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Πρόλογος

O JACK LONDON, ΝΟθΟΣ γιος ενός περι-
πλανώμενου Ιρλανδού αστρολόγου και μιας 

Αμερικανίδας πνευματίστριας, γεννήθηκε στο 
Σαν Φρανσίσκο το 1876, εγκατέλειψε το σχολείο 
στα 14, δούλεψε σαν εφημεριδοπώλης, εργάτης, 
καθαριστής σκαφών, «στρειδοπειρατής», κυνη-
γός, χρυσοθήρας, έκανε μικροκομπίνες και έστησε 
ύποπτες επιχειρήσεις, αλήτεψε, μπήκε φυλακή και 
αναδύθηκε από το περιθώριο σαν ύστερος ρομα-
ντικός: γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τη φτώχεια 
και την εξαθλίωση και διαβάζοντας βουλιμικά, 
για να ξεδιαλύνει αισθήματα, να αυτοπροσδιορι-
στεί, να βρει τη θέση του στον «μεγάλο κόσμο». 
Μόνιμος θαμώνας της δημοτικής βιβλιοθήκης του 
Όκλαντ, θα διασταυρωθεί με τα έργα του Μαρξ, 
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του Ένγκελς και του Αμερικανού ουτοπιστή σοσι-
αλιστή Έντουαρντ Μπέλαμι, θα εγκαταλείψει τον 
«ασυγκράτητο ατομικισμό» του και θα γίνει σοσι-
αλιστής. Το 1896 διαβάζουμε στην εφημερίδα San 
Francisco Cronicle: «Ο Τζακ Λόντον, γνωστός ως  
το αγόρι-σοσιαλιστής του Όκλαντ, απευθύνθηκε 
στα πλήθη που συνέρρευσαν στο Πάρκο του 
Δημαρχείου. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι ομιλη-
τές, αλλά ο Λόντον απέσπασε την ευλαβική προ-
σοχή του ακροατηρίου. Ο νεαρός είναι ευχάριστος 
ομιλητής, φλογερός μάλλον παρά εύγλωττος, και 
μολονότι ένθερμος σοσιαλιστής, δεν είναι αναρ-
χικός».

Τον Δεκέμβριο του 1899 ο Λόντον συνάντησε τη 
νεαρή συγγραφέα Άννα Στράνσκι. «Αντίκρισα 
έναν νεαρό περίπου είκοσι δύο ετών», θα ανακα-
λέσει αργότερα η Στράνσκι, «με χλομό πρόσωπο 
που το φώτιζαν μεγάλα γαλανά μάτια σκιασμένα 
από σκούρες βλεφαρίδες και ωραίο στόμα, που ενώ 
γελούσε, αποκάλυψε την απουσία ενός μπροστινού 
δοντιού, κάτι που υπογράμμιζε την παιδικότητα 
της εμφάνισής του. Τα φρύδια, η μύτη, τα ζυγω-

ΤΖΑΚ ΛΟΝΤΟΝ
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ματικά του, ο δυνατός του σβέρκος θύμιζαν αρχαίο 
Έλληνα. Ανάδινε χάρη και αθλητική δύναμη, 
μολονότι ήταν λίγο πιο κοντός από τον αμερικα-
νικό, ή μάλλον καλιφορνέζικο, μέσο όρο. Ήταν 
ντυμένος στα γκρίζα και φορούσε το φαρδύ λευκό 
πουκάμισο που δεν θα εγκατέλειπε σ’ όλη του  
τη ζωή». Ήταν η εποχή της δημοσίευσης του 
πρώτου του αφηγήματος, «Στα ίχνη του ανθρώ-
που», στο περιοδικό Overland Monthly. Σύντομα, 
οι περιπετειώδεις ιστορίες του θα κερδίσουν ένα 
φανατικό κοινό και μεταξύ 1900 και 1902 θα 
κυκλοφορήσουν τα πρώτα του βιβλία: Ο γιος του 
λύκου, Ο Θεός των πατέρων τους, Μια θυγατέρα 
του χιονιού, Παιδιά του δάσους. 

Το 1902 ο Λόντον ταξίδεψε στην Αγγλία όπου 
και εργάστηκε για τη Σοσιαλιστική Δημοκρα-
τική Ομοσπονδία (Social Democratic Federation),  
το πρώτο βρετανικό σοσιαλιστικό κόμμα που είχε 
συσταθεί μόλις το 1881. Συγκλονίστηκε από την 
εξαθλίωση των κατώτερων κοινωνικών στρωμά-
των και έγραψε τους Ανθρώπους της Αβύσσου, μια 
εξαιρετική σκιαγράφηση της ζωής της λονδρέζικης 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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εργατικής τάξης. «Κανένα άλλο βιβλίο δεν μου 
στοίχισε περισσότερο πόνο και δάκρυα, απ’ όσο  
η μελέτη της οικονομικής εξαθλίωσης των φτω-
χών», θα εκμυστηρευόταν αργότερα. Επιστρέφο-
ντας στις ΗΠΑ το 1903 θα γράψει μαζί με την 
Άννα Στράνσκι το μυθιστόρημα Η αλληλογραφία 
Κέμπτον-Γουέις, μια σπουδή στη φύση του έρωτα 
όπου η Ντέιν Κέμπτον, η γυναίκα αλληλογρά-
φος, υπερασπίζεται τον ρομαντικό έρωτα, ενώ ο 
άνδρας, ο Χέρμπερτ Γουέις, αντιμετωπίζει τον 
έρωτα από καθαρά βιολογική σκοπιά. Η επιτυχία, 
ωστόσο, θα έρθει σε λίγους μήνες με την έκδοση 
του μυθιστορήματός του Το κάλεσμα της άγριας 
φύσης: τα 10.000 αντίτυπα της πρώτης έκδοσης 
θα εξαντληθούν μέσα σε 24 ώρες.

Πολιτικά ενεργός, ο Λόντον θα γίνει μέλος 
του Αμερικανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ 
το 1905, μαζί με τον συγγραφέα Άπτον Σίνκλερ 
θα συγκροτήσουν τη Διακολεγιακή Σοσιαλι-
στική Εταιρεία, με σκοπό «να ρίξουν φως και να 
καταστήσουν γνωστό το παγκόσμιο κίνημα της 
βιομηχανικής δημοκρατίας, το γνωστό ως “σοσι-
αλισμός”». Την ίδια εποχή γράφει τον Θαλασσό-

ΤΖΑΚ ΛΟΝΤΟΝ
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λυκο, τον Πόλεμο των τάξεων, τη Σιδερένια φτέρνα 
(1907) (που θεωρείται «εγχειρίδιο μαρξιστικής 
φιλοσοφίας, εργαλείο μελέτης της ταξικής πάλης, 
υποθήκη έμπειρης ανάλυσης των κοινωνικών 
εξελίξεων» και συμπεριλήφθηκε από τον Μπου-
χάριν στην «κομμουνιστική βιβλιογραφία» του), 
το αυτοβιογραφικής έμπνευσης αφήγημα Μάρτιν 
Ήντεν (1909), ιστορία ενός εργάτη που προσπαθεί 
να μορφωθεί κάτω από αντίξοες συνθήκες, και το 
επίσης αυτοβιογραφικό Τζων Μπάρλεϊκορν (1913) 
όπου καταγράφει την οδύνη της εξάρτησης από 
το αλκοόλ. 

Ειρηνιστής –«Δεν χρειαζόμαστε μηχανές θανάτου, 
χρειαζόμαστε μηχανές ζωής», έγραφε το 1913– 
θα απογοητευτεί από την αδυναμία του σοσια-
λιστικού κινήματος να αποσοβήσει τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, αντίθετα από τα 
περισσότερα μέλη του Αμερικανικού Σοσιαλι-
στικού Κόμματος, δεν θεωρούσε ότι οι ΗΠΑ 
έπρεπε να μείνουν ουδέτερες, αλλά να συστρατευ-
θούν με τους Συμμάχους εναντίον των Γερμανών.  
«Η Γερμανία δεν έχει τιμή, δεν έχει ιπποτισμό, 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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δεν έχει έλεος» έγραφε στη σύζυγό του. «Οι Γερ-
μανοί πολεμάνε σαν αγέλη λύκων, αλλά χωρίς 
πρωτοβουλία ή επινοητικότητα όταν υποχρεώνο-
νται να πολεμήσουν ο καθένας χωριστά».

Απομονωμένος από τους συντρόφους του, με την 
εξαίρεση του Άπτον Σίνκλερ, και πικραμένος από 
τα σχόλιά τους περί «πολυτελούς διαβίωσής του», 
ο Λόντον θα αποσυρθεί από το κόμμα τον Μάρτιο 
του 1916, καταλογίζοντάς του «έλλειψη φλόγας 
και αγωνιστικού πνεύματος». Τον Οκτώβριο του 
1916 θα παροτρύνει τον θίοντορ Ρούσβελτ να 
θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία ενάντια στον 
Γούντροου Γουίλσον. Δεν είναι ωστόσο αισιόδο-
ξος. «Κανένας σ’ αυτήν τη χώρα των παχύδερμων 
δεν θα τον ψηφίσει», δηλώνει σε μια ραδιοφωνική 
εκπομπή, «γιατί εκπέμπει εντιμότητα και ανδρι-
σμό – αντίθετα από τη δειλία και τον πασιφισμό 
όσων λατρεύουν τη φαυλότητα». 

Καταπονημένος ψυχικά και σωματικά, ο Τζακ 
Λόντον θα πεθάνει από υπερβολική δόση μορφίνης 
στις 21 Νοεμβρίου 1916. Ατύχημα ή αυτοκτονία, 
κανείς δεν θα μπορέσει να το πει με βεβαιότητα. 
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Ωστόσο, παρά τον πρόωρο θάνατό του, το έργο 
του, έργο βαθύτατου ανθρωπισμού και ενεργού 
στοχασμού δεν πάλιωσε μέσα στον χρόνο. Τον 
διαβάζουμε ακόμα, με τη συγκίνηση που γεννάει 
η απερίφραστη ειλικρίνεια και η γνησιότητά του. 
«Αν συνθλίψεις την αλήθεια, αν την κρύψεις, αν δεν 
την υψώσεις σαν έμβλημα, τότε είσαι καταδικα-
σμένος στην ευτέλεια», είχε γράψει το 1914, δίνο-
ντας το μέτρο της ευθύνης και του πνευματικού 
θάρρους – ένα αίτημα πιο επίκαιρο παρά ποτέ. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΧΙΝΑ
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ΕΙΜΑΙ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ τάξης. Πολύ 
νωρίς ανακάλυψα τον ενθουσιασμό, τη φιλο-

δοξία, τα ιδανικά – και η ανάγκη μου να τα 
ικανοποιήσω έγινε η κύρια έγνοια της παιδικής 
μου ηλικίας. Το περιβάλλον μου ήταν ακατέρ-
γαστο, τραχύ και ανεκπαίδευτο. Δεν είχα καμιά 
προοπτική, προσέβλεπα, ωστόσο, προς τα πάνω. 
Η θέση μου στην κοινωνία βρισκόταν στον πάτο. 
Εδώ η ζωή δεν πρόσφερε παρά ποταπότητα και 
εξαθλίωση, τόσο της σάρκας όσο και του πνεύ-
ματος· γιατί εδώ και η σάρκα και το πνεύμα 
λιμοκτονούσαν και βασανίζονταν εξίσου.

Πάνω από το κεφάλι μου πυργωνόταν το 
κολοσσιαίο οικοδόμημα της κοινωνίας, και θεω-
ρούσα ότι η μόνη διέξοδος ήταν το σκαρφάλωμα 

a
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προς τα πάνω. Σ’ αυτό το οικοδόμημα αποφά-
σισα νωρίς να αναρριχηθώ. Εκεί ψηλά οι άντρες 
φορούσαν μαύρα ρούχα και κολλαριστά πουκά-
μισα και οι γυναίκες ντύνονταν με ωραία φορέ-
ματα. Επίσης, έτρωγες καλά και πολύ. Αυτά 
όσον αφορά τη σάρκα – γιατί με απασχολού-
σαν και οι υποθέσεις του πνεύματος. Πάνω απ’  
το κεφάλι μου, το ήξερα, απουσίαζε η πνευμα-
τική ιδιοτέλεια και αφθονούσε η αγνή και ευγε-
νής σκέψη, η έντονη διανοητική ζωή. Τα ήξερα 
όλα αυτά επειδή διάβαζα τα μυθιστορήματα της 
σειράς Seaside Library, στα οποία, με εξαίρεση  
τα καθάρματα και τις τυχοδιώκτριες, όλοι  
οι άντρες και οι γυναίκες έκαναν ωραίες σκέψεις, 
μιλούσαν με ωραία γλώσσα και πραγματοποι-
ούσαν λαμπρές πράξεις. Με δυο λόγια, όπως 
αναντίρρητα δεχόμουν ότι ο ήλιος ανατέλλει 
κάθε πρωί, εξίσου αναντίρρητα δεχόμουν ότι 
πάνω από το κεφάλι μου υπήρχαν όλα όσα ήταν 
ευγενή, ωραία και χαριτωμένα, όλα όσα έδιναν 
αξιοπρέπεια και ευπρέπεια στη ζωή, όλα όσα 
έκαναν τη ζωή άξια να τη ζήσεις και σε αποζη-
μίωναν για τη δουλειά και τη φτώχεια σου.
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Αλλά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση για 
έναν άνθρωπο της εργατικής τάξης να αναδυθεί 
στο φως – ιδίως αν επιβαρύνεται με το μειονέ-
κτημα να τον διακατέχουν ιδανικά και ψευδαι-
σθήσεις. Ζούσα σε ένα ράντσο στην Καλιφόρνια 
και ήταν δύσκολο να βρω τη σκάλα με την οποία 
θα αναρριχόμουν προς τα πάνω. Από νωρίς φρό-
ντισα να πληροφορηθώ τα επιτόκια των επεν-
δύσεων και βασάνισα το παιδικό μυαλό μου 
προσπαθώντας να κατανοήσω τα πλεονεκτήματα 
και τη σημασία αυτής της αξιοσημείωτης επινό-
ησης του ανθρώπου, του τόκου. Στη συνέχεια, 
διερεύνησα τα τρέχοντα ημερομίσθια των εργα-
τών κάθε ηλικίας και το κόστος ζωής. Με βάση 
όλα αυτά τα δεδομένα συμπέρανα ότι αν άρχιζα 
αμέσως να εργάζομαι και να αποταμιεύω, στα 
πενήντα μου χρόνια θα μπορούσα επιτέλους να 
σταματήσω τη δουλειά και να διεκδικήσω κι εγώ 
ένα εύλογο μερίδιο των ανέσεων και των απο-
λαύσεων που θα ανοίγονταν μπροστά μου, εφό-
σον θα είχα ανέλθει κοινωνικά. Φυσικά, ήμουν 
ανένδοτα αποφασισμένος να μην παντρευτώ,  
αν και είχα σχεδόν ολότελα λησμονήσει να υπο-
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λογίσω εκείνον τον βράχο της συμφοράς που 
ανέκαθεν απειλούσε την εργατική τάξη – το 
ενδεχόμενο της ασθένειας.

Αλλά η ζωή που υπήρχε μέσα μου απαι-
τούσε κάτι παραπάνω από μια μίζερη ύπαρξη 
με σφιγμένο ζωνάρι και αιματηρές οικονομίες. 
Στα δέκα μου χρόνια έγινα εφημεριδοπώλης 
στους δρόμους της πόλης και ανακάλυψα ότι 
η άποψή μου περί ανόδου είχε αλλάξει. Όλα 
γύρω μου ήταν το ίδιο ποταπά και άθλια, και 
πάνω απ’ το κεφάλι μου υπήρχε ακόμα εκείνος 
ο παράδεισος που περίμενε να κερδηθεί· όμως  
η σκάλα απ’ όπου θα ανέβαινα ήταν διαφορε-
τική. Τώρα ήταν η σκάλα των επιχειρήσεων. 
Γιατί να αποταμιεύω τα κέρδη μου και να επεν-
δύω σε έντοκα γραμμάτια του δημοσίου όταν, 
αγοράζοντας δύο εφημερίδες έναντι πέντε σεντς, 
μπορούσα στο άψε σβήσε να τις πουλήσω έναντι 
δέκα σεντς και να διπλασιάσω το κεφάλαιό μου; 
Η σκάλα των επιχειρήσεων ήταν η κατάλληλη 
σκάλα για μένα και φανταζόμουν τον μελλο-
ντικό εαυτό μου ως έναν φαλακρό και επιτυχη-
μένο πρίγκιπα του εμπορίου.
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Αλίμονο στις φαντασιώσεις! Στα δεκάξι μου 
χρόνια είχα ήδη κερδίσει τον τίτλο του «πρί-
γκιπα». Όμως τον τίτλο αυτόν μου τον είχε 
απονείμει μια συμμορία από κλέφτες και 
μαχαιροβγάλτες, οι οποίοι με αποκαλούσαν  
«Πρίγκιπα των Στρειδοπειρατών». Εκείνη 
την εποχή είχα πατήσει στο πρώτο σκαλοπάτι 
της επιχειρηματικής σκάλας. Ήμουν καπιτα-
λιστής. Είχα στην κατοχή μου μια βάρκα και 
την πλήρη εξάρτυση ενός στρειδοπειρατή. Είχα 
αρχίσει να εκμεταλλεύομαι τους συνανθρώ-
πους μου. Για πλήρωμα είχα έναν μόνο άντρα. 
Καπετάνιος και ιδιοκτήτης ταυτόχρονα, έπαιρνα  
τα δύο τρίτα της λείας και έδινα στο πλήρωμα 
το ένα τρίτο, μολονότι το πλήρωμα δούλευε  
το ίδιο σκληρά με μένα και διακινδύνευε εξίσου 
τη ζωή και την ελευθερία του.

Εκείνο το πρώτο σκαλί ήταν το μόνο που 
ανέβηκα στην επιχειρηματική σκάλα. Μια νύχτα 
επιχείρησα επιδρομή εναντίον των Κινέζων 
ψαράδων. Σχοινιά και δίχτυα κόστιζαν δολά-
ρια και σεντς. Ήταν ληστεία, το παραδέχομαι, 
ωστόσο απόλυτα εναρμονισμένη με το πνεύμα 
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του καπιταλισμού. Ο καπιταλιστής απογυμνώ-
νει τους συνανθρώπους του από τα αγαθά τους 
μέσω της μείωσης των εισφορών, της απιστίας 
ή της εξαγοράς γερουσιαστών και δικαστών του 
ανώτερου δικαστηρίου. Εγώ ήμουν απλώς άξε-
στος. Αυτή ήταν η μόνη διαφορά. Χρησιμοποι-
ούσα όπλο. 

Όμως το πλήρωμά μου εκείνη τη νύχτα ήταν 
ένας από εκείνους τους «ανεπαρκείς», εναντίον 
των οποίων οι καπιταλιστές τείνουν να εξοργίζο-
νται, επειδή, όντως, τέτοιοι ανεπαρκείς αυξάνουν 
τα έξοδα και μειώνουν τα κέρδη. Το πλήρωμά 
μου τα έκανε και τα δύο. Με την απροσεξία του 
έβαλε φωτιά στο μεγάλο πανί της μαΐστρας και 
το κατέστρεψε ολοσχερώς. Δεν υπήρξαν λάφυρα 
εκείνη τη νύχτα, και ο Κινέζοι ψαράδες έγιναν 
πλουσιότεροι από τα σχοινιά και τα δίχτυα που 
δεν καταφέραμε να αρπάξουμε. Είχα χρεοκο-
πήσει· δεν ήμουν σε θέση να πληρώσω εξήντα 
πέντε δολάρια για καινούργιο πανί. Άφησα  
τη βάρκα μου αγκυροβολημένη και βγήκα με 
ένα άλλο πειρατικό για μια επιδρομή ενάντια στο 
ρεύμα του ποταμού Σακραμέντο. Όσο έλειπα  




