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Μποέμισα, εχθρός των μεσοαστών σουφραζέτων, τρελή 

τρομοκράτισσα, μάγισσα, "εγκληματίας αναρχική", 

"προαγωγός" της εξέγερσης, της αναρχίας, του ελέγχου των 

γεννήσεων και του ελεύθερου έρωτα, συνωμότρια ενάντια 

στην στρατιωτική θητεία. Δεν την δέχθηκαν στο Γυμνάσιο για 

"κακή διαγωγή", στα 13 της έγινε εργάτρια και στα 15 το 

'σκασε από την Ρωσία για την Νέα Υόρκη, επειδή ο πατέρας 

της ήθελε να την παντρέψει, στα 20 πέρασε στον αναρχισμό, 

μπαινόβγαινε στις φυλακές για τους δημόσιους λόγους της 

και δεν δίστασε να κάνει ακόμη και "πεζοδρόμιο" για να 

μαζέψει χρήματα για επαναστατικούς σκοπούς! Δεν την 

ανέχονταν ακόμη και οι αναρχικοί σύντροφοί της γιατί 

μιλούσε για το σεξ και την γυναικεία καταπίεση. Ήρθε σε 

σύγκρουση με τον γερο-Κροπότκιν και δεν την άφησαν να 

μιλήσει στην "Αναρχική Συνέλευση" στο Παρίσι στα 1900. Κάθε δημοσίευση κειμένου της κατασχόταν πριν 

ακόμα καλά-καλά τυπωθεί. Αντιστάθηκε στο υπερκράτος των Μπολσεβίκων, έλαβε μέρος στον Ισπανικό 

Εμφύλιο Πόλεμο και όταν πέθανε στον Καναδά στα 1940 μόνο ελάχιστοι Αμερικάνοι αναγνώρισαν αυτό 

που ήταν: "κάπου οκτώ χιλιάδες χρόνια μπροστά απ' την εποχή της...".  

Το παρόν βιβλίο προσφέρει μια συναρπαστική ματιά στα επαναστατικά ζητήματα στην καμπή του αιώνα, 

μια προφητική άποψη του κοινωνικού και οικονομικού μέλλοντος και, προ πάντων, μια ματιά στο μυαλό 

μιας σπάνιας γυναίκας: ευφυούς, προκλητικής, αφοσιωμένης, παθιασμένης και μεγάλης οραματίστριας. 

("Η ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", από το οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

Περιεχόμενα 

- ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ... 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ 

- Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΥ  

(πρωτοδημοσιεύτηκε στο Anarchism and other Essays, το 1911) 

- ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

(πρωτοδημοσιεύτηκε στο Mother Earth, το 1913) 

- ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ: ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

(πρωτοδημοσιεύτηκε στο Red Emma Speaks) 

- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ  

(πρωτοδημοσιεύτηκε το 1910) 

- Η ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  

(βιογραφία, δημοσιευμένη στο Red Emma Speaks, το 1972) 
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