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Emma Goldman

Η Έμμα Γκόλντμαν γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου 1869 σ’ ένα εβραϊκό γκέτο της Λι-
θουανίας. Τα οικονομικά προβλήματα της οικογένειάς της την ανάγκασαν να 

εργασθεί από μικρή ηλικία σ’ ένα εργοστάσιο. Το 1885 μετανάστευσε στην Αμερική, 
στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης. Δεν πρόλαβαν να περάσουν δύο χρόνια και μέσω ενός 
Ρωσο-Εβραίου αναρχικού, του Χίλελ Σολοτάροφ, γνώρισε τον αναρχισμό και άρχισε να 
διαβάζει την εφημερίδα “Freiheit” (“Ελευθερία”) που εξέδιδε στη Νέα Υόρκη ο Γερμα-
νός επαναστάτης Γιόχαν Μοστ.

Το 1892, σχεδίασε μαζί με τον Μπέρκμαν την εκτέλεση του μεγαλοβιομήχανου Χένρυ 
Κλέυ Φρικ ως υπεύθυνου για τη δολοφονία 9 εργατών, κατά τη διάρκεια μιας απεργίας 
στα χαλυβουργεία του Χόουμστεντ, κοντά στο Πίτσμπουργκ. Η Γκόλντμαν για να αγο-
ράσει το όπλο προσπάθησε να κάνει πεζοδρόμιο στην 14η οδό της Νέας Υόρκης. Δεν τα 
κατάφερε και τελικά δανείσθηκε τα χρήματα από την αδελφή της. Ο Μπέρκμαν πυροβό-
λησε τον Φρικ μέσα στο γραφείο του, αλλά κατάφερε μόνο να τον πληγώσει. Καταδικά-
σθηκε σε φυλάκιση 22 χρόνων και βγήκε από τη φυλακή μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. 
Η Γκόλντμαν, στις δημόσιες ομιλίες της, προσπαθούσε να εξηγήσει και να δικαιολογήσει 
την ενέργεια του Μπέρκμαν.

Το 1895-1896, επισκέφθηκε την Ευρώπη για ένα γύρο διαλέξεων. Οι διαλέξεις της στην 
Ευρώπη επαναλήφθηκαν το 1899-1900. Το 1906, άρχισε στην Αμερική την έκδοση του 
μηνιαίου περιοδικού “Mother Earth” (” Μητέρα Γη”), που συνέχισε να εκδίδεται μέχρι 
τον Αύγουστο του 1917. Στις γραμμές αυτού του περιοδικού, εκτός από την παρουσίαση 
των αναρχικών ιδεών, αναπτύσσονταν ο ιδέες του Ίψεν, του Στρίνμπεργκ, του Όσκαρ 
Ουάιλντ και άλλων. Το 1907, συμμετείχε ως μια από τους Αμερικάνους αντιπροσώπους 
στο Διεθνές Αναρχικό Συνέδριο του Άμστερνταμ (24-31 Αυγούστου του 1907). Το 1910, 
εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες (και το 1911 στη Μεγάλη Βρετανία) το θεωρητικό 
της έργο «Anarchism and other Essays» («Αναρχισμός και άλλα Δοκίμια»). Το 1914, 
εκδόθηκε το έργο της «The Social Significance of  the Modern Drama» («Η Κοινωνική 
Σημασία του Σύγχρονου Δράματος»), όπου τονίζει και την αισθητική διάσταση του αγώ-
να για την ελευθερία.
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Το 1919, μαζί με τον Μπέρκμαν και άλλους 247 Αμερικάνους ριζοσπάστες που κατά-
γονταν από τη Ρωσία, απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έφυγε για τη Ρωσία με 
το στρατιωτικό σκάφος Μπάφορντ. Εκεί, συναντήθηκε με σημαντικές προσωπικότητες 
της εποχής, όπως τον Μαξίμ Γκόρκυ, την Αλεξάνδρα Κολλοντάι, τον Ανατόλι Λουνα-
τσάρσκυ, την Αγγέλικα Μπαλαμπάνοφ και τον Λένιν. Εξαιτίας της συνεχώς αυξημένης 
επίθεσης του λενινιστικού ολοκληρωτισμού κατά των επαναστατικών κατακτήσεων (σο-
βιέτ, εργατικά συμβούλια) και κατά των αναρχικών και ιδιαίτερα εξαιτίας της κτηνώδους 
καταστολής της εξέγερσης της Κροστάνδης από τον Τρότσκυ και τον Κόκκινο Στρατό, 
η Γκόλντμαν και ο Μπέρκμαν δεν ήταν δυνατό να μείνουν άλλο και εγκατέλειψαν τη 
Ρωσία στα τέλη του 1921. Το 1923, κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη το βιβλίο της “My 
disillusionment in Russia” (“Η διάλυση των αυταπατών μου στη Ρωσία”), που εκδόθηκαν 
στη Μεγάλη Βρετανία σ’ ένα τόμο, το 1925. Από το 1927, σε ηλικία πια 58 χρονών, άρχι-
σε να γράφει τις αναμνήσεις της, που εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 1931 στις Ηνωμένες 
Πολιτείες (το 1932 εκδόθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία) με τον τίτλο “Living My Life” 
(“Ζώντας τη ζωή μου”).

Το 1936, αυτοκτόνησε ο Μπέρκμαν με μια σφαίρα στο στομάχι. Ο χαμός του Μπέρκ-
μαν και η ολοκληρωτική κατάληξη της Ρωσικής επανάστασης ήταν γεγονότα οδυνηρά για 
την Έμμα Γκόλντμαν και ευτυχώς που ξέσπασε η Ισπανική επανάσταση για να αναπτερω-
θούν οι ελπίδες της για το μετασχηματισμό της κοινωνίας. Με την έναρξη της Ισπανικής 
επανάστασης, πέρα από τη δραστηριότητά της για τη διάδοση των ιδεών της CNT-FAI 
στο Λονδίνο, ταξίδεψε τρεις φορές στην Ισπανία για να βοηθήσει την επανάσταση και 
για να τη γνωρίσει από κοντά. Η πρώτη της επίσκεψη έγινε από τον Αύγουστο μέχρι το 
Δεκέμβριο του 1936, η δεύτερη από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο του 1937 και η 
τρίτη από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο του 1938. Καρπός αυτών των επισκέψεων 
υπήρξε η αλληλογραφία της με γνωστούς, με συντρόφους και με άλλες σημαντικές προσω-
πικότητες της εποχής, μέσα από την οποία αναπτύσσονται και διασαφηνίζονται οι θέσεις 
της για τα όσα συνέβησαν στην Ισπανική επανάσταση.

Το Δεκέμβριο του 1938, μετά και την τελευταία επίσκεψή της στην Ισπανία, πήγε στο 
Άμστερνταμ, όπου παρέδωσε το δικό της αρχείο και αυτό του Μπέρκμαν στο Διεθνές Ιν-
στιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας. Το 1940, πέθανε από εγκεφαλικό στο Τορόντο, σε ηλικία 
71 χρόνων, και τάφηκε στο Σικάγο, κοντά στους μάρτυρες της εργατικής τάξης, που η 
θυσία τους το 1887 στάθηκε ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που την παρα-
κίνησαν να αφοσιωθεί στον επαναστατικό αγώνα.

Απόσπασμα από το εισαγωγικό σημείωμα του Γιάννη Καρύτσα  «Έμμα Γκόλντμαν: Η 
πιο επικίνδυνη γυναίκα της εποχής της», στο βιβλίο: «Η Έμμα Γκόλντμαν για την Ισπα-
νική Επανάσταση, Οράματα στη Φωτιά, Α. Το Ισπανικό Αναρχικό Κίνημα», εκδόσεις 

Άρδην.

 Emma Goldman



6

Αντί προλόγου

Σήμερα, σε μια περίοδο οξυμένης επίθεσης από πλευράς του πατριαρχικού, κρατι-
κού και καπιταλιστικού συστήματος είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να συλλέξουμε 

όλα εκείνα τα εργαλεία για να συγκροτηθούμε, να βρούμε τους κατάλληλους τρόπους και 
τα κατάλληλα μέσα να απαντήσουμε στην επίθεση που δεχόμαστε μέχρι να σχηματίσου-
με την κοινωνία ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης που οραματιζόμαστε.

Στις σύγχρονες κρατικές-καπιταλιστικές κοινωνίες, οι ιεραρχικά δομημένες σχέσεις 
που εκ των πραγμάτων παράγουν η ανισότητα και η ανελευθερία, διαχωρίζουν τους αν-
θρώπους με βάση την ταξική τους θέση, την εθνική καταγωγή, το χρώμα του δέρματος, 
το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση. Αυτή η συνθήκη διαμορφώνει ένα ασφυκτικό πλαίσιο 
στην φιλία, τον έρωτα, το σεξ, την αυτοδιάθεση του σώματος, την οικογένεια και την 
ανατροφή των παιδιών.

Στην συζήτηση για τον κόσμο που ονειρευόμαστε οφείλουμε να εντοπίζουμε και να 
αναλύουμε τις παθογένειες που προκύπτουν στις σχέσεις, προϊόντα και εκφράσεις της 
ίδιας της εξέλιξης του κρατικού-καπιταλιστικού συστήματος οργάνωσης της κοινωνίας.

Η Έμμα Γκόλντμαν πολλές δεκάδες χρόνια πριν επιχείρησε να μιλήσει για όλα αυτά τα 
ζητήματα από ελευθεριακή σκοπιά. Μίλησε για τις παθογένειες των σχέσεων, του γάμου, 
του διαζυγίου, της πορνείας και της ανατροφής των παιδιών, για τα κυρίαρχα πρότυπα 
και κοινωνικά μοντέλα. Επιχείρησε, ταυτόχρονα, να δώσει μία άλλη προοπτική, έναν νέο 
τρόπο αντίληψης των σχέσεων και του μεγαλώματος των παιδιών που να συνάδει με την 
ισότητα των δύο φύλων, με την στοργή και την αγάπη, με όλα τα στοιχεία που συνθέτουν 
τον ελεύθερο κόσμο που οραματιζόταν και οραματιζόμαστε και εμείς.

Η Έμμα Γκολντμαν αναλύει, λοιπόν, όλα αυτά αναφερόμενη στην εποχή της και ανα-
λύοντας τη δική της πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που δεν μοιάζει να διαφέρει 
πολύ από τη δική μας. Μπορεί να έχει εξελιχθεί, να έχει μεταλλαχθεί αλλά φαίνεται να 
έχει ευθείες αναλογίες. Η θέση των γυναικών μέσα στην κοινωνία, ο γάμος και το διαζύγια, 
η ανατροφή των παιδιών μπορεί να μοιάζουν σήμερα προοδευτικά σε σχέση με τότε μα η 
πατριαρχία είναι εδώ σε κάθε πτυχή της ζωής μας και η ιεραρχία που επιβάλλεται σε όλες 
τις κοινωνικές σχέσεις μεταφέρεται και στις διαπροσωπικές. 
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Οι οικογενειακές σχέσεις φαίνεται να ορίζονται και να διαμεσολαβούνται από το κρά-
τος. Ειδικότερα σήμερα που το κράτος φέρνει προς ψήφιση το νομοσχέδιο για την υπο-
χρεωτική  συνεπιμέλεια εγκλωβίζοντας τις γυναίκες και τα παιδιά που βιώνουν ενδοοικο-
γενειακή βία να συναναστρέφονται υποχρεωτικά με τον κακοποιητή τους, την ίδια ώρα 
που η ενδοοικογενειακή βία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, λόγω των κρατικών απα-
γορεύσεων δήθεν για την προστασία από την πανδημία και του υποχρεωτικού εγκλεισμού 
σε ένα σπίτι-φυλακή.

Για όλους αυτούς τους λόγους έχει αξία να διαβάζουμε τις λέξεις των επαναστατών της 
τάξης μας, να βρίσκουμε την αναλογία στο σήμερα, να ορίσουμε την κοινωνία που ορα-
ματιζόμαστε και να επιχειρήσουμε να τη χτίζουμε τουβλο-τούβλο.

Άλλωστε, δεν υπάρχει κάτι που να συμφωνούμε περισσότερο από το ότι «η αίτια έγκει-
ται στο σύστημα ανισότητας της ατομικής ιδιοκτησίας, στο Κράτος και την Εκκλησία, 
στο σύστημα που νομιμοποιεί την κλοπή, τη δολοφονία και την κακοποίηση των αθώων 
γυναικών και των ανήμπορων παιδιών» όπως αναφέρει η Έμμα Γκόλντμαν στο κείμενο 
της «Αναρχία και το ζήτημα του Έρωτα» 1. Μέχρι, λοιπόν, να συντρίψουμε τον σάπιο 
κόσμο της εξουσίας, οφείλουμε να διαβάζουμε, να οργανωνόμαστε και να πράττουμε 
ενάντια στην πατριαρχία, το κράτος και το κεφάλαιο.

Πάτρα, Μάης 2021

Αντί προλόγου

1Anarchy and the sex question (1896).
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1. Γάμος

To πρώτο άρθρο της Emma Goldman με θέμα τον γάμο. Δημοσιεύτηκε στις 18 Ιούλη 
1897 στην αμερικάνικη αναρχική εφημερίδα «Firebrand».

Γάμος. Πόση θλίψη, δυστυχία, ταπείνωση; πόσα δάκρυα και κατάρες; τι αγωνία και 
πόνο έχει φέρει αυτή η λέξη στους ανθρώπους; Από τη στιγμή της γέννησής τους 

μέχρι σήμερα, άντρες και γυναίκες μεγάλωσαν κάτω από τον ζυγό του θεσμού του γάμου 
και φαίνεται να μην υπάρχει ανακούφιση και διέξοδος από αυτόν. Σε όλες τις εποχές 
και σε όλες τις ηλικίες έχουν κατασταλεί προκειμένου να μην επιχειρήσουν να σπάσουν 
τις αλυσίδες της ψυχικής και σωματικής τους σκλαβιάς. Μετά τις θυσίες χιλιάδων ευγε-
νικών ψυχών στο ικρίωμα και την αγχόνη, και άλλων που χάθηκαν στις φυλακές ή στα 
ανελέητα χέρια των ανακριτών, οι ιδέες αυτών των γενναίων ηρώων έχουν εκπληρωθεί. 
Έτσι, έχουν καταργηθεί τα θρησκευτικά δόγματα, η φεουδαρχία, το δουλεμπόριο των 
μαύρων και νέες ιδέες, πιο προοδευτικές, ευρύτερες και πιο σαφέστερες, έχουν έρθει στο 
προσκήνιο και για ακόμα μια φορά βλέπουμε τη φτωχή και υποταγμένη ανθρωπότητα 
να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την ανεξαρτησία της. Όμως, ο πιο άγριος, ο πιο 
τυραννικός όλων των θεσμών, ο γάμος, παραμένει σταθερός όπως πάντα, και αλίμονο σε 
όσους τολμούν ακόμη να αμφισβητούν την ιερότητα του. Η απλή συζήτησή για αυτόν 
αρκεί για να εξοργίσει όχι μόνο τους Χριστιανούς και τους συντηρητικούς, αλλά και τους 
φιλελεύθερους, τους προοδευτικούς και τους ριζοσπάστες. Τί είναι αυτό που κάνει όλους 
αυτούς τους ανθρώπους να υποστηρίζουν το γάμο; Τί τους κάνει να προσκολλώνται σε 
αυτήν την προκατάληψη; (γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά προκατάληψη). Είναι επειδή οι 
σχέσεις του γάμου είναι το θεμέλιο της ατομικής ιδιοκτησίας, το θεμέλιο του βάρβαρου 
και απάνθρωπου συστήματος μας. Με τον πλούτο και την απληστία από τη μια πλευρά, 
το έγκλημα από την άλλη, η κατάργηση του γάμου θα σημάνει και την κατάργηση όλων 
των παραπάνω. Μερικοί προοδευτικοί άνθρωποι προσπαθούν να μεταρρυθμίσουν και να 
βελτιώσουν τους νόμους που σχετίζονται με τον γάμο. Δεν επιτρέπουν πλέον στην εκ-
κλησία να παρεμβαίνει στις συζυγικές σχέσεις. Άλλοι προχωρούν ακόμη περισσότερο, 
παντρεύονται χωρίς τη συγκατάθεση του νόμου, αλλά, ωστόσο, αυτή η μορφή γάμου 
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είναι εξίσου δεσμευτική, εξίσου «ιερή» όπως η παλιά μορφή, επειδή δεν είναι η μορφή ή 
το είδος της σχέσης γάμου που έχουμε, αλλά ο ίδιος ο θεσμός που είναι απαράδεκτος, 
οδυνηρός και ταπεινωτικός. Παρέχει πάντα στον άντρα το δικαίωμα και την εξουσία επί 
της γυναίκας του, όχι μόνο πάνω στο σώμα της, αλλά και στις πράξεις της, στις επιθυμίες 
της, στην πραγματικότητα σε όλη της τη ζωή. Και πώς μπορεί να είναι διαφορετικά; Πίσω 
από τις σχέσεις κάθε άνδρα και γυναίκας κρύβεται η ιστορική εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ 
των δύο φύλων γενικά, η οποία οδήγησε στις διαφορές στη θέση και τα προνόμια τους 
σήμερα. Δύο νέοι ενώνονται, αλλά η σχέση τους καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από αιτίες 
τις οποίες δεν μπορούν να καθορίσουν. Γνωρίζουν λίγο ο ένας τον άλλον, η κοινωνία έχει 
κρατήσει τα δύο φύλα χωριστά, το αγόρι και το κορίτσι έχουν ανατραφεί με διαφορετικό 
τρόπο. Όπως λέει η Olive Schreiner2  στην ιστορία της για ένα αφρικανικό αγρόκτημα 
«Το αγόρι έχει διδαχθεί να είναι, το κορίτσι να φαίνεται». Ακριβώς! Το αγόρι έχει διδα-
χτεί να είναι έξυπνο, φωτεινό, δυνατό, αθλητικό, ανεξάρτητο, να αναπτύσσει τις φυσικές 
του ικανότητες, να ακολουθεί τα πάθη και τις επιθυμίες του.

Το κορίτσι έχει διδαχθεί να ντύνεται, να στέκεται μπροστά στον καθρέφτη και να θαυ-
μάζει τον εαυτό της, να ελέγχει τα συναισθήματά της, τα πάθη της, τις επιθυμίες της, να 
κρύβει τα ψυχικά της ελαττώματα και να συνδυάζει τη χαμηλή νοημοσύνη και ικανότητα 
που έχει για κάποιο θέμα, και αυτό είναι ο γρηγορότερος και καλύτερος τρόπος να βρει 
άντρα και να παντρευτεί επιτυχώς. Και έτσι έχει προκύψει ότι τα δύο φύλα δεν καταλαβαί-
νουν το ένα τη φύση του άλλου, ότι το νοητικό τους ενδιαφέρον και οι ασχολίες τους είναι 
διαφορετικά. Η κοινή γνώμη διαχωρίζει τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους, την τιμή 
τους και την ατιμία τους πολύ αυστηρά. Το θέμα του σεξ είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο 
για το κορίτσι, επειδή του δόθηκε να καταλάβει ότι είναι ακατάλληλο, ανήθικο και άσεμνο 
ακόμα και να αναφέρει το ζήτημα του έρωτα. Για το αγόρι είναι ένα βιβλίο του οποίου οι 
σελίδες του έχουν φέρει ασθένεια και σε ορισμένες περιπτώσεις καταστροφή και θάνατο. 
Στην τάξη των πλουσίων ο έρωτας είναι από καιρό ξεπερασμένος. Οι άντρες παντρεύο-
νται, μετά από μια ζωή ακολασίας και πάθους, για να χτίσουν τον κατεστραμμένο κόσμο 
τους. Άλλοι πάλι έχουν χάσει την περιουσία τους σε τυχερά παιχνίδια ή επιχειρήσεις και 
αποφασίζουν ότι ένας κληρονόμος θα ήταν ακριβώς αυτό που χρειάζονται, γνωρίζοντας 
καλά ότι ο δεσμός γάμου ουδόλως θα τους εμποδίσει να σπαταλήσουν το εισόδημα της 
πλούσιας νύφης τους. Το πλούσιο κορίτσι που έχει μεγαλώσει για να είναι καλό και λο-
γικό, που έχει συνηθίσει να ζει, να αναπνέει, να τρώει, να χαμογελά, να περπατά και να 
ντύνεται μόνο σύμφωνα με τη μόδα, κρατάει τα εκατομμύρια της για κάποιον τίτλο ή για 
έναν άνδρα με καλή κοινωνική θέση. Έχει μια παρηγοριά, δηλαδή, ότι η κοινωνία επιτρέ-
πει περισσότερη ελευθερία δράσης σε μια παντρεμένη γυναίκα. Εάν απογοητευτεί από το 
γάμο, θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις επιθυμίες της διαφορετικά. Γνωρίζουμε πως 
τα τείχη των μπουντουάρ και των κομμωτηρίων είναι κούφια και μια μικρή ευχαρίστηση 

 Γάμος

2Συγγραφέας της Νότιας Αφρικής (1855-1920).
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μέσα σε αυτά τα τείχη δεν είναι έγκλημα.
Για τους άνδρες και τις γυναίκες της εργατικής τάξης, ο γάμος είναι κάτι διαφορετικό. 

Η αγάπη δεν είναι τόσο σπάνια όσο μεταξύ της ανώτερης τάξης και πολύ συχνά βοηθάει 
να υπομείνουν απογοητεύσεις και θλίψεις στη ζωή αλλά ακόμη και εδώ η πλειονότητα 
των γάμων διαρκεί μόνο για λίγο, μέχρι να τους καταπιεί η μονότονη καθημερινή ζωή 
και ο αγώνας για να επιβιώσουν. Εδώ επίσης, ο εργάτης παντρεύεται επειδή βαριέται τη 
ζωή του και επιθυμεί να χτίσει ένα δικό του σπίτι, όπου θα βρει την άνεση του. Ο κύριος 
σκοπός του είναι να βρει ένα κορίτσι που θα είναι καλή μαγείρισσα και νοικοκυρά, που 
θα ενδιαφέρεται μόνο για την ευτυχία του και τις απολαύσεις του, που θα τον προσέχει 
σαν άρχοντά, σαν κύριο της, σαν υπερασπιστή και σπόνσορα της. Το μοναδικό ιδανικό 
για το οποίο αξίζει να ζει. Κάποιος άλλος άντρας ελπίζει ότι το κορίτσι που θα παντρευτεί 
θα είναι σε θέση να εργαστεί και να βοηθήσει προκειμένου να μαζέψουν μερικά λεφτά 
στην άκρη για τις δύσκολες μέρες, αλλά μετά από μερικούς μήνες υποτιθέμενης ευτυχίας 
ξυπνάει στην πικρή πραγματικότητα ότι η σύζυγός του σύντομα θα γίνει μητέρα, ότι δεν 
μπορεί να δουλέψει, ότι τα έξοδα μεγαλώνουν και ότι ενώ πριν κατάφερνε να ζήσει με το 
μικρό εισόδημα που του επέτρεπε να κερδίζει ο ευγενής αφέντης του, αυτό δεν αρκεί για 
να στηρίξει μια οικογένεια.

Η κοπέλα, που πέρασε την παιδική της ηλικία -και μέρος της ενήλικης ζωής της- στο 
εργοστάσιο, νιώθει τη δύναμή της να την αφήνει και βλέπει τον εαυτό της στη φρικτή 
κατάσταση που πρέπει να παραμείνει εργαζόμενη, χωρίς να είναι σίγουρη για τη δουλειά 
της. Είναι, συνεπώς, υποχρεωμένη να αναζητά έναν άντρα, έναν καλό σύζυγο, κάποιον δη-
λαδή που να μπορεί να την υποστηρίξει και να της παρέχει ένα καλό σπίτι. Τόσο ο άντρας 
όσο και η γυναίκα παντρεύονται για τον ίδιο σκοπό, με τη μόνη εξαίρεση ότι ο άντρας 
δεν αναμένεται να εγκαταλείψει την ατομικότητά του, το όνομά του, την ανεξαρτησία του, 
ενώ το κορίτσι πρέπει να πουλήσει τον εαυτό της, το σώμα και την ψυχή της για την ευ-
χαρίστηση του να είσαι γυναίκα κάποιου. Ως εκ τούτου, δεν στέκονται με ίσους όρους και 
όπου δεν υπάρχει ισότητα δεν μπορεί να υπάρξει αρμονία. Η συνέπεια είναι ότι λίγο μετά 
τους πρώτους μήνες και οι δύο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο γάμος είναι αποτυχία.

Καθώς οι συνθήκες γίνονται ολοένα και χειρότερες, και με την ανατροφή των παιδιών 
η γυναίκα μεγαλώνει απογοητευμένη, δυστυχισμένη, δυσαρεστημένη και αδύναμη. Η 
ομορφιά της την εγκαταλείπει σύντομα από τη σκληρή δουλειά, τις νύχτες χωρίς ύπνο, την 
ανησυχία για τα παιδιά, τις διαφωνίες και τις διαμάχες με τον άντρα της. Σύντομα γίνεται 
ένα φυσικό ράκος και ρίχνει κατάρες που έγινε σύζυγος ενός φτωχού. Μια τέτοια θλιβερή, 
άθλια ζωή σίγουρα δεν μπορεί να διατηρήσει την αγάπη ή τον σεβασμό μεταξύ τους. Ο 
άντρας μπορεί τουλάχιστον να ξεχάσει τη δυστυχία του στην παρέα μερικών φίλων, μπο-
ρεί να απορροφηθεί στην πολιτική ή να πνίξει την κακοτυχία του σε ένα ποτήρι μπύρα. 
Η γυναίκα είναι δεμένη στο σπίτι με χίλιους δεσμούς. Δεν μπορεί, όπως ο σύζυγός της, 
να απολαύσει κάποια αναψυχή επειδή είτε δεν έχει κανένα μέσο γι ‘αυτό είτε δεν έχει τα 
ίδια δικαιώματα με τον σύζυγό της από την κοινή γνώμη. Πρέπει να κουβαλάει αυτόν τον 

3 κείμενα για τον έρωτα, τον γάμο και το παιδί
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σταυρό μαζί της μέχρι το θάνατο γιατί οι ισχύοντες νόμοι που σχετίζονται με τον γάμο 
δεν γνωρίζουν κανένα έλεος, εκτός αν θέλει να ξεγυμνώσει την συζυγική ζωή της μπροστά 
στο επικριτικό μάτι της κυρίας Grundy3. Και ακόμη και τότε μπορεί να σπάσει μόνο τις 
αλυσίδες που την δένουν με τον άνδρα που μισεί, μόνο εάν πάρει όλο το φταίξιμο στις 
πλάτες της και αν έχει αρκετό θάρρος για να σταθεί ενώπιον της κοινωνίας ντροπιασμένη 
για το υπόλοιπο της ζωής της. Πόσες έχουν το κουράγιο να το κάνουν αυτό; Πολύ λίγες.

Πολύ σπάνια, εμφανίζεται σαν αστραπή, κάποια γυναίκα, όπως η Princess De Chimay4 
, είχε αρκετό θάρρος για να σπάσει τα συμβατικά εμπόδια και να ακολουθήσει την επιθυ-
μία της καρδιάς της. Αλλά αυτή η εξαίρεση είναι μια πλούσια γυναίκα που δεν εξαρτάται 
από κανέναν. Η φτωχή γυναίκα πρέπει να λάβει υπόψη της πως είναι λιγότερο τυχερή από 
αυτή την πλούσια αδερφή της. Και όμως η γυναίκα που παραμένει δεσμευμένη καλείται 
αξιοσέβαστη. Ακόμα κι αν ολόκληρη η ζωή της είναι μια μακρά αλυσίδα ψεμάτων, εξα-
πάτησης και προδοσίας, τολμά να κοιτά με αηδία τις αδελφές της που αναγκάστηκαν από 
την κοινωνία να πουλήσουν το σώμα τους. Ανεξάρτητα από το πόσο φτωχή είναι, πόσο 
άθλια μπορεί να είναι μια παντρεμένη γυναίκα, θα σκεφτεί ακόμα τον εαυτό της ανώτερο 
από την άλλη, την οποία αποκαλεί πόρνη, την οποία μισούν και περιφρονούν οι άλλοι, 
ακόμη και εκείνοι που δεν διστάζουν να αγοράσουν την αγκαλιά της. Κοιτάει την φτωχή 
φουκαριάρα ως το απόλυτο κακό, ενώ μάλιστα, μερικοί «καλοί» άνθρωποι προτείνουν 
ακόμη και να περιορίσουν αυτό το κακό σε μια μόνο περιοχή στη Νέα Υόρκη, προκει-
μένου να «εξαγνίσουν» όλες τις άλλες περιοχές της πόλης. Τι αστείο! Οι μεταρρυθμιστές 
θα μπορούσαν με τη σειρά τους να απαιτήσουν την απομάκρυνση όλων των παντρεμένων 
κατοίκων της Νέας Υόρκης γιατί σίγουρα δεν στέκονται ηθικά υψηλότερα από μια γυναί-
κα του δρόμου. Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτής και της παντρεμένης γυναίκας είναι ότι η 
μία έχει πουληθεί στη δουλεία στη διάρκεια της ζωής της για ένα σπίτι ή έναν τίτλο και η 
άλλη πουλάει τον εαυτό της για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί. Έχει το δικαίωμα να 
επιλέξει τον άνδρα ο οποίος ικανοποιεί τις προτιμήσεις της, ενώ η παντρεμένη γυναίκα δεν 
έχει κανένα απολύτως δικαίωμα. Πρέπει να υποταχθεί στην αγκαλιά του κυρίου της, ανε-
ξάρτητα από το πόσο οδυνηρή μπορεί να είναι αυτή η αγκαλιά, πρέπει να υπακούει στις 
εντολές του, πρέπει να γεννήσει τα παιδιά του, ακόμη και αν αυτό της κοστίζει τη δική της 
αντοχή και υγεία. Με λίγα λόγια, εκπορνεύεται κάθε ώρα, κάθε μέρα της ζωής της. Δεν 
μπορώ να βρω άλλο όνομα για τη φρικτή, ταπεινωτική και εξευτελιστική κατάσταση των 
παντρεμένων αδελφών μου από την πορνεία του χειρότερου είδους, με τη μόνη εξαίρεση 
ότι η μία είναι νόμιμη και άλλη παράνομη.

 Γάμος

3 Η κυρία Grundy είναι ένα φανταστικό πρόσωπο για να δηλώσει ένα εξαιρετικά συμβατικό ή 
σεμνότυφο  άτομο, μια προσωποποίηση της τυραννίας της συμβατικής ιδιοκτησίας.  Η τάση 
να φοβόμαστε υπερβολικά αυτό που μπορεί να πιστεύουν οι άλλοι αναφέρεται μερικές φορές 
ως γκρουντισμός.
4Clara Ward (1873-1916): Παντρεύτηκε τον βέλγο Prince De Chimay, τον οποίον εγκατέλειψε 
μόλις γνώρισε τον Ούγγρο Rigó Jancsi.
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Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τις λίγες εξαιρετικές περιπτώσεις γάμου που βασίζονται 
στην αγάπη, την εκτίμηση και τον σεβασμό. Αυτές οι εξαιρέσεις επαληθεύουν μόνο τον 
κανόνα. Αλλά είτε νόμιμη είτε παράνομη, η πορνεία σε οποιαδήποτε μορφή είναι αφύ-
σικη, οδυνηρή και απεχθής, και γνωρίζω πολύ καλά ότι οι συνθήκες δεν μπορούν να 
αλλάξουν έως ότου καταργηθεί αυτό το σύστημα, αλλά ξέρω επίσης ότι δεν είναι μόνο η 
οικονομική εξάρτηση των γυναικών που προκάλεσε την υποδούλωσή τους, αλλά επίσης 
και η άγνοια και η προκατάληψή. Και γνωρίζω, επίσης, ότι πολλές από τις αδελφές μου 
θα μπορούσαν να ελευθερωθούν ακόμη και τώρα αν δεν ήταν οι θεσμοί του γάμου που τις 
κρατούν στην άγνοια, την ανοησία και την προκατάληψη. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι είναι 
το μεγαλύτερο καθήκον μου να καταγγείλω τον γάμο, όχι μόνο την παλιά μορφή του, 
αλλά και τον λεγόμενο σύγχρονο γάμο, την αντίληψη της συζύγου και νοικοκυράς, την 
ιδέα της ιδιοκτησίας του ενός φύλου από το άλλο. Απαιτώ την ανεξαρτησία της γυναίκας, 
το δικαίωμά της να στηρίξει τον εαυτό της, να ζήσει για τον εαυτό της, να αγαπά όποιον 
θέλει ή όσους θέλει. Απαιτώ ελευθερία και για τα δύο φύλα, ελευθερία δράσης, ελευθερία 
στην αγάπη και ελευθερία στη μητρότητα.

Μην μου πείτε ότι όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο στην Αναρχία. Αυτό είναι 
εντελώς λάθος. Αν θέλουμε να επιτύχουμε την Αναρχία, πρέπει πρώτα να έχουμε ελεύ-
θερες γυναίκες τουλάχιστον, εκείνες τις γυναίκες που είναι οικονομικά εξίσου ανεξάρτη-
τες με τους συντρόφους τους. Και αν δεν έχουμε ελεύθερες γυναίκες, δεν μπορούμε να 
έχουμε ελεύθερες μητέρες. Και αν οι μητέρες δεν είναι ελεύθερες, εμείς δεν μπορούμε να 
περιμένουμε από τη νέα γενιά να μας βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου μας, δηλαδή τη 
δημιουργία μιας αναρχικής κοινωνίας.

Εσείς, Προοδευτικοί και Φιλελεύθεροι άνθρωποι, που έχετε καταργήσει έναν Θεό και 
έχετε δημιουργήσει πολλούς άλλους για να λατρεύετε, εσείς Ριζοσπαστικοί και Σοσιαλι-
στές, που εξακολουθείτε να στέλνετε τα παιδιά σας στο κατηχητικό, όλοι όσοι κάνετε υπο-
χωρήσεις στα ηθικά πρότυπα του σήμερα, σε όλους εσάς λέω ότι είναι η έλλειψη θάρρους 
που σας κάνει να προσκολλείστε και να υποστηρίζετε τον γάμο, και ενώ παραδέχεστε τον 
παραλογισμό του, θεωρητικά, δεν έχετε την δύναμη να αψηφήσετε την κοινή γνώμη και 
να ζήσετε τη ζωή σας πραγματικά. Είστε υποστηρικτές της ισότητας των φύλων σε μια 
μελλοντική κοινωνία, αλλά νομίζετε ότι είναι ένα απαραίτητο δεινό που πρέπει να υπο-
φέρει η γυναίκα αυτή τη στιγμή. Λέτε ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες και πιο αδύναμες 
και αντί να τις βοηθάτε να δυναμώνουν, ενισχύετε την υποβαθμισμένη τους θέση. Ζητάτε 
αποκλειστικότητα για εμάς, αλλά σας αρέσει η ποικιλία και την απολαμβάνετε όταν έχετε 
την ευκαιρία.

Ο γάμος, η κατάρα τόσων αιώνων, η αιτία της ζήλιας, της αυτοκτονίας και των εγκλη-
μάτων, πρέπει να καταργηθεί εάν επιθυμούμε η νέα γενιά να εξελιχθεί σε υγιείς, δυνατούς 
και ελεύθερους άνδρες και γυναίκες.

Μετάφραση: Μαρία Μ.

3 κείμενα για τον έρωτα, τον γάμο και το παιδί
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2. Η Αναρχία και το ζήτημα του έρωτα

Άρθρο της Emma Goldman που δημοσιεύτηκε στην αμερικάνικη αναρχική εφημερίδα 
«The Αlarm» στις 27 Σεπτέμβρη 1896.

O εργάτης, του οποίου τη δύναμη και τους μύες θαυμάζουν οι πλούσιοι, όταν η 
πείνα του χτυπήσει την πόρτα, παντρεύεται μόνο και μόνο για να έχει μια σύζυγο, 

νοικοκυρά, η οποία πρέπει να είναι σκλάβα μέρα-νύχτα, η οποία πρέπει να κάνει ό, τι 
μπορεί για να μειώνει τα έξοδα. Τα νεύρα της είναι τόσο κουρασμένα από τη συνεχή της 
προσπάθεια να υποστηριχθούν κι οι δυο οικονομικά από τον πενιχρό μισθό του άντρα της 
ώστε μεγαλώνει και δεν μπορεί πια να κρύβει πως δεν αγαπάει τον «αφέντη» της, ο οποίος 
σύντομα δυστυχώς συνειδητοποιεί πως οι ελπίδες και τα σχέδια του έχουν πέσει σε πλάνη 
και πρακτικά αρχίζει να σκέφτεται πως ο γάμος του είναι μια αποτυχία.

Η αλυσίδα βαραίνει ολοένα και περισσότερο…
Καθώς τα έξοδα μεγαλώνουν αντί να μικραίνουν, η σύζυγος, που έχει χάσει όση δύναμη 

είχε στο γάμο, αισθάνεται επίσης ότι προδίδεται. Η συνεχής ανησυχία και ο φόβος της 
πείνας ροκανίζει την ομορφιά της σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το γάμο. Μεγαλώ-
νει απογοητευμένη, παραμελεί τα οικιακά της καθήκοντα και καθώς δεν υπάρχουν δεσμοί 
αγάπης και συμπάθειας μεταξύ αυτής και του συζύγου της για να τους δώσει δύναμη να 
αντιμετωπίσουν τη δυστυχία και τη φτώχεια της ζωής τους, αντί να προσκολλώνται ο ένας 
στην άλλη, απομακρύνονται όλο και πιο πολύ, χάνουν όλο και πιο πολύ την υπομονή τους 
με τα λάθη του άλλου.

Ο άντρας δεν μπορεί, όπως ο εκατομμυριούχος, να πάει στη λέσχη του, αλλά πηγαίνει 
σε ένα μπαρ ή σε ένα καφενείο και προσπαθεί να πνίξει τη δυστυχία του σε ένα ποτήρι 
μπύρα ή ουίσκι. Η ατυχής σύντροφος της δυστυχίας του, η οποία είναι πολύ ειλικρινής για 
να αναζητήσει την αλήθεια στην αγκαλιά ενός εραστή, και η οποία είναι πολύ φτωχή για να 
επιτρέψει στον εαυτό της οποιαδήποτε νόμιμη αναψυχή ή διασκέδαση, παραμένει μέσα 
σε ένα άθλιο, μισό-συντηρημένο περιβάλλον που αποκαλεί σπίτι με πίκρα μνημονεύει την 
ανοησία της, που την έκανε σύζυγο ενός φτωχού.

Ωστόσο, δεν υπάρχει τρόπος να χωρίσουν.
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…Μα πρέπει να τη φορέσουν
Η αλυσίδα που τους έχει φορέσει στο λαιμό ο Νόμος και η Εκκλησία, δεν μπορεί να 

σπάσει εκτός αν αυτά τα δύο άτομα αποφασίσουν να επιτρέψουν τη λύση της.
Σε περίπτωση που ο νόμος είναι αρκετά ανεκτικός για να τους δώσει την ελευθερία 

τους,  τότε κάθε λεπτομέρεια της ιδιωτικής ζωής τους πρέπει να έρθει στο φως. Η γυναίκα 
καταδικάζεται από την κοινή γνώμη και ολόκληρη η ζωή της καταστρέφεται. Ο φόβος αυ-
τής της ντροπής την οδηγεί στην κατάρρευση κάτω από το βάρος της παντρεμένης ζωής 
χωρίς να τολμά να λάβει μέρος έστω σε μια απλή διαμαρτυρία ενάντια στο εξωφρενικό 
σύστημα που την έχει συντρίψει, αυτήν και τόσες πολλές αδελφές της.

Οι πλούσιες το υπομένουν για να αποφύγουν το σκάνδαλο - οι φτωχές για χάρη των 
παιδιών τους και από φόβο για την κοινή γνώμη. Οι ζωές τους είναι μια μακρά συνέχεια 
της υποκρισίας και της εξαπάτησης.

Η γυναίκα που πουλά το σώμα της έχει την ελευθερία να αφήσει τον άνδρα που το αγο-
ράζει ανά πάσα στιγμή, ενώ «η αξιοσέβαστη σύζυγος» στέκεται ανίκανη να απελευθερωθεί 
από μια ένωση που την εγκλωβίζει.

Όλες οι αφύσικες ενώσεις που δεν έχουν καθαγιαστεί από τον έρωτα είναι πορνεία, είτε 
έχουν εγκριθεί από την εκκλησία και την κοινωνία είτε όχι. Τέτοιες ενώσεις δεν μπορούν 
παρά να έχουν ταπεινωτική επιρροή τόσο στην ηθική όσο και στην υγεία της κοινωνίας.

Φταίει το σύστημα 
Το σύστημα που αναγκάζει τις γυναίκες να πουλήσουν την ίδια τη γυναικεία τους φύση 

και την ανεξαρτησία τους σε όποιον προσφέρεται να δώσει χρήματα γι αυτά είναι το 
ίδιο σύστημα που δίνει σε μερικούς το δικαίωμα να ζουν από τον πλούτο που παράγουν 
κάποιοι άλλοι. Το 99% των ανθρώπων πρέπει να εργαστούν και να γίνουν σκλάβοι, ενώ 
οι καρποί της εργασίας τους απορροφώνται από μερικά αδρανή βαμπίρ που τριγυρνούν 
γύρω από κάθε πολυτέλεια και καθετί που μπορούν να αγοράσουν.

Δείτε σε μια στιγμή δύο εικόνες αυτού του κοινωνικού συστήματος του 19ου αιώνα. 
Κοιτάξτε τα σπίτια των πλούσιων, τα υπέροχα παλάτια, η δαπανηρή επίπλωση των οποί-
ων θα μπορούσε να εξασφαλίσει άνετες συνθήκες ζωής για χιλιάδες άπορους άνδρες και 
γυναίκες. Κοιτάξτε τα δείπνα αυτών των τέκνων του πλούτου. Ένα μόνο πιάτο τους θα 
μπορούσε να ταΐσει εκατοντάδες πεινασμένους, για τους οποίους ένα πλήρες γεύμα ψω-
μιού βρεγμένου με νερό είναι πολυτέλεια. Κοιτάξτε αυτούς τους ακολουθητές της μόδας, 
οι οποίοι περνούν τις μέρες τους εξερευνώντας νέους τρόπους διασκέδασης - θέατρα, 
χορούς, συναυλίες, ιστιοπλοΐα-, οι οποίοι σπεύδουν από το ένα μέρος του πλανήτη στο 
άλλο, στην τρελή τους αυτή αναζήτηση για χαλάρωση και ευχαρίστηση. Και μετά γυρίστε 
μια στιγμή και κοιτάξτε εκείνους που παράγουν τον πλούτο που πληρώνει αυτές τις υπερ-
βολικές, αφύσικες απολαύσεις.

3 κείμενα για τον έρωτα, τον γάμο και το παιδί
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Η άλλη όψη
Κοιτάξτε τους στοιβαγμένους σε σκοτεινά, υγρά κελάρια, όπου δεν παίρνουν ούτε μια 

αναπνοή καθαρού αέρα, ντυμένοι με κουρέλια, μεταφέροντας τα φορτία της δυστυχίας 
τους από τη γέννηση στον τάφο. Τα παιδιά τους, που τρέχουν στους δρόμους γυμνά, 
πεινασμένα, χωρίς κανέναν να τους πει μια στοργική λέξη ή να τους προσφέρει φροντίδα, 
μεγαλώνοντας στην άγνοια και τις δεισιδαιμονίες, ρίχνοντας κατάρες για την ημέρα της 
γέννησής τους.

Κοιτάξτε αυτές τις δύο εκπληκτικές αντιθέσεις, εσείς ηθικολόγοι και φιλάνθρωποι, και 
πείτε μου ποιος πρέπει να κατηγορηθεί για αυτό! Εκείνοι που οδηγούνται στην πορνεία, 
νόμιμη και μη, ή αυτοί που οδηγούν τα θύματά τους εκεί;

Η αιτία δεν έγκειται στην πορνεία, αλλά στην ίδια την κοινωνία, στο σύστημα ανι-
σότητας της ατομικής ιδιοκτησίας, στο Κράτος και την Εκκλησία. Στο σύστημα που 
νομιμοποιεί την κλοπή, τη δολοφονία και την κακοποίηση των αθώων γυναικών και των 
ανήμπορων παιδιών.

Η θεραπεία για το κακό
Μόνο όταν καταστραφεί αυτό το τέρας, θα απαλλαγούμε από την ασθένεια που υπάρ-

χει στην Κυριαρχία και τους θεσμούς, στα σπίτια των πλουσίων καθώς και στις μίζερες 
εργατικές κατοικίες των φτωχών. Οι άνθρωποι  πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη 
και τις ικανότητές τους, πρέπει να είναι ελεύθεροι να προπαγανδίσουν μια νέα, καλύτε-
ρη και ευγενέστερη ζωή. Η πορνεία δεν θα πάψει ποτέ με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο 
Parkhurst2  και άλλοι μεταρρυθμιστές. Θα υπάρχει όσο υπάρχει το σύστημα που την 
γεννά.

Όταν όλοι αυτοί οι μεταρρυθμιστές ενώσουν τις δυνάμεις τους με εκείνους που προ-
σπαθούν να καταργήσουν το σύστημα που γεννά κάθε έγκλημα και δημιουργήσουν ένα 
σύστημα βασισμένο στη δικαιοσύνη, ένα σύστημα που να εγγυάται σε κάθε μέλος του- 
άντρα, γυναίκα ή παιδί- τους πλήρεις καρπούς της εργασίας τους και ίσα δικαιώματα να 
απολαύσουν τα δώρα της φύσης και να αποκτήσουν την υψηλότερη γνώση, τότε η γυναίκα 
θα είναι αυτοδύναμη και ανεξάρτητη. Η υγεία της δεν θα συνθλίβεται πλέον από την ατε-
λείωτη κούραση και τη σκλαβιά, ούτε θα είναι πλέον θύμα του άνδρα, ενώ ο άνδρας θα 
πάψει να έχει ανθυγιεινά, αφύσικα πάθη και κακίες.

Το αναρχικό όνειρο
Ο καθένας θα εισέλθει στην κατάσταση του γάμου με φυσική δύναμη και ηθική εμπι-

στοσύνη μεταξύ τους. Ο καθένας θα αγαπήσει και θα εκτιμήσει τον άλλο, και θα βοηθήσει 
στη δουλειά όχι μόνο για τη δική του ευημερία, αλλά, επειδή θα είναι ευτυχισμένοι και 
θα επιθυμούν επίσης την καθολική ευτυχία των ανθρώπων. Ο καρπός  τέτοιων ενώσεων θα 

Η Αναρχία και το ζήτημα του έρωτα

1κληρικός και κοινωνικός μεταρρυθμιστής στη Νέα Υόρκη (1842–1933).
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είναι δυνατός και υγιής στο μυαλό και το σώμα, θα τιμά και θα σέβεται τους γονείς του, 
όχι επειδή είναι καθήκον του να το κάνει, αλλά επειδή οι γονείς θα το αξίζουν.

Θα καθοδηγούνται και θα λαμβάνουν φροντίδα από ολόκληρη την κοινότητα και θα 
είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν τις δικές τους κλίσεις. Δεν θα υπάρχει ανάγκη να διδα-
χθούν τη ψευδοκολακεία και το να είναι εκμεταλλευόμενοι από κάποιους. Ο στόχος τους 
στη ζωή θα είναι, όχι να αποκτήσουν εξουσία επί των συνανθρώπων τους, αλλά να κερδί-
σουν τον σεβασμό και την εκτίμηση κάθε μέλους της κοινότητας. 

Αναρχικό Διαζύγιο
Εάν η ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας αποδειχτεί μη ικανοποιητική και δυσάρεστη 

για αυτούς, θα χωρίζουν με ήσυχο, φιλικό τρόπο χωρίς να υποβαθμίζεται η σχέση του 
γάμου εξαιτίας της συνέχισης μιας δυσάρεστης σχέσης. 

Εάν, αντί να καταδιώκουν τα θύματα, οι μεταρρυθμιστές της εποχής ενώσουν τις δυνά-
μεις τους για να εξαλείψουν την αιτία, η πορνεία θα πάψει να ντροπιάζει την ανθρωπότητα. 

Το να καταστέλλεις μια τάξη και να προστατεύεις μια άλλη είναι χειρότερο από την 
τρέλα. Είναι εγκληματικό. Μην στρέφετε αλλού το βλέμμα σας, ηθικοί άντρες και γυ-
ναίκες. Μην αφήσετε την προκατάληψή σας να σας επηρεάσει: εξετάστε το ζήτημα από 
αμερόληπτη άποψη.

Αντί να ασκείτε τη δύναμή σας άσκοπα, ενώστε τις δυνάμεις σας και βοηθήστε στην 
εξάλειψη του διεφθαρμένου, άρρωστου συστήματος. Εάν η έγγαμη ζωή δεν σας έχει στε-
ρήσει την ηθική και τον αυτοσεβασμό, εάν έχετε αγάπη για αυτά που αποκαλείτε παιδιά 
σας, πρέπει, για εσάς και για εκείνα, να αναζητήσετε τη χειραφέτηση και να εγκαθιδρύσετε 
την ελευθερία. Τότε, και όχι μέχρι τότε, θα σταματήσουν τα κακά του γάμου.

Μετάφραση: Μαρία Μ.

3 κείμενα για τον έρωτα, τον γάμο και το παιδί
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3. Το Παιδί και οι εχθροί του

Άρθρο της Emma Goldman που δημοσιεύτηκε το 1916 στο αναρχικό περιοδικό 
«Mother Earth» που η ίδια εξέδιδε στην Αμερική.

Πρέπει το παιδί να θεωρείται μια ανεξάρτητη προσωπικότητα ή ένα αντικείμενο 
που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ιδιοτροπίες και τα γούστα των άλλων; Νομί-

ζω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί από γονείς και δα-
σκάλους. Το εάν το παιδί θα αναπτυχθεί εσωτερικά, εάν όλα όσα αναζητούν εκφραστική 
διέξοδο θα αφεθούν να έρθουν στο φως ή θα είναι ετεροκαθοριζόμενο, αυτό εξαρτάται 
από τη σωστή απάντηση σε αυτό το ζωτικής σημασίας ερώτημα.

Στην εποχή μας οι καλοί και άξιοι ευνοούν τις ισχυρές προσωπικότητες. Κανένας άν-
θρωπος με ευαισθησίες δε θέλει να τον μεταχειρίζονται απλώς και μόνο σαν μηχανή ή σαν 
ένα καθωσπρέπει και αξιοσέβαστο παπαγαλάκι· η ανθρώπινη ύπαρξη διψάει για αναγνώ-
ριση του βαθύτερου εαυτού της.

Και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ανάπτυξη του ώριμου ανθρώπου περνά από την 
παιδική ηλικία και ότι οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη μόρφωση ή την εκπαίδευσή του στο 
σχολείο και στην οικογένεια –ακόμη και στην οικογένεια ενός προοδευτικού ή ριζοσπά-
στη– είναι τέτοιες που πνίγουν τη φυσική ανάπτυξη του παιδιού.

Όλοι οι θεσμοί στις μέρες μας, η οικογένεια, το κράτος, οι ηθικοί κώδικες βλέπουν 
στο πρόσωπο κάθε δυναμικής, όμορφης, ασυμβίβαστης προσωπικότητας έναν θανάσιμο 
εχθρό. Επομένως, όλα στοχεύουν στο να καλουπωθεί το συναίσθημα και η πρωτοτυπία 
της σκέψης του παιδιού από πολύ μικρή ηλικία· κάθε άνθρωπος να διαμορφωθεί με βάση 
ένα πρότυπο· όχι για να δημιουργηθεί μια ισορροπημένη προσωπικότητα, αλλά ένας 
υπομονετικός εργαζόμενος-σκλάβος, μια επαγγελματική μηχανή, ένας πολίτης-φοροδό-
της ή ένας αυστηρός ηθικολόγος. Εάν κάποιος, παρ’ όλα αυτά, ανακαλύψει τον πραγμα-
τικό αυθορμητισμό του (κάτι που παρεμπιπτόντως είναι μια σπάνια χαρά), αυτό δεν οφεί-
λεται στη δική μας μέθοδο ανατροφής και εκπαίδευσης: η προσωπικότητα του παιδιού 
συχνά επιβάλλεται παρά τα κοινωνικά και οικογενειακά εμπόδια. Μια τέτοια ανακάλυψη 
θα έπρεπε να γιορτάζεται σαν ένα σπάνιο γεγονός, μιας και τα εμπόδια στο δρόμο της 
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ανάπτυξης και της διαμόρφωσης του χαρακτήρα είναι τόσα πολλά που είναι θαύμα αν το 
παιδί καταφέρει να διατηρήσει το σθένος και την ομορφιά του και να βγει ζωντανό μέσα 
από τις τόσες απόπειρες να ακρωτηριάσουν τον πυρήνα της ύπαρξής του.

Πράγματι, αυτός που έχει ξεπεράσει τα εμπόδια που θέτουν η έλλειψη σκέψης και η 
ανοησία της κοινοτοπίας, αυτός που μπορεί να σταθεί χωρίς ηθικά στηρίγματα, χωρίς την 
επιβεβαίωση της κοινής γνώμης («ιδιωτική νωθρότητα» την αποκαλούσε ο Νίτσε) μπορεί 
να τραγουδήσει με όλη του τη δύναμη το τραγούδι της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. 
Την έχει κερδίσει περνώντας διά πυρός και σιδήρου. Αυτές οι μάχες ξεκινούν από την πιο 
τρυφερή ηλικία.

Το παιδί δείχνει τις ατομικές του κλίσεις στα παιχνίδια του, στα ερωτήματά του, στις 
σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει όμως να παλέψει με τις συνεχείς εξωτε-
ρικές επεμβάσεις στις σκέψεις και στα συναισθήματά του. Δεν επιτρέπεται να εκφραστεί 
σύμφωνα με τη φύση του, με την αναπτυσσόμενη προσωπικότητά του. Πρέπει να γί-
νει πράγμα, αντικείμενο. Τα ερωτήματά του βρίσκουν στενόμυαλες, συμβατικές, ηλίθιες 
απαντήσεις, τις περισσότερες φορές βασισμένες πάνω στο ψέμα. Και όταν εκείνο, με τα 
μεγάλα, γεμάτα απορία και αθωότητα μάτια του λαχταράει να κατανοήσει τα μυστήρια 
του κόσμου, οι γύρω του αμέσως κλειδώνουν πόρτες και παράθυρα και κλείνουν το εύ-
θραυστο αυτό φυτό σε θερμοκήπιο, όπου δεν μπορεί ούτε να αναπνεύσει ούτε να αναπτυ-
χθεί ελεύθερα.

Ο Ζολά, στο μυθιστόρημά του «Fécondité» υποστηρίζει ότι ένα μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού θεωρεί το παιδί νεκρό, έχει συνωμοτήσει εναντίον της γέννησής του – μια 
τρομακτική εικόνα πραγματικά. Εντούτοις, η συνωμοσία εναντίον της ανάπτυξης και της 
διαμόρφωσης του χαρακτήρα του, η οποία βρήκε εύφορο έδαφος και καλλιεργήθηκε 
μέσω του πολιτισμού, μου φαίνεται ακόμη πιο απαίσια και επιζήμια, αφού αργά και στα-
διακά καταστρέφει τα κρυμμένα χαρίσματα του παιδιού, μια διαδικασία που οδηγεί στην 
αποβλάκωση και στην περιστολή της κοινωνικής του ευημερίας.

Μια εκπαίδευση εξολοκλήρου προσανατολισμένη στην αποξένωση του παιδιού από 
τον εαυτό του δημιουργεί ενηλίκους αποξενωμένους ο ένας από τον άλλο και σε διαρκή 
ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Το ιδανικό για τον μέσο παιδαγωγό δεν είναι μια ολοκληρωμένη, ισορροπημένη, αυ-
θεντική ύπαρξη. Με το είδος της διδασκαλίας του περισσότερο επιδιώκει να φτιάξει αν-
θρώπους-μηχανές, απόλυτα προσαρμοσμένους στο μαγκανοπήγαδο της κοινωνίας και σε 
μια ζωή μονότονη και κενή. Η οικογένεια, το σχολείο, το κολέγιο και το πανεπιστήμιο 
ενισχύουν τη στείρα, ψυχρή χρησιμοθηρία, παραγεμίζοντας το κεφάλι του μαθητή με ένα 
σωρό ιδέες, κληρονομιά από τις προηγούμενες γενιές. Tα «γεγονότα και τα δεδομένα», 
όπως ονομάζονται, δεν είναι τίποτε περισσότερο από έναν όγκο πληροφοριών που κατα-
φέρνουν να συντηρούν κάθε είδους εξουσία και να προκαλούν δέος ως προς τη σημασία 
της ιδιοκτησίας, ελάχιστα όμως συνεισφέρουν στην ουσιαστική κατανόηση της ανθρώπι-
νης φύσης και της θέσης της στον κόσμο.

3 κείμενα για τον έρωτα, τον γάμο και το παιδί
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Τα κεφάλια των παιδιών μας τα έχουν παραγεμίσει με πεθαμένες αλήθειες, ξεχασμένες 
εδώ και καιρό, μουχλιασμένες αντιλήψεις για τον κόσμο και τους ανθρώπους ακόμη και 
στην εποχή των γιαγιάδων μας. Η διαρκής αλλαγή, η πολυμορφία, η συνεχής πρόοδος, 
αυτά είναι η ουσία της ζωής. Οι επαγγελματίες παιδαγωγοί δε γνωρίζουν τίποτε από όλα 
αυτά, τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι τακτοποιημένα σε φακέλους, ταξινομημένα και 
αριθμημένα. Τους λείπει ο δυνατός και γόνιμος σπόρος που όταν πέσει στο πλούσιο έδα-
φος θα αναπτυχθεί και θα φτάσει ψηλά. Είναι πολυκαιρισμένα, ανίκανα να ξυπνήσουν τον 
αυθορμητισμό του ανθρώπου. Παιδαγωγοί και δάσκαλοι με νεκρές ψυχές ασχολούνται 
με νεκρές αξίες. Η ποσότητα παίρνει βίαια τη θέση της ποιότητας. Συνεπώς, τα αποτελέ-
σματα είναι αναπόφευκτα.

Όπου κι αν κοιτάξει κανείς, ψάχνοντας απεγνωσμένα ανθρώπους που δε μετρούν τις 
ιδέες και τα συναισθήματα με το μέτρο της σκοπιμότητας, έρχεται αντιμέτωπος με προϊ-
όντα και μαζική εκπαίδευση αντί για την καλλιέργεια του αυθορμητισμού και των εσωτε-
ρικών χαρακτηριστικών που οδηγούν στην ελευθερία.

Πνεύμα δεν βρίσκω μέσα του κρυμμένο.
Είναι απλώς εκπαιδευμένο.
Τα λόγια αυτά του Φάουστ απηχούν με τον καλύτερο τρόπο τις παιδαγωγικές μας 

μεθόδους. Πάρτε για παράδειγμα τον τρόπο που η ιστορία διδάσκεται στα σχολεία μας. 
Δείτε πώς η παγκόσμια ιστορία έχει καταντήσει ένα φτηνό κουκλοθέατρο, στο οποίο 
μερικοί κουκλοπαίχτες υποτίθεται ότι κρατούν στα χέρια τους την πορεία ολόκληρης της 
ανθρώπινης φυλής.

Και το δικό μας έθνος; Δεν έχει επιλεγεί από τη Θεία Πρόνοια για να κυριαρχήσει 
στον κόσμο; Δεν είναι ανώτερο από τα άλλα; Δεν είναι της γης το δαχτυλίδι, χωρίς αμ-
φιβολία το πιο ενάρετο και ιδανικό έθνος, το πιο γενναίο; Όλες αυτές οι γελοιότητες που 
διδάσκονται δεν μπορούν παρά να οδηγήσουν σε έναν ανιαρό, ρηχό πατριωτισμό και να 
δημιουργήσουν ένα έθνος που δε γνωρίζει τα όριά του, ξεροκέφαλο, παντελώς ανίκανο 
να αναγνωρίσει τις ικανότητες των άλλων εθνών. Με αυτό τον τρόπο, υπερεκτιμώντας τις 
δικές τους αξίες, οι νέοι ευνουχίζονται, απονεκρώνονται. Δεν είναι περίεργο που η κοινή 
γνώμη μπορεί τόσο εύκολα να χειραγωγηθεί.

«Μασημένη τροφή» είναι το σύνθημα που θα έπρεπε να αναρτηθεί σε κάθε τάξη ως 
προειδοποίηση για όσους δεν θέλουν να χάσουν την προσωπικότητά τους και την κριτική 
τους ικανότητα, οι οποίοι διαφορετικά θα αρκούνταν σε γνώσεις κενές όπως ένα άδειο 
κέλυφος. Ίσως αυτό είναι αρκετό ως αναγνώριση για τα αμέτρητα εμπόδια που συναντά 
ένα παιδί στην ανεξάρτητη νοητική του ανάπτυξη.

Εξίσου πολλές, και όχι λιγότερο σημαντικές, είναι οι δυσκολίες στη συναισθηματική 
ζωή του παιδιού. Δε θα περίμενε κανείς οι γονείς να συνδέονται με τα παιδιά τους με τις 
πιο τρυφερές και λεπτές χορδές; Όντως, αυτό θα περίμενε. Όμως, οι γονείς είναι οι πρώ-
τοι που καταστρέφουν τον εσωτερικό πλούτο των παιδιών τους – όσο λυπηρό κι αν είναι 
αυτό, είναι αληθινό.

 Το παιδί και οι εχθροί του
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Οι Γραφές μάς λένε ότι ο Θεός δημιούργησε τον Άνθρωπο κατ’ εικόναν του, κάτι που, 
όπως έχει αποδειχτεί, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είχε επιτυχία. Οι γονείς ακολου-
θούν το κακό παράδειγμα του επουράνιου αφέντη. Κάνουν τα πάντα για να πλάσουν το 
παιδί τους σύμφωνα με τη δική τους εικόνα. Είναι πεισματικά προσκολλημένοι στην ιδέα 
ότι το παιδί εν μέρει είναι ένα κομμάτι από αυτούς, μια ιδέα τόσο λανθασμένη όσο και 
επιβλαβής, η οποία αρκεί για να μεγαλώσει την παρανόηση σχετικά με την παιδική ψυχή 
και να οδηγήσει αναπόφευκτα στην υποδούλωση και στην εξάρτηση.

Μόλις οι πρώτες ακτίνες της συνειδητοποίησης φωτίσουν το μυαλό και την καρδιά του 
παιδιού, αυτό ενστικτωδώς αρχίζει να συγκρίνει τη δική του προσωπικότητα με των γύρω 
του. Πόσα απόκρημνα και παγωμένα βράχια θα αντικρίσει με το γεμάτο απορία βλέμμα 
του; Πολύ σύντομα θα έρθει αντιμέτωπο με την επώδυνη πραγματικότητα ότι βρίσκεται 
εδώ μόνο για να υπηρετεί, σαν άψυχο ον, γονείς και κηδεμόνες, που η αυθεντία τους και 
μόνο του δίνει σχήμα και μορφή.

Η μεγάλη μάχη που δίνει ο σκεπτόμενος άνθρωπος ενάντια στις πολιτικές, κοινωνικές 
και ηθικές συμβάσεις έλκει την καταγωγή της από την οικογένεια, όπου το παιδί είναι πά-
ντα αναγκασμένο να αγωνίζεται ενάντια στην εξουσία, εσωτερική και εξωτερική. Οι ρητές 
εντολές: «Θα το κάνεις!», «Πρέπει!», «Αυτό είναι σωστό!», «Αυτό είναι λάθος!» πέφτουν 
σαν καταρρακτώδης βροχή πάνω στο αγνό μυαλό του παιδιού και εντυπώνονται μέσα 
του για να υποκύψει εκείνο στο τέλος μπροστά στις καθιερωμένες και άτεγκτες αντιλή-
ψεις όσον αφορά τις ιδέες και τα συναισθήματα. Ωστόσο, οι κρυμμένες δυνάμεις και τα 
ένστικτα παλεύουν να επιβάλουν τον δικό ανορθόδοξο τρόπο έρευνας της ουσίας των 
πραγμάτων, διάκρισης ανάμεσα σε αυτό που είναι κοινώς αποδεκτό ως «λάθος», «σωστό» 
ή «ψεύτικο». Το παιδί είναι προορισμένο να ακολουθήσει το δικό του δρόμο, μιας και 
είναι κι αυτό φτιαγμένο από τα ίδια νεύρα, μυς και αίμα, όπως και αυτοί που υποτίθεται 
ότι κατευθύνουν τη μοίρα του. Αδυνατώ να καταλάβω πώς οι γονείς ελπίζουν ότι τα παιδιά 
τους θα γίνουν ανεξάρτητα πνεύματα που θα βασίζονται στις δικές τους δυνάμεις, όταν 
κάνουν τα πάντα για να τους κόψουν τα φτερά, αυτό το παραπάνω στην ιδιοσυγκρασία και 
τον χαρακτήρα που τα κάνει να ξεχωρίζουν από τους ίδιους και τα αναδεικνύει ως φορείς 
νέων και ζωογόνων ιδεών. Το φιντανάκι που το κλαδεύει ο κηπουρός για να του δώσει 
ένα προκαθορισμένο σχήμα ποτέ δε θα γίνει τόσο ψηλό και όμορφο όσο αν αφηνόταν να 
μεγαλώσει φυσικά και ελεύθερα.

Όταν το παιδί πλησιάζει στην εφηβεία, έρχεται αντιμέτωπο, εκτός από την οικογέ-
νεια και το σχολείο, με μια ατελείωτη σειρά αυστηρών ηθικών παραδόσεων. Τη λαχτάρα 
για έρωτα και σεξ οι περισσότεροι γονείς την αντιμετωπίζουν με απόλυτη αδιαφορία, τη 
θεωρούν κάτι αισχρό και απρεπές, κάτι ντροπιαστικό, σχεδόν εγκληματικό, που πρέπει 
να καταστέλλεται και να καταπολεμάται σαν φοβερή ασθένεια. Τα ερωτικά και τρυφερά 
αισθήματα του νεαρού βλασταριού μεταφράζονται, εξαιτίας της βλακείας των γύρω του, 
σε χυδαιότητα και χοντροκοπιά, έτσι ώστε οτιδήποτε λεπτό και ωραίο είτε συνθλίβεται 
εξολοκλήρου είτε καταχωνιάζεται στα τρίσβαθα, σαν τη μεγαλύτερη αμαρτία που δεν 
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τολμά να αντικρίσει το φως της ημέρας.
Το πιο αξιοπερίεργο είναι ότι οι γονείς θα στερηθούν τα πάντα, θα θυσιάσουν τα πάντα 

για να είναι τα παιδιά τους καλά στη σωματική τους υγεία και έντρομοι θα σηκωθούν τη 
νύχτα μπροστά σε όποια ενόχληση νιώσουν τα καμάρια τους. Θα παραμείνουν όμως 
ψυχροί και αδιάφοροι, χωρίς την παραμικρή κατανόηση, για την ψυχή τους, τα ερωτικά 
σκιρτήματα και τους πόθους τους· ούτε θα ακούσουν –ούτε θέλουν να ακούσουν– τον 
δυνατό χτύπο του νεανικού πνεύματος που απαιτεί αναγνώριση. Αντίθετα, θα καταπνίξουν 
τη γλυκιά φωνή της άνοιξης, τη φωνή της νέας ζωής, μιας ζωής γεμάτη από την ομορφιά 
και το μεγαλείο του έρωτα. Θα βάλουν το μακρύ, λεπτό δάχτυλο της αυθεντίας πάνω στον 
τρυφερό λαιμό του νέου και δε θα αφήσουν ν’ ακουστεί ο κρυστάλλινος ήχος του δικού 
του τραγουδιού, η φωνή της προσωπικής ανάπτυξης, της ομορφιάς του χαρακτήρα, της 
δύναμης του έρωτα και των ανθρώπινων σχέσεων, αυτά για τα οποία μόνο αξίζει κανείς 
να ζει.

Κι όμως αυτοί οι γονείς θεωρούν ότι θέλουν το καλό του παιδιού τους και μερικοί, απ’ 
όσο ξέρω, όντως το εννοούν. Όμως, το «καλό» εδώ σημαίνει φθορά και θάνατο σε καθετί 
νέο που πάει να ανθίσει. Εντέλει, με το να καταπνίγουν κάθε ανεξάρτητη προσπάθεια 
των νέων να αναλύσουν τις παθογένειες της κοινωνίας και κάθε αυθόρμητη δράση για το 
ξερίζωμά τους οι γονείς δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να μιμούνται τα αφεντικά τους 
στο κράτος, στα εμπορικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα. Αδυνατούν να συλλάβουν τη 
διαχρονική αλήθεια ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν απλώς πυροδοτούν ακόμη μεγα-
λύτερη δίψα για ελευθερία και ακόμη περισσότερη αγωνιστικότητα.

Αυτός ο καταναγκασμός είναι επόμενο να προκαλέσει αντίσταση, κάθε γονιός και δά-
σκαλος θα έπρεπε να το ξέρουν. Σε πολλούς προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η πλει-
ονότητα των παιδιών που κατάγονται από ριζοσπαστικές οικογένειες είτε είναι εντελώς 
αντίθετα στις ιδέες των γονιών τους, πολλά από αυτά ακολουθούν παλιά, απαρχαιωμένα 
μονοπάτια, είτε είναι αδιάφορα απέναντι στις ιδέες και στα κηρύγματα της κοινωνικής 
αναμόρφωσης. Κι όμως δεν υπάρχει τίποτε το παράξενο σε αυτό. Οι ριζοσπάστες γονείς, 
αν και δεν πιστεύουν ότι η ιδιοκτησία είναι συμβατή με την ανθρώπινη φύση, υποστηρί-
ζουν ακόμη ακράδαντα ότι το δικό τους παιδί τούς ανήκει κι έχουν κάθε δικαίωμα να 
ασκούν εξουσία πάνω του. Έτσι αρχίζουν να το πλάθουν σύμφωνα με τη δική τους αντί-
ληψη για το σωστό και το λάθος και να επιβάλουν τις ιδέες τους με τη σκληρότητα ενός 
καθολικού γονέα.

Και ο ένας και ο άλλος προβάλλουν στα παιδιά τους το ίδιο αξίωμα: «κάνε όπως σου 
λέω κι όχι όπως κάνω». Όμως το εύπλαστο παιδικό μυαλό αντιλαμβάνεται γρήγορα ότι 
η ζωή των γονιών του είναι αντίθετη με τις ιδέες που εκείνος εκπροσωπεί· ότι, σαν τον 
καλό χριστιανό που προσεύχεται με ζήλο τις Κυριακές, όμως συνεχίζει να παραβιάζει 
τις εντολές του Κυρίου την υπόλοιπη εβδομάδα, ο ριζοσπάστης γονιός καταγγέλλει το 
Θεό, τους παπάδες, την εκκλησία, την κυβέρνηση, την ντόπια εξουσία, αλλά συνεχίζει να 
υπακούει σε όλα όσα σιχαίνεται. Έτσι, ο άθεος γονιός μπορεί να υπερηφανεύεται ότι ο 
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τετράχρονος γιος του αναγνωρίζει τη μορφή του Τόμας Πέιν ή του Ίνγκερσολ ή ότι ξέρει 
πως η ιδέα του Θεού είναι μια ανοησία. Ή ο σοσιαλιστής πατέρας μπορεί να πει στην 
εξάχρονη κόρη του: «Ποιος έγραψε το Κεφάλαιο, αγάπη μου;». Κι εκείνη να απαντήσει: 
«Ο Καρλ Μαρξ, μπαμπά!». Ή η αναρχική μητέρα μπορεί να διαδίδει σχεδόν παντού ότι 
την κόρη της τη λένε Λουίζ-Μισέλ, Σοφία Περόφσκαγια ή ότι απαγγέλλει επαναστατικά 
ποιήματα του Χέρβεκ, του Φράιλιγκρατ ή του Σέλεϋ και αναγνωρίζει τον Σπένσερ, τον 
Μπακούνιν ή τον Χάρμον.

Σε καμιά περίπτωση αυτά δεν είναι υπερβολές. Είναι δυσάρεστα περιστατικά που τα 
έχω συναντήσει στην εμπειρία μου με ριζοσπάστες γονείς. Πού οδηγούν τέτοιες μέθοδοι 
βιασμού του μυαλού; Συμβαίνει το εξής (και όχι σπάνια επίσης). Το παιδί που τρέφεται 
με μονόπλευρες, άκαμπτες ιδέες, μεγαλώνοντας, δεν μπαίνει στον κόπο να ξανακοιτάξει 
τις ιδέες αυτές και βάζει πλώρη για νέες εμπειρίες, ακόμη κι αν αυτές είναι κατώτερες και 
ρηχές – το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να αντέξει την ομοιομορφία και τη μονοτονία. 
Έτσι, το παιδί που το έχουν παραζαλίσει με τον Τόμας Πέιν θα βρει καταφύγιο στην 
αγκαλιά της εκκλησίας και θα υποστηρίξει τον ιμπεριαλισμό, μόνο και μόνο για να ξεφύγει 
από το βάρος του οικονομικού ντετερμινισμού και του επιστημονικού σοσιαλισμού, ή θα 
ανοίξει μια βιοτεχνία γυναικείων πουκαμίσων και θα γίνει ένθερμος οπαδός της ατομικής 
περιουσίας απλώς για να βρει ανακούφιση από τις παλιομοδίτικες κομμουνιστικές ιδέες 
του πατέρα του. Ή το κορίτσι θα παντρευτεί τον πρώτο άνδρα που θα της εξασφαλίσει 
τα προς το ζην μόνο και μόνο για να ξεφύγει από τη συνεχή πολυλογία υπέρ των πολλών 
εραστών.

Τέτοια περιστατικά μπορεί να είναι πολύ επώδυνα για τους γονείς που επιθυμούν τα 
παιδιά τους να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, όμως εγώ, από ψυχολογική άποψη, 
τα βλέπω ανανεωτικά και ελπιδοφόρα. Είναι η μεγαλύτερη εγγύηση ότι το ανεξάρτητο 
άτομο μπορεί τουλάχιστον να αντιστέκεται σε κάθε εξωτερική και αλλότρια πίεση που 
ασκείται στην καρδιά και στο μυαλό.

Μερικοί θα ρωτήσουν για τους αδύναμους χαρακτήρες, δεν πρέπει αυτοί να προστα-
τεύονται; Βέβαια, αλλά για να μπορούν να το κάνουν αυτό, είναι απαραίτητο οι γονείς να 
καταλάβουν ότι η μόρφωση των παιδιών δεν είναι συνώνυμη με τη μαζική εκπαίδευση. Για 
να σημαίνει πραγματικά η μόρφωση κάτι, πρέπει να εστιάζει στην ελεύθερη ανάπτυξη του 
εσωτερικού δυναμικού και των κλίσεων του παιδιού. Μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε 
για ένα ελεύθερο άτομο και προφανώς για μια ελεύθερη κοινωνία που θα βάζουν τέλος 
στις παρεμβάσεις και στους εξαναγκασμούς στην ανθρώπινη ανάπτυξη.
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