα σκοτάδια της 
ζωής, οδηγούμενοι απ’ το τρεμάμενο φως της ισχνής λογικής, 
σαρκάζουν και βρίζουν την πόρνη· την στηλιτεύουν ατιμωτι
κά με την ηθική τους· την κατακεραυνώνουν με τις αρετές 
τους της επίδειξης, ξεσηκώνουν εναντίον της την οργή και 
την αγανάκτηση. Είναι η σκλάβα του κακού και η βασίλισσα 
της ατιμίας, η μυλόπετρα στο πατητήρι της αποκτήνωσης· 
διαφθείρει τον ανθό της νεολαίας και βρωμίζει τα λευκά μαλ
λιά των γέρων κλέβει τον άντρα από την γυναίκα του, ρουφά 
με τα προκλητικά και ακόρεστα χείλη της την τιμή και την 
περιουσία των οικογενειών.

Ω, αδελφές μου! Το κτηνώδες πάθος και ο ποταπός φθόνος
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αμαυρώνουν με μια πικρή και λασπώδη χολή την ευγενή 
εικόνα της πόρνης, κι όμως έχουν περάσει σχεδόν 19 αιώνες 
από τότε που ο τελευταίος ψευτοθεός, ο Ιησούς από την 
Ναζαρέτ, πήρε από το χέρι το όνειδος των ανθρώπων, την 
Μαρία την Μαγδαληνή, και την οδήγησε στον κύκλο των 
αγίων και των μακαρίων, μέσα στο μεγαλείο του παραδείσου 
του.

Πριν την έλευση του Αληθινού Θεού, πριν την έλευση του 
Κεφαλαίου, οι θρησκείες που υπήρξαν στην γη και οι Θεοί 
που διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον μέσα στο ανθρώπινο μυα
λό, επέβαλαν την φυλάκιση της συζύγου στον γυναικωνίτη 
και επέτρεψαν μόνο στην εταίρα να γευτεί τον καρπό του 
δέντρου της επιστήμης και της ελευθερίας. Η μεγάλη θεότητα 
της Βαβυλώνας, η Μυλίτα-Αναΐτις,10 «η επιτήδεια μάγισσα, η 
εκμαυλίστρια πόρνη», πρόσταξε τον πιστό λαό της να τιμά 
την πορνεία. Όταν ο Βούδας, ο Ανθρωπος-Θεός, έφτασε στο 
Βεσάλι, πήγε να μείνει στο σπίτι της δασκάλας των ιερών 
πορνών μπροστά στο οποίο σχημάτιζαν ουρά οι ιερείς και οι 
δικαστές φορώντας τις τελετουργικές στολές τους, ο δε Ιεχω
βάς, ο καταχθόνιος Θεός, στέγαζε στον ναό του τις πόρνες."

Φωτισμένοι από την πίστη, οι άνθρωποι των πρωτόγονων 
κοινωνιών θεοποίησαν την πόρνη· αυτή συμβόλιζε την δύνα
μη της αιώνιας φύσης που δημιουργεί και καταστρέφει.

Οι πατέρες της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία στο διάβα 
των αιώνων διασκέδαζε με τους μύθους της το παιδί-ανθρω- 
πότητα, αναζήτησαν την θεία έμπνευση στην συντροφιά των 
πορνών. Όταν ο Πάπας συνεδρίαζε με τους παππάδες και 
τους επισκόπους του για να συζητήσουν κάποιο δόγμα της 
πίστης, καθοδηγούμενες από το δάχτυλο του Θεού, οι πόρνες 
πολυτελείας όλης της χριστιανοσύνης έσπευδαν εκεί· μετέφε
ραν κάτω απ’ τις φούστες τους το Αγιο Πνεύμα· φώτιζαν την 
διάνοια των Διδασκάλων. Ο Θεός των χριστιανών είχε την 
δύναμη να ανεβάζει και να κατεβάζει τους αλάθητους Πάπες, 
ή την Θεοδώρα, την αυτοκρατορική εταίρα.
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Το Κεφάλαιο, ο Κύριός μας, παραχωρεί στην πόρνη πολυ
τελείας μια θέση πολύ υψηλότερη: δεν είναι πλέον μόνο οι 
Πάπες των ετοιμόρροπων αφεντικών υπό την κυριαρχία της, 
αλλά και οι χιλιάδες νεαροί και ρωμαλέοι εργάτες που είναι 
εξαίρετοι μάστορες σε όλες τις τέχνες και σε όλα τα επαγγέλ
ματα· υφαίνουν, κεντούν, ράβουν, δουλεύουν το ξύλο, τον 
σίδηρο και τα πολύτιμα μέταλλα, κόβουν τα διαμάντια, βγά
ζουν από τα βάθη των θαλασσών τα κοράλλια και τα μαργα
ριτάρια, παράγουν στην καρδιά του χειμώνα τα λουλούδια 
της άνοιξης και τα φρούτα του φθινοπώρου, χτίζουν τα 
μέγαρα, διακοσμούν τα τείχη, ζωγραφίζουν τους πίνακες, 
λαξεύουν το μάρμαρο, γράφουν θεατρικά έργα και μυθιστο
ρήματα, συνθέτουν τις όπερες, τραγουδούν, παίζουν και χο
ρεύουν για να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο της και να ικανο
ποιήσουν τα καπρίτσια της. Ποτέ η Σεμίραμις, ποτέ η Κλεο
πάτρα, ποτέ αυτές οι ισχυρές βασίλισσες δεν είχαν έναν τόσο 
πολυάριθμο στρατό από εργάτες, μάστορες σε κάθε επάγγελ
μα, εξαίρετους σε κάθε τέχνη, στην υπηρεσία τους.

Η πόρνη πολυτελείας είναι το κόσμημα του καπιταλι
στικού πολιτισμού. Όταν παύει να κοσμεί την κοινωνία, εξα
φανίζεται ακόμα και η λιγοστή χαρά στην οποία στηρίζεται 
αυτός ο ανιαρός και θλιβερός κόσμος· τα κοσμήματα, οι 
πολύτιμοι λίθοι, τα λαμέ και κεντητά υφάσματα, αχρηστεύο
νται σαν παιδικά παιχνίδια· η πολυτέλεια και οι τέχνες, αυτά 
τα τέκνα του έρωτα και του κάλλους, είναι ανούσια· το μεγα
λύτερο μέρος της ανθρώπινης εργασίας χάνει την αξία του. 
Ωστόσο, το εμπόρευμα του έρωτα, είτε αγοραστεί είτε που
ληθεί, είτε το Κεφάλαιο παραμείνει ο κύριος των συνειδή
σεων και ο κερδισμένος από τα βίτσια και τις αρετές, θα είναι 
το πολυτιμότερο, οι δε εκλεκτοί του Κεφαλαίου θα δροσίζουν 
την καρδιά τους από το παγωμένο ποτήρι των βαμμένων χει- 
λιών της πόρνης πολυτελείας.

Αν η λογική δεν είχε αποβλακώσει τον άνθρωπο, αν η 
πίστη είχε ανοίξει τις πύλες του νου του, θα είχε γίνει αντιλη
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πτό ότι η πόρνη πολυτελείας, με το να επιθυμεί τον πλούτο 
των πλουσίων και των ισχυρών, καθίσταται μία από τις κινη
τήριες δυνάμεις του Θεού-Κεφαλαίου για να ενεργοποιεί 
τους ανθρώπους και να μετασχηματίζει τις κοινωνίες.

Στους ζοφερούς καιρούς του Μεσαίωνα, ενώ το Κεφάλαιο, 
ο Κύριός μας, όμοιος με το παιδί που σκιρτά υπόκωφα μέσα 
στην κοιλιά της γυναίκας, διαμορφωνόταν μυστηριωδώς στα 
βάθη των οικονομικών πραγμάτων, ενώ κανένα στόμα δεν 
προφήτεψε την γέννησή του, ενώ η ανθρώπινη ψυχή, που 
αγνοούσε την έλευση ενός Θεού, δεν σκίρτησε από αγαλλία
ση, εν τούτοις το Κεφάλαιο άρχισε να κατευθύνει τις πράξεις 
των ανθρώπων. Εμφύσησε στο πνεύμα των χριστιανοί της 
Ευρώπης το άγριο πάθος που τους έριξε στους δρόμους της 
Ασίας σε ομάδες πιό πυκνές κι απ’ τις στρατιές των μυρμη
γκιών.

Εκείνους τους καιρούς, οι ηγέτες των ανθρώπων ήταν 
χοντροί φεουδάρχες, που ζούσαν μέσα στις πανοπλίες όπως οι 
αστακοί μέσα στο κέλυφός τους, τρεφόμενοι με βαριά φαγη
τά και ποτά, μην εκτιμώντας άλλη απόλαυση πέρα από εκεί
νη της κονταρομαχίας, μη γνωρίζοντας άλλη πολυτέλεια πέρα 
από ένα χαλύβδινο σπαθί. Για να ενεργοποιήσει αυτά τα κτήνη, 
ο Θεός μας έπρεπε να πέσει στο επίπεδο του μυαλού τους που 
ήταν πιό πυκνό κι απ’ το μολύβι: τους υπέβαλε την ιδέα των 
σταυροφοριών, να σπεύσουν στην Παλαιστίνη και να σηκώ
σουν την ταφόπλακα ενός ανύπαρκτου μνήματος. Ο Θεός 
ήθελε να τους οδηγήσει στα πόδια των πορνών της Ανατολής, 
να τους μεθύσει με την πολυτέλεια και τις απολαύσεις, εμφυ
τεύοντας στην καρδιά τους το θείο πάθος, την αγάπη για τον 
χρυσό. Επιστρέφοντας στις σκοτεινές αγρεπαύλεις τους, όπου 
ολόλυζαν οι κουκουβάγιες, με τις αισθήσεις θολωμένες ακό
μα από τον χρυσό και την ευφορία των γιορτών, τα αραβικά 
αρώματα και τα απαλά χάδια των αποτριχωμένων πορνών, 
άρχισαν να αποστρέφονται τα αδέξια και τριχωτά θηλυκά, 
που έκλωθαν και γεννοβολούσαν, μη γνωρίζοντας να κάνουν
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κάτι άλλο: ντρέπονταν για την βαρβαρότητά τους, και όπως 
μια νεαρή μητέρα ετοιμάζει την κούνια του παιδιού που θα 
φέρει στον κόσμο, έτσι κι αυτοί άρχισαν να χτίζουν τις πόλεις 
της Μεσογείου, να δημιουργούν τις αυλές των δουκών και 
των βασιλέων της Ευρώπης, προετοιμάζοντας την έλευση του 
Θεού-Κεφαλαίου.

Σας το λέω με ειλικρίνεια: η πόρνη πολυτελείας είναι πο
λυτιμότερη για τον Θεό μας απ’ ό,τι ο χρηματιστής για τον 
μέτοχο· είναι η πιό αγαπημένη του θυγατέρα, είναι εκείνη που 
από όλες τις γυναίκες υπακούει πιό πειθήνια στην θέλησή του.

Η πόρνη πολυτελείας εμπορεύεται κάτι που δεν μπορεί 
ούτε να υπολογισθεί, ούτε να μετρηθεί, ένα άϋλο πράγμα που 
ξεφεύγει από τους ιερούς νόμους της ανταλλαγής: πουλάει 
τον έρωτα, όπως ο μπακάλης τεμαχίζει το σαπούνι και το κερί, 
όπως ο ποιητής πουλάει το ιδεώδες. Όμως, πουλώντας τον 
έρωτα, η πόρνη πολυτελείας πουλάει τον ίδιο της τον εαυτό· 
προσδίδει στο γυναικείο φύλο μία αξία, το φύλο της συμμε
τέχει λοιπόν στις ιδιότητες του Θεού μας, γίνεται ένα κομμάτι 
του Θεού, είναι Κεφάλαιο. Η πόρνη πολυτελείας ενσαρκώνει 
τον Θεό.

Είστε πιό αφελείς κι απ’ τα μοσχάρια που βόσκουν στα 
λιβάδια, ω ποιητές, ω δραματουργοί, ω μυθιστοριογράφοι, 
εσείς που πληγώνετε την πόρνη επειδή δεν παραχωρεί την 
χρήση του κορμιού της έναντι ενός συγκεκριμένου χρημα
τικού ποσού, εσείς που την σέρνετε στην λάσπη επειδή χρεώνει 
πολύ ακριβά τα χάδια της. Θέλετε λοιπόν να βεβηλώσει το θεϊ
κό κομμάτι που είναι το κορμί της, να το προσφέρει φθηνότερα 
κι απ’ τις πέτρες του λιθόστρωτου; Εσείς, ηθικολόγοι, που 
είστε τα χοιροστάσια όπου «παχαίνει» η φαυλότητα, θα την 
κατηγορήσετε ότι προτιμάει τον χρυσό από μια φλογισμένη 
από έρωτα καρδιά. Αργόστροφοι φιλόσοφοι, θεωρείτε λοιπόν 
την πόρνη πολυτελείας ένα γεράκι χορτασμένο από ζωντανή 
σάρκα; Όλοι εσείς που σας πνίγει η φιλαργυρία, πιστεύετε 
λοιπόν ότι η πόρνη πολυτελείας θα είναι λιγότερο επιθυμητή
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επειδή την αγοράζετε; Δεν αγοράζετε το ψωμί που συντηρεί 
το σώμα, το κρασί που ευφραίνει την καρδιά; Δεν αγοράζετε 
την συνείδηση του βουλευτή, τις προσευχές του παππά, το 
θάρρος του φαντάρου, τις γνώσεις του μηχανικού, την εντιμό
τητα του ταμία;

Ο Θεός-Κεφάλαιο αναθεματίζει τις πόρνες με τα παρα
μορφωμένα κορμιά, που πουλιούνται για μερικά φράγκα ή 
για λίγες πεντάρες στους εργάτες και στους φαντάρους· πιό 
φοβερός κι απ’ την πανούκλα τυραννά με τα κτηνώδη πάθη 
τους φτωχούς, δηλητηριάζει την σάρκα των νυχτερίδων της 
Αφροδίτης, τις παραδίδει στους Αλφόνσους1-' του δρόμου που 
τις χτυπούν και τις κλέβουν· τις υποβάλλει στον έλεγχο της 
αστυνομίας, ακριβώς όπως το σάπιο κρέας στην αγορά.

Όμως η πόρνη πολυτελείας, που διαθέτει την αποτελε
σματική χάρη του Θεού-Κεφαλαίου, κλείνει τα αυτιά στις 
ηθικολογικές και γελοίες δηλώσεις σας [που είναι] πιό 
μάταιες κι απ’ τις κραυγές της χήνας όταν την ξεπουπουλιά
ζουν: τυλίγει την ψυχή της με πολικό πάγο τον οποίο δεν 
μπορεί να λιώσει η φλόγα κανενός ερωτικού πάθους· διότι το 
κακό, το μεγαλύτερο κακό είναι ότι η Κυρία με τας Καμελίας'2 
δίνεται και δεν πουλιέται· ο Θεός απομακρύνεται από την 
ερωτιάρα πόρνη πολυτελείας που βυθίζεται στην ηδονή· διότι 
αν η καρδιά της πάλλεται κι αν λιγώνεται από πόθο, ο αγορα
στής του έρωτα, που διαδέχεται τον ερωτευμένο εραστή, 
πικραμένος και απογοητευμένος, αντί για ένα φρέσκο εμπό
ρευμα δεν βρίσκει παρά ένα εξαντλημένο και απονεκρωμένο 
κορμί.

Η πόρνη πολυτελείας θωρακίζεται εκπέμποντας απάθεια, 
αφού στο πορσελάνινο κορμί της, στο οποίο το πάθος δεν 
φωλιάζει, οι αγοραστές της χρησιμοποιούν τα καυτά τους χεί
λη χωρίς να μπορέσουν να μεταβάλλουν την θερμοκρασία· ο 
ερωτικός τους οίστρος τούς κάνει να ρουφούν την μέθη του 
έρωτα κι όχι το πάθος των χαδιών της και η θέρμη της αγκα
λιάς της· διότι, εν όσω ο αγοραστής καταναλώνει τις ηδονές
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του πουλημένου κορμιού της, η ελεύθερη ψυχή της πρέπει να 
σκέπτεται το χρήμα που αυτός της οφείλει.

Η πόρνη πολυτελείας κλέβει με μαεστρία εκείνους που την 
αγοράζουν· τους υποχρεώνει να πληρώσουν χρυσάφι με το 
κιλό τις ερωτικές ηδονές που προσφέρουν στον εαυτό τους. 
Επειδή δε, όταν πουλά τον έρωτα, το πωληθέν εμπόρευμα δεν 
υπάρχει πλέον, ο δικός μας Θεός-Κεφάλαιο, για τον οποίο η 
κλοπή και η πλαστογραφία είναι οι πρώτες θεολογικές αρχές, 
ευλογεί την πόρνη πολυτελείας.

Γυναίκες που με ακούτε, μόλις σας αποκάλυψα το μυστή
ριο της αινιγματικής ψυχρότητας της πόρνης πολυτελείας, 
της παγερής πόρνης πολυτελείας, η οποία προσκαλεί ολόκλη
ρη την τάξη των εκλεκτών του Κεφαλαίου στο συμπόσιο του 
κορμιού της και τους λέει: «Λάβετε, φάγετε και πίετε, τούτο 
εστί το σώμα και τούτο εστί το αίμα μου».

Η πιστή σύζυγος και καλή νοικοκυρά -την οποία οι άνδρες 
όλου του κόσμου τιμούν στα λόγια, αλλά σπεύδουν να απο
φύγουν αφήνοντάς την βυθισμένη στην ανησυχία στην συζυ
γική εστία- απομονώνει τον άνδρα από τους φίλους του, 
γεννά και αναπτύσσει μέσα του την ζήλια, αυτό το αντικοινω
νικό πάθος που δηλητηριάζει το αίμα με χολή, και τον φυλα
κίζει μέσα στο ίδιο του το σπίτι, εγκλωβίζοντάς τον στα οικο
γενειακά εγωιστικά πλαίσια. Η πόρνη πολυτελείας, αντι- 
θέτως, ελευθερώνει τον άνδρα από τον ζυγό της οικογένειας 
και των παθών.

Το χρήμα απομακρύνει τους ανθρώπους, η πόρνη πολυτε
λείας τούς φέρνει κοντά, τους ενώνει. Στο μπουντουάρ της, 
εκείνοι τους οποίους χωρίζουν τα συμφέροντα, αδελφώνο
νται, ένα μυστικό σύμφωνο, απροσδιόριστο, αλλά βαθύ και 
αμετάκλητο, τους συνδέει· έχουν «φάει και πιεί» την ίδια 
πόρνη πολυτελείας, έχουν κοινωνήσει πάνω στον ίδιο βωμό.

Τον έρωτα, το άγριο και κτηνώδες πάθος που θολώνει το 
μυαλό και σπρώχνει τον άνδρα στο να απολησμονήσει και να
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θυσιάσει τα συμφέροντά του, η πόρνη πολυτελείας τον αντι
καθιστά με την εύκολη, αστική και βολική αγοραία γαλαντο- 
μία, που αφρίζει σαν το ανθρακούχο νερό, αλλά δεν μεθά.

Η πόρνη πολυτελείας είναι το παρόν του Θεού-Κεφαλαίου, 
μυεί τους εκλεκτούς του στις ιδιοφυείς εκλεπτύνσεις της χλιδής 
και της ακολασίας- τους παρηγορεί για τις νόμιμες συζύγους 
τους, που είναι τόσο πληκτικές όσο οι ατέλειωτες φθινοπωρι
νές βροχές. Όταν τα γεράματα τους κυριεύουν, τους ζαρώ
νουν και τους γεμίζουν ρυτίδες, όταν σβήνει η φλόγα στα μά
τια τους και χάνεται η ευλυγισία των μελών τους και η γλύκα 
της ανάσας τους, κάνοντάς τους απεχθείς στις γυναίκες, η 
πόρνη πολυτελείας απαλύνει την θλίψη των γηρατειών· πάνω 
στο παγωμένο κορμί της, που ποτέ δεν απωθεί, βρίσκουν ακό
μα την εφήμερη ηδονή που το χρυσάφι τους αγοράζει.

Πιό δραστική κι απ’ την ζύμωση που παράγει το νέο κρασί, 
η πόρνη πολυτελείας μεταφέρει τον πλούτο με μια ιλιγγιώδη 
κυκλική κίνηση· ρίχνει στο τρελό βαλς των εκατομμυρίων τις 
τρανότερες περιουσίες· μέσα στα τρυφερά της χέρια, τα ορυ
χεία, τα εργοστάσια, οι τράπεζες, τα κρατικά ομόλογα, οι 
αμπελώνες και οι σιτοβολώνες χάνονται, γλιστρούν μέσα απ’ 
τα δάχτυλά της και διασκορπίζονται μέσα στα χίλια-δυό 
κανάλια του εμπορίου και της βιομηχανίας. Τα παράσιτα που 
αναπτύσσονται στα κουφάρια των ψοφιμιών είναι λιγότερα 
από το πλήθος των υπηρετών, των εμπόρων και των τοκογλύ
φων που την πολιορκούν: κρατούν ορθάνοιχτες τις απύθμενες 
τσέπες τους για να μαζέψουν την χρυσή βροχή που πέφτει 
όταν αυτή σηκώνει το φουστάνι της. Υπόδειγμα αυταπάρνη
σης, καταστρέφει τους εραστές της για να πλουτίσει τους 
υπηρέτες και τους προμηθευτές της που την κλέβουν.

Οι καλλιτέχνες και οι βιομήχανοι θα αποχαυνώνονταν 
μέσα στην μιαρή μετριότητα, αν η πόρνη πολυτελείας δεν 
τους υποχρέωνε να ζορίσουν το μυαλό τους για να ανακαλύ- 
ψουν νέες χαρές και πρωτόγνωρες μωρολογίες· διότι, διψα- 
σμένη για το ιδεώδες, δεν συνευρίσκεται ερωτικά με ένα
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αντικείμενο παρά μόνο όταν βαριέται· δεν δοκιμάζει μια ηδο
νή παρά μόνο όταν την έχει μπουχτίσει.

Οι μηχανές που συντομεύουν την εργασία καταδίκασαν τις 
εργάτριες και τους εργάτες στην ανεργία, αυτήν την μητέρα 
των κακών· η πόρνη πολυτελείας, όμως, αναβιβάζοντας την 
σπατάλη στο ύψος μιάς κοινωνικής λειτουργίας, αυξάνει την 
πολυτέλεια και τις απαιτήσεις της στον βαθμό που προοδεύει 
η βιομηχανική μηχανική, ώστε πάντα να υπάρχει για τους κατα
ραμένους προλετάριους η εργασία, αυτή η πηγή των αρετών.

Την πόρνη πολυτελείας -η  οποία καταβροχθίζει περιου
σίες, ισοπεδώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της σαν ένας 
στρατός που προελαύνει- οι κύριοι τόσο των εργοστασίων 
όσο και των καταστημάτων την λατρεύουν, καθώς είναι ο 
προστάτης-άγγελος που διατηρεί την ζωή και το σφρίγος του 
εμπορίου και της βιομηχανίας.

Η ηθική της θρησκείας του Κεφαλαίου, αγνότερη και ανώ
τερη από εκείνη των ψευτοθρησκειών του παρελθόντος, δεν 
κηρύσσει την ισότητα των ανθρώπων: η μειοψηφία, μόνο η 
ελάχιστη μειοψηφία έχει επιλεγεί για να μοιραστεί τα οφέλη 
του Κεφαλαίου. Ο Φαλλός δεν εξισώνει πλέον τους άνδρες 
όπως στις πρωτόγονες εποχές. Η πόρνη πολυτελείας δεν πρέ
πει να βρωμίζεται από τα φιλιά των άξεστων χωριατών, διότι 
ο Θεός-Κεφάλαιο επιφυλάσσει για τους εκλεκτούς του τα 
πολύτιμα κι εκλεκτά πράγματα της φύσης και της τέχνης.

Η πόρνη πολυτελείας, την οποία ο Θεός κρατά για τους 
πλούσιους και ισχυρούς, μολονότι είναι καταδικασμένη να 
σηκώνει το πέπλο της κοινωνικής υποκρισίας και να αγγίζει 
το βάθος της αισχρής ανθρώπινης χαμέρπειας για να ανοίγει 
τις καρδιές, ζει μέσ’ στην χλιδή και στο γλέντι· αξιοσέβαστοι 
και ευυπόληπτοι ευγενείς και αστοί, ζητιανεύουν την τιμή να 
μεταμορφώσουν την Κυρία Όλου-του-Κόσμου σε Κυρία 
Κάποιου, καταλήγοντας να κλείσουν την σειρά των τρελών 
οργίων τους με έναν καθωσπρέπει γάμο. Στην άνοιξη της 
ζωής της, οι καπιταλιστές εναποθέτουν στα πόδια της την
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καρδιά τους την οποία αυτή περιφρονεί, και τους θησαυρούς 
τους τούς οποίους αυτή σπαταλά. Οι καλλιτέχνες και οι λογο
τέχνες στροβιλίζονται γύρω της, εκδηλώνοντας την λατρεία 
τους με δουλικό και ιδιοτελή τρόπο. Στο φθινόπωρο της ζωής 
της, κουρασμένη και πλαδαρή, κλείνει το μαγαζί κι ανοίγει 
σπίτι, οι δε σοβαροί άνδρες και οι σεμνές γυναίκες την περι
βάλλουν με την φιλία και τις εγκάρδιες φροντίδες τους, για να 
τιμήσουν την περιουσία που αντάμειψε την σεξουαλική της 
εργασία.

Ο Θεός προικίζει την πόρνη πολυτελείας με τις χάρες του: 
σε όποια η απρονόητη φύση δεν χάρισε ομορφιά και πνεύμα, 
αυτός προσφέρει κομψότητα, στυλ, γοητεία, παράστημα, που 
σαγηνεύουν κι αιχμαλωτίζουν την αβρή ψυχή των προνομιού
χων του Κεφαλαίου.

Ο Θεός την προστατεύει από τις αδυναμίες του φύλου της. 
Η άστοργη μητέρα-φύση καταδικάζει τις γυναίκες στον 
σκληρό μόχθο της αναπαραγωγής του είδους. Οι σουβλεροί 
πόνοι όμως που βασανίζουν τα σπλάχνα των μητέρων επιβάλ
λονται μόνο στην ερωμένη, μόνο στην σύζυγο. Ο μεγάθυμος 
Θεός απαλλάσσει την πόρνη πολυτελείας από τις εκφυλίσεις 
και τις παραμορφώσεις της κύησης και τις ωδίνες του τοκε
τού: την προικίζει με την στειρότητα, αυτήν την τόσο ζηλευ
τή χάρη. Η ερωμένη, η σύζυγος, είναι αυτές που πρέπει να 
ικετεύσουν την Παρθένο Μαρία και να της απευθύνουν την 
θερμή προσευχή της μοιχαλίδας: «Ω, Αγία Παρθένα, που 
έχεις συλλάβει χωρίς να αμαρτήσεις, κάνε με ν ’ αμαρτήσω 
χωρίς να συλλάβω». Η πόρνη πολυτελείας ανήκει στο τρίτο 
φύλο -αφήνει στην απλή γυναίκα το βρώμικο και επώδυνο 
έργο της αναπαραγωγής της ανθρωπότητας.15

Η τύχη στρατολογεί τις πόρνες πολυτελείας από τις κατώ
τερες τάξεις της κοινωνίας. Δεν είναι ντροπή, δεν σπαράζει η 
καρδιά να βλέπεις αυτές που κατέχουν στον κόσμο μια τόσο 
ανώτερη θέση, να προέρχονται από τον βούρκο;

Γυναίκες που με ακούτε, ανήκετε σε ανώτερη τάξη, θυμη
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θείτε ότι οι παλιοί αριστοκράτες επέκριναν τον Λουδοβίκο 
ΙΕ' επειδή οι παλλακίδες του προέρχονταν από τις κατώτερες 
τάξεις. Αξκόστε ως ένα από τα πολυτιμότερα προνόμιά σας 
το δικαίωμα και την τιμή να προμηθεύετε τις πόρνες πολυτε
λείας στους εκλεκτούς του Κεφαλαίου. Ήδη πολλές ανάμεσά 
σας περιφρονούν τα θλιβερά συζυγικά καθήκοντα, πουλιού
νται όπως οι πόρνες πολυτελείας, αλλά πωλούν το φύλο τους 
λαθραία, δειλά, υποκριτικά. Μιμηθείτε το παράδειγμα των 
τιμημένων ματρόνων" της Αρχαίας Ρώμης που εγγράφονταν 
στους αγορανόμους15 για να ασκήσουν το επάγγελμα της πόρ
νης. Σηκωθείτε, ρίξτε κάτω στην γη και ποδοπατήστε τους 
προκατειλημμένους ηλίθιους και παλιομοδίτες που παραδέχο
νται πως είναι σκλάβοι. Ο Θεός-Κεφάλαιο φέρνει στον κόσμο 
μια νέα ηθική και κηρύσσει το δόγμα της ανθρώπινης Ελευ
θερίας: να ξέρετε ότι ουδείς εξασφαλίζει την ελευθερία, αν 
δεν κατακτήσει το δικαίωμα να πουλάει τον εαυτό του. Απε
λευθερωθείτε από την συζυγική σκλαβιά, πουλώντας τον εαυτό 
σας.

Στην καπιταλιστική κοινωνία, δεν υπάρχει πιό αξιοσέβα- 
στη εργασία από εκείνη της πόρνης πολυτελείας. Ορίστε, κοι
τάξτε την εργασία της εργάτριας και σκεφθείτε μετά εκείνη 
της πόρνης πολυτελείας. Στο τέλος μιάς ατέλειωτης και μονό
τονης εβδομάδας, η εργάτρια, περιφρονημένη, εξαντλημένη 
και τσακισμένη, δεν κρατά στα ξερακιανά της χέρια παρά τον 
ευτελή μισθό που την εμποδίζει να πεθάνει της πείνας. Η πόρ
νη πολυτελείας, χαρούμενη σαν μιά νεαρή θεά, ανεβαίνει στο 
κρεβάτι ή στον καναπέ της και, τινάζοντας τα παρφουμαρι- 
σμένα μαλλιά της, μετρά αδιάφορα τα χρυσά λουδοβίκεια και 
τα χαρτονομίσματα. Η εργασία της δεν της αφήνει στο κορμί 
ούτε κούραση, ούτε βρωμιά. Πλένει το στόμα της, καθαρίζει 
τα χείλη της και λέει χαμογελώντας: ο επόμενος!

Εσείς φιλόσοφοι, που σαν τα μηρυκαστικά ασταμάτητα 
μασάτε κι αναμασάτε τις ξεπερασμένες διδαχές της παλιάς 
ηθικής, πείτε μας λοιπόν ποιά εργασία είναι πιό ευχάριστη για
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τον δικό μας Θεό-Κεφάλαιο, εκείνη της εργάτριας ή εκείνη 
της πόρνης πολυτελείας;

Το Κεφάλαιο δείχνει πόσο εκτιμά ένα εμπόρευμα μέσω 
της τιμής στην οποία του επιτρέπει να πουλιέται. Εμπρός, 
ηθικολόγοι υποκριτές, βρείτε λοιπόν μέσα στην ατέλειωτη 
σειρά των ανθρώπινων επαγγελμάτων μία χειρωνακτική ή 
διανοητική εργασία εξίσου επικερδή με εκείνη του σεξ. Πότε 
η επιστήμη του σοφού, το θάρρος του φαντάρου, το πνεύμα 
του συγγραφέα και η επιδεξιότητα του εργάτη πληρώθηκαν 
τόσο καλά όσο τα φιλιά της Κόρα Περλ;

Η εργασία της πόρνης πολυτελείας είναι εργασία ιερή την 
οποία ο Θεός-Κεφάλαιο ανταμείβει περισσότερο απ’ όλες τις 
άλλες.

Πολυαγαπημένες μου αδελφές, ακούστε με, ακούστε με! Ο 
Θεός μιλά διά του στόματός μου:

Αν έχετε εγκαταλειφθεί τελείως από τον Θεό, τόσο που να 
μην μισείτε την αφόρητη εργασία της εργάτριας που παρα
μορφώνει το σώμα και σκοτώνει τον νου, μην εκπορνευτείτε.

Αν η φιλοδοξία σας είναι να φυτοζωείτε, υφιστάμενες την 
εκμετάλλευση, εγκλωβισμένες μέσα στην οικογένεια και 
καταδικασμένες στην φριχτή στέρηση, μην εκπορνευτείτε.

Αν επιθυμείτε μια μοναχική ζωή στην συζυγική εστία, 
παραμελημένες από τον σύζυγο, που ροκανίζει την προίκα 
σας μαζί με την πόρνη πολυτελείας, μην εκπορνευτείτε.

Αν όμως νοιάζεστε για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, 
την τιμή και την ευτυχία σας επί της γης, εκπορνευτείτε.

Αν έχετε πολλή περηφάνια μέσα στην ψυχή σας για να 
δεχθείτε χωρίς να επαναστατήσετε την εργασία που εξευτε
λίζει την εργάτρια και την πολιτισμένη ζωή, εκπορνευτείτε.

Αν θέλετε να είστε η βασίλισσα των γιορτών και των απο
λαύσεων του πολιτισμού, εκπορνευτείτε.

Σας το εύχομαι ολοψύχως. Αμήν!
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IV

Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 
Ή

Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΗ

Αυτό το κείμενο πέρασε από τα χέρια πο/Ιών καπιτα).ιστών, οι 
οποίοι, αφού το διάβασαν, πρόσθεσαν κάποιες χειρόγραφες 
σημειώσεις. Ιδού μερικές από αυτές:

«Είναι βέβαιο ότι οι διδαχές αυτές της θεϊκής σοφίας θα 
παρερμηνευθούν από τον ακαλλιέργητο νου των μισθωτών. 
Είμαι της γνώμης ότι θα πρέπει να μεταφρασθούν στην vola- 
pukl(’ ή σε κάποια άλλη ιερή γλώσσα».

Υπογραφή: Ζυλ Σιμόν

«Θα έπρεπε να μιμηθούμε τους ιουδαίους δασκάλους που 
απαγόρευαν στους ανίδεους την ανάγνωση του Εκκλησιαστή 
της Παλ,αιάς Διαθήκης, και να μην δώσουμε την Βίβλο του 
Καπιταλιστή παρά μόνο σε εκείνους τους μυημένους που δια
θέτουν ένα εκατομμύριο.»

Υπογραφή: Μπ).αίχρεντερ

«Ένα εκατομμύριο φράγκα ή μάρκα μού φαίνεται ένα πολύ 
ευτελές ποσόν. Προτείνω ένα εκατομμύριο δολάρια.»

Υπογραφή: Τζέϋ Γκουλντ
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A. -  Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. -Συλλογίσου τα λόγια του Κεφαλαίου, του Θεού σου.
2. -Είμαι ο ανθρωποφάγος Θεός. Στρογγυλοκάθομαι σε ένα 
τραπέζι στο εργαστήριο και τρώω τους εργάτες. Μετασχημα
τίζω σε θεϊκό κεφάλαιο την καχεκτική ζωή του εργάτη. Είμαι 
το απέραντο μυστήριο: η αιώνια ουσία μου δεν είναι παρά 
φθαρτή σάρκα. Η παντοδυναμία μου δεν είναι παρά η ανθρώ
πινη αδυναμία. Η αδρανής δύναμη του Κεφαλαίου είναι η 
δύναμη του μισθωτού.
3. -Ο  κανόνας των κανόνων: από μένα ξεκινάει όλη η παρα
γωγή και σε μένα καταλήγει όλη η ανταλλαγή.
4. -Είμαι ο ζωντανός Θεός, πανταχού παρών: οι σιδηρόδρο
μοι, οι υψικάμινοι, οι σιτοβολώνες, τα πλοία, οι αμπελώνες, 
τα χρυσά νομίσματα και τα χαρτονομίσματα είναι τα σκόρπια 
μέλη του παγκόσμιου Κεφαλαίου.
5. -Είμαι η αδιαίρετη ψυχή του πολιτισμένου κόσμου, σε 
σώμα πολύμορφο και πολυμερές επ’ άπειρον. Ζω μέσα σε ό,τι 
αγοράζεται και πουλιέται. Δρω μέσα σε κάθε εμπόρευμα και 
κανένα από αυτά δεν υπάρχει έξω από την ζωντανή μου ενό
τητα.
6. -Λάμπω μέσα στο χρυσάφι και ζέχνω μέσα στην κοπριά, 
προκαλώ ζύμωση στο κρασί και είμαι το διαβρωτικό στοιχείο 
μέσα στο βιτριόλι.
7. -Η  ουσία μου γίνεται όλο και πιό ρευστή, αόρατο ποτάμι, 
διαπερνώντας την ύλη. Διαιρούμενη και υποδιαιρούμενη 
πέραν πάσης φαντασίας, φυλακίζεται μέσα σε ειδικές μορφές 
επενδυμένες σε κάθε εμπόρευμα και, χωρίς να κουράζομαι, 
μεταγγίζομαι από το ένα εμπόρευμα στο άλλο: σήμερα ψωμί 
και κρέας, αύριο εργατική δύναμη του παραγωγού και μεθαύ
ριο σιδηρές ράβδοι, ένα τσίτι, ένα θεατρικό έργο, ένα ΙΟΟκιλο 
βαρέλι ξύγκι, ένα σακί λίπασμα. Η μετακίνηση του Κεφα
λαίου δεν σταματά ποτέ. Η ουσία μου είναι αιώνια, όμως οι 
μορφές της είναι φθαρτές -τελειώνουν και παρέρχονται.
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8. -Ο  άνθρωπος βλέπει, αγγίζει, μυρίζει και γεύεται το σώμα 
μου, όμως το πνεύμα μου, λεπτότερο κι απ’ τον αιθέρα, είναι 
απρόσιτο στις αισθήσεις. Το πνεύμα μου είναι η Πίστωση 
-για  να εκδηλωθεί, δεν χρειάζεται ένα σώμα.
9. -Καθώς είμαι χημικός, σοφότερος από τον Μπερζέλιους17 
ή τον Ζεράρ, το πνεύμα μου μετατρέπει τις αχανείς πεδιάδες, 
τις κολοσσιαίες μηχανές, τα βαρέα μέταλλα και τα κοπάδια 
που μουγκρίζουν σε χρεώγραφα· αυτά, ελαφρότερα κι απ’ τις 
μπάλες κουφοξυλιάς, ζωντανεμένα από τον ηλεκτρισμό, τα 
κανάλια και τις υψικαμίνους, τα ορυχεία και τα εργοστάσια, 
πάνε κι έρχονται από χέρι σε χέρι μέσα στο Χρηματιστήριο, 
τον ιερό ναό μου.
10. -Χωρίς εμένα τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει 
στις χώρες όπου κυβερνά η Τράπεζα. Γονιμοποιό) την εργα
σία, εξημερώνω τις ακαταμάχητες δυνάμεις της φύσης, θέτο- 
ντάς τες στην υπηρεσία του ανθρώπου, και βάζω στο χέρι του 
τον ισχυρό μοχλό της συσσωρευμένης επιστημονικής γνώσης.
11. -Περιτυλίγω τις κοινωνίες με το χρυσό δίκτυο του εμπο
ρίου και της βιομηχανίας.
12. -Ο  άνθρωπος που δεν με κατέχει, που δεν έχει Κεφάλαιο, 
βαδίζει γυμνός στην ζωή, περικυκλωμένος από εχθρούς ανε
λέητους και οπλισμένους με όλα τα όργανα βασανισμού και 
θανάτου.
1 3 . - 0  άνθρωπος που δεν έχει Κεφάλαιο, αν είναι δυνατός 
σαν βόδι, θα φορτωθεί με ένα βαρύτερο φορτίο, αν είναι 
εργατικός σαν μυρμήγκι, η εργασία του θα διπλασιαστεί, αν 
είναι λιτός σαν γάιδαρος, θα μειώσω την τροφή του.
14. -Τ ι είναι η επιστήμη, η αρετή και η εργασία χωρίς το 
Κεφάλαιο; Ματαιοδοξία και φθορά του πνεύματος.
15. -Χωρίς την χάρη του Κεφαλαίου, η επιστήμη κάνει τον 
άνθρωπο να χαθεί στα μονοπάτια της τρέλας, ενώ η εργασία 
και η αρετή τον ρίχνουν στο βάραθρο της εξαθλίωσης.
16. -Ούτε η επιστήμη, ούτε η αρετή, ούτε η εργασία ικανο
ποιούν το πνεύμα του ανθρώπου. Είμαι εγώ, το Κεφάλαιο,
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που τρέφει το ανικανοποίητο πλήθος των ορέξεων και των 
παθών του.
17. -Μ ε δίνω και με αφαιρώ όπως γουστάρω και δεν δίνω 
λογαριασμό σε κανέναν. Είμαι ο Παντοδύναμος που ορίζει 
ποιός θα ζήσει και ποιός θα πεθάνει.

Β. -  Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. -Ο  άνθρωπος, αυτή η απαίσια υλική μάζα, έρχεται στον 
κόσμο γυμνός σαν σκουλήκι και φεύγει, κλεισμένος μέσα σε 
μιά κάσα, σαν μαριονέτα, κάτω απ’ την γη, όπου σαπίζει και 
λιπαίνει με την σήψη του τα χορτάρια των αγρών.
2. -Κ ι όμως, αυτός είναι ο δύσοσμος σκουπιδόσακος που επέ- 
λεξα να με εκπροσωπεί, εμένα, το Κεφάλαιο, εμένα, το υπέρ
τατο πράγμα που υπάρχει υπό τον ήλιο.
3. -Τα στρείδια και τα σαλιγκάρια έχουν μιαν αξία λόγω των 
ιδιοτήτων της ίδιας τους της φύσης. Ο καπιταλιστής μετρά 
απλώς επειδή εγώ τον επέλεξα ως εκλεκτό μου, δεν αξίζει 
παρά μόνο λόγω του Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει.
4. -Πλουτίζω τον άτιμο παρά την ατιμία του. Φτωχαίνω τον 
δίκαιο παρά την δικαιοσύνη του. Διαλέγω όποιον μου κάνει 
κέφι.
5. -Επιλέγω τον καπιταλιστή, όχι για την ευφυΐα του, ούτε για 
την εντιμότητά του, ούτε για την ομορφιά του, ούτε για τα 
νιάτα του. Η ηλιθιότητά του, τα βίτσια του, η ασχήμια του και 
η κατάπτωσή του είναι οι μάρτυρες της ανυπέρβλητης δύναμής 
μου.
6. -Επειδή τον χρήζω εκλεκτό μου, ο καπιταλιστής ενσαρκώ
νει την αρετή, την ομορφιά και το πνεύμα. Οι άνθρωποι 
θεωρούν την ηλιθιότητά του πνευματώδη, επιβεβαιώνουν ότι 
το πνεύμα του δεν έχει καμία σχέση με την γνώση των δοκη- 
σίσοφων. Οι ποιητές επιζητούν να τους εμπνεύσει και οι καλ
λιτέχνες αποδέχονται γονατιστοί τις κριτικές του σαν πιστο
ποιητικά καλαισθησίας. Οι γυναίκες ορκίζονται ότι είναι ο
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ιδανικός Δον Ζουάν. Οι φιλόσοφοι αναγορεύουν τα βίτσια 
του σε αρετές. Οι οικονομολόγοι ανακαλύπτουν ότι η αεργία 
του είναι η κινητήρια δύναμη του κοινωνικού κόσμου.
7. -Μ ια  στρατιά μισθωτών εργάζεται για τον καπιταλιστή, ο 
οποίος τρώει, πίνει, ζει ακόλαστα και μετά ξεκουράζεται από 
την εργασία της κοιλιάς και του υπογαστρίου του.
8. -Ο  καπιταλιστής δεν εργάζεται -ούτε χειρωνακτικά, ούτε 
διανοητικά.
9. -Έ χει ζώα, αρσενικά και θηλυκά, για να καλλιεργούν την 
γη, να σφυρηλατούν τα μέταλλα και να υφαίνουν τα υφάσμα
τα. Έχει διευθυντές και επιστάτες για να διευθύνουν τα εργα
στήρια, και σοφούς για να σκέπτονται. Ο καπιταλιστής καθα
γιάζεται στην εργασία του απόπατου: πίνει και τρώει για να 
παράγει σκατά.
10. -Ευνοώ τον εκλεκτό μου με μια διαρκή ευημερία, διότι τι 
καλύτερο και αληθινότερο υπάρχει πάνω στην γη από το να 
τρως, να πίνεις, να ζεις ακόλαστα και να απολαμβάνεις; Τα 
υπόλοιπα δεν είναι παρά ματαιοδοξία και φθορά του πνεύμα
τος.
11. -Απαλύνω την πίκρα και εξαλείφω την δυσκολία όλων 
των πραγμάτων, διότι η ζωή πρέπει να είναι καλή κι ευχάρι
στη για τον εκλεκτό.
12. -Η  όραση έχει το όργανό της. Η όσφρηση, η αφή, η 
γεύση, η ακοή, ο έρωτας έχουν επίσης τα όργανά τους. Δεν 
αρνούμαι τίποτα από αυτά που επιθυμούν τα μάτια, το στόμα 
και τα άλλα όργανα του εκλεκτού.
13. -Η  αρετή έχει δύο πρόσωπα: η αρετή του καπιταλιστή 
είναι εκείνη της ικανοποίησης, ενώ η αρετή του μισθωτού 
είναι εκείνη της στέρησης.
14. -Ο  καπιταλιστής παίρνει επί γης ό,τι τον ευχαριστεί, είναι 
ο αφέντης. Αν έχει μπουχτίσει τις γυναίκες, θα ξαναζωντα
νέψει τις αισθήσεις του με νεαρές παρθένες.
15. -Ο  καπιταλιστής είναι ο νόμος. Οι νομοθέτες συντάσσουν 
τους Κώδικες όπως τον βολεύουν, και οι φιλόσοφοι προσαρ
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μόζουν την ηθική σύμφωνα με τις συνήθειές του. Οι πράξεις 
του είναι δίκαιες και καλές. Κάθε πράξη που βλάπτει τα 
συμφέροντά του είναι έγκλημα και τιμωρείται.
16. -Επιφυλάσσω στους εκλεκτούς μια μοναδική ευτυχία, 
άγνωστη στους μισθωτούς. Το να βγάζει κέρδος είναι η υπέρ
τατη χαρά. Αν ο εκλεκτός, που βάζει στην τσέπη κέρδη, χάσει 
την σύζυγο, την μητέρα, τα παιδιά, το σκυλί και την τιμή του, 
το παίρνει απόφαση. Όμως, το να μην αποκομίζει πλέον 
κέρδος, είναι μια αθεράπευτη συμφορά, για την οποία ο καπι
ταλιστής ποτέ δεν βρίσκει παρηγοριά.

Γ. -  ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΗ 

1

1. -Πολλοί οι κλητοί, αλλά ολίγοι οι εκλεκτοί· κάθε μέρα 
μειώνω τον αριθμό των εκλεκτών μου.
2. -Προσφέρω τον εαυτό μου στους καπιταλιστές και τους 
τον μοιράζω. Κάθε εκλεκτός λαμβάνει υπό μορφή κατάθεσης 
ένα μέρος του αδιαίρετου Κεφαλαίου, και δεν διατηρεί την 
απόλαυση παρά μόνο αυξάνοντάς το, αξιοποιώντας το για 
περισσότερα κέρδη. Το Κεφάλαιο εγκαταλείπει στην τύχη 
του όποιον δεν τηρεί τον νόμο του.
3. -Επέλεξα τον καπιταλιστή για να αντλεί την υπεραξία· η 
συσσώρευση κερδών είναι η αποστολή του.
4. -Για να είναι ελεύθερος και άνετος στο κυνήγι του κέρδους, 
ο καπιταλιστής διαλύει τις φιλικές και ερωτικές σχέσεις· δεν 
βλέπει ούτε φίλο, ούτε αδελφό, ούτε μάννα, ούτε γυναίκα, 
ούτε παιδιά, εκεί όπου μπορεί να αποκομίσει κέρδος.
5. -Ισταται υπεράνω των μάταιων διαχωριστικών γραμμών 
που μαντρώνουν τους θνητούς σε μια πατρίδα και σε ένα κόμ
μα: ο εκλεκτός πρώτα είναι εκμεταλλευτής και μετά Ρώσος ή 
Πολωνός, Γάλλος ή Πρώσος, Αγγλος ή Ιρλανδός, μαύρος ή 
λευκός. Δεν είναι μοναρχικός ή δημοκρατικός, συντηρητικός
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ή ριζοσπάστης, καθολικός ή ελευθερόφρων, διότι υπεράνω 
όλων είναι η αγορά. Ο χρυσός έχει ένα χρώμα, μπροστά του 
δε, οι γνώμες των καπιταλιστών δεν έχουν κανένα χρώμα.
6. -Ο  καπιταλιστής δεν ξεχωρίζει το ποτισμένο με δάκρυα 
χρήμα, το λεκιασμένο από αίμα χρήμα, το βρωμισμένο από 
λάσπη χρήμα.
7. -Δεν θυσιάζει στον βωμό των χυδαίων προκαταλήψεων. 
Δεν κατασκευάζει για να προσφέρει αγαθά καλής ποιότητας, 
αλλά για να παράγει εμπορεύματα που αποφέρουν μεγάλα 
κέρδη. Δεν ιδρύει χρηματιστικές εταιρείες για να μοιράζει 
μερίσματα στους μετόχους, αλλά για να αρπάζει τα κεφάλαιά 
τους, διότι τα μικρά κεφάλαια ανήκουν στα μεγάλα, και, 
πάνω από αυτά, υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα κεφάλαια που 
τα παρακολουθούν για να τα καταβροχθίσουν εν καιρώ. 
Αυτός είναι ο νόμος του Κεφαλαίου.
8. -Αναβιβάζοντας τον άνθρωπο στο αξίωμα του καπιταλι
στή, του μεταβιβάζω ένα μέρος της παντοδυναμίας μου επί 
των [άλλων] ανθρώπων και επί των πραγμάτων.
9. -Ο  καπιταλιστής λέει: η κοινωνία είμαι εγώ, η ηθική είναι 
τα γούστα και τα πάθη μου, ο νόμος είναι το συμφέρον μου.
10. -Α ν πληγούν τα συμφέροντα έστω και ενός καπιταλιστή, 
τότε υποφέρει ολόκληρη η κοινωνία, διότι η αδυναμία αύξη
σης του Κεφαλαίου είναι το υπέρτατο κακό, το κακό για το 
οποίο δεν υπάρχει γιατρειά.
1 1 .-0  καπιταλιστής παριστάνει ότι παράγει, αλλά δεν παρά
γει, παριστάνει ότι δουλεύει, αλλά δεν εργάζεται. Κάθε χει
ρωνακτική ή διανοητική απασχόληση τού είναι απαγορευ
μένη, διότι θα τον απομάκρυνε από την ιερή αποστολή του: 
την συσσώρευση κερδών.
12. -Ο  καπιταλιστής είναι ρεαλιστής: ποτέ δεν μπορεί να 
είναι ένας ανήσυχος ιδεολόγος ουτοπιστής που κυνηγάει 
ανεμόμυλους.
13. -Αδιαφορεί πλήρως για το αν οι ουρανοί αναγγέλλουν την 
δόξα του Θεού. Δεν ψάχνει αν ο τζίτζικας τσιρίζει με την πλά
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τη ή με τα φτερά του, ή αν το μυρμήγκι είναι καπιταλιστής.18
14. -Δεν αναρωτιέται ούτε για την αρχή ούτε για το τέλος των 
πραγμάτων, δεν τον απασχολεί παρά μόνο το πώς θα τα κάνει 
να του αποφέρουν κέρδη.
15. -Αφήνει τους θεολόγους της επίσημης οικονομίας να 
ρητορεύουν περί μονομεταλλισμού19 και διμεταλλισμού,20 
αλλά τσεπώνει αδιακρίτως χρυσά και ασημένια νομίσματα 
στον βαθμό που μπορεί.
16. -Αφήνει στους επιστήμονες, που είναι καλοί μόνο στον 
τομέα τους, την μελέτη των φυσικών φαινομένων, και στους 
εφευρέτες την εφαρμογή των φυσικών δυνάμεων στην βιομη
χανία, σπεύδει όμως να μονοπωλήσει όλες τις ανακαλύψεις 
τους που μπορεί να εκμεταλλευθεί.
17. -Δεν σκοτίζει το μυαλό του για να μάθει αν το Ωραίο και 
το Καλό είναι ένα και το αυτό πράγμα, αλλά αρκείται στο αν 
οι τρούφες είναι τόσο καλές για να τις τρως και πιό άσχημες 
για να τις βλέπεις απ’ ό,τι τα σκατά των γουρουνιών.
18. -Επιδοκιμάζει τις πραγματείες περί των αιώνιων αρετών, 
αλλά κερδίζει χρήματα από τις καθημερινές απάτες.
19. -Δεν στοχάζεται περί της ουσίας της αρετής, της συνείδη
σης και του έρωτα, αλλά περί της πώλησης και της αγοράς 
τους.
20. -Δεν εξετάζει αν η Ελευθερία είναι καλή καθ’ εαυτή· 
αφαιρεί κάθε ελευθερία, αφήνοντας μόνο το όνομα στους 
μισθωτούς.
21. -Δεν συζητάει για το εάν το Δικαίωμα προηγείται της 
Ισχύος, διότι γνωρίζει ότι αυτός κατέχει όλα τα δικαιώματα, 
αφού αυτός κατέχει το Κεφάλαιο.
22. -Δεν τάσσεται ούτε υπέρ ούτε κατά της καθολικής ψηφο
φορίας, ούτε υπέρ ούτε κατά της περιορισμένης ψηφοφορίας 
-χρησιμοποιεί και τις δύο: αγοράζει τους ψηφοφόρους της 
περιορισμένης ψηφοφορίας και εξαπατά εκείνους της καθολι
κής ψηφοφορίας. Αν πρέπει να επιλέξει, αποφαίνεται υπέρ 
της τελευταίας διότι είναι η πιό οικονομική: ενώ σε μια περιο
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ρισμένη ψηφοφορία θα έπρεπε να αγοράσει τόσο τους ψηφο
φόρους όσο και τους εκλεγμένους, στην καθολική ψηφοφο
ρία δεν χρειάζεται να εξαγοράσει παρά μόνο τους εκλεγμέ
νους.
23. -Δεν ασχολείται με αερολογίες περί ελεύθερης ανταλλα
γής και προστατευτισμού: πότε είναι υπέρ της ελεύθερης 
ανταλλαγής και πότε υπέρ του προστατευτισμού, ανάλογα με 
τα συμφέροντα του εμπορίου και της βιομηχανίας του.
24. -Δεν έχει καμία αρχή: ούτε καν την αρχή να μην έχει 
αρχές.

2

25. -Ο  καπιταλιστής είναι στα χέρια μου το μπρούτζινο ραβδί 
για να καθοδηγώ το απείθαρχο κοπάδι των μισθωτών.
26. -Ο  καπιταλιστής καταπνίγει μέσα στην καρδιά του κάθε 
ανθρώπινο συναίσθημα, είναι χωρίς οίκτο, αντιμετωπίζει 
τους ομοίους του σκληρότερα απ’ ό,τι τα υποζύγιά του. Δεν 
βλέπει τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά παρά σαν 
μηχανές παραγωγής κέρδους. Πετρώνει την καρδιά του όταν 
βλέπει με τα μάτια του την εξαθλίωση των μισθωτών κι όταν 
ακούει με τα αυτιά του τις οργισμένες και πονεμένες κραυγές 
τους, και δεν σπαράζει.
27. -Οταν μια υδραυλική πρέσα κατεβαίνει αργά, αποτελεσμα
τικά, μειώνοντας όλο και πιό πολύ ταχύτητα, τόσο καλύτερα 
αφυδατώνει την υποταγμένη στην δράση της σάρκα· έτσι, 
πιέζοντας και στύβοντας τον μισθωτό, ο καπιταλιστής εξάγει 
την εργασία που περιέχεται στους μύες και στα νεύρα του· 
κάθε σταγόνα ιδρώτα που αυτός χύνει, μεταμορφώνεται σε 
Κεφάλαιο. Όταν ο μισθωτός, φθαρμένος κι εξαντλημένος, και 
παρά την όποια παραπάνω πίεση, δεν παρέχει πλέον την 
υπερεργασία που παράγει την υπεραξία, τότε [ο καπιταλι
στής] τον πετάει στον δρόμο όπως πετάμε τα υπολείμματα 
και τα σκουπίδια της κουζίνας.
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28. -Ο  καπιταλιστής που δεν κάνει οικονομία στις δυνάμεις 
του μισθωτού, προδίδει τόσο εμένα όσο και τον εαυτό του.
29. -Ο  καπιταλιστής εμπορευματοποιεί τον άνδρα, την γυναί
κα και το παιδί, διότι όποιος δεν έχει ούτε ξύγκι, ούτε μαλλί, 
ούτε κάποιο άλλο εμπόρευμα, έχει τουλάχιστον κάτι άλλο να 
πουλήσει: την μυϊκή του δύναμη, την ευφυΐα του, την συνεί
δησή του. Για να μεταμορφωθεί σε Κεφάλαιο, ο άνθρωπος 
πρέπει προηγουμένως να γίνει εμπόρευμα.
30. -Είμαι το Κεφάλαιο, ο κύριος του σύμπαντος, και ο καπι
ταλιστής είναι ο εκπρόσωπός μου: μπροστά του οι άνθρωποι 
είναι ίσοι, όλοι ανεξαιρέτως υφίστανται την εκμετάλλευσή 
του. Ο εργάτης που νοικιάζει την δύναμή του, ο μηχανικός 
που προσφέρει την ευφυΐα του, ο ταμίας που πουλάει την 
εντιμότητά του, ο βουλευτής που εμπορεύεται την συνείδησή 
του, η πόρνη που πουλάει το κορμί της, είναι για τον καπιτα
λιστή μισθωτοί προς εκμετάλλευση.
31. -Τελειοποιεί τον μισθωτό: τον υποχρεώνει να αναπαράγει 
την εργατική του δύναμη με μια παχυντική και λανθασμένη 
διατροφή, για να την πουλάει καλύτερα, και τον αναγκάζει να 
αποκτήσει τον ασκητισμό του αναχωρητή, την υπομονή του 
γαϊδάρου και την αντοχή του βοδιού στην εργασία.
32. -Ο  μισθωτός ανήκει στον καπιταλιστή: είναι το υποζύγιό 
του, περιουσία και ιδιοκτησία του. Στο εργαστήριο, όπου δεν 
μπορείς να καταλάβεις ούτε πότε ανατέλλει ο ήλιος, ούτε 
πότε πέφτει το σκοτάδι, στρέφει πάνω στον εργάτη εκατό 
άγρυπνα μάτια, έτσι ώστε αυτός να μην μπορεί να ξεφύγει 
από αυτό που κάνει ούτε με μια χειρονομία, ούτε με μια κου
βέντα.
33. -Ο  χρόνος του μισθωτού είναι χρήμα: κάθε λεπτό που 
χάνει, είναι μια κλοπή που διαπράττει.
34. -Η  καταπίεση του καπιταλιστή ακολουθεί τον μισθωτό 
σαν την σκιά του μέχρι την καλύβα του, διότι αυτός δεν πρέ
πει να φθείρει το πνεύμα του με το διάβασμα και τις συζη
τήσεις περί σοσιαλισμού, ούτε να εξαντλεί το σώμα του με τις
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διασκεδάσεις. Φεύγοντας από το εργαστήριο πρέπει να 
πηγαίνει σπίτι του, να τρώει και να κοιμάται, έτσι ώστε, την 
επομένη, να προσφέρει στον κύριό του ένα σώμα σφριγηλό 
και ευδιάθετο, καθώς κι ένα υποταγμένο πνεύμα.
3 5 . - 0  καπιταλιστής δεν αναγνωρίζει στον μισθωτό κανένα 
δικαίωμα, ούτε καν το δικαίωμα στην σκλαβιά, που δεν είναι 
παρά το δικαίωμα στην εργασία.
36. -Απογυμνώνει τον μισθωτό από την ευφυΐα και την επι- 
δεξιότητα των χεριών του, μεταφέροντάς τες στις μηχανές 
που δεν επαναστατούν.

Δ. -  ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΪΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

1. -Ο  ναυτικός θαλασσοπνίγεται από την καταιγίδα· ο ανθρα
κωρύχος έχει να αντιμετωπίσει τα εύφλεκτα αέρια και τις 
κατολισθήσεις· ο εργάτης κινδυνεύει από τα γρανάζια και 
τους ιμάντες της σιδερένιας μηχανής. Ο ακρωτηριασμός και 
ο θάνατος ορθώνονται μπροστά στον μισθωτό που εργάζεται. 
Ο καπιταλιστής, που δεν εργάζεται, είναι προστατευμένος 
από κάθε κίνδυνο.
2. -Η  εργασία εξαντλεί, σκοτώνει και δεν φέρνει πλούτο: 
περιουσία δεν αποκτάς εργαζόμενος ο ίδιος, αλλά βάζοντας 
τους άλλους να δουλεύουν.
3. -Η  ιδιοκτησία είναι ο καρπός της εργασίας [των άλλων] 
και η ανταμοιβή της οκνηρίας.
4. -Δεν βγάζεις κρασί από μια πέτρα, ούτε κέρδος από ένα 
πτώμα: δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς παρά μόνο τους 
ζωντανούς. Ο δήμιος, που αποκεφαλίζει έναν εγκληματία, 
κλέβει από το Κεφάλαιο ένα ζώο προς εκμετάλλευση.-’1
5. -Το χρήμα, και ό,τι συνδέεται με αυτό, δεν έχει καμία 
μυρωδιά.
6. -Το χρήμα αγοράζει τις επονείδιστες ιδιότητές του με την 
ποσότητά του.
7. -Το χρήμα καταλαμβάνει την θέση της αρετής για εκείνον 
που το κατέχει.
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8. -Η  ευεργεσία δεν είναι μια καλή επένδυση που φέρνει τόκο.
9. -Όταν πέφτεις να κοιμηθείς, είναι καλύτερα να λες «έκανα 
μια καλή μπίζνα» παρά «έκανα μια καλή πράξη».
10. -Το αφεντικό, που βάζει τους μισθωτούς να εργάζονται 
14 ώρες το 24ωρο, δεν χάνει την ημέρα του.
11. -Μεταχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο τόσο τον καλό όσο και 
τον κακό εργάτη, διότι τόσο το κακό όσο και το καλό άλογο 
χρειάζεται σπιρούνι.
12. -Το δέντρο που δεν αποφέρει καρπούς, πρέπει να ξερι
ζώνεται και να καίγεται. Ο εργάτης που δεν αποφέρει πλέον 
κέρδη, πρέπει να καταδικάζεται στην λιμοκτονία.
13. -Τον εργάτη που επαναστατεί, τον «ταΐζει» με μολύβι.
14. -Το φύλλο της μουριάς χρειάζεται περισσότερο χρόνο για 
να γίνει μετάξι, απ’ ό,τι ο μισθωτός Κεφάλαιο.
15. -Φιλανθρωπία είναι να κλέβεις πολλά και να δίνεις λίγα.
16. -Συνεργασία είναι να κάνεις να εργάζονται οι εργάτες μαζί 
για να δημιουργήσουν την περιουσία σου.
17. -Συμμετοχή είναι να παίρνεις την μερίδα του λέοντος από 
τους καρπούς της εργασίας.
18. -Όντας φανατικός εραστής της ελευθερίας, ο καπιταλι
στής δεν δίνει ελεημοσύνη, διότι αυτή αφαιρεί από τον άνερ
γο την ελευθερία να πεθάνει από την πείνα.
19. -Ο ι άνθρωποι δεν είναι τίποτα παραπάνω από μηχανές 
που παράγουν και καταναλώνουν: ο καπιταλιστής αγοράζει 
εκείνους που παράγουν και τρέχει πίσω από εκείνους που 
καταναλώνουν.
20. -Ο  καπιταλιστής έχει μέσα στο στόμα του δύο γλώσσες, 
μία για ν ’ αγοράζει και μία για να πουλάει.
21. -Το στόμα που ψεύδεται, δίνει ζωή στο Χρηματιστήριο.
22. -Η  λεπτότητα και η εντιμότητα είναι τα δηλητήρια του 
εμπορίου.
23. -Το να κλέβεις τους πάντες, είναι σαν να μην κλέβεις κανέναν.
24. -Δείξε ότι ο άνθρωπος είναι ικανός για αφοσίωση ακριβώς 
όπως το κανίς: αφοσιώσου στον εαυτό σου.

56



25. -Ν α δυσπιστείς απέναντι στον ανέντιμο, αλλά να μην 
εμπιστεύεσαι τον έντιμο.
26. -Το να υπόσχεσαι δείχνει καλοκαγαθία και ευγένεια, το 
να τηρείς όμως την υπόσχεσή σου φανερώνει διανοητική 
αδυναμία.
27. -Τα νομίσματα έχουν χαραγμένη πάνω τους την εικόνα 
του άρχοντα ή της Δημοκρατίας, αλλά, όπως τα πετεινά του 
ουρανού, ανήκουν σε εκείνον που τα πιάνει.
28. -Πιάνουμε πάντα ένα κέρμα των 100 δεκάρων που έχει 
πέσει κάτω, ακόμα και μέσα στην λάσπη.
29. -Ανησυχείς για πολλά πράγματα, φορτώνεις το μυαλό 
σου με πολλές έγνοιες, αγωνίζεσαι να είσαι έντιμος, διψάς για 
γνώση, κυνηγάς ένα αξίωμα και ψοφάς για τιμές -όλα αυτά 
δεν είναι παρά ματαιοδοξία και λόγια του αέρα. Ένα μόνο 
πράγμα είναι αναγκαίο: το Κεφάλαιο και ...πάλι το Κεφάλαιο.
30. -Η  νιότη μαραίνεται, η ομορφιά ξεθωριάζει και η ευφυΐα 
αμβλύνεται, μόνο ο χρυσός δεν ρυτιδώνει, ούτε γερνάει.
31. -Το χρήμα είναι η ψυχή του καπιταλιστή και το κίνητρο 
των πράξεών του.
32. -Το λέω ειλικρινά, είναι πολύ πιό ένδοξο να έχεις ένα 
πορτοφόλι γεμάτο χρυσάφι και χαρτονομίσματα, παρά να 
είσαι ένας άνθρωπος πιό φορτωμένος με ταλέντα και αρετές 
από τον γάϊδαρο που μεταφέρει λαχανικά στην αγορά.
33. -Η  ιδιοφυία, το πνεύμα, η λεπτότητα, η εντιμότητα και η 
ομορφιά δεν υπάρχουν παρά μόνον επειδή έχουν μια αγοραία 
τιμή.
34. -Η  αρετή και η εργασία δεν είναι χρήσιμες παρά μόνο 
όταν τις έχουν οι άλλοι.
35. -Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για τον καπιταλιστή από 
το να τρώει, να πίνει και να ζει ακόλαστα: αυτό είναι ακριβώς 
ό,τι θα του απομείνει στα σίγουρα όταν θα πλησιάζει το τέλος 
του.
36. -Όσο [ο καπιταλιστής] βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώ
πους, τους οποίους φωτίζει και ζεσταίνει ο ήλιος, πρέπει να
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χαίρεται, διότι κανείς δεν ζει δυό φορές την ίδια ώρα, ούτε 
ξεφεύγει από τα άσχημα και μοχθηρά γηρατειά που αρπάζουν 
τον άνθρωπο απ’ το κεφάλι και τον ρίχνουν στον τάφο.
37. -Στον τάφο που θα καταλήξεις, δεν θα σε συνοδεύουν οι 
αρετές σου, εκεί υπάρχουν μόνο σκουλήκια.
38. -Πέρα από ένα γεμάτο στομάχι που χωνεύει τέλεια, και 
τις ακμαίες, ικανοποιημένες αισθήσεις, δεν υπάρχει παρά 
ματαιότητα και πνευματική φθορά.

Ε .-  ULTIMA VERBA21
1. -Είμαι το Κεφάλαιο, ο βασιλιάς του κόσμου.
2. -Προχωράω συνοδευόμενος από το ψεύδος, τον φθόνο, 
την φιλαργυρία, την στρεψοδικία και τον φόνο. Φέρνω την 
διαίρεση μέσα στην οικογένεια και τον πόλεμο μέσα στην 
πόλη. Σε κάθε μου βήμα, σπέρνω το μίσος, την απελπισία, 
την εξαθλίωση και την αρρώστια.
3. -Είμαι ο αμείλικτος Θεός. Νιώθω υπέροχα μέσα στην διχό
νοια και στον πόνο. Βασανίζω τους μισθωτούς, όμως δεν 
εξαιρώ και τους εκλεκτούς μου, τους καπιταλιστές.
4. -Ο  μισθωτός δεν μπορεί να γλυτώσει από μένα: αν, για να 
με αποφύγει, πάρει τα βουνά, θα με βρει να τον περιμένω εκεί 
πάνω. Αν πάει να διασχίσει τις θάλασσες, θα τον περιμένω σ’ 
όποια ακτή κι αν αποβιβαστεί. Ο μισθωτός είναι αιχμάλωτός 
μου κι η Γη είναι η φυλακή του.
5. -Μπουκώνω τους καπιταλιστές με μια ευμάρεια υπερβολι
κή, κτηνώδη και γεμάτη αρρώστιες. Ευνουχίζω σωματικά και 
πνευματικά τους εκλεκτούς μου: η φυλή τους σβήνει μέσα 
στην ηλιθιότητα και την ανικανότητα.
6. -Φορτώνω τους καπιταλιστές με ο,τιδήποτε επιθυμητό και 
ευνουχίζω κάθε τους επιθυμία. Γεμίζω τα τραπέζια τους με 
θελκτικά εδέσματα και τους κόβω την όρεξη. Ρίχνω στα 
κρεβάτια τους νεαρές και έμπειρες στα χάδια γυναίκες, και 
ναρκώνω τις αισθήσεις τους. Όλος ο κόσμος τους είναι ανού

58



σιος, πληκτικός και κουραστικός: βαριούνται την ζωή τους, 
δεν ποθούν τίποτα, η ιδέα του θανάτου τούς γεμίζει φόβο.
7. -Όταν μου κάνει κέφι -κα ι με τρόπους που η λογική των 
ανθρώπων αδυνατεί να κατανοήσει- χτυπώ τους εκλεκτούς 
μου και τους ρίχνω στην εξαθλίωση, στην κόλαση των μισθω
τών.
8. -Ο ι καπιταλιστές είναι τα όργανά μου. Τους χρησιμοποιώ 
σαν μαστίγιο με χίλια λουριά για να μαστιγώνω το ηλίθιο 
κοπάδι των μισθωτών. Ανεβάζω τους εκλεκτούς μου στην 
ανώτερη κλίμακα της κοινωνίας, κι όμως τους περιφρονώ.
9. -Είμαι ο Θεός που οδηγεί τους ανθρώπους και θολώνει την 
λογική τους.
10. -Ο  αρχαίος ποιητής προφήτεψε την εποχή του Καπιτα
λισμού λέγοντας: «Τώρα τα κακά έχουν ανακατευτεί με το 
καλό. Κάποια μέρα όμως, δεν θα υπάρχουν πιά ούτε οικογε
νειακοί δεσμοί, ούτε δικαιοσύνη, ούτε αρετή. Η Αιδώς:· και η 
Νέμεσις24 θα ανυψωθούν ξανά στον ουρανό και το κακό θα 
είναι αθεράπευτο».25 Οι προαναγγελθέντες καιροί έχουν 
έρθει: όπως ακριβώς τα αδηφάγα τέρατα των θαλασσών και 
τα άγρια θηρία των δασών, οι άνθρωποι αλληλοσπαράσ- 
σονται ανελέητα.
11. -Γελάω με την ανθρώπινη σοφία. «Δούλευε, και θα απο- 
φύγεις τον λιμό. Δούλευε, και οι αποθήκες σου θα γεμίσουν 
με τρόφιμα», έλεγε η αρχαία σοφία.
Όμως εγώ λέω: «Δούλευε, και θα σε συντροφεύουν πιστά η 
στέρηση και η εξαθλίωση. Δούλευε, και θα δεις τα υπάρχοντά 
σου να καταλήγουν στο Ενεχυροδανειστήριο».
12. -Είμαι ο Θεός που ανατρέπει τις Αυτοκρατορίες: λυγίζω 
υπό τον εξισωτικό ζυγό μου τους αλαζόνες, συνθλίβω την 
αυθάδη και εγωιστική ανθρώπινη ατομικότητα, εκπαιδεύω 
την ηλίθια ανθρωπότητα για την ισότητα. Ζευγαρώνω και 
ζεύγω μισθωτούς και καπιταλιστές προκειμένου να διαμορ
φώσω το κομμουνιστικό καλούπι της μελλοντικής κοινωνίας.
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13. -Ο ι άνθρωποι έδιωξαν στους ουρανούς τον Βράχμα, τον 
Δία, τον Ιεχωβά, τον Ιησού, τον Αλλάχ -τώρα έρχεται η σειρά 
μου.
14. -Όταν ο Κομμουνισμός θα είναι ο νόμος της κοινωνίας, η 
βασιλεία του Κεφαλαίου, ο Θεός που ενσαρκώνει τις γενιές 
του παρελθόντος και του παρόντος θα έχει πεθάνει. Το Κεφά
λαιο δεν θα κυριαρχεί πιά στον κόσμο: θα υπακούει στον 
εργάτη, τον οποίο μισεί. Ο άνθρωπος δεν θα γονατίζει πιά 
μπροστά στα έργα των χεριών και του μυαλού του, θα σταθεί 
στα πόδια του και όρθιος θα κοιτάξει την φύση, σαν αφέντης.
15. -Το Κεφάλαιο θα είναι ο τελευταίος Θεός.
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V

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ 

Α. -  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πάτερ ημών Κεφάλαιο, ποιητή αυτού του κόσμου, Θεέ 
παντοδύναμε, που αλλάζεις την ροή των ποταμών και τρυπάς 
τα βουνά, που χωρίζεις τις ηπείρους και ενώνεις τα έθνη. 
Δημιουργέ των εμπορευμάτων και πηγή της ζωής, που δια
τάζεις βασιλιάδες και υπηκόους, αφεντικά και μισθωτούς, 
είθε η βασιλεία σου να εγκαθιδρυθεί σε όλη την γη.

Δος ημίν πολλούς αγοραστές που θα αγοράσουν τα εμπο- 
ρεύματά μας, και τα κακά και τα καλά.

Δος ημίν εξαθλιωμένους εργάτες που θα δέχονται χωρίς να 
επαναστατούν κάθε εργασία και θα αρκούνται στον χαμηλό
τερο μισθό.

Δος ημίν αφελείς πιστούς που θα γοητεύονται από τα δια
φημιστικά φυλλάδιά μας.

Κάνε τους οφειλέτες μας να πληρώνουν στο ακέραιο τα 
χρέη26 τους και την Τράπεζα να προεξοφλεί τα γραμμάτιά 
μας. Κάνε να μην ανοίξει ποτέ για μας η πόρτα της Μαζάς:7 
και γλύτωνέ μας από την χρεωκοπία. Χάριζέ μας ισόβια εισο
δήματα.
Αμήν.

Β . -  ΠΙΣΤΕΥΩ

Πιστεύω στο Κεφάλαιο που κυβερνά την ύλη και το πνεύμα.
Πιστεύω στο Κέρδος, στον νομιμότατο Υιό του, και στην 

Πίστωση, στο Αγιο Πνεύμα, που εκπορεύεται από αυτό και 
λατρεύεται από κοινού.

Πιστεύω στο Χρυσάφι και στο Ασήμι, τα οποία, βασανι-
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σμένα στο Νομισματοκοπείο, λιωμένα στο χωνευτήρι και 
κομμένα σε ράβδους, επανεμφανίζονται στον κόσμο ως νόμι
μο Νόμισμα, και τα οποία, επειδή θεωρούνται πολύ βαριά, 
αφού έχουν κυκλοφορήσει σε όλη την Γη, κατεβαίνουν στα 
υπόγεια της Τράπεζας για να αναστήσουν το Χαρτονόμισμα.

Πιστεύω στο Μέρισμα του 5%, αλλά και του 4% και του 
3%, και στην αληθινή Εκτίμηση των Αξιών.

Πιστεύω στην Μεγάλη Βίβλο του Δημόσιου Χρέους, που 
διασφαλίζει το Κεφάλαιο από τους κινδύνους του εμπορίου, 
της βιομηχανίας και της τοκογλυφίας.

Πιστεύω στην Ατομική Ιδιοκτησία, καρπό της εργασίας των 
άλλων, και στην διατήρησή της εις τους αιώνας των αιώνων,

Πιστεύω στην Αιωνιότητα της Μισθωτής Εργασίας που 
απαλλ,άσσει τον εργάτη από την έγνοια της ιδιοκτησίας.

Πιστεύω στην Παράταση της εργάσιμης ημέρας και στην 
Μείωση των μισθών, καθώς επίσης και στην Νοθεία των 
προϊόντων.

Πιστεύω στο ιερό δόγμα: ΑΓΟΡΑΖΕ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ 
ΑΚΡΙΒΑ, και επίσης πιστεύω στις αιώνιες αρχές της Πανάγιας 
Εκκλησίας μας, της επίσημης Πολιτικής Οικονομίας.
Αμήν.

Γ. -  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
(Χαίρε Εξαθλίωση)

Χαίρε Εξαθλίωση, ακάματη βασανίστρια που συνθλίβεις 
και υποτάσσεις τον εργάτη, που ξεσχίζεις τα σωθικά του με 
την πείνα και τον καταδικάζεις να πουλάει την ελευθερία του 
και την ζωή του για μια μπουκιά ψωμί, που συντρίβεις το 
πνεύμα της εξέγερσης, που επιβάλλεις στον παραγωγό, στην 
γυναίκα του και στα παιδιά του τα καταναγκαστικά έργα των 
καπιταλιστικών κατέργων, χαίρε κεχαριτωμένη Εξαθλίωση.

Αγία Παρθένα, που γεννάς το καπιταλιστικό Κέρδος, φοβερή 
θεά που μας παραδίδεις την εξευτελισμένη τάξη των μισθω
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τών, να είσαι ευλογημένη. Τρυφερή και γόνιμη Μητέρα της 
Υπερεργασίας, Δημιουργέ των εισοδημάτων, φύλαγε εμάς 
και τους δικούς μας.
Αμήν.

Δ. -  Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Χρυσάφι, θαυμαστό εμπόρευμα, που εμπεριέχεις όλα τα 
άλλα εμπορεύματα.

Χρυσάφι, πρωτογενές εμπόρευμα, στο οποίο μετατρέπο- 
νται όλα τα εμπορεύματα.

Θεέ, που ξέρεις να υπολογίζεις τα πάντα,
Εσύ, η τέλεια, η ιδανική υλοποίηση του Θεού-Κεφαλαίου, 
Εσύ, το πιό ευγενικό, το πιό υπέροχο στοιχείο της φύσης, 
Εσύ, που δεν γνωρίζεις ούτε την μούχλα, ούτε το μαμούνι, 

ούτε την σκουριά.
Χρυσάφι, αναλλοίωτο εμπόρευμα, λουλούδι αστραφτερό, 

φωτεινή αχτίδα, ήλιε λαμπρέ. Μέταλλο πάντα παρθένο, που, 
εξορυγμένο από τα σπλάχνα της γης, της αρχαίας μητέρας 
των πραγμάτων, γυρίζεις για να θαφτείς, μακριά απ’ το φως, 
μέσα στα χρηματοκιβώτια των τοκογλύφων και στα υπόγεια 
της Τράπεζας, και που, στα βάθη των κρυψώνων που καταχω
νιάζεσαι, μετατρέπεις σε ευτελές και άθλιο χαρτί την δύναμή 
σου που θα διπλασιασθεί και θα δεκαπλασιασθεί.

Χρυσάφι αδρανές, που κινείς το σύμπαν, μπροστά στην 
λαμπρή σου μεγαλειότητα οι ζωντανοί αιώνες γονατίζουν και 
σε λατρεύουν ταπεινά.

Χάρισε την θεία χάρη σου στους πιστούς που σε εκλιπα
ρούν και που για να σε αποκτήσουν θυσιάζουν την τιμή και 
την αρετή, την εκτίμηση των ανθρώπων και την αγάπη της 
γυναίκας της καρδιάς τους και των καρπών της ίδιας τους της 
σάρκας, προκαλώντας την περιφρόνηση του ίδιου τους του 
εαυτού.
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Χρυσάφι, υπέρτατε Κύριε, ανίκητε εσαεί, εσύ ο αιώνιος 
νικητής, εισάκουσε τις προσευχές μας.

Θεμελιωτή των πόλεων και καταστροφέα των Αυτοκρατο
ριών,

Πολικέ αστέρα της ηθικής,
Εσύ που ζυγίζεις τις συνειδήσεις,
Εσύ που υπαγορεύεις τον νόμο στα έθνη και λυγίζεις υπό 

τον ζυγό σου πάπες και αυτοκράτορες, εισάκουσε τις προσευ
χές μας.

Εσύ που διδάσκεις στον σοφό να παραποιεί την επιστήμη, 
που πείθεις την μητέρα να πουλάει την παρθενιά του παιδιού 
της και που αναγκάζεις τον ελεύθερο άνθρωπο να αποδεχθεί 
την σκλαβιά του εργαστηρίου, εισάκουσε τις προσευχές μας.

Εσύ που αγοράζεις τις αποφάσεις του δικαστή και τις 
ψήφους του βουλευτή, εισάκουσε τις προσευχές μας.

Εσύ που παράγεις τα άγνωστα λουλούδια και φρούτα στην 
φύση,

Που σπέρνεις τα βίτσια και τις αρετές,
Που γεννάς τις τέχνες και την πολυτέλεια, εισάκουσε τις 

προσευχές μας.
Εσύ που παρατείνεις τα άχρηστα χρόνια της απραξίας και 

λιγοστεύεις τις μέρες του εργάτη, εισάκουσε τις προσευχές μας.
Εσύ που χαμογελάς στον καπιταλιστή πάνω απ’ την κού

νια του και χτυπάς τον προλετάριο μέσα στην αγκαλιά της 
μάννας του, εισάκουσε τις προσευχές μας.

*

Χρυσάφι, ακάματε ταξιδιώτη, που απολαμβάνεις τις απα
τεωνιές και τις συγκρούσεις, ικανοποίησε τις επιθυμίες μας.

Διερμηνέα όλων των γλωσσών,
Πανούργε μαστροπέ,
Ακαταμάχητε Διαφθορέα,
Επιβήτορα ανθρώπων και πραγμάτων, ικανοποίησε τις 

επιθυμίες μας.
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Αγγελιοφόρε της ειρήνης και υποκινητή της αταξίας, 
Διανεμητή της σχόλης και της υπερεργασίας,
Βοηθέ της αρετής και της διαφθοράς, ικανοποίησε τις επι

θυμίες μας.
Θεέ της πειθούς που κάνεις τους κουφούς να ακούνε και 

λύνεις την γλώσσα των μουγκών, ικανοποίησε τις επιθυμίες 
μας.

Χρυσάφι που σε αναθεματίζουν και σε επικαλούνται με 
άπειρες προσευχές, που σε λατρεύουν οι καπιταλιστές και σ ’ 
αγαπούν οι πόρνες πολυτελείας, ικανοποίησε τις επιθυμίες 
μας.

Χορηγέ των καλών και των κακών,
Δυστυχία και χαρά των ανθρώπων,
Θεραπευτή των ασθενειών και βάλσαμο του πόνου, ικανο

ποίησε τις επιθυμίες μας.
Εσύ που γοητεύεις τον κόσμο και διαστρέφεις την ανθρώ

πινη λογική,
Εσύ που ομορφαίνεις την ασχήμια και εξωραΐζεις τα αίσχη, 
Παγκόσμιο σύμβολο σεβασμού, που κάνεις αξιοσέβαστα 

το όνειδος και την ατίμωση, και σεβαστές την κλοπή και την 
πορνεία, ικανοποίησε τις επιθυμίες μας.

Εσύ που χαρίζεις στην δειλία την δόξα της γενναιότητας, 
Που παραχωρείς στην ασχήμια τις τιμές που ανήκουν στην 

ομορφιά,
Που χαρίζεις στα γηρατειά τούς έρωτες που ανήκουν στην 

νιότη,
Μοχθηρέ μάγε, ικανοποίησε τις επιθυμίες μας.
Δαίμονα που υποκινείς τον φόνο και θεριεύεις την τρέλα, 

ικανοποίησε τις επιθυμίες μας.
Πυρσέ που φωτίζεις τους δρόμους της ζωής,
Οδηγέ, προστάτη και σωτήρα των καπιταλιστών, ικανο

ποίησε τις επιθυμίες μας.

*
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Χρυσάφι, βασιλιά της δόξας, ήλιε της Δικαιοσύνης.
Χρυσάφι, δύναμη και χαρά της ζωής. Χρυσάφι, ξακουστό, 

έλα σε μας.
Χρυσάφι, αγαπητό στον καπιταλιστή και επικίνδυνο για 

τον παραγωγό, έλα σε μας.
Καθρέφτη των απολαύσεων,
Εσύ που προσφέρεις στον άεργο τους καρπούς της εργα

σίας, έλα σε μας.
Εσύ που γεμίζεις τα κελλάριά και τις αποθήκες εκείνων 

που ούτε τσαπίζουν ούτε κλαδεύουν τα κλήματα, εκείνων που 
δεν οργώνουν ούτε θερίζουν, έλα σε μας.

Εσύ που τρέφεις τα ζώα και τα ψάρια εκείνων που δεν οδη
γούν τα κοπάδια στην βοσκή, ούτε αψηφούν τις καταιγίδες 
στις θάλασσες, έλα σε μας.

Εσύ, η δύναμη, η γνώση και η ευφυΐα του καπιταλιστή, 
έλα σε μας.

Εσύ, η αρετή και η δόξα, η ομορφιά και η τιμή του καπι
ταλιστή, έλα σε μας.

Ω! Έλα σε μας, θελκτικό Χρυσάφι, υπέρτατη ελπίδα, αρχή 
και τέλος κάθε πράξης, κάθε σκέψης και κάθε καπιταλιστικού 
πάθους.
Αμήν.
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VI

Ο ΘΡΗΝΟΣ 
ΤΟΥ |ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΟΥ| ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΗ 

ΙΩΒ ΡΟΤΣΙΛΝΤ

Κεφάλαιο, Θεέ και αφέντη μου, γιατί με εγκατέλειψες; Τι 
λάθος έκανα άραγε για να με γκρεμίσεις από τα ύψη της ευη
μερίας και να με συνθλίψεις κάτω από το βάρος της ανελέη
της φτώχειας;

Δεν έζησα σύμφωνα με τον νόμο σου; Δεν ήταν οι πράξεις 
μου δίκαιες και νόμιμες;

Μήπως κατηγορούμαι ότι κάποτε δούλεψα; Δεν δοκίμασα 
όλες τις απολαύσεις που μου επέτρεψαν τα εκατομμύριά μου 
και οι αισθήσεις μου; Δεν έβαλα να δουλεύουν για μένα 
μέρα-νύχτα άνδρες, γυναίκες και παιδιά, των οποίων οι δυνά
μεις είχαν ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής; Τους έδωσα ποτέ 
κάτι παραπάνω από έναν μισθό πείνας; Αφέθηκα ποτέ να 
συγκινηθώ από την εξαθλίωση και την απόγνωση των εργα
τών μου;

Κεφάλαιο, Θεέ μου, νόθευα τα εμπορεύματα που πουλού
σα, χωρίς να νοιάζομαι αν δηλητηριάζονται οι καταναλωτές, 
και ξάφρισα το παραδάκι των αφελών που παρασύρθηκαν 
από τις διαφημίσεις μου.

Δεν έζησα παρά μόνο για ν ’ απολαύσω και να πλουτίσω. 
Κι εσύ ευλόγησες την άμεμπτη συμπεριφορά και την αξιέπαι
νη ζωή μου, παραχωρώντας μου γυναίκες, παιδιά, άλογα και 
λακέδες, για τις ηδονές της σάρκας και την ικανοποίηση της 
ματαιοδοξίας.

Και να τώρα που έχασα τα πάντα, τα πάντα, κι έγινα ένας 
απόβλητος!

Οι ανταγωνιστές μου χάρηκαν για την καταστροφή μου 
και οι φίλοι μου απομακρύνθηκαν- με απαρνούνται σε σημείο
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που να μην μου δίνουν ούτε άχρηστες συμβουλές, ούτε καν 
με κατηγορούν -μ ε αγνοούν. Οι πρώην ερωμένες μου με 
βρωμίζουν με λάσπες καθώς με προσπερνούν με τις άμαξες 
που αγόρασαν με δικά μου χρήματα.

Η εξαθλίωση με περικυκλώνει και, σαν τους τοίχους της 
φυλακής, με χωρίζει από τους άλλους ανθρώπους. Είμαι 
μόνος, και όλα μέσα μου kai γύρο) μου είναι μαύρα.

Η γυναίκα μου, που δεν έχει πλέον χρήματα για να μακι
γιάρει και να καλλωπίσει το πρόσωπό της, εμφανίζεται τώρα 
μπροστά μου σε όλη της την ασχήμια. Ο γιός μου, αναθρεμ
μένος να μην κάνει τίποτα, δεν καταλαβαίνει καν το μέγεθος 
της δυστυχίας μου -ο  ηλίθιος! Τα δάκρυα στα μάτια της κόρης 
μου τρέχουν ποτάμι καθώς θυμάται τους αποτυχημένους 
γάμους της.

Τι είναι όμως οι συμφορές μου αυτές μπροστά στην κακο- 
τυχία μου; Εκεί που κάποτε έδινα διαταγές σαν αφέντης, 
τώρα με κυνηγάνε όταν πάω να ζητήσω να δουλέψω σαν 
υπάλληλος!

Όλα βρωμάνε και ζέχνουν στην τρώγλη μου. Το κορμί μου 
πονάει ολάκερο απ’ το σκληρό στρώμα και βασανίζεται από 
τους κοριούς, καθώς τα βρωμερά έντομα δεν σταματούν ποτέ· 
το πνεύμα μου δεν απολαμβάνει πιά τον ύπνο που φέρνει την 
λήθη.

Ω, πόσο ευτυχισμένοι είναι οι άθλιοι που δεν γνώρισαν 
ποτέ τίποτ’ άλλο πέρα απ’ την φτώχεια και την βρωμιά, που 
αγνοούν ο,τιδήποτε εκλεκτό, ο,τιδήποτε καλό! Το δέρμα τους 
είναι τόσο σκληρό και οι αισθήσεις τους τόσο αμβλυμένες ώστε 
δεν νιώθουν καμιά αηδία.

Γιατί μ’ έκανες ν ’ απολαμβάνω την ευτυχία κι ύστερα μ’ 
άφησες μόνο με την ανάμνηση [των καλύτερων ημερών], που 
είναι πιό πικρή κι από ένα χρέος στα χαρτιά;

Θα ήταν καλύτερα, ω Κύριε, να με είχες κάνει να γεννηθο') 
μέσα στην φτώχεια στην οποία με καταδίκασες να σαπίζω, 
παρά που μ’ άφησες να μεγαλώσω μέσα στον πλούτο.
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Τι μπορώ να κάνω για να κερδίσω το ξεροκόμματό μου;
Τα χέρια μου, που στολίζονταν με δαχτυλίδια κι έπιαναν 

μόνο χαρτονομίσματα, δεν μπορούν να πιάσουν εργαλείο. Το 
μυαλό μου, που δεν ασχολιόταν παρά μόνο με το πώς ν ’ απο
φύγω την εργασία, πώς να ξεκουραστώ από την κόπωση που 
προκαλεί ο πλούτος, πώς να ξεφύγω από την ανία της απρα
ξίας και πώς να ξεπεράσω την αηδία του κορεσμού, είναι 
ανίκανο να μου προσφέρει εκείνη την προσοχή που χρειά
ζεται για να γράφω επιστολές και να αθροίζω ποσά.

Όμως, Κύριε, είναι δυνατόν να χτυπάς τόσο αμείλικτα 
έναν άνθρωπο που ποτέ δεν παράκουσε κάποια από τις εντο
λές σου;

Πάντως είναι κακό, είναι άδικο, είναι ανήθικο να χάσω τον 
πλούτο που η εργασία των άλλων με τόσο μόχθο μάζεψε για 
μένα.

Οι καπιταλιστές, τα παλιά φιλαράκια μου, βλέποντας την 
δυστυχία μου, θα μάθουν ότι η Χάρη σου δεν είναι παρά ένα 
καπρίτσιο, ότι την προσφέρεις χωρίς λόγο και την αποσύρεις 
χωρίς αιτία.

Ποιός θα θελήσει να πιστέψει σε σένα;
Ποιός καπιταλιστής θα είναι αρκετά τολμηρός και αρκετά 

απερίσκεπτος ώστε να αποδεχθεί τον νόμο σου, να αποχαυ
νωθεί παραδομένος στην τεμπελιά, τις απολαύσεις και την 
αχρηστία, αν το αύριο είναι τόσο αβέβαιο, τόσο απειλητικό, 
αν το παραμικρό αεράκι που πνέει στο Χρηματιστήριο ανα
τρέπει τις πλέον ασφαλείς περιουσίες, αν τίποτα δεν είναι 
σταθερό, αν ο σημερινός πλούσιος θα είναι ο αυριανός κατε
στραμμένος;

Οι άνθρωποι, βλέποντας τον ξεπεσμό μου, θα σε αναθεμα
τίσουν, Θεέ-Κεφάλαιο, θα αρνηθούν την εξουσία σου και, 
βλέποντας το βάθος της πτώσης μου, θα απορρίψουν τις χάρες 
σου.

Χάριν της δόξας σου, ξαναβάλε με στην χαμένη μου θέση, 
βγάλε με από την εξαθλίωση, γιατί η καρδιά μου είναι γεμάτη
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χολή, ενώ λόγια μίσους και κατάρες κατακλύζουν τα χείλη 
μου.

Θεέ ανελέητε, Θεέ τυφλέ, ηλίθιε Θεέ! Φροντίζεις ώστε οι 
πλούσιοι να μην ανοίγουν τα μάτια τους και να μην αντιλαμ
βάνονται πως βαδίζουν στο χείλος ενός γκρεμού. Τρέμεις μη 
σε ρίξουν μέσα για να τον γεμίσουν, μην ενωθούν με τους 
κομμουνιστές για να σε εξαφανίσουν!

Αλλά, τι βλασφημία εκστόμισα! Παντοδύναμε Θεέ, συγ- 
χώρησέ με γ ι’ αυτά τα απερίσκεπτα και ανόσια λόγια.

Εσύ είσαι ο Κύριος που μοιράζει τα καλά σ’ εκείνους που 
δεν τα αξίζουν και τα παίρνει από εκείνους που τα αξίζουν, 
πράττεις σύμφωνα με το θέλημά σου, ξέρεις τι κάνεις.

Εσύ με συντρίβεις για το καλό μου, εσύ με δοκιμάζεις για 
το συμφέρον μου.

Ω Θεέ, τρυφερέ κι αγαπημένε, χάρισέ μου την εύνοιά σου: 
είσαι η δικαιοσύνη, και, όταν με χτυπάς, ξέρω ότι κάποιο 
λάθος έχω κάνει χωρίς να το καταλάβω.

Ω Κύριε, αν μου ξαναδώσεις τα πλούτη μου, ορκίζομαι ν ’ 
ακολουθώ πιστότερα τον νόμο σου, να εκμεταλλεύομαι καλύ
τερα και περισσότερο τους μισθωτούς, να εξαπατώ κυνι- 
κότερα τους καταναλωτές και θα κλέβω περισσότερο τους 
αφελείς.

Θα σε υπακούω όπως το σκυλί [υπακούει] το αφεντικό του 
που το χτυπάει, είμαι δικός σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.

(Για την ακρίβεια της αντιγραφής, 
Πωλ Λαφάργκ)

70



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Σ.τ.μ. Ναβουχοδονόσορ Β' ο Μέγας, βασιλιάς της Βαβυλώνας 
από το 605 έως το 562 π.Χ. Πραγματοποίησε πολλές εκστρατείες 
κατά της Αιγύπτου, κατέστρεψε το βασίλειο της Ιουδαίας και την 
πρωτεύουσά του Ιερουσαλήμ το 587, και κατέκτησε τα εδάφη της 
Αραβίας.
2. Σ.τ.μ. Τον Ιούνιο του 1848 ξέσπασε η μεγάλη εξέγερση του προ
λεταριάτου του Παρισιού (η οποία κατεστάλη από τον στρατηγό 
Καβενιάκ στις 26 Ιουνίου), μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των επα
ναστάσεων που είχαν ξεσπάσει σε ολόκληρη την ηπειρωτική 
Ευρώπη εκείνη την χρονιά.
3. Σ.τ.μ. Η εξέγερση του παρισινού λαού στις 18 Μαρτίου 1871, 
που οδήγησε στην δημιουργία της Παρισινής Κομμούνας. Βλ. 
Προσπέρ-Ολιβιέ Λισαγκαρέ, Η Ιστορία n/ς Παρισινής Κομμούνας 
του 1871, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος.
4. Σ.τ.μ. Η κορύφωση της εξόντωσης των Προτεσταντών (Ουγενό
των) από τους Καθολικούς στο Παρίσι, η οποία είχε ξεκινήσει στις 
24 Αυγούστου 1572 κατά διαταγή του Καρόλου Θ', ο οποίος τελού
σε υπό την επιρροή της μητέρας του Αικατερίνης των Μεδίκων.
5. Σ.τ.μ. Σύμφωνα με αυτήν, τα πάντα, ακόμα και η κοινωνική εξέ
λιξη, μπορούν να ερμηνευθούν από την εξωτερική φύση, δηλαδή 
βάσει των φυσικών νόμων (κλιματολογικές συνθήκες, σωματικές 
και φυλετικές ιδιότητες κ.ά.), σε συσχετισμό με το γεωγραφικό 
περιβάλλον.
6. Σ.τ.σ. Λυπούμεθα πολύ που η έλλειψη χώρου μάς υποχρεώνει να 
συνοψίσουμε τους εξαίρετους λόγους που εκφωνήθηκαν σε αυτό 
το συνέδριο, το οποίο συγκέντρωσε τις κορυφές της επιστήμης, της 
θρησκείας, της φιλοσοφίας, της οικονομίας, του εμπορίου και της 
βιομηχανίας. Παραπέμπουμε τον αναγνώστη στο άρθρο στο οποίο 
ο Μ. Σπένσερ συστήνει την φυλάκιση και το μαστίγιο ως μέθοδο 
διακυβέρνησης τον κατώτερων τάξεων, και το οποίο δημοσιεύθη- 
κε στην Contemporary Review [Σύγχρονη Επιθεώρηση] του μηνός 
Απριλίου, με τίτλο “The Coming Slavery” [«Η Επερχόμενη 
Σκλαβιά»]. Ο κομμουνισμός είναι η σκλαβιά που προβλέπει ο επι
φανής αυτός αστός φιλόσοφος.
7. Σ.τ.μ. Πάθηση στην οποία οι αδένες στον λαιμό εξογκώνονται 
και σκληραίνουν.
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8. Σ.τ.σ. Η κατήχηση υπονοεί τα γεγονότα που συμβαίνουν στην 
Γαλλία, αλλά που αναμφίβολα οι συντάκτες της επιθυμούν να τα 
δουν να γενικεύονται και στις άλλες χώρες. Τα ποσά που κατατέ
θηκαν στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο χρησιμοποιήθηκαν για την 
εξάλειψη του τρέχοντος χρέους, το οποίο ανερχόταν στα 12 εκ. 
φράγκα. Όλα τα χρόνια, τα πλεονάσματα των εσόδων [Σ.τ.μ.: κα
ταθέσεων] έναντι των εξόδων [Σ.τ.μ.: αναλήψεων] στα ταχυδρο
μικά ταμιευτήρια χρησιμεύουν, όπως λέει η κατήχηση, στο να 
καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Ο κ. Μπωλιέ υπο
γράμμισε τον κίνδυνο που παρουσίαζε αυτή η κατάσταση: το Κρά
τος θα μπορούσε να πτωχεύσει, αν οι καταθέτες έσπευδαν να απο
σύρουν τα χρήματά τους.
Θέλω να υπογραμμίσω τον πραγματικά διεθνή χαρακτήρα της κα
πιταλιστικής κατήχησης, η οποία διατυπώνει τις υποχρεώσεις και 
τα δικαιώματα των προλετάριων, ανεξαρτήτως χώρας και φυλής.
9. Σ.τ.σ. Αυτό το γεγονός είχε ήδη συμβεί το 1848. Οι συντάκτες 
προέβλεψαν ότι θα επαναληφθεί εκ νέου και επιθυμούν να προετοι- 
μασθούν γΓ αυτό οι αποταμιευτές εργάτες.
10. Σ.τ.μ. Θεότητα των Βαβυλωνίων, των Περσών, των Μήδων, 
των Αρμενίων κ.ά., αντίστοιχη της Πάνδημης Αφροδίτης των Αρχαίων 
Ελλήνων.
11. Σ.τ.σ. Ο έξαρχος του Πάπα υπονοεί το ακόλουθο εδάφιο της 
Πα/.αιάς Διαθήκης·. «Αυτός (ο Ιησούς του Ναυΐ) διέταξε επίσης και 
κατεδάφισαν τα σπίτια [των Σοδομιτών] κοντά στον Ναό του 
Κυρίου, τα οποία ανήκαν στους ιερόδουλους άνδρες και γυναίκες. 
Μέσα εκεί, οι γυναίκες ύφαιναν χιτώνες για την Ασαρά». (II, Βα
σιλειών, κεφάλαιο XXIII, στίχος 7.) Μέσα στον ναό της Μυλίτας, 
οι πόρνες της Βαβυλώνας είχαν παρόμοια εσωτερικά παρεκκλήσια 
στα οποία ασκούσαν την αγία υπηρεσία τους. [Σ.τ.μ. Ο Ιησούς του 
ΝαυΤ (εβραϊστί: Γιοσούα): επιφανής ηγέτης του έθνους του Ισραήλ, 
ο οποίος διαδέχτηκε τον Μωϋσή και ηγήθηκε του πλήθους που 
κατέλαβε την Γη της Επαγγελίας. Έζησε μεταξύ 13ου και 16ου 
αιώνα π.Χ. Η Ασαρά ήταν θηλυκή θεότης των αρχαίων Ισραηλι
τών, η οποία ταυτιζόταν με την γη και συμβόλιζε την γονιμότητα.]
12. Σ.τ.μ. Ένα από τα γνωστότερα και σημαντικότερα έργα του 
Αλεξάνδρου Δουμά. Ο προαγωγός Αλφόνσος είναι ένας από τους 
βασικούς χαρακτήρες του μυθιστορήματος.
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13. Σ.τ.σ. Οι συντάκτες του κηρύγματος εμπνεύστηκαν από την 
σκέψη του Ωγκύστ Κοντ. Ο ιδρυτής του θετικισμού προέβλεψε την 
διαμόρφωση μιάς ανώτερης ράτσας γυναικών, οι οποίες θα είναι 
απαλλαγμένες από την κυοφορία και τον φυσικό τοκετό. Η πόρνη 
πολυτελείας ενσαρκώνει, στην πραγματικότητα, το ιδανικό του 
αστού φιλοσόφου.
14. Σ.τ.μ. Η ιδιοκτήτρια ή η επί κεφαλής ενός οίκου ανοχής (κοι
νώς τσατσά).
15. Σ.τ.μ. Υπάλληλος εργαζόμενος στην αγορανομία, μια δημόσια 
υπηρεσία που στην αρχαιότητα ρύθμιζε και ήλεγχε την λειτουργία 
και τους κανόνες της αγοράς.
16. Σ.τ.μ. Πρόκειται για μια τεχνητή γλώσσα την οποία επινόησε 
το 1879 ο Γιόχαν-Μάρτιν Σλάγιερ (1831 -1912) με σκοπό να χρησι
μοποιηθεί ως διεθνής γλώσσα. Ως βάση της είχε τα αγγλικά, τα 
γαλλικά, τα γερμανικά, τα λατινικά κ.λπ.
17. Σ.τ.μ. Μπερζέλιους, βαρώνος Γιόνς-Γιάκομπ (1779-1848). Σουη
δός χημικός και ένας από τους πατέρες της σύγχρονης χημείας. Κα
θιέρωσε την σήμανση των χημικών στοιχείων μέσω συμβόλων, 
προσδιόρισε με μεγάλη ακρίβεια το ισοδύναμο πλήθους σωμάτων, 
ανακάλυψε το σελήνιο και μελέτησε το φαινόμενο της κατάλυσης.
18. Σ.τ.σ. Ο συγγραφέας του καπιταλιστικού Εκκ/.ησιαστή υπονοεί 
αναμφίβολα εκείνους τους οικονομολόγους, τους βαρετούς φαφλα
τάδες, οι οποίοι διακηρύσσουν ότι το Κεφάλαιο προηγείται του 
ανθρώπου, αφού το μυρμήγκι, συσσωρεύοντας προμήθειες, συμπε- 
ριφέρεται όπως ο καπιταλιστής.
19. Σ.τ.μ. Οικονομικός όρος ο οποίος προσδιορίζει το νομισματικό 
σύστημα που στηρίζεται στην τιμή ενός μόνο πολύτιμου μετάλλου, 
συνήθως του χρυσού, ως βάση καθορισμού της αξίας της νομισμα
τικής μονάδας, κατ' αντιδιαστολή προς τον όιμετ(ϋΐισμό.
20. Σ.τ.μ. Νομισματικό σύστημα το οποίο ίσχυσε μέχρι τα τέλη του 
19ου αιώνα και βασιζόταν στον διπλό μεταλλικό νομισματικό 
κανόνα, δηλαδή στην παράλληλη χρήση χρυσού και αργύρου ως 
μέσου συναλλαγής.
21. Σ.τ.σ. Ο Εκκ/.ησιαστής μάς αποκαλύπτει τον καπιταλιστικό σκοπό 
της εκστρατείας -η οποία τόσο θορυβωδώς υποστηριζόταν από τον 
Βίκτορα Ουγκώ και τους άλλους τσαρλατάνους του ανθρωπισμού- 
για την κατάργηση της θανατικής ποινής.
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22. Σ.τ.μ. Λατινικά: τελευταία/έσχατα λόγια.
23. Σ.τ.μ. α) Αρχαιοελληνική θεότητα, σύνεδρος του Δία και τρο
φός της Αθηνάς. β) Το συναίσθημα και η στάση του ανθρώπου που 
χαρακτηρίζεται από συστολή, αυτοέλεγχο και σεβασμό απέναντι 
στα κοινωνικώς παραδεδεγμένα και στους άλλους, με την συναί
σθηση ότι κάποιες πράξεις ή παραλείψεις του μπορούν να τον εκθέ
σουν κοινωνικά.
24. Σ.τ.μ. Πανάρχαιη θεότητα (μεταφορικά και Θεία Δίκη), η οποία 
προσωποποιούσε μαζί με άλλες (π.χ. την Θέμιδα, την Ειμαρμένη 
κ.ά.) την έννοια της δικαιοσύνης και αποκαθιστούσε την τάξη της 
φύσης, της ανθρώπινης κοινωνίας, του κόσμου, όταν αυτή διασα
λευόταν, τιμωρώντας την υπεροψία και την αλαζονεία των ανθρώ
πων (την ΰβρι). Σύμβολά της ήταν ο πήχης και το χαλινάρι. Ενώ η 
λέξη αιδώς έχει υποκειμενική σημασία και αναφέρεται στο 
πρόσωπο που την εκδηλώνει, η νέμεσις έχει αντικειμενική αξία και 
αναφέρεται στον φορέα της εξουσίας που την ασκεί.
25. Σ.τ.σ. Αυτή η πρόβλεψη των καπιταλιστικών καιρών, πιό αξιό
πιστη απ’ ό,τι εκείνη των προφητών που προανήγγελλε την έλευση 
του Ιησού, υπάρχει στο [αφηγηματικό ποίημα] Έργα και Ημέραι 
του [αρχαίου Έλληνα ποιητή του 8ου π.Χ. αιώνα] Ησιόδου.
26. Σ.τ.σ. Το Πάτερ Ημών των χριστιανών, που συντάχθηκε από 
τους ζητιάνους και τους αλήτες για τους καταχρεωμένους φτωχο- 
διάβολους, ζητάει από τον Θεό την μείωση των χρεών: άψες ημίν 
τα οφειλήματα ημών, λέει το κείμενο. Όταν όμως οι ιδιοκτήτες και 
οι τοκογλύφοι προσηλυτίσθηκαν στον χριστιανισμό, οι Πατέρες 
της Εκκλησίας πρόδωσαν το πρωτότυπο κείμενο και μετέφρασαν 
αναιδώς την λέξη οφειλήματα ως αμαρτία, όβρι. Ο Τερτούλιος, απο
λογητής της Εκκλησίας και πλούσιος ιδιοκτήτης, ο οποίος αναμ
φίβολα είχε στα χέρια του τα χρέη ενός πλήθους ανθρώπων, συνέ
γραψε μια πραγματεία με θέμα την Κυριακή Προσευχή στην οποία 
υποστηρίζει ότι η λέξη οφειλήματα έπρεπε να σημαίνει αμαρτίες, τα 
μόνα χρέη από τα οποία απαλλάσσονται οι χριστιανοί. Η θρησκεία 
του Κεφαλαίου, η οποία σημειώνει πρόοδο εν σχέσει προς την κα
θολική θρησκεία, όφειλε να απαιτήσει την πλήρη αποπληρωμή των 
χρεών: η πίστωση ως η καρδιά των καπιταλιστικών συναλλαγών.
27. Σ.τ.μ. Φυλακή του Παρισιού που χτίστηκε την περίοδο 1845-50, 
επί της Λεωφόρου Μαζάς (σήμερα Ντιντερό). Κατεδαφίστηκε το 1898.
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