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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.  

Πριν μπούμε στις θεωρίες περί ουτοπίας, μαρξισμού, αναρχίας είναι 
απαραίτητο: 

1. Να ξεκαθαρίσουμε μερικούς όρους. 

2. Να δούμε μερικά σύγχρονα ζητήματα.  

 

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.  

 



Όλα αυτά ενυπάρχουν στην έννοια οικολογία, πριν καν αρχίσουμε να 
μιλάμε για πολιτική οικολογία.  
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, βασική προϋπόθεση είναι 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.  
 
Εδώ απλά θα αναφέρουμε μερικά από αυτά. 
 
Για παράδειγμα τι οικολόγοι είμαστε: Ανθρωποκεντρικοί ή 
Φυσιοκεντρικοί;  
Ακόμη περισσότερο, τα παγκόσμια προβλήματα μπορούν να λυθούν 
από το σημερινό μας σύστημα και από εμάς; 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 
οικολογία. 
  



1.Η μάχη για την κλιματική 
αλλαγή είναι ανθρωπο-
κεντρική.  Η φύση δεν έχει 
ανάγκη.  
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, η ανθρώπινη κοινωνία 
ξεπέρασε τα 6,5 δις.  Σήμερα, 
εξακολουθούμε να ζούμε από τα 
έτοιμα της φύσης. Όμως,  το 2007 
φτάσαμε στο μέγιστο σημείο του 
πετρελαίου «peak oil». Στα επόμενα 
30-40-100 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 
(κάρβουνο- πετρέλαιο) 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 οι 
άνθρωποι θα πρέπει να μειώσουν την αποξένωσή τους από τη 
φύση και να ξαναμάθουν να ζουν με αυτή και να δέχονται τις 
συνέπειες της αλληλεπίδρασης μεταξύ φύσης και ανθρώπινης 
κοινωνίας.  

Ένα άλλο ρεύμα 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).  

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 υπόστρωμα της νεωτερικότητας.  

Η ανάλυση που κάνει η πολιτική οικολογία την οδηγεί σε αναζήτηση 
πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών λύσεων που υπερβαίνουν 
την αφήγηση της νεωτερικότητας. 

 



Με τη λογική της βιωσιμότητας στο 
επίκεντρο, η πολιτική οικολογία 
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 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].  
Οι «πολιτικοί οικολόγοι» 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, ενάντια 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. 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, 
και των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που επιβάλλουν τη 
βιοηθική και τους κανόνες της και την εφαρμογή τους. 



Οι αριστεροί, οι μαρξιστές, οι 
κομμουνιστές δέχονται την τεχνολογία 
άκριτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του 
επιστημονικού σοσιαλισμού είναι π.χ. η 
άρνηση της ύπαρξης ζητήματος με τις 
μειούμενες αποδόσεις των χωραφιών 
μετά από πολυετή καλλιέργεια, αφού η 
τεχνολογία πάντα θα βρίσκει λύσεις (έτσι 
φτάσαμε άκριτα στα μεταλλαγμένα, στη 
χημική βιομηχανία και στη Monsanto). 
Άλλο μεταπολεμικό παράδειγμα είναι η 
αποδοχή της χρήσης της πυρηνικής 
ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.  
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.  

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. 

 



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 Ουτοπία.   
 

 Α.1. Μορ και Ρουσσώ 
 

Α.2. Φουριέ, Σαιν Σιμόν, Όουεν, Καμπέ 
 

Α.3. Ουτοπία και μαρξισμός.  
 
 

 



Α. Η Ουτοπία.   
 Α.1. Μορ και Ρουσσώ: 
Ο όρος ουτοπία έχει πατέρα τον Τόμας Μορ (Sir Thomas More, 1478 -
1535) κατά τον 16ο αιώνα όταν έβγαλε το βιβλίο του «Ουτοπία» (1516). 
Πρόκειται για την περιγραφή μιας ιδανικής κοινωνίας ισότητας, 
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 Μορ 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». 
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 
συμβολαίου.  

Αυτό το πρόβλημα της ύπαρξης κατάλληλων εννοιών ας το ονομάσουμε 
«το πρόβλημα του αστροναύτη», που σήμερα διαπιστώνεται στις 
προσεγγίσεις για τα Κοινά.   

 

 

(Το πρόβλημα του αστροναύτη: Οι πρώτοι αστροναύτες δεν είχαν λόγια να 
απαντήσουν στα ερωτήματα «πώς ήταν εκεί πάνω; Πώς αισθανθήκατε; Τι 
είδατε;». Δεν υπήρχαν κατάλληλες κοινές έννοιες.) 



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  
της γενικής βούλησης, που εκφράζει το συλλογικό σώμα των πολιτών 
και διατυπώνεται διά των θεμελιωδών νόμων της Πολιτείας. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο επίσης σημαντικό έργο του «Αιμίλιος» 
(1762), εκθέτει την παιδαγωγική του θεωρία. 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. (learning by doing)  



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 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).  
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 για την κάλυψη υλικών αναγκών και 
αυτοσυντήρησης, και όχι σε επίπεδο συσσώρευσης μέσων.Ο Ρουσσώ 
σκέφτεται θέσεις και προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός νέου 
είδους πολιτισμού  



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.  



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. 



Α.2. Φουριέ, Σαιν Σιμόν, Όουεν, Καμπέ 
 

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 φαλανιστήριο) και που θα αντικαθιστούσε την πόλη της 
βιομηχανικής εποχής. Το κάθε φαλανιστήριο θα είχε πληθυσμό 
περίπου 1600 ατόμων που θα αποτελούσε μία κοινότητα που θα 
ονομάζεται φάλαγγα. Ο Φουριέ οραματιζόταν μία κοινωνία χωρίς 
οικογένεια αλλά με πολυγαμία. 
Η επιρροή του Φουριέ υπήρξε μεγάλη (Ντοστογιέφσκι, Προυντόν, 
Μπακούνιν)  



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.  Το σύνολο της θεωρίας του 
ονομάστηκε Κοινωνιστική θεωρία ή σαινσιμονισμός ή Νέος 
Χριστιανισμός. Ο κόμης ντε Σαιν Σιμόν υποστήριξε επίσης την κατάργηση 
του χρήματος. Ο Σαιν Σιμόν ήθελε να εκδιώξει από την εξουσία τους 
ευγενείς, τους δικαστές και τους ιερείς. Ίσως ήταν ο πρώτος στοχαστής 
που ανέλυσε τις ιστορικές μεταβολές με βάση την πάλη των τάξεων. 
Όραμα του ήταν η συμφιλίωση των αφεντικών με τους εργάτες 
(συνεργασία των τάξεων στη βάση του αλληλοσεβασμού).  
Μετά το θάνατο του Σαιν Σιμόν, ο μαθητής του Ανφαντέν αποφάσισε να 
εφαρμόσει τον Κοινωνισμό στην πράξη. Το 1832, ο Ανφαντέν με τους 
μαθητές του έκαναν ένα κοινόβιο σε ένα μεγάλο κτήμα κοντά στο Παρίσι, 
όπου δεν υπήρχαν υπηρέτες ούτε ατομική ιδιοκτησία. Αποκαλούσαν ο 
ένας τον άλλον αδελφό. Φορούσαν ειδική στολή. Πίστευαν στην 
αλληλεγγύη.  
Για κάποια χρόνια ο Σαιν Σιμονισμός υπήρξε πράγματι κίνημα. Ο Σαιν 
Σιμόν επηρέασε αρκετά τον Μαρξ, και αργότερα τους σοσιαλοδημοκράτες. 
Οπαδοί του Σαιν Σιμόν δημιούργησαν τη διώρυγα του Σουέζ. 



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 το ανταποδίδουν με μεγάλη 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. Η πρόοδος της βιομηχανίας καθιστούσε 
ευκολότερη την εγκαθίδρυση της κοινοκτημοσύνης των αγαθών.  
Το έργο του «Ταξίδι στην Ικαρία» εκδόθηκε το 1839 και έγινε μπεστ 
σέλλερ. Μέσα στην ανεργία και τη φτώχια η Ουτοπία του Καμπέ, 
γραμμένη ως μυθιστόρημα,  έγινε δεκτή με ενθουσιασμό.    
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.    
Μετά το «Ταξίδι στην Ικαρία» πολλοί σύλλογοι συγκέντρωναν χρήματα για 
να ιδρύσουν κοινότητες Ικάριων στην Αμερική. Το 1847 στρατολόγησε ο 
ίδιος ο Καμπέ μέλη που ίδρυσαν κοντά στο Σαιν Λούις το κοινόβιο 
«Ικαρία», που όμως εξασθένισε λόγω εσωτερικών προστριβών. Το 1856 ο 
Καμπέ πέθανε απογοητευμένος. Ωστόσο, αρκετές κοινότητες Ικάριων 
επέζησαν για μερικές δεκαετίες. Η τελευταία διαλύθηκε το 1898. 
 



Α.3. Ουτοπία και μαρξισμός.  
 
 Ο όρος «ουτοπικοί σοσιαλιστές» είναι του Μαρξ και του Εγκελς και 
εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο (1848). 
Από  τότε και μετά οι κοινωνικοί πειραματιστές στην Ελβετία, στη 
Γαλλία, στην Αγγλία, στην Αμερική που ασχολήθηκαν με τον 
εφαρμοσμένο μετασχηματισμό της κοινωνίας, οι οποίοι 
αντιμετωπίζονταν εχθρικά από τα κυρίαρχα πολιτικά κατεστημένα,  
αντιμετωπίζονταν εχθρικά και από τους μαρξιστές ως πολιτική ρετσινιά. 
Ο Ένγκελς γράφει το σημαντικό βιβλίο Σοσιαλισμός Ουτοπικός και 
Επιστημονικός το 1880. 
Η επιτυχία του βιβλίου 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 αλλά δεν παρουσιάστηκαν σαν εκπρόσωποι 
του προλεταριάτου, ως του βασικού φορέα 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 πίστευαν ότι η εργατική τάξη μπορούσε 
ανώδυνα και χωρίς βία να αποτιναχτεί από τα δεσμά της εξουσίας 
 



Η περίοδος της νεωτερικότητας (Μοντερνισμού) 
Η πολιτική «αφαίρεση» της κοινωνικής δυναμικής και των κοινωνικών 
πειραματισμών, η μεταστροφή προς το μαρξισμό και τη βία 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.  
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 πυρηνικής 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 άλλες αντίστοιχες θεωρίες. 



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 
μισθούς. 

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. 



Διάλειμμα 



Αυτή η ανάλυση περί συνεχούς οικονομικής εξαθλίωσης και 
μεγαλύτερης δυστυχίας για τους πολλούς και για το αδύνατο της 
απελευθέρωσης  χωρίς επανάσταση, 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 αυξανόμενο 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 1848 (πάνω από 50 χώρες επηρεάστηκαν) ήταν 
αστικές, όχι εργατικές . 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. 
2. Μια τρίτη ομάδα σοσιαλιστών γεννήθηκε στα μέσα της δεκαετίας 
του 1880: οι Φαβιανοί. Αυτοί 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 την επαναστατική 
αλλαγή με τη βία και να κινηθούν προς τη θεωρία της σταδιακής 
μετάβασης, η οποία τελικά επηρέασε το Εργατικό Κόμμα. 
 



Σε αντίθεση με τον ουτοπικό σοσιαλισμό και οι δύο  κοσμοθεωρίες, 
μαρξισμός- αναρχισμός, έθεσαν ως πρωτεύοντα στόχο τους την 
αναγκαιότητα της ταξικής πάλης ως μέσο ανατροπής της καπιταλιστικής 
εξουσίας.  

Για να δημιουργηθεί σε μαζική κλίμακα η κομμουνιστική συνείδηση  
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. 



Ο μαρξισμός φαίνεται να είναι μια 
ανολοκλήρωτη θεωρία, γιατί 
αντιλαμβάνεται την «ανάπτυξη» με 
τον ίδιο τρόπο όπως ο καπιταλισμός, 
θεωρώντας ότι η ιδιοκτησία στα μέσα 
παραγωγής είναι το κύριο πρόβλημα. 
Δεν καταφέρνει να ενσωματώσει στη 
θεωρία την οικολογική συνιστώσα, 
γιατί αντιλαμβάνεται τη φύση ως το 
ανόργανο σώμα του ανθρώπου.  
Τα μεγάλα αναπτυξιακά συστήματα 
του σοσιαλισμού μεριμνούν για  την 
οργανωμένη ενσωμάτωση της 
Τεχνολογίας απαιτούν όμως την 
προσαρμογή της φύσης σε αυτά.  
Τα μέρη του συστήματος Οικονομία-
Κοινωνία δεν περιλαμβάνουν το 
Περιβάλλον, κάτι που έγινε έναν αιώνα 
μετά με το μοντέλο της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 



Αναρχία  
 Ο Oυίλιαμ Γκόντγουιν (1756 -1836), Άγγλος πολιτικός φιλόσοφος, 
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 σήμαινε χάος κοινωνικό, πολιτικό και όχι μόνο, 
όμως ορισμένοι θεωρητικοί 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, 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. Οι 
αναρχικοί προτείνουν κοινωνικές σχέσεις θεμελιωμένες στην 
«εκούσια» συλλογική συγκρότηση αυτόνομων ατόμων και κοινοτήτων 
την αλληλεγγύη και την αυτοδιαχείριση.  



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 μια κομμουνιστική ή κολεκτιβίστικη  
αντεξουσιαστική κοινωνία, η οποία θα λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά 
σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και θα βασίζεται στην εργατική 
αυτοδιεύθυνση. Αναρχοκολεκτιβισμό ς. 
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 και σημαντικές 
θεωρητικές εξελίξεις (πολυδιάσπαση). Προέκυψαν νέοι τύποι 
αναρχισμού όπως ο πράσινος αναρχισμός (π.χ. κοινωνική οικολογία,   
οικοαναρχισμός, πρωτογονισμός κλπ) και ο  αναρχοφεμινισμός και  
καινούργιες πρακτικές άσχετες με το κλασικό αναρχικό ή με το εργατικό 
κίνημα. Τέτοια είναι 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.   



Τύποι αναρχισμού 

 

Αναρχοκολεκτιβισμός, 
Αναρχοκομμουνισμός, 
Αναρχοσυνδικαλισμός, 
Αναρχοχριστιανισμός, 
Αναρχοκαπιταλισμός, 

Αναρχοπρωτογονισμός ή 
Πριμιτιβισμός,  

Πράσινος αναρχισμός, 
Μεταμοντέρνος αναρχισμός, 

Εξεγερσιακός αναρχισμός, 
Μεταριστερός αναρχισμός.  

Για παρουσίαση των τύπων αναρχισμού βλέπε: 
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%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%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


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, (1) το ζήτημα της βίας/μη βίας,  (2) 
το αφετηριακό ζήτημα του καλού και του κακού, (3) το ζήτημα της 
ιδιοκτησίας, της συνεπόμενης συσσώρευσης πλούτου και του πως αυτό  
αποτρέπεται. 
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:  
5.α.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.  
5.β.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. 
5.γ.Αναρχική θεώρηση: Ο λαός είναι καλός η εξουσία (Κράτος)  
διαφθείρει. Η βούληση του λαού σημαίνει αυτοθέσμιση -αυτονομία ως 
προϋπόθεση για την μετατροπή της τυπικής ισότητας σε κοινωνική 
ισότητα. 
5.δ.Μαρξισμός: Ο άνθρωπος δεν είναι καλός ή κακός, αλλά 
δημιούργημα των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. Χρειάζεται 
επανάσταση για μια νέα κοινωνία. 
5.ε.Σοσιαλδημοκρατία και Αριστερά: Ο άνθρωπος δεν είναι καλός ή 
κακός, αλλά δημιούργημα των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. 
Χρειάζεται σταδιακή μετάβαση προς μια νέα 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 
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 δεν επιβεβαιώνεται. 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).  



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.  



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  
οικοκοινότητες, 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 κύμα* που εκδηλώνεται όλο και περισσότερο. 
 
*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). 



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 (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 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 κόμμα.  
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.  

Το λόγο έχει ο Νίκος Καραγεώργος οικονομολόγος  (τομέας κοινωνικής 
οικονομίας) και ενεργός πολίτης, για να κάνει παρέμβαση με θέμα 
Κοινωνικές αντιστάσεις: μορφές και ερωτήματα.  

 


