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Εισαγωγικό σχόλιο: 
Καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε αυτό το σεμινάριο των 15 ωρών με την ελπίδα ότι στο τέλος θα έχουμε ένα σώμα 
ιδεών και αξιών που να συγκροτούν τις θεωρητικές βάσεις της πολιτικής οικολογίας.  
Με αυτό το Σεμινάριο δεν μας ενδιαφέρει η απλή καταγραφή του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η 
πολιτική οικολογία. Μας ενδιαφέρει η κατανόηση αυτού του νέου είδους πολιτικής και η θεωρητική 
συγκρότηση της. Μας ενδιαφέρει η ιδεολογική συνοχή της πολιτικής οικολογίας.  
Στη σημερινή παρουσίαση υπάρχουν σημαντικά κεφάλαια της πολιτικής και κοινωνικής  ιστορίας- ουτοπία, 
αναρχία, μαρξισμός, που θα προσπαθήσουμε να δούμε υπό το φως της πολιτικής οικολογίας.  
Ας ξεκαθαρίσουμε μερικούς όρους. 
Τι είναι η οικολογία:  
Τον όρο «Οικολογία» επινόησε ο Γερμανός βιολόγος Ernst Haeckel το 1866, και σημαίνει κυριολεκτικά 
«μελέτη του φυσικού οίκου», η επιστήμη που μελετά τη σχέση οργανισμών με το περιβάλλον. Η οικολογία 
είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνει την επιστήμη της βιολογίας και την επιστήμη της Γης. Είναι 
ένα επιστημονικό πεδίο, όπως η Βιολογία, Ανθρωπολογία, η οικονομία αλλά πολύ νεότερο αυτών. Η 
οικολογία αναπτύχθηκε ως επιστήμη όταν έγινε αντιληπτή η έννοια του  συστήματος.   
Τι είναι ένα σύστημα:  
Σύνολο μερών ή πραγμάτων με στενή σχέση ενότητας ή αλληλεξάρτησης στην πραγμάτωση κάποιου στόχου, 
ή εργασίας, ή ισορροπίας. Ένα σύνολο μερών που δεν είναι άθροισμα μερών αλλά μέρη που 
αλληλοσυνεργάζονται στο χρόνο ώστε το σύστημα να υπάρχει, να λειτουργεί. Όταν παύουν να 
αλληλοσυνεργάζονται τότε το σύστημα πεθαίνει, διαλύεται, παύει να λειτουργεί.  
Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα σύστημα (βιολογία). Η κοινωνία των ανθρώπων είναι ένα σύστημα 
(κοινωνιολογία) με ιστορικό μάλιστα ενδιαφέρον (ανθρωπολογία).  
Ένα σύστημα οικολογικό, ένα οικοσύστημα, δεν είναι πάντα ευδιάκριτο γιατί αποτελείται από πολλά 
επιμέρους συστήματα. Έτσι διαμορφώνεται μια ποικιλία συστημάτων που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Για 
παράδειγμα το Μεσογειακό Οικοσύστημα, ή μάλλον τα Μεσογειακά Οικοσυστήματα σχετίζονται με μια σαφή 
ζώνη κλίματος, τη Μεσογειακή. Επίσης, ένα νησί αποτελεί ένα οικοσύστημα, υφίσταται αλλαγές στο χρόνο, 
τα μέρη του συστήματος αλληλοεπιδρούν, υπάρχουν περίοδοι «καλής» λειτουργίας και περίοδοι «κακής» 
λειτουργίας.  Προσοχή: ΟΙ έννοιες «καλό» και «κακό» είναι αξιολογικές σε σχέση με τον άνθρωπο και δεν 
υπάρχουν στη φύση.   
Όλα αυτά ενυπάρχουν στην έννοια οικολογία, πριν καν αρχίσουμε να μιλάμε για πολιτική οικολογία. 
Επομένως, βασική προϋπόθεση για την πολιτική οικολογία είναι να γνωρίζουμε τα βασικά περί 
συστήματος, περί οικολογίας και να μπορούμε να τα εξηγούμε, να κάνουμε διάκριση μεταξύ οικολογίας 
και περιβάλλοντος.  



Επίσης, να αφήνουμε ορισμένα θέματα για δεύτερη συζήτηση, χωρίς να τα ξεχνούμε, γιατί στο μέλλον θα 
διογκωθούν, ιδιαίτερα ορισμένα καυτά ζητήματα που άπτονται της υποκειμενικής ανθρώπινης ύπαρξης, 
δηλαδή υπαρξιακά ερωτήματα.  
Για παράδειγμα τι οικολόγοι είμαστε: Ανθρωποκεντρικοί ή 
Φυσικοκεντρικοί; Ακόμη περισσότερο, τα παγκόσμια 
προβλήματα μπορούν να λυθούν από το σημερινό μας 
σύστημα ή αναζητούμε έναν νέο τύπο ανθρώπου ώστε να 
περάσουμε από την Ανθρωπόκαινο Περίοδο στην Βιώσιμη 
Γη;  
Εδώ ας πούμε λίγα λόγια για την ανθρωποκεντρική και 
φυσιοκεντρική οικολογία1. 
 
1.Η μάχη για την κλιματική αλλαγή είναι 
ανθρωποκεντρική. Στη βάση της βρίσκεται το γεγονός, που 

συνήθως υποκρύπτεται και δεν αναφέρεται, ότι το είδος 

άνθρωπος είναι πλέον 
εξωβιολογικό είδος. Φτιάχνει δικά 
του περιβάλλοντα που τον ευνοούν, 
ο πληθυσμός του αυξάνεται 
ανεξέλεγκτα, φτάνει σε μεγάλες 
ηλικίες πέρα από την 
αναπαραγωγική του δυνατότητα. 
Για να συνεχίσει αυτή η 
κατεύθυνση θα πρέπει να βασίζεται 
όλο και περισσότερο στην 
τεχνολογία. 
2.Ο πολιτισμός του πετρελαίου και 
του κάρβουνου ξεκίνησε με τη 
βιομηχανική επανάσταση. Μέσα 
σε 150 χρόνια, με καπιταλισμό ή σοσιαλισμό, ο ανθρώπινος πληθυσμός 
ξεπέρασε τα 6,5 δις.  Σήμερα, εξακολουθούμε να τρώμε από τα έτοιμα της 
φύσης. Όμως,  το 2007 φτάσαμε στο μέγιστο σημείο του πετρελαίου «peak 
oil». Στα επόμενα 30-40 χρόνια θα γίνεται όλο και σπανιότερο. Η κρίση από 
το έλλειμμα ενέργειας μπορεί να σημάνει μεγάλη μείωση του ανθρώπινου 
πληθυσμού.  
Πρέπει όλοι να προβληματιστούμε για το μέλλον μας και τις σχέσεις μεταξύ 
μας.  
Πρέπει να πάψουμε να  τρώμε από τα έτοιμα της φύσης και να  
οργανωθούμε διαφορετικά (αειφόρα, από το αει-φέρω).  
Η φυσιοκεντρική οικολογία επιδιώκει να εναρμονίσει τον άνθρωπο και τα 
συστήματά του με τα οικολογικά συστήματα. Για παράδειγμα, ένα ρεύμα 
της οικολογίας υποστηρίζει ότι θα πρέπει ένα μέρος του πλανήτη να 
διατηρείται παρθένο, ένα μέρος να είναι η τροποποιημένη φύση (γεωργικές 
καλλιέργειες κλπ) και ένα μέρος το ανθρώπινο περιβάλλον (φύση που έχει 
ανατραπεί). Ο έλεγχος του ανθρώπινου πληθυσμού είναι μια σημαντική 

συνιστώσα. Ένα άλλο ρεύμα υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να 
μειώσουν την αποξένωσή τους από τη φύση και να ξαναμάθουν να ζουν με 

                                                             
1
 Απαιτείται υπέρβαση του ανθρωποκεντρικού κοσμοειδώλου από μια φυσιοκεντρική προσέγγιση των προβλημάτων, που 

προϋποθέτει μιαν επαναθεμελίωση της σχέσης της ανθρώπινης κοινωνίας με τη φύση. Ευθύμιος Παπαδημητρίου, Για μια Νέα 

Φιλοσοφία της Φύσης, Gutenberg, 1999. Επίσης, το κίνηµα της   βαθιάς οικολογίας επικυρώνει την  βιοσφαιρική ισότητα, την άποψη 

ότι όλα τα ζωντανά πράγµατα είναι όµοια όσον αφορά στην αξία των δικαιωµάτων τους ανεξάρτητα από τη χρησιµότητά τους για τις 

ανθρώπινες ανάγκες.  

 

Διάγραμμα 1 Η αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας 

Διάγραμμα 2 Η πληθυσμιακή αύξηση Διάγραμμα 3 Πιθανή εξέλιξη της καμπύλης 
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Διάγραμμα 4 Η χρηματιστηριακή 
οικονομία είναι σε  πλήρη 

αναντιστοιχία με την πραγματική 
οικονομία 



αυτή και να δέχονται τις συνέπειες της αλληλεπίδρασης μεταξύ φύσης και ανθρώπινης κοινωνίας.  
Επομένως, συνειδητά αφήνουμε ορισμένα θέματα για δεύτερη συζήτηση και αναζήτηση λύσεων στο 
μέλλον, χωρίς όμως να τα ξεχνούμε. 
 
Τι είναι η πολιτική οικολογία;  
Το μέρος εκείνο του σώματος των πολιτικών επιστημών που ασχολείται με τη σχέση που έχουν τα οικολογικά 
συστήματα με τα συστήματα του ανθρώπου. Στηρίζεται σε ένα σύνολο πολιτικών θεωριών που 
αναπτύχθηκαν κυρίως από τη δεκαετία του 1970 κι έπειτα. Η πολιτική οικολογία αποτελεί τη βάση 
των πράσινων πολιτικών κομμάτων. Η πολιτική οικολογία έρχεται σε αντίθεση με την επικρατούσα λογική 
του νεωτερικού δυτικού κόσμου, σύμφωνα με την οποία η κοινωνία είναι σε ηγεμονική θέση απέναντι στη 
φύση. Η αντίρρησή της αυτή στη νεωτερικότητα είναι που την διαχωρίζει ριζικά από τις μαρξιστικές-
αριστερές θεωρίες, οι οποίες εν μέρει διαμόρφωσαν το υπόστρωμά της, η ανάλυση και τα συμπεράσματά της 
όμως την οδηγούν σε αναζήτηση κοινωνικών λύσεων που υπερβαίνουν το αφήγημα της νεωτερικότητας. 
Με τη λογική της βιωσιμότητας στο επίκεντρο, υποστηρίζει την ανάγκη για αποκέντρωση και διαφοροποίηση 
του συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης σε μικρότερη κλίμακα (τοπική οικονομία) και σε περισσότερες 
από μία εναλλακτικές (πολυκαλλιέργεια, πολλαπλές μορφές ενέργειας και μετακίνησης κλπ). Τα πιο 
ριζοσπαστικά ρεύματα, επεκτείνουν την ανάλυσή τους στους θεσμούς και τις σχέσεις στο εσωτερικό της 
κοινωνίας και στον πολιτισμό. Με αυτό τον τρόπο διεκδικούν και πειραματίζονται με διαφορετικούς τρόπους 
οργάνωσης της κοινωνίας και εμπέδωσης σχέσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως εναλλακτική εκπαίδευση, 
πολυπολιτισμικότητα, συμμετοχική δημοκρατία κλπ. 
Γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο, όχι αγελαίο, όχι κοπαδιάρικο. Οι κοινωνίες που φτιάχνει 
έχουν συστημικά χαρακτηριστικά και στην εξέλιξή τους ένα βασικό συντελεστή: Την τεχνολογία, από το 
ανθρώπινο χέρι μέχρι το κινητό μας. Έτσι από μέρος της φύσης, ο άνθρωπος εκδηλώνει έναν απίστευτο 
δυναμισμό και γίνεται σήμερα κυρίαρχος της φύσης. Λέμε «ο άνθρωπος» αλλά εννοούμε την ανθρώπινη 
κοινωνία, τις ανθρώπινες κοινωνίες και τα συστήματα που φτιάχνουν αυτές οι κοινωνίες.  
Οι «πολιτικοί οικολόγοι» (όπως λέμε με μια λέξη μαρξιστές, σοσιαλιστές ή αναρχικοί) φέρνουν στο επίκεντρο 
την τεχνολογία και είναι κριτικοί απέναντί της χωρίς να είναι τεχνοφοβικοί. Σίγουρα είναι ο μόνος υπαρκτός 
πολιτικός χώρος που αγωνίζεται ενάντια στη μονοκρατορία και θεοποίηση της τεχνολογίας, στο κυρίαρχο 
δόγμα ότι η τεχνολογία βρίσκει πάντα λύσεις για όλα. Επιμένουν ότι σήμερα η τεχνολογία και οι κυρίαρχες 
πολιτικές δυνάμεις, τα κυρίαρχα συστήματα εξουσίας,  φέρνουν νέες τεχνολογίες που εξυπηρετούν τις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες αλλά και τεχνολογίες που δημιουργούν επιμέρους τεχνητές ανάγκες χωρίς 
να σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των 
πραγματικών αναγκών. Επομένως, η κατεύθυνση 
της τεχνολογίας είναι το ζητούμενο  και οι 
ανθρώπινες κοινωνίες θα πρέπει να επιβάλουν 
ρυθμίσεις στις τεχνολογικές εξελίξεις. Ήδη σήμερα 
είναι ορατοί οι κίνδυνοι π.χ. της κλωνοποίησης, 
που επιβάλλουν τη βιοηθική και τους κανόνες της 
και την εφαρμογή τους.  
Οι αριστεροί, οι μαρξιστές, οι κομμουνιστές 
δέχονται την τεχνολογία άκριτα, από την εποχή του 
Μάρξ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του 
επιστημονικού σοσιαλισμού είναι η άρνηση της 
ύπαρξης ζητήματος με τις μειούμενες αποδόσεις 
των χωραφιών μετά από πολυετή καλλιέργεια, 
αφού η τεχνολογία πάντα θα βρίσκει λύσεις (για να 
φτάσουμε στα μεταλλαγμένα, στη χημική 
βιομηχανία και στη Monsanto), Άλλο μεταπολεμικό παράδειγμα είναι η αποδοχή της χρήσης της πυρηνικής 
ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.  
Επομένως βασική αρχή της πολιτικής οικολογίας είναι: «Οι ανθρώπινες κοινωνίες θα πρέπει να επιβάλουν 
ρυθμίσεις στις τεχνολογικές εξελίξεις ώστε η κατεύθυνση και τα αποτελέσματα να ικανοποιούν τις 
ανθρώπινες ανάγκες και να λύνουν υπαρκτά προβλήματα». 
 
Για να μην αδικούμε κανέναν οφείλουμε μια διαπίστωση: Το πεδίο της πολιτικής οικολογίας είναι σχετικά 
καινούργιο στην πολιτική σκέψη. Το βέβαιο είναι ότι για να συστηματοποιηθεί βασίστηκε σε πολλές 
προηγούμενες πολιτικές έννοιες και πολιτικές κατακτήσεις.  

UN-HABITAT Cities and Climate Change: Global Report on Human Settlements 2011
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS2011/SomeGraphsandTables.pdf

Παγκόσμιος 
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φυσικές και 
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καταστροφές

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1


Αυτή η εισήγηση θα αναφερθεί σε αυτές τις έννοιες και κατακτήσεις προηγούμενων εποχών, και κυρίως σε 
τρία ρεύματα σκέψης, την ουτοπία, το μαρξισμό και την αναρχία. 
Για να μην ξεφύγουμε πολύ και θεωρητικολογήσουμε χωρίς πρακτική αξία, ζήτησα να ακολουθήσει μια 
παρέμβαση από το χώρο της πραγματικής πολιτικής, των κινημάτων σήμερα, για να διερευνήσουμε τη 
σύνδεσή τους και με την πολιτική οικολογία. Αυτός που θα παρέμβει είναι ο Νίκος Καραγεώργος, 
οικονομολόγος- τομέας κοινωνικής οικονομίας και η παρέμβασή του έχει τίτλο: Κοινωνικές αντιστάσεις: 
μορφές και ερωτήματα.  
 
Πριν όμως προχωρήσουμε, οφείλουμε ένα φόρο τιμής στις ειρηνικές κοινωνίες εκείνες που εμφανίζονταν 
στις παρυφές της επίσημης ιστορίας και δεν διδάσκονται. Κοινωνίες που είχαν διαφορετικές αξιακές 
προτεραιότητες από αυτές των κυρίαρχων καθεστώτων, που κατάφερναν κατά καιρούς να έχουν συνειδητά 
ευχαριστημένους ανθρώπους, τις κοινωνίες εκείνες που κατάφερναν να πλησιάζουν την ευημερία και την 
ευτυχία ζώντας στον επίγειο παράδεισο. Κοινωνίες όμως που δεν επέζησαν γιατί νικήθηκαν, αλώθηκαν, 
υποτάχτηκαν, εξανδραποδίστηκαν δια της βίας από γειτονικές κοινωνίες. Η Ιστορία και η Ανθρωπολογία 
συνεχώς ανακαλύπτουν ειρηνικές κοινωνίες με αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή με σκοπό την ευημερία και 
την ευτυχία, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον.  Ίσως αυτή η ύπαρξη ιστορικής επιμονής του ανθρώπου στο 
στόχο της λιτής ευημερίας  που θέτει η πολιτική οικολογία να αποτελεί έναν «γονιδιακό» πολιτικό χώρο, ένα 
χώρο ιστορικής μνήμης, ένα σύνολο ανακαλούμενων αξιών, ένα επιπλέον ρεύμα σκέψης άδηλο και 
παράλληλο με τα κυρίαρχα ιστορικά ρεύματα σκέψης. Εκεί μπορεί να εδράζεται μια βασική αρχή της 
πολιτικής οικολογίας, αυτή της μη βίας, της ειρηνικής λύσης των διαφορών, της συνύπαρξης, του 
εξευγενισμού των άγριων ενστίκτων, ιδίως εκείνων που αφορούν το ατομικό όφελος σε βάρος άλλων 
ανθρώπων. 
 
Α. Η Ουτοπία2.   
 
Α.1. Μορ και Ρουσσώ: 
Ο όρος ουτοπία έχει πατέρα τον Τόμας Μορ3 (Sir Thomas More, 1478 -1535) κατά τον 16ο αιώνα όταν έβγαλε 
το βιβλίο4 του «Ουτοπία»5 (1516). Πρόκειται για την περιγραφή μιας ιδανικής κοινωνίας ισότητας6, 
κοινοκτημοσύνης (χωρίς την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας), θρησκευτικής ανοχής (υπό περιορισμούς 
όμως), όπου η εργασία θα είναι εξάωρη και δεν θα υπάρχουν χρήμα, δικηγόροι και εκμετάλλευση. Αυτή η 
ιδανική σοσιαλιστική κοινωνία είναι και μια κριτική της αγγλικής κοινωνίας της εποχής του Μορ, που ισχύει 
βέβαια καθολικά μέχρι σήμερα. Αλλά ο ίδιος ο συγγραφέας διατυπώνει τις επιφυλάξεις του για το κατά 
πόσον είναι δυνατή η αφθονία αγαθών χωρίς την ύπαρξη κινήτρων και για την αδιαφορία των οκνηρών που 
θα επιβαρύνει τους εργατικούς. Τελικά μεταθέτει την πραγμάτωση της ουτοπίας του στο απώτερο μέλλον 
«όταν όλοι οι άνθρωποι θα είναι καλοί». 

                                                             
2
 Ουτοπίες οραματίστηκαν πνευματικοί άνδρες από την αρχαιότητα, όπως ο Ζήνων, ο Πλάτων (μέσα από την Πολιτεία του και τους 

Νόμους, καθώς και την αναφορά του στην καταποντισμένη κυκλική νήσο Ατλαντίδα), ο Πλούταρχος (στο βίο του Λυκούργου) και 
άλλοι συγγραφείς ως τις μέρες μας. Σε αυτές τις Ουτοπίες καταδικάζεται σε γενικές γραμμές η ιδιοκτησία και προβάλλεται η 
κοινοκτημοσύνη των αγαθών, θεωρείται ανήθικο ή ανορθολογικό το χρήμα και ο μισθός, εκλαμβάνεται ως αυτονόητη η ανθρώπινη 
αλληλεγγύη, προβάλλεται το δικαίωμα του ανθρώπου να έχει τροφή, θεωρείται αξιοπρεπής και όχι εξευτελιστική η χειρωνακτική 
εργασία, υποστηρίζονται τα δικαιώματα των γυναικών, η ισότητα δηλαδή των δύο φύλων. (Πέτρος Θέμελης στο 
https://www.eleftheriaonline.gr/local/politismos/item/122442-outopies-kai-ikaria) 
Αναφερόμαστε βέβαια στις κοινωνικές ουτοπίες γιατί υπάρχουν και οι εφαρμοσμένες θρησκευτικές ουτοπίες, όπως οι μοναστικές 
κοινωνίες. Η θρησκευτική προσέγγιση ορίζει ότι ο άνθρωπος είναι ατελής και θέλει βελτιώσεις για να υπηρετείται καλύτερα το σχέδιο 
του Θεού για ανθρώπινη πληθυσμιακή αύξηση και κατακυρίευση της γης (κοινωνικοί Κανόνες, Περιτομή, κλειτοριδεκτομή, αγαμία 
του κλήρου κλπ). Ο μοναχισμός είναι θρησκευτική κατεύθυνση που δημιουργείται μεν για την αποφυγή της στράτευσης κατά το 
μεσαίωνα, αλλά καταλήγει να αρνείται την πληθυσμιακή αύξηση και σαφώς έχει την οικολογική πράξη της αυτάρκειας και του 
αυτοπεριορισμού των αναγκών και των επιθυμιών. Η ακτημοσύνη είναι φαινομενική καθώς η ιδιοκτησιακή μοναστική περιουσία 
κυρίως εκτός της κάθε μονής σταδιακά έγινε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.  
3
 Ο Τόμας Μορ (Sir Thomas More, 1478 -1535) ήταν Άγγλος πολιτικός και φιλόσοφος, άγιος της Καθολικής Εκκλησίας. 

4
 Η εκτύπωση του πρώτου βιβλίου από τον Γουτεμβέργιο έγινε το 1455 (Η Βίβλος) 

5
 Το 1516 εκδόθηκε στην Λουβαίν των Κάτω Χωρών το έργο του Μορ Ουτοπία στα λατινικά. Την έκδοση επιμελήθηκε ο Έρασμος, 

στενός φίλος του Μορ. Ο τίτλος που είχε δώσει ο Μορ στο έργο του ήταν Nusquam (Πουθενά) αλλά κατά την έκδοση, πιθανώς με την 
ουμανιστική παρέμβαση του Έρασμου, εμφανίστηκε ως Utopia, από τις ελληνικές λέξεις ου και τόπος. 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%81  
6
 Ο Μορ έγραψε την Ουτοπία επηρεασμένος από τη διήγηση των ταξιδιών του Αμέρικο Βεσπούκι που εκδόθηκε το 1507, έχει ως 

ήρωά του τον Πορτογάλο Ραφαήλ Υθλόδαιο, έναν από τους 24 άνδρες που άφησε ο Βεσπούκι στο ακρωτήριο Φρίο. Αυτός υποτίθεται 
ότι ανακάλυψε τη νήσο Ουτοπία, κάπου μεταξύ Βραζιλίας και Ινδιών. (Πέτρος Θέμελης στο 
https://www.eleftheriaonline.gr/local/politismos/item/122442-outopies-kai-ikaria) 

https://el.wikipedia.org/wiki/1478
https://el.wikipedia.org/wiki/1535
https://www.eleftheriaonline.gr/local/politismos/item/122442-outopies-kai-ikaria
https://el.wikipedia.org/wiki/1478
https://el.wikipedia.org/wiki/1535
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1455
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%81
https://www.eleftheriaonline.gr/local/politismos/item/122442-outopies-kai-ikaria


Την απάντηση στον Μορ  για τους οκνηρούς και τους εργατικούς θα δώσει δυο αιώνες αργότερα ο Ζαν Ζακ 
Ρουσσώ , βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού, λίγο πριν τη Γαλλική Επανάσταση του 1789, με το έργο του 
«Κοινωνικό Συμβόλαιο» (1762).  Ο  Ζαν Ζακ Ρουσσώ  ομολογεί ότι, γράφοντας το «Κοινωνικό Συμβόλαιο», 
βρήκε το εγχείρημα τόσο δύσκολο που συχνά κατέληγε σε απόγνωση ως προς τις δυνατότητες του λόγου να 
διερμηνεύσει με ακρίβεια τις εννοιολογικές διακρίσεις, ορισμούς και αποσαφηνίσεις που απαιτούνται για να 
διατυπωθεί η ορθή έννοια του κοινωνικού συμβολαίου7. Αυτό το πρόβλημα της ύπαρξης κατάλληλων 
εννοιών ας το ονομάσουμε «το πρόβλημα του αστροναύτη8», που σήμερα διαπιστώνεται στις προσεγγίσεις 
για τα κοινά9.   
Στο Κοινωνικό Συμβόλαιο ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ  προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους. Το 
Συμβόλαιο όμως συνεπάγεται μια ριζική μεταμόρφωση όσων συμμετέχουν. Τα εγωιστικά και αρπακτικά 
άτομα του «κτητικού ατομικισμού» μεταμορφώνονται σε πολίτες μιας συμμετοχικής δημοκρατίας, όπου 
κίνητρο των πράξεών τους είναι η προσήλωση στο κοινό καλό και στο δημόσιο συμφέρον. Στη θέση των 
ενστίκτων της πλεονεξίας και της επιθετικότητας υποκαθίσταται το αίσθημα της δικαιοσύνης και η φυσική 
ελευθερία αντικαθίσταται με την ηθική ελευθερία του πολίτη που υπακούει τον νόμο στη θέσπιση του 
οποίου έχει συμμετάσχει ενεργά. Η σύναψη του κοινωνικού συμβολαίου και η λειτουργία της νέας Πολιτείας 
του δικαίου και της ελευθερίας καθίστανται δυνατές χάρη στην επιβολή και ζωηφόρο επενέργεια της γενικής 
βούλησης, που εκφράζει το συλλογικό σώμα των πολιτών και διατυπώνεται διά των θεμελιωδών νόμων της 
Πολιτείας. 
Η γενική βούληση, που δεν συμπίπτει με τη βούληση της πλειοψηφίας αλλά την υπερβαίνει και αποβλέπει να 
εκφράσει την καθολικότητα της πολιτικής κοινότητας, έχει, όπως ήταν αναμενόμενο, προκαλέσει πολλές 
υποψίες και αντιρρήσεις στους εκφραστές του πολιτικού φιλελευθερισμού. Εξίσου επίφοβες εμφανίζονται οι 
πρόνοιες του Ρουσό για την εγκαθίδρυση «πολιτικής θρησκείας» και την καθιέρωση λογοκρισίας, όπως και η 
καλλιέργεια ενός γενικότερου στρατιωτικού ήθους μεταξύ των πολιτών, ως φρουρών της πατρίδας, στοιχεία 
που θεωρεί αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Πολιτείας που δημιουργεί το κοινωνικό 
συμβόλαιο10.  
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο επίσης σημαντικό έργο του «Αιμίλιος» (1762), εκθέτει την παιδαγωγική του 
θεωρία, σύμφωνα με την οποία, η ανάπτυξη ενός παιδιού μέσα στη φύση αφ’ ενός και η δύναμη του 
παραδείγματος αφ’ ετέρου αποτελούν τις «φυσικές» παιδαγωγικές αρχές για την εξέλιξή του σε ενάρετο και 
ολοκληρωμένο άτομο. Η αληθινή εκπαίδευση συνίσταται λιγότερο σε διδαχές και περισσότερο σε ασκήσεις.  
Οι πολιτικές ιδέες του Ρουσσώ επηρέασαν την ανάπτυξη της κομμουνιστικής και σοσιαλιστικής θεωρίας, 
του διεθνισμού και κατά την πρώτη περίοδο και την ιδεολογία του εθνικισμού.   
Φύση, κοινωνία και πολιτεία αποτελούν τις τρεις καταστάσεις που απαντούν στα έργα του. Ο Ρουσσώ 
υποστηρίζει ότι η κατάσταση της φύσης είναι ουδέτερη, ωστόσο η άλογη μετάβαση από τη φύση προς την 
κοινωνία έχει συμβάλει στην ανισότητα, συνεπώς οι άνθρωποι έχουν γίνει εγωιστές και διεφθαρμένοι. 
Ωστόσο, η επιστροφή στην ουδέτερη και αθώα φύση δεν είναι εφικτή. Από την άλλη, η παραμονή στην 

                                                             
7
 Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ (καθηγητής της Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ο Ρουσό και το κοινωνικό συμβόλαιο, 

Το Βήμα, 29 Ιουλίου 2012. 
8
 Οι πρώτοι αστροναύτες δεν είχαν λόγια να απαντήσουν στα ερωτήματα «πώς ήταν εκεί πάνω; Πώς αισθανθήκατε; Τι είδατε;». Δεν 

υπήρχαν κατάλληλες κοινές έννοιες. Ακόμη και σήμερα οι εικόνες είναι το βασικό εργαλείο κατανόησης του διαστήματος από τους μη 
αστροναύτες.   
9
 Τα άυλα αγαθά είναι σε αφθονία και τα παράγουμε (π.χ. ένα τραγούδι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι όσοι θέλουν) 

Υπάρχουν μορφές μη ατομικής ιδιοκτησίας νέες (άυλες και υλικές) και αν καταφέρουμε εκτός αγοράς να αμείβουμε τους 
δημιουργούς τότε μπορεί να ανήκουν σε όλους. Τα κοινά αγαθά (ή απλώς τα κοινά) έχουν αυτόν τον δυνητικά μετασχηματιστικό ρόλο 
να παίξουν. Πρόκειται για λόγο (δηλαδή, γλώσσα) που ξεπερνά και ανακατασκευάζει τις κατηγορίες της επικρατούσας πολιτικής και  
οικονομικής τάξης.Τα κοινά προσδιορίζουν τις σχέσεις που πρέπει να έχουν σημασία και παραθέτουν μια διαφορετική λειτουργική 
λογική. Επικυρώνουν καινούργια συστήματα ανθρώπινων σχέσεων, παραγωγής και διακυβέρνησης. Θα μπορούσε να δοθεί η 
ονομασία «κοινοκυβέρνηση» ή η διακυβέρνηση (governance) των κοινών. Χρειαζόμαστε μια καινούργια γλώσσα που δεν 
αναπαράγει ύπουλα τις παραπλανητικές μυθοπλασίες της παλιάς τάξης, όπως, για παράδειγμα, ότι η ανάπτυξη της αγοράς θα 
επιλύσει τελικά τα κοινωνικά μας δεινά ή ότι η ρύθμιση της αγοράς θα περιορίσει τις πολλαπλασιαζόμενες οικολογικές ζημίες του 
κόσμου. Χρειαζόμαστε νέο λόγο και νέες κοινωνικές πρακτικές που θα στηρίζουν μια νέα μεγάλη θεωρία, ένα διαφορετικό σύνολο 
από λειτουργικές αρχές και μια αποτελεσματικότερη τάξη διακυβέρνησης. Η αναζήτηση τέτοιου λόγου δεν είναι φαντασιόπληκτη 
ιδιοτροπία˙ είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Με τη χρήση μιας καινούργιας γλώσσας, της γλώσσας των Κοινών, αρχίζουμε αμέσως να 
δημιουργούμε καινούργιο πολιτισμό. Μπορούμε να διεκδικήσουμε μια νέα τάξη σχεδιασμού και διαχείρισης των πόρων, σωστού 
τρόπου ζωής, κοινωνικών προτεραιοτήτων και συλλογικού εγχειρήματος  [David Bollier και Silke Helfric] David Bollier και Silke Helfric 
Τα κοινά ως ένα όραμα μετασχηματισμού – Πέρα από την αγορά και το κράτος, από την εισαγωγή του βιβλίου: The Wealth of 
theCommons – A World Beyond Market &State, μετάφραση: Γιώργος Παντελαίος, δημοσιεύτηκε στην Εργατική Εφημερίδα δράση,  5 
Ιανουαρίου 2013 
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 Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ (καθηγητής της Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ο Ρουσό και το κοινωνικό συμβόλαιο, 
Το Βήμα, 29 Ιουλίου 2012  https://www.tovima.gr/2012/07/29/books-ideas/o-royso-kai-to-koinwniko-symbolaio/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.tovima.gr/editor/%ce%ba%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%87%ce%ac%ce%bb%ce%b7%cf%82-%ce%bc
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αρνητική κοινωνία δεν είναι επιθυμητή, υπάρχει έτσι μόνο μια λύση για τη θετική κατάσταση της πολιτείας: 
Μια δεύτερη μετάβαση από την αρνητικότητα (κοινωνία) προς τη θετικότητα (πολιτεία). Η Φύση δεν είναι 
ηθική αλλά ηθικά ουδέτερη. Η κοινωνία βασίζεται στην πολυτέλεια, τη διαφθορά, τις εγωκεντρικές 
εννοιολογικές συλλήψεις και την ατομική ιδιοκτησία. Μόνο η τρίτη κατάσταση, η πολιτεία  συμφωνεί με την 
ηθική και πολιτική ελευθερία που εγγυάται την κυριαρχία των ελεύθερων και ίσων πολιτών.  
Ο Ρουσσώ στο Κοινωνικό συμβόλαιο μάς λέει ότι «ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος και παντού βρίσκεται 
αλυσοδεμένος. 
Το γεγονός ότι ο Ρουσσώ δεν καταργεί την ιδιοκτησία δεν συνεπάγεται ότι την εγκωμιάζει κιόλας. Είναι ένα 
δικαίωμα που ρυθμίζεται από νόμους του κυρίαρχου και επιβλέπεται από την κυβέρνηση. Η ιδιοκτησία είναι 
τελικά επιτρεπτή μόνο στον βαθμό που υφίσταται για την κάλυψη υλικών αναγκών και αυτοσυντήρησης, και 
όχι σε επίπεδο συσσώρευσης μέσων, ώστε να τεθεί υπό κίνδυνο το εν λόγω αξιακό δίπολο ελευθερίας και 
ισότητας. Ο Ρουσσώ σκέφτεται θέσεις και προϋποθέσεις για τη συγκρότηση μιας νέας πολιτικής οργάνωσης 
ως ενός νέου είδους πολιτισμού11.  Για τον Ρουσσώ η απόκτηση της ηθικής ελευθερίας, της αυτονομίας, 
αποτελεί  τον μοχλό σύζευξης της φύσης και του λόγου.  
Όλη η προσπάθεια του Ρουσσώ είναι να διαμορφώσει ένα περιβάλλον χωρίς καμιά ανοχή στην αυθαιρεσία 
της εξουσίας.  
Ο Ρουσσώ εξετάζει διεξοδικά σε όλα του τα πολιτικά έργα τη σχέση μεταξύ των οικονομικώς ισχυρών και των 
οικονομικώς ανίσχυρων και καταλήγει ότι κανένα συνετό κρατικό μόρφωμα δεν πρέπει να ανέχεται ούτε 
πάμπλουτους ούτε πάμφτωχους. Για τον σκοπό αυτόν προτείνει φορολογικές και παραγωγικές πολιτικές 
πρακτικές.  
Η πολιτική της ισότητας θέτει την οικονομική ισότητα ως προϋπόθεση της πολιτικής ελευθερίας. Όσο 
επικρατεί η οικονομική ανισότητα, εμφανίζονται σχέσεις εξάρτησης και υποταγής, οι οποίες όχι μόνο 
επηρεάζουν αρνητικά την πολιτική ελευθερία, αλλά εμποδίζουν επίσης την ηθική ελευθερία, δηλαδή την 
αυτονομία12. 
Η πολιτική οικολογία θα πρέπει να αναγνωρίσει στον Ρουσσώ το θεωρητικό θεμελιωτή της, 
αναγνωρίζοντας τα βασικά συστημικά χαρακτηριστικά της προσέγγισής του και προσπαθώντας να τα 
μεταφέρει στις σημερινές συνθήκες. Θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο και σκέψη για την αναγωγή του 
αξιακού συστήματος του Ρουσσώ στο σήμερα με στόχο να αναγνωρίσει τη συστημική θέση πολλών από τις 
πολιτικές θέσεις που παίρνει και να εντοπίσει ενδεχόμενα προβλήματα.   
 
Α.2. Φουριέ, Σαιν Σιμόν, Όουεν, Καμπέ.  
 
Η Γαλλική επανάσταση (1789) πρώτα και η ακόλουθη τεχνολογική πρόοδος της εποχής συντελεί στη σάρωση 
της πίστης, του θρησκευτικού φανατισμού και της αριστοκρατίας. Τον 19ο αιώνα η εξουσία πλέον 
αμφισβητείται. Τα πάντα φαντάζουν δυνατά. Ακόμα και η δημιουργία ενός επίγειου παραδείσου.  
Οι θεωρίες για τη δημιουργία μίας ουτοπικής κοινωνίας διαδίδονται στην Ευρώπη και προκαλούν αίσθηση. Ο 
πειραματικός σοσιαλισμός (ουτοπικός) του 19ου αι αποκτά πλέον ξεκάθαρα πολιτική και κοινωνική 
κατεύθυνση. Οι κοινωνικοί πειραματιστές, οι ουτοπικοί σοσιαλιστές, πριν τους μαρξιστές και τους 
αναρχικούς, θα στηλιτευόσουν τον καπιταλισμό και θα βάλουν τις βάσεις για το κτίσιμο μίας νέας 

κοινωνίας.13 
 
Ο Τσαρλς Φουριέ (1772-1837) μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος του ειρηνικού αναρχισμού αλλά και της 
πολιτικής οικολογίας. Πίστευε ότι η επανάσταση θα στηριζόταν στη λογική και στην επιστήμη και δε θα 
χρειαζόταν βία. Η κοινωνία που οραματιζόταν μετά την επανάσταση ονομαζόταν Αρμονία. Επρόκειτο για μία 
κοινωνία χωρίς κράτος όπου αντίθετα θα υπήρχαν κοινότητες που θα ήταν συνεργατικές επιχειρήσεις και 
κάθε μέλος θα διέθετε ένα αριθμό ίσων μετοχών. Ο Φουριέ πίστευε στην παραγωγή σε πλατιά κλίμακα και 
στη μαζική κατανάλωση μέσω τυποποιημένων συνεταιρισμών. Ενδιαφέρον έχει η «ουτοπική» πόλη που ο 
Φουριέ οραματίστηκε (την ονόμασε φαλανστήριο) και που θα αντικαθιστούσε την πόλη της βιομηχανικής 
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εποχής. Το κάθε φαλανστήριο θα είχε πληθυσμό περίπου 1600 ατόμων που θα αποτελούσε μία κοινότητα 
που θα ονομάζεται φάλαγγα. Ο Φουριέ οραματιζόταν μία κοινωνία χωρίς οικογένεια αλλά με πολυγαμία14.  
Ο Φουριέ προλαβαίνοντας τον Μαρξ κήρυξε τον πόλεμο στην κατεστημένη επιστήμη. Ήθελε να 
χρησιμοποιήσει την επιστήμη και την τεχνολογική πρόοδο για το καλό των συνανθρώπων του και όχι για τον 
πλουτισμό κάποιων. 
Η επιρροή του Φουριέ υπήρξε μεγάλη. Ενδεικτικά, επηρέασε μία επαναστατική ομάδα στην Τσαρική Ρωσία. 
Μέλος αυτής της ομάδας ήταν και ο Ντοστογιέφσκι ο οποίος αρχικά υπήρξε ουτοπικός σοσιαλιστής και 
οπαδός των ιδεών του Φουριέ. 
Ο Φουριέ θεωρείται πατέρας του ελευθεριακού σοσιαλισμού. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το 
φουριεριστικό κίνημα έσβησε χωρίς να πετύχει τους σκοπούς του. Τα φουριεριστικά διδάγματα όμως για 
ισότητα και άρνηση του κράτους επηρέασαν τη σκέψη πολλών που στη συνέχεια θα αποκαλούσαν τους 
εαυτούς τους αναρχικούς και θα ανέπτυσσαν τη δική τους αντικρατική και αντικαπιταλιστική ιδεολογία. Ο 
αναρχισμός όμως, που έκανε την εμφάνιση του στα μέσα του 19ου αι. με τους Προυντόν, Μπακούνιν και 
λοιπούς, δε θα έμενε μόνο στα διδάγματα του Φουριέ αλλά θα ανέτρεπε και πολλές από τις απόψεις του15.  
 
Ο Σαιν Σιμόν (1760-1825) πίστευε σε μία ουτοπική κοινωνία που την εξουσία θα την ασκούσαν οι 
επιστήμονες. Ο ίδιος ήταν χριστιανός, θεωρούσε όμως τη θρησκεία, κατώτερη των επιστημών, όσο αφορά 
την υπόθεση της ανθρώπινης εξέλιξης.  Ο κόμης ντε Σαιν Σιμόν υποστήριξε επίσης την κατάργηση του 
χρήματος. Το σύνολο της θεωρίας του ονομάστηκε Κοινωνιστική θεωρία ή σαινσιμονισμός ή Νέος 
Χριστιανισμός. 
Ο Σαιν Σιμόν ήθελε να εκδιώξει από την εξουσία τους ευγενείς, τους δικαστές και τους ιερείς. Όραμα του 
ήταν η συμφιλίωση των αφεντικών με τους εργάτες. Με άλλα λόγια πίστευε στη συνεργασία των τάξεων στη 
βάση του αλληλοσεβασμού και όχι στην πάλη των τάξεων. 
Μετά το θάνατο του Σαιν Σιμόν, ο μαθητής του Μπαρτελεμύ Προσπέρ Ανφαντέν αποφάσισε να εφαρμόσει 
τον Κοινωνισμό στην πράξη. Το 1832, ο Ανφαντέν με τους μαθητές του εγκαταστάθηκαν σε ένα μεγάλο κτήμα 
στο Μενιλμοντάν, κοντά στο Παρίσι. Στο κοινόβιο αυτό δεν υπήρχαν υπηρέτες ούτε ατομική ιδιοκτησία. 
Αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον αδελφό. Φορούσαν ειδική στολή. Πίστευαν στην αλληλεγγύη και την 
αλληλοβοήθεια. Δεν ήταν οι μόνοι που προσπάθησαν να εφαρμόσουν τις αρχές του Σαιν Σιμόν. Για κάποια 
χρόνια ο Σαιν Σιμονισμός υπήρξε πράγματι κίνημα. 
Ο Σαιν Σιμόν επηρέασε αρκετά τον Μαρξ. Ίσως ήταν ο πρώτος στοχαστής που ανέλυσε τις ιστορικές 
μεταβολές με βάση την πάλη των τάξεων. Το ιδανικό του για μία κοινωνία όπου οι πλούσιοι θα 
συνεργάζονται με τους εργάτες (καθώς δεν πίστευε στην ταξική επανάσταση) βρήκε εκπροσώπους αργότερα 
στους σοσιαλοδημοκράτες και τα πολιτικά τους πιστεύω. Κάποιοι οπαδοί του Σαιν Σιμόν δημιούργησαν τη 
διώρυγα του Σουέζ συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στην καπιταλιστική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε εκείνη 
την εποχή. 
  
Ο Ρόμπερτ Όουεν (1771-1858), Βρετανός, ήταν 
αρχικά βιομήχανος και επιτυχημένος 
επιχειρηματίας. Προσπάθησε να εφαρμόσει 
στην επιχείρηση του κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις για να βοηθήσει τους 
εργαζόμενους. Αυτές του οι κινήσεις είχαν 
αξιοσημείωτο αντίκτυπο σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Ο Όουεν είναι ο πρώτος που βλέπει 
ότι οι εργάτες γίνονται ανήθικοι γιατί οι 
συνθήκες διαβίωσης τους είναι άθλιες. Στις 
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που επέβαλε 
προσπάθησε να οργανώσει τη ζωή των εργατών 
με ανθρώπινο τρόπο. Ενδεικτικά πρέπει να 
αναφέρουμε ότι είναι ο πρώτος που δημιουργεί 
νηπιαγωγεία για τα παιδιά των εργατών. Οι 
εργάτες του ανταποδίδουν με μεγάλη 
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παραγωγή και πολλά κέρδη. 
Όταν όμως ο Όουεν προσπαθεί να περάσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο συναντά την άρνηση 
της εξουσίας. Σταδιακά ο Όουεν βλέπει ότι το σύστημα δεν θέλει να αποδεχτεί τις ανθρωπιστικές του 
προτάσεις περί δημιουργίας αυτοσυντηρούμενων κοινωνικά οργανωμένων κοινοτήτων.  
 
Ο Ετιέν Καμπέ (Étienne Cabet, Ντιζόν 1788 – Μισούρι, ΗΠΑ 1856), πίστευε ότι η κοινοκτημοσύνη των αγαθών 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα μόλις την υιοθετήσει ένα έθνος ή η κυβέρνησή του, όχι με τη βία, αλλά 
με συζήτηση, προπαγάνδα και πειθώ. Κατά τη γνώμη του η πρόοδος της βιομηχανίας καθιστούσε ευκολότερη 
την εγκαθίδρυση της κοινοκτημοσύνης των αγαθών. Το έργο του «Ταξίδι στην Ικαρία16» εκδόθηκε το 1839 σε 
λίγα αντίτυπα, επανεκδόθηκε το 1840 και ως το 1948 έκανε πέντε εκδόσεις. Μέσα στην ανεργία και τη 
φτώχια που επικρατούσε τότε στη γαλλική εργατική τάξη, η Ουτοπία του Καμπέ έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. 
Στην επιτυχία του βιβλίου συντέλεσαν οι προσωπικές περιπέτειες του λόρδου και οι θεϊκές Ικάριες γυναίκες 
που συναντά κατά το ταξίδι του στην τελειότερη χώρα του κόσμου, την Ικαρία. Θυμίζει έντονα την Ατλαντίδα 
του Πλάτωνα.   
Το πολίτευμα της Ικαρίας του είναι αβασίλευτη δημοκρατία και η βούληση του λαού είναι κυρίαρχη, αλλά 
μπορεί να εκφρασθεί μόνο διά μέσου της Εθνοσυνέλευσης ή ενός βουλευτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
παρθένα φύση, τα φυσικά οικοσυστήματα δεν υπάρχουν στην Ικαρία. Από την εποχή της αναζήτησης της 
σχέσης της ανθρώπινης κοινωνίας με τη φύση του Ρουσσώ (1762), μέχρι το 1839 και τον Καμπέ η Ουτοπία 
έχει χάσει ριζικά τα οικολογικά χαρακτηριστικά.    
Το «Ταξίδι στην Ικαρία» θεωρήθηκε από ορισμένους ως βίβλος του Ικάριου κομμουνισμού. Ξεφύτρωσαν τότε 
πολλοί σύλλογοι που συγκέντρωναν χρήματα για να ιδρύσουν κοινότητες Ικάριων στην Αμερική. Το 1847 
στρατολόγησε ο ίδιος ο Καμπέ μέλη που θα σχημάτιζαν τον πυρήνα ενός καινούργιου έθνους στην Αμερική. 
Ο Οουεν του σύστησε το Τέξας. Η εγκατάσταση στο Τέξας απέτυχε και οι Ικάριοι άποικοι μεταφέρθηκαν σε 
μια τέως μορμονική αποικία στο Ναούβο, κοντά στο Σαιν Λούις. Η αποικία ιδρύθηκε αλλά  εξασθένισε λόγω 
εσωτερικών προστριβών. Το 1856 ο Καμπέ πέθανε απογοητευμένος την ίδια χρονιά. Ωστόσο, αρκετές 
κοινότητες Ικάριων επέζησαν για μερικές δεκαετίες. Η τελευταία διαλύθηκε το 189817.  
 
Α.3. Ουτοπία και μαρξισμός.  
 
Ο όρος «ουτοπικοί σοσιαλιστές» είναι του Μαρξ και του Εγκελς που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο 
Κομμουνιστικό Μανιφέστο (1848)18. Από  τότε και μετά οι κοινωνικοί πειραματιστές στην Ελβετία, στη Γαλλία, 
στην Αγγλία, στην Αμερική που ασχολήθηκαν με τον εφαρμοσμένο μετασχηματισμό της κοινωνίας, που 
αντιμετωπίζονταν εχθρικά από τα κυρίαρχα πολιτικά κατεστημένα,  αντιμετωπίζονταν εχθρικά και από τους 
μαρξιστές ως πολιτική ρετσινιά. Πριν το τέλος της ζωής του ο Ένγκελς γράφει το σημαντικό βιβλίο 
Σοσιαλισμός Ουτοπικός και Επιστημονικός, 1880. Η επιτυχία του βιβλίου Ουτοπικός και Επιστημονικός 
Σοσιαλισμός βοήθησε ώστε να καθιερωθεί η φήμη του Μαρξ και του Ένγκελς σε μια νέα γενιά σοσιαλιστών 
διεθνώς. 
Ο Ένγκελς πίστευε ότι οι Φουριέ, Σαιν Σιμόν και Όουεν υπήρξαν μεγάλες προσωπικότητες.  Όμως ο Ένγκελς 
πιστεύει ότι οι Ουτοπικοί σοσιαλιστές δεν παρουσιάστηκαν σαν εκπρόσωποι του προλεταριάτου. Δεν 
μπόρεσαν να δουν, λέει ο Ένγκελς, ότι η εργατική τάξη είναι ο βασικό φορέας της επανάστασης. Έτσι αν και οι 
αναρχικοί και οι μαρξιστές επηρεάστηκαν από τους Ουτοπικούς σοσιαλιστές, είναι πολλά εκείνα που τους 
διαφοροποιούν. Ο Μαρξ και ο Μπακούνιν δεν έβλεπαν ρομαντικά την πολιτική και δεν πίστευαν ότι η 
εργατική τάξη μπορούσε ανώδυνα και χωρίς βία να αποτιναχτεί από τα δεσμά της εξουσίας19.    
Η κριτική που δέχθηκαν οι ουτοπικοί σοσιαλιστές υπήρξε σκληρή. Ο Ένγκελς αλλά και αναρχικοί τους 
άσκησαν έντονη κριτική γιατί μιλούσαν για μία ιδανική κοινωνία ενώ δε μιλούσαν για το πώς θα φτάσει 
κάποιος εκεί.  
Αυτή η πολιτική «αφαίρεση» της κοινωνικής δυναμικής και των κοινωνικών πειραματισμών, η μεταστροφή 
προς το μαρξισμό και την κυρίαρχη αντίληψη της πάλης των τάξεων έσβησε, στα τέλη του 19ου αιώνα ακόμη 
και τη μνήμη για τις δυνατότητες και τα προβλήματα εκείνων των ουτοπικών κοινωνιών. Έμειναν μόνο τα 
θεωρητικά βιβλία περί ουτοπίας και ελάχιστα στοιχεία.  
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Είμαστε στην εποχή που η απελευθερωτική επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης άρχισε να μειώνεται. 
Αναπτύσσεται ραγδαία η  επιστημονική και βιομηχανική επανάσταση, με εισροές από τη μαζική εξόρυξη και 
εκμετάλλευση του κάρβουνου  και του πετρελαίου, και μετέπειτα της πυρηνικές ενέργειας. Σχηματίζεται 
γρήγορα ο κόσμος της νεοτερικότητας (μοντερινισμού) του 20ου αιώνα στην ΕΣΣΔ, στη χιτλερική Γερμανία,  
στο δυτικό κόσμο.  Η ιδιοκτησία και το χρήμα άρχισαν να θεωρούνται απαραίτητα. Οι εργαζόμενοι 
αισθάνονται ασφάλεια αν δουλεύουν οχτώ ώρες την ημέρα, και ζουν σε πολύ καλύτερες και συνεχώς 
βελτιούμενες συνθήκες στην πόλη. Δεν υπάρχει χώρος για κοινωνικούς πειραματισμούς στο τέλος του 19ου 
αι. και στον ανταγωνιστικό 20ο αιώνα. Είναι η ώρα για αντίστοιχες θεωρίες.   
 
Β. Μαρξισμός:  
Ο Μαρξισμός στηρίζεται στην υλιστική αντίληψη της ιστορίας και στην κατανόηση ότι η βάση της 
καπιταλιστικής συσσώρευσης είναι η εκμετάλλευση των εργατών. Θεμελιώνει τον  επιστημονικό σοσιαλισμό, 
τον ιστορικό υλισμό, την πολιτική οικονομία, γράφονται σημαντικά βιβλία όπως η Κατάσταση της Εργατικής 
Τάξης στην Αγγλία,  Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους (όπου αναλύεται 
η καταπίεση των γυναικών ως ένα αφύσικο δημιούργημα των ιδιοκτησιακών σχέσεων), Η διαλεκτική της 
φύσης, Ο Πόλεμος των Χωρικών, Η Γερμανική Ιδεολογία, Ο Λούντβιχ Φόυερμπαχ και το τέλος της κλασικής 
γερμανικής φιλοσοφίας, Το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος. 
Στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 1847, η Ένωση των Δικαίων μετονομάζεται σε Κομμουνιστική Ένωση και το 
σύνθημά της έγινε «Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε», αντί για το προηγούμενο «Όλοι οι άνθρωποι 
είναι αδέλφια».  
Η πιο καταστροφική πλευρά αυτής της καινούριας κοινωνίας κατά τον Ένγκελς ήταν ότι, όχι μόνο δεν 
πρόσφερε περισσότερη ευημερία στους εργάτες και τις εργάτριες, αλλά το αντίθετο: η ανάπτυξη του 
καπιταλισμού είχε ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιου πλούτου για κάποιους και 
μεγαλύτερης δυστυχίας για τους πολλούς. Οι μηχανές, που θα έπρεπε να κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, στην 
πραγματικότητα έπαιρναν τις θέσεις εργασίας και έριχναν τους μισθούς20. Η επίτευξη της πραγματικής 
απελευθέρωσης είναι δυνατή μόνο στον πραγματικό κόσμο και με τη χρήση πραγματικών μέσων … η δουλεία 
δεν μπορεί να καταργηθεί χωρίς την ατμομηχανή και τις μηχανές νηματουργίας, η δουλοπαροικία δεν μπορεί 
να καταργηθεί χωρίς τη βελτίωση της γεωργίας … γενικά, οι άνθρωποι δεν μπορούν να απελευθερωθούν 
όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν φαγητό και ποτό, σπίτι και ρούχα σε επαρκή ποιότητα και 
ποσότητα. Η «απελευθέρωση» είναι μια πράξη ιστορική, όχι διανοητική. 
Η ανάλυση του καπιταλισμού που ανέπτυξαν ο Μαρξ κι ο Ένγκελς τους  οδήγησε να θεωρήσουν δεδομένο ότι 
η επανάσταση θα συμβεί.  
Αυτή η ανάλυση περί συνεχούς οικονομικής εξαθλίωσης και μεγαλύτερης δυστυχίας για τους πολλούς και για 
το αδύνατο της απελευθέρωσης  όχι μόνο δεν επιβεβαιώνεται αλλά μετά την κυριαρχία και επέκταση του 
καταναλωτισμού γίνεται πολύ αδύναμη. Η εξαθλίωση πράγματι υπάρχει αλλά βρίσκεται σήμερα σε άλλα 
πεδία, στον κοινωνικό έλεγχο, στην κοινωνική αλλοτρίωση, στην επέκταση της εκμετάλλευσης σε φτωχότερες 
χώρες, στην εξαθλίωση του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, στην υπόσκαψη της 
ανθρώπινης υγείας, στην πολεμική βία, στη συνεχή συσσώρευση του πλούτου, στην κυριαρχία των  
πλουτοπαραγωγικών πηγών, στην κατευθυνόμενη πληροφόρηση, στην κινεζοποίηση του τρίτου κόσμου, στη 
βιομηχανία των παραισθήσεων, στα πολιτικά καθεστώτα εγκάθετων των μεγάλων δυνάμεων.    
 
Η δύναμη των ενδιάμεσων κοινωνικών στρωμάτων. Δύο παραδείγματα: 
1. Οι επαναστάσεις του 184821 ήταν αστικές, όχι εργατικές –αυτό σήμαινε ότι σε χώρες όπως η Γερμανία, οι 

φιλελεύθεροι καπιταλιστές και τα μεσαία στρώματα, όπως οι γιατροί και οι δικηγόροι, καθόρισαν την 
πορεία της επανάστασης, παρόλο που είχε στηριχτεί από τις φτωχότερες τάξεις: τους αγρότες, τους 
τεχνίτες και την αναδυόμενη εργατική τάξη. 
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 Οι Επαναστάσεις του 1848, γνωστές σε ορισμένες χώρες ως Άνοιξη των Εθνών, Άνοιξη των Λαών
 
ή Έτος Επανάστασης, ήταν μια 

σειρά πολιτικών αναταραχών σε όλη την Ευρώπη το 1848. Παραμένει το πιο διαδεδομένο επαναστατικό κύμα στην ευρωπαϊκή 
ιστορία. Οι επαναστάσεις είχαν ουσιαστικά φύση δημοκρατική και φιλελεύθερη, με στόχο την κατάργηση των 
παλαιών μοναρχικών δομών και τη δημιουργία ανεξάρτητων εθνικών κρατών. Η πρώτη επανάσταση άρχισε τον Ιανουάριο 
στη Σικελία. Οι επαναστάσεις στη συνέχεια εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη μετά από νέα επανάσταση που ξεκίνησε στη Γαλλία το 
Φεβρουάριο. Πάνω από 50 χώρες επηρεάστηκαν, αλλά χωρίς συντονισμό ή συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων επαναστατών τους.  
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%
CF%84%CE%BF%CF%85_1848 
 

https://www.marxists.org/ellinika/archive/marx/works/1880/scientific-utopian-socialism.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1848
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1848


2. Μια τρίτη ομάδα σοσιαλιστών γεννήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1880: οι Φαβιανοί. Αντίθετα με τις 
άλλες ομάδες, οι Φαβιανοί προσέλκυαν αποκλειστικά ανθρώπους από τα μορφωμένα μεσαία στρώματα, 
όχι εργάτες και εργάτριες. Στην αρχή, κάποια από τα μέλη της έδειχναν συμπάθεια προς τις αριστερές 
ιδέες. Όμως, οι αυξανόμενες ταξικές συγκρούσεις στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1880, ιδιαίτερα οι 
ταραχές που προκάλεσαν οι άνεργοι το 1886 και οι μάχες στην πλατεία Τραφάλγκαρ το 1887, οδήγησαν 
τους ηγέτες τους να απομακρυνθούν συνειδητά από οποιοδήποτε φλερτάρισμα με την επαναστατική 
αλλαγή και να κινηθούν προς τη θεωρία της σταδιακής μετάβασης, η οποία τελικά επηρέασε το Εργατικό 
Κόμμα. 

 
Ο μαρξισμός και ο αναρχισμός θεωρούνται συνεχιστές του ουτοπικού σοσιαλισμού. Σε αντίθεση όμως με τον 
ουτοπικό σοσιαλισμό και οι δύο αυτές κοσμοθεωρίες, έθεσαν ως πρωτεύοντα στόχο τους την αναγκαιότητα 
της ταξικής πάλης ως μέσο ανατροπής της καπιταλιστικής εξουσίας.  Για να δημιουργηθεί σε μαζική κλίμακα 
αυτή η κομμουνιστική συνείδηση και για να επιτευχθεί ο ίδιος ο στόχος, είναι αναγκαία η αλλαγή των 
ανθρώπων σε μαζική κλίμακα, μια αλλαγή που μπορεί να συμβεί μόνο μέσα σε ένα πρακτικό κίνημα, σε μια 
επανάσταση. Επομένως, αυτή η επανάσταση είναι απαραίτητη όχι μόνο γιατί η άρχουσα τάξη δεν μπορεί να 
ανατραπεί με κανέναν άλλο τρόπο, αλλά επίσης επειδή η τάξη που κάνει την ανατροπή μόνο μέσα σε μια 
επανάσταση μπορεί να απαλλαγεί από όλη τη βρωμιά των αιώνων και να γίνει κατάλληλη για να θεμελιώσει 
την κοινωνία από την αρχή. 
Εδώ φαίνεται να επανέρχεται το θέμα του Κοινωνικού Συμβολαίου, αλλά από τα κάτω, από την εργατική τάξη 
και δια της επιβολής. Ωστόσο, ο μαρξισμός φαίνεται να είναι μια επίσης ανολοκλήρωτη θεωρία, γιατί 
αντιλαμβάνεται την «ανάπτυξη» με τον ίδιο τρόπο όπως ο καπιταλισμός, θεωρώντας ότι η ιδιοκτησία στα 
μέσα παραγωγής είναι το κύριο πρόβλημα. Ταυτόχρονα δεν καταφέρνει να ενσωματώσει στη θεωρία την 
οικολογική συνιστώσα, γιατί αντιλαμβάνεται τη φύση ως το ανόργανο σώμα του ανθρώπου. Η θεώρηση της 
Πολιτικής Οικονομίας δεν ενσωματώνει οργανικά και τη διαλεκτική της φύσης. Τα μεγάλα αναπτυξιακά 
συστήματα του σοσιαλισμού μεριμνούν για  την οργανωμένη ενσωμάτωση της Τεχνολογίας απαιτούν όμως 
την προσαρμογή της φύσης σε αυτά. Έτσι έχουμε μια 
ανολοκλήρωτη θεωρία όπου τα μέρη του συστήματος Οικονομία-
Κοινωνία δεν περιλαμβάνουν το Περιβάλλον, κάτι που έγινε έναν 
αιώνα μετά με το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης.  Πράγματι η 
θεωρία μετά τον Μάρξ τον Ένγκελς δεν έχει εξελιχθεί ακόμη και 
σήμερα, κάτι που ίσως δείχνει την περιορισμένη δυνατότητά της 
να ενσωματώσει την οικολογική συνιστώσα.  
 Το επιχείρημα των μαρξιστών είναι ότι και τα περιβαλλοντικά και 
τα οικολογικά ζητήματα και η κλιματική αλλαγή, όλα θα λυθούν 
αφού γίνει η επανάσταση από την εργατική τάξη. 
Ωστόσο, σήμερα, μετά το 1968 η αριστερά, όπως και όλες οι 
πολιτικές δυνάμεις, άρχισε να διαφοροποιείται από την αρχική 
θεωρία του Μαρξισμού, ιδίως στα θέματα της βίαιης 
επανάστασης και της δικτατορίας του προλεταριάτου22.   
Ο σημερινός κόσμος της μετανεωτερικής περιόδου είναι πλέον 
μικτός, πολύχρωμος και η μαρξιστική θεωρία δεν τον καλύπτει, ούτε ακόμη και αυτή των εργατικών και των 
σοσιαλιστών.  
 
Γ. Αναρχία  
 Ο Oυίλιαμ Γκόντγουιν (William Godwin, 1756 -1836) ήταν Άγγλος πολιτικός φιλόσοφος, συγγραφέας και 
δημοσιογράφος. Υπήρξε από τους σημαντικότερους διανοητές που υποστήριξαν θεωρητικά την αθεΐα και 
τον αναρχισμό. Έδινε έμφαση στην πλήρη ελευθερία του ατόμου από την κρατική καταπίεση. 
Στην κυριολεξία αναρχία σημαίνει «χωρίς εξουσία» και το κοινό χαρακτηριστικό όλων των αναρχικών 
κινημάτων είναι το αίτημά τους για κατάργηση του κράτους, το οποίο βλέπουν ως βασικό καταπιεστικό 
παράγοντα περιορισμού της ελευθερίας του ατόμου ή / και της κοινωνίας. Ο όρος αναρχισμός αρχικά είχε 
αρνητική έννοια, διότι αναρχία στην καθομιλουμένη συνήθως σήμαινε χάος κοινωνικό, πολιτικό και όχι μόνο. 
Η απαραίτητη σύνδεση με τη βία και το χάος ωστόσο είναι προπαγανδιστική, καθώς ορισμένοι θεωρητικοί 
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 Ενδιαφέρον έχει αυτή την περίοδο η προσπάθεια ορισμένων αριστερών κομμάτων να «οικολογικοποιηθούν». Στην Ελλάδα αυτό 
εκδηλώθηκε με τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ένα βραχύβιο τίτλο που είχε μια περίοδο ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ πριν μετεξελιχθεί σε ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ συνκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ και τους Οικολόγους 
Πράσινους αναγνωρίζοντας την αυτονομία της Πολιτικής Οικολογίας. 

Διάγραμμα 5 Το μοντέλο της αειφόρου ή 
διαρκούς ανάπτυξης που υιοθέτησε στη δεκαετία 

του ’80 ο ΟΗΕ και η ΕΕ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B5%CE%90%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1


αναρχικοί θεωρούν τη βία όχι μόνο ακατάλληλο μέσο επιβολής, αλλά επίσης την εξισώσουν με 
την αστική ηθική, εγκρίνοντάς την μόνο ως μέσο αυτοάμυνας. 
Η λέξη αναρχία, όπως τη χρησιμοποιούν οι περισσότεροι αναρχικοί, δηλώνει μια αρμονική αντιεξουσιαστική 
και αταξική κοινωνία, που στηρίζεται στις δυνατότητες της εθελοντικής συνεργασίας και αμοιβαίας βοήθειας 
των ανθρώπων με βάση τον ατομικό αυτοπροσδιορισμό και την προσωπική συμμετοχή. Στη θέση των 
σημερινών ιεραρχικών, εξουσιαστικών πολιτικών δομών και οικονομικών θεσμών, οι αναρχικοί προτείνουν 
κοινωνικές σχέσεις θεμελιωμένες στην «εκούσια» συλλογική συγκρότηση αυτόνομων ατόμων και κοινοτήτων 
την αλληλεγγύη και την αυτοδιαχείριση. Ενώ συχνά ο αναρχισμός ορίζεται από αυτό στο οποίο εναντιώνεται, 
εντούτοις οι αναρχικοί ανά τις εποχές προσέφεραν σύμφωνα με το όραμα για αυτό που πιστεύουν ότι είναι η 
αληθινά ελεύθερη κοινωνία. 
Περίοδος μέχρι το 1960: Εμφανίζονται οι τάσεις κοινωνικού αναρχισμού μες στο 
ευρύτερο σοσιαλιστικό κίνημα, και τελικά ο αναρχισμός, ως μια ξεχωριστή πολιτική ιδεολογία (1870 όταν 
ο Μιχαήλ Μπακούνιν και οι υποστηρικτές του αποσπάστηκαν από την Πρώτη Διεθνή).   Οι αναρχικοί αυτοί, 
περίπου από το 1860 έως τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, συμμετείχαν ενεργά στο εργατικό κίνημα παράλληλα με 
όλες τις σοσιαλιστικές πολιτικές ομάδες. Το όραμά τους για το μέλλον συνήθως αφορούσε 
μία κομμουνιστική ή κολεκτιβιστική αντεξουσιαστική κοινωνία, η οποία θα λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά σε 
επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και θα βασίζεται στην εργατική αυτοδιεύθυνση. Η πίστη του Μπακούνιν σε έναν 
«αντιεξουσιαστικό σοσιαλισμό» έβαλε τα θεμέλια για τον αναρχοκολεκτιβισμό ή κολεκτιβιστικό αναρχισμό, 
πάνω στον οποίο στηρίχτηκαν οι περισσότερες αναρχικές θεωρίες όπως ο αναρχοσυνδικαλισμός, 
ο οικοαναρχισμός, ο αναρχοκομμουνισμός κλπ. Ο αναρχισμός του 20ου αιώνα αρνείται τη μεταβατική 
περίοδο της δικτατορίας του προλεταριάτου, προωθεί την αυτοδιαχείριση και εστιάζει στην προσωπική 
ευθύνη που έχει το άτομο για τις πράξεις του απέναντι στον εαυτό του και το κοινωνικό σύνολο, του οποίου 
είναι μέλος.  
Περίοδος μετά το 1960: Κατά τις δεκαετίες του 1960 και του '70, με την εμφάνιση στις χώρες 
της Δύσης αντικαθεστωτικών πολιτισμικών κινημάτων ο αναρχισμός γνώρισε μία νέα άνθηση η οποία 
οδήγησε σε σημαντικές θεωρητικές εξελίξεις και μία νέα πολυδιάσπαση του χώρου. 
Ο ανανεωμένος αυτός αναρχισμός αναδύθηκε μέσα από τον ευρύτερο χώρο του ελευθεριακού μαρξισμού 
και από τα κοινωνικά κινήματα της δεκαετίας του '60 και του '70 που εστίαζαν σε μεμονωμένα ζητήματα, 
χωρίς απαραίτητα σαφώς καθορισμένη πολιτική τοποθέτηση (π.χ. φεμινισμός, οικολογικό 
κίνημα, αντιπυρηνικό κίνημα, φοιτητικό κίνημα). Έτσι προέκυψαν νέοι τύποι αναρχισμού όπως ο πράσινος 
αναρχισμός (π.χ. κοινωνική οικολογία, οικοαναρχισμός, πρωτογονισμός κλπ), και ο αναρχοφεμινισμός και  
καινούργιες πρακτικές οι οποίες δεν συσχετίζονταν με το κλασικό αναρχικό ή με το εργατικό κίνημα, όπως 
το μαύρο μπλοκ, ή ευρύτερα η άμεση δράση, οι καταλήψεις εγκαταλελειμμένων κτηρίων και η έμφαση 
στη συναίνεση. Κατά τη δεκαετία του '70 προέκυψε και ο εξεγερσιακός αναρχισμός, δίνοντας έμφαση στην 
αυθόρμητη ακτιβιστική δράση, με στόχο την υπεράσπιση αυτόνομων ζωνών (π.χ. καταλήψεις κτηρίων σε 
αστικά κέντρα). Είναι συνήθως άτυπα οργανωμένοι σε ένα δίκτυο αυτοτελών ομάδων συνάφειας, με 
αποτέλεσμα να είναι δυσκολότερη η καταστολή του ολικού κινήματος.  
 
Τύποι αναρχισμού 
Μια καλή παρουσίαση των τύπων του αναρχισμού υπάρχει στο 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE
%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 και παρουσιάζεται εδώ σε 

Παράρτημα. Αναφέρονται: Αναρχοκολεκτιβισμός, 
Αναρχοκομμουνισμός, Αναρχοσυνδικαλισμός, Αναρχοχριστιανισμός, 
Αναρχοκαπιταλισμός, Αναρχοπρωτογονισμός ή Πριμιτιβισμός, 
Πράσινος αναρχισμός, Μεταμοντέρνος αναρχισμός, Εξεγερσιακός 
αναρχισμός, Μεταριστερός αναρχισμός.  
 
Συνοπτικά:  
Αναρχοκολεκτιβισμός μορφή άκρατου σοσιαλισμού με ύπαρξη 

μισθολογικού συστήματος διανομής.  
Αναρχοκομμουνισμός, χωρίς μισθολογικό σύστημα διανομής (Π. 

Κροπότκιν- υπάρχει εξελικτικό πλεονέκτημα που προσδίδουν 
στα μέλη μίας κοινότητας η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη). 

Αναρχοσυνδικαλισμός, τα εργατικά μαχητικά σωματεία η μόνη 
δύναμη ικανή για επαναστατική κοινωνική αλλαγή (ΗΠΑ πριν το 1924, Ισπανία 1936). 

Εικόνα 2 Γέννηση, σχολείο, δουλειά, 
οικογένεια, θάνατος. Αν κάποιος βγει έξω 

από τη γραμμή παραγωγής καταστρέφεται 
από το σύστημα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82
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Αναρχοχριστιανισμός, (Τολστόι: Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας). Μεγάλος σεβασμός στις 
κοινότητες μοναχών. Είναι πιο κοντά στον «κοινωνικό» αναρχισμό από ό,τι στον αναρχοατομικισμό. 
Συχνά είναι πασιφιστικός και απορρίπτει τον πόλεμο 

Αναρχοκαπιταλισμός,  ή αναρχισμός της ελεύθερης αγοράς, κοινωνικό μοντέλο στηριγμένο αποκλειστικά 
στην ατομική ιδιοκτησία και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. (Ρόθμπαρντ). Οι περισσότεροι σοσιαλιστές 
και νεότεροι αναρχικοί  θεωρούν τον αναρχοκαπιταλισμό ως ακραία εκδοχή 
του νεοφιλελευθερισμού23. 

Αναρχοπρωτογονισμός ή Πριμιτιβισμός, σύγχρονη τάση κατά του καταμερισμού εργασίας και κατά της 
εξειδίκευσης. Η μετάβαση στις αγροτικές κοινωνίες, δημιούργησε ιεραρχικές δομές και την αλλοτρίωση 
των ανθρώπων. (Λουδίτες). 

Πράσινος αναρχισμός, κράμα από κοινωνικούς οικολόγους, φεμινιστές, κατάστασιακούς, 
αναρχοπρωτογονιστές,  οικοαναρχικούς,  υποστηρικτές του αντιβιομηχανισμού και μετααριστερούς. Οι 
οργανισμοί της εξουσίας (το κράτος, ο καπιταλισμός, η παγκοσμιοποίηση, η κτηνοτροφία, 
η πατριαρχία, η τεχνολογία ή / και η εργασία) είναι εγγενώς καταστροφικοί και πρέπει να εξαλειφθούν 
με άμεση και αυτόνομη δράση, σαμποτάζ, εξέγερση, επανασύνδεση με τη φύση και ιδίως 
τη βιοπεριοχή  

Μεταμοντέρνος αναρχισμός, ή μεταδομικός αναρχισμός (δεκαετία του 1980). Η εξουσία δεν είναι μία 
αντικοινωνική υπερβατική ουσία η οποία διέπει το κράτος και το κεφάλαιο, αλλά ένα σύνολο σχέσεων 
που χαρακτηρίζουν κάθε τύπου αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων και δεν εκπορεύονται από ένα κέντρο 
μα ασκούνται κατανεμημένα από αμέτρητα σημεία. Το ζήτημα για τον μεταμοντέρνο αναρχισμό είναι η 
διατήρηση μίας πλαστικότητας και ευμεταβλητότητας στις σχέσεις εξουσίας στο πεδίο της 
καθημερινότητας, ώστε να μην αποκρυσταλλώνονται σε παγιωμένες, ασύμμετρες σχέσεις κυριαρχίας. 
(Ζαν Μποντριγιάρ, Ζιλ Ντελέζ, Μισέλ Φουκώ, Μάης του '68, αναρχοατομικισμός του Στίρνερ). 

Εξεγερσιακός αναρχισμός, (Ιταλία από το 1968 ως τις αρχές του ‘80) δράση μέσα από παροδικές ομάδες 
συνάφειας και αυτόνομες ζώνες στο εσωτερικό των αστικών κέντρων (π.χ. καταλήψεις), εστίες 
κατανεμημένης αυτοδιαχείρισης, ελεύθεροι χώροι στέγασης, νησίδες οικοδόμησης μη 
εμπορευματικών σχέσεων και δραστηριοτήτων, κέντρα μίας εναλλακτικής, αντιιεραρχικής 
κοινωνικοποίησης 

Μεταριστερός αναρχισμός, απόρριψη παντός τύπου τυπικής οργάνωσης (π.χ. σε συνδικάτα) ως ιεραρχικής 
πρακτικής, άρνηση της αρχής της πλειοψηφίας σε αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες χάριν της αρχής της 
συναίνεσης και στηλίτευση της επικέντρωσης του κοινωνικού βίου στη λειτουργία της οικονομίας. Ο 
μεταριστερός αναρχισμός επικαλύπτεται σημαντικά με τον εξεγερσιακό, τον μεταμοντέρνο και με 
ορισμένες όψεις του πράσινου αναρχισμού. 

 
Προς μια σύνθεση 
 
Από την αναδρομή που έγινε μπορούν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις: 
1. Υπάρχει διαχρονική μετατόπιση των ίδιων των πολιτικών θεωρήσεων της ουτοπίας, του μαρξισμού, της 

αναρχίας από εποχή σε εποχή. Έτσι, η ουτοπία του Ρουσσώ που προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη 
σχέση της κοινωνίας με την παρθένα φύση μετασχηματίζεται σε μια θεώρηση όπου η παρθένα φύση δεν 
υπάρχει (Φουριέ, Καμπέ). Η αναρχία μπορεί να είναι φιλειρηνική ή να χρησιμοποιεί βία. Να 
μετατοπίζεται από το κοινωνικό στο ατομικό. Ο μαρξισμός επίσης εμφανίζει μετατόπιση της θεώρησής 
του από τα κομμουνιστικά κόμματα στα αριστερά. Σημαντικές ανατροπές ή μετασχηματισμούς των 
θεωριών έφεραν η εποχή της νεωτερικότητας (του μοντερνισμού) και η εποχή μετά το 1968 (Μάης). 
Μετά το Μάη του 1968 γεννιέται και η πολιτική οικολογία ως συνισταμένη των νέων κινημάτων της 
10ετίας του 60.  

2. Υπάρχουν τρία κομβικά ζητήματα, το ζήτημα της βίας/μη βίας,  το αφετηριακό ζήτημα του καλού και του 
κακού, το ζήτημα της ιδιοκτησίας και της συνεπόμενης συσσώρευσης πλούτου και της αποτροπής της. 
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 Στο «Aναρχία, Kράτος και Oυτοπία» (1974) ο Robert Nozick  Θεωρεί ανήθικη κάθε παρέμβαση του κράτους να υποχρεώσει τους 
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Πηγή: https://www.medium.gr/2008-09-09-08-19-05/577-robert-nozick-1938-2002.html 
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3. Υπάρχει ένας παράγοντας που ρυθμίζει την εφαρμογή της κάθε θεωρίας δηλαδή τη μετάβαση στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα: Κοινωνικό Συμβόλαιο και Πολιτεία με ρυθμιστή την γενική βούληση (Ρουσσώ), η 
λογική και η επιστήμη (Φουριέ), ο αλληλοσεβασμός και η έλλειψη χρήματος (Σαιν Σιμόν), η επανάσταση 
ως απελευθέρωση και η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής από την εργατική τάξη (Μάρξ, Μπακούνιν), η 
κατάργηση του κράτους και αυτοδιαχειριζόμενη αντιεξουσιαστική κοινωνία (αναρχία) σταδιακή 
μετάβαση (Φαβιανοί, σοσιοαλδημοκράτες).  

4. Οι πολιτικές θεωρίες μπορούν να χωριστούν σε δυο ομάδες. «Ελευθερία από κάτι»  ή «ελευθερία για 
κάτι». Η πρώτη είναι αρνητική ελευθερία γιατί αγωνίζεται να αποτινάξει ένα ζυγό, μια καταπίεση χωρίς 
να ορίζει την κοινωνική εξέλιξη,  η δεύτερη είναι θετική ελευθερία γιατί θέλει κατάλληλες κοινωνικές- 
πολιτικές προϋποθέσεις ώστε η δράση να γίνεται σε συνθήκες ελευθερίας και όχι καταπίεσης. 

5. Ο άνθρωπος είναι εκ γενετής καλός ή κακός; Η απάντηση σε αυτό το ηθολογικό ερώτημα αποτελεί τη 
βάση για τη γέννηση πολιτικών θεωριών. Συνοπτικά:  
Η θεολογική θεμελίωση της εξουσίας: Ο άνθρωπος είναι κακός λόγω του προπατορικού αμαρτήματος, 
και άρα χρειάζεται μιαν ισχυρή εξουσία εκ των άνω για να τον χαλιναγωγεί.  
Ουτοπική θεώρηση: Ο άνθρωπος είναι εκ γενετής καλός αλλά η απομάκρυνση από τη φύση τον έχει 
διαφθείρει. Απαιτείται βούληση και μετάβαση στην ελευθερία με την ύπαρξη Πολιτείας. 
Αναρχική θεώρηση: Ο λαός είναι καλός η εξουσία (Κράτος)  διαφθείρει. Η βούληση του λαού σημαίνει 
αυτοθέσμιση ή αυτονομία ως προϋπόθεση για την μετατροπή της τυπικής ισότητας σε κοινωνική 
ισότητα. 
Μαρξισμός: Ο άνθρωπος δεν είναι καλός ή κακός, αλλά δημιούργημα των κοινωνικών και οικονομικών 
συνθηκών. Χρειάζεται επανάσταση για μια νέα κοινωνία24. 
Σοσιαλδημοκρατία και Αριστερά: Ο άνθρωπος δεν είναι καλός ή κακός, αλλά δημιούργημα των 
κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. Χρειάζεται σταδιακή μετάβαση προς μια νέα κοινωνία. 

6. Η πολιτική οικολογία πιστεύει στη μη βία, στην ομαδική βελτίωση και κοινωνική απελευθέρωση μέσω της 
συλλογικής συναινετικής πράξης, στην ύπαρξη Πολιτείας που διευκολύνει τέτοιες διεργασίες, σε 
πολιτικές αποτροπής της συσσώρευσης πλούτου και εξουσιών, σε κατάλληλες τεχνολογίες,  και σε 
δράσεις που φέρνουν την ανθρώπινη κοινωνία σε καλύτερη σχέση με τη φύση. 
 

Στο τέλος του 20ου αιώνα οι μαρξιστικές θεωρίες δεν επιβεβαιώνονται. Ο υπαρκτός σοσιαλισμός καταρρέει.  
Ταυτόχρονα ο ίδιος ο καπιταλισμός μεταλλάσσεται. Κάνει αυξανόμενες προσπάθειες να ρυθμίσει την 
ελεύθερη αγορά μέσω των μονοπωλίων, των εθνικοποιήσεων και της παρέμβασης του κράτους, για να 
αποφύγει την κρίση του κορεσμού των μέσων παραγωγής. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Το ίδιο κάνει και με 
τους πολέμους. Προωθεί στην Ευρώπη τη μαλακότερη διακυβέρνηση (governance) σε αντικατάσταση του 
σκληρού κυβερνητισμού (government).    
Στην αυγή της 2ης χιλιετίας, παρόλο τον υπαρκτό «πολυθεϊσμό» των αξιών στις μεταμοντέρνες δημοκρατικές 
κοινωνίες,  τα κοινωνικά φόρουμ έδειξαν ότι, μπροστά στα υπαρκτά προβλήματα και αδιέξοδα, τα διάφορα 
πολιτικά ρεύματα εμφανίζονται ενωμένα κάτω από το σύνθημα  "Ενας άλλος κόσμος είναι εφικτός!".  
Το σύνθημα αυτό του νέου αντικαπιταλιστικού κινήματος που γεννήθηκε στο Σιάτλ, τη Γένοβα και το Πόρτο 
Αλλέγκρε εκφράζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη που ξεσηκώνονται ενάντια στην φτώχεια 
και τον πόλεμο και παλεύουν για μια καλύτερη κοινωνία.  
 
Τοποθετώντας την πολιτική οικολογία 
Η Πολιτική Οικολογία έχει πάρει τα εξής χαρακτηριστικά από τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις: 

 Ουτοπία. Ο πυρήνας της Ουτοπίας, το κοινωνικό συμβόλαιο, η μη βία, ο μετασχηματισμός του ατόμου σε 
άνθρωπο. Η Πολιτική Οικολογία συναντά την Ουτοπία στις καινοτόμες αναζητήσεις της.   

 Μαρξισμός. Ο ιστορικός υλισμός, η διαλεκτική, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 
ισότητα, η άρση της εκμετάλλευσης, το δίκαιο κράτος. Η Πολιτική Οικολογία συναντά τον Μαρξισμό  
στους θεσμούς –Συνδικάτα-δήμος-βουλή-ευρωβουλή κλπ. 

 Αναρχία. Συναίνεση, αυτοοργάνωση, οικοκοινότητες, ομοσπονδιοποίηση –τοπικοποίηση, άμεση 
δημοκρατία, συναίνεση. Η Πολιτική Οικολογία συναντά την Αναρχία σε πολλές εσωτερικές λειτουργίες 
(άμεση δημοκρατία, συναίνεση) και σε πρωτοποριακά σχήματα κοινωνικής οργάνωσης.  

 Αριστερά- Σοσιαλδημοκρατία. Σταδιακή μετάβαση, όχι επανάσταση,  έμφαση στη δημοκρατία, εναντίωση 
σε υπερεκμετάλλευση, θέσπιση κανόνων ελέγχου, ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα. Η Πολιτική 
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Οικολογία συναντά την Αριστερά και τη Σοσιαλδημοκρατία εκτεταμένα στους θεσμούς (Συνδικάτα-δήμος-
βουλή-ευρωβουλή).   

 
Σήμερα, τα αδιέξοδα της «ανάπτυξης» είναι ορατά.  
Η περίφημη πράσινη επανάσταση στη γεωργία της 10ετίας του 60 και 70 έφερε σε τρίτες χώρες τη 
μονοκαλλιέργεια και την εντατική γεωργία μεγάλων εισροών πόρων αυξημένης εξάρτησης (χρήση Ποικιλιών 
Υψηλής Απόδοσης, λιπάσματα, εντομοκτόνα, αρδευτικά έργα, καύσιμα, μηχανήματα), με τεράστιο 
οικονομικό, κοινωνικό και οικολογικό κόστος 25. Σήμερα οι υποσχέσεις βρίσκονται στο πεδίο των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών στη γεωργία, στην ιατρική και αλλού.  
Από το 1971 και κάθε δεκαετία γίνεται η παγκόσμια διάσκεψη για το περιβάλλον.  
Η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μεγάλες κρίσεις της χημικής βιομηχανίας. Αρχικά το DDT (1973) και 
μετά τους χλωροφθοράνθρακες και την τρύπα του όζοντος (1987). Είναι χαρακτηριστικό ότι η αντιμετώπιση 
γίνεται  με παγκόσμια διεθνή συμφωνία στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 μέσω της πολιτικής και της 
τεχνολογίας και χωρίς οι κοινωνικές διεργασίες ή αγώνες να επιβάλουν μέτρα για την καταπολέμηση της 
τρύπας του όζοντος.  
Σήμερα, νέα ζητήματα εγείρονται, όπως η κλιματική κρίση, οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες και η μάχη για 
επικίνδυνα χημικά (π.χ. roundup).  
Νεες θεωρητικές προσεγγίσεις αναπτύσσονται.  
Η απομεγέθυνση (degrowth) είναι ελκυστική γιατί μετριάζει τις επιπτώσεις και χαλαρώνει αρκετά τους 
αναπτυξιακούς δαιμονικούς κύκλους (vicious circles).  
Η Ανθρωπόκαινος θεώρηση, η αναζήτηση ενός νέου τύπου ανθρώπου αποτελούν καινοτόμες ηθολογικές 
προτάσεις.  
Σε περιόδους κρίσης, αλλά όχι μόνο, οι άνθρωποι φαίνεται συνεχώς να κατευθύνονται προς ορισμένα 
συστατικά της ουτοπίας δημιουργώντας σημαντικές παρακαταθήκες. Ο Μάης του 68, το φεμινιστικό κίνημα, 
το φιλειρηνικό αντιπολεμικό κίνημα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι  οικοκοινότητες26, οι τοπικές 
ανταλλακτικές μονάδες χρήματος όπως το bit coin, τα κιμπούτζ, τα γραμμάτια χρόνου, ένα τεράστιο 
περιβαλλοντικό κίνημα, οι σύγχρονες θεωρήσεις για τα Κοινά, οι αυτοδιαχειριζόμενες μονάδες, οι 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, η κοινωνική οικονομία και ο αναδυόμενος τρίτος τομέας, τα δίκτυα 
αλληλεγγύης, όλα αυτά και πολλά άλλα δείχνουν να διογκώνονται και να αποτελούν ένα βουβό κύμα, ένα 
πράσινο κύμα27 που εκδηλώνεται όλο και περισσότερο.  
Η πολιτική οικολογία πιστεύει στη μη βία, στην ομαδική βελτίωση και κοινωνική απελευθέρωση μέσω της 
συλλογικής συναινετικής πράξης, στην ύπαρξη Πολιτείας που διευκολύνει τέτοιες διεργασίες, σε πολιτικές 
αποτροπής της συσσώρευσης πλούτου και εξουσιών, σε κατάλληλες τεχνολογίες,  και σε οργάνωση και 
δράσεις που φέρνουν την ανθρώπινη κοινωνία σε καλύτερη σχέση με τη φύση (λιτή αυθονία). 
 
Εσωτερικά χαρακτηριστικά της Πολιτικής Οικολογίας 
Η Πολιτική Οικολογία έχει διαταξικό χαρακτήρα και δεν τοποθετείται στο φάσμα αριστερά-δεξιά.  Είναι σα να 
υπάρχει ένα γραμμικό σύστημα που η πολιτική οικολογία το καμπυλώνει.  Τα κόμματα εκφράζουν τον 
εσωτερικό υποκειμενικό ανταγωνισμό μεταξύ συμφερόντων (εργαζόμενοι, μεσαία στρώματα, ανώτερα 
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 Η θεαματική αύξηση της γεωργικής παραγωγής είχε τελικά τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και οικολογικό κόστος. Οι Ποικιλίες 
Υψηλής Απόδοσης συνοδεύονται από εκμηχάνιση, άρδευση και χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, οπότε το συνολικό πακέτο 
έχει υψηλό κόστος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο απ' αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν κι αυτοί δεν 
είναι οι φτωχότεροι αγρότες. Το συσσωρευμένο κόστος της κατασκευής φραγμάτων και αρδευτικών έργων, και των χημικών εισροών 
στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακών προγραμμάτων συντέλεσε στην αύξηση των χρεών του Τρίτου Κόσμου. Επίσης, οι 
κοινωνικές ανισότητες στο εσωτερικό κάθε χώρας και τα προβλήματα κατανομής των αγαθών αφενός και των εξαγωγών των 
πολύτιμων προϊόντων διατροφής από φτωχές χώρες αφετέρου, είχαν ως αποτέλεσμα η αυξημένη παραγωγή των Π.Υ.Α. να μη θρέψει 
αυτούς που είχαν ανάγκη. Η μορφή ανάπτυξης αυτή δεν ελάμβανε καθόλου υπόψη τα κοινωνικά, πολιτιστικά και ψυχολογικά 
χαρακτηριστικά της κοινωνίας στην οποία παρέμβαινε, μιας και απέρριπτε τη χρήση παραδοσιακής γνώσης και παραδοσιακών 
γεωργικών τεχνικών. Επιπλέον, σιγά-σιγά, με τη χρήση των μηχανών, των φαρμάκων και των λιπασμάτων, ήρθε και η απεξάρτηση των 
αγροοικοσυστημάτων από τον ανθρώπινο παράγοντα, οπότε μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού μετακόμισε στα βιομηχανικά 
κέντρα. Η Πράσινη Επανάσταση όχι μόνο δεν έλυσε τελικά το πρόβλημα της πείνας αλλά συντέλεσε και στην εμφάνιση σοβαρών 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=123 
26

 «Τι περιμένουμε, δεν υπάρχουν «σωτήρες». Εμείς είμαστε αυτό που περιμέναμε, στον δρόμο προς έναν μετα-καπιταλιστικό 
κόσμο!» Άρθρο στο ιστολόγιο του Γιώργου Κολέμπα http://www.topikopoiisi.eu/902rhothetarhoalpha/1051895?fbclid=IwAR0-
tSmiiO3ohmuzS861Cvp_bYho3EHLEjNT4ZXatQZtWEMjoOK_68l8xnc, 14/12/2019 
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 Το πράσινο κύμα  φαίνεται προς το παρόν να περιορίζεται σε χώρες που έχουν κατά κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΠ άνω των 40.000 US $ 
και ανεργία κάτω του 8-9% (αδημοσίευτη εργασία Δ. Πασχάλη). 

http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=123
http://www.topikopoiisi.eu/902rhothetarhoalpha/1051895
http://www.topikopoiisi.eu/902rhothetarhoalpha/1051895
http://www.topikopoiisi.eu/902rhothetarhoalpha/1051895?fbclid=IwAR0-tSmiiO3ohmuzS861Cvp_bYho3EHLEjNT4ZXatQZtWEMjoOK_68l8xnc
http://www.topikopoiisi.eu/902rhothetarhoalpha/1051895?fbclid=IwAR0-tSmiiO3ohmuzS861Cvp_bYho3EHLEjNT4ZXatQZtWEMjoOK_68l8xnc


στρώματα). Η Πολιτική Οικολογία φεύγει από τον εσωτερικό  υποκειμενισμό και κάνει αντικειμενική την 
εσωτερική πολιτική πάλη θέτοντας την ανθρώπινη κοινωνία απέναντι στη φύση.  
Η διαταξικότητα υπάρχει γιατί σημαντικά στρώματα από όλες τις τάξεις αντιλαμβάνονται όλο και 
περισσότερο τα αδιέξοδα της «ανάπτυξης» και αναζητούν περιβαλλοντικές λύσεις και δράσεις. Ένα μέρος 
τους ζητά πολιτικές λύσεις και γι αυτό στρέφεται στην Πολιτική Οικολογία.   
Είναι επομένως αναμενόμενο η Πολιτική Οικολογία να έχει μια θεωρητική χαλαρότητα και χαμηλή 
συνεκτικότητα, πόσω μάλλον που είναι ένα νέο πολιτικό πεδίο και ο καθένας την καταλαβαίνει με το δικό 
του τρόπο.  
 
Μειονέκτημα: 
Λόγω της διαταξικότητας, της θεωρητικής χαλαρότητας και του νεολαιίστικου χαρακτήρα η Πολιτική 
Οικολογία εμφανίζει μεγάλη ρευστότητα στη συμμετοχή, δηλαδή εύκολα κάποιος εντάσσεται ή 
απεντάσσεται σε ένα πράσινο κόμμα28.  
Σε αυτό συντελεί και η αγωνία πολλών  ευαίσθητων ανυπόμονων πολιτών για γρήγορη επίτευξη των 
πολιτικών στόχων και το αίσθημα «δεν προλαβαίνουμε».  
Επίσης, υπάρχει ένα ρεύμα «αποπολιτικοποίησης» από την πολιτική οικολογία προς την οικολογική δράση 
και τον περιβαλλοντισμό ή ακόμη και προς όμορους χώρους που κάποιος θεωρεί πιο αποτελεσματικούς.  
Πλεονέκτημα: 
Η Πολιτική Οικολογία αποτελεί ένα άμεσο και εύκολο μέσο συμμετοχής νεολαίας και κάποιων στρωμάτων 
στην πολιτική σκηνή.  
Επίσης, έχει τα θεωρητικά εφόδια για καθημερινές πολιτικές που να φέρνουν το μέλλον πιο κοντά μας, 
δημιουργώντας ταυτόχρονα και εσωτερική πολιτική ομοιογένεια.  
Η κοινωνία περιμένει πολλά από την Πολιτική Οικολογία, και η Πολιτική Οικολογία πρέπει να 
ανταποκρίνεται. 
 
Ανιχνεύοντας την πολιτική οικολογία σε σχέση με την θεωρητική κληρονομιά της ουτοπίας, του μαρξισμού 
και του αναρχισμού εντοπίσαμε σημαντικές συνάφειες αλλά και σημαντικές διαφοροποιήσεις, που κάνουν 
την Πολιτική Οικολογία έναν αυτόνομο πολιτικό χώρο.  
 
Στις εισηγήσεις των επόμενων ημερών του Σεμιναρίου  

• θα καταλάβουμε περισσότερο την μεταπολεμική περίοδο,  
• θα ανιχνεύσουμε τους θεωρητικούς που άφησαν αποτύπωμα στην πολιτική οικολογία (Καστοριάδης, 

Μπούκτσιν, κλπ), 
• θα εστιάσουμε στην πράσινη οικονομική πρόταση σε σχέση με παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα 

άλλων πολιτικών χώρων και   
• θα διεισδύσουμε στη θεωρία και πράξη των ευρωπαϊκών πράσινων κομμάτων. 

Σε αυτή την θεωρητική προσπάθεια σας θέλουμε κοντά μας.  
 
Ακολουθεί ο Νίκος Καραγεώργος οικονομολόγος  (τομέας κοινωνικής οικονομίας) και ενεργός πολίτης, για να 
κάνει παρέμβαση με θέμα Κοινωνικές αντιστάσεις: μορφές και ερωτήματα.  
 
Χρονολόγιο 
1455 Εκτυπώνεται το πρώτο βιβλίο από τον Γκούτενμπεργκ 
1516 Κυκλοφορεί η «Ουτοπία» του Τόμας Μορ με επιμέλεια του Έρασμου 
1762 Κυκλοφορεί το «Κοινωνικό Συμβόλαιο» του Ζαν Ζακ Ρουσσώ 
1789 Γαλλική Επανάσταση 
1793 Περί Πολιτικής Δικαιοσύνης (Enquiry concerning Political Justice, and its Influence on General Virtue and 

Happiness)  του Oυίλιαμ Γκόντγουιν   
1809 The Social Destiny of Man του Σάρλ Φουριέ 
1822 Πραγματεία για τον οικοκυρικό και γεωργικό συνεταιρισμό του Σαρλ Φουριέ 
1829 The New World of Communal Activity  του Σάρλ Φουριέ 
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 Το μέγεθος ενός πράσινου κόμματος και ο δυναμισμός του φαίνεται να παίζει ρόλο στην ύπαρξη ή όχι της πολιτικής ρευστότητας. 
Όταν ένα πράσινο κόμμα είναι μικρό ή στάσιμο υπάρχουν νέα μέλη και ταυτόχρονα υπάρχουν διαρροές και μικροδιασπάσεις. Όταν 
ένα πράσινο κόμμα είναι ανερχόμενο δημιουργεί έλξεις σε ετερόκλητες πολιτικές δυνάμεις και εμφανίζεται συσπειρωμένο. Όταν ένα 
πράσινο κόμμα είναι κοινοβουλευτικό εμφανίζει σταθερότητα. Όταν ένα πράσινο κόμμα είναι πολύ μεγάλο υπάρχει ο κίνδυνος της 
διάσπασης. 



1839 Ταξίδι στην Ικαρία Ετιέν Καμπέ 
1848 Αστικές επαναστάσεις που επηρέασαν πάνω από 50 χώρες 
1848 Κομμουνιστικό Μανιφέστο των Μάρξ και Ένγκελς 
1866 Ο Γερμανός βιολόγος Ernst Haeckel επινοεί τον όρο «Οικολογία»   
1870 ο Μιχαήλ Μπακούνιν και οι υποστηρικτές του αποσπάστηκαν από την Πρώτη Διεθνή 
1880 δεκαετία: Φαβιανοί και σταδιακή μετάβαση  
1880 Σοσιαλισμός Ουτοπικός και Επιστημονικός  
1917 Ρώσικη Επανάσταση 
1968 Γαλλικός Μάης 
1960-'70 δεκαετίες: Κοινωνικά κινήματα φεμινισμός, οικολογικό κίνημα, αντιπυρηνικό κίνημα, φοιτητικό 

κίνημα  
1970 δεκαετία: εξεγερσιακός αναρχισμός  
1970 δεκαετία: Ανάπτυξη θεωριών για την Πολιτική Οικολογία 
1973 Πετρελαϊκή κρίση 
1989 Πτώση του Τείχους του Βερολίνου, κατάρρευση της ΕΣΣΔ   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82


 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

Τύποι αναρχισμού 
Αναρχοκολεκτιβισμός Συνοπτικά ο κολεκτιβιστικός αναρχισμός (αναρχοκολεκτιβισμός) είναι μια μορφή 
άκρατου σοσιαλισμού (εξού και η άρνηση στη δικτατορία του προλεταριάτου), όπου κύρια στοιχεία της 
κοινωνικής οργάνωσης είναι η συλλογική κατοχή και διαχείριση των φυσικών πόρων και μέσων παραγωγής 
από κάθε κοινότητα, η έμφαση στο κοινωνικό καθήκον και η διανομή των παραγόμενων αγαθών στα άτομα 
αναλόγως με την εργασία που παρείχαν (μέσω ενός μισθολογικού συστήματος). Ο αναρχοκολεκτιβισμός 
στοχεύει στην εγκαθίδρυση της αναρχίας μέσω μίας κοινωνικής επανάστασης της εργατικής τάξης, η οποία 
θα καταργήσει τον καπιταλισμό. Απόρροια του αναρχοκολεκτιβισμού αποτελεί ο αναρχοκομμουνισμός, ο 
οποίος όμως δεν δέχεται καθόλου την ύπαρξη χρήματος ή μισθολογικού συστήματος. 
Αναρχοκομμουνισμός Φρονεί επίσης ότι τα μέσα παραγωγής (γαίες, εργοστάσια, μεγάλες επιχειρήσεις) 
πρέπει να τα κατέχουν και να τα διαχειρίζονται συνεργατικά εθελοντικές ομάδες στη βάση της άμεσης 
δημοκρατίας και της αμοιβαίας βοήθειας, συνήθως σε επίπεδο τοπικής κοινότητας.[7] Όμως ο 
αναρχοκομμουνισμός αντιτίθεται ρητά όχι μόνο στην αστική ελευθερία της νομής, κατοχής και 
εκμετάλλευσης ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αλλά και στην ύπαρξη μισθολογικού συστήματος. Για τους 
αναρχοκομμουνιστές η διανομή των αγαθών στα άτομα πρέπει να γίνεται ελεύθερα αναλόγως με τις ανάγκες 
τους. Κύριος εκφραστής της θεωρίας αυτής ήταν ο Π. Κροπότκιν, ο οποίος επιχείρησε να τη στηρίξει 
επιστημονικά μελετώντας το εξελικτικό πλεονέκτημα που προσδίδουν στα μέλη μίας κοινότητας η 
αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη. 
Αναρχοσυνδικαλισμός Αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στη Γαλλία, Ισπανία και την Ιταλία, ενώ 
επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες. Αντιτίθεται στο κράτος, στον κοινοβουλευτισμό και στα πολιτικά κόμματα. 
Επίσης αρνείται την ιδεολογική πάλη έξω από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, βλέποντας τα εργατικά 
μαχητικά σωματεία ως τη μόνη δύναμη ικανή για επαναστατική κοινωνική αλλαγή που θα επιφέρει την 
εξάλειψη των ταξικών διαιρέσεων, δίνει τον πρώτο ρόλο στα συνδικάτα και θεωρεί την απεργία βασική 
μέθοδο πάλης ενάντια στην αστική τάξη. 
Oι αναρχοσυνδικαλιστές όσον αφορά τον τελικό στόχο της αναρχικής κοινωνίας δεν διαφέρουν από τους 
αναρχοκολεκτιβιστές ή τους αναρχοκομμουνιστές. Ο αναρχοσυνδικαλισμός απέκτησε ιδιαίτερη ισχύ στις ΗΠΑ 
πριν το 1924 και στην Ισπανία πριν την επικράτηση του φασισμού, με αποκορύφωμα την Ισπανική 
Επανάσταση του 1936 κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο.  
Αναρχοχριστιανισμός Αναρχοχριστιανισμός ή χριστιανικός αναρχισμός λέγονται οι διάφορες παραδόσεις 
που συνδυάζουν τον αναρχισμό με το χριστιανισμό. Οι αναρχοχριστιανοί ή xριστιανοί αναρχικοί πιστεύουν 
ότι η ελευθερία είναι δικαιολογημένη πνευματικά μέσω της διδασκαλίας του Ιησού. Όσον αφορά τη στάση 
των αναρχοχριστιανών απέναντι στην εξωτερική εκκλησιαστική ιεραρχία, δεν υπάρχει κοινή στάση, καθώς 
μερικοί στρέφονται κατά της εκκλησιαστικής ιεραρχίας ενώ άλλοι δεν την πολεμούν. Το έργο του Λέοντα 
Τολστόι Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας είναι ένα βασικό κείμενο στο σύγχρονο xριστιανικό αναρχισμό. 
Επίσης υπάρχει μεγάλος σεβασμός στις κοινότητες μοναχών, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες του παρελθόντος 
(π.χ. ασκητές της ερήμου της Νιτρίας). Ο αναρχοχριστιανισμός είναι πιο κοντά στον «κοινωνικό» αναρχισμό 
από ό,τι στον αναρχοατομικισμό. Συχνά είναι πασιφιστικός και απορρίπτει τον πόλεμο και, γενικότερα, τη 
βία. Γνωστές αναρχοχριστιανικές κινήσεις είναι η Κίνηση των Καθολικών Εργατών (Catholic Worker 
Movement) και η Μαθητική Χριστιανική Κίνηση (Student Christian Movement).  
Αναρχοκαπιταλισμός Αναρχοκαπιταλισμός, ή αναρχισμός της ελεύθερης αγοράς, είναι ένα συνονθύλευμα 
πολιτικών στοιχείων το οποίο ανέπτυξε ο Μάρεϊ Ρόθμπαρντ (Murray Rothbard, 1926-1995), ο οποίος 
συνδυάζοντας στοιχεία της Αυστριακής Οικονομικής Σχολής, του κλασσικού φιλελευθερισμού και κάποια 
στοιχεία του αναρχοατομισμού (αποκλείοντας την σοσιαλιστική θεώρησή τους περί εργασίας) δημιούργησε 
την αναρχοκαπιταλιστική θεώρηση. Οι κύριοι θεωρητικοί του αναρχοκαπιταλισμού οραματίστηκαν ένα 
κοινωνικό μοντέλο στηριγμένο αποκλειστικά στην ατομική ιδιοκτησία και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι 
βασικοί τους στόχοι ήταν η διαμόρφωση ενός δικαίου στηριγμένου στα αρνητικά δικαιώματα, η 
ιδιωτικοποίηση όλων των κρατικών θεσμών και η εξάλειψη κάθε μορφής άμεσου εξαναγκασμού έναντι 
οποιουδήποτε πολίτη. Πίσω από τις αρχές τους υφέρπει μια προσήλωση στα φυσικά δικαιώματα και 
στη λοκιανή κοσμοθέαση. Πολλοί αναρχοκαπιταλιστές θεώρησαν ως εμβρυακό μοντέλο 
αναρχοκαπιταλιστικής κοινωνίας τη μισοδιαλυμένη από τους πολέμους και ουσιαστικά ακυβέρνητη επί 
χρόνια Σομαλία. Οι περισσότεροι σοσιαλιστές και νεότεροι αναρχικοί δεν θεωρούν τον αναρχοκαπιταλισμό 
πραγματική τάση του αναρχισμού, αλλά μόνο ακραία εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7
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Αναρχοπρωτογονισμός Πριμιτιβισμός Ο πριμιτιβισμός (αναφέρεται και ως πρωτογονισμός, ενώ παλιότερα 
ονομαζόταν αναρχοπρωτογονισμός) είναι μία σύγχρονη τάση του αναρχισμού. Η τάση αυτή εστιάζει στη 
μετάβαση από τις πρώτες τροφοσυλλεκτικές και θηρευτικές κοινωνίες στις αγροτικές κοινωνίες, και στον 
ρόλο που διαδραμάτισε η εν λόγω μετάβαση στη δημιουργία ιεραρχικών δομών και στην αλλοτρίωση των 
ανθρώπων. Από τους πρωτογονιστές προτείνεται η επιστροφή σε λιγότερο διαβρωμένους από τον πολιτισμό 
τρόπους ζωής μέσω της αποβιομηχάνισης, της κατάργησης του καταμερισμού της εργασίας και της 
εγκατάλειψης της τεχνολογίας. Η επιστήμη και η τεχνολογία θεωρούνται μη ουδέτερες, αφού πιστεύεται ότι 
πάντα ενσωματώνουν τις αξίες και τους σκοπούς όσων τις παράγουν και τις ελέγχουν.[8] 
Ο πριμιτιβισμός ασκεί κριτική κυρίως σε δύο ζητήματα: στον πολιτισμό και την τεχνολογία. Είναι κατά του 
καταμερισμού εργασίας και κατά της εξειδίκευσης. Έπειτα από διάφορες διενέξεις, το πρόθεμα «αναρχο-» 
αφαιρέθηκε και ονομάζεται πλέον πρωτογονισμός ή πριμιτιβισμός. Πηγή έμπνευσης για τον πριμιτιβισμό 
αποτελούν οι Λουδίτες.  
Πράσινος αναρχισμός Ο πράσινος αναρχισμός δεν είναι μια συγκεκριμένη πολιτική θεωρία, αλλά ένα σύνολο 
διαφόρων φιλοσοφικών, οικολογικών και κοινωνικών κινημάτων με πολλά κοινά και κάποιες, όμως, 
διαφορές: αποτελεί ένα κράμα από κοινωνικούς οικολόγους, φεμινιστές, κατάστασιακούς, 
αναρχοπρωτογονιστές,  οικοαναρχικούς,  υποστηρικτές του αντιβιομηχανισμού και μετααριστερούς. Η 
κριτική των πράσινων αναρχικών επικεντρώνεται κυρίως στους «οργανισμούς της εξουσίας» μέσα στην 
κοινωνία. Τέτοιοι οργανισμοί, για παράδειγμα, είναι: το κράτος, ο καπιταλισμός, η παγκοσμιοποίηση, 
η κτηνοτροφία, η πατριαρχία, η τεχνολογία ή / και η εργασία. Αυτοί οι οργανισμοί, σύμφωνα με τους 
πράσινους αναρχικούς, είναι εγγενώς καταστροφικοί και εκμεταλλευτικοί (για τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον) οπότε δεν μπορούν να μεταρρυθμιστούν αλλά μόνο να εξαλειφθούν. Το κίνημα αυτό συνήθως 
υποστηρίζει την άμεση και αυτόνομη δράση, το σαμποτάζ, την εξέγερση, την επανασύνδεση με τη φύση και 
ιδίως τη βιοπεριοχή (π.χ. μία επικράτεια οικοκοινοτήτων με κοινό «οικολογικό πρότυπο»), ώστε να 
δημιουργηθεί σημαντική και πραγματική αλλαγή.  
Μεταμοντέρνος αναρχισμός Ο μεταμοντέρνος αναρχισμός (ή μετααναρχισμός, ή μεταδομικός αναρχισμός) 
εμφανίστηκε ως διακριτή τάση του νεότερου αναρχισμού κατά τη δεκαετία του 1980, είχε ωστόσο ήδη 
διαμορφωθεί νωρίτερα επηρεασμένος από τον φιλοσοφικό  μεταδομισμό  στοχαστών όπως ο Ζαν 
Μποντριγιάρ, ο Ζιλ Ντελέζ και ο Μισέλ Φουκώ, από τα γεγονότα του Μάη του '68 και από τον 
αναρχοατομικισμό του Στίρνερ. Για τον μεταμοντέρνο αναρχισμό η εξουσία δεν είναι μία αντικοινωνική 
υπερβατική ουσία η οποία διέπει το κράτος και το κεφάλαιο, αλλά ένα σύνολο σχέσεων που χαρακτηρίζουν 
κάθε τύπου αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων και δεν εκπορεύονται από ένα κέντρο μα ασκούνται 
κατανεμημένα από αμέτρητα σημεία. Οι εξουσιαστικές σχέσεις είναι παρούσες διαρκώς σε κάθε λειτουργία 
και άρα δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ «ιδιωτικού» και «πολιτικού», όπως στην κλασική σοσιαλιστική 
σκέψη. Η εξουσία στην πραγματικότητα πηγάζει και αναδύεται από τα κάτω, από τις αναρίθμητες, 
κατανεμημένες και μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων, αντί να επιβάλλεται από έναν 
υπερκείμενο καθολικό μηχανισμό όπως το κράτος. Το ζήτημα για τον μεταμοντέρνο αναρχισμό είναι η 
διατήρηση μίας πλαστικότητας και ευμεταβλητότητας στις σχέσεις εξουσίας στο πεδίο της καθημερινότητας, 
ώστε να μην αποκρυσταλλώνονται σε παγιωμένες, ασύμμετρες σχέσεις κυριαρχίας. Επομένως «όπως η 
εξουσία είναι σχέση, έτσι και η ελευθερία είναι πρακτική» μέσα στην καθημερινή ζωή. Ο μεταμοντέρνος 
αναρχισμός επικαλύπτεται σε κάποιον βαθμό με τον μετααριστερό, τον εξεγερσιακό και τον πράσινο 
αναρχισμό, αποτελώντας έτσι σημαντική συνιστώσα του νεότερου αναρχισμού.  

Εξεγερσιακός αναρχισμός Ο σύγχρονος εξεγερσιακός αναρχισμός εμφανίστηκε στην Ιταλία κατά 
τα μολυβένια χρόνια (περίπου από το 1968 ως τις αρχές της δεκαετίας του 1980). Έχει τις βάσεις του 
σε ορισμένες παλαιότερες αντιοργανωτικές τάσεις του αναρχοκομμουνισμού και 
στον ιλλεγκαλισμό των αρχών του εικοστού αιώνα. Στηρίζεται στην απόρριψη των μόνιμων δομών 
οργάνωσης και αντιπροτείνει τη δράση μέσα από παροδικές ομάδες συνάφειας και αυτόνομες 
ζώνες στο εσωτερικό των αστικών κέντρων (π.χ. καταλήψεις), οι οποίες λειτουργούν ως εστίες 
κατανεμημένης αυτοδιαχείρισης, ελεύθεροι χώροι στέγασης, νησίδες οικοδόμησης μη 
εμπορευματικών σχέσεων και δραστηριοτήτων (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, καλλιτεχνικών 
κλπ), ορμητήρια ενεργειών κατά κρατικών ή καπιταλιστικών συμβόλων και κέντρα μίας 
εναλλακτικής, αντιιεραρχικής κοινωνικοποίησης για τους συμμετέχοντες. Κύριο χαρακτηριστικό του 
εξεγερσιακού αναρχισμού είναι η έμφαση στη διαρκή άμεση δράση και σύγκρουση με το κράτος 
αντί για τη ρητορική προπαγάνδα. Οι εξεγερσιακοί βλέπουν στην καθημερινή ανυπακοή και 
εξέγερση τον σπόρο της πραγματικής επανάστασης, στόχος της οποίας θα πρέπει να είναι η άνθιση 
της ατομικότητας του καθενός μέσα από συνθήκες ισότητας πρόσβασης στους οικονομικούς 
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πόρους. Έτσι, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό σοσιαλισμό, δεν γίνεται αυστηρός διαχωρισμός 
μεταξύ προεπαναστατικής και μετεπαναστατικής δράσης ή κοινωνικού γίγνεσθαι. 
Μεταριστερός αναρχισμός Ο μεταριστερός αναρχισμός σχηματίστηκε με επίκεντρο την κριτική στον 
«αριστερίστικο» κλασικό κοινωνικό αναρχισμό και τη σύνδεσή του με το εργατικό κίνημα και τις πρακτικές 
του. Οι μεταριστεροί συνήθως είναι θεωρητικά επηρεασμένοι τόσο από ορισμένες πτέρυγες του 
αναρχοκομμουνισμού, όσο και από κάποιους αναρχοατομικιστές (π.χ. τον Μαξ Στίρνερ). Κύριο 
χαρακτηριστικό τους είναι η απόρριψη παντός τύπου τυπικής οργάνωσης (π.χ. σε συνδικάτα) ως ιεραρχικής 
πρακτικής,[9] η άρνηση της αρχής της πλειοψηφίας σε αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες χάριν της αρχής της 
συναίνεσης και η στηλίτευση της επικέντρωσης του κοινωνικού βίου στη λειτουργία της οικονομίας, μέσω 
καταπιεστικών θεσμών όπως η υποχρεωτική εργασία και το σύστημα αξιών που απορρέει από 
αυτήν.[10] Συνήθως στον λόγο τους απορρίπτουν τη δημοκρατία (είτε πλειοψηφική-άμεση, 
είτε αντιπροσωπευτική-φιλελεύθερη) ως εξουσιαστικό πολιτικό σύστημα, βασισμένο σε έναν εκ των 
προτέρων αποδεκτό διαχωρισμό μεταξύ των πολιτικών υποκειμένων ο οποίος κάνει απαραίτητη την 
ψηφοφορία, εφικτή τη «δικτατορία της πλειοψηφίας» και σχεδόν αδύνατη την πραγματική επαναστατική 
ανατροπή. Αντιπροτείνουν δίκτυα αυτοτελών συνελεύσεων που λειτουργούν συναινετικά και χωρίς αυστηρές 
δεσμεύσεις δράσης για τις μειοψηφίες, συνήθως όμως με κάποιες πλειοψηφικές δικλείδες ασφαλείας. Ο 
μεταριστερός αναρχισμός επικαλύπτεται σημαντικά με τον εξεγερσιακό, τον μεταμοντέρνο και με ορισμένες 
όψεις του πράσινου αναρχισμού. 
Πηγή: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%C
F%82 
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