
  

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
 

 

 

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

(∆.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

ΚΑΙ  

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

 

 

 

 

 

Μαρία Σαράφη 
 
 
 
 
 
 

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται 
για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων 
για το ∆ιεπιστηµονικό - ∆ιατµηµατικό 

∆ίπλωµα Ειδίκευσης 
του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Πολυτεχνείου 

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 
 
 
 

Αθήνα, Οκτώβριος 2007 
 

Επιβλέπων: Καθηγητής ∆. Ρόκος 

 
 

Επιτροπή Παρακολούθησης: 
Καθηγητής ∆. Ρόκος 

Αν. Καθηγητής ∆. Καλιαµπάκος 
Επ. Καθηγητής Κ. Χατζηµπίρος  

Περιβάλλον 

και 

Ανάπτυξη 



  

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 
 

 

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

(∆.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

ΚΑΙ  

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

 

 

 

 

 

Μαρία Σαράφη 
 
 
 
 
 
 

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται 
για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων 
για το ∆ιεπιστηµονικό - ∆ιατµηµατικό 

∆ίπλωµα Ειδίκευσης 
του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Πολυτεχνείου 

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 
 
 
 

Αθήνα, Οκτώβριος 2007 
 

Επιβλέπων: Καθηγητής ∆. Ρόκος 

 
 

Επιτροπή Παρακολούθησης: 

Καθηγητής ∆. Ρόκος 
Αν. Καθηγητής ∆. Καλιαµπάκος 
Επ. Καθηγητής Κ. Χατζηµπίρος 

Περιβάλλον 

και 

Ανάπτυξη 



∆ιπλωµατική Εργασία                                          Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Ιστορική Αναδροµή και Σύγχρονοι Προβληµατισµοί 

Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Σαράφη Μαρία  3 

Ευχαριστίες 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέπων καθηγητή κύριο ∆ηµήτρη Ρόκο ο οποίος 

αποτέλεσε καταρχήν την αφορµή για αυτή τη διπλωµατική εργασία. Θα ήθελα να τον 

ευχαριστήσω για τη συνεισφορά του, την κριτική του και την κατανόησή του για την 

ολοκλήρωσή της. Εκτίµησα ιδιαίτερα την ελευθερία που µου έδωσε να ακολουθήσω τις δικές 

µου ιδέες. 

 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές κύριο Κίµωνα Χατζηµπίρο και κύριο 

∆ηµήτρη Καλιαµπάκο για την επίβλεψή τους. 

 

Ευχαριστώ γενικότερα όλους όσους συµµετείχαν και συνέβαλαν σε αυτή την ιδιαίτερη για 

εµένα εµπειρία φοίτησής µου στο µεταπτυχιακό αυτό πρόγραµµα, καθώς και για την όµορφη 

συνεργασία που είχαµε, και για τη βοήθεια που µου προσέφεραν. 

 

Θα ήθελα να αναγνωρίσω την υποστήριξη και την βοήθεια της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, στην οποία εργάζοµαι, και των συναδέλφων 

µου, ώστε να µπορέσω να συµµετάσχω στο µεταπτυχιακό αυτό πρόγραµµα. 

 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου για την υποστήριξη και την κατανόηση 

που έδειξαν στην προσπάθειά µου. 

 



∆ιπλωµατική Εργασία                                          Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Ιστορική Αναδροµή και Σύγχρονοι Προβληµατισµοί 

Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Σαράφη Μαρία  4 

Πρόλογος 

 
Η σχέση ανθρώπου και φύσης περνάει ίσως σήµερα τη σηµαντικότερη κρίση στην ιστορία 

της. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η κλιµατική αλλαγή, η µείωση του στρώµατος του 

όζοντος στην ατµόσφαιρα, οι όξινες βροχές, τα βιοµηχανικά λύµατα, η καταστροφή 

τεράστιων δασικών εκτάσεων, η εξάντληση των φυσικών πηγών ενέργειας, η απάνθρωπη 

ζωή στις περισσότερες σύγχρονες µεγαλουπόλεις, αποτελούν µερικές µόνο από τις συνέπειες 

της ανθρώπινης ανάπτυξης όπως αυτή συντελέστηκε. Πώς όµως ο άνθρωπος κατέληξε να 

υιοθετήσει αυτή την κυριαρχική και καταστροφική στάση απέναντι στη φύση; 

 

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας µε θέµα «Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Ιστορική 

Αναδροµή και Σύγχρονοι Προβληµατισµοί» είναι η κατανόηση, η κριτική ανάλυση και 

αιτιολόγηση της σηµερινής σχέσης ανθρώπου και φύσης, ανάπτυξης και περιβάλλοντος, 

καθώς και η παρουσίαση προτάσεων για αλλαγή της σχέσης αυτής. Ως απώτερο σκοπό η  

εργασία έχει την ανάλυση της αναπτυξιακής κρίσης και των συνεπειών της στο φυσικό και 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, και τη διαπίστωση της επιτακτικής ανάγκης 

επαναπροσδιορισµού της ανάπτυξης. Είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός ενιαίου ορισµού της, 

αποδεκτού και κατανοητού από όλους, µέσα από µία διεπιστηµονική µεθοδολογία, που θα 

σέβεται την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής και θα βασίζεται στη διαλεκτική και 

αλληλεπιδραστική σχέση ανθρώπου και φύσης, φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής 

πραγµατικότητας, προκειµένου να διασφαλιστεί µια αξιοβίωτη ζωή.  

 

Προκειµένου να επιτευχθούν τα παραπάνω γίνεται καταρχήν µια ιστορική αναδροµή στις 

αντιλήψεις της αρχαίας ελληνικής, της χριστιανικής και της δυτικής διανόησης που 

επικράτησαν όσον αφορά στη σχέση ανθρώπου-φύσης. Στη συνέχεια εξετάζονται τα βασικά 

ιδεολογικά ρεύµατα τα οποία αναλύοντας την κοινωνία των ανθρώπων, την ανθρώπινη φύση 

και την έννοια της ανθρώπινης προόδου, επηρέασαν βαθιά τη σύγχρονη κοσµοαντίληψη 

καθώς και την ίδια την ανάπτυξη. Επίσης, παρουσιάζονται κάποιες βασικές θέσεις ενός 

σηµαντικού στοχαστή, του Μαρξ, για τη σχέση ανθρώπου και φύσης και παρουσιάζεται η 

διεισδυτική ανάλυσή του για τις συνέπειες της ανθρώπινης επέµβασης στη φύση αλλά και 

γενικότερα των συνεπειών του κεφαλαιοκρατικού µοντέλου ανάπτυξης στο φυσικό και 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, οι οποίες αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό και τη σηµερινή 

κατάσταση. Τέλος, γίνεται µια παρουσίαση της εξέλιξης στη σύγχρονη αντίληψη περί 

ανάπτυξης και περιβάλλοντος, γίνεται κριτική ανάλυση της σηµερινής αναπτυξιακής κρίσης, 
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των αιτιών και συνεπειών της, αλλά και η παρουσίαση προτάσεων και  προοπτικών για ένα 

καλύτερο µέλλον. 

 

Έναυσµα για τη διπλωµατική αυτή εργασία ήταν η συνεργασία µου µε τον καθηγητή κύριο 

∆ηµήτρη Ρόκο στο πλαίσιο της φοίτησής µου στο ∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου «Περιβάλλον και 

Ανάπτυξη», το οποίο πρεσβεύει µια προσπάθεια για την ολιστική προσέγγιση των 

διαλεκτικών σχέσεων της ανάπτυξης µε το περιβάλλον, µε τα επιστηµονικά εφόδια των 

ειδικοτήτων των συνεργατών του, τη µεθοδολογία της διεπιστηµονικότητας και τη συνειδητή 

επιλογή για την ανάγκη ολοκληρωµένης θεώρησης, έρευνας, ανάλυσης, µελέτης και 

αντιµετώπισης των αντικειµενικά πολυδιάστατων θεµάτων και προβληµάτων ανάπτυξης και 

περιβάλλοντος. (Ρόκος 2005β) Η συµµετοχή µου στο συγκεκριµένο µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα και η επαφή µου µε την παραπάνω ολιστική αντίληψη της ανάπτυξης αποτέλεσε 

αφορµή αναθεώρησης κάποιων προσωπικών αντιλήψεων σχετικά µε έννοιες όπως το 

τρίπτυχο ανταγωνιστικότητα, επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία, σύνθηµα της 

αειφόρου/βιώσιµης ανάπτυξης το οποίο έχει κυριαρχήσει σε µεγάλο βαθµό και στην 

ειδικότητα της πληροφορικής, αλλά αποτέλεσε και την αφορµή για µια συνειδητή πλέον 

αναζήτηση πάνω στην εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης πέρα δηλαδή από το περιορισµένο και 

εξειδικευµένο γνωστικό πεδίο της εκπαίδευσής µου και της εργασίας µου ως µηχανικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 

Όσον αφορά στην προσωπική µου εµπειρία από την ενασχόλησή µου µε το συγκεκριµένο 

θέµα της διπλωµατικής εργασίας, η έρευνα της ιστορικής εξέλιξης των αντιλήψεων όσον 

αφορά στη σχέση ανθρώπου και φύσης προκειµένου να κατανοηθεί η σηµερινή σχέση 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ήταν πραγµατικά µια µοναδική και αποκαλυπτική εµπειρία 

για έναν «άπειρο» αναγνώστη, όπως ήµουν εγώ. Μου αποκάλυψε τη µοναδικότητα της 

ανθρώπινης διανόησης. Ήταν εκπληκτικό να διαπιστώνει κανείς πώς κυρίαρχες και 

αυτονόητες σήµερα αντιλήψεις και επιστηµονικές θεωρίες πρωτοδιατυπώθηκαν και στη 

συνέχεια µέσα από το συνδυασµό τους και µε άλλα στοιχεία συνέθεσαν αυτό που πιστεύουµε 

σήµερα, πώς η αλληλεπίδραση διάφορων θεωριών από διαφορετικά πεδία γνώσης οδηγούσε 

κάθε φορά σε κάτι καινούργιο. Ήταν µοναδικό να διαπιστώνει κανείς την ευρηµατικότητα, τη 

φαντασία της ανθρώπινης σκέψης όταν χωρίς εµπειρικά δεδοµένα προσπαθούσε να 

ερµηνεύσει τον κόσµο και έθετε τις βάσεις για µελλοντικές φιλοσοφικές και επιστηµονικές 

θέσεις. Αρκεί να κάνει κανείς µια αναδροµή στις κοσµογονικές αντιλήψεις των 
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προσωκρατικών ή στην έννοια της δυναµικής αρµονίας και της ενότητας των αντιθέτων του 

Ηρακλείτου για να κατανοήσει τη σύνδεσή τους µε το σήµερα. Επίσης, ήταν πολύ 

ενδιαφέρον να ανακαλύπτει κανείς πώς διάφορα σηµαντικά κινήµατα οραµατίστηκαν ένα 

καλύτερο µέλλον και πώς προφανώς επηρέασαν τις αντιλήψεις του σήµερα. Είναι επίσης 

εκπληκτικό πώς κάποιοι στοχαστές, διέβλεψαν τις αντιφάσεις που ενέχει το κεφαλαιοκρατικό 

πρότυπο ανάπτυξης. Η διεισδυτική µατιά τους και η κριτική ανάλυση των φαινοµένων 

περιγράφει σε µεγάλο βαθµό και τη σηµερινή κατάσταση. Έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση και 

στην επίδραση της ανάπτυξης στο περιβάλλον. Επίσης κατέστησαν µε την ανάλυσή τους 

προφανή την αλληλεπίδραση των διάφορων πτυχών της πραγµατικότητας.  

 

Μέσα από την έρευνα της σηµερινής κατάστασης και κάποιων σύγχρονων αντιλήψεων 

κατέστη προφανές ότι η οικονοµική µεγέθυνση, ως απώτερος στόχος της αναπτυξιακής 

δράσης του ανθρώπου, είχε και έχει τις συνέπειές της σε όλους τους τοµείς και φυσικά και 

στο περιβάλλον. Οποιαδήποτε δράση έχει αποτελέσµατα που επηρεάζουν την 

πραγµατικότητα στην ολότητά της, για αυτό και ο σχεδιασµός της ανάπτυξης οφείλει να 

λαµβάνει υπόψη του όλες τις πτυχές της πολυδιάστατης πραγµατικότητας, τις διαλεκτικές και 

αλληλεπιδραστικές τους σχέσεις,  τον ολικό χαρακτήρα οποιασδήποτε αλλαγής ακόµη και σε 

τοπικό επίπεδο αλλά ταυτόχρονα και τη µοναδικότητα της κάθε περιοχής, µε στόχο την 

ουσιαστική βελτίωση της ζωής της ενότητας φύσης και ανθρώπου και όχι απλά την επιβίωση 

του πλανήτη µας. 
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Περίληψη 

 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ερµηνεία και ανάλυση της σηµερινής κρίσης στη σχέση 

ανθρώπου και φύσης, όπως αυτή προέκυψε µέσα από την εξέλιξη των ιδεών και της 

νοηµατοδότησης της κοινωνικής προόδου και µέσα από την αναπτυξιακή δράση του 

ανθρώπου. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο µιας γενικότερης συζήτησης που 

κυριαρχεί πλέον σε παγκόσµιο επίπεδο σχετικά µε τη σχέση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

και τον τρόπο αντιµετώπισης των καταστροφικών συνεπειών που έχουν οι ανθρώπινες 

δράσεις στο περιβάλλον, ενόψει του παγκόσµιου οικολογικού προβλήµατος που έχει 

προκύψει. Αυτό αποτελεί µέρος του γενικότερου προβληµατισµού και αµφισβήτησης  

σχετικά µε τους προσδοκώµενους στόχους της ανάπτυξης και την ίδια την έννοια της 

ανάπτυξης. Η φτώχεια, η πείνα, η αµάθεια, η ανισότητα αποτελούν µόνο κάποια από τα 

προβλήµατα σε συνδυασµό πάντα µε το πρόβληµα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που 

καλείται να αντιµετωπίσει η ανθρωπότητα σήµερα και τα οποία παραµένουν άλυτα παρά την 

άνοδο των οικονοµικών δεικτών ανάπτυξης. Σκοπός της εργασίας είναι να ενισχυθεί η 

αντίληψη που υποστηρίζει το ριζικό επαναπροσδιορισµό της έννοιας, των αξιών και των 

στόχων της ανάπτυξης, την αναθεώρηση του τρόπου σχεδιασµού και υλοποίησης των 

αναπτυξιακών δράσεων και την ενίσχυση του ρόλου που αναλαµβάνει ο κάθε πολίτης στη 

λήψη και εφαρµογή αποφάσεων. Η βαθύτερη κατανόηση των αιτιών και συνεπειών ενός 

προβλήµατος που επιχειρείται µέσα από την εργασία αυτή, οδηγεί και στην συνειδητή 

αναζήτηση νέων προοπτικών και µεθόδων επίλυσης του προβλήµατος, κάποιες από τις οποίες 

άλλωστε παρουσιάζονται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 

 

Στο 1ο κεφάλαιο, «Η Ιστορία της σχέσης Ανθρώπου και Φύσης», παρουσιάζονται οι διάφορες 

αντιλήψεις που κυριάρχησαν στη δυτική σκέψη από το χώρο της φιλοσοφίας, της θρησκείας, 

των επιστηµών, όσον αφορά στη σχέση ανθρώπου και φύσης από την αρχαιότητα έως 

σήµερα. Παρουσιάζεται η εξέλιξη και η αλληλεπίδρασή τους που οδήγησε άλλοτε στην 

άποψη της ενότητας ανθρώπου και φύσης και άλλοτε στο διαχωρισµό πνεύµατος και ύλης, 

στην άποψη της ανωτερότητας του ανθρώπου έναντι της φύσης και του δικαιώµατος για τη 

χρήση της προς όφελός του. Στη συνέχεια στο 2ο κεφάλαιο, «Η Κοινωνία των Ανθρώπων και 

η Πρόοδος», παρουσιάζονται κάποιες βασικές απόψεις των ιδεολογικών κινηµάτων του 

διαφωτισµού, της πολιτικής οικονοµίας, του ουτοπικού σοσιαλισµού και επαναστατικού 

κοµµουνισµού και της γερµανικής φιλοσοφίας, µε βασικό εκπρόσωπο το Hegel, που αφορούν 



∆ιπλωµατική Εργασία                                          Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Ιστορική Αναδροµή και Σύγχρονοι Προβληµατισµοί 

Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Σαράφη Μαρία  9 

στην ανθρώπινη φύση, στην πρόοδο της κοινωνίας και στην έννοια της ιστορίας, της 

εξέλιξης, της αλλαγής. Οι απόψεις αυτές επηρέασαν σε σηµαντικό βαθµό τις αρχές και την 

πορεία της ανάπτυξης όπως έχει σήµερα. Επηρέασαν όµως και στοχαστές όπως ο Μαρξ οι 

αντιλήψεις του οποίου, σε συνδυασµό µε τις αντιλήψεις του πιστού συνεργάτη και φίλου του 

Engels, παρουσιάζονται στο 3ο κεφάλαιο, «Karl Marx». Ο Μαρξ και ο Engels 

υπεραµύνθηκαν της ενότητας ανθρώπου και φύσης και αναγνώρισαν τις µακροπρόθεσµες 

συνέπειες της ανθρώπινης επέµβασης στη φύση. Παρουσιάζεται επίσης η κριτική ανάλυση 

του Μαρξ για το κεφαλαιοκρατικό µοντέλο παραγωγής αλλά επιχειρείται και µία κριτική στις 

απόψεις του. Το 4ο κεφάλαιο, «Περί Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος», αναφέρεται αρχικά στην 

εξέλιξη της έννοιας της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος και στον τρόπο που αυτή 

συνδέεται µε συγκεκριµένες πολιτικές που έλαβαν χώρα, καταλήγοντας στο σηµερινό ορισµό 

της αειφόρου/βιώσιµης ανάπτυξης που αποτελεί παγκόσµιο στόχο σήµερα. Επίσης 

παρουσιάζονται οι βασικές αιτίες και προβλήµατα της αναπτυξιακής δράσης που 

υιοθετήθηκε, διερευνάται η σχέση τεχνολογίας και ευηµερίας και παρουσιάζονται κάποια 

ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία των Ηνωµένων Εθνών από εκθέσεις των τελευταίων χρόνων. 

Τέλος, παρουσιάζονται κάποιες εναλλακτικές προτάσεις για µια νέα αναπτυξιακή προοπτική 

κλείνοντας µε µια αναλυτική παρουσίαση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης. 

 

Η βασική βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε κυρίως για το 1ο κεφάλαιο ήταν το βιβλίο του 

Ευθύµη Παπαδηµητρίου «Για µια νέα Φιλοσοφία της Φύσης. Η πρόκληση της Οικολογίας και 

οι απαντήσεις της Φιλοσοφίας» (1999), το βιβλίο του Ιωάννη Ζηζιούλα «Η κτίση ως 

ευχαριστία. Θεολογική προσέγγιση στο πρόβληµα της οικολογίας» (1992), το κείµενο των 

Φωτεινή Ζήκα και Βάσω Κιντή «Η φύση της Φύσης» από το βιβλίο «Η φύση στην Οικολογία» 

(1999), και το κείµενο του Θεόδωρου Βότση «Οι σχέσεις φυσικών και κοινωνικών επιστηµών 

στα πλαίσια της οικολογικής προβληµατικής» (2001). Για το 2ο και 3ο κεφάλαιο 

χρησιµοποιήθηκαν τα βιβλία των Isaiah Berlin «Καρλ Μαρξ. Η ζωή και η εποχή του» (1995) 

και Alex Callinicos «The Revolutionary ideas of Marx». Για το 3ο κεφάλαιο χρησιµοποιήθηκε 

προφανώς και βιβλιογραφία των Μαρξ και Engels όπως «Η ∆ιαλεκτική της Φύσης» (1876), 

«The Economic and Philosophic Manuscripts» (1844), «Μανιφέστο του Κοµµουνιστικού 

Κόµµατος» (1847-48) και «Capital» (1ος τόµος 1867). Για το 4ο κεφάλαιο χρησιµοποιήθηκε 

το βιβλίο µε επιµέλεια του καθηγητή ∆ηµήτρη Ρόκου «Περιβάλλον και Ανάπτυξη. ∆ιαλεκτικές 

Σχέσεις και ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις» (2005), το κείµενο του καθηγητή ∆ηµήτρη Ρόκου 

«Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Από τις Θεωρίες στην Πράξη» (2005), το βιβλίο 

του Wolfgang Sachs «The Development Dictionary» και στοιχεία από τις εκθέσεις του United 
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Nations Development Programme που εξέδωσε τα έτη 2003, 2005 και 2006. Επίσης 

χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις διαλέξεις του καθηγητή ∆ηµήτρη Ρόκου των µαθηµάτων 

«Εισαγωγή στις Επιστήµες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος» και «Μέθοδοι και Τεχνικές 

Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος» του ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου «Περιβάλλον και 

Ανάπτυξη» (2005). 

 

Όσον αφορά στη µεθοδολογία της εργασίας, γίνεται προσπάθεια να αποκτηθεί καταρχάς 

γενική γνώση για το γενικότερο θέµα της σχέσης ανθρώπου και φύσης. Στη συνέχεια πλέον 

το αντικείµενο µελέτης εξειδικεύεται περισσότερο και αφορά στην έννοια της κοινωνικής 

προόδου και της επιθυµίας του ανθρώπου για αλλαγή, για βελτίωση των κανόνων που πρέπει 

να διέπουν το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα. Οπότε τελικά η εργασία 

καταλήγει στο πιο συγκεκριµένο θέµα της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος·η αναφορά στην 

κριτική ανάλυση του Μαρξ λειτουργεί ως εισαγωγή σε αυτό το θέµα. ∆ίνεται έµφαση στον 

αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα της ανάπτυξης για αυτό και η ανάλυση δεν περιορίζεται µόνο 

στο περιβάλλον αλλά και στις υπόλοιπες διαστάσεις της πραγµατικότητας. Επίσης, δίνεται 

έµφαση στην αλληλεπίδραση παρελθόντος παρόντος και µέλλοντος για αυτό και η όλη 

έρευνα συλλέγει στοιχεία τόσο από το παρελθόν όσο και από το παρόν προκειµένου να 

καταγραφεί και να αποτιµηθεί η υφιστάµενη κατάσταση, και να προταθεί µια λύση για το 

µέλλον. 

 

Αποτελέσµατα αυτής της έρευνας αποτελούν η καταγραφή της εξέλιξης των αντιλήψεων για 

τη σχέση ανθρώπου και φύσης, για την έννοια της κοινωνικής προόδου και κατά προέκταση 

για τη σχέση ανάπτυξης και περιβάλλοντος, γεγονός που βοηθάει στην κατανόηση και 

ερµηνεία της σηµερινής κατάστασης. Επίσης, ένα άλλο βασικό αποτέλεσµα αποτελεί η 

κριτική ανάλυση του οικονοµικού µοντέλου ανάπτυξης σύγχρονων αλλά και προγενέστερων 

στοχαστών, η εµβάθυνση στα προβλήµατα και τις αιτίες τους, η «ποσοτική» παρουσίαση της 

αναπτυξιακής κρίσης στην ανθρώπινη ανάπτυξη και τέλος η παρουσίαση κάποιων 

εναλλακτικών οδών. Σίγουρα η έρευνα δεν µπορούσε να είναι πλήρης λόγω του 

πλουραλισµού των απόψεων και της συνεχούς εξέλιξής τους, και επιπλέον δεν µπορούσε να 

απουσιάζει το προσωπικό φίλτρο στην επιλογή της βιβλιογραφίας άρα και στην επιλογή των 

θέσεων που παρουσιάστηκαν. Μια πρόταση για περαιτέρω έρευνα αποτελεί ο αναλυτικός 

συσχετισµός πολιτικών που υιοθετήθηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των αποτελεσµάτων τους προκειµένου να αξιολογηθεί η βιώσιµη ανάπτυξη. 
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Επίσης, η διερεύνηση των αντιλήψεων άλλων πολιτισµών, η παρουσίαση των απόψεων των 

διάφορων οικολογικών κινηµάτων καθώς και η παρουσίαση των απόψεων σύγχρονων  

οικονοµολόγων – τεχνοκρατών θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη. 

 

Από την παρούσα εργασία προέκυψαν τα εξής βασικά συµπεράσµατα: Η σχέση ανθρώπου 

και φύσης αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης από την αρχαιότητα. Ο µεσαιωνικός χριστιανισµός 

ήταν αυτός που καλλιέργησε σε µεγάλο βαθµό την αντίληψη της ανωτερότητας του 

ανθρώπου έναντι της φύσης. Στη συνέχεια οι τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης που 

προέκυψαν από τα επιτεύγµατα της επιστήµης και της τεχνικής δηµιούργησαν µια 

υπεραισιόδοξη στάση του ανθρώπου για το µέλλον του. Τα αποτελέσµατα όµως της 

ανάπτυξης που βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στην πρόοδο της επιστήµης ήταν αντιφατικά. Η 

οικονοµική µεγέθυνση συνοδεύτηκε από τη διόγκωση των κοινωνικών προβληµάτων και 

κοινωνικών ανισοτήτων και από την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά, ακόµη 

και σήµερα µε την υιοθέτηση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης η οικονοµική διάσταση  

διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο µε κυρίαρχες αρχές την επιχειρηµατικότητα, την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. Το ιδεολογικό υπόβαθρο των διάφορων 

αναπτυξιακών θεωριών συνδέεται πάντως µε την ιστορική εξέλιξη των ιδεών για τη σχέση 

ανθρώπου και φύσης και για την κοινωνική πρόοδο. Υπάρχει µια ποικιλία απόψεων σχετικά 

µε το πώς θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη, πολλές από τις οποίες συγκλίνουν στην ιδέα του 

επαναπροσδιορισµού της έννοιάς της, της αναγνώρισης της ολότητας και των 

αλληλεπιδραστικών και διαλεκτικών σχέσεων των διαστάσεων που συνθέτουν την 

πραγµατικότητα, και στην ιδέα της αφύπνισης και ενεργοποίησης των πολιτών. Η αλλαγή για 

µια αξιοβίωτη και όχι απλά βιώσιµη ανάπτυξη είναι επιτακτική και αφορά όλους µας. 
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Abstract 

 
This thesis aims at interpreting and analysing the current crisis in the relation between man 

and nature, as a result of the evolution of ideas, the meaning given to the social progress and 

the human development activity. This effort belongs to a general discussion that prevails 

today at a global level, regarding the relation between Development and Environment and the 

way the destructive consequences of human actions to the environment are encountered, 

while facing the global ecological problem that has arisen. This is a part of a general 

questioning and dispute concerning the anticipated development goals and the concept of 

development itself. Poverty, hunger, illiteracy and inequality and in parallel the issue of 

environmental degradation are only some of the problems, which the humanity is obligated 

today to confront with and which remain unsolved despite the increase of the economical 

development indexes. This thesis aims at enforcing the perception which supports the radical 

redefinition of the concepts, the values and the goals of development, at reviewing the way 

development activities are designed and implemented and at reinforcing the citizens’ role in 

the decision making process. The deeper understanding of the causes and concenqences of the 

problem, conducted in this thesis, leads to the conscious investigation of new perspectives and 

methods for resolving the problem, some of which are presented within the frames of this 

essay. 

 

The 1st chapter, “The history of Man and Nature relationship”, presents various perceptions 

from the ancient years until now dominating the western philosophy, religion and science 

concerning the man and nature relationship. It illustrates their evolution and interaction, 

which led either to the belief of the unity of man and nature or otherwise to the separation of 

spirit and matter, to the belief of man’s superiority over nature and his right to use nature for 

his own benefit. Consequently the 2nd chapter, “Human’s Community and Progress”, 

demonstrates some fundamental aspects of the ideological movements of enlightenment, 

political economy, utopian socialism, revolutionary communism and German philosophy with 

Hegel as its basic representative, concerning human nature, community’s progress and the 

concept of history, evolution and change. These aspects influenced significantly the concept 

and the course of development as is today. They influenced also thinkers like Marx whose 

perceptions in combination with Engels’ perceptions, are presented in the 3rd chapter, “Karl 

Marx”. Marx and Engels supported the unity of man and nature and recognized the long-term 

consequences of human intervention on nature. There are also illustrated his critical analysis 
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on the capitalistic production model but also a critic on his perceptions. The 4th chapter, 

“About Development and Environment”, begins with a reference to the evolution of the 

development concept and the environment concept and the way this evolution is connected to 

the specific policies taken, leading in today’s definition of sustainable development, a global 

goal nowadays. The basic causes and problems of the development activity, which has been 

adopted, are also presented, and the relation between technology and prosperity is examined 

together with some indicative statistical elements of United Nations’ last years reports. 

Finally, alternative suggestions for a new development prospect are demonstrated concluding 

with a detailed presentation of the concept of worth-experiencing integrated development.  

 

The bibliography that was mainly used for the 1st chapter was based on the following books: 

the book of Efthymis Papadimitriou “On a new Philosophy of Nature. The challenge of 

Ecology and the answers of Philosophy” (1999), the book of Ioannis Zizioulas “The creation 

as an Eucharist. Theological approach in the ecology problem” (1992), the writing of Fotini 

Zika and Vaso Kinti “The nature of Nature” from the book “The nature in Ecology” (1999), 

and the writing of Theodoros Votsis “The relations of natural and social sciences in the 

frames of the ecological questioning” (2001). For the 2nd and 3rd chapter were used the books 

of Isaiah Berlin “Karl Marx. The life and his era” (1995), and of Alex Callinicos “The 

Revolutionary ideas of Marx”. For the 3rd chapter obviously, was also used bibliography of 

Marx and Engels as “The Dialectic of Nature” (1876), “The Economic and Philosophic 

Manuscripts” (1844), “Manifesto of the Communistic Party” (1847-48) and “Capital” (1st 

volume 1867). For the 4th chapter were used the book edited by professor Dimitris Rokos 

“Environment and Development. Dialectic Relations and Interdisciplinary Approaches” 

(2005), the writing of professor Dimitris Rokos “Development and Environment Policies. 

From theories to practice” (2005), the book of Wolfgang Sachs “The Development 

Dictionary” and elements from the reports of United Nations Development Programme 

published in the years 2003, 2005 and 2006. In this thesis was also used material from the 

lectures of professor Dimitris Rokos on the subjects “Introduction to the Sciences of 

Development and Environment” and “Environment Observation and Monitoring Methods and 

Techniques” of the Interdisciplinary Programme of Postgraduate Studies of the National 

Technical University of Athens “Environment and Development”. 

 
Regarding the methodology of this thesis, the effort was initially focused on acquiring 

general knowledge on the more general subject of the man and nature relationship. 
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Consequently the object of study gets henceforth more specific with reference to the concept 

of social progress and  human’s desire for change and the improvement of the rules that 

should govern the economical, social and political system. Hence the essay finally leads to 

the most specific subject of development and environment; the reference on the critical 

analysis of Marx serves as an introduction to this topic. Emphasis is given to the interactive 

character of development therefore the analysis is focused not only on the environment but 

also on the other dimensions of reality. Emphasis is also given to the interaction of past, 

present and future, therefore the whole research manages to collect elements not only from 

the past but also from the present in order to define and evaluate the existing situation, and to 

propose a solution for the future.  

 

The results of this research consist of the identification of the evolution in the perceptions on 

the man and nature relationship, the social progress concept and the relation between 

development and environment, which assist to the comprehension and interpretation of the 

current situation. Another major achievement is also the critical analysis from modern but 

also former thinkers on the economical model of development, the thorough examination of 

the problems and their causes, the “quantitative” presentation of the developmental crisis in 

human development and finally the presentation of certain alternative roads. Surely, the 

research could not be exhaustive because of the pluralism of opinions and their continuous 

evolution. Moreover the personal filtering on the choice of the bibliography and 

consequently the choice of aspects presented could not be absent. A suggestion for further 

research could be the analytical correlation between the policies that were adopted at global 

level and from the European Union and their results, in order to evaluate the sustainable 

development. Also the examination of the perceptions of other cultures, the presentation of 

the concepts of various ecological movements as well as the illustration of the opinions of 

modern economists - technocrats would be particularly useful. 

 

This thesis resulted to the following conclusions: The man and nature relationship has been 

from the antiquity a subject of study. The medieval Christianism was encouraging to a large 

extent the perception of the man’s superiority over nature. Subsequently the enormous 

prospects of development as a result of the scientific and technical achievements created an 

overoptimistic attitude towards man’s future. But the results of the development, based to a 

large extent on the progress of science, were contradictory. The economic growth was 

accompanied by the inflation of social problems and social inequalities and by the 
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environmental degradation. Nevertheless, even today with the adoption of the concept of the 

sustainable development, the economic dimension plays a leading role through its dominating 

concepts of competition, entrepreneurship and innovation. The ideological background of 

various development theories is related, in any case, to the historical development of ideas on 

the man and nature relationship and social progress. A variety of opinions exist, regarding 

how development is supposed to be, many of which converge to the idea of the redefinition of 

its concept, to the recognition of the totality and interactive and dialectical relations of the 

dimensions composing reality, and to the idea of citizens’ awakening and activation. The 

change for a worth-experiencing and not simply for a sustainable development is essential and 

concerns us all. 
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1 Η Ιστορία της σχέσης Ανθρώπου και Φύσης 

 

1.1 Η Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία 

 

Κεντρικό ζητούµενο της προσωκρατικής διανόησης (6ος – τέλη περίπου 5ου αιώνα π.Χ.) 

αποτέλεσε η αναζήτηση της προέλευσης του κόσµου και η ερευνητική διείσδυση στη 

θεµελιώδη δοµή του. Όλοι οι διανοητές της πρώτης περιόδου της αρχαίας ελληνικής 

φιλοσοφίας διατύπωσαν απόψεις «Περί Φύσεως». (Παλαµιώτου, Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, πριν τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, ο Ησίοδος (8ος - 7ος αιώνας 

π.Χ.) έκανε το πρώτο βήµα αποµυθοποίησης και µετάβασης από θεϊκές προσωποποιήσεις 

προς αντίστοιχες αφηρηµένες έννοιες. Είναι εκείνος που έθεσε για πρώτη φορά τα βασικά 

ερωτήµατα για την «αλήθεια», για την «απαρχή» και για τη «συνοχή του κόσµου». ∆ίνοντας 

µια φυσιοκρατική απάντηση στην κοσµογονία του, φωτίζει ήδη τον δρόµο που θα 

ακολουθήσει ο ελληνικός στοχασµός. Όµως, το αποφασιστικό βήµα προς τη φιλοσοφία και 

την επιστήµη αποτελεί επίτευγµα των προσωκρατικών φιλοσόφων. (Βαµβακάς 2001) 

 

Ολόκληρη η περίοδος της λεγόµενης προσωκρατικής φιλοσοφίας χαρακτηρίζεται από την 

θεώρηση της φύσης στην ολότητά της ως µιας αδιάσπαστης ενότητας, χαρακτηρίζεται 

δηλαδή από την ενότητα φύσης και ανθρώπου, φύσης και κοινωνίας. Η έννοια της φύσης 

περικλείει τόσο τον εξωτερικό κόσµο γενικά, όσο και κάθε συγκεκριµένο ατοµικό «ον», ως 

υποκείµενο του «Είναι» και του «Γίγνεσθαι»1. Οι προσωκρατικοί διερεύνησαν τα βασικά 

κοσµολογικά ερωτήµατα, τα οποία ακόµη και σήµερα απαιτούν νέες απαντήσεις: 

(Παλαµιώτου, Παπαδηµητρίου 1999) 

• Ποιας υφής είναι η οργάνωση του σύµπαντος;  

• Πώς προέκυψε το σύµπαν;  

• Από τι αποτελείται το σύµπαν;  

• Γιατί και πώς λειτουργούν οι φυσικοί νόµοι;  

 

                                                 
1 Ανάγκη να διευκρινίσουµε τις έννοιες είναι , γίγνεσθαι, ον. Ως ον νοείται µία πραγµατικότητα που συνοψίζει κάθε είδους 
πραγµατικότητα, η οποία συναντάται σε όλα τα επίπεδα τα οποία η φιλοσοφία εξετάζει, είναι ένα σύστηµα αποτελούµενο 
από ποιότητες οι οποίες είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν και να αποδοθούν σε αυτό. Το είναι συνιστά µία κατάσταση στην 
οποία διατελεί µία ύπαρξη απόλυτα θετική (όντως ον). Απόλυτα αρνητική (όντως µη ον) και καθ΄ όλες τις άλλες ενδιάµεσες 
οντολογικές βαθµίδες, κάθε δε βαθµίδα αποτελεί και έναν τρόπο του είναι. Το γίγνεσθαι σηµαίνει τη µεταβολή, τη 
µετάβαση από τη µία κατάσταση σε άλλη. Ο Ηράκλειτος δίδασκε ότι δεν υπάρχει πάγιον ον, αλλά το παν γίγνεται, «πάντα 
ρει». Αντιθέτως ο Παρµενίδης πρέσβευε ότι το γίγνεσθαι είναι απάτη των αισθήσεων και µόνο το ακίνητο και αµετάβλητο 
ον υπάρχει. (∆αµασκός) 
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Όπως κατέγραψε και ο Αριστοτέλης στα «ΜεταΦυσικά», «οι πρώτοι φιλόσοφοι θεωρούσαν 

ότι οι αρχές των όντων είναι µόνο υλικές. Τα στοιχεία, εκ των οποίων συντίθενται τα όντα 

και στα οποία τελικώς αποσυντίθενται, είναι τα µόνα δοµικά στοιχεία και οι µόνες αρχές των 

πραγµάτων, η δε ουσία τους παραµένει αιώνια παρόλο που αδιάκοπα αλλάζει ιδιότητες. Τίποτε 

δε δηµιουργείται και τίποτε δεν χάνεται, έλεγαν, και η αρχική αυτή οντότητα διατηρείται 

απεριόριστα». (∆αµασκός) 

 

Ως τέτοιο ουσιώδες στοιχείο ζωής, µεταβλητό και κοινό σε όλα τα όντα, ο πρώτος των 

Μιλησίων, ο Θαλής (624 - 546 π.Χ.), θεώρησε το νερό. Ο Αναξίµανδρος (610 –546 π.Χ.), 

θέτει ως αρχή των πάντων – ως περιβάλλον και κινητήρια δύναµη – το άπειρο2, «ως µία, 

χωρίς πέρας, χωροχρονική υλοζωική µάζα, οµογενή υποδοµή, φυσική και µεταφυσική βάση 

των πάντων». Από αυτό το απροσδιόριστο άπειρο ο µαθητής του Αναξίµανδρου, ο 

Αναξιµένης από τη Μίλητο (588 – 525 π.Χ.), οδηγήθηκε στη σύλληψη της έννοιας του 

άπειρου αέρα από τον οποίο δια της πύκνωσης και της µάνωσης προέρχονται τα πάντα. Τα 

σύµπαντα του Αναξιµένη είναι άπειρα προεκτείνοντας κατ' αυτό τη διδασκαλία του 

Αναξίµανδρου για άπειρους κόσµους. Μία επίσης σηµαντική παρατήρηση είναι ότι το 

σύµπαν, κατά τον Αναξίµανδρο, είναι θνητό και οι κόσµοι που το αποτελούν υπόκεινται σε 

φθορά. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η άποψή του για τον όρο ψυχή ως προερχόµενο εκ του 

ψύχω, ως πνεύµα, δηλαδή αέρας. Ο Αναξιµένης επίσης, επεκτείνοντας την παρατήρησή του 

για την ανθρώπινη ψυχή, στον κόσµο, αντιλήφθηκε αυτόν ως έµψυχο, του οποίου η 

κανονικότητα οφείλεται στον έµψυχο, άπειρο αέρα που περιβάλλει, ρυθµίζει και κυβερνά τον 

κόσµο. (Παλαµιώτου) 

 

Οι παραπάνω θέσεις αποτελούν υλοζωικές τοποθετήσεις επί της κοσµολογίας, όπου η έννοια 

της Φύσης ταυτίζεται µε την έννοια της «Αρχής». 

 

Και στους Πυθαγόρειους φιλόσοφους, όπως και στους παραπάνω Ίωνες φιλόσοφους, η 

φύση έχει την έννοια της Αρχής αλλά το περιεχόµενο είναι τελείως διαφορετικό. Σύµφωνα µε 

το δόγµα των Πυθαγορείων, οι αριθµοί είναι η αρχή, η πηγή και η ρίζα των πάντων. Ύπατη 

αρχή είναι το Εν, που κλείνει µέσα του όλους τους αριθµούς και υψώνεται υπεράνω όλων 

                                                 
2 «Tο άπειρο δεν έχει αρχή, αλλά αποτελεί αυτό το ίδιο αρχή. Επειδή δεν έχει αρχή, δεν µπορεί να έχει ούτε τέλος, ούτε 
υπόκειται σε φθορά. Ασκεί την εξουσία του στα πεπερασµένα όντα καθώς περιέχει το σύνολό τους». (Αριστοτέλης. Φυσικά). 
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των αντιθέτων: είναι ο αριθµός των αριθµών. Οι καθεαυτό αριθµοί συνιστούν το ίδιο το είναι, 

το είναι σε όλες του τις δυνατές κατηγορίες. Οι αριθµοί αποτελούν ταυτόχρονα την ουσία, 

την ύλη και την αρχή της κίνησης αυτών των όντων. Οι αρχές αυτές ενυπάρχουν στα 

πράγµατα και, εφόσον είναι ταυτόχρονα ύλη και µορφή, είναι αδιάσπαστα συνδεδεµένες µε 

αυτά. Αν και αδιαχώριστοι, οι αριθµοί φαίνονται ωστόσο διακριτοί από τα πράγµατα, κι αυτό 

γιατί προηγούνται κάθε φυσικού όντος: είναι λοιπόν ταυτόχρονα «υπερβατικοί και 

εµµένεις»3. Ο αριθµός αποτελεί ένα αληθινό οντολογικό διάστηµα, που ρόλος του είναι η 

καθοδήγηση του στοχασµού προς την έννοια της αρµονίας. Σχέση ατόµου και Είναι, 

πολλαπλού και Ενός-όλου, ο πυθαγόρειος αριθµός δεν είναι µια απλή ποσότητα: είναι ένα 

αρµονικό διάστηµα. (Pireas.com 2007) 

 

Ο Ηράκλειτος (535 - 475 π.Χ.), διαφέρει από τους προγενέστερούς του φιλοσόφους, γιατί 

ενδιαφέρθηκε για το γίγνεσθαι και την αλλαγή στην οποία υπόκεινται όλα τα πράγµατα. 

«Φύση για τον Ηράκλειτο σηµαίνει την κίνηση, τη διαλεκτική που σχηµατίζει την αληθινή 

ποιότητα των πραγµάτων καθώς και την αιώνια Αρχή που προκαλεί αυτό το Γίγνεσθαι». Τα 

όντα, στην Ηρακλείτεια φιλοσοφία, βρίσκονται ταυτόχρονα σε µία δυναµική αρµονία, σε 

πόλεµο, αλλά και σε µία ενότητα των αντιθέτων. Εντός των όντων ενυπάρχουν αντίθετες 

δυνάµεις και ο σιωπηλός αγώνας µεταξύ τους είναι η γενεσιουργός δύναµη όλων όσων 

υπάρχουν. (∆αµασκός, Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Αντίθετα µε τη φιλοσοφία των Ιώνων, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας σύµφωνα µε το 

βιβλίο του Ευτύχη Μπιτσάκη «Η φύση στη διαλεκτική φιλοσοφία» είναι η «αυθυπαρξία και η 

εξέλιξη»4,  η έννοια της φύσης για την Ελεατική σχολή δηλώνει την πεποίθηση ότι υπάρχει 

µόνο το Είναι, ενώ το νοητικό του αντίθετο, το Μη-Είναι, ούτε υπάρχει ούτε είναι δυνατόν 

να νοηθεί. Κατά συνέπεια, το γίγνεσθαι είναι µια αυταπάτη. Για τους Ελεάτες η έννοια της 

φύσης χάνει τη σηµασία του γίγνεσθαι και της αλλαγής και αποκτά το νόηµα του όντος 

καθεαυτού και της ύπαρξής του στην κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Σύµφωνα µε τον 

Παρµενίδη, (ακµή 480 π.Χ.), ο υλικός εξωτερικός κόσµος δεν πρέπει να εκληφθεί ως µία 

δεδοµένη πραγµατικότητα, καθότι είναι προϊόν των αισθήσεων, µία εικόνα δηλαδή την 

οποία παρέχουν οι αισθήσεις στο σκεπτόµενο υποκείµενο, αφού και η γνήσια 

πραγµατικότητα τοποθετείται στο υποκείµενο της γνώσης δηλαδή εντός της ανθρώπινης 

                                                 
3 Αριστοτέλης. ΜεταΦυσικά 
4 «Η φιλοσοφία αυτή δέχεται την αρχή, αλλά τη θεωρεί υλική. ∆έχεται τους «αθανάτους», αλλά οι θεοί αποτελούν και αυτοί 
µέρος της φύσης. Βεβαιώνει, λοιπόν, την ενότητα του υλικού και του πνευµατικού, στη βάση της πρωταρχικότητας της 
ύλης». (∆αµασκός) 
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σκέψης. Η αρχή και το τέλος, η γένεση και ο θάνατος, ο σχηµατισµός και η καταστροφή είναι 

σχήµατα µόνο, διότι τα πάντα είναι µία ύπαρξη, ένα, «το έστιν είναι». Η αλλαγή, το 

γίγνεσθαι, είναι µία ψευδής επίφαση. (∆αµασκός) 

 

Τη σύνδεση της διδασκαλίας των Ελεατών και του Ηράκλειτου, του Είναι και του γίγνεσθαι 

επιχειρεί ο Εµπεδοκλής (495 – 435 π.Χ.). Το Είναι λαµβάνει διάφορες µορφές, µε τη 

µεσολάβηση των τεσσάρων στοιχείων-ριζωµάτων, πυρ, ύδωρ, αήρ, γη, από την ένωση και 

το χωρισµό των οποίων γίνεται ή χάνεται κάθε συγκεκριµένο ον. ∆ύο είναι οι κυρίαρχες 

δυνάµεις, η «φιλότης» και το «νείκος», µε τη δύναµη των οποίων δηµιουργείται «µείξις» 

και «διάλλαξις». Για τον Εµπεδοκλή δεν υπάρχει «γένεσις εκ του µηδενός», τα πάντα είναι 

«µείξεις», ενώ η «γένεσίς» τους, η «φύσις», είναι ένας απλός χαρακτηρισµός που 

χρησιµοποιούν οι άνθρωποι. Για τον Εµπεδοκλή η διάσπαση ύλης και ενεργείας ήταν γεγονός 

καθώς οι κοσµογονικές δυνάµεις «νείκος»-«φιλότης» ήταν χωρισµένες από τα φυσικά 

στοιχεία. (∆αµασκός, Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Την πρώτη ξεκάθαρη διάκριση ανάµεσα στην ύλη και το πνεύµα τη συναντάµε στον 

Αναξαγόρα (500 – 428 π.Χ.), ο οποίος µπορεί να χαρακτηριστεί ως ο πρώτος δϋιστής. Και 

σ’ αυτόν διαπιστώνουµε, όπως και στον Εµπεδοκλή, ισχυρή ελεατική επίδραση αφού 

υποστηρίζει την άποψη ότι δεν είναι δυνατή γένεση εκ του µηδενός. Αυτή η βασική θέση 

τον οδηγεί στην παραδοχή ότι «όλα θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε όλα». «Και ενώ για όλα 

τα άλλα όντα ισχύει ο κανόνας να µετέχουν στη µοίρα του παντός, µόνον ο «νους» αποτελεί 

εξαίρεση και χαρακτηρίζεται ως η δύναµη που αποτελεί την αιτία κάθε µεταβολής και 

τάξης στον κόσµο».  

 

Μεταγενέστερος του Αναξαγόρα, ο ∆ηµόκριτος (460 – 370 π.Χ.), που συνδέεται µε την 

εποχή των Σοφιστών, φαίνεται να χρησιµοποιεί µια έννοια της φύσης που να µην είναι 

θεµελιωµένη αποκλειστικά στη φυσική επιστήµη αλλά που να δέχεται τα ερεθίσµατά της από 

την αντίθεση Νόµος – Φύση, σύµβαση – αλήθεια. Για το ∆ηµόκριτο φύση σηµαίνει τα 

άτοµα που κινούνται στον κενό χώρο5, άλλοτε ως ριζώµατα κάθε όντος, άλλοτε ως το 

αληθινό σε αντίθεση προς το συµβατικό. «Στην έννοια της φύσης του ∆ηµόκριτου κίνηση και 

πνεύµα συνάγονται από την ύλη, µε έναν τρόπο που επιτρέπει να βρουν την έκφρασή τους η 

φυσική και η κοινωνική σκέψη της εποχής, συνεχίζοντας την Ιωνική παράδοση που είχε 

                                                 
5 «Με την παραδοχή του κενού βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση προς τους Ελεάτες, γιατί έκανε δεκτή την ύπαρξη του µη – 
όντος». (Παπαδηµητρίου 1999) 
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επιχειρήσει µια ενιαία εξήγηση του κόσµου µε τη βοήθεια της έννοιας της φύσης». 

(Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην άποψη ότι έως την ολοκλήρωση της «Χρυσής 

Πεντηκονταετίας» της Αθήνας (480 - 431 π.Χ.) κυρίαρχο φιλοσοφικό ρεύµα ήταν η 

µελέτη της φύσης, το Είναι και Γίγνεσθαι του φυσικού κόσµου. Όµως, από τα µέσα 

κυρίως του 5
ου

 αιώνα πληθύνονται τα προβλήµατα κοινωνικής, ηθικής ζωής, ως αποτέλεσµα 

των µεγάλων κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών αλλαγών που έχουν λάβει χώρα, µε τα 

οποία ασχολούνται όλο και περισσότερο οι στοχαστές. Ο στοχασµός πλέον κινείται 

περισσότερο προς την κατεύθυνση της Φιλοσοφίας του Ανθρώπου, της κοινωνίας των 

Ανθρώπων, παρά της Φιλοσοφίας της Φύσης µέσω των Σοφιστών. 

 

Οι Σοφιστές λοιπόν, στρέφουν το ενδιαφέρον τους από τη µελέτη των φυσικών φαινοµένων 

στην ανθρώπινη κοινωνία και τα προβλήµατά της. Οι νέες κοινωνικές και οικονοµικές 

συνθήκες έδιναν λαβή στην όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων και τροφοδοτούσαν την 

τάση είτε της νοµιµοποίησης είτε της αλλαγής των συνθηκών που επικρατούσαν. Οι Σοφιστές 

βλέπουν την έννοια της φύσης στην αντίθεσή της προς την έννοια του Νόµου, 

προετοιµάζοντας το έδαφος για τη θεωρία του φυσικού δικαίου που θα ακολουθήσει. Η 

έννοια της φύσης χάνει το ειδικό της περιεχόµενο και ανάλογα µε τη χρήση της δηλώνει 

άλλοτε το αρχέγονο, το κακό σε σχέση µε τη σύγχρονή τους αναπτυγµένη κατάσταση, είτε 

αντιθέτως, το αληθινό, το καλό σε αντιδιαστολή προς την αδικία και τη διαφθορά της 

υπάρχουσας κοινωνικής κατάστασης. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις η έννοια της φύσης 

σηµαίνει κάτι το αρνητικό, τον Μη – νόµο, που λαµβάνει θετικό ή αρνητικό περιεχόµενο, 

ανάλογα µε τη χρήση του όρου. Για τον Πρωταγόρα (480 – 411 π.Χ.) η δικαιοσύνη, ο 

αντικειµενικός διαχωρισµός του δίκαιου και του άδικου, ήταν ανύπαρκτη σαν έννοια. Ο 

νόµος, υπέρτατος ρυθµιστής της ζωής της πολιτείας, ήταν αυτός που καθόριζε κατά 

περίπτωση το άδικο και το δίκαιο: η ίδια πράξη που ήταν άδικη όταν στρέφονταν κατά του 

συµπολίτη γινόταν δίκαιη όταν αφορούσε τον εχθρό. Ακολουθώντας αυτή τη γραµµή σκέψης 

φτάνει στο συµπέρασµα ότι επειδή οι νόµοι θεσπίστηκαν εξ’ ανάγκης, τότε αντιτίθενται στη 

φύση. Συνεπώς η φύση είναι «χωρίς τάξη» ενώ ο νόµος εισάγει αµεροληψία και δικαιοσύνη 

για όλους. (Φιλοσοφία της Επιστήµης 2007) 
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O Πλάτωνας (427 - 348 π.Χ.), χώρισε τον κόσµο στον πραγµατικό και στον φαινόµενο. Ο 

∆ηµιουργός-Θεός, έχοντας «προ οφθαλµών» το άριστο πρότυπο, τον ιδεατό κόσµο ή Ιδέες6, 

δηµιούργησε τον αισθητό κόσµο, ο οποίος είναι «εικόνα των Ιδεών, αντίγραφο, ψυχρή 

αντανάκλαση του πραγµατικού κόσµου, επί της ουσίας φαινόµενο, σφαίρα σε κυκλική 

κίνηση, δηµιούργηµα και είδωλο του νου, ο οποίος, όµως, αναδεικνύεται σε ένα ζωντανό 

οργανισµό τάξεως, αρµονίας και ωραιότητος». Εποµένως η φύση δεν θεωρείται δηµιουργική 

δύναµη, αλλά πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο ο ∆ηµιουργός έφτιαξε τον κόσµο των 

πραγµάτων, αποκτά δηλαδή κανονιστικό χαρακτήρα για τον κόσµο των φαινοµένων, τα 

οποία τη µιµούνται απλώς. (∆αµασκός, Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Με τον Πλάτωνα η έννοια της φύσης χάνει την παλιά σηµασία της, της αύξησης και του 

γίγνεσθαι, και µετατίθεται σε ένα υπερβατικό πεδίο. Η ουσία των πραγµάτων δεν βρίσκεται 

πια µέσα τους αλλά έξω και πάνω από αυτά. Η πλατωνική θεωρία για την ύλη αποτελεί κατά 

κάποιο τρόπο σύνθεση των ιδεών που είχαν διατυπώσει ο Εµπεδοκλής, ο Πυθαγόρας και οι 

ατοµικοί φιλόσοφοι. (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Η έννοια της φύσης του Πλάτωνα έχει στατικό χαρακτήρα, τόσο στο οντολογικό όσο και 

στο κοινωνικοφιλοσοφικό επίπεδο. Η κοινωνική πρόοδος κατά τον Πλάτωνα δεν υφίσταται 

αφού προσδίδει στην κοινωνική κατάσταση φυσική υπόσταση. Η Πολιτεία θεωρείται µία 

«κατά φύσιν οικισθείσα πόλις» και ο νόµος εµφανίζεται ως κάτι το αναλλοίωτο, αιώνιο, 

δηλαδή «κατά φύσιν». Έτσι ξεπερνιέται η αντίθεση Νόµος – Φύση. Στόχος του Πλάτωνα, 

άλλωστε, ήταν η επαναφορά των παλαιών χρηστών ηθών, που πίστευε ότι είχαν κλονιστεί 

από τη διαφωτιστική δραστηριότητα των Σοφιστών.  

 

Αντίθετα µε τον δάσκαλό του τον Πλάτωνα, όπου φύση και ιδέα ταυτίζονται µε τρόπο ώστε η 

φύση όπως και η ιδέα να αποτελούν τη βαθύτερη ουσία των πραγµάτων, ο Αριστοτέλης (384 

– 322 π.Χ.) µπορεί να ταυτίζει τη φύση µε την ουσία ενός πράγµατος, αλλά η φύση 

παραµένει εγκόσµια. Αποτελεί την εσωτερική αρχή που διέπει την ύλη και της προκαλεί την 

τάση για πραγµατοποίηση της µορφής.  

 

«Η έννοια της φύσης του Αριστοτέλη αποδίδει όλα τα περιεχόµενα που είχαν διατυπωθεί µέχρι 

την εποχή του στην ελληνική φυσική φιλοσοφία». Η φύση είναι η αρχή που κυριαρχεί πάνω 

                                                 
6 Οι Ιδέες είναι αιώνιες οντότητες, µε πραγµατική υπόσταση, έξω από κάθε σωµατικότητα, αδέσµευτες από την ανθρώπινη 
σκέψη. (∆αµασκός) 
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στην ύλη και της επιτρέπει να ολοκληρώσει τον προορισµό της. Αποτελεί το τέλος, το «ου 

ένεκα», την τελική αιτία που βρίσκεται κρυµµένη µέσα στα πράγµατα. Η έννοια της φύσης 

έχει και µια αιτιακή σηµασία και δηλώνει την ποιητική αιτία, ως «αρχή κινήσεως». Μια άλλη 

χρήση της έννοιας της φύσης είναι η αντιπαράθεσή της προς την έννοια της τέχνης. Η τέχνη 

καλείται να τελειοποιήσει αυτά που δεν µπορεί να κάνει η φύση, ή να τα µιµηθεί. Τα έργα της 

τέχνης εξυπηρετούν ένα σκοπό, όπως και τα έργα της φύσης. Η φύση θεωρείται µια σκόπιµα 

δρώσα δύναµη. (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Η σκέψη του Αριστοτέλη ήταν τελεολογική. Όλα τα πράγµατα έχουν ένα σκοπό ή ένα 

τέλος για το οποίο έχουν διαµορφωθεί. Όταν ένα πράγµα εκπληρώνει το σκοπό του είναι 

χρήσιµο και όµορφο. Για το λόγο αυτό, κανένα ζώο δε στερείται οµορφιάς, αφού όλα τα όντα 

σχηµατίστηκαν για κάποιο δικό τους σκοπό. Ο τελικός σκοπός τους είναι το να υπηρετούν το 

ανθρώπινο γένος. Όλα τα όντα και τα άλλα πράγµατα υπάρχουν για το ανθρώπινο καλό. 

Για αυτό θεωρούνται κατάλληλα όργανα για ανθρώπινη χρήση. Τα υπόλοιπα όντα κατέχουν 

µια κατώτερη βαθµίδα στην ιεραρχία των όντων.  

 

«Οι διδασκαλίες του Αριστοτέλη για τα ζώα αποτέλεσαν τα θεµέλια για τον τρόπο µε τον οποίο 

ο δυτικός κόσµος έµαθε να σκέπτεται για τη σχέση του ανθρώπινου γένους προς το υπόλοιπο 

φυσικό περιβάλλον». Είναι γνωστή, όµως, και η σπουδαιότητα του Αριστοτέλη για τη 

δηµιουργία πολλών κλάδων των φυσικών επιστηµών και ιδιαίτερα της Βιολογίας. Η 

επίδρασή του, στους αιώνες που ακολούθησαν, υπήρξε ανυπολόγιστη. Επιχείρησε 

προσεκτικές ταξινοµήσεις και περιγραφές των ζώων.7 (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Με την άποψη του Αριστοτέλη σύµφωνα µε την οποία τα ζώα και τα φυτά υπάρχουν για να 

υπηρετούν τον άνθρωπο, διαφωνούσε ο µαθητής του Θεόφραστος (372 – περίπου 287/5 

π.Χ.). ∆εν αρνείται ότι υπάρχει σκοπός στη φύση, αλλά ο σκοπός της φύσης δεν είναι 

πάντοτε εµφανής για τον άνθρωπο. Για αυτό το λόγο τονίζει τη σπουδαιότητα της 

προσεκτικής και συστηµατικής παρατήρησης και της µελέτης των ιδιαίτερων 

συνθηκών, κλιµατικών, γεωλογικών και άλλων, που επιτρέπουν σε ορισµένα είδη να 

ευδοκιµούν και να διαιωνίζουν την αναπαραγωγή τους. Επίσης σηµειώνει µερικές τοπικές 

αλλαγές στο κλίµα που προκλήθηκαν από ανθρώπινες δραστηριότητες. (Παπαδηµητρίου 

1999, Wikipedia 2007) 

                                                 
7 Πολλές από τις περιγραφές του βασίζονται σε δείγµατα που του έστελνε από την Ασία ο Μέγας Αλέξανδρος και οι 
φιλόσοφοι και επιστήµονες που τον συνόδευαν. 
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Ο Θεόφραστος8 έχει ονοµαστεί πατέρας της Βοτανικής επιστήµης. ∆εν έβλεπε ένα φυτό 

µεµονωµένο. Αναζητούσε τις σχέσεις του, ως ζωντανού οργανισµού, µε τον ήλιο, το έδαφος 

και το κλίµα, το νερό και την καλλιέργειά του και τη σχέση του µε άλλα φυτά και ζώα. 

Στήριζε τις απόψεις του σε συγκεκριµένες παρατηρήσεις και στα πλούσια και ενδιαφέροντα 

δείγµατα που απέστελλε ο Αλέξανδρος από την εκστρατεία του. Μάλιστα, µαθητές του 

Αριστοτέλη και του Θεόφραστου συνεχίζουν το ερευνητικό και ταξινοµητικό τους έργο στην 

Αλεξάνδρεια, στο περίφηµο Μουσείο της Αλεξάνδρειας9. Πραγµατοποίησαν σπουδαίες 

ανακαλύψεις σχετικές µε το φυσικό περιβάλλον, την αστρονοµία, τη γεωγραφία, την ιατρική, 

τη βοτανική και τη ζωολογία.  

 

Την Αριστοτελική τελεολογία ενσωµατώνει ο Στωικισµός
10 (300 π.Χ. – περίπου 250 µ.Χ.). 

Σύµφωνα µε τη Στωική φιλοσοφία, τα επί µέρους όντα εντός της φύσης καταλαµβάνουν 

συγκεκριµένες ιεραρχηµένες θέσεις και τείνουν προς συγκεκριµένο τελικό σκοπό, ο 

οποίος είναι προεπιλεγµένος είτε από το Θεό-∆ηµιουργό είτε από τις αρχές που διέπουν τη 

φύση. Η αρχή που διέπει τη φύση, σύµφωνα µε τη Στωική αντίληψη, είναι ο λόγος ο οποίος 

καθορίζει όχι µόνο πώς είναι τα πράγµατα, αλλά και πώς πρέπει να είναι. Επιβάλλει δηλαδή 

την τάξη και την αρµονία στην κίνηση των όντων και υπαγορεύει τόσο τους περιγραφικούς 

νόµους της φύσης, αυτούς που µελετά η επιστήµη, όσο και τους κανόνες της ηθικής. (Ζήκα 

και Κιντή 1999)  

 

Η έννοια της φύσης, εξετάζοντας τη Στωική ηθική, έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Όταν οι 

Στωικοί φιλόσοφοι µιλούν για την ανθρώπινη φύση, εννοούν τόσο τη λογική όσο και τη 

ζωική του φύση. «Ο άνθρωπος δεν διαθέτει µόνο τη δυνατότητα της ενστικτώδους 

συµπεριφοράς που είναι κοινή σε όλα τα ζώα, αλλά και µια έλλογη δεύτερη φύση που συνδέεται 

µε τις κοινωνικές συνθήκες και συµβάσεις. Ο λόγος που τον διαφοροποιεί από τα άλλα έµβια 

όντα αποτελεί γνώρισµα µόνο του ανθρώπου, το οποίο τον αναγκάζει να ζει σύµφωνα µε αυτή 

την ανώτερη φύση και να επιδιώκει την προσιτή σε αυτόν ευτυχία». (Παπαδηµητρίου 1999) 

                                                 
8 «Ίσως θα του άξιζε να ονοµαστεί πατέρας της Οικολογίας αφού τα µισά τουλάχιστον από τα βοτανολογικά γραπτά του 
ασχολούνται µε οικολογικές παρατηρήσεις. ∆εν πρόκειται για µεµονωµένες παραγράφους αλλά για µια σταθερή οικολογική 
προσέγγιση». (Παπαδηµητρίου 1999) 
9 Το Μουσείο της Αλεξάνδρειας αντιπροσώπευε το κεντρικό σηµείο της ελληνικής έρευνας το φυσικού κόσµου και κατά 
κάποιο τρόπο επέτρεψε να γεφυρωθούν οι απόψεις των ελλήνων φιλοσόφων του 4ου αιώνα π.Χ. µε την περίοδο που αρχίζει η 
ρωµαϊκή κυριαρχία της Μεσογείου.  
10 Ο Στωϊκισµός  έχει θεωρηθεί ως ένα κίνηµα επιστροφής στη φύση, το οποίο στέκεται κριτικά απέναντι σε δεισιδαιµονίες 
και ταµπού.  
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Ο άνθρωπος που ζει σύµφωνα µε τη φύση χαρακτηρίζεται από τους Στωικούς φιλόσοφους 

ως σπουδαίος και σοφός. Πάντως, αυτή η άποψη είναι µεν κοινή σε όλους τους 

εκπροσώπους της Στοάς, όµως «το περιεχόµενο της έννοιας της φύσης αλλάζει, ανάλογα µε τις 

ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες και το ρόλο που καλείται κάθε φορά να παίξει η φιλοσοφία 

ως βιοθεωρία και ως φυσική φιλοσοφία». Για παράδειγµα, για το Ζήνωνα (332 - 262 π.Χ.), 

ιδρυτή της Στοάς, η έννοια της φύσης συµβολίζει την κατάσταση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, η οποία θεωρείται δυνατή στην ανθρώπινη πράξη, και εγκόσµια. Ο Κλεάνθης 

(301 - 232 π.Χ.) δίνει στην έννοια της φύσης τη σηµασία του κοσµικού κανόνα στον οποίο 

οφείλει να προσαρµοστεί ο άνθρωπος, ενώ για τον Χρύσιππο (280 – 204 π.Χ.) ταυτίζονται οι 

δύο ερµηνείες και χάνεται η διάσταση ανάµεσα στον υφιστάµενο, τον εξωτερικό κόσµο και 

τον άνθρωπο. (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

1.2 Ο Ιουδαϊκός και Ελληνικός πολιτισµός ως αφετηρία του Χριστιανισµού 

 

Ο Χριστιανισµός πήρε µορφή κάτω από την επιρροή δύο πολιτισµών που επικράτησαν, ο 

ένας από τον Ιουδαϊκό ή σηµιτικό τρόπο σκέψης και ο άλλος από τον Ελληνικό, συνεπώς 

πριν παρουσιαστούν οι «Χριστιανικές και Μεσαιωνικές απόψεις» περί φύσης, κρίνεται 

σκόπιµη η διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους αυτοί οι δύο πολιτισµοί αντιλήφθηκαν τις 

σχέσεις ανάµεσα στον άνθρωπο και τη φύση, και ποια θέση κατέχει ο Θεός σε αυτή τη σχέση. 

Η διερεύνηση αυτή παρουσιάζεται στην παρούσα ενότητα. (Ζηζιούλας 1992) 

 

Ο Ιουδαϊκός πολιτισµός, που απετέλεσε την αφετηρία του Χριστιανισµού, έτεινε να δίνει 

έµφαση στην ιστορία του ισραηλιτικού λαού, του «εκλεκτού λαού του Θεού», και να βλέπει 

το Θεό να αποκαλύπτεται κυρίως µέσα από τις ενέργειές του στην πορεία της ιστορίας. Η 

φύση έπαιζε δευτερεύοντα ρόλο σ’ αυτή την αποκάλυψη. Πολύ συχνά µάλιστα ένας τέτοιος 

ρόλος ήταν εντελώς απορριπτέος, κυρίως κάτω από το φόβο - εµµονή κατά - της 

ειδωλολατρίας, που απειλούσε την ιδιαίτερη ταυτότητα του λαού αυτού.  

 

«Αυτή η ενασχόληση µε την ιστορία µάλλον παρά µε τη φύση οδήγησε στην ανάπτυξη της 

προφητείας σε βάρος της κοσµολογίας στον Ιουδαϊκό πολιτισµό. ... Στην προφητεία ο Θεός 

αναµενόταν ν’ αποκαλύψει τον Εαυτό του στο τελικό εκείνο γεγονός, το οποίο θα υπερέβαινε 

όλα τα προηγούµενα γεγονότα, και ταυτόχρονα θα έδινε σ’ αυτά νόηµα». (Ζηζιούλας 1992) 
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Από την άλλη µεριά, ο Ελληνικός πολιτισµός απέδιδε µικρότερη σηµασία στην ιστορία. Η 

κοσµολογία ήταν το επίκεντρο των ενδιαφερόντων των Ελλήνων φιλοσόφων, που έβλεπαν το 

Θεό παρόντα στον κόσµο και ρυθµιστή του κόσµου µε τους νόµους του, την κυκλική κίνηση 

και τη φυσική αναπαραγωγή. «Η φύση προσέφερε στον Έλληνα την αίσθηση της ασφάλειας 

που χρειαζόταν. Την προσέφερε µε τη ρυθµική κίνηση των άστρων, µε την κυκλική επανάληψη 

των εποχών, µε την οµορφιά και την αρµονία που προσέφερε το ήπιο και ισορροπηµένο κλίµα 

της Αττικής (εκείνης της εποχής)».  

 

Ο συνδυασµός αυτών των δύο πολιτισµών του Ιουδαϊκού που φαίνεται να υστερεί σε 

κοσµολογικό ενδιαφέρον, και του Ελληνικού που φαίνεται να υστερεί σε προφητικό οδήγησε 

σ’ αυτό που θα µπορούσε να ονοµαστεί «κοσµολογική προφητεία». «Είναι αυτό ακριβώς 

που βρίσκουµε για πρώτη ίσως φορά στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπου ένας χριστιανός 

προφήτης, πιστός σε ό,τι καλύτερο προσέφερε η τυπική ιουδαϊκή παράδοση, υψώνεται πάνω 

από την ιστορία και βλέπει το «τέλος» της όχι µόνο ως προς το Ισραήλ, αλλά και όλη τη 

δηµιουργία, ως προς όλο, δηλαδή το φυσικό κόσµο, από την οπτική γωνία της εσχατολογίας, 

της τελικής πράξεως του Θεού στην ιστορία».   

 

Για τον Έλληνα ο κόσµος ήταν µια πραγµατικότητα, που έκλεινε µέσα της αρκετή ενέργεια, 

για να ζήσει για πάντα (αντίληψη ότι το σύµπαν είναι αιώνιο), για τον Ιουδαίο ο κόσµος ήταν 

ένα γεγονός, ένα δώρο, που έπρεπε να επιστρέφει διαρκώς στο ∆ηµιουργό του, για να 

µπορέσει να ζήσει. Συνεπώς η πρώτη Εκκλησία είχε να συνδυάσει µια άποψη για τον 

κόσµο, η οποία εµπιστευόταν τη φύση για αυτό που ήταν, πίστευε δηλαδή στη λογικότητά 

της, στο λόγο, στην αιτία, και µια άλλη άποψη, που θεωρούσε τη φύση δώρο και γεγονός 

συνεχώς εξαρτηµένο από το ∆ηµιουργό της. «Ακριβώς από το συνδυασµό αυτό ο αρχαίος 

Χριστιανισµός ανέπτυξε την ευχαριστιακή κοσµολογία, η οποία, σαν την κοσµολογική 

προφητεία, θεωρεί τον κόσµο πεπερασµένο και υποκείµενο σε περιορισµούς από τη φύση του
.
 

έναν κόσµο όµως άξιο και ικανό να επιζήσει και να επιστρέψει στο ∆ηµιουργό του. Έτσι 

σύµφωνα µε τον τυπικά ελληνικό τρόπο σκέψεως, ο κόσµος είναι καλός και όµορφος και 

καταλαµβάνει κεντρική θέση στη συνείδηση του ανθρώπου. Αλλά για τη χριστιανική αντίληψη η 

οµορφιά του, η µονιµότητά του και αυτή η κεντρική θέση του θα πρέπει διαρκώς να εξαρτώνται 

από ένα γεγονός αναφοράς σε ό,τι δεν είναι κόσµος ή φύση, δηλαδή αναφοράς στο Θεό». 

 

«Η κοσµολογική προφητεία και η ευχαριστιακή κοσµολογία, τα οποία προέκυψαν από τη 

σύνθεση της ελληνικής µε την εβραϊκή σκέψη στο έδαφος του Χριστιανισµού, περιλάµβαναν την 
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πίστη ότι ο κόσµος είναι ένα «γεγονός» και όχι µια αυτονόητη πραγµατικότητα, αλλά ότι χάρη 

σε ένα άλλο «γεγονός», την αναφορά του δηλαδή στον αιώνιο και άφθαρτο δηµιουργό του, έχει 

µονιµότητα και θα επιζήσει. ... Το κρίσιµο σηµείο για τη σωτηρία του κόσµου βρίσκεται στην 

πράξη ή στο γεγονός της κοινωνίας του µε το Θεό, δηλαδή µε κάποιον που είναι από τη φύση 

του εντελώς έξω από τον κόσµο. Με την έννοια αυτή η ευθύνη του ανθρώπου για να ζήσει ο 

κόσµος γίνεται τεράστια». 

 

1.3 Χριστιανικές και Μεσαιωνικές απόψεις 

 

Οι πρώτοι τέσσερις αιώνες της Χριστιανικής περιόδου συνεχίζουν την ελληνική παράδοση 

στη γλώσσα, τη σκέψη και τον πολιτισµό. Η αρχική δυσπιστία προς την ελληνική φιλοσοφία 

και επιστήµη που έδειξαν οι πρώτοι χριστιανοί αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από µια 

διανοητική σύνθεση. ∆ιανοητές σαν τον Κλήµη τον Αλεξανδρινό (150 – περίπου 211/216 

µ.Χ.), τον Ωριγένη (περίπου 185 µ.Χ. – 251 µ.Χ.) και τον Άγιο Αυγουστίνο (354 – 430 µ.Χ.), 

προσπάθησαν να συµφιλιώσουν την ελληνική φιλοσοφία µε τη χριστιανική θρησκεία. Η 

ισχυρή επίδραση του πλατωνικού και γνωστικού11 τρόπου σκέψεως κατά το 2ο και 3ο αιώνα 

είχε σαν αποτέλεσµα να υποτιµηθεί η σηµασία του υλικού κόσµου και µάλιστα στην 

χειρότερη περίπτωση να θεωρηθεί κακός. Κλασσικό παράδειγµα αυτής της εξέλιξης 

αποτελούν οι χριστιανοί Γνωστικοί της Αλεξάνδρειας και η ισχυρή επιρροή του Ωριγένη12. 

(Ζηζιούλας 1992, Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Γενικότερα, το ζήτηµα αν ο υλικός κόσµος, και κατά συνέπεια η φύση, αποτελούσε κάτι το 

θετικό ή κάτι το αρνητικό απασχόλησε τους στοχαστές εκείνης της περιόδου στο πλαίσιο του 

ερωτήµατος της δηµιουργίας του κόσµου. Οι επικρατούσες αντιλήψεις περί δηµιουργίας, 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η µία ήταν η Γνωστική ερµηνεία της δηµιουργίας, και η 

άλλη ήταν η Πλατωνική ή κλασσικά ελληνική φιλοσοφική άποψη. (Ζηζιούλας 1992) 

                                                 
11 Ο γνωστικισµός είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει διάφορες µυστικιστικές θρησκευτικές οµάδες των πρώτων 
µεταχριστιανικών αιώνων. Η σύγχρονη ακαδηµαϊκή έρευνα παρήγαγε αυτό τον όρο για να περιγράψει µια πληθώρα 
θρησκευτικών κινηµάτων που αναπτύχθηκαν στον µεσογειακό κόσµο κατά τη διάρκεια της ιστορικής περιόδου που 
αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε ο Χριστιανισµός. Ο γνωστικισµός περιλάµβανε στοιχεία ελληνικά, ανατολικά, ιουδαϊκά και 
χριστιανικά. Ο Γνωστικισµός, τουλάχιστον σε µερικές από τις θεολογικά αναπτυγµένες διατυπώσεις του, επηρεάστηκε πολύ 
από τον Πλατωνισµό, τον ΝεοΠλατωνισµό, τον Στωικισµό, τις αρχαίες σηµιτικές θρησκείες, τον Χριστιανισµό (και/ή 
επηρέασε την ανάπτυξη του ορθόδοξου Χριστιανισµού) και πιθανώς του Πυθαγορισµού. (Wikipedia 2007) 
12 Ο Ωριγένης συνέλαβε τον ορατό κόσµο ως στάδια µιας αιώνιας κοσµικής διαδικασίας, παρέχοντας επίσης µια εξήγηση της 
ποικιλοµορφίας των ανθρώπινων τυχών, των ανταµοιβών και των τιµωριών. Ο υλικός κόσµος, που δεν είχε πρώτα καµία 
θέση σε αυτήν την αιώνια πνευµατική πρόοδο, οφειλόταν στην πτώση των πνευµάτων από το Θεό. Ο απώτερος στόχος του 
Θεού στη δηµιουργία της ύλης εκ του µη όντος δεν ήταν τιµωρία, αλλά τα πεπτωκότα πνεύµατα. Η παραµονή του ανθρώπου 
στην ύλη είναι παροδική και φευγαλέα, αλλά η υψηλότερη φύση του διαµορφώνεται στην εικόνα του δηµιουργού. Η υλική 
φύση του κόσµου είναι µόνο ένα επεισόδιο στην πνευµατική διαδικασία της ανάπτυξης, το τέλος της οποίας πρέπει να είναι 
η εκµηδένιση της ύλης και η επιστροφή στο Θεό. (Wikipedia 2007) 
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Ο Γνωστικισµός πίστευε ότι ο κόσµος, στον οποίο ζούµε, είναι τόσο διαποτισµένος µε το 

κακό, τον πόνο, τη θλίψη ώστε είναι αδύνατο να έχει δηµιουργηθεί από το θεό Πατέρα, του 

οποίου η αγαθότητα ουδέποτε θα επέτρεπε να δηµιουργηθεί ένας τέτοιος κόσµος.13 Πίστευε 

επίσης, ότι η δηµιουργία είναι κακή εξ ορισµού και δεν υπάρχει κανένας λόγος να σωθεί, 

ειδικά όσον αφορά στην υλικότητά του. Η φροντίδα για τον υλικό κόσµο είναι το πιο 

παράλογο και αµαρτωλό πράγµα που υπάρχει. Όσο πιο γρήγορα απαλλαγεί κανείς από τον 

υλικό κόσµο τόσο καλύτερα.  

 

Ο Πλατωνισµός και η επικρατούσα την εποχή εκείνη κλασσική ελληνική σκέψη πήραν την 

εντελώς αντίθετη θέση. Σύµφωνα µε αυτή τη θέση όχι µόνο το χάσµα ανάµεσα στο Θεό και 

τον κόσµο στένευε σε σηµείο που συχνά εξαφανιζόταν τελείως, αλλά ο κόσµος διαποτιζόταν 

από τη θεία παρουσία σε όλα τα σηµεία του. «Όλα είναι γεµάτα από θεούς». Μερικοί 

ταύτιζαν τον κόσµο µε το Θεό σε τέτοιο σηµείο, ώστε δεν χρειαζόταν κάποιο δόγµα για τη 

δηµιουργία. Άλλοι, όπως ο Πλάτων, πίστευαν ότι ο κόσµος δηµιουργήθηκε από κάποιον, τον 

οποίον ο ίδιος ονόµαζε Πατέρα, ή Νου, ή ∆ηµιουργό και ο οποίος έκανε τον καλύτερο κατά 

το δυνατόν κόσµο – σίγουρα, όχι τον εντελώς τέλειο, δεδοµένου ότι είναι ένας κόσµος 

φτιαγµένος από ύλη και περιορισµένος στο χώρο, δύο πράγµατα που αναπόφευκτα 

περιόριζαν το δηµιουργό. Έτσι ο υλικός κόσµος, κατά την πλατωνική άποψη, είναι καλός 

και όµορφος, όµως µόνο µέχρι του σηµείου, που συµµετέχει στην απόλυτη αγαθότητα και 

οµορφιά, που βρίσκεται έξω από τον υλικό κόσµο, στον κόσµο των ιδεών, στον οποίο 

µπορούµε να φτάσουµε µέσα από το στοχασµό και τη διανοητική κάθαρση, σε µια ανοδική 

πορεία από τον αισθητό κόσµο στον πνευµατικό και ιδεατό. Ο καθαρός Πλατωνισµός πήρε 

θετική θέση απέναντι στον υλικό κόσµο σαν µέσο που µας προσφέρει την κλίµακα, για ν’ 

ανεβούµε ψηλότερα. Ο Νεοπλατωνισµός λίγο αργότερα έδειξε δυσπιστία στον υλικό 

κόσµο, και τον αντιµετώπισε αρνητικά. 

 

Στη ∆ύση παρόµοιες εξελίξεις έτειναν στο να διχοτοµήσουν τον άνθρωπο από τη φύση µε το 

να θεωρούν τον άνθρωπο ανώτερο από τη φύση και κέντρο των πάντων. Τυπικά 

παραδείγµατα αυτής της εξέλιξης αποτελούν ο ιερός Αυγουστίνος και ο Βοήθιος (470/475 – 

524 µ.Χ.), οι οποίοι όρισαν το ανθρώπινο ον, ακόµη και το θείο ον, µε τη χρήση των εννοιών 

                                                 
13

 Σύµφωνα µε κάποιο γνωστικό µύθο, ο άνθρωπος δηµιουργήθηκε προτού να δηµιουργηθεί ο υλικός κόσµος, και η 

παρούσα υλική σύσταση της ύπαρξής του προκάλεσε την πτώση του. Η σωτηρία επιτυγχάνεται µε τη γνώση, µια µυστική 
γνώση της αλήθειας, που δίδασκαν οι δάσκαλοι των Γνωστικών σχολών. Μόνο µε τη φυγή από το χρόνο και το χώρο µπορεί 
να σωθεί ο άνθρωπος. 
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του «λόγου» και του «νου», και εισήγαγαν τη συνείδηση και την ενδοστρέφεια σαν τα ύψιστα 

στοιχεία του ανθρώπου, ακόµα και του Θεού.14 «Η Εκκλησία έχανε έτσι βαθµιαία τη 

συναίσθηση της σπουδαιότητας και της αιώνιας αξίας του υλικού κόσµου, και αυτό ήταν 

ιδιαίτερα φανερό στον τρόπο, µε τον οποίο αντιµετώπιζε τα ιερά µυστήρια και ιδιαίτερα τη θεία 

Ευχαριστία, ... µε µια πνευµατοκεντρική ή ψυχοκεντρική αντίληψη του κόσµου». (Ζηζιούλας 

1992) 

 

Συνεπώς, η έννοια του κόσµου δεν είναι πλέον η ίδια µε εκείνη της αρχαιότητας, όπου οι 

άνθρωποι είχαν την αίσθηση ενός αρµονικού και ενιαίου κόσµου. Στο Μεσαίωνα έχουµε την 

αίσθηση ενός δυϊσµού. Κατά το Μεσαίωνα η λατινική λέξη mundus σηµαίνει 

«Ανθρωπότητα». «Έχουµε την αρχή µιας διαδικασίας που θα οδηγήσει στον 

ανθρωποκεντρισµό των Νεότερων χρόνων. Ο Χριστιανικός Ασκητισµός έχει στερήσει από 

την έννοια του κόσµου της εποχής αυτής, την αίσθηση της ωραιότητας, αφού ο κόσµος 

υπόκειται στην αµαρτία και στη Θεία δίκη». (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Στις κοσµολογικές θεωρίες της εποχής ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του ως το στέµµα της 

∆ηµιουργίας, πλασµένον κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση του Θεού. Όλα τα άλλα όντα 

δηµιουργήθηκαν για χάρη του. Ο άνθρωπος όµως δεν έχει καµία αυτόνοµη θέση και 

σπουδαιότητα. Η ύπαρξή του έχει ένα µόνο σκοπό, να δοξάσει τον κύριο.  

 

Από τον 12
ο
 αιώνα οι άνθρωποι αρχίζουν σε σηµαντικό βαθµό, σε σχέση µε την 

προηγούµενη περίοδο πάντα, να συνειδητοποιούν τη δυνατότητά τους να επιδρούν στο 

φυσικό τους περιβάλλον οπότε αρχίζουν να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε αυτό. Το 

ενδιαφέρον τους για τη µελέτη και την εξήγηση της φύσης αυξάνεται, όµως η µελέτη της 

αποτελεί µέσο για την κατανόηση της θείας τάξης και προσέγγισης του Θείου. Έχοντας την 

πεποίθηση για την κεντρική θέση που αρµόζει στον άνθρωπο µέσα στον κόσµο που 

δηµιούργησε ο Θεός για αυτόν, η φύση θεωρείται εξαρτηµένη, αλλά πλασµένη από το Θεό 

για να υµνεί το µεγαλείο του. 

 

Μια ριζοσπαστική εξαίρεση της καθολικής εκκλησίας, όσον αφορά στα παραπάνω, 

αποτελεί ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης (1181 – 1226 µ.Χ.). Ο Άγιος Φραγκίσκος 

προσπάθησε να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τη µοναρχία του πάνω στα άλλα 

                                                 
14

 Η βασιλεία του Θεού, κατά την αντίληψη του ιερού Αυγουστίνου, απαρτίζεται µόνο από σωσµένα πνευµατικά όντα, από 

αθάνατες ψυχές. 
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πλάσµατα και να εγκαθιδρύσει µια δηµοκρατία για όλα τα δηµιουργήµατα του Θεού. 

Προσπάθησε να αντικαταστήσει την ιδέα της χωρίς όρια κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω σε 

όλα τα όντα µε την ιδέα της ισότητας όλων των δηµιουργηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και 

του ανθρώπου. Η σχέση του Αγίου Φραγκίσκου προς τα ζώα δείχνει µε παραστατικό τρόπο 

αυτό που χαρακτηρίζει µια ολιστική σχέση µε τη δηµιουργία γενικά, αντιµετωπίζει τα άλλα 

πλάσµατα όχι σαν ξένα, αλλά ως κάτι στο οποίο και ο ίδιος συµµετέχει.  

 

Από τον 13ο αιώνα µέχρι την εποχή του Leibniz (1646 – 1716 µ.Χ.) και του Newton (1643 – 

1727 µ.Χ.) όλοι οι µεγάλοι επιστήµονες εξηγούν τα ερευνητικά τους κίνητρα µε 

θρησκευτικούς όρους. Μόλις κατά τα τέλη του 18ου αιώνα η υπόθεση του Θεού γίνεται 

περιττή για τους περισσότερους επιστήµονες και ερευνητές. 

 

Από τα παραπάνω προφανώς προκύπτει ότι το πεδίο της Θεολογίας υπήρξε καθοριστικό 

για τη ζωή και τη σκέψη των ανθρώπων τα χρόνια του Χριστιανισµού και του Μεσαίωνα. 

Εξετάζοντας για την ίδια χρονική περίοδο την εξέλιξη της φυσικής θεωρίας, διαπιστώνει 

κανείς την έντονη σύνδεση µε την ελληνική γλώσσα, σκέψη και πολιτισµό. «Η φιλοσοφική 

σκέψη του κόσµου της Μεσογείου κατά τον 2
ο
 και 3

ο
 αιώνα κυριαρχείται από την πλατωνική 

Μεταφυσική, την αριστοτελική Λογική και τη στωική Ηθική. Οι τεχνικές επιστήµες και οι τέχνες 

της εποχής είναι κοινές τόσο για τους χριστιανούς όσο και για τους εθνικούς, Έλληνες και 

Ρωµαίους». (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Οι ερευνητές της εποχής επικεντρώθηκαν στα Μαθηµατικά, και ιδιαίτερα στην Ευκλείδια 

Γεωµετρία, που είχε εφαρµοστεί µε επιτυχία για την επίλυση διαφόρων προβληµάτων της 

Μηχανικής και Στατικής από τον Αρχιµήδη (287 – 212 π.Χ.). Η εφαρµογή των 

Μαθηµατικών σε φυσικά προβλήµατα κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα µ.Χ. 

κυρίως µε τις προσπάθειες του Ήρωνα του Αλεξανδρινού (περίπου 1 αιώνα π.Χ. - 1 αιώνα 

µ.Χ.) σε προβλήµατα Μηχανικής και Οπτικής και του Πτολεµαίου (127 – 151 µ.Χ.) στην 

Αστρονοµία. «Η µελέτη των µαθηµατικών εθεωρείτο το κλειδί που θα άνοιγε την πύλη της 

φύσης και της σοφίας». Υπήρχε η διάχυτη πεποίθηση ότι πίσω από τα φυσικά φαινόµενα 

κρύβονται µαθηµατικές σχέσεις, σκέψη που τους οδηγούσε στην αναζήτηση της µαθηµατικής 

δοµής του φυσικού κόσµου. (Παπαδηµητρίου 1999, Live-Pedia.gr 2007) 
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Ο πρώιµος Μεσαίωνας κυριαρχείται από τον Πλατωνισµό και το Νεοπλατωνισµό 

(Αυγουστίνος, Ψευδο-∆ιόνυσος ο Αρεοπαγίτης15, Scotus Eriugena16 (περίπου 815 – 877 

µ.Χ.), Anselm17 (1033 – 1109 µ.Χ.)). Ο 13
ος

 αιώνας είναι η περίοδος της ακµής του 

Σχολαστικισµού
18 (900 - 1500 µ.Χ. περίπου) και της Σχολαστικής φιλοσοφίας που, αυτή 

την περίοδο, δίνει την προτίµησή της στον Αριστοτέλη. Όσον αφορά στα φυσικά 

συγγράµµατα του Αριστοτέλη αρχικά δεν είχαν καλή τύχη στη λατινική ∆ύση. Ο πρώτος 

µεγάλος λόγιος, ο οποίος υπερασπίστηκε την αυτονοµία της Αριστοτελικής αντίληψης για το 

φυσικό κόσµο έναντι των µαθηµατικών και µεταφυσικών απόψεων του Πλάτωνα, όπως είχαν 

διατυπωθεί από τους σύγχρονούς του, υπήρξε ο Albertus Magnus (1205 – 1280 µ.Χ.). Ο 

µαθητής του Θωµάς ο Ακυινάτης (1225 - 1274 µ.Χ.) υιοθέτησε τον Νεοαριστοτελισµό του 

και ανέλαβε το σχολιασµό των έργων του Αριστοτέλη, και προσπάθησε να τον προσαρµόσει 

µε τη χριστιανική πίστη. Για τον Ακυινάτη όπως και για το δάσκαλό του, τα οκτώ βιβλία των 

Αριστοτελικών Φυσικών αποτελούσαν µια ολοκληρωµένη θεωρία για όλες τις φυσικές 

επιστήµες. 

 

Κατά τον 14
ο
 αιώνα και το πρώτο ήµισυ του 15

ου έχουµε το κίνηµα του Νοµιναλισµού
19 

(Wilhelm Ockham (1285 – 1349/1350 µ.Χ.)), το οποίο καλεί την ανθρώπινη σκέψη να 

περιοριστεί στην εγκόσµια εµπειρική γνώση και να εγκαταλείψει τα υπερβατικά άλµατα και 

την αναζήτηση της βαθύτερης ουσίας των όντων, στρέφοντας την ανθρώπινη γνώση προς τη 

φύση, δίνοντας έτσι την αφετηρία για τη γένεση της φυσικής επιστήµης. 

 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η ελληνική επιστήµη και φιλοσοφία θα είχε χαθεί στον πρώιµο 

Μεσαίωνα αν δεν είχε υπάρξει ο Βοήθιος20 (περίπου 480 – περίπου 524/5 µ.Χ.), ο οποίος 

                                                 
15 Ψευδο-∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης είναι το ψευδώνυµο που έχει δοθεί σε έναν Σύριο µοναχό του 5ου αιώνα, ο οποίος ήταν 
Νεοπλατωνιστής φιλόσοφος και εκκλησιαστικός συγγραφέας. Ενώ τα έργα του θεωρούνται από τα δηµοφιλέστερα έργα της 
χριστιανικής γραµµατείας, ο συγγραφέας που κρύβεται πίσω από το όνοµα του Χριστιανού του 1ου αιώνα ∆ιονύσιου 
Αρεοπαγίτη που αναφέρεται στις «Πράξεις των Αποστόλων», παραµένει εντελώς άγνωστος. (Wikipedia 2007) 
16 Ιρλανδός θεολόγος, Νεοπλατωνιστής φιλόσοφος και ποιητής. Για τον Eriugena η φιλοσοφία δε βρίσκεται στην υπηρεσία 
της θεολογίας. Η φιλοσοφία ή Λόγος είναι πρώτος, η αυθεντία ή θρησκεία έρχεται δεύτερη. (Wikipedia 2007) 
17 Θεωρείται ο ιδρυτής του Σχολαστικισµού. Είναι γνωστός για το Oντολογικό Επιχείρηµα για την  απόδειξη της ύπαρξης 
του Θεού και ως ο αρχιεπίσκοπος που πήρε ανοιχτά θέση κατά των Σταυροφοριών. (Wikipedia 2007)  
18 Ο σχολαστικισµός είχε σαν σκοπό να εξηγήσει τα φυσικά φαινόµενα µε βάση τις ιδέες της χριστιανικής θρησκείας. Οι 
οπαδοί αυτής της φιλοσοφικής τάσης, προσπάθησαν να συνδυάσουν τις αρχές τους µε τις φιλοσοφικές θεωρίες του Πλάτωνα 
ή του Αριστοτέλη. Η σχολαστική φιλοσοφία απασχόλησε ολόκληρη σχεδόν την πνευµατική κίνηση του Μεσαίωνα. (Live-
Pedia.gr 2007) 
19 nominalism: (philosophy) the doctrine that the various objects labeled by the same term have nothing in common but their 
name (Princeton University 2007) 
20 Από τους εξέχοντες διαµεσολαβητές της ελληνικής γραµµατείας στη ∆ύση. Ο «πρώτος µεταφραστής» κατά τον Ρογήρο 
Βάκωνα, και συγγραφέας ενός από τα πλέον δηµοφιλή έργα στη µεσαιωνική δύση, την Consolatio Philosophiae 
(=Παρηγορία της Φιλοσοφίας). Εκτιµώντας τη µετάφραση ως «κατάκτηση» και «πατριωτική πράξη», ο Βοήθιος είχε ως 
κύριο µεταφραστικό του πρόγραµµα την απόδοση στα Λατινικά των έργων του Αριστοτέλη και ύστερα του Πλάτωνα. (Πύλη 
για την Ελληνική γλώσσα 2007) 
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αφού σπούδασε στην Αθήνα, ανέλαβε να µεταφράσει στα λατινικά, έργα του Πλάτωνα, του 

Αριστοτέλη, του Ευκλείδη, του Πτολεµαίου και του Αρχιµήδη. ∆εν υπήρχε κανένα άλλο 

κείµενο που να κάνει προσιτή την ελληνική σκέψη και επιστήµη στη λατινική ∆ύση, µέχρι 

την αναγέννηση των ελληνικών γραµµάτων κατά τον 12ο αιώνα. Τότε η ελληνική επιστήµη 

εισέρχεται στη λατινική ∆ύση, µέσω των µεταφράσεων από τα Αραβικά21, και µέσω 

απευθείας µεταφράσεων που έφθαναν από την Ελλάδα. (Παπαδηµητρίου 1999)  

 

Συνοψίζοντας, κατά το Μεσαίωνα κάτω φυσικά από τη σηµαντική επιρροή του 

Σχολαστικισµού, τα εκκλησιαστικά µυστήρια στη ∆ύση συνεχίζουν σε µεγάλο βαθµό να είναι 

άσχετα µε τον υλικό κόσµο, και έτσι το χάσµα ανάµεσα στον άνθρωπο και τη φύση 

µεγαλώνει περισσότερο. Ένα πρόβληµα που διατρέχει ολόκληρη τη σχολαστική σκέψη του 

Μεσαίωνα ήταν η ένταση και η έριδα Πλατωνισµού και Αριστοτελισµού σχετικά µε το 

πρόβληµα της γνώσης του φυσικού κόσµου και της θέσης του ανθρώπου σ’ αυτόν. Η έριδα 

αυτή οξύνθηκε ιδιαίτερα από την επιθυµία των µαθηµατικών να δώσουν την έσχατη εξήγηση 

των φυσικών φαινοµένων και να τα µετατρέψουν σε µετρήσιµες ποσότητες. «Αυτή η τάση 

ποσοτικοποίησης της φύσης συνεχίζεται µέχρι τον 17
ο
 αιώνα και αποτέλεσε το ιδεολογικό 

θεµέλιο της νέας σχέσης µε τη φύση που χαρακτηρίζει τη δυτική στάση κυριαρχίας και 

εκµετάλλευσης της φύσης που συνεχίζεται ως τις µέρες µας». (Ζηζιούλας 1992, 

Παπαδηµητρίου 1999)  

 

1.4 Από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση και στην Επιστηµονική Επανάσταση 

 
Η περίοδος της Αναγέννησης δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί αυστηρά χρονικά. Αποτελεί 

ουσιαστικά το πέρασµα από τον Μεσαίωνα στους Νεότερους Χρόνους. «Μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως µια γόνιµη µεταβατική περίοδος κατά την οποία έγιναν αποφασιστικές 

αλλαγές σε µια φεουδαρχική, εκκλησιαστική κουλτούρα και αποτολµήθηκε το πέρασµα σε µια 

εγκόσµια, αστική και εθνική κουλτούρα, τη στιγµή που οι νέες κοινωνικές και πολιτισµικές 

δυνάµεις ήταν σε θέση να ρίξουν το βάρος τους προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού και 

της εγκοσµιοποίησης της σκέψης». (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

                                                 
21 Στο τέλος του 12ου και αρχές του 13ου αιώνα στο επίκεντρο της µεταφραστικής παραγωγής βρίσκεται ο Aριστοτέλης, ο 
οποίος µεταφράζεται στα λατινικά κυρίως από τους Άραβες του Tολέδο της Iσπανίας, όπου υπήρχε σηµαντική σχολή 
µεταφραστών. ∆εν είναι άσχετο ότι ο «αραβισµός» της ακµής του Mεσαίωνα συµβαδίζει µε τον «αριστοτελισµό». (Πύλη για 
την Ελληνική γλώσσα 2007) 
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Με την Αναγέννηση πάντως συνδέεται το κίνηµα του Ουµανισµού22, µε αφετηρία την Ιταλία, 

που επιχειρώντας να ξεπεράσει την αγκυλωµένη σκέψη της Σχολαστικής φιλοσοφίας, 

στρέφεται προς το humanum, και επιχειρεί να ξαναζωντανέψει τη σκέψη της Αρχαιότητας 

και να τη συµβιβάσει µε τη χριστιανική σκέψη. Ανταποκρινόµενοι στις νέες κοινωνικές 

ανάγκες της εποχής ανακαλύπτουν την αξία του ανθρώπου και στρέφουν το ενδιαφέρον της 

έρευνάς τους προς τα εγκόσµια. Ο Ουµανισµός ενθάρρυνε το ενδιαφέρον των ανθρώπων 

για την τέχνη, για την κλασική αρχαιότητα και την ανθρώπινη φύση. Έδινε έµφαση στον 

λόγο και στην έρευνα και αµφισβητούσε την θεολογική παράδοση που εξύψωνε το θείο και 

υποβίβαζε καθετί γήινο ως αµαρτωλό και διεφθαρµένο.23 Πίστευαν στη σηµασία της 

εκπαίδευσης και στην πεποίθηση ότι η τέχνη µπορούσε να κωδικοποιηθεί σε κανόνες που θα 

εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της διδασκαλίας. Παράλληλα υπάρχει και ένας χριστιανικός 

Ουµανισµός (Νικόλαος Κουζάνος (1401 – 1464), Thomas More24 (1478 - 1535)) που 

προετοιµάζει, µε την ανανέωση και εµβάθυνση της µόρφωσης, το κίνηµα που θα οδηγήσει 

στη Θρησκευτική Μεταρρύθµιση25 της δυτικής Εκκλησίας. (Παπαδηµητρίου 1999, 

Wikipedia 2007) 

  

Όσον αφορά στη Φυσική φιλοσοφία του 15ου και 16ου αιώνα, έχει επιρροές από το 

Νεοπλατωνισµό και τη Στωική φιλοσοφία όµως ερµηνεύει τη φύση από τη σκοπιά του 

υλοζωισµού. Ο Θεός παραµένει η µυστηριακή Αρχή που καθοδηγεί τη ζωή της φύσης και του 

ανθρώπου και συνδυασµένη µε την πανθεϊστική διάχυση του Θεού µέσα στη φύση, οδηγεί 

τους φυσικούς φιλοσόφους στη σκέψη ότι η φύση ταυτίζεται µε το Θεό και είναι η 

µοναδική πηγή όλων των όντων. Παράλληλα, ο κόσµος ερµηνεύεται από τη σκοπιά του 

υλοζωισµού, οπότε η φύση αντιµετωπίζεται ως ένας ζωντανός οργανισµός. «Με την 

ταύτιση του Θεού µε τη Φύση γίνεται επίσης µια βαθµιαία αποκατάσταση της ίδιας της ύλης, 

αφού ο Θεός και η ύλη γίνονται ένα. Η ύλη δεν έχει πια αρνητικό χαρακτήρα, όπως συµβαίνει 

                                                 
22 Ανάµεσα στους σηµαντικότερους ουµανιστές καλλιτέχνες ήταν οι Ραφαήλ, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ντονατέλο, Τιντορέτο 
και Τιτσιάνο. Στην ακαδηµαϊκή διδασκαλία, ο Πουσέν ήταν ένας από τους σηµαντικότερους διανοούµενους της εποχής του. 
(Wikipedia 2007) 
23 Οι καλλιτέχνες αναπαριστούσαν το θείο χρησιµοποιώντας ως µοντέλα καθηµερινούς ανθρώπους. (Wikipedia 2007) 
24 Το 1515 έγραψε το πιο διάσηµο αλλά και επίµαχο βιβλίο του «Ουτοπία», όπου συγκρίνει την εχθρική κοινωνική 
κατάσταση στα ευρωπαϊκά κράτη µε την κατάσταση στο νησί Ουτοπία, τόπο κατοικίας σοφών και ευτυχισµένων ανθρώπων, 
που διοικούνταν µε ένα υποδειγµατικό σύστηµα. Στην Ουτοπία δεν υφίσταται ατοµική ιδιοκτησία και υπάρχει ανεξιθρησκία, 
όχι όµως αθεΐα. (Wikipedia 2007) 
25 Η Θρησκευτική Μεταρρύθµιση αποτέλεσε κίνηµα στην ευρωπαϊκή ιστορία τον 16ο  αιώνα. Το κίνηµα αυτό περιλάµβανε 
δυο κύριες φάσεις: την προτεσταντική επανάσταση που ξέσπασε το 1517 και κατέληξε στην απόσχιση µεγάλου τµήµατος 
της βόρειας Ευρώπης από το ρωµαιοκαθολικό δόγµα, καθώς και την καθολική µεταρρύθµιση που έφτασε στο ζενίθ της γύρω 
στο 1560. Η Μεταρρύθµιση άρχισε ουσιαστικά στην Γερµανία το 1517, όταν ο Λούθηρος, στις 31 Οκτωβρίου, συνέταξε τις 
περίφηµες 95 θέσεις του µε τις οποίες καταδίκαζε την πώληση συχωροχαρτιών, και τις τοιχοκόλλησε στην πόρτα της 
εκκλησίας της Βιττεµβέργης. (Wikipedia 2007) 
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στο Νεοπλατωνισµό, αλλά τόσο αυτή όσο και η φύση αποτελούν τέλεια έκφραση του Θεού. Για 

τους φυσικούς φιλόσοφους της Αναγέννησης η ύλη δε διαθέτει µόνο «κύριες» και 

«δευτερεύουσες» ποιότητες αλλά θεωρείται, όπως και η φύση, ζωντανή και γεµάτη από 

ποιοτική πολλαπλότητα. Συναντώνται επίσης και κάποια στοιχεία διαλεκτικής προσέγγισης της 

φύσης µε τον τονισµό της αλληλεξάρτησης όλων των φυσικών φαινοµένων και διαδικασιών στη 

διαρκή τους κίνηση». (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Όµως, η νεώτερη αντίληψη περί φύσεως, διαµορφώθηκε ως προς τις γενικές της γραµµές 

κατά την Επιστηµονική Επανάσταση του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα. Ο 16ος και 17ος αιώνας 

χαρακτηρίζονται από την άρνηση του παρελθόντος και της πνευµατικής κουλτούρας 

(επιστήµης, φιλοσοφίας, θρησκείας) του Μεσαίωνα. Οι νέες γεωγραφικές ανακαλύψεις 

διευρύνουν τις οικονοµικές και πολιτικές δυνατότητες για τις ανερχόµενες τάξεις, στα νέα 

αστικά κέντρα. «Έχουµε το θρίαµβο της αστικής κοινωνίας, του κεντρικού εθνικού κράτους, 

της καπιταλιστικής οικονοµίας και κουλτούρας».  

 

Κυριαρχεί η τάση για αυτονόµηση των ατόµων από τη δοσµένη µέχρι τότε κοινωνική τάξη 

και ιεραρχία, και η τάση για ένταξη των ατόµων στη νέα κοινωνική ιεραρχία όχι βάσει της 

καταγωγής τους, αλλά της προσωπικής απόδοσης και καταξίωσης, σε µια ανοιχτή, 

ανταγωνιστική, πλουραλιστική κοινωνία. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και στο πεδίο της 

σκέψης µε την τάση αυτονόµησης της φιλοσοφίας και της επιστήµης και της αναγνώρισής 

τους ως ιδιαίτερων κλάδων, σαφώς διαφοροποιηµένων από τη Θεολογία.  

 

Με τη χρήση της πειραµατικής και µαθηµατικής µεθόδου και τις νέες επιστηµονικές 

ανακαλύψεις στη φυσική επιστήµη τίθενται τα θεµέλια για την επιστηµονική και 

τεχνολογική εξέλιξη των νεότερων χρόνων. Κατά τον 17ο αιώνα αναγνωρίζεται γενικά η 

χρησιµότητα της πειραµατικής µεθόδου στην επιστηµονική έρευνα, αν και αυτή την εποχή 

περιορίζεται αποκλειστικά σχεδόν στην ανάλυση των φυσικών φαινοµένων. Η φύση 

«τεµαχίζεται» από τους ερευνητές της εποχής µε ανατοµικό τρόπο, σε µικρά τµήµατα, και 

εξετάζεται για καθένα ξεχωριστά τα αίτια και τα αποτελέσµατά του. Επιπλέον, η φύση 

διαιρείται σε τρεις χωριστές περιοχές: στα ορυκτά, τα φυτά και τα ζώα. «Οι άνθρωποι δεν 

έβλεπαν ακόµη τη συνάφεια που υπάρχει ανάµεσα στην άψυχη και την έµψυχη φύση ανάµεσα 

στους φυτικούς και τους ζωικούς οργανισµούς». (Παπαδηµητρίου 1999)  
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Η επικράτηση της αναλυτικής µεθόδου υπαγορεύεται και συµβαδίζει µε τις ανάγκες της 

παραγωγής. Κατά τον 17ο αιώνα έχουµε τη χρησιµοποίηση µηχανών στην παραγωγή. Η 

τεχνική πρόοδος απαιτούσε την ανακάλυψη συγκεκριµένων νόµων που περιγράφουν τα 

διάφορα φυσικά φαινόµενα, ώστε να γίνει δυνατή η πρακτική εφαρµογή τους στην 

παραγωγή.  

 

Όσον αφορά στα κεντρικά θέµατα της Φιλοσοφίας της φύσης, αυτή την εποχή έρχεται στο 

προσκήνιο µια µηχανιστική προσέγγιση των φυσικών και των κοινωνικών φαινοµένων 

από τους φιλοσόφους που είναι προσανατολισµένοι στη µέθοδο των µαθηµατικών και της 

µαθηµατικής φυσικής26. «Οι τελεολογικές προσεγγίσεις της φύσης, από τη Φυσική φιλοσοφία 

του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης και η απόδοση στην ύλη σχεδόν ψυχικών ιδιοτήτων 

απορρίπτονται τώρα, όπως και καθετί που θυµίζει τη συζήτηση για απόκρυφες ιδιότητες». Η 

φύση, σύµφωνα µε αυτό το µηχανιστικό πρότυπο, είναι αδρανής (natura naturata), νεκρή, 

δεν διαθέτει καµία ευφυία, αποτελείται από στοιχεία τα οποία είναι βασικά οµοειδή και τα 

οποία µπορούν να υποστούν µαθηµατική επεξεργασία. «Η φυσική και τα µαθηµατικά, µε την 

έµφαση που δίνουν στη µέτρηση και την ποσοτικοποίηση, εξοµοιώνουν και ενοποιούν πολλά 

και διαφορετικά µεταξύ τους φαινόµενα». ∆εν µπορούν, ωστόσο, να µετρήσουν φαινόµενα, 

όπως για παράδειγµα αυτό που ονοµάζουµε σήµερα συνείδηση του ανθρώπου. «Έτσι ο 

άνθρωπος, ως πνεύµα πλέον, βρέθηκε απέναντι στη φύση». (Ζήκα και Κιντή 1999, 

Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Ιστορικά η Επιστηµονική Επανάσταση ξεκίνησε µε τον Κοπέρνικο (1473 - 1543), που µετά 

από χίλια χρόνια απέρριψε την γεωκεντρική άποψη του Πτολεµαίου και της Βίβλου. Η Γη 

πλέον δεν είναι το κέντρο του Σύµπαντος, είναι ένας κοινός πλανήτης ενός µικρού άστρου 

στην άκρη του Γαλαξία. Ο άνθρωπος χάνει την περήφανη θέση του σαν κεντρικό 

πρόσωπο της θεϊκής δηµιουργίας. Το δρόµο του Κοπέρνικου ακολούθησε ο Kepler (1571 - 

1630) µε τους εµπειρικούς του νόµους για την κίνηση των πλανητών. Όµως, η πραγµατική 

αλλαγή στα επιστηµονικά πράγµατα σηµειώθηκε από το Γαλιλαίο (1564 - 1642). Ο 

Γαλιλαίος
27 ήταν ο πρώτος που συνδύασε την επιστηµονική εµπειρία µε τη χρήση της 

                                                 
26 Οι φιλόσοφοι της εποχής ακολούθησαν δύο δρόµους: είτε θεώρησαν τη µαθηµατική µέθοδο της παραγωγικής απόδειξης 
ως γενική, είτε µετέφεραν την εµπειρική, επαγωγική µέθοδο από τη φυσική επιστήµη στη φιλοσοφία και την 
επεξεργάστηκαν περαιτέρω επηρεάζοντας µε αυτόν τον τρόπο την ίδια την εξέλιξη της φυσικής επιστήµης. (Παπαδηµητρίου 
1999) 
27 Αναφέρεται ως ο «πατέρας της σύγχρονης Αστρονοµίας» και ο πρώτος φυσικός µε τη σύγχρονη σηµασία του όρου, καθώς 
ήταν ο πρώτος που αντικατέστησε την υποθετική-επαγωγική µέθοδο µε την πειραµατική. Η σύγκρουσή του µε την 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία αναφέρεται πολλές φορές ως παράδειγµα σύγκρουσης της εξουσίας µε την ελευθερία της σκέψης 
και ειδικά µε την επιστήµη στην ∆υτική κοινωνία, αν και στην πραγµατικότητα, µετά την κατασκευή του τηλεσκοπίου από 
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γλώσσας των µαθηµατικών. «Η φιλοσοφία» έλεγε,  «είναι γραµµένη σ’ αυτό το τεράστιο 

βιβλίο που στέκεται πάντα ανοιχτό εµπρός στα µάτια µας. ∆εν µπορούµε όµως να το 

διαβάσουµε αν δε µάθουµε πρώτα τη γλώσσα και το αλφάβητο στα οποία έχει γραφτεί.  Η 

γλώσσα του είναι τα µαθηµατικά και το αλφάβητο, τα τρίγωνα, οι κύκλοι και τα άλλα 

γεωµετρικά σχήµατα». Τον ίδιο καιρό στην Αγγλία ο Francis Bacon (1561 - 1626)  διακήρυττε 

µε ενθουσιασµό την εµπειρική µεθοδολογία της επιστήµης. (Βότσης 2001) 

 

Με το πρόσωπο του Francis Bacon
28 συνδέεται συνήθως η τάση των ανθρώπων των 

νεότερων χρόνων για εκµετάλλευση των νόµων της φύσης και θεωρείται ως εισηγητής της 

ιδεολογίας για την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση. «Όµως λησµονείται συνήθως 

ότι ένα από τα πιο γνωστά αποφθέγµατά του ήταν αυτό που έλεγε ότι δεν µπορούµε να 

διατάξουµε τη φύση αν δεν την υπακούσουµε πρώτα». Αντίθετα από την Αριστοτελική 

άποψη, για τον Bacon δεν ήταν η θεωρία το σπουδαιότερο, αλλά αυτή υποτάσσεται στην 

πρακτική εφαρµογή της επιστηµονικής γνώσης. Η επιστήµη ζητάει νέες γνώσεις όχι σαν 

αυτοσκοπό αλλά για τη χρησιµοποίησή τους. Η γνώση των νόµων της φύσης θα επιτρέψει 

την εγκαθίδρυση του βασιλείου του ανθρώπου (regnum hominis) και ίσως την κυριαρχία του 

πάνω στη φύση. Η επιστήµη πάντως δεν αντιµετωπίζεται εντελώς χρησιµοθηρικά αφού 

τα αποτελέσµατά της δεν στοχεύουν µόνο στην άµεση χρήση τους αλλά στην γενική πρόοδο 

της Ανθρωπότητας. «Υπάρχουν πολλές παραστατικές απόψεις στο έργο του, όµως η πιο 

χαρακτηριστική βρίσκεται ίσως στη Νέα Ατλαντίδα29 (1627), στην οποία βλέπει κανείς ένα 

φιλόσοφο που φιλοδοξεί να απαρνηθεί τη σχολαστική φιλοσοφία που διδάσκει την απραξία 

και ονειρεύεται να προωθήσει τις τέχνες και τις επιστήµες ενθαρρύνοντας τις εφευρέσεις µε 

σκοπό την αλλαγή της φύσης και την προσαρµογή της στις ανθρώπινες ανάγκες». 

 

Ο Καρτέσιος (Descartes, 1596 - 1650) απέρριψε το σύνολο των παραδοσιακών γνώσεων και 

καταπιάστηκε µε το χτίσιµο ενός νέου συστήµατος σκέψης. Εφαρµόζοντας τις αριθµητικές 

σχέσεις στα γεωµετρικά σχήµατα κατάφερε να συσχετίσει την άλγεβρα µε τη γεωµετρία και 

να δηµιουργήσει ένα νέο κλάδο µαθηµατικών, την αναλυτική γεωµετρία. Με το κείµενό του 

«Λόγος περί της Μεθόδου» παρουσιάζει τη µέθοδο µε την οποία απέβλεπε στη σύλληψη της 

                                                                                                                                                         
τον Γαλιλαίο το 1609 και τις παρατηρήσεις του, ο διωγµός, πρωτογενώς, εξυφάνθηκε στο χώρο των αριστοτελικών 
επιστηµόνων του Πανεπιστηµίου της Πάδοβας, που αµφέβαλαν για την εγκυρότητα των αστρονοµικών του ανακαλύψεων 
και αγωνίστηκαν να συγκεντρώσουν υποψίες για το άτοµο του στα µάτια των εκκλησιαστικών αρχών. (Wikipedia 2007) 
28 Ο Μπέικον πίστευε πως ο σκοπός της επιστήµης δεν είναι να παρατηρεί τη φύση όπως ήταν στην Αρχαιότητα, δεν είναι να 
γνωρίζει τον Θεό όπως ήταν στον Μεσαίωνα, αλλά ο σκοπός της είναι να φέρει όφελος και κέρδος στην ανθρωπότητα.  
29 Στο ουτοπικό µυθιστόρηµα «Nova Atlantis» ο Μπέικον περιγράφει µια µελλοντική κοινωνία «Οίκο των σοφών». Η Νέα 
Ατλαντίδα είναι από τα πρώτα επαναστατικά έργα που ευαγγελίζονται την πρόοδο του ανθρώπου, «την επέκταση, όσο 
γίνεται, των συνόρων της ανθρώπινης δύναµης».  
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επιστηµονικής αλήθειας, µε την ορθή καθοδήγηση της λογικής και την αναζήτηση της 

αλήθειας στις επιστήµες. Αµφισβητεί το σύνολο των παραδοσιακών γνώσεων, τις εντυπώσεις 

των αισθηµάτων µέχρι να φτάσει σε ένα πράγµα που δεν µπορεί να αµφισβητήσει, την 

ύπαρξη του σκεπτόµενου εαυτού του: cogito, ergo sum, «σκέφτοµαι, άρα υπάρχω». 

 

Έτσι, επανέρχεται ο διαχωρισµός νου και ύλης, που πρώτος είχε εισάγει ο Αναξαγόρας, ο 

δυϊσµός
30, ο οποίος επηρέασε βαθιά τη δυτική σκέψη. Οδήγησε  στο να αντιλαµβανόµαστε 

τον εαυτό µας σαν ένα αποµονωµένο εγώ στο εσωτερικό του σώµατος µας, να θεωρούµε τη 

διανοητική εργασία ανώτερη της χειρωνακτικής, τη σύγχυση σε ότι αφορά τη σχέση του νου  

µε τον εγκέφαλο. Κατά τον Werner Heisenberg31 (1901 - 1976) έναν από τους θεµελιωτές της 

κβαντικής θεωρίας «ο διαχωρισµός διαπότισε βαθιά τον ανθρώπινο νου στους τρεις αιώνες 

που ακολούθησαν τον Καρτέσιο, και θα χρειαστεί πολύς καιρός ακόµη µέχρι να αντικατασταθεί 

από µια διαφορετική νοοτροπία απέναντι στο πρόβληµα της αντίληψης της πραγµατικότητας». 

(Βότσης 2001, Ζήκα και Κιντή 1999) 

 

Η µέθοδος του Καρτέσιου είναι αναλυτική, διασπά τις  σκέψεις και τα προβλήµατα σε µικρά 

κοµµάτια και τα τοποθετεί σε µια λογική σειρά. Για τον Καρτέσιο το υλικό σύµπαν ήταν 

αποκλειστικά και µόνο µια µηχανή. Η φύση λειτουργούσε σύµφωνα µε τους µηχανικούς 

νόµους και τα πάντα στα πλαίσια του υλικού κόσµου µπορούσαν να ερµηνευτούν σύµφωνα 

µε τη διάταξη και την κίνηση των τµηµάτων τους. «Η αντίληψη της γης ως ζωντανού 

οργανισµού, ως µιας τροφού-µητέρας είχε δηµιουργήσει µια λατρευτική ηθική που περιόριζε τις 

καταστροφικές τάσεις των ανθρώπων σε βάρος της. Η φύση είναι πλέον µια τέλεια µηχανή. 

Οι ηθικοί περιορισµοί εξαφανίστηκαν. Η νέα άποψη για τον κόσµο προσέφερε την 

επιστηµονική ευλογία για τη χειραγώγηση και την εκµετάλλευση της φύσης, τις δύο τυπικές 

δηλαδή δραστηριότητες του δυτικού πολιτισµού». Πάντως ο Καρτέσιος έβλεπε όπως και ο 

Bacon και ο Leibniz (βλέπε παρακάτω) τη γνώση σαν κλειδί για τη βελτίωση του ανθρώπινου 

γένους.  

 

Από την παραπάνω καρτεσιανή σκέψη, διαφέρει η σκέψη του Σπινόζα (Spinoza, 1632 - 

1677) σε ορισµένα καίρια σηµεία. Η βασική διαφωνία του Σπινόζα ως προς τον 

                                                 
30 Η πραγµατικότητα συνίσταται σε δύο υποστάσεις ή ουσίες: την έκταση (χώρος, υλικά σώµατα) και τη νόηση (ψυχή, νους, 
ιδέες). Ο άνθρωπος ορίζεται ως ένωση δύο υποστάσεων, σώµα-ψυχή, οι οποίες βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους, 
µε το ψυχικονοητικό στοιχείο να κατέχει πάντως προνοµιακή θέση. (Στυλιανού 2000)  
31 Γερµανός φυσικός, µε σπουδαία συµβολή στη θεµελίωση της Κβαντοµηχανικής, για την οποία τιµήθηκε µε το Βραβείο 
Νόµπελ Φυσικής του 1932. (Wikipedia 2007) 
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καρτεσιανισµό σχετίζεται µε την καθολική εµβέλεια του ορθολογισµού. «Η πραγµατικότητα 

ή είναι απολύτως κατανοήσιµη ή είναι εντελώς ακατανόητη», θα ισχυριστεί ο Σπινόζα. Σε 

ό,τι αφορά στην περιγραφή της πραγµατικότητας ο Σπινόζα απορρίπτει τον δυϊσµό, 

δεχόµενος µία και µοναδική υπόσταση την οποία ονοµάζει Θεό ή Φύση. Ένα καίριο 

επακόλουθο της ταύτισης του Θεού µε τη Φύση είναι και η Σπινοζική αντίληψη περί 

ελευθερίας. Όλα τα πράγµατα στη φύση, είναι καθορισµένα να υπάρχουν και να ενεργούν µε 

συγκεκριµένους τρόπους. Η ελευθερία στον Σπινόζα είναι το άλλο όνοµα της 

αναγκαιότητας.32 (Στυλιανού 2000) 

 

Ο Leibniz (1646 - 1716) έβλεπε τη γη σαν ένα θεϊκά σχεδιασµένο πλανήτη και ήταν πιστός 

στην ελπίδα του για βελτίωση της τύχης του ανθρώπινου γένους. Ο Θεός γίνεται αντιληπτός 

σαν αρχιτέκτονας της µηχανής του Σύµπαντος και σαν µονάρχης στο θεϊκό βασίλειο των 

πνευµάτων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θεωρούσε την κυριαρχία πάνω στη φύση ως 

ευεργετική και ως σηµάδι προόδου. Ονειρευόταν να συνδυάσει την πρόοδο του ανθρώπινου 

πολιτισµού µε τη βαθµιαία βελτίωση της γης ώστε από τα ανθρώπινα χέρια να γίνει ένας 

κατοικήσιµος πλανήτης. Η πρόοδος της ανθρωπότητας ήταν συνδεδεµένη µε την καλλιέργεια 

της γης που αποτελούσε τον καθρέφτη των ανθρώπινων προσπαθειών. Στο έργο του, η ιδέα 

της προόδου συνδέεται µε την ιδέα του ελέγχου πάνω στη φύση. Όσο θα προοδεύει ο 

άνθρωπος τόσο η γη θα γίνεται κάτω από την ανθρώπινη καθοδήγηση ακόµη πιο τέλεια. 

(Παπαδηµητρίου 1999, Στυλιανού 2000) 

 

Όµως, ο άνθρωπος που πραγµατοποίησε το καρτεσιανό όραµα και ολοκλήρωσε την 

Επιστηµονική Επανάσταση ήταν ο Νεύτωνας (Isaak Newton, 1643 - 1727). Ο Νεύτωνας 

παρουσίασε τη θεωρία του για τον κόσµο στο έργο του «Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica»33 (1687). Στο έργο αυτό ο Νεύτωνας παρέχει ένα συνεκτικό σύστηµα 

Μηχανικής, όχι µόνο για την κίνηση των σωµάτων στην επιφάνεια της γης αλλά για όλο το 

σύµπαν. Ενσωµατώνοντας τις ανακαλύψεις των Κοπέρνικου, Kepler και Γαλιλαίου, ο 

Νεύτωνας διαµόρφωσε µία γενική θεώρηση της λειτουργίας της φύσης εξηγώντας τα 

επιµέρους φαινόµενα ως απόρροια καθολικών νόµων. ∆ιαµόρφωσε µία ενοποιηµένη θεωρία 

                                                 
32 «Οι άνθρωποι καθορίζονται από δεδοµένες αιτίες, ώστε να ενεργούν µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Συνήθως όµως 
αγνοούν παντελώς αυτές τις αιτίες, ενώ ταυτοχρόνως έχουν συνείδηση των επιθυµιών και των επιδιώξεών τους. Εξαιτίας της 
πλήρους αυτής άγνοιας ως προς τις αιτίες, θεωρούν ότι είναι ελεύθεροι τόσο στις αποφάσεις όσο και στις πράξεις τους: σε 
τούτο συνίσταται η ψευδαίσθηση της ελεύθερης βούλησης». (Στυλιανού 2000) 
33 Μαθηµατικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας: περιλαµβάνουν ένα κατανοητό, σαφές και συνεκτικό σύστηµα ορισµών, 
προτάσεων και αποδείξεων, που για δυο ολόκληρους αιώνες οι επιστήµονες το αναγνώρισαν σαν την ορθότερη περιγραφή 
της φύσης. (Βότσης 2001) 
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διακρίνοντας την ύλη από τον χώρο, διατύπωσε τους νόµους της κίνησης και της παγκόσµιας 

έλξης (βαρύτητας), θεµελιώνοντας την φυσική ως επιστήµη και προσφέροντας µία 

µηχανική θεωρία κατανόησης του σύµπαντος. Η µέθοδός του είναι εµπειρική και 

επαγωγική σε αντίθεση προς τον Καρτέσιο ο οποίος αν και υπήρξε πηγή για αρκετές από τις 

ιδέες του, αποτελεί στόχο έντονης κριτικής για τον Νεύτωνα. (Βότσης 2001, Παπαδηµητρίου 

1999) 

 

Τα στοιχεία του νευτώνειου κόσµου είναι τα υλικά µόρια από την ίδια υλική ουσία, σε 

διαφορετικά µεγέθη, και οι δυνάµεις που τα κινούν είναι οι βαρυτικές δυνάµεις. Έτσι κατά το 

Νεύτωνα, ο Θεός, ξεκινώντας τη δηµιουργία του κόσµου, κατασκεύασε καταρχήν τα υλικά 

µόρια, τις δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ τους και τους θεµελιώδεις νόµους της κίνησης. Με 

αυτό τον τρόπο µπήκε σε κίνηση ολόκληρο το σύµπαν  και από τότε δεν έπαψε να κινείται 

σαν µια τεράστια µηχανή, υπακούοντας σε απαράβατους νόµους. «Κατά συνέπεια, η 

µηχανιστική άποψη του κόσµου σχετίζεται άµεσα µε έναν αυστηρό ντετερµινισµό».34
  

(Βότσης 2001) 

 

Η ύπαρξη του εξωτερικού δηµιουργού θεού, στα πλαίσια της κοσµικής µηχανής, όπου 

διαδραµατίζονται τα φυσικά φαινόµενα χωρίς άµεση θεϊκή παρέµβαση, σιγά-σιγά µε την 

πρόοδο της επιστήµης εξαφανίστηκε. Στα χρόνια που ακολουθούν η νευτώνεια µηχανική 

καθιερώνεται γρήγορα σαν η ορθότερη θεωρητική αντίληψη της πραγµατικότητας. Οι 

επιστήµονες επεξεργάζονται το µηχανιστικό πρότυπο τόσο στη φυσική όσο και στη χηµεία, 

τη βιολογία, τη ψυχολογία και τις κοινωνικές επιστήµες. «Ο Νεύτωνας και η σχολή του 

συνδέονται άρρηκτα µε την ανάπτυξη της µηχανιστικής φυσικής επιστήµης και του µεταφυσικού 

υλισµού του τέλους του 17
ου

 και των αρχών του 18
ου

 αιώνα». (Βότσης 2001, Παπαδηµητρίου 

1999) 

 

Συνοψίζοντας, είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι οι παραπάνω εκπρόσωποι της 

Επιστηµονικής Επανάστασης θεωρούσαν ότι η πρώιµη µοντέρνα µορφή της αντίθεσης 

ανθρώπου και φύσης θα πρέπει να αντιµετωπιστεί λιγότερο µε όρους πάλης και περισσότερο 

µε όρους δηµιουργικότητας. Ο έλεγχος της φύσης ήταν ένας τρόπος για την προώθηση της 

προόδου του πολιτισµού µε την υπέρβαση των φυσικών εµποδίων και µε τα έργα της 

τεχνικής. Η ιδέα της προόδου σχετιζόταν µε τους ανθρώπινους θεσµούς και η κυριαρχία 

                                                 
34 Όλα όσα συµβαίνουν προκαλούνται από ένα προκαθορισµένο αίτιο και καταλήγουν σε προκαθορισµένα αποτελέσµατα, 
που σηµαίνει ότι το µέλλον οποιουδήποτε τµήµατος του σύµπαντος µπορεί να προβλεφθεί µε απόλυτη βεβαιότητα. 
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πάνω στη φύση σήµαινε επικράτηση του ορθού λόγου και της σκόπιµης δράσης. Η κυριαρχία 

σήµαινε επικράτηση της νόησης και του σχεδιασµού. «Ουδείς διανοείται ακόµη αυτή την 

εποχή να αµφισβητήσει την ορθολογικότητα του πολιτισµού ή ήταν σε θέση να παρατηρήσει τις 

συνέπειες της ανθρώπινης δράσης επάνω στο περιβάλλον». (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

1.5 Η φιλοσοφία της φύσης κατά τον 18
ο
 αιώνα 

 

∆ύο ρεύµατα που εµφανίστηκαν το 18ο αιώνα ως απάντηση στο δυϊσµό που επικράτησε κατά 

την Επιστηµονική Επανάσταση ήταν ο ιδεαλισµός και ο υλισµός. Προκειµένου να αρθεί ο 

δυϊσµός πνεύµατος και ύλης θα πρέπει να γίνει άρση ενός από τα δύο µέρη του. Ο υλισµός ή 

µατεριαλισµός ανάγει το πνεύµα στην ύλη, ενώ ο ιδεαλισµός υπάγει την ύλη στο πνεύµα. Ο 

υλισµός βλέπει τον άνθρωπο ως σώµα, ταυτίζει τη νόηση και τη συνείδηση µε τον εγκέφαλο, 

ενώ ο ιδεαλισµός βλέπει τον κόσµο ως προϊόν της διάνοιας, του νου. ∆εν σηµαίνει ότι τον 

κατασκευάζει από άυλο πνεύµα, ούτε ότι η φύση είναι µια ψευδαίσθηση. (Ζήκα και Κιντή 

1999) 

 

Στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία του 18ου αιώνα, σηµαντικό σταθµό στην εξέλιξη των ιδεών για τη 

φύση, αποτελεί το έργο του Immanuel Kant (1724 - 1804). Σε ένα από τα πιο σύνθετα 

ιδεαλιστικά συστήµατα, αυτό του κριτικού ιδεαλισµού του Kant, η νόηση θέτει τους όρους 

υπό τους οποίους µπορούµε να γνωρίσουµε τη φύση. Μπορούµε να έχουµε γνώση των 

φαινοµένων και όχι των πραγµάτων όπως είναι καθεαυτά. «Οι κανονικότητες που 

παρατηρούµε στη φύση και οι οποίες εκφράζονται στους νόµους της φυσικής πηγάζουν από την 

ανθρώπινη διάνοια, η οποία καθιστά δυνατή την εµπειρία και τη γνώση του κόσµου». (Ζήκα 

και Κιντή 1999) 

 

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των απόψεων του Kant διαδραµάτισε η ενασχόλησή του µε 

τη µαθηµατική φυσική επιστήµη και ειδικότερα µε τη Νευτώνεια µορφή της. «Ο ρόλος του 

∆ηµιουργού στη δηµιουργία του ηλιακού µας συστήµατος35 περιορίζεται στη δηµιουργία της 

κατάλληλης στοιχειώδους ύλης, ενώ τα υπόλοιπα γίνονται µε µηχανικό τρόπο». «Η 

∆ηµιουργία δεν είναι έργο µιας στιγµής. Θα κυλήσουν εκατοµµύρια, ολόκληρα βουνά από 

εκατοµµύρια αιώνες, µέσα στα οποία θα σχηµατιστούν νέοι κόσµοι και κοσµικές τάξεις και θα 

                                                 
35 ∆ιατυπώνει την υπόθεση ότι το ηλιακό µας σύστηµα συνίστατο αρχικά από απειροελάχιστα σωµατίδια, σε µια κατάσταση 
νεφελώδους µάζας και έλαβε στη συνέχεια τη σηµερινή του µορφή σύµφωνα µε τους νόµους του Νεύτωνα. (Παπαδηµητρίου 
1999) 
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φτάσουν στην τελειότητα στα απόµακρα βάθη του σύµπαντος από το κέντρο της φύσης. ... Η 

∆ηµιουργία δεν τελειώνει ποτέ. Άρχισε βέβαια κάποτε, αλλά δεν θα πάψει ποτέ»36. «Οι 

σκέψεις αυτές σε µια εποχή µιας στατικής, ανιστορικής και αντιδιαλεκτικής αντίληψης για τη 

φύση, η οποία εθεωρείτο απολύτως αναλλοίωτη, είναι αρκετά τολµηρές και για αυτό ο Kant 

προσπαθεί να τις συγκαλύψει µε το µανδύα φυσικοθεολογικών αποδείξεων σχετικά µε την 

ύπαρξη του Θεού». (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Ο Kant στο περίφηµο έργο του «Κριτική του καθαρού Λόγου» (1781) εξετάζοντας τις 

δυνατότητες της γνωσιακής δύναµης του ανθρώπου εγκαταλείπει την πίστη ότι µπορούµε να 

γνωρίσουµε τη βαθύτερη ουσία των φυσικών όντων άρα δεν επιτρέπεται «η δογµατική και 

αφελής» αντιµετώπιση της φύσης ως της ολότητας των πραγµάτων που βρίσκονται έξω από 

εµάς και δεν είναι δικά µας δηµιουργήµατα. Το τι είναι φύση εξαρτάται από τον τρόπο µε 

τον οποίο εµείς γνωρίζουµε τη φύση. Σύµφωνα µε τον Kant, µια επιστηµονική Μεταφυσική 

της φύσης θα πρέπει να εξετάσει ποιες θεωρητικές γνώσεις προϋποθέτονται για τη φύση, 

προτού εξηγήσει οτιδήποτε για τις γενικές ιδιότητες των φυσικών σωµάτων. Αυτό που µόνο 

γνωρίζουµε για τη φύση a priori είναι το ότι όλα τα φαινόµενά της υπάγονται σε νόµους37.  

 

Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι για τον Kant ο ζωντανός οργανισµός διαφέρει από την 

υπόλοιπη φύση η οποία µπορεί να συλληφθεί µε µηχανιστικούς όρους. Τη ζωντανή φύση την 

αντιµετωπίζει ο Kant στην «Κριτική της κριτικής δύναµης» (1790), µε την έννοια της natura 

naturans, της δηµιουργού φύσης. Οι οργανισµοί µπορούν να κατανοηθούν σωστά σύµφωνα 

µε την τελεολογική αρχή του σκοπού (προς τι;) και όχι µε τη µηχανική αρχή της αιτίας 

(γιατί;). «Ένα πράγµα υπάρχει ως σκοπός της φύσης όταν αποτελεί από µόνο του αιτία και 

αποτέλεσµα».38 Η φύση δεν έχει δοµή σκοπού. Οι άνθρωποι συµπεριφέρονται σαν να είχε η 

φύση σκοπούς. Η τυπική έννοια της σκοπιµότητας στη φύση έχει µόνο το χαρακτήρα ενός 

µεθοδολογικού κανόνα και χρησιµεύει στη συστηµατική οργάνωση της γνώσης µας για τη 

φύση. Ακόµη η σκέψη της σκόπιµης φύσης αποτελεί ένα πλάσµα (fictio) που σχετίζεται µε το 

ηθικό µας συναίσθηµα. Όταν ο άνθρωπος περιβάλλεται από την οµορφιά της φύσης νιώθει 

                                                 
36 KANT Allgemeine Naturgeschichte, Werke 
37 «Η όλη προβληµατική της απόπειρας του Kant να δώσει µια φιλοσοφική θεµελίωση των θεµελίων της Φυσικής µπορεί να 
θεωρηθεί ως ο αντίποδας των σηµερινών σχεδιασµάτων θεωρίας της επιστήµης, στα οποία η θεµελίωση γίνεται εκ των 
υστέρων, µέσω της αποτυχίας προσπαθειών διάψευσής τους». (Παπαδηµητρίου 1999) 
38 Έτσι, π.χ., οι οργανισµοί είναι από τη σκοπιά του είδους τους, αιτία και αποτέλεσµα του εαυτού τους, µέσω της 
αναπαραγωγής, ενώ µέσω του µεταβολισµού αναπαράγουν τη βιοσυντήρησή τους ως άτοµα. Η έννοια του σκοπού είναι 
καθοριστική µόνο για την περιοχή της ανθρώπινης δράσης. 
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την ανάγκη κάποιον να ευχαριστήσει για αυτό. Η σκοπιµότητα και η οµορφιά της ζωντανής 

φύσης παραπέµπουν στην έννοια ενός δηµιουργού.39  

 

Ο Κant, παρόλο που παρέκαµψε τον δυϊσµό του Καρτέσιου, παρέδωσε µια διχασµένη 

πραγµατικότητα. Από τη µια η νόηση που γνωρίζει τα φαινόµενα, και από την άλλη η φύση 

καθεαυτή που «κείται» πέρα από κάθε δυνατή εµπειρία. Ο γερµανικός ιδεαλισµός40 του 18ου - 

19ου αιώνα, ανέλαβε να γεφυρώσει το χάσµα αυτό, µετασχηµατίζοντας την κριτική φιλοσοφία 

του σε συνεπή αλλά µεταφυσικό πλέον ιδεαλισµό. Στον Kant η νόηση συγκροτούσε τον 

κόσµο, στον µεταφυσικό ιδεαλισµό τον παρήγαγε. Η πραγµατικότητα τώρα γίνεται µια 

διαδικασία αυτοέκφρασης. Η φύση είναι πλέον µια ζωντανή, οργανική ολότητα και δεν 

είναι πια µια σταθερή κατάσταση αλλά µια διαδικασία, ένα γίγνεσθαι. H natura naturata 

(παθητική φύση) του µοντερνισµού γίνεται η natura naturans (ενεργητική φύση) του 

γερµανικού ιδεαλισµού και του ροµαντισµού. Οπότε, δε γίνεται να µελετηθεί µε τα 

µαθηµατικά και της µεθόδους της µηχανιστικής Νευτώνειας επιστήµης γιατί δεν υπόκειται σε 

σταθερούς λογικούς νόµους. Σύµφωνα µε τους γερµανούς ιδεαλιστές η ποίηση και η τέχνη 

γενικά, και όχι οι επιστήµες είναι τα µέσα που θα αποκαλύψουν την αλήθεια. (Ζήκα και 

Κιντή 1999) 

 

Την αποστροφή του προς την ακόµη κυρίαρχη στην εποχή του µηχανιστική 

αντιµετώπιση της φύσης δείχνει και ο J.W. Goethe (1749 - 1832), ο οποίος εκπροσωπεί την 

άποψη ενός υλοζωισµού, συνδυασµένη µε την πεποίθηση για τη «χωρίς όρια 

παραγωγικότητα ολόκληρης της φύσης». Ο Goethe συνδύασε µελέτες και πειράµατα στη 

Γεωλογία, Βοτανολογία, συγκριτική Ανατοµία και Φυσιολογία, τα οποία µαζί µε τα 

πολλαπλά άλλα επιστηµονικά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, του επέτρεψαν µια βαθιά 

κατανόηση των θεµάτων της Φυσικής φιλοσοφίας. Ιδιαίτερα στις οργανικές µορφές 

διαπιστώνει ότι «πουθενά δεν συναντάµε κάτι που µένει, κάτι που ησυχάζει, που έχει 

τελειώσει, αλλά όλα ταλαντεύονται σε µια συνεχή κίνηση». Όσον αφορά στον άνθρωπο «δεν 

πρέπει µε κανένα τρόπο να χρησιµοποιείται για µέτρο κρίσεως των υπόλοιπων ατελών 

ζώων»41. (Παπαδηµητρίου 1999) 

                                                 
39 Στο τελευταίο κεφάλαίο της «Κριτικής του πρακτικού λόγου» (Kritik der praktischen Vernuft) ο Kant µας λέει ότι: «∆υο 
πράγµατα γεµίζουν την ψυχή µου µε όλο και πιο µεγάλο θαυµασµό και δέος, όσο πιο συχνά και επίµονα ασχολείται η σκέψη 
µου µε αυτά: ο έναστρος ουρανός από πάνω µου και ο ηθικός νόµος µέσα µου». (Παπαδηµητρίου 1999) 
40 Εκπρόσωποι του Γερµανικού Ιδεαλισµού θεωρούνται οι Kant (αφετηρία του), Fichte, Schelling και Hegel. Ο Γερµανικός 
Ιδεαλισµός βρισκόταν σε συνεχή σχέση αλληλεπίδρασης µε την τέχνη και την επιστήµη της εποχής του και επηρέασε βαθιά 
την πνευµατική ζωή αυτής της περιόδου (Κλασικισµός και Ροµαντισµός) (Wikipedia 2007) 
41 GOETHE J.W., II Naturwissenschaftliche Schriften, Werke, τόµος 6 
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Ένας σηµαντικός φιλόσοφος, σύγχρονος του Goethe που µάλιστα θεωρείται ότι τον 

επηρέασε, είναι J.G. Herder (1744 - 1803). Στο έργο του «Ιδέες πάνω στη φιλοσοφία της 

Ιστορίας της Ανθρωπότητας» (1784 – 1791) η ιστορία της ανθρωπότητας και της 

κουλτούρας εντάσσεται σε µια ιστορία της φύσης, η οποία έχει την αρχή της µαζί µε τη γη 

σαν αστέρι και περιγράφει τη σχέση του βασιλείου των φυτών και των ζώων προς τον 

άνθρωπο. Τα διαφορετικά δεδοµένα και οι συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, στο οποίο 

βρίσκονται οι διάφοροι λαοί, θεωρούνται οι αποφασιστικοί παράγοντες πάνω από τους 

οποίους αντιµετωπίζεται η ιστορία. Η επιστήµη της ιστορίας αντιµετωπίζεται µέσα στον 

προβληµατισµό της εποχής ως κάτι τι ζωντανό.  

 

Ένας άλλος εκπρόσωπος του Γερµανικού Ιδεαλισµού, ο Fr. W. J. Schelling (1775 - 1854), 

στα γραπτά του42 χρησιµοποιεί εντατικά την έννοια της εξέλιξης. Ο Shelling µπορεί σίγουρα 

να χαρακτηριστεί ο πραγµατικός θεωρητικός της διαλεκτικής της φύσης στην περίοδο της 

Κλασσικής Γερµανικής φιλοσοφίας. Οι ιδέες του Shelling κινούνται πέρα από το εµπειρικό 

υλικό και προκαταλαµβάνουν κάποιες βασικές αρχές της υλιστικής διαλεκτικής, και την 

πεποίθηση για την εξέλιξη στη φύση και την ενότητα ανθρώπου – φύσης.  

 

Ο Schelling ήταν αυτός που εννόησε τη φύση όχι µόνο µε την έννοια του προϊόντος (natura 

naturata) αλλά του δηµιουργού (natura naturans). Η φύση δεν είναι κάτι το νεκρό και 

ακίνητο, αλλά θεωρείται γεµάτη κίνηση και έµφυτη ζωή. Η φύση βρίσκεται σε συνεχή 

αλλαγή και κίνηση λόγω της αντιθετικότητας που χαρακτηρίζει τις διάφορες βαθµίδες της. 

Ανόργανη και οργανική φύση είναι δυο βαθµίδες της ενιαίας ύλης. Καθήκον της 

φιλοσοφίας είναι, κατά τον Schelling, να πετύχει την εναρµόνιση και την ενότητα του 

ανθρώπου µε τη φύση και όχι την κυριαρχία του υποκειµένου πάνω στο αντικείµενο. Ο 

κόσµος της φύσης και ο κόσµος του πνεύµατος αποτελούν δυο βαθµίδες παράλληλες που 

διαφέρουν µεταξύ τους µόνο κατά το βαθµό συνειδητότητας. Η φύση χαρακτηρίζεται ως το 

«ορατό πνεύµα», ενώ το πνεύµα ως «αδιόρατη φύση».  

 

                                                 
42 Στα έργα του: «Ιδέες για µια φιλοσοφία της φύσης» (1797) και «Για την παγκόσµια ψυχή, µια υπόθεση της ανώτερης 
φυσικής για την εξήγηση του γενικού οργανισµού» (1798), επιχειρεί µια εκτεταµένη ανάλυση των αντιλήψεων για τη φύση 
που επικρατούν στις φυσικές επιστήµες κατά το τέλος του 18ου αιώνα. Μια πιο συστηµατική επεξήγηση της φυσικής του 
φιλοσοφίας βρίσκεται στο έργο του «Πρώτος σχεδιασµός ενός συστήµατος φιλοσοφίας της φύσης» (1799), που µπορεί να 
χαρακτηριστεί το αποκορύφωµα της φιλοσοφικής σκέψης της γερµανικής φιλοσοφίας. (Παπαδηµητρίου 1999) 
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Ο G. W. F. Hegel (1770 - 1831) γνώριζε ότι το συσσωρευµένο εµπειρικό υλικό χρειαζόταν 

φιλοσοφική ανάλυση, όµως ξεκινούσε από την άποψη ότι κάθε εξέταση της φύσης αποτελεί 

Μεταφυσική. Θεωρούσε ότι είναι αναγκαία η σύνδεση των φυσικών επιστηµών µε το 

διαλεκτικό τρόπο σκέψης και είναι πολύ σηµαντική η προσπάθειά του να βρει τη συνοχή 

όλων των φαινοµένων της φύσης, της κοινωνίας και του ανθρώπινου πνεύµατος. Ο Hegel 

έδειξε ότι ο φυσικός, ο ιστορικός και ο πνευµατικός κόσµος συνδέονται µεταξύ τους και 

βρίσκονται σε κίνηση και µετασχηµατισµό. Αυτή η σκέψη πρόκειται να υιοθετηθεί στη 

συνέχεια από τους εκπροσώπους του ∆ιαλεκτικού υλισµού, οι οποίοι υποστηρίζουν την 

πεποίθησή τους για την ενότητα του κόσµου, που την αποδίδουν στην υλικότητά του.  

 

Όσον αφορά τώρα στις φυσικές επιστήµες του 18
ου

 αιώνα, η γενικότερη τάση που 

κυριάρχησε στην έρευνα της φύσης ήταν η αναγωγή των φαινοµένων σε µηχανικούς νόµους, 

ενώ στους κλάδους που δεν ήταν αυτό δυνατό, πραγµατοποιήθηκε η κατάτµηση της φύσης σε 

µεµονωµένους µεταξύ τους τοµείς. Για όλους τους κλάδους της Φυσικής της εποχής, είναι 

χαρακτηριστικό ότι τα φυσικά φαινόµενα εξηγούνται βάσει µηχανιστικών αρχών.43  

 

Η προσπάθεια αυτή να εξηγηθούν όλα τα φυσικά φαινόµενα µε τη βοήθεια της Μηχανικής, 

βρήκε ίσως την κλασική της διατύπωση στην έκφραση του γάλλου µαθηµατικού και 

αστρονόµου Pierre Simon Laplace (1749 - 1827), ο οποίος έγραφε: «Μια διάνοια που θα 

γνώριζε σε κάποια δεδοµένη στιγµή όλες τις δυνάµεις που δρουν στη φύση καθώς και τη θέση 

των στοιχείων που την απαρτίζουν και επιπλέον θα ήταν αρκετά ευρεία ώστε να υποβάλλει σε 

αναλυτική εξέταση αυτά τα µεγέθη, θα ήταν σε θέση να περιλάβει στον ίδιο τύπο την κίνηση των 

µεγάλων σωµάτων του κόσµου και των ελάχιστων ατόµων. Τίποτε δεν θα της ήταν αβέβαιο και 

θα απλωνόταν µπροστά στα µάτια της τόσο το µέλλον όσο και το παρελθόν. Το ανθρώπινο 

πνεύµα προσφέρει, στην τελειότητα στην οποία µας έδωσε στην Αστρονοµία, µια ασθενή εικόνα 

αυτής της διάνοιας»
44

. (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Στη Γαλλία επίσης, ο Antoine Laurent Lavoisier (1743 - 1794) διατυπώνει τη θεωρία του για 

το οξυγόνο, που προκάλεσε αληθινή επανάσταση στη Χηµεία. Αυτό είχε ως συνέπεια και την 

ανασκευή των απόψεων που επικρατούσαν στη Φυσική Φιλοσοφία για τα τέσσερα στοιχεία 

                                                 
43 Η ύλη (που συλλαµβάνεται ως µάζα) αντιπαρατίθεται στην κίνηση, η οποία διακρίνεται σε διάφορα χωριστά είδη 
δυνάµεων (θερµότητα, «φλόγιστρον» κ.α.), τα οποία ερευνώνται στις διάφορες µορφές τους (π.χ. µετρήσεις φαινοµένων 
θερµότητας, µελέτη των ειδών του ηλεκτρισµού και η ανακάλυψη, το 1785 στη Γαλλία, του νόµου της αλληλεπίδρασης 
ηλεκτρισµένων σωµάτων).  
44 LAPLACE Essay philosophique sur les propabilities (1814) 
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(πυρ, ύδωρ, αήρ, γη) που ίσχυε από τον καιρό των Προσωκρατικών φιλοσόφων. Για πρώτη 

φορά ο Lavoisier προσδιόρισε ορθά τα πραγµατικά χηµικά στοιχεία (τα µέταλλα και τα µη - 

µέταλλα), από τα οποία ήταν ήδη γνωστά περισσότερα από είκοσι. Την ίδια εποχή ένας άλλος 

εξέχων γάλλος χηµικός, ο Claude-Louis Bertholet (1748 - 1822), απέδειξε ότι η περίφηµη 

διδασκαλία για τη «χηµική συγγένεια» και την αναλλοίωτη δύναµή της δεν είχε απόλυτο 

αλλά σχετικό χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο τίθενται οι θεωρητικές προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη της Χηµείας κατά τον 19ο αιώνα και την επικράτηση νέων διαλεκτικών αντιλήψεων 

για την ύλη και την εξέλιξη της φύσης γενικότερα.  

 

Την ίδια εποχή, η Γεωλογία δεν υπήρχε ακόµη ως επιστήµη και τα γεωλογικά φαινόµενα 

ερµηνεύονται µε µεταφυσικό τρόπο. Αποδίδονται π.χ. στη δράση των υδάτων ή της µιας 

εσωτερικής φωτιάς, που οδηγεί στις αλλοιώσεις των πετρωµάτων ή των διάφορων 

στρωµάτων της γης. Παρόµοιες µεταφυσικές αντιλήψεις παρατηρούνται και στο χώρο της 

Βιολογίας, όπου πιστεύεται ότι τα είδη είναι αναλλοίωτα και αριθµητικώς σταθερά, όπως 

ήταν κατά την πρώτη µέρα της δηµιουργίας. 

 

Ο γάλλος όµως φυσικός, George-Louis Leclerc Buffon (1701 - 1788), διατυπώνει την 

εικασία ότι η ζωντανή φύση µεταβάλλεται. Στο έργο του «Γενική και ειδική ιστορία της 

φύσης», διατυπώνεται η άποψη για µια ιστορία της δηµιουργίας της γης και των έµβιων 

όντων πάνω σε αυτήν, συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει 

η διάδοση της άποψης ότι υπάρχει εξέλιξη και στη ζωντανή φύση.  

 

Οι µεγάλες ανακαλύψεις που γίνονται στις φυσικές επιστήµες τον 18ο αιώνα και στις αρχές 

του 19ου οδηγούν προς τη θεώρηση της διαλεκτικής δοµής και του χαρακτήρα των φυσικών 

φαινοµένων ως διαδικασιών σε εξέλιξη. Η αντιµετώπιση της οργανικής φύσης ως ενός 

παγιωµένου συστήµατος υποχωρεί και τη διαδέχεται η συνειδητοποίηση της 

µεταβλητότητας και της εξέλιξης των φυσικών φαινοµένων. 

 

Μία ανάλυση όµως του 18ου αιώνα θα ήταν ελλιπής χωρίς την αναφορά στο ∆ιαφωτισµό και 

στην Πολιτική Οικονοµία.  
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Οι ιδέες των γάλλων διαφωτιστών
45 (La Mettrie, Buffon, Malby, Condillac, Voltaire, 

Diderot, Helvetius, Holbach, D’ Alembert, Rousseau) επηρέασαν σηµαντικά το πεδίο της 

κριτικής των κυρίαρχων ιδεών και των κοινωνικών συνθηκών, και την κατανόηση της 

εξέλιξης του ανθρώπινου γένους γενικότερα. Για τον Rousseau (1712 – 1778) το κοινωνικό 

πρόβληµα της εποχής ξεκίνησε µε τη δηµιουργία της ιδιοκτησίας, λόγω της σκόπιµης 

γεωργικής καλλιέργειας και της αναπόφευκτης κατανοµής του εδάφους που τη συνόδευσε. 

Αυτή οδήγησε τους ιδιοκτήτες αρχικά στην κυριαρχία πάνω στη φύση και στη συνέχεια 

πάνω στους ανθρώπους. Έτσι δηµιουργήθηκε το κράτος και βρέθηκε ο άνθρωπος 

βυθισµένος στην κοινωνική ανισότητα, τη διαφθορά και τη βία. Στην ακραία µορφή της αυτή 

η κατάσταση έφτασε στην περίοδο του Απολυταρχισµού. Η κοινωνική ισότητα που επιδίωκε 

ο Rousseau δεν είναι η ισότητα που επικρατούσε στην πρωτόγονη κατάσταση, η επιστροφή 

στη βαρβαρότητα, αλλά µια ισότητα που στηρίζεται στα επιτεύγµατα του ανθρώπινου 

πολιτισµού και της ηθικής ελευθερίας». 

 

Η περίοδος της κλασσικής πολιτικής οικονοµίας αρχίζει µε τη δηµοσίευση του βιβλίου 

«Μια έρευνα για τη φύση και τα αίτια του πλούτου των εθνών» του  Adam Smith (1723 - 

1790). Σύµφωνα µε τον Smith, η πηγή του πλούτου µιας κοινωνίας είναι η εργασία των 

ανθρώπων. Οι προηγούµενοι οικονοµολόγοι πίστευαν ότι οι πηγές πλούτου ήταν σταθερές 

και ότι η αύξηση του πλούτου ήταν δώρο της φύσης οπότε και η εργασία του ανθρώπου 

απλώς συνέβαλε στο µετασχηµατισµό αυτού του πλούτου, χωρίς όµως να τον αυξάνει. Από 

τους φυσιοκράτες ο Smith δανείστηκε την ιδέα του laissez faire και την έκανε αθάνατη µε την 

περίφηµη παροµοίωση του «αόρατου χεριού». Το «αόρατο χέρι»  της αγοράς έχει την 

ικανότητα να καθοδηγεί το συµφέρον των εργοδοτών, των παραγωγών και των καταναλωτών 

προς την αρµονική βελτίωση όλων, δηλαδή την παραγωγή υλικού πλούτου.  

Κατά τον Smith, οι τιµές διαµορφώνονται στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, χάρη στην 

εξισορροπητική  επίδραση του νόµου της προσφοράς και της ζήτησης. Οι εξισορροπητικοί 

µηχανισµοί της αγοράς δρουν ακαριαία. (Βότσης 2001) 

 

 

 

 

                                                 
45 Οι διαφωτιστές πρέσβευαν τον ορθολογισµό και την πίστη στην πρόοδο, αξιώνοντας αλλαγές σε όλες τις πτυχές της 
ανθρώπινης δράσης, στους πολιτικοκοινωνικούς θεσµούς, την οικονοµία, την εκπαίδευση και τη θρησκεία. Τάχθηκαν υπέρ 
της ατοµικής ελευθερίας και ενάντια στην τυραννική διακυβέρνηση και την καταπίεση που ασκούσε η Εκκλησία. (Wikipedia 
2007) 
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1.6 Η διαλεκτική αντίληψη για τη φύση κατά τον 19
ο
 αιώνα 

 

Εµπόδιο στην ανάπτυξη της διαλεκτικής αντίληψης για τη φύση ήταν η κυρίαρχη 

ακόµη µηχανιστική και µεταφυσική κοσµοαντίληψη, η οποία ισχυριζόταν την αιώνια, 

αναλλοίωτη φύση όλων των όντων, γεγονός που δυσκόλευε τη µελέτη της εξέλιξης στη 

φύση. Όµως µετά τα µέσα του 18ου αιώνα άρχισαν να επικρατούν γνώσεις, που πρόκειται να 

κλονίσουν το µεταφυσικό µηχανιστικό κοσµοείδωλο. Οι ανακαλύψεις που έγιναν από τις 

φυσικές επιστήµες, µετά το δεύτερο ήµισυ του 18ου αιώνα, είχαν ως συνέπεια την 

ενεργοποίηση παλαιότερων παραδόσεων της διαλεκτικής σκέψης. Καθήκον της Φυσικής 

φιλοσοφίας της εποχής ήταν η κατανόηση του γίγνεσθαι της φύσης και η ερµηνεία της ως 

µιας συνεχούς διαδικασίας διαµόρφωσης και εξέλιξης». (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Το µηχανιστικό πρότυπο αµφισβητείται το 19
ο
 αιώνα, όταν ένας από τους µεγαλύτερους 

πειραµατιστές ο Μ. Faraday (1791 - 1867), και ένας λαµπρός θεωρητικός ο James Clerk 

Maxwell (1831 - 1879) διατυπώνουν την ηλεκτροδυναµική. Υποκαθιστούν την έννοια της 

δύναµης µε τη σύλληψη του δυναµικού πεδίου και δείχνουν ότι τα δυναµικά πεδία διαθέτουν 

τη δική τους πραγµατικότητα και µπορούν να µελετηθούν ανεξάρτητα από τις αναφορές στα 

υλικά σώµατα. Ενώ ο ηλεκτροµαγνητισµός άρχισε να αµφισβητεί την πρωτοκαθεδρία της 

νευτώνειας µηχανικής, οι γεωλόγοι συµπεραίνουν ότι η σηµερινή κατάσταση της Γης 

αντιπροσωπεύει το εξελικτικό αποτέλεσµα µιας συνεχόµενης ανάπτυξης γεννηµένης από τη 

δράση των φυσικών δυνάµεων κατά τη διάρκεια τεράστιων χρονικών περιόδων46. Στη 

βιολογία πρώτα ο Lamarck (1744 - 1829), και στη συνέχεια ο ∆αρβίνος αποδεικνύει τη 

βιολογική εξέλιξη. Ο τρόπος σκέψης αλλάζει, ο νέος τρόπος προβάλλει την έννοια της 

εξέλιξης, της αλλαγής, της µεταβολής, της ανάπτυξης. Οι εξελικτικές αρχές στη φυσική 

εµφανίζονται µε τη δηµιουργία της θερµοδυναµικής. Ο δεύτερος νόµος της θερµοδυναµικής 

δείχνει ότι κοινή τάση όλων των φαινοµένων είναι να ακολουθούν µια εξελικτική διαδικασία 

προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, από την τάξη στην αταξία. Η εντροπία, το µέτρο της 

αταξίας, αυξάνεται σηµειώνοντας την κατεύθυνση του χρόνου. (Βότσης 2001)  

 

Πραγµατική επανάσταση στη βιολογική σκέψη του 19ου αιώνα και στη θεµελίωση της ιδέας 

της ιστορικής εξέλιξης στη φύση, αποτέλεσε αναµφίβολα το έργο του ∆αρβίνου (Charles R. 

                                                 
46 Μέχρι το 18ο αιώνα επικρατούσε γενικά η αντίληψη, βασισµένη κυρίως σε ερµηνείες της Βίβλου, ότι η ηλικία της γης 
ήταν µόλις 6.000 χρόνια, συνεπώς δε θα µπορούσε µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα να έχει προκύψει αυτή η τεράστια 
ποικιλία ειδών µέσω της εξέλιξης των ειδών. (University of California Museum of Paleontology: Understanding Evolution 
2007) 
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Darwin, 1809 - 1882) και η θεωρία του για την «Καταγωγή των ειδών» (1859). Ο 

ροµαντισµός και ο γερµανικός ιδεαλισµός που είχαν αναφερθεί από τον 18
ο
 αιώνα στην 

αλλαγή, τη διαδικασία και την ανάπτυξη - το γίγνεσθαι - ως κεντρικές έννοιες στη θεώρηση 

του κόσµου, βρήκαν την επιστηµονική τους έκφραση και δικαίωση στη θεωρία της 

εξέλιξης του ∆αρβίνου. «Ο ∆αρβινισµός τόνισε ότι το ανθρώπινο ον δεν είναι διόλου το µόνο 

διανοούµενο ον της δηµιουργίας – πράγµα που ήταν ράπισµα στη Σχολαστική άποψη ότι η 

«εικόνα Θεού» στον άνθρωπο είναι η λογική του και η νοηµοσύνη του – και ότι τη συνείδηση, 

ακόµα και την αυτοσυνειδησία, µπορούµε να τη συναντήσουµε και στα ζώα. Η διαφορά 

ανάµεσα στα ζώα και τον άνθρωπο είναι διαφορά βαθµού και όχι είδους. Έτσι ο άνθρωπος 

επανήλθε στην οργανική του θέση στη φύση, και το ερώτηµα ως προς τη διαφορά του από τα 

ζώα, παρέµεινε ανοιχτό, δεδοµένου ότι η λογική δεν είναι πια η ειδοποιός διαφορά». 

(Ζηζιούλας 1992) Σε αντίθεση µε το µηχανιστικό µοντέλο του µοντερνισµού το οποίο 

αντιπαραθέτει την ανόργανη, µηχανική φύση και τον σκεπτόµενο άνθρωπο, ο άνθρωπος 

επανέρχεται τώρα στους κόλπους της φύσης, όχι όµως επειδή η φύση χαρακτηρίζεται από 

ανθρωποµορφικές ιδιότητες όπως ο λόγος (π.χ. στη στωική αντίληψη), αλλά επειδή ο ίδιος 

αποτελεί µέρος της έµβιας κοινότητας που υπόκειται στη διαδικασία της εξέλιξης. 

(Ζηζιούλας 1992, Ζήκα και Κιντή 1999) 

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών µέσω φυσικής επιλογής, οι οργανισµοί που 

είναι πιο προσαρµοσµένοι στο περιβάλλον τους, είναι αυτοί που θα επιβιώσουν. Η ίδια η 

φύση δηλαδή, µε έναν µηχανισµό άγνωστο στον ∆αρβίνο, θα επιλέξει τι θα αποτελεί µέρος 

της. Ο ∆αρβίνος χρησιµοποιεί µιαν ανθρωποκεντρική αναλογία: όπως ο άνθρωπος µπορεί, 

ελέγχοντας την αναπαραγωγή, να παραγάγει µια νέα ποικιλία κατοικίδιου ζώου, έτσι και η 

φύση παράγει νέες ποικιλίες και «επιλέγει» αυτές µε το µεγαλύτερο βαθµό προσαρµογής στις 

συνθήκες διαβίωσης. Η θεωρία της εξέλιξης είχε βαθιές συνέπειες στη φιλοσοφική θεώρηση 

των πραγµάτων, στη φιλοσοφική κοσµοθεωρία. Η µηχανιστική αντίληψη που θεωρούσε τη 

φύση ως ένα σύνολο αδρανών σωµάτων τα οποία κινούνται σύµφωνα µε εξωτερικά 

επιβαλλόµενους φυσικούς νόµους, αντικαταστάθηκε από την αντίληψη ότι η φύση, 

τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα έµβια όντα, απαρτίζεται από ένα σύνολο µεταβαλλόµενων 

πραγµάτων τα οποία φέρουν την κινητήρια δύναµη µέσα τους. «Το φιλοσοφικό ενδιαφέρον 

µετατοπίζεται από τις σταθερές κατηγορίες του όντος (την ουσία των πραγµάτων) στις 

µεταβαλλόµενες πτυχές του γίγνεσθαι. Οι ως τότε διαφιλονικούµενες έσχατες υποστάσεις του 

κόσµου, η ύλη και το πνεύµα (ψυχή, νους), υποσκελίζονται από µια τρίτη, τη ζωή. Η 

τελεολογία, είτε ως διαδικασία είτε ως εξηγητικό πρότυπο, αφού είχε απορριφθεί από το 
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µηχανιστικό µοντέλο λόγω του ότι συσχετιζόταν µε τη θεϊκή πρόνοια και σοφία, επανέρχεται 

απογυµνωµένη από όλο το θεολογικό φορτίο του σχεδίου και της τελικής έκβασης: σκοπός των 

όντων είναι η επιβίωση, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η εξέλιξη οδεύει προς κάποιο 

συγκεκριµένο τέλος ή σκοπό».  

 

Στην ιδέα της εξέλιξης συνεισέφεραν πολλοί επιστήµονες  και διανοούµενοι όπως ήταν ο 

Thomas Huxley47 (1825 - 1895) και ο Ernst Haeckel48 (1834 - 1919). Ο Haeckel υπήρξε ο 

εισηγητής του όρου της Οικολογίας στη σύγχρονη επιστήµη. Η Οικολογία ορίζεται ως 

«επιστήµη της αλληλεπίδρασης των οργανισµών µεταξύ τους». Με τον όρο «Οικολογία» 

εννοεί «τη συνολική επιστήµη των σχέσεων του οργανισµού µε το εξωτερικό περιβάλλον 

του, όπου µπορούµε να συµπεριλάβουµε και τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη». Ο Haeckel 

δεν ήταν µόνο ένας ενθουσιώδης υποστηρικτής του ∆αρβινισµού αλλά, επιπλέον, επιχείρησε 

να αναδείξει µε τις βιολογικές του µελέτες την άποψή του για την ενότητα της φύσης. 

(Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Η εξελικτική γνώρισε ευρύτερες ερµηνείες αλλά και πολλές διαφορετικές φιλοσοφικές και 

επιστηµονικές εφαρµογές. Ο ∆αρβίνος µε την αντίληψη των αλλαγών στη φύση κατέρριπτε 

την αριστοτελική κλίµακα κατάταξης των ειδών µε την οποία δινόταν µια στατική 

εικόνα στη φύση, και ήταν ιδιαίτερα ελκυστική σε όσους είχαν συµφέρον να διατηρηθεί η 

παραδοσιακή δοµή της κοινωνίας, καθώς δικαίωνε τις ανισότητες στους ανθρώπους και 

πρόβαλλε ένα µοντέλο όπου δικαιολογείται η κοινωνική διαστρωµάτωση - ο καθένας ήξερε 

πού βρισκόταν η θέση του και κανένας δεν είχε πρόθεση να εξεγερθεί. Η δαρβινική άποψη 

προκάλεσε την προσοχή του Κάρολου Μαρξ (Karl Marx, 1818 – 1883).49 Ο Μαρξ παραθέτει 

επιδοκιµαστικά στο Επίµετρο της δεύτερης γερµανικής έκδοσης του Κεφαλαίου (1867) ένα 

απόσπασµα από βιβλιοκρισία του βιβλίου του, όπου η δική του θεωρία περί ιστορικής και 

κοινωνικής εξέλιξης συγκρίνεται µε τη δαρβινική θεωρία της βιολογικής εξέλιξης. Σε 

αντίθεση µε την ατοµιστική, φιλελεύθερη θεώρηση του ανθρώπου, ο Μαρξ τον αντιµετωπίζει 

εξαρχής ως είδος, ουσιαστικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι η εργασία. Η εργασία, ως 

πράξη και συµµετοχή, είναι εκείνο που ενώνει τον άνθρωπο µε την κοινωνία και τη 

φύση. «Η αλλοτριωµένη εργασία όχι µόνο αποξενώνει τη φύση από τον άνθρωπο και τον 

                                                 
47 Άγγλος βιολόγος, γνωστός και ως το «µπουλντόγκ του ∆αρβίνου», λόγω της ένθερµης υποστήριξης της θεωρίας της 
εξέλιξης του Κάρολου ∆αρβίνου. (Wikipedia 2007) 
48 Γερµανός βιολόγος, φυσιοδίφης και φιλόσοφος. (Ευώνυµος Οικολογική Βιβλιοθήκη 2007) 
49 Ο Μαρξ οποίος έστειλε στον ∆αρβίνο ένα γράµµα (το 1873) µε ένα βιβλίο του, που θεωρούσε ότι είχε πολλά κοινά µε τη 
θεωρία του ∆αρβίνου εκφράζοντας τον θαυµασµό του για την αντιτελεολογική, αντίθετα µε την αριστοτελική κλίµακα, αλλά 
προοδευτική διάσταση που προσέδιδε στην εξέλιξη της ζωής µε τη θεωρία του. (Αλαχιώτης 1999) 
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άνθρωπο από τον εαυτό του, από τη δική του δραστήρια λειτουργία, από τη δική του ζωτική 

δραστηριότητα, αλλά εξαιτίας αυτού αποξενώνει επίσης τον άνθρωπο από το είδος του»
50. 

Έτσι, στον Μαρξ, όπως και στον ∆αρβίνο, υπάρχουν δύο έννοιες της φύσης: η ανόργανη 

φύση µε την οποία ο άνθρωπος συνδέεται εργαλειακά, και η έµβια φύση στην οποία ανήκει ο 

άνθρωπος και µέσα στην οποία ξεχωρίζει µε την εργασία του. Η αλλοτρίωση της εργασίας, 

όταν δηλαδή η εργασία δεν ανήκει στον ίδιο τον άνθρωπο αλλά σε κάποιον άλλον, είναι, 

σύµφωνα µε τον Μαρξ, η πιο «αφύσικη» κατάσταση. Η κατάργηση αυτής της αλλοτρίωσης 

επαναφέρει τον άνθρωπο στη φυσική του κατάσταση: «Ο κοµµουνισµός, ως πλήρως 

ανεπτυγµένος νατουραλισµός, ταυτίζεται µε τον ουµανισµό, και ως πλήρως ανεπτυγµένος 

ουµανισµός, ταυτίζεται µε τον νατουραλισµό - αυτή είναι η πραγµατική λύση στην πάλη 

ανάµεσα στον άνθρωπο και τη φύση» (1844). (Αλαχιώτης 1999, Ζήκα και Κιντή 1999) 

  

Η φιλοσοφία του Μαρξ είναι ο διαλεκτικός υλισµός, ο υλισµός του όµως δεν είναι 

µηχανικός, αλλά δυναµικός. Το σύµπαν είναι ένα αιώνιο γίγνεσθαι, και η πρόοδος 

πετυχαίνεται µε τη διαλεκτική σχέση θέση-αντίθεση-σύνθεση σαν σειρά ποιοτικών αλµάτων 

που είναι αναπόφευκτες λόγω των εσωτερικών τάσεων που ανατρέπουν την υπάρχουσα 

ισορροπία. «Η φύση για τον Μαρξισµό προηγείται διαλεκτικά από τον άνθρωπο όπως το Είναι 

προηγείται της νόησης. Η διαλεκτική δεν χρειάζεται τη βοήθεια της ανθρώπινης συνείδησης για 

να γίνει πραγµατικότητα. Υπάρχει στην ανθρώπινη κοινωνία επειδή υπάρχει και πριν από 

αυτήν, στη φύση». (Παπαδηµητρίου 1999)  Η δηµιουργία µιας φιλοσοφίας για τον άνθρωπο 

προϋποθέτει άρα µια φιλοσοφική µελέτη της φύσης, που να στηρίζεται πάνω στις επιστήµες 

της φύσης. Κατά τον Μαρξ η κατανόηση της φύσης είναι το κλειδί για την κατανόηση 

του ανθρώπου. Ο Μαρξ θεωρεί τις διαδικασίες παραγωγής της φύσης και τις διαδικασίες της 

ανθρώπινης τεχνολογίας συνδεδεµένες, επειδή, κατά τη γνώµη του, η διαλεκτική της φύσης 

αποτελεί τη µοναδική πηγή και της διαλεκτικής του ανθρώπου. Η διαλεκτική µπορεί να 

υπάρχει µέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, µόνο επειδή υπήρχε πριν από αυτήν στη φύση». 

(Βότσης 2001, Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Ένας άλλος διάσηµος εκφραστής της διαλεκτικής υλιστικής θεωρίας για τη φύση στον 19ο 

αιώνα είναι και ο Friedrich Engels (1820 - 1895), ο φίλος του Μαρξ και συνδηµιουργός της 

υλιστικής διαλεκτικής κοσµοθεωρίας. Κατά τον Engels, η µαρξιστική φιλοσοφία είναι 

ασυµβίβαστη µε κάθε µορφής µυστικιστική εξήγηση του κόσµου, αφού φιλοδοξεί «να 

                                                 
50 Μαρξ. Οικονοµικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, 1844 
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συλλάβει τη φύση όπως είναι, χωρίς ξένες προσθήκες». Με αυτή την έννοια ο διαλεκτικός 

υλισµός αποτελεί «µια κοσµοθεωρία, που στηρίζεται σε µια ορισµένη αντίληψη της σχέσης 

ύλης και πνεύµατος». Ο κόσµος δεν χωρίζεται σε µεταξύ τους ξένα και αντιθετικά πράγµατα, 

αναπαριστά στην πραγµατικότητα διάφορες µορφές κίνησης της ύλης. «Η πραγµατική 

ενότητα του κόσµου έγκειται στην υλικότητά του και αυτή δεν αποδεικνύεται µε κάποιες 

φραστικές ταχυδακτυλουργίες, αλλά µέσα από τη µακρά και επίπονη εξέλιξη της φιλοσοφίας και 

της φυσικής επιστήµης». (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Κατά τον Engels «εξέλιξη» σηµαίνει ότι οι διάφορες διαδικασίες δεν επαναλαµβάνουν 

πάντοτε τον ίδιο κύκλο αλλαγής, αλλά προχωρούν από στάδιο σε στάδιο καθώς συνεχώς 

εµφανίζεται κάτι νέο. Η έννοια της εξέλιξης δηλώνει µιαν αλλαγή που προχωρεί σύµφωνα µε 

τους δικούς της εσωτερικούς νόµους.  

 

Ο Engels θεωρεί τον άνθρωπο προϊόν της εξέλιξης της φύσης, µέσα από µια ιστορία 

εκατοµµυρίων χρόνων φυσικής εξέλιξης. Η ενότητα φύσης και κοινωνίας πραγµατοποιείται 

µέσα στην κοινωνική παραγωγή, στη βιοµηχανία και στη γεωργία. «Κατά τη διαδικασία της 

εργασίας διαµεσολαβείται η ζωντανή διαλεκτική αντίφαση ανάµεσα στη γνώµη µας για τη φύση 

και τη φύση την ίδια, και οι δραστηριότητές µας τότε στέφονται από επιτυχία όταν η γνώση µας 

για το αντικείµενο συµφωνεί µε αυτό το ίδιο. Σε κάθε βήµα µας γίνεται η υπόµνηση ότι µε 

κανένα τρόπο δεν είµαστε κυρίαρχοι της φύσης, µε τον τρόπο µε τον οποίο ένας κατακτητής 

κυριαρχεί πάνω σε έναν ξένο λαό, όπως κάποιος που στέκεται έξω από τη φύση – αλλά της 

ανήκουµε µε τη σάρκα, το αίµα και το µυαλό µας και βρισκόµαστε στο κέντρο της, µε το 

πλεονέκτηµα έναντι των άλλων πλασµάτων να µπορούµε να γνωρίζουµε και να χρησιµοποιούµε 

σωστά τους νόµους της». (Παπαδηµητρίου 1999) 

 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο 19ος αιώνας αποτελεί και την αφετηρία της κοινωνιολογίας 

σαν ξεχωριστής επιστήµης µε πατέρα τον Auguste Comte (1798 - 1857). Ο Comte  

προσπάθησε να αποµακρύνει την κοινωνιολογία από τον αφηρηµένο φιλοσοφικό στοχασµό 

και να την καταστήσει µια επιστήµη που βασίζεται στην αντικειµενική παρατήρηση. Πίστευε 

ότι η εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι η εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύµατος, του τρόπου που 

ο άνθρωπος βλέπει και ερµηνεύει την πραγµατικότητα που τον περιβάλλει. Τη θετικιστική 

παράδοση στη Γαλλία που άρχισε ο Comte συνέχισε ο Emile Durkheim (1858 - 1917), αν 

και ο ίδιος δεν συµµεριζόταν τη θετικιστική µεταφυσική του Comte. Για τον Durkheim η 

κοινωνία δεν είναι µια ιδέα, είναι µια ιδιότυπη πραγµατικότητα που υπάρχει έξω και πάνω 
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από τα άτοµα. Η κοινωνία αποκτά υπόσταση µε τη συλλογική συνείδηση, που είναι «η 

συνείδηση των συνειδήσεων». Η συλλογική συνείδηση είναι το στοιχείο εκείνο που 

εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, αποτελεί το θεµέλιο της ανθρώπινης γνώσης και 

καθορίζει την ατοµική συµπεριφορά και τη µορφή που παίρνουν οι ανθρώπινες σχέσεις. 

(Βότσης 2001) 

 

Την εποχή που στη Γαλλία κυριαρχεί ο Durkheim, στη Γερµανία κυρίαρχη µορφή είναι ο 

Max Weber (1864 - 1920). Αντικείµενο µελέτης της κοινωνιολογίας για το Weber είναι η 

κοινωνική δράση. Η κοινωνική δράση προϋποθέτει την ύπαρξη ενός άλλου υποκειµένου, 

προς το οποίο κατευθύνεται σαν σκόπιµη ενέργεια. Σκοπός της κοινωνιολογίας είναι η 

κατανόηση της κοινωνικής δράσης για να µπορέσει να εξηγήσει αιτιοκρατικά την πορεία και 

τα αποτελέσµατά της. Η θέση αυτή εκφράζει τη διαµάχη µεταξύ θετικισµού και ιδεαλισµού. 

Ο Weber πίστευε ότι οι φυσικές επιστήµες µπορούσαν µόνο να εξηγήσουν απαντώντας στο 

ερώτηµα «πως;», οι πνευµατικές επιστήµες µπορούσαν να εξηγήσουν και να ερµηνεύσουν, 

να απαντήσουν δηλαδή στο ερώτηµα «γιατί;». Η κοινωνιολογία, σαν κατανοούσα επιστήµη, 

είναι µια επιστήµη εµπειρική. Ο χαρακτήρας της είναι διαπιστωτικός και όχι κανονιστικός. 

Μια εµπειρική επιστήµη δεν µπορεί να διδάξει τον άνθρωπο τι οφείλει να κάνει αλλά τι 

µπορεί να κάνει. 

 

1.7 Οι απόψεις για τη φύση στον 20
ο
 αιώνα 

 

Όπως παρουσιάστηκε στην προηγούµενη ενότητα, ο ανθρωποκεντρικός πολιτισµός που 

κληρονόµησε η εποχή µας, αµφισβητήθηκε τον 19
ο
 αιώνα από την περιοχή της βιολογίας, 

µέσα από τη ∆αρβινική θεωρία της εξέλιξης. Η αµφισβήτηση αυτή ενισχύθηκε τον 20
ο
 

αιώνα µέσα από τον Αϊνστάιν και τη σχολή της σύγχρονης κβαντικής φυσικής που 

υπογράµµισαν το τέλος της διχοτόµησης ανάµεσα στη φύση (ή την ουσία) και στο γεγονός. 

Κάθε τι που «είναι» ταυτόχρονα «συµβαίνει»: χώρος και χρόνος αλληλοπεριχωρούνται. 

Επιπρόσθετα η δοµή υποκειµένου – αντικειµένου γίνεται αντιληπτή από µία νέα οπτική 

γωνία: ο παρατηρητής και το παρατηρούµενο αποτελούν µια αδιάσπαστη ενότητα, στην 

οποία η µία πλευρά επηρεάζει την άλλη. (Ζηζιούλας 1992) 

 

Πιο αναλυτικά, ο Αϊνστάιν διατύπωσε τη θεωρία της σχετικότητας που ενοποιεί και 

συµπληρώνει την κλασική Φυσική, αλλά παράλληλα εισήγαγε ριζικές αλλαγές στις 

παραδοσιακές αντιλήψεις για το χρόνο και το χώρο υπονοµεύοντας έτσι ένα από τα θεµέλια 
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της νευτώνειας άποψης για τον κόσµο. Ο απόλυτος χώρος και χρόνος δεν υπάρχουν. Ο 

χώρος και ο χρόνος συνιστούν µια ενότητα, τα γεγονότα προσδιορίζονται πλέον από τις 

τέσσερις διαστάσεις του χωροχρόνου. (Βότσης 2001) 

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα διατυπώθηκε η 

θεωρία των κβάντα. Ήταν έργο µιας µεγάλης διεθνούς οµάδας κορυφαίων επιστηµόνων. Οι 

επιστήµονες έπρεπε να µάθουν να θέτουν τα ερωτήµατά τους µε διαφορετικό τρόπο γιατί 

αλλιώς η φύση τους απαντούσε παράλογα, όπως σηµειώνει o Heisenberg (1901 - 1976), ένας 

από τους θεµελιωτές της θεωρίας των κβάντα. «Θυµάµαι τις ατέλειωτες συζητήσεις µε τον 

Μπορ. Επαναλαµβάνοντας το ίδιο ερώτηµα. Μπορεί να είναι η φύση τόσο παράλογη όσο 

φαίνεται από τα ατοµικά πειράµατα;»
51. Οι νόµοι που ισχύουν από το όριο του ατόµου και 

κάτω (ατοµική φυσική) είναι στατιστικοί νόµοι, εκφράζουν τις πιθανότητες των ατοµικών 

συµβάντων που καθορίζονται από τη δυναµική του συστήµατος, ενώ στην κλασική φυσική 

επικρατεί ο ντετερµινισµός, και η συµπεριφορά των τµηµάτων καθορίζει τη συµπεριφορά του 

όλου. Η νέα φυσική έδειξε τα όρια του καρτεσιανού υποδείγµατος. 

 

Η θεωρία της σχετικότητας και η κβαντική µηχανική αποτελούν κλασσικά παραδείγµατα 

επαναστατικής αλλαγής στον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε την ύλη, τη φύση και τον κόσµο 

του σήµερα. Εισήγαγαν τις έννοιες της «σχετικότητας» και της «τυχαιότητας» στην 

γενικότερη σχέση ανθρώπου-φύσης σε αντιδιαστολή µε το µηχανιστικό µοντέλο που 

κυριαρχούσε και κυριαρχεί ακόµα και σήµερα. 

 

Το κίνηµα της οικολογίας ήρθε και αυτό σε αντιπαράθεση µε το µηχανιστικό πρότυπο και 

θεωρείται απόρροια του εξελικτικού προτύπου για τη φύση. Σήµερα οι οικολόγοι 

υποστηρίζουν ότι η ιδέα της κυριαρχίας και της επιβολής του ανθρώπου στη φύση, που έχει 

οδηγήσει στο τεράστιο οικολογικό πρόβληµα στις µέρες µας, είναι απόρροια του 

µηχανιστικού προτύπου, σύµφωνα µε το οποίο η φύση µπορούσε και έπρεπε να δαµαστεί 

για να προαχθούν τα ανθρώπινα συµφέροντα. Μάλιστα, στο πνεύµα τόσο του ατοµικισµού 

όσο και του καπιταλισµού, η φύση έγινε κυριολεκτικά ατοµική ιδιοκτησία µε όλα όσα 

αυτή η σχέση ανθρώπου-φύσης συνεπάγεται. Κατά το εξελικτικό πρότυπο, αντίθετα, ο 

άνθρωπος παύει να θεωρείται µεµονωµένο άτοµο, αλλά αντιµετωπίζεται ως είδος, δηλαδή ως 

µέρος ενός συνόλου, το οποίο, µε τη σειρά του, συνδέεται και εξαρτάται από άλλα σύνολα 

                                                 
51 Heisenberg Werner (1978). Φυσική και Φιλοσοφία 
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εντός ενός ευρύτερου οικοσυστήµατος. Υπό αυτή την έννοια και το σύγχρονο κίνηµα της 

οικολογίας αντιλαµβάνεται τον άνθρωπο ως µέρος ενός όλου, η διατήρηση και ο σεβασµός 

του οποίου, είναι αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση και την ευηµερία των όλων των µερών 

του. (Ζήκα και Κιντή 1999) 

 

Μια άλλη εξέλιξη που αφορά τη φύση εκδηλώνεται στον κλάδο της φιλοσοφίας που 

ονοµάζεται Φιλοσοφία του Νου και ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία. Η σύγχρονη επιστήµη 

υποβάλλει δύο διαφορετικές κατευθύνσεις έρευνας αλλά και κοσµοθεωρίας. Στην µία 

κατεύθυνση έχουµε την πρόοδο στην ηλεκτρονική, την κατασκευή σκεπτόµενων µηχανών οι 

οποίες λύνουν σύνθετα προβλήµατα, που οδηγεί στην εντύπωση ότι στο µέλλον θα είναι 

εφικτή η ερµηνεία της ανθρώπινης νόησης βάσει ενός µηχανιστικού µοντέλου, και ίσως 

ακόµη και στην ταύτιση ανθρώπου και µηχανής. Από την άλλη, η πρόοδος στη βιολογία, 

στην εξελικτική γενετική και τη νευροφυσιολογία, έχουν ανοίξει νέες προοπτικές στην 

εξήγηση του ανθρώπινου εγκεφάλου, του νευρικού συστήµατος και των λειτουργιών της 

συνείδησης, υποβάλλοντας την ιδέα ότι ο ανθρώπινος νους µπορεί να εξηγηθεί, ή και να 

αναχθεί, πλήρως σε νευροφυσιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Πάντως τόσο η φυσική, 

όσο και η βιολογία αδυνατούν σήµερα να ερµηνεύσουν τα νοητικά φαινόµενα όπως η 

συνείδηση, τα συναισθήµατα, τα οποία προκύπτουν από βιολογικές διεργασίες, οι οποίες δεν 

είναι αναγώγιµες σε καθαρά φυσικές, µε την ανόργανη έννοια, οντότητες και λειτουργίες.  

 

«Η σύγχρονη επιστήµη θα ήθελε να δώσει µια ενιαία θεωρία για τη φύση, µια θεωρία που  

περιλαµβάνει τον άνθρωπο. Ωστόσο, ακόµη και εντός του υλισµού τον οποίο η σύγχρονη 

επιστήµη κατά κανόνα υιοθετεί, τα προβλήµατα που απασχόλησαν τους φιλοσόφους στη 

διαδροµή της ιστορίας σε ό,τι αφορά τη σχέση ανθρώπου-φύσης είναι πολύ δύσκολο να 

παρακαµφθούν». (Ζήκα και Κιντή 1999) 
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2 Η Κοινωνία των Ανθρώπων και η Πρόοδος 

 

2.1 Η διπλή επανάσταση 

 

Τα χρόνια ανάµεσα στο 1789 και το 1848 έχουν χαρακτηριστεί σαν η εποχή της διπλής 

επανάστασης, της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 και της βιοµηχανικής επανάστασης. 

 

Με τη βιοµηχανική επανάσταση εµφανίστηκε το εργοστασιακό µοντέλο παραγωγής το 

οποίο βασίζονταν για τη λειτουργία του σε τεχνητές µορφές παραγωγής ενέργειας, όπως ο 

ατµός και σύµφωνα µε το οποίο µεγάλος αριθµός εργατών συγκεντρώνονταν σε ένα χώρο 

δουλειάς. Αυτή η ριζικά νέα µορφή οικονοµικής οργάνωσης έκανε το ξεκίνηµά της στην 

βρετανική υφαντουργική βιοµηχανία και απλώθηκε µε αυξανόµενη ταχύτητα και σε άλλους 

τοµείς της οικονοµίας και σε άλλες χώρες. Η εκβιοµηχάνιση επιταχύνθηκε στην Ευρώπη την 

δεκαετία του 1830 καθώς και στην µεγάλη οικονοµική άνθιση που ακολούθησε την ήττα των 

επαναστάσεων του 184852. Το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθεί ένας νέος κόσµος µεγάλων 

βιοµηχανικών κέντρων και πόλεων, όπως το Μάντσεστερ και η Λυών. Σε αυτά τα κέντρα 

συσσωρεύτηκε µια νέα τάξη, η βιοµηχανική εργατική τάξη ή το προλεταριάτο. Οι εργάτες 

αυτοί ζούσαν και δούλευαν κάτω από άθλιες συνθήκες. (Callinicos 2004) 

 

Αποτέλεσµα της διπλής επανάστασης ήταν και η πολιτική κυριαρχία των αστών ιδιοκτητών 

του βιοµηχανικού και εµπορικού πλούτου. Πριν το 1789, στην Ευρώπη κυριαρχούσε η 

απόλυτη µοναρχία, εκτός από την Αγγλία, την Ολλανδική ∆ηµοκρατία και τα Ελβετικά 

καντόνια. Οι αγρότες, που αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού, ήταν 

υποτελείς στην οικονοµική και πολιτική κυριαρχία των ευγενών.  

 

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 σήµανε την καταδίκη αυτού του συστήµατος. Στη 

διάρκεια της Επανάστασης, καρατοµήθηκε ο Γάλλος βασιλιάς, εγκαθιδρύθηκε δηµοκρατία, 

διακηρύχτηκε η ελευθερία, η ισότητα και η αδελφότητα, όπως και τα δικαιώµατα του 

κάθε Γάλλου. Οι επαναστατικοί στρατοί µετέφεραν αυτό το δηµοκρατικό µήνυµα από το ένα 

άκρο της Ευρώπης στο άλλο. Ούτε ο εκφυλισµός της Επανάστασης από την αυτοκρατορία 

του Ναπολέοντα του 1ου, ούτε οι προσπάθειες της Ιερής Συµµαχίας της Αυστρίας, της Ρωσίας 

                                                 
52 Tον Φεβρουάριο του 1848 ξέσπασε στο Παρίσι επανάσταση που σύντοµα έγινε το σύµβολο των επαναστάσεων που 
εκδηλώθηκαν την ίδια χρονιά σε όλη την Ευρώπη. Η αµφισβήτηση του συντηρητισµού αποτελούσε το κοινό τους 
χαρακτηριστικό. (Λούβη 1998) 
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και της Πρωσίας να επαναφέρουν τη µοναρχία µετά την τελική ήττα του Ναπολέοντα το 

1815, µπορούσαν να σβήσουν τα αποτελέσµατα της µεγάλης Γαλλικής Επανάστασης του 

1789. Η πολιτική του 19ου αιώνα χαρακτηρίστηκε σε µεγάλο βαθµό από τις προσπάθειες για 

την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας στη Γαλλία και την αντιγραφή των επιτευγµάτων της 

αλλού στην Ευρώπη.  

 

Το αποτέλεσµα όµως της διπλής επανάστασης ήταν αντιφατικό. ∆ιότι ναι µεν υιοθετήθηκε 

η αρχή ότι κάθε µέλος της κοινωνίας, όσο χαµηλή κι αν ήταν η θέση του, είχε ίσα πολιτικά 

δικαιώµατα, αλλά, το χάσµα, όσον αφορά στον πλούτο και την οικονοµική δύναµη, 

παρέµεινε τεράστιο. Η βιοµηχανική επανάσταση απλώς άλλαξε τη µορφή της κοινωνικής 

και οικονοµικής ανισότητας. Στο γαιοκτήµονα και στο χωρικό προστέθηκαν ο καπιταλιστής 

και ο εργάτης. Η ουσία παρέµεινε η ίδια. Έτσι η επιφανειακή µορφή της πολιτικής 

ισότητας συνοδευόταν από την πραγµατική οικονοµική και κοινωνική ανισότητα. Ο 

στόχος των γάλλων επαναστατών, που ζητούσαν να απελευθερώσουν όλο το λαό, όλη την 

ανθρωπότητα δεν είχε επιτευχθεί. 

 

2.2 ∆ιαφωτισµός 

 

Στις δεκαετίες πριν τη διπλή επανάσταση βρίσκονταν σε εξέλιξη ένας σκληρός αγώνας ιδεών 

µεταξύ των υπερασπιστών της φεουδαρχικής τάξης πραγµάτων και των υποστηρικτών της 

ανερχόµενης καπιταλιστικής κοινωνίας. Στο κέντρο αυτής της διαµάχης βρέθηκε το κίνηµα 

που έµεινε στην ιστορία ως ∆ιαφωτισµός.  

 

Το σύστηµα των ιδεών που κυριαρχούσε στη φεουδαρχική Ευρώπη, είχε διαµορφωθεί 

κατά κύριο λόγο από τους φιλοσόφους της Καθολικής εκκλησίας, οι οποίοι 

χρησιµοποίησαν τις ιδέες του Αριστοτέλη µε τέτοιο τρόπο ώστε να τις ταιριάξουν µε το 

Χριστιανισµό. Το αποτέλεσµα που προέκυψε έδινε µια οπτική γωνία για τον κόσµο που 

εξηγούσε αρκετά από αυτά που συνέβαιναν, χωρίς όµως να θέτει υπό αµφισβήτηση τη 

δύναµη των φεουδαρχών γαιοκτηµόνων και της µοναρχίας. 

 

Όµως η ανάπτυξη της επιστήµης, και η άνθιση µιας νέας κοινωνικής τάξης, άρχισαν να 

απειλούν αυτό το σύστηµα ιδεών. Η δύναµη των νέων εµπόρων και βιοµηχάνων της 

καινούργιας αστικής τάξης, πήγαζε όχι από τους ενόπλους άνδρες που µπορούσαν να 

κινητοποιήσουν, ή από τη γη που τους ανήκε, αλλά από τον έλεγχό τους στο χρήµα, στο 
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«κεφάλαιο», και την ικανότητά τους να βγάζουν κέρδη. Έτσι βρισκόντουσαν σε συνεχή 

σύγκρουση µε τους φραγµούς της φεουδαρχίας. Η ίδια σύγκρουση υπήρχε και ανάµεσα στους 

νέους επιστήµονες και την φεουδαρχική αντίληψη για τον κόσµο, καθώς, ολοένα και 

περισσότερο, αυτοί έβλεπαν ότι δεν ταίριαζε µε τις δικές τους εµπειρίες. Πάντως η µεγάλη 

επιστηµονική επανάσταση του 17ου αιώνα, µε την οποία συνδέονται τα ονόµατα των Galileo, 

Kepler, Descartes, Boyle, Huygens και Newton, δεν µπορεί να περιοριστεί απλά στα πλαίσια 

αυτής της ιδεολογικής πάλης, όµως οι συνέπειές της στην φεουδαρχική ιδεολογία ήταν 

τροµερές. 

 

Η Αριστοτελική φυσική εξηγούσε τα φαινόµενα µέσω του σκοπού τους. Τα σώµατα είχαν το 

καθένα τη σωστή του θέση στο σχέδιο του Θεού. Θα κινούνταν µόνο αν ταράζονταν από τη 

φυσική τους θέση και θα σταµατούσαν όταν θα επέστρεφαν πάλι σε αυτήν. Η φυσική του 

Γαλιλαίου και του Νεύτωνα εξηγούσε την κίνηση των σωµάτων µε τη µηχανική, η κίνησή 

τους εξαρτώνταν από τη δράση εξωτερικών δυνάµεων. 

 

Οι θεωρίες της νέας υλιστικής επιστήµης, δεν συνεπάγονταν ούτε σκοπό, ούτε σχέδιο, 

ούτε Θεό. Ο κόσµος µπορούσε να γίνει κατανοητός, παίρνοντας υπόψη τη δράση 

διαφορετικών σωµάτων µεταξύ τους. Η φυσική, εξορίζοντας το Θεό και τον «τελικό σκοπό», 

έδωσε ένα συντριπτικό χτύπηµα στην κυρίαρχη ιδεολογία, και οδήγησε στην επέκταση της 

νέας επιστηµονικής µεθόδου, από τη µελέτη της φύσης, στη µελέτη της κοινωνίας. Αυτό 

το βήµα το έκανε ο Thomas Hobbes, ο σηµαντικότερος από τους αστούς πολιτικούς 

φιλοσόφους. 

 

«Η γέννηση της αστικής κοινωνίας δεν ήταν µια ειρηνική αλλαγή που την καθοδηγούσε ο ορθός 

λόγος και που θεµέλιό της είχε την ισότητα, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη». Ο Hobbes 

κατέγραψε αυτή την κατάσταση, γεγονός που αποδεικνύει ότι «ο αστικός επιστηµονισµός και 

ο αστικός αφηρηµένος ουµανισµός ήταν κυρίαρχη, αλλά όχι µοναδική συνιστώσα της αστικής 

αντίληψης για τον άνθρωπο». (Μπιτσάκης 2005) 

 

Ο υλισµός του Hobbes, οδήγησε τους Ιησουίτες να τον αποκαλέσουν «∆αίµονα του 

Μάλµσµπερυ». Με το αριστούργηµα του «Λεβιάθαν» (1651), άρχισε η επιστηµονική µελέτη 

της κοινωνίας. Η αντίληψη του Hobbes, «άνθρωπος προς άνθρωπον λύκος, πόλεµος όλων 

εναντίον όλων» εκφράζει τις φρικαλεότητες της νέας κοινωνίας, που ναι µεν είχε ως 

έµβληµα την ελευθερία και την πρόοδο, αλλά η άνοδος της αστικής κοινωνίας, που 
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αποτελούσε άρνηση της φεουδαρχικής κοινωνίας, γέννησε νέες µορφές εκµετάλλευσης, νέες 

µορφές βαρβαρότητας, νέους πολέµους και νέους ιδεολογικούς φανατισµούς. (Μπιτσάκης 

2005, Callinicos 2004) 

 

Για το Hobbes και το ∆ιαφωτισµό, το σηµείο εκκίνησης οποιασδήποτε µελέτης της 

κοινωνίας ήταν η µελέτη της ανθρώπινης φύσης. Και η ανθρώπινη φύση θεωρούνταν ότι 

ήταν αναλλοίωτη. Τα πάθη των ανθρώπων, οι επιθυµίες και οι τάσεις που τους ωθούν να 

κινηθούν, είναι τα ίδια σε κάθε κοινωνία και σε κάθε περίοδο της ιστορίας. Το µόνο που 

αλλάζει είναι ο βαθµός στον οποίο οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσµοί διευκολύνουν ή 

δυσκολεύουν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν αυτές τις κλίσεις και επιθυµίες. (Callinicos 

2004) 

 

Πάντως, σε σύγκριση µε την προηγούµενη πολιτική θεωρία, οι ιδέες του ∆ιαφωτισµού 

αντιπροσώπευαν τροµερή πρόοδο γιατί η προσέγγιση της κοινωνίας ξεκινούσε από µια 

σοβαρή προσπάθεια να κατανοηθεί η ανθρώπινη φύση (τον 17ο αιώνα ο Sir Robert Filmer 

υποστήριζε ότι η εξουσία των βασιλιάδων πήγαζε από το γεγονός ότι ήταν οι νόµιµοι 

κληρονόµοι του Αδάµ και της Εύας). Επίσης, η ιδέα ότι η κοινωνία θα έπρεπε να κρίνεται 

από το βαθµό που ταίριαζε µε τις επιθυµίες και τις κλίσεις των ανθρώπων ήταν µια 

«βόµβα» στα θεµέλια της φεουδαρχικής τάξης πραγµάτων, που όριζε τον καθένα σε µια 

προκαθορισµένη θέση. 

 

Ο Adam Ferguson, ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της λεγόµενης 

σκοτσέζικης ιστορικής σχολής, είδε στην ανθρώπινη φύση τη συµφεροντολογική 

συµπεριφορά που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που ζουν σε µία καπιταλιστική 

κοινωνία. Στο έργο του «∆οκίµιο για την ιστορία της κοινωνίας των πολιτών» (1767), 

διαπίστωσε ότι «οι ενστικτώδεις επιθυµίες» που τείνουν «στην αυτοσυντήρηση του ατόµου 

γεννούν τους φόβους του πάνω στο ζήτηµα της ιδιοκτησίας και του γνωρίζουν αυτό το 

αντικείµενο ενδιαφέροντος που αποκαλεί συµφέρον ... Βρίσκει στην ενασχόληση µε τον πλούτο 

... ένα αντικείµενο φροντίδας που γίνεται το κυρίαρχο πάθος στο µυαλό του... Κάτω από αυτή 

την επιρροή...οι άνθρωποι, αν δεν ελέγχονταν από τους νόµους της κοινωνίας των πολιτών, θα 

επιδιδόταν σε τέτοιες σκηνές βίας ή κακίας που θα εξέθεταν το είδος µας σε εναλλασσόµενες 

πλευρές συµπεριφοράς πιο φρικτές και αποκρουστικές και πιο αισχρές και βδελυρές από 

οποιοδήποτε ζώο που κατοικεί στον πλανήτη». 
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Η άποψη των φιλοσόφων του ∆ιαφωτισµού για την ανθρώπινη φύση ήταν ιδεαλιστική, 

επικεντρωνόταν περισσότερο στις ιδέες παρά στον υλικό κόσµο της νέας επιστήµης, οπότε 

κυριαρχούσε η θεώρηση ότι για να υπάρξει αλλαγή, αυτό που χρειαζόταν ήταν να 

εγκαταλειφθούν οι παλιές ιδέες και να υιοθετηθούν νέες. Αυτή η άποψη συνοψίστηκε από 

τον Condorcet στο βιβλίο του µε τίτλο η «Σκιαγραφία µιας ιστορικής µελέτης της προόδου 

του ανθρώπινου νου». Για τον Condorcet η ιστορία ήταν η «πρόοδος του ανθρώπινου 

νου», οπότε η κοινωνία γίνεται καλύτερη καθώς η γνώση αυξάνεται. Ο Condorcet πίστευε 

ότι αυτή η πρόοδος θα µπορούσε να συνεχίζει επ’ αόριστο στο µέλλον.  

 

Σύµφωνα µε τον Condorcet ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως καλός και λογικός, αλλά για να 

διασφαλιστεί ότι θα υπερισχύσουν αυτές οι ιδιότητες αντί της συµφεροντολογικής και 

εγωιστικής συµπεριφοράς, πρέπει να αποµακρυνθούν τα τεχνητά εµπόδια. Μάλιστα 

θεωρούσε ότι αυτά βρίσκονται ήδη υπό εξαφάνιση, και µάλιστα γοργή, και πλησίαζε ο καιρός 

που τα τελευταία προπύργια αντίδρασης, η καθολική εκκλησία και η φεουδαλική 

αριστοκρατία, θα υποτάσσονταν στην ακαταµάχητη ορµή του Λόγου. «Κοινωνικοί, πολιτικοί, 

θρησκευτικοί και φυλετικοί φραγµοί ήσαν τα αντίστοιχα προϊόντα του εσκεµµένου σκοταδισµού 

ιερέων και ηγεµόνων. µε την εξάλειψή τους θ’ ανέτειλε µια νέα ηµέρα για την ανθρωπότητα, 

οπότε όλοι οι άνθρωποι θα ήσαν ίσοι, όχι µόνον πολιτικά και νοµικά, στις τυπικές, εξωτερικές 

σχέσεις, µα κοινωνικά και προσωπικά, στην πιο άµεση καθηµερινή αλληλόδρασή τους». (Berlin 

1995) 

 

Η παραπάνω αντίληψη για την ιστορία, ήταν η βάση της πολιτικής στρατηγικής των 

φιλοσόφων του ∆ιαφωτισµού. Η πολιτική αλλαγή, η µεταρρύθµιση, η κατάργηση της 

απολυταρχίας θα ήταν αποτέλεσµα µιας µάχης ιδεών. Θα ήταν το αποτέλεσµα του 

∆ιαφωτισµού, δηλαδή του θριάµβου της λογικής πάνω στη δεισιδαιµονία, και της επιστήµης 

πάνω στην πίστη. Λόγω αυτής της έµφασης που έδιναν στο ρόλο των ιδεών, οι φιλόσοφοι του 

∆ιαφωτισµού έβλεπαν την οργανωµένη θρησκεία σαν το κύριο εµπόδιο για την πρόοδο. 

«Ο δεσποτισµός είναι αποτέλεσµα της δεισιδαιµονίας» έγραφε ο Holbach. Κατά συνέπεια, η 

απλή δύναµη της λογικής θα αρκούσε να διαλύσει τη θρησκεία και κατά συνέπεια να 

υπονοµεύσει την απολυταρχία. «Μόλις ο άνθρωπος τολµήσει να σκεφτεί, η κυριαρχία του 

παπά έχει καταστραφεί». (Callinicos 2004) 

 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται προφανές ότι το κεντρικό αξίωµα αυτού του ηµι-

εµπειρικού ορθολογισµού έγκειται στην απεριόριστη πίστη στη δύναµη του Λόγου. Η 
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δυστυχία θεωρήθηκε ότι είναι το σύνθετο αποτέλεσµα της άγνοιας, οπότε για να τεθεί τέρµα 

σε αυτήν, ένα µέτρο είναι και αναγκαίο και επαρκές: «η χρήση του Λόγου, και µόνον του 

Λόγου, στο χειρισµό των ανθρώπινων πραγµάτων». «Ο Λόγος έχει πάντα δίκιο». Σε κάθε 

ερώτηση, πίστεψαν οι ∆ιαφωτιστές, ότι υπάρχει µία µονάχα αληθινή απάντηση, που µε 

επίµονη προσπάθεια µπορεί να ανακαλυφθεί. Αυτό ισχύει τόσο για ερωτήµατα ηθικής ή 

πολιτικής, προσωπικής και κοινωνικής ζωής, όσο και για προβλήµατα φυσικής ή 

µαθηµατικών. Άπαξ µια λύση ανακαλυφθεί, η πρακτική εφαρµογή της είναι ζήτηµα απλής 

τεχνικής δεξιότητας.  (Berlin 1995) 

 

Πάντως πίστευαν ότι η υπερίσχυση του Λόγου είναι µια δύσκολη διαδικασία, γιατί «οι 

άνθρωποι έζησαν πολύ καιρό σε έναν κόσµο πνευµατικού σκότους, για να είναι σε θέση να 

κινηθούν άφοβα στο ξαφνικό φως της ηµέρας». Ήταν απαραίτητη λοιπόν, µια διαδικασία 

βαθµιαίας εκπαίδευσης σε επιστηµονικές αρχές. Ήταν φυσικά πεπεισµένοι ότι η ανάπτυξη 

του Λόγου και η πρόοδος της αλήθειας µπορούσαν να νικήσουν τις δυνάµεις της 

προκατάληψης και της άγνοιας, αλλά έπρεπε να βρεθούν φωτισµένοι άνθρωποι, έτοιµοι να 

αφιερώσουν τη ζωή τους στην εκπαίδευση της πλατιάς µάζας, που ήταν βυθισµένη στην 

αµάθεια. Επιπλέον η ανώτερη τάξη της κοινωνικής ιεραρχίας είχε άµεσο προσωπικό 

συµφέρον να παρεµποδίζει την αύξηση της φυσικής γνώσης, γιατί τότε υπήρχε ο κίνδυνος να 

αποκαλυφθεί ο αυθαίρετος χαρακτήρας της αυθεντίας της. Για αυτό το λόγο έπρεπε πρώτα 

να αποµακρυνθούν οι παραδοσιακοί εχθροί της προόδου. 

 

Εκτός πάντως από τη σηµασία της εκπαίδευσης θεώρησαν εξίσου σηµαντική και την 

επίδραση του περιβάλλοντος. Παράγοντες όπως ο χαρακτήρας του τόπου διαβίωσης, το 

κλίµα, η γονιµότητα του εδάφους, η απόσταση από τη θάλασσα, τα φυσικά χαρακτηριστικά 

και η φύση των καθηµερινών ασχολιών του ανθρώπου, έπαιζαν ρόλο στην πορεία της ζωής 

ενός ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι πλάσµα της φύσης και η ανθρώπινη ψυχή ως υλική ουσία 

δεν κατευθύνεται από υπερφυσικές επιρροές οπότε η συµπεριφορά της µπορεί να υπολογιστεί 

επαρκώς µέσω της επαλήθευσης φυσικών υποθέσεων. 

 

«Το πνεύµα της ελεύθερης έρευνας γύρω από προσωπικά και κοινωνικά θέµατα, της 

αµφισβήτησης όλων των πραγµάτων µπροστά στο δικαστήριο του Λόγου, απέκτησε επίσηµους 

οπαδούς και έγινε αποδεκτό µε όλο και µεγαλύτερο ενθουσιασµό από ευρύτερους κοινωνικούς 

τοµείς. Το πνευµατικό θάρρος και προπαντός η πνευµατική ανιδιοτέλεια έγιναν τρέχουσες 

αρετές». (Berlin 1995) 
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2.3 Ουτοπικός Σοσιαλισµός και Επαναστατικός Κοµµουνισµός 

 

Ο σύγχρονος σοσιαλισµός εµφανίστηκε κυρίως στη Γαλλία µετά την Επανάσταση του 1789. 

Οι δυο κύριες πτέρυγές του, ο ουτοπικός σοσιαλισµός και ο επαναστατικός κοµµουνισµός 

χαρακτηρίζονται κυρίως από τη στάση τους απέναντι στην επανάσταση. Ο ουτοπικός 

σοσιαλισµός την απέρριπτε, ο επαναστατικός κοµµουνισµός ήθελε να την ολοκληρώσει. 

(Callinicos 2004) 

 

Οι ουτοπικοί σοσιαλιστές Saint Simon και Fourier έζησαν στην εποχή της επανάστασης 

και απέρριπταν την επαναστατική δράση λόγω της βίας και της καταστρεπτικότητάς της.53 

Μάλιστα επειδή τελικά είχε µεγαλώσει το χάσµα µεταξύ πλουσίων και φτωχών, κατέληξαν 

στο συµπέρασµα ότι η πολιτική δράση δεν ήταν το µέσο που µπορούσε να βελτιώσει την 

κατάσταση της ανθρωπότητας. Μόνο η ειρηνική προπαγάνδα πρόσφερε την ελπίδα για 

την επίτευξη µιας πραγµατικής και δηµιουργικής αλλαγής.  

 

Το χάσµα ανάµεσα στις διακηρύξεις της Επανάστασης, περί ελευθερίας, ισότητας και 

αδελφότητας, και στην καπιταλιστική πραγµατικότητα της µετεπαναστατικής γαλλικής 

κοινωνίας, ήταν το σηµείο εκκίνησης για τους ουτοπικούς. «Ακόµα και σήµερα οι αντιλήψεις 

τους αποτελούν µια δυνατή κριτική του καπιταλισµού, της οικονοµικής του αναρχίας και της 

κατάπνιξης των ανθρώπινων αναγκών. Οι ουτοπικοί στόχευαν σε µια νέα κοινωνία που θα 

µπορούσε να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες».  

 

«Ο Saint Simon ήταν στοχαστής τολµηρών και αυθεντικών απόψεων». Ήταν ο πρώτος 

συγγραφέας που υποστήριξε ότι η ανάπτυξη οικονοµικών σχέσεων είναι ο καθοριστικός 

παράγοντας της ιστορίας – «έχοντας κάνει κάτι τέτοιο στην εποχή του, αρκούσε για να 

περάσει στην αθανασία». Ο Saint Simon ανέλυσε την ιστορική διαδικασία ως αδιάκοπη 

σύγκρουση ανάµεσα σε οικονοµικές τάξεις, ανάµεσα σε όσους, σε κάθε δεδοµένη περίοδο, 

κατέχουν τις βασικές οικονοµικές πηγές της κοινότητας, και όσους στερούνται αυτό το 

προνόµιο κι εξαρτώνται από τους πρώτους για την επιβίωσή τους. Σύµφωνα µε τον Saint 

Simon, η άρχουσα τάξη σπάνια είναι άξια ή τόσο ανιδιοτελής ώστε να κάνει ορθολογική 

χρήση των πόρων της, οπότε τείνει να σωρεύει το διαθέσιµο πλούτο στα χέρια ελάχιστων, 

                                                 
53 Ο Saint Simon φυλακίστηκε στη διάρκεια της Τροµοκρατίας, και ο Fourier καταστράφηκε οικονοµικά από την πολιορκία 
της Λυών το 1793. 
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γεγονός που της δίνει κύρος και ισχύ, και τείνει να οδηγεί την στερηµένη από πόρους 

πλειοψηφία σε οικονοµική και κοινωνική δουλεία. Ταυτόχρονα όµως δεν είναι αρκετά 

ευέλικτη ώστε να προσαρµόζεται στις νέες κοινωνικές συνθήκες που προκαλεί η δική της 

δραστηριότητα, µέσω των θεσµών τους οποίους ελέγχει. Οι υποτελείς της φυσικά γίνονται 

ανυπάκουοι κι αφιερώνουν τη ζωή τους στο να ανατρέψουν την τυραννική µειονότητα, το 

οποίο όταν τους ευνοούν οι περιστάσεις  κατορθώνουν να το πετύχουν. Λόγω όµως της 

παρατεταµένης υποτέλειας αδυνατούν να συλλάβουν ιδεώδη ανώτερα από εκείνα των πρώην 

αφεντικών τους, κι έτσι όταν αποκτούν εξουσία τη χρησιµοποιούν εξίσου ανορθολογικά και 

άδικα µε τους πρώην καταπιεστές τους, οπότε και αυτοί δηµιουργούν µια νέα καταπιεσµένη 

τάξη και έτσι ο  αγώνας συνεχίζεται σε νέο επίπεδο. (Berlin 1995) 

 

Για τον Saint Simon η ανθρώπινη φύση δεν ήταν κάτι το σταθερό αλλά υπόκειται σε µια 

διαδικασία ανάπτυξης. Είδε την ανθρώπινη πρόοδο ως «την εφευρετική, δηµιουργική 

δραστηριότητα των κοινωνικών ανθρώπων, διαµέσου της οποίας µετασχηµατίζουν και 

διευρύνουν τη φύση και τις ανάγκες τους, καθώς και τα µέσα, πνευµατικά και υλικά, της 

ικανοποίησής τους». Από τη στιγµή που η οικονοµική ζωή της κοινωνίας εξορθολογιστεί 

από ειδικούς, «η φυσική αγαθότητα της προοδευτικής ανθρώπινης φύσης, η φυσική αρµονία 

των συµφερόντων του συνόλου, θα εγγυώνται την οικουµενική δικαιοσύνη, ασφάλεια, 

ευδαιµονία και ισότητα ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους». 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Saint Simon τοποθέτησε στην ανώτατη βαθµίδα των αξιών τη 

βιοµηχανία, την πρωτοβουλία, την εφευρετικότητα και τον ευρείας κλίµακας σχεδιασµό. 

Ταυτόχρονα όµως διατύπωσε ξεκάθαρα τη θεωρία του ταξικού αγώνα, αναλύοντας, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, την ιστορική διαδικασία ως αδιάκοπη σύγκρουση ανάµεσα σε 

οικονοµικές τάξεις. Ο ίδιος πάντως ήταν γαιοκτήµονας ευγενής του 18ου αιώνα, 

κατεστραµµένος από την Επανάσταση κι επέλεξε όµως να συγχρωτιστεί µε την «ανερχόµενη 

δύναµη» και να εξηγήσει και να δικαιολογήσει τον παραγκωνισµό της δικής του τάξης. 

 

Και ο Fourier, όπως και ο Saint Simon, ξεκίνησε από µια θεωρία που είχε σαν βάση της την 

ανθρώπινη φύση. Σύµφωνα µε την περιγραφή που δίνει για τα δώδεκα βασικά ανθρώπινα 

πάθη, τα ανθρώπινα όντα επιθυµούν την υλική ικανοποίηση αλλά και την αγάπη και τη φιλία 

(οι φιλόσοφοι του ∆ιαφωτισµού θεωρούσαν το ατοµικό συµφέρον σαν το πιο βασικό από τα 

ανθρώπινα ένστικτα). Οι άνθρωποι επιθυµούν να απολαύσουν µια ποικιλία από διαφορετικές 

ασχολίες, καθώς και να ανταγωνίζονται επιτυχώς ο ένας τον άλλον. Οπότε, σύµφωνα µε τα 
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παραπάνω, ο καπιταλισµός αντί να είναι, όπως πίστευαν οι στοχαστές του ∆ιαφωτισµού, η 

πιο φυσική µορφή ανθρώπινης κοινωνίας, ήταν η πιο αφύσικη, γιατί κατέπνιγε κάποιες από 

τις πιο σηµαντικές ανθρώπινες ανάγκες και επιθυµίες. Έτσι, ενώ ο ∆ιαφωτισµός ασκούσε 

κριτική στο δεσποτισµό και στη δεισιδαιµονία, ο Fourier εξαπέλυσε µια επίθεση σε όλο τον 

«πολιτισµό», δηλαδή στην ταξική κοινωνία. Πρέπει να διευκρινιστεί σε αυτό το σηµείο, ότι 

η βιοµηχανική επανάσταση στη Γαλλία είχε ως κοινωνική συνέπεια τη δηµιουργία ρήγµατος 

και κατάστασης διαρκούς καχυποψίας ανάµεσα στην grande και στην petite bourgeoisie. Ο 

Fourier, τυπικός εκπρόσωπος της κατεστραµµένης τάξης, επιτέθηκε στην αυταπάτη ότι οι 

καπιταλιστές προορίζονταν να σώσουν την κοινωνία. (Berlin 1995, Callinicos 2004) 

 

Όσον αφορά στον ανερχόµενο καπιταλισµό και τις αντιθέσεις που δηµιουργεί, ο γηραιότερoς 

σύγχρονός του, ο Ελβετός οικονοµολόγος Sismondi, υπεραµύνθηκε της άποψης ότι ενώ όλοι 

οι προηγούµενοι ταξικοί αγώνες είχαν ως έναυσµα τη σπανιότητα των αγαθών, η ανακάλυψη 

των νέων µηχανικών µέσων παραγωγής θα είχε ως αποτέλεσµα την υπεραφθονία των αγαθών 

και σύντοµα θα οδηγούσε σε ταξικό πόλεµο άνευ προηγουµένου. Πίστευε, όµως, ότι µε την 

κρατική παρέµβαση η κατάσταση αυτή θα µπορούσε να εµποδιστεί. «Η αναγκαιότητα 

προώθησης της συνεχώς αυξανόµενης παραγωγής θα οδηγούσε σε αδιάκοπο ανταγωνισµό 

ανάµεσα σε αντιπάλους καπιταλιστές, οι οποίοι θα εξαναγκάζονταν συστηµατικά να συµπιέζουν 

τους µισθούς και ν’ αυξάνουν τον εργάσιµο χρόνο των απασχολούµενων, προκειµένου να 

εξασφαλίσουν έστω και πρόσκαιρη υπεροχή πάνω σε καθυστερηµένους αντιπάλους, πράγµα που 

στη συνέχεια θα οδηγούσε σε οξείες οικονοµικές κρίσεις, και θα κατέληγε σε κοινωνικό και 

πολιτικό χάος, εξαιτίας των αλληλοκτόνων πολέµων ανάµεσα σε οµάδες καπιταλιστών. Τέτοια 

λογής τεχνητή φτώχεια, αυξανόµενη σε ευθεία αναλογία µε την αύξηση των αγαθών, και 

πρωτίστως η ανηλεής καταστρατήγηση όσων θεµελιακών ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

διασφάλιζαν ό,τι έφτιαξε η µεγάλη επανάσταση, θα ήταν δυνατό να παρεµποδιστούν µε την 

κρατική επέµβαση, που οφείλει να περιορίσει τα δικαιώµατα του συσσωρευµένου κεφαλαίου και 

των µέσων παραγωγής». (Berlin 1995) 

 

Στην «κοινωνική κόλαση» της σύγχρονης τότε κοινωνίας, οι ουτοπικοί αντιπαρέβαλλαν µια 

εικόνα του µέλλοντος. Ο Saint Simon εξέφραζε όλους τους ουτοπικούς, όταν έλεγε ότι «η 

χρυσή εποχή του ανθρώπινου γένους δεν βρίσκεται πίσω, αλλά µπροστά µας». Ο Fourier, 

πάλι ανέπτυξε την πιο δυνατή και ιδιαίτερη περιγραφή για το πώς θα ήταν ο σοσιαλισµός. Ο 

Fourier δυσπιστούσε έναντι κάθε κεντρικής εξουσίας, και υποστήριζε ότι η «γραφειοκρατική 

τυραννία» θα επεκταθεί εάν τα κυβερνητικά κλιµάκια είναι πολλά και πολυάνθρωπα. Οπότε 
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υποστήριζε ότι ο πλανήτης θα έπρεπε να κατανεµηθεί σε µικρές οµάδες, κάθε µια από τις 

οποίες, θα ήταν αυτοκυβερνώµενη. Η βασική µονάδα της Αρµονίας, όπως αποκαλούσε τη 

νέα κοινωνία, θα ήταν το Phalanstery, µια κυρίως αγροτική κοινότητα µε ακριβώς 1.620 

ανθρώπους που θα ζούσαν, θα δούλευαν και θα έτρωγαν µαζί. Ολόκληρος ο µηχανικός 

εξοπλισµός, γη, κτίρια, φυσικός πλούτος θα ήταν κοινόχρηστα. Σύµφωνα µε τη θεωρία του 

Fourier για την ελκυστική εργασία, στο Phalanstery οι άνθρωποι θα άλλαζαν απασχόληση 

κάθε λίγες ώρες µε οµάδες από άλλους εργαζόµενους, για να ικανοποιήσουν την επιθυµία 

τους για ποικιλία και συναγωνισµό. Οι ώρες ηµερήσιας εργασίας θα ήταν λίγες, ώστε τα µέλη 

του Phalanstery να είναι ελεύθερα να ασχολούνται µε την ανάπτυξη των διανοητικών, ηθικών 

και καλλιτεχνικών ικανοτήτων τους. Κάθε ανθρώπινο πάθος θα ικανοποιούνταν. (Berlin 

1995, Callinicos 2004) 

 

Το πρόβληµα, φυσικά, για τους ουτοπικούς σοσιαλιστές ήταν πώς θα γίνει το πέρασµα από 

τον «Πολιτισµό» στην «Αρµονία». Στην επίλυσή του η επιρροή του ∆ιαφωτισµού ήταν 

αποφασιστική. Ο Saint Simon και οι οπαδοί του επηρεάστηκαν  από την πεποίθηση του 

Condorcet, ότι η κοινωνική αλλαγή ήταν συνέπεια «της προόδου του ανθρώπινου νου».  

Και οι ουτοπικοί σοσιαλιστές πίστευαν ότι η λογική θα κυριαρχούσε σαν αποτέλεσµα µιας 

διαδικασίας διαφωτισµού. Η εκπαίδευση και η σταδιακή εξάπλωση των σοσιαλιστικών 

ιδεών, θα µεταµόρφωνε τον κόσµο. (Callinicos 2004) 

 

Υπήρχαν, όµως, και αυτοί που προτιµούσαν τη δράση από τα λόγια. Ο Blanqui 

συµφωνούσε µε τους ουτοπικούς στην οξεία κριτική του καπιταλισµού, και στην προοπτική 

µιας µελλοντικής κοινωνίας, την οποία αποκαλούσε κοµµουνισµό. Ακολουθούσε όµως τον 

Babeuf, στην πεποίθηση ότι ο κοµµουνισµός µπορούσε να επιτευχθεί µόνο µέσα από την 

ένοπλη ανατροπή του υπάρχοντος κράτους και την εγκαθίδρυση µιας επαναστατικής 

δικτατορίας. Ο Blanqui ήταν που επινόησε την έκφραση «δικτατορία του προλεταριάτου». 

Η εξουσία θα έπρεπε να καταληφθεί για λογαριασµό της εργατικής τάξης, όχι όµως από την 

ίδια την εργατική τάξη, γιατί πίστευε ότι η επιρροή της κυρίαρχης ιδεολογίας και ειδικά της 

θρησκείας, θα εµπόδιζε τη µάζα του πληθυσµού από το να υποστηρίξει ενεργά την 

επανάσταση. Το πρώτο καθήκον της δικτατορίας θα ήταν να καταργήσει όλες τις θρησκείες 

ως «δολοφόνους του ανθρώπινου γένους», και µόνο αφού αυτό το καθήκον θα είχε επιτευχθεί 

θα ήταν οι εργάτες έτοιµοι για τον κοµµουνισµό.  
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Παρά τις διαφορές τους, οι ουτοπικοί σοσιαλιστές και οι οπαδοί του Blanqui µοιράζονταν µια 

κοινή κληρονοµιά από το ∆ιαφωτισµό. Όλοι πίστευαν ότι η ιστορική αλλαγή ήταν το 

αποτέλεσµα µιας µάχης ιδεών. Η εγκαθίδρυση του σοσιαλισµού θα ήταν αποτέλεσµα του 

διαφωτισµού, γεγονός όµως που οδηγούσε σε µία µορφή ελιτισµού. Γιατί, εφόσον οι 

περισσότεροι εργάτες και αγρότες προφανώς δεν ήταν φωτισµένοι, η κοινωνική αλλαγή 

µπορούσε να ξεκινήσει µόνο µέσα από τη δράση λίγων ανθρώπων που κατανοούσαν την 

αλήθεια. Είτε η δράση έπαιρνε τη µορφή της δηµιουργίας Phalanstery, είτε της οργάνωσης 

ενόπλων εξεγέρσεων, οι εργάτες θα έπρεπε να είναι παθητικοί µάρτυρες της 

απελευθέρωσής τους. 

 

Υπήρξαν όµως και αυτοί που εξέφρασαν διαφορετική άποψη για τον τρόπο και τους 

πρωταγωνιστές της δράσης. Στα βιβλία του «Το Ευαγγέλιο ενός φτωχοδιαβόλου» και 

«Εγγυήσεις Αρµονίας κι Ελευθερίας», ο Weitling υπεραµύνεται ενός ταξικού πολέµου των 

φτωχών ενάντια στους πλούσιους, µε κύριο όπλο την τροµοκρατία. Ειδικότερα, πρότεινε το 

σχηµατισµό οµάδων κρούσης αποτελούµενων από τα πιο αδικηµένα, άρα τα πιο περιθωριακά 

στοιχεία της κοινωνίας, τους παρανόµους και τους εγκληµατίες, οι οποίοι και θα αγωνίζονταν 

απελπισµένα να εκδικηθούν την τάξη που τους κατέστρεψε, στο όνοµα ενός νέου και µη 

ανταγωνιστικού κόσµου µέσα στον οποίο θα µπορούσαν να ξαναρχίσουν τη ζωή τους. (Berlin 

1995)  

 

Η θέση ότι µόνο οι στερηµένοι και οι απόκληροι είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας την 

επανάσταση, αφού οι υπόλοιποι σταµατούν όταν απειλούνται τα συµφέροντά τους, επηρέασε 

βαθύτατα τον Μπακούνιν, πατέρα του µοντέρνου αναρχισµού. Η θέση αυτή τον οδήγησε στη 

διαµόρφωση της τόσο γνωστής πλέον έννοιας µιας «αµείλικτης επαναστατικής ελίτ». Πρέπει 

πάντως να αναφερθεί ότι αρχικά ο Μπακούνιν είχε στραφεί περισσότερο προς τους 

ανθρώπους που είχαν κάποιο επίπεδο µόρφωσης. Τηρούσε επαφές όχι µόνο µε ριζοσπάστες 

αλλά και µε µέλη της αριστοκρατίας γιατί θεωρούσε ότι το να απευθυνθεί σε αγαθούς και 

απλούς ανθρώπους ήταν ανώφελο. «Επρόκειτο για µουντά, κακοζωισµένα πλάσµατα που ήταν 

αδύνατο ν’ αλλάξουν τους συσχετισµούς σ’ οποιαδήποτε αποφασιστική σύγκρουση». Μετά τα 

γεγονότα όµως του 184854 στράφηκε σε µυστικές τροµοκρατικές οµάδες. Ο Μπακούνιν 

απεχθανόταν τη µεταρρύθµιση, επειδή πίστευε ότι όσα όρια περιόριζαν την προσωπική 

                                                 
54 Η παρισινή επανάσταση που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 1848 έγινε το σύµβολο των επαναστάσεων που εκδηλώθηκαν 
την ίδια χρονιά σε όλη την Ευρώπη. Η αµφισβήτηση του συντηρητισµού αποτελούσε το κοινό τους χαρακτηριστικό. Τελικά 
όµως η αστική τάξη στράφηκε εναντίον της «κόκκινης δηµοκρατίας» και έγινε φανερό ότι η αστική τάξη έπαψε να αποτελεί 
επαναστατική δύναµη. (Λούβη 1998) 
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ελευθερία ήταν «δόλια», και κάθε καταστροφική βία όταν κατευθυνόταν εναντίον της 

εξουσίας, ήταν αγαθή «εφόσον ήταν θεµελιακή µορφή δηµιουργικής αυτοέκφρασης». 

Εξαιτίας αυτού ήταν φανατικά αντίθετος µε τον στόχο, που αποδεχόταν και ο Μαρξ και οι 

µεταρρυθµιστές, της αντικατάστασης του status quo µε συγκεντρωτικό σοσιαλισµό, αφού 

σύµφωνα µε τη γνώµη του, αυτή ήταν µια νέα µορφή τυραννίας, «πιο µικρόψυχη και συνάµα 

απολυταρχικότερη απ’ ότι ο προσωπικός και ταξικός δεσποτισµός που επρόκειτο να 

εκτοπίσει».  

 

«Εµείς οι επαναστάτες αναρχικοί», διακήρυττε ο Μπακούνιν, «είµαστε εχθροί κάθε µορφής 

κράτους και κρατικής οργάνωσης ... πιστεύουµε ότι κάθε κρατική αρχή, κάθε κυβέρνηση, αφού 

από την φύση της βρίσκεται έξω από τις µάζες του λαού, επιζητεί δίχως άλλο να τον 

καθυποτάξει σε αλλότρια ήθη και επιδιώξεις. Γι’ αυτό κι εµείς δηλώνουµε ότι είµαστε εχθροί ... 

κάθε κρατικής οργάνωσης καθαυτήν, και πιστεύουµε πως ο λαός µπορεί να ‘ναι ευτυχισµένος 

κι ελεύθερος µονάχα όταν, αφού οργανωθεί από τα κάτω µέσω δικών του αυτόνοµων απόλυτα 

ελεύθερων ενώσεων, χωρίς την επιτήρηση κανενός είδους φυλάκων, θα δηµιουργεί τη ζωή 

του». (Berlin 1995) 

 

«Πιστεύουµε ότι η εξουσία διαφθείρει όσους την ασκούν εξ ίσου µε όσους εξαναγκάζονται 

να υπακούουν. Λόγω της καταστροφικής της επίδρασης κάποιοι γίνονται άπληστοι και 

φιλόδοξοι τύραννοι, εκµεταλλευόµενοι την κοινωνία προς δικό τους όφελος ή προς όφελος της 

τάξης τους, ενώ άλλοι µετατρέπονται σε αξιοθρήνητους σκλάβους. ∆ιανοούµενοι, θετικιστές, 

δογµατικοί, όλοι όσοι βάζουν την επιστήµη πάνω από τη ζωή ... υπεραµύνονται της ιδέας του 

κράτους και της αυθεντίας του, παρουσιάζοντάς το σαν τη µόνη δυνατή σωτηρία της κοινωνίας 

– πράγµα λογικό, αφού από τη λανθασµένη πρόταση ότι η σκέψη προηγείται της ζωής, ότι 

µόνον η αφηρηµένη θεωρία αποτελεί την αφετηρία της κοινωνικής πρακτικής ... αντλούν το 

αναπόφευκτο συµπέρασµα ότι µια και τέτοια λογής θεωρητική γνώση προς το παρόν είναι 

κτήµα ελαχίστων, αυτοί οι τελευταίοι πρέπει να ελέγχουν την κοινωνική ζωή, όχι µόνο να 

εµπνέουν µα και να κατευθύνουν τα λαϊκά κινήµατα εν γένει, και ότι µόλις ξεσπάσει η 

επανάσταση πρέπει να καθιδρυθεί νέα κοινωνική οργάνωση.  Όχι ελεύθερη ένωση λαϊκών 

σωµατείων ... που ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ένστικτα του λαού, µα κεντρική 

δικτατορική εξουσία συγκεντρωµένη στα χέρια της ακαδηµαϊκής µειονότητας, σαν να έκφραζε 

πραγµατικά τη λαϊκή βούληση ... Η διαφορά ανάµεσα σ’ αυτήν την δικτατορική εξουσία και στο 

µοντέρνο κράτος αφορά αποκλειστικά τα εξωτερικά πλουµίδια. Στην ουσία και τα δυο είναι 

τυραννία της µειοψηφίας πάνω στην πλειοψηφία στο όνοµα του λαού – στο όνοµα της 
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ηλιθιότητας των πολλών και της υπέρτερης σοφία των λίγων – κι εποµένως είναι εξίσου 

αντιδραστικά, σχεδιασµένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν πολιτικά και οικονοµικά προνόµια στην 

άρχουσα µειονότητα, και την ... υποδούλωση των µαζών. Επιδιώκουν να καταστρέψουν την 

υπάρχουσα τάξη µόνο και µόνο για να στήσουν πάνω στα ερείπιά της τη δική τους ωµή 

δικτατορία».  

 

Και για έναν ακόµη επαναστάτη, τον Proudhon, είναι µάταιος ο προσηλυτισµός των 

πλουσίων, γιατί θεωρεί ότι οι «αλτρουιστικές ενορµήσεις» τους έχουν ατροφήσει εδώ και 

καιρό. Ο «φωτισµένος ηγεµόνας» που ονειρεύονταν οι εγκυκλοπαιδιστές, και κατά 

διαστήµατα οι Saint Simon και Fourier, δεν θα παρουσιαστεί, γιατί η ύπαρξή του αποτελεί 

κοινωνική αντίφαση. Μόνο τα πραγµατικά θύµατα του συστήµατος, όπως οι 

µικροκαλλιεργητές, οι µικροαστοί και το προλεταριάτο των πόλεων, είναι δυνατό να 

προσηλυτιστούν.  

 

Ο Proudhon
55, διερευνώντας τις δυνάµεις που ήταν ολέθριες για την κοινωνική δικαιοσύνη 

και την αδελφοσύνη των ανθρώπων, κατέληξε ότι τέτοιες δυνάµεις ήταν η τάση προς τη 

συσσώρευση του κεφαλαίου, και η τάση συνένωσης της πολιτικής εξουσίας µε τους 

οικονοµικά ισχυρούς. Η συσσώρευση του κεφαλαίου οδηγούσε στη συνεχή αύξηση των 

ανισοτήτων πλούτου, οπότε και στην τάση συνένωσης της πολιτικής εξουσίας µε τους 

οικονοµικά ισχυρούς. «Έτσι διασφαλιζόταν η προϊούσα δεσποτική πλουτοκρατία µε το 

ένδυµα φιλελεύθερων θεσµών». Το κράτος είχε καταλήξει ένα εργαλείο σχεδιασµένο έτσι 

ώστε να λειτουργεί προς όφελος µιας µικρής µειοψηφίας. Κατά τον Proudhon, αυτό 

αποτελούσε µια νοµιµοφανή µορφή ληστείας, που συστηµατικά αφαιρούσε από το άτοµο τα 

φυσικά δικαιώµατά του στην ιδιοκτησία, δίνοντας στους πλούσιους αποκλειστικό έλεγχο της 

κοινωνικής νοµοθεσίας και οικονοµική πίστη, ενώ η petite bourgeoisie απαλλοτριωνόταν 

αβοήθητη.  

 

«Ο ανταγωνισµός, η αγαπηµένη πανάκεια των φωτισµένων στοχαστών του προηγούµενου 

αιώνα, που εµφανιζόταν στους φιλελεύθερους και ορθολογιστές του 19
ου

 αιώνα περιβεβληµένη 

µε ιερό σχεδόν φως ως η πληρέστερη και πλουσιότερη έκφραση της σύντονης ατοµικής 

ορθολογικής δραστηριότητας, ως θρίαµβος του ατόµου πάνω στις άλογες δυνάµεις τις φύσης 

και στις δικές του αχαλίνωτες ορµές, ήταν για τον Proudhon το χειρότερο όλων των κακών, 

                                                 
55 Ο Proudhon ήταν ο πρώτος που αυτοαποκαλέστηκε ως «αναρχικός». Θεωρείται πάντως ένας από τους πρώτους 
αναρχικούς στοχαστές. (Wikipedia 2007) 
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η διαστροφή όλων των ικανοτήτων προς την κατεύθυνση της αφύσικης προαγωγής κτητικής 

και, άρα, άδικης κοινωνίας, όπου η υπεροχή του ατόµου εξαρτάται, και συνίσταται, στην 

ικανότητά του να εξαπατά, να κατανικά και να εξολοθρεύει τους άλλους».  

 

Ο Proudhon στον ανταγωνισµό αντιπροτείνει το «συνεργατισµό», γιατί θεωρεί ότι αυτός 

παρέχει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και πρέπει να αποτελεί άλλωστε τον αληθινό σκοπό 

της κοινοτικής ζωής. Όσον αφορά στην οργάνωση του κράτους, προτείνει ένα  

αποκεντρωµένο µοντέλο διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Το κράτος θα χρειάζεται να 

επιτελεί ορισµένες κεντρικές λειτουργίες, η δραστηριότητά του όµως θα πρέπει να ελέγχεται 

αυστηρά από το σύνδεσµο συντεχνιών, επαγγελµατιών, επιτηδευµατιών, καταναλωτών και 

παραγωγών, που θα συνιστούν την οργάνωση της κοινωνίας. Μόνο αν η κοινωνία οργανωθεί 

σύµφωνα µε τον Proudhon «σε ενιαίο, αποκεντρωµένο οικονοµικό όλο», µη ανταγωνιστικών 

σχέσεων, τότε «το καλό θα λάµψει, το κακό θα εξαφανιστεί». Θίγει το θέµα έλλειψης 

σχεδιασµού το οποίο οδηγεί και αυτό στη φτώχεια, την ανεργία, την επιλογή επαγγελµάτων 

από τους ανθρώπους που δεν τους ταιριάζουν. Τέλος, πιστεύει ότι η ανθρώπινη φύση είναι 

κατά βάθος καλή, δεν στερείται ανιδιοτέλειας, αλλά ότι εξαιτίας άδικων οικονοµικών 

συνθηκών και του απροσανατολισµού του ανθρώπου, µπορεί να γίνει επικίνδυνη.  

 

2.4 Κλασσική Πολιτική Οικονοµία 

 

Οι στοχαστές του ∆ιαφωτισµού έκαναν τη διάκριση µεταξύ κράτους και κοινωνίας των 

πολιτών. Το κράτος αντιπροσώπευε τα κοινά συµφέροντα όλων των πολιτών. Η κοινωνία των 

πολιτών ήταν ο τοµέας έξω από το κράτος, όπου τα άτοµα φρόντιζαν για τα ιδιωτικά 

οικονοµικά τους συµφέροντα. Θεωρούσαν πάντως ότι χωρίς το κράτος η κοινωνία θα 

κατέρρεε µέσα στο χάος. Οι άνθρωποι θεωρούνταν από τη φύση τους επιθετικοί, άπληστοι, 

εγωιστές και βίαιοι. Αν αφήνονταν µόνοι τους χωρίς τους περιορισµούς που επιβάλλει το 

κράτος, το αποτέλεσµα θα ήταν «ο πόλεµος όλων εναντίων όλων»56. (Callinicos 2004) 

 

Και η σχολή των στοχαστών που έµεινε γνωστή ως η «κλασσική πολιτική οικονοµία», 

µοιραζόταν την εκτίµηση ότι οι άνθρωποι ήταν από τη φύση τους ανταγωνιστικοί και 

κοιτούσαν το προσωπικό τους συµφέρον. Υποστήριζαν, όµως, ότι η φροντίδα των 

                                                 
56 Hobbes. Λεβιάθαν 
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συµφερόντων τους από τα ίδια τα άτοµα, χωρίς κρατική παρέµβαση, θα οδηγούσε την 

οικονοµία στην καλύτερη πορεία. 

 

Ο Adam Smith έγραψε το 1776 τον «Πλούτο των Εθνών», ένα βιβλίο στο οποίο υποστήριξε 

ότι η κρατική παρέµβαση στην οικονοµία µπορούσε µόνο να βλάψει. Αν τα άτοµα 

αφήνονταν µόνα τους να φροντίσουν τα ατοµικά τους συµφέροντα, αυτό θα έφερνε µια 

οικονοµική ισορροπία, όπου θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν πλήρως όλοι οι πόροι της 

κοινωνίας. 

 

Η έννοια της «αγοράς» ήταν κεντρική στη σκέψη του Adam Smith, επειδή ο πλούτος 

αντιστοιχεί σε µια πελώρια συλλογή προϊόντων ή εµπορευµάτων που πουλιούνται και 

αγοράζονται. Αν τα προϊόντα είναι περισσότερα από τους ανθρώπους που θέλουν να τα 

αγοράσουν, τότε η τιµή θα πέσει για να προσελκύσει περισσότερους αγοραστές. Αν 

υπάρχουν περισσότεροι αγοραστές από ότι προϊόντα, τότε η τιµή θα ανέβει, ωσότου κάποιοι 

από τους υποψήφιους αγοραστές παραιτηθούν. 

 

Η θεωρία της αξίας του Smith βασιζόταν στην ιδέα ότι κάθε εµπόρευµα έχει µια «φυσική» 

τιµή. Αυτή είναι η τιµή στην οποία θα πουλιέται, όταν η προσφορά και η ζήτηση 

ισορροπήσουν. Οι τρεις κύριες τάξεις της κοινωνίας, οι καπιταλιστές, οι εργάτες και οι 

γαιοκτήµονες θα κερδίζουν το εισόδηµά τους (κέρδη, µισθούς και γαιοπρόσοδο αντίστοιχα) 

µε βάση αυτή την τιµή, στη «φυσική» της θέση. 

 

Υπάρχουν τρεις πολύ σηµαντικές συνέπειες που πηγάζουν από την έννοια της «φυσικής 

τιµής» του Smith:  

 

Πρώτον, η ιδέα ότι η καπιταλιστική οικονοµία τείνει προς την ισορροπία, ότι δηλαδή, οι 

δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης έχουν την τάση να ισορροπούν, έτσι ώστε τα 

εµπορεύµατα να µπορούν να πουλιούνται στη «φυσική» τους τιµή. 

 

∆εύτερον, η θεωρία της αξίας του Smith αποκαλύπτει τους ταξικούς διαχωρισµούς σε µια 

καπιταλιστική οικονοµία. Οι προηγούµενοι οικονοµολόγοι δεν διέκριναν τους καπιταλιστές 

από τους τεχνίτες και τους εργάτες. Πρώτος ο Smith αντιµετώπισε τους καπιταλιστές σαν µια 

ξεχωριστή τάξη που είχαν τη δική τους ξεχωριστή πηγή εισοδήµατος, το κέρδος, που ήταν 
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κάτι εντελώς το διαφορετικό από το γαιοπρόσοδο των γαιοκτηµόνων και τους µισθούς των 

εργατών. 

 

Τρίτον, για το Smith ο καπιταλισµός είναι «φυσικός» (για ένα συγγραφέα του 18ου αιώνα 

αυτό σήµαινε καλός). Πολλοί στοχαστές του ∆ιαφωτισµού προσπαθούσαν να ασκήσουν 

κριτική στην υπάρχουσα κοινωνία βασιζόµενοι στο ότι ήταν τεχνητή, και ότι δεν 

αντιστοιχούσε στην ανθρώπινη φύση. Ο πιο σηµαντικός από αυτούς ήταν ο Jean-Jacques 

Rousseau, που περιέγραφε τις πρώιµες φάσεις της κοινωνίας στην οποία οι άνθρωποι ζούσαν 

σε µικρές και ειδυλλιακές αγροτικές κοινότητες, και τις αντιπαρέθετε στην «αφύσικη» 

αντίθεση µεταξύ πλουσίων και φτωχών, που είχε ως επακόλουθο ο καταµερισµός της 

εργασίας και η εµφάνιση του εµπορίου και του χρήµατος. Για τους οικονοµολόγους όµως, η 

φυσική κοινωνία δεν αναφερόταν στις απαρχές της ιστορίας, αλλά εµφανιζόταν µε τη 

βιοµηχανική επανάσταση, ταυτιζόταν δηλαδή µε τον καπιταλισµό. Ο Smith εξηγούσε τον 

καταµερισµό εργασίας µέσω «µιας ορισµένης τάσης στην ανθρώπινη φύση», δηλαδή «της 

τάσης να εµπορευόµαστε, να παζαρεύουµε και να ανταλλάσσουµε το ένα πράγµα µε το 

άλλο». Η αγορά, το εµπόριο και το χρήµα πήγαζαν από την ανθρώπινη φύση και δεν 

συγκρούονταν µαζί της, όπως υποστήριζε ο Rousseau. 

 

Ο Thomas Robert Malthus µε το «∆οκίµιο πάνω στις Αρχές του Πληθυσµού» (1798), 

απάντησε στον Condorcet και σε άλλους στοχαστές του ∆ιαφωτισµού, που η αισιόδοξη 

πεποίθησή τους ότι η ανθρωπότητα µπορούσε απεριόριστα να βελτιώνει την κατάστασή της, 

είχε εµπνεύσει τη Γαλλική Επανάσταση. 

 

Σύµφωνα µε την «αρχή του πληθυσµού» του Malthus, είναι νόµος της φύσης, ότι ο 

πληθυσµός αυξάνεται γεωµετρικά, ενώ η παραγωγή τροφίµων αυξάνεται µόνο αριθµητικά, 

και έτσι η κοινωνία από ένα σηµείο και µετά, υπερβαίνει τους διαθέσιµους πόρους της. Ο 

Malthus υποστήριζε ότι αν το βιοτικό επίπεδο της πλειοψηφίας του πληθυσµού ξεπεράσει το 

όριο της επιβίωσης, τότε οι άνθρωποι θα αρχίσουν να κάνουν περισσότερα παιδιά, ωσότου η 

ανισορροπία µεταξύ πληθυσµού και παραγωγής τροφίµων, ωθήσει το βιοτικό επίπεδο κάτω 

από το όριο επιβίωσης, και προκαλέσει λιµό και επιδηµίες, οι οποίες µε τη σειρά τους, 

εξολοθρεύοντας τα παραπανίσια στόµατα, θα ξαναφέρουν την ισορροπία. 

 

Έτσι σύµφωνα µε το Malthus, οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου 

της πλειοψηφίας του πληθυσµού, ήταν καταδικασµένη σε αποτυχία από τους «νόµους 
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της φύσης». Οποιαδήποτε προσπάθεια δηµιουργίας µιας κοινωνίας βασισµένης στην 

ελευθερία, την ισότητα και την αδελφότητα «θα εκφυλιζόταν πολύ σύντοµα από τους 

αναπόφευκτους νόµους της φύσης και όχι από κάποια αδυναµία των ανθρώπινων θεσµών, και 

τελικά θα κατέληγε ξανά σε µια κοινωνία διαµορφωµένη πάνω σ’ ένα σχέδιο, όχι ουσιαστικά 

διαφορετικό απ’ αυτό που επικρατεί σε κάθε γνωστό κράτος τη σήµερον ηµέρα, µια κοινωνία 

διαιρεµένη σε µια τάξη ιδιοκτητών και µια τάξη εργαζοµένων, όπου το ατοµικό συµφέρον είναι 

το κεντρικό γρανάζι της µεγάλης µηχανής». (Callinicos 2004) 

 

Η πολιτική οικονοµία ουσιαστικά νοµιµοποίησε την ύπαρξη του καπιταλισµού, αποτέλεσε 

όµως ταυτόχρονα την πρώτη σοβαρή µελέτη στο πεδίο που ο Μαρξ αποκαλούσε «οικονοµική 

ανατοµία των τάξεων», κάτι που ισχύει όµως, περισσότερο για τον David Ricardo. Στις 

«Αρχές της Πολιτικής Οικονοµίας» (1817), ο Ricardo υποστήριξε πρώτον, ότι «η αξία ενός 

εµπορεύµατος, ή η ποσότητα ενός εµπορεύµατος µε το οποίο πρόκειται να ανταλλαγεί, 

βασίζεται στη σχετική ποσότητα εργασίας που είναι αναγκαία για την παραγωγή του». Αυτή 

είναι ουσιαστικά η εργασιακή θεωρία της αξίας, που ο Μαρξ χρησιµοποίησε σαν βάση για 

την δική του ανάλυση του καπιταλισµού. Ο Adam Smith έτεινε να θεωρεί τη «φυσική» τιµή 

ενός εµπορεύµατος σαν καθορισµένη από τις «φυσικές» τιµές των συστατικών του – των 

µισθών, του κέρδους και της γαιοπροσόδου. Για τον Ricardo, η αξία, η φυσική τιµή, 

καθορίζεται από την εργασία που είναι αναγκαία για να παραχθεί το εµπόρευµα. Οι 

καπιταλιστές, οι εργάτες και οι γαιοκτήµονες πρέπει µετά να συγκρουστούν για να µοιράσουν 

αυτή την αξία µεταξύ τους. 

 

Σύµφωνα µε την εργασιακή θεωρία της αξίας, τα συµφέροντα της εργασίας, του κεφαλαίου 

και των γαιοκτηµόνων είναι ανταγωνιστικά. Ο Ricardo υποστήριζε ότι «δεν µπορεί να 

υπάρξει άνοδος στην αξία της εργασίας, χωρίς πτώση στα κέρδη». Οι µισθοί και τα κέρδη 

βρίσκονται σε αντίστροφη σχέση, έτσι ώστε το κέρδος του κεφαλαίου να αποτελεί απώλεια 

για την εργασία, και το αντίστροφο. Επιπλέον, η γαιοπρόσοδος αφαιρείται από την αξία του 

εµπορεύµατος, και έτσι «το συµφέρον του γαιοκτήµονα είναι πάντοτε αντίθετο στο συµφέρον 

κάθε άλλης τάξης στην κοινωνία». 

 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, µε τη θεωρία της αξίας και των κερδών, η 

διαµάχη των τάξεων και ιδιαίτερα η διαµάχη για τη διανοµή του κοινωνικού προϊόντος 

τίθεται ως βασικό χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ο Ricardo πίστευε, 

όπως και οι άλλοι πολιτικοί οικονοµολόγοι, ότι η ταξική πάλη συνέβαινε µόνο στο πεδίο της 
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διανοµής του κοινωνικού προϊόντος. Η διαίρεση της κοινωνίας σε µια τάξη καπιταλιστών που 

τους ανήκαν τα µέσα παραγωγής, τα εργοστάσια και οι µηχανές, και µια τάξη εργατών, που 

τους ανήκε µόνο η εργατική τους δύναµη και οι δεξιότητές τους, του φαινόταν απόλυτα 

φυσική.  

 

Αν και ο Ricardo, όπως και ο Μαρξ µετά από αυτόν, πίστευε ότι το ποσοστό του κέρδους 

έχει την τάση να µειώνεται, έψαχνε σε παράγοντες έξω από την κοινωνία για την εξήγηση. 

Ακολουθώντας τον Malthus υποστήριζε ότι εφόσον ο πληθυσµός θα αυξανόταν ταχύτερα από 

την παραγωγή τροφίµων, τότε η παραγωγικότητα της εργασίας στην γεωργία θα έτεινε να 

µειωθεί µε τον καιρό (αυτός είναι ο «νόµος της φθίνουσας αποδοτικότητας»). Σαν 

αποτέλεσµα, οι µισθοί που απαιτούνταν για να κρατηθούν οι εργάτες ζωντανοί στα όρια της 

επιβίωσης θα αυξάνονταν, και έτσι τα κέρδη θα µειώνονταν, ώσπου η κοινωνία να φτάσει σε 

ένα «στάσιµο σηµείο», στο οποίο η παραγωγή θα σταµατούσε να αυξάνεται.  

 

2.5 Η διαλεκτική του Hegel 

 

Στον επιστηµονικό εµπειρισµό Γάλλων και Άγγλων, οι Γερµανοί αντιπαρέθεσαν το 

µεταφυσικό ιστορικισµό. Οι κλασσικοί φιλόσοφοι του 18ου αιώνα είχαν θεωρήσει ότι ο 

άνθρωπος αποτελεί αντικείµενο της φύσης. Θέλοντας να διερευνήσουν «ποιοι νόµοι 

κυβερνούν τη συµπεριφορά του», οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι εφόσον ήταν εφικτή η 

ανακάλυψη, µε εµπειρικά µέσα, των νόµων που διέπουν τα φυσικά φαινόµενα (πώς 

πραγµατοποιείται η πτώση των σωµάτων, η περιστροφή των πλανητών, η ανάπτυξη δένδρων 

κ.λ.π.), πρέπει να ήταν εξίσου εφικτό να ανακαλυφθούν οι αιτίες των ανθρώπινων αναγκών 

(να αγαπούν, να µισούν, να σχηµατίζουν οικογένειες, φυλές, µοναρχίες, ολιγαρχίες, 

δηµοκρατίες κ.λ.π.) Στον παραπάνω εµπειρισµό, ο Hegel είδε την ενσάρκωση ενός 

επιστηµονικού δογµατισµού πολύ καταστροφικότερου από ότι η θεολογία, την οποία αυτός 

ο εµπειρισµός ήθελε να αντικαταστήσει. Επιπλέον θεώρησε πλάνη την άποψη ότι οι 

µέθοδοι που είναι επιτυχείς στις φυσικές επιστήµες ισχύουν και σε κάθε άλλο τοµέα της 

εµπειρίας. (Berlin 1995) 

 

Σύµφωνα µε το Hegel, κάθε εποχή προκειµένου να κατανοηθεί πραγµατικά, χρειάζεται να 

αντιµετωπιστεί σε συνάφεια τόσο µε το παρελθόν, όσο και µε το µέλλον, αφού εµπεριέχει 
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το «σπέρµα του» και προαναγγέλλει όσα πρόκειται να συµβούν57. Θεωρεί ότι κανένας 

ιστορικός δεν πρέπει να παραγνωρίσει αυτή τη συνάφεια. 

 

Για το Hegel τίποτα δεν είναι τυχαίο και κανένα αντικείµενο δε θα µπορούσε να περιγραφεί, 

σύµφωνα µε τον τρόπο των εµπειριστών, ως ακολουθία αδιάκοπων ή περιοδικών φαινοµένων 

ή καταστάσεων, συνδεόµενων µεταξύ τους µόνο µε µια εξωτερική σχέση µηχανιστικής 

λογικής. Κάθε εποχή κληρονοµεί κάτι νέο από τις προγενέστερες περιόδους, εξαιτίας του 

οποίου διαφέρει από οποιαδήποτε προηγούµενη περίοδο. Η αρχή της ανέλιξης
58 αποκλείει 

την αρχή της οµοιόµορφης επανάληψης, που είναι το θεµέλιο του νευτώνειου και γαλιλαϊκού 

οικοδοµήµατος.  

 

Κατά το Hegel, το σφάλµα όλων των προγενέστερων στοχαστών ήταν, πως προϋπόθεταν τη 

σχετική ανεξαρτησία διαφορετικών σφαιρών δραστηριότητας σε µια δεδοµένη περίοδο, όπως 

των πολέµων µιας εποχής από την τέχνη της, της φιλοσοφίας από την καθηµερινή ζωή της. 

 

«Η µονοµανία µε την αυστηρά επιστηµονική µέθοδο ενδέχεται να οδηγήσει τους ιστορικούς, 

όπως συνέβη µε τους φυσικούς επιστήµονες, να υψώσουν τείχη ανάµεσα στα πεδία έρευνας και 

να θεωρήσουν ότι κάθε κλάδος της ανθρώπινης δραστηριότητας λειτουργεί σε σχετική 

αποµόνωση, όµοια µε πολλαπλά παράλληλα ρεύµατα που σπάνια διασταυρώνονται και χωρίς 

αποτέλεσµα. Αντίθετα εάν ο ιστορικός είναι έτοιµος να επιτελέσει το έργο του, να υψωθεί πάνω 

από τον χρονικογράφο και τον αρχαιοδίφη, οφείλει να απεικονίσει µια εποχή εν κινήσει, να 

συλλέξει ό,τι είναι χαρακτηριστικό, όλως διόλου διαφορετικό µεταξύ των συνθετικών της 

στοιχείων, ανάµεσα στο παλιό και το νέο, το γόνιµο και το στείρο, τις νεκρές επιβιώσεις µιας 

προηγούµενης εποχής και τα προµηνύµατα του µέλλοντος, γεννηµένα πριν από την εποχή τους». 

(Berlin 1995) 

 

Υποστήριξε, ακολουθώντας τον Fichte, ότι κάθε διαδικασία εµπεριέχει ένταση ανάµεσα σε 

ασυµβίβαστες δυνάµεις, που η κάθε µια αντιστέκεται στην άλλη, κι από αυτή την αµοιβαία 

σύγκρουση προωθείται η δική τους ανάπτυξη. Ο Hegel ονόµασε αυτή τη διαδικασία 

                                                 
57 «Η έννοια της ανάδυσης, σύµφωνα µε την οποία «το βελανίδι περιέχει δυνάµει τη βελανιδιά», είναι δόγµα παλαιό όσο και 
ο Αριστοτέλης και µάλιστα παλαιότερο. Στην Αναγέννηση εµφανίστηκε πάλι και αναπτύχθηκε σε όλη την έκτασή του από 
το Leibniz, ο οποίος δίδασκε ότι το σύµπαν συναπαρτιζόταν από πολλότητα ανεξάρτητων µεµονωµένων ουσιών, ενώ κάθε 
µονάδα θα πρέπει να υποτεθεί ότι συντίθεται από τη δική της ολότητα παρελθόντος και µέλλοντος». (Berlin 1995) 
58 Η βασική αρχή της εξέλιξης είναι ότι αποτελεί µια µη αντιστρεπτή διαδικασία. Έτσι η πιθανότητα µια µορφή ανέλιξης να 
επιστρέψει στην αρχική της µορφή, είναι πολύ µικρότερη από την πιθανότητα να δηµιουργήσει µια νέα µορφή. Αυτό 
εκφράζει την ασυµµετρία του χρόνου. (Αλεξανδρής 2006) 
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διαλεκτική. Η ιδέα του αγώνα και της έντασης παρέχει κατά το Hegel εκείνη ακριβώς τη 

δυναµική αρχή, η οποία απαιτείται προκειµένου να ερµηνευτεί η κίνηση στην ιστορία. «Η 

σκέψη είναι πραγµατικότητα που αποκτά συνείδηση του εαυτού της, και οι διαδικασίες της είναι 

διαδικασίες της φύσης στη διαυγέστερη µορφή τους. Η αρχή της αέναης αφοµοίωσης και 

αναγωγής (Aufhebung) σε διαρκώς ανώτερη ενότητα συµβαίνει στη φύση όπως και στη 

θεωρησιακή σκέψη, και αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες της δεν είναι άσκοπες, όµοια µε όσες 

µηχανικές διαδικασίες προϋποτίθενται από τον υλισµό, αλλά εµπεριέχουν κάποια εσώτερη 

λογική και οδηγούν στην κατεύθυνση όλο και πιο ανώτερης αυτοπραγµάτωσης. … Σε κάθε 

περίπτωση το Πνεύµα ή οικουµενική ιδέα προχωρεί βαθµηδόν στην ακέραια αυτοσυνείδηση, η 

ανθρωπότητα προάγεται κατά ένα στάδιο». (Berlin 1995) 

 

Η διαλεκτική βασίζεται σε δύο υποθέσεις. Η πρώτη είναι, ότι «όλα τα πράγµατα είναι 

αντιφατικά καθεαυτά». ∆εύτερον, ότι «µόνο στο βαθµό που κάτι περιέχει αντιφάσεις, 

κινείται και έχει ορµή και δραστηριότητα». Υπάρχει µια διαδικασία µέσα από την οποία η 

άρνηση
59, που ενυπάρχει µέσα στα πράγµατα, έρχεται στην επιφάνεια και τα αλλάζει. Η 

πραγµατικότητα είναι αλλαγή. Το γενικότερο επιχείρηµα του Hegel είναι ότι, αν απλώς 

συγκεντρώσουµε αποσπασµατικά την προσοχή µας σε ξεχωριστά πράγµατα, βλέπουµε µόνο 

τις διαφορές µεταξύ τους. Αν όµως, κοιτάξουµε τα πράγµατα µε την οπτική της διαλεκτικής, 

βλέπουµε ότι όλα είναι µέρος της ίδιας διαδικασίας. «Η αλήθεια είναι το όλο». Τα πράγµατα 

αποκτούν την πραγµατική τους σηµασία µόνο όταν τα βλέπουµε σαν στιγµές σε µια 

διαδικασία αλλαγής. (Callinicos 2004) 

 

Ο Hegel ήταν ιδεαλιστής. Πίστευε ότι ο κόσµος είχε ως αφετηρία το «Απόλυτο Πνεύµα» 

και όλα τα φαινόµενα της φύσης και τα στάδια της ανθρώπινης ιστορίας ήταν απλώς πλευρές 

αυτού, που ονόµαζε «Απόλυτο Πνεύµα». Η αντίφαση που έδινε κίνηση στην ιστορία, ήταν η 

αντίθεση ανάµεσα στο «Απόλυτο Πνεύµα» και τον κόσµο που δηµιούργησε (το «Απόλυτο 

Πνεύµα», η «απλή ενότητα» του πρώτου σταδίου της διαλεκτικής, γεννάει την άρνησή του, 

την ύλη, στο δεύτερο στάδιο, ενώ το τρίτο στάδιο είναι η ενοποίηση «Απόλυτου Πνεύµατος» 

και ύλης, µέσα από την ανάπτυξη της ανθρώπινης συνείδησης και γνώσης). 

 

                                                 
59 Η διαλεκτική, έχει τρία στάδια. Πρώτον, απλή ενότητα, όταν βλέπουµε το ίδιο το αντικείµενο προτού γίνει οποιαδήποτε 
αλλαγή. ∆εύτερον άρνηση, όταν βλέπουµε το αντικείµενο να µεταµορφώνεται στο αντίθετό του. Τρίτον, άρνηση της 
άρνησης, όταν βλέπουµε αυτά τα αντίθετα να γίνονται µέρος µιας ανώτερης ενότητας. (Callinicos 2004) 
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Σύµφωνα µε το Hegel, ο ανθρώπινος νους πιστεύει ο ίδιος πως είναι χωρισµένος από τη 

φύση, αποµονωµένος και χαµένος σε ένα κόσµο που δεν είναι δικός του. Αυτό ο Hegel το 

αποκάλεσε «αλλοτρίωση». Η αλλοτρίωση ξεπερνιέται από την αυξανόµενη ανθρώπινη 

αυτοσυνείδηση, που αντιλαµβάνεται ότι και η φύση και ο ίδιος ο νους, είναι πτυχές µιας 

ευρύτερης ενότητας, δηλαδή του «Απόλυτου Πνεύµατος», ή του Θεού. 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Hegel την αντίληψη του ∆ιαφωτισµού πως η ιστορία 

είναι «η πρόοδος του ανθρώπινου πνεύµατος», την ανύψωσε στο επίπεδο της προόδου του 

πνεύµατος του Θεού ή του «Απόλυτου Νου». «Η ιστορία είναι νους που ντύνεται µε τη 

µορφή γεγονότων», έγραφε. Ο Hegel, όµως, αντέκρουσε το δόγµα ότι όλοι οι άνθρωποι ήσαν 

αδέρφια, ότι εθνικές, φυλετικές και κοινωνικές διαφορές ήταν «τα επίπλαστα παράγωγα 

πληµµελούς εκπαίδευσης». Σύµφωνα µε την ιδεαλιστική αντί-θεση, τέτοιες διαφορές 

εκφράζουν τον ιδιότυπο ρόλο δεδοµένης φυλής ή έθνους, και στηρίζονται σε συγκεκριµένη 

µεταφυσική αναγκαιότητα. Είναι απαραίτητες για την ανέλιξη της Ιδέας, της οποίας το έθνος 

είναι µερική ενσάρκωση, και δεν πρόκειται να εξαφανιστούν άµεσα µε την απλή εφαρµογή 

του Λόγου από µεµονωµένους µεταρρυθµιστές. Η µεταρρύθµιση πρέπει να στηρίζεται σε 

ιστορικά προετοιµασµένο έδαφος. Ειδάλλως είναι καταδικασµένη εκ των προτέρων από τις 

δυνάµεις της ιστορίας να αποτύχει. Πάντως και ο Hegel συνταυτίστηκε µε την ιδέα 

κάποιων «φωτισµένων» στοχαστών ως φορέων της ανάπτυξης. (Berlin 1995) 

  

Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι η µέθοδός του, ο νέος διαλεκτικός τρόπος κατανόησης του 

κόσµου, ήταν µεγάλο βήµα. Το γεγονός ότι η διαλεκτική του, έδινε έµφαση στις αντιφάσεις, 

σήµαινε ότι ο Hegel διέκρινε τις αντιφάσεις στην κοινωνία γύρω του.  

 

Επιπλέον αναγνώρισε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της πραγµατικότητας. Ο αντίκτυπος 

της διδασκαλίας του είχε ως αποτέλεσµα, γεγονότα που προηγουµένως θεωρούνταν άνευ 

σηµασίας να αποκτήσουν απρόσµενη σπουδαιότητα ως ανεξερεύνητες µέχρι τώρα 

επικράτειες της δραστηριότητας του «Πνεύµατος» – «οι ιστορίες του εµπορίου, της 

ενδυµασίας, της µόδας, της γλώσσας, της λαογραφίας, των βιοποριστικών τεχνών, θεωρήθηκαν 

ουσιαστικά στοιχεία στην ολοκληρωµένη, «οργανική», επίσηµη ιστορία της ανθρωπότητας». 

(Berlin 1995) 
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2.6 Η απάντηση του Feuerbach στο Hegel 

 

Ο Hegel υποστήριζε ότι οι σκέψεις και οι πράξεις όσων ανθρώπων ανήκουν στην ίδια 

περίοδο, κάποιας δεδοµένης κουλτούρας, καθορίζονταν από την επενέργεια ενός ενιαίου 

Πνεύµατος που διαφαίνεται σε όλα τα φαινόµενα της περιόδου. Ο Feuerbach απέρριπτε 

κατηγορηµατικά κάτι τέτοιο. «Τι άλλο είναι το πνεύµα µιας εποχής ή κουλτούρας από 

περιληπτικό όνοµα της ολότητας των φαινοµένων που τη συνθέτουν;».  Θεωρούσε 

εποµένως, ότι αν κάποιος ισχυρίζεται ότι τα φαινόµενα προορίζονταν από τούτο το πνεύµα να 

είναι ό,τι είναι, ήταν σαν να υποστήριζε ότι αυτά καθορίζονταν από τη δική τους ολότητα – 

«κενή ταυτολογία». (Berlin 1995) 

 

Σύµφωνα µε τον Feuerbach, η παλαιότερη άποψη, σύµφωνα µε την οποία οι αποφάσεις και οι 

πράξεις των ατόµων ευθύνονταν για κάθε µεταβολή, ήταν λιγότερη παράλογη, διότι σύµφωνα 

µε αυτήν, τα άτοµα τουλάχιστον υπάρχουν και δρουν, κάτι που δεν ισχύει για γενικές ιδέες. Ο 

Feuerbach δέχεται ότι ο Hegel επέδειξε οξύτητα πνεύµατος, υπογραµµίζοντας την 

ανεπάρκεια της παραπάνω άποψης της ανάδυσης του συνόλου µέσα από την αλληλόδραση 

µεµονωµένων πράξεων. Επίσης επέδειξε οξύτητα πνεύµατος αναζητώντας κάποια µοναδική 

κοινή δύναµη, που θα ήταν υπεύθυνη για την τελική κατεύθυνση της βούλησης όλων των 

ανθρώπων, ένα γενικό νόµο, µε βάση τον οποίο η ιστορία είναι σε θέση να κάνει 

συστηµατικό απολογισµό της προόδου ολόκληρων κοινωνιών. Τελικά  όµως, δεν κατάφερε 

να µείνει ορθολογικός και κατέληξε σε δυσνόητο µυστικισµό. Οπότε, ο Feuerbach θεωρούσε 

ότι αν δεν ήταν τελικά η Εγελιανή ιδέα ταυτολογική ανάπλαση αυτού που σκόπευε να 

ερµηνεύσει, ήταν παραλλαγµένο όνοµα για τον προσωπικό Θεό του χριστιανισµού, συνεπώς 

τοποθέτησε το επίµαχο θέµα πέρα από τα όρια µιας ορθολογικής δραστηριότητας. 

 

Ο Feuerbach υποστήριξε ότι η κινητήρια δύναµη της ιστορίας δεν είναι πνευµατική, αλλά 

είναι το άθροισµα των υλικών συνθηκών που κάθε δεδοµένη στιγµή υποχρεώνουν όσους 

ανθρώπους ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, να δρουν και να σκέφτονται µε δεδοµένο 

τρόπο. Η υλική ένδεια είναι αυτή που τους εξαναγκάζει να αναζητήσουν παρηγοριά σε 

κάποιον άυλο ιδεώδη κόσµο, δικής τους έµπνευσης, όπου ως ανταµοιβή για τις δυστυχίες της 

ζωής τους στη γη, θα απολαµβάνουν αιώνια ευδαιµονία στη µεταθανάτια ζωή. 

 

Ο Feuerbach υποστήριζε ότι ο Hegel είχε µετατρέψει κάτι που είναι απλώς µια ιδιότητα των 

ανθρώπινων όντων, τη δυνατότητα της σκέψης, στην κυρίαρχη αρχή της ύπαρξης. Αντί να 
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βλέπει τα ανθρώπινα όντα σαν µέρος του υλικού κόσµου, και τη σκέψη απλώς σαν τον τρόπο 

που αντανακλούν οι άνθρωποι αυτόν τον υλικό κόσµο, ο Hegel είχε µετατρέψει και τον 

άνθρωπο και την φύση σε απλές αντανακλάσεις της πανίσχυρης «Απόλυτης Ιδέας»60. 

(Callinicos 2004) 

 

«Αυτό», έλεγε ο Feuerbach, «είναι η ρίζα κάθε θρησκείας. Η θρησκεία παίρνει αυτά που είναι 

ανθρώπινες δυνάµεις – την ικανότητα να σκεφθούµε, να δράσουµε και να αλλάξουµε τον κόσµο 

– και τα µεταφέρει σ’ ένα φανταστικό ον, τον Θεό. Έτσι οι άνθρωποι αποδίδουν τις δυνάµεις 

τους σε κάτι ξένο από τον εαυτό τους. Αυτό το προϊόν της ανθρώπινης σκέψης, ο Θεός, γίνεται 

πανίσχυρος και παντογνώστης, ενώ τα ίδια τα ανθρώπινα όντα χάνουν την αξία τους, 

θεωρούνται αµαρτωλά, αδύναµα και ανόητα πλάσµατα, τα ανδρείκελα της δικής τους 

επινόησης. Αποξενώνονται από τις ίδιες τους τις δυνάµεις». (Callinicos 2004) 

                                                 
60 Σύµφωνα µε το Hegel η πρώτη «απλή ενότητα» ήταν η «Απόλυτη Ιδέα» - ο Θεός. Μετά ήρθε η «άρνηση», ο υλικός 
κόσµος που ήταν αντίθετος και αλλοτριωµένος από το Θεό. Τέλος, το τρίτο στάδιο της διαλεκτικής εµπεριέχεται στην 
ανάπτυξη της συνείδησης του ανθρώπου που συµφιλιώνει το Θεό και τον υλικό κόσµο, στο «Απόλυτο Πνεύµα». (Callinicos 
2004) 
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3 Karl Marx 

 

Μία από τις µεγαλύτερες µορφές του 19ου αιώνα, που το έργο του εξακολουθεί να ασκεί 

ποικιλότροπη επιρροή µέχρι και σήµερα, και τον κατατάσσει µεταξύ των σπουδαιότερων 

πολιτικών φιλοσόφων, οικονοµολόγων και κοινωνιολόγων.  

  

«Παρ’ ότι απορρίπτει την πρόταση ότι οι ιδέες επηρεάζουν αποφασιστικά την πορεία της 

ιστορίας, η ίδια η έκταση της επίδρασής του στις ανθρώπινες υποθέσεις εξασθένισε τη δύναµη 

αυτής της θέσης. Γιατί µεταβάλλοντας την ίσαµε τώρα επικρατούσα άποψη της σχέσης του 

ατόµου προς το περιβάλλον και τους συνανθρώπους του, µετέβαλε απτά την σχέση καθαυτήν». 

(Berlin 1995) 

 
3.1 Οι βασικές επιρροές του 

 
Βασικές επιρροές του Μαρξ αποτέλεσαν η γερµανική φιλοσοφία και ιδιαίτερα η Εγελιανή 

φιλοσοφία σε συνδυασµό µε την κριτική που άσκησε σε αυτή ο Feuerbach, ο γαλλικός 

σοσιαλισµός και η αγγλική πολιτική οικονοµία. Όπως σχολίασε και ο Λένιν «Είναι ο 

νόµιµος διάδοχος του καλύτερου που δηµιουργήθηκε από την ανθρωπότητα στον δέκατο ένατο 

αιώνα µε τη µορφή της γερµανικής φιλοσοφίας, της αγγλικής πολιτικής οικονοµίας και του 

γαλλικού σοσιαλισµού». (Λένιν 1913) 

 
Ο Μαρξ µε γνώµονα τον υλισµό του 18ου αιώνα, βασίστηκε καταρχήν στη διαλεκτική θεωρία 

του Hegel, η οποία στη συνέχεια τον οδήγησε στον υλισµό του Feuerbach καταλήγοντας µε 

αυτόν τον τρόπο στη νέα θεωρία του ιστορικού υλισµού.  

 

Η διάρθρωση της νέας θεωρίας πάντως είναι Εγελιανή. ∆έχεται ότι η ιστορία της 

ανθρωπότητας είναι ενιαία, ανεπανάληπτη διαδικασία, που υπακούει σε εµφανείς νόµους. 

Κάθε στιγµή αυτής της διαδικασίας είναι νέα, µε την έννοια ότι εµφανίζει νέα 

χαρακτηριστικά, ή νέους συνδυασµούς γνωστών χαρακτηριστικών, γεγονός που την καθιστά 

µοναδική κι ανεπανάληπτη. Προκύπτει όµως από το αµέσως προηγούµενο στάδιο, 

υπακούοντας στους ίδιους νόµους που ίσχυσαν και για αυτό. Σύµφωνα µε τον Hegel όµως, «η 

µοναδική ουσία, που η αλληλοδιαδοχή των σταδίων της συγκροτεί την ιστορία, είναι το αιώνιο, 

αυτό-ανελισσόµενο, οικουµενικό Πνεύµα, και η εσωτερική σύγκρουση των στοιχείων του 

συγκεκριµενοποιείται, για παράδειγµα, σε θρησκευτικές συγκρούσεις ή πολέµους εθνικών 
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κρατών, δηλαδή ενσαρκώσεις της αυτοπραγµατοποιούµενης Ιδέας, πράγµα που για να γίνει 

αντιληπτό απαιτεί µια υπεραισθητή ενόραση». Ο Feuerbach απέρριψε κάτι τέτοιο ως έκφραση 

µυστικισµού πάνω στον οποίο δεν µπορεί να θεµελιωθεί γνώση, άποψη µε την οποία ο Μαρξ 

συµφώνησε. Αν ο κόσµος ήταν µεταφυσική ουσία αυτού του τύπου, τότε δε θα ήταν δυνατόν 

να εξεταστεί η συµπεριφορά του µε τη µόνη αξιόπιστη µέθοδο, δηλαδή την εµπειρική 

παρατήρηση. Μία τέτοιου είδους  θεωρία, δεν θα µπορούσε να επαληθευτεί µε κάποια 

επιστηµονική µέθοδο. Ο υλισµός, η πεποίθηση ότι η σκέψη αντανακλά τον κόσµο και δεν τον 

δηµιουργεί, βρίσκεται στη βάση της αντίληψης του Μαρξ για την ιστορία. (Berlin 1995, 

Callinicos 2004). 

 

«Η πρώιµη εκπαίδευσή του και το φυσικό ένστικτό του τον προσανατόλιζαν στον εµπειρισµό· 

και όσοι τρόποι σκέψης ανήκουν σε τούτη την προοπτική είναι µερικές φορές ορατοί κάτω από 

τη µεταφυσική δοµή όπου κατά το µεγαλύτερο µέρος τους αποκρύπτονται. Αυτό γίνεται 

εµφανέστερο στο πάθος του να ξεσκεπάσει τον ανορθολογισµό και τους µύθους υπό 

οποιαδήποτε µορφή και αµφίεση· συχνά στην επιχειρηµατολογία του χρησιµοποιεί τις µεθόδους 

και τα παραδείγµατα του υλισµού του 18
ου

 αιώνα· όµως η µορφή έκφρασης και οι προς 

απόδειξη θέσεις είναι παντελώς Εγελιανές: η ανοδική πορεία της ανθρωπότητας, που µε το 

µόχθο της µετασχηµατίζεται, και η εξωτερική φύση µε την οποία σχετίζεται οργανικά, διαµέσου 

της υπαγωγής όλων των µερών της σε ορθολογικό έλεγχο. Μυήθηκε στη νέα άποψη όταν ήταν 

νέος, και για πολλά χρόνια, παρά τη σφοδρή αντιπαλότητά του µε την ιδεαλιστική µεταφυσική, 

παρέµεινε ένας πεπεισµένος, σταθερός και φλογερός οπαδός του σπουδαίου φιλοσόφου». 

(Berlin 1995) 

 

Ο Hegel επίσης θεώρησε ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας δεν αποτελεί ευθύγραµµη πρόοδο, 

αντίθετα δηλαδή µε τις θεωρήσεις των διαφωτιστών και των ουτοπικών σοσιαλιστών όπως ο 

Saint Simon, αλλά αποτελεί το αποτέλεσµα συνεχούς έντασης µεταξύ αντιθέτων δυνάµεων. 

Η ένταση αποτελεί την εγγύηση της ακατάπαυστης κίνησης προς τα µπρος. Η πρόοδος είναι 

ασυνεχής, γιατί όταν αυτή η ένταση φτάσει σε κρίσιµο σηµείο, προκαλεί «κατακλυσµό» και η 

ποσοτική αύξηση της έντασης µετατρέπεται σε ποιοτική. Η ορµή της σύγκρουσης 

µετασχηµατίζει το µέσο όπου λαµβάνει χώρα.  

 

Όσον αφορά όµως στις δυνάµεις που συγκρούονται µεταξύ τους κοινωνικά, ο Μαρξ 

ακολούθησε τους γάλλους σοσιαλιστές, όπως τον Saint Simon και Fourier, υποστηρίζοντας 

ότι οι δυνάµεις αυτές είναι κοινωνικοοικονοµικές. Σύµφωνα µε το Saint Simon η ανατοµία 
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της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αναζητηθεί στην πολιτική οικονοµία. Η 

σύγκρουση είναι µεταξύ οικονοµικά καθορισµένων τάξεων. Ο άνθρωπος δρα, είτε 

συνειδητά είτε ασυνείδητα, σύµφωνα µε τις οικονοµικές σχέσεις τις οποίες έχει µε τα άλλα 

µέλη της κοινωνίας. Η πιο πιεστική από όλες τις ανάγκες του ανθρώπου είναι η ανάγκη για 

επιβίωση. 

 

Κεντρική θέση στο σύστηµα του Μαρξ καταλαµβάνει η έννοια της εργασίας. «Η εργασία, 

λένε οι οικονοµολόγοι, είναι η πηγή κάθε πλούτου. Και είναι πραγµατικά τέτοια – πλάι στη 

Φύση, που της δίνει το υλικό που το µετατρέπει σε πλούτο. Αλλά είναι επίσης άπειρα 

περισσότερο απ’ αυτό. Είναι ο πρωταρχικός βασικός όρος κάθε ανθρώπινης ζωής και αυτό σε 

τέτοιο βαθµό που από µια άποψη πρέπει να πούµε: η εργασία δηµιούργησε τον ίδιο τον 

άνθρωπο». (Ένγκελς 1876) 

 

Η κλασσική πολιτική οικονοµία µέσω των βασικών εκπροσώπων της, του Adam Smith και 

του David Ricardo, έθεσε τα θεµέλια της εργασιακής θεωρίας της αξίας του Μαρξ. Όπου οι 

οικονοµολόγοι είδαν µια σχέση των πραγµάτων, η ανταλλαγή ενός προϊόντος µε κάποιο 

άλλο, ο Μαρξ είδε µια σχέση των ανθρώπων. «Η ανταλλαγή των προϊόντων εκφράζει το 

δεσµό από τον οποίο οι µεµονωµένοι παραγωγοί είναι δεσµευµένοι µέσω της αγοράς. Τα 

χρήµατα δηλώνουν ότι αυτός ο δεσµός γίνεται όλο και πιο στενός, αχώριστα δεσµευτικός για 

την ολόκληρη οικονοµική ζωή των µεµονωµένων παραγωγών σε ένα σύνολο. Το κεφάλαιο 

δηλώνει µια περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του δεσµού: η εργατική δύναµη του ανθρώπου γίνεται 

εµπόρευµα. Ο µισθωτός εργάτης πωλεί την εργατική δύναµη στον ιδιοκτήτη του εδάφους, των 

εργοστασίων και των εργαλείων της εργασίας. Ο εργάτης χρησιµοποιεί το ένα µέρος της ηµέρας 

εργασίας για να καλύψει τα έξοδα της συντήρησης αυτού και της οικογένειάς του (µισθός 

εργασίας), ενώ το άλλο µέρος της ηµέρας ο εργαζόµενος κοπιάζει χωρίς ανταµοιβή, που 

δηµιουργεί την υπεραξία για τον καπιταλιστή, την πηγή κέρδους, την πηγή του πλούτου της 

τάξης των καπιταλιστών». (Λένιν 1913) 

 

Σε αυτό το νέο σύστηµα καταπίεσης και εκµετάλλευσης των εργαζοµένων διαµαρτυρήθηκαν 

έντονα τα διάφορα σοσιαλιστικά κινήµατα. Ο Μαρξ υιοθέτησε, όπως αναφέρθηκε 

προηγουµένως, την έννοια των κοινωνικοοικονοµικών δυνάµεων που συγκρούονται µεταξύ 

τους από τους ουτοπικούς σοσιαλιστές. Όσον αφορά όµως στη θεωρία του για το 

προλεταριάτο και την επανάσταση του προλεταριάτου ενάντια στην άρχουσα τάξη, 

υιοθέτησε στοιχεία από τους κοµµουνιστές επαναστάτες.  
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Όσον αφορά, τέλος, στην έννοια της ανάπτυξης ο Μαρξ προσπάθησε να συνδυάσει στοιχεία 

και από τις δύο αντίθετες θέσεις που εξέφραζαν ο Saint Simon και ο Fourier. Ο Saint Simon 

πίστευε στην επαναστατική επίδραση που θα είχαν στην κοινωνία οι νέες παραγωγικές 

δυνατότητες που παρείχε η τεχνολογική ανάπτυξη, ενώ αντίθετα ο Fourier πίστευε ότι η 

αχαλίνωτη ορµή προς παραγωγή κατέστρεφε τις ανθρώπινες σχέσεις και µετέτρεπε τους 

ανθρώπους σε εµπορεύµατα. Ο Μαρξ αποδεχόµενος και τις δύο θέσεις θεωρούσε ότι η 

ανθρωπότητα προοδεύει «δια πυρός και σιδήρου» προς µια κοινωνία όπου η αδιάκοπη 

παραγωγικότητα θα συνδυαζόταν µε κοινωνικό έλεγχο, ώστε οι άνθρωποι να απαλλαγούν 

από την καταπίεση, την σπατάλη και τον ατοµικισµό. (Berlin 1995) 

 
3.2 Άνθρωπος και Φύση 

 
Η µαρξιστική αντίληψη για τον άνθρωπο είναι υλιστική, δεν έχει δηλαδή ως αφετηρία το 

πνεύµα, αλλά την υλική πραγµατικότητα µέσα στην οποία αναπτύχθηκε το ανθρώπινο είδος.  

Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο, αλλά διαφέρει από τα υπόλοιπα είδη. Όπως 

αναφέρουν ο Μαρξ και ο Ένγκελς στη «Γερµανική Ιδεολογία», «η πρώτη ιστορική πράξη, 

αυτών των ατόµων, µε την οποία ξεχωρίζουν από τα ζώα, δεν είναι ότι σκέπτονται, αλλά ότι 

αρχίζουν να παράγουν τα µέσα της ύπαρξής τους». (Μπιτσάκης 2005) 

 

«Η εργασία», βέβαια, «απαιτεί κάποια ανατοµικά και νευροφυσιολογικά πλεονεκτήµατα, και 

αναδραστικά γίνεται παράγων για την ανάπτυξη της νόησης».61 Αλλά η ανάπτυξη της νόησης 

οδηγεί στη σχετική αυτονόµησή της από την πραγµατικότητα και αντίστοιχα στην ικανότητά 

της «να τη δηµιουργεί». «Μια αράχνη εκτελεί λειτουργίες που µοιάζουν µε τις λειτουργίες του 

υφαντή, και η µέλισσα ξεπερνά µε τη δοµή των κέρινων κυψελίδων της την ικανότητα πολλών 

αρχιτεκτόνων. Αλλά αυτό που διακρίνει καταρχήν τον πιο κακό αρχιτέκτονα από την πιο 

έµπειρη µέλισσα, είναι ότι κατασκευάζει την κυψελίδα στο κεφάλι του, προτού την 

κατασκευάσει στην κυψέλη. Το αποτέλεσµα στο οποίο καταλήγει η εργασία προϋπάρχει 

ιδεατά στη φαντασία του εργαζοµένου». (Μπιτσάκης 2005, Marx 1867) 

 

Είναι πολύ σηµαντικό όµως, ότι ο Μαρξ και ο Ένγκελς αναγνωρίζουν το γεγονός ότι ο 

άνθρωπος, αντίθετα µε τα ζώα, υιοθετεί µια κυριαρχική στάση απέναντι στη φύση. «Το 

ζώο απλώς χρησιµοποιεί την εξωτερική Φύση και την µεταβάλλει µόνο µε την παρουσία του. 

                                                 
61 Engels. Η ∆ιαλεκτική της Φύσης. 
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Με τις αλλαγές που της δηµιουργεί ο άνθρωπος, την κάνει να υπηρετήσει τους σκοπούς του, την 

εξουσιάζει. Σ’ αυτό βρίσκεται η τελευταία ουσιαστική διαφορά ανάµεσα στον άνθρωπο και στα 

υπόλοιπα ζώα, και τη διαφορά αυτή τη χρωστά για άλλη µια φορά στην εργασία». (Ένγκελς 

1876) Αναγνωρίζουν επίσης, ότι µέσα από την εργασία του ο άνθρωπος επεµβαίνει και 

αλλοιώνει τη φύση σε µη αντιστρέψιµο βαθµό και ότι δε λαµβάνει υπόψη του τις 

µακροχρόνιες και αλληλεπιδραστικές συνέπειες των πράξεών του, µε αποτέλεσµα η φύση να 

έρχεται η στιγµή που θα εκδικηθεί.  

 

«Στη Φύση τίποτα δεν συντελείται µεµονωµένα. Το κάθε πράγµα επηρεάζει κάθε άλλο κι 

αντίστροφα, και οι επιστήµονές µας εµποδίζονται να βλέπουν καθαρά και τα πιο απλά 

πράγµατα, γιατί τις περισσότερες φορές ξεχνούν αυτή την ολόπλευρη κίνηση και την καθολική 

αλληλεπίδραση. (Ένγκελς 1876) 

 

... Ας µην κολακευόµαστε ωστόσο πάρα πολύ για τις ανθρώπινες νίκες µας πάνω στη Φύση. Η 

Φύση µας εκδικείται για καθεµιά τους. Κάθε νίκη έχει βέβαια κατά κύριο λόγο τις συνέπειες 

στις οποίες υπολογίσαµε, αλλά σε συνέχεια έχει εντελώς διαφορετικά, απρόοπτα αποτελέσµατα, 

που πολύ συχνά εκµηδενίζουν τις πρώτες τους συνέπειες. ... Έτσι, τα γεγονότα µας θυµίζουν σε 

κάθε βήµα, πως δεν κυριαρχούµε καθόλου πάνω στη Φύση όπως ένας κατακτητής πάνω σ’ 

έναν ξένο λαό, όπως κάποιος που θα στεκόταν έξω από τη Φύση, αλλά πως ανήκουµε στη 

Φύση µε τη σάρκα, το αίµα, και το µυαλό µας, πως είµαστε µέσα της και πως όλη µας η 

εξουσία βρίσκεται στο πλεονέκτηµα που έχουµε σχετικά µ’ όλα τ’ άλλα όντα, να γνωρίζουµε 

τους νόµους της και να µπορούµε να τους εφαρµόζουµε ορθά. 

 

Πάντως τηρούν µια αισιόδοξη στάση θεωρώντας ότι ο άνθρωπος θα αρχίσει να αναγνωρίζει 

τις µακροπρόθεσµες συνέπειες των πράξεών του, σε αυτό θα παίξει σηµαντικό ρόλο και η 

πρόοδος των φυσικών επιστηµών, και θα πράττει ορθότερα. Θεωρούν ότι ο άνθρωπος θα 

συνειδητοποιήσει την ενότητά του µε τη φύση δίνοντας έτσι τέλος στο διαχωρισµό πνεύµατος 

και ύλης, ανθρώπου και φύσης. 

 

«Και πράγµατι, κάθε µέρα που περνά µαθαίνουµε να κατανοούµε ορθότερα αυτούς τους νόµους 

και να αναγνωρίζουµε τις λιγότερο ή περισσότερο µακρινές συνέπειες των επεµβάσεων µας 

στην πατροπαράδοτη πορεία της Φύσης. Ύστερα προπαντός από τις τεράστιες προόδους των 

φυσικών επιστηµών αυτό τον αιώνα, µπορούµε όλο και πιο πολύ να γνωρίζουµε, άρα και να 
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ελέγχουµε και τις µακρινές φυσικές συνέπειες τουλάχιστον των πιο συνηθισµένων πράξεών µας 

στον τοµέα της παραγωγής. (Ένγκελς 1876) 

 

Απλά όσο πιο πολύ γίνεται αυτό, τόσο πιο πολύ όχι µονάχα θα νιώσουν αλλά θα µάθουν ξανά 

οι άνθρωποι πως είναι ένα µε τη Φύση, και τόσο πιο πολύ θα γίνεται αδύνατη η παράλογη και 

αφύσικη ιδέα για µια αντίθεση ανάµεσα στο πνεύµα και την ύλη, τον άνθρωπο και τη Φύση, την 

ψυχή και το σώµα, ιδέα που απλώθηκε στην Ευρώπη ύστερα από την παρακµή της κλασικής 

αρχαιότητας και που διαµορφώθηκε στην πιο υψηλή µορφή της µε το χριστιανισµό». 

 

Όσον αφορά λοιπόν στη σχέση ανθρώπου και φύσης, ο Μαρξ πιστεύει στην ενότητα 

ανθρώπου και φύσης, στην αλληλεξάρτησή τους, άποψη που την εξέφρασε ξεκάθαρα και 

στην ενότητα σχετικά µε την αποξενωµένη εργασία στα «Οικονοµικά και Φιλοσοφικά 

Χειρόγραφα». 

  

«Με την υλική έννοια ο άνθρωπος ζει µόνο από τα φυσικά προϊόντα, είτε µε τη µορφή της  

τροφής, της θέρµανσης, της ενδυµασίας, της κατοικία κτλ. Η καθολικότητα του ανθρώπου 

εκδηλώνεται στην πράξη στην καθολικότητα που καθιστά ολόκληρη τη φύση ανόργανο σώµα 

του 1) σαν άµεσο µέσο ζωής και 2) σαν την ύλη, το αντικείµενο και το εργαλείο της ζωτικής του 

δραστηριότητας. Η φύση είναι το ανόργανο σώµα του ανθρώπου, δηλαδή η φύση στο βαθµό 

που δεν είναι ανθρώπινο σώµα. Ο άνθρωπος ζει από τη φύση, δηλαδή η φύση είναι το σώµα 

του, και πρέπει να διατηρήσει ένα συνεχή διάλογο µαζί της αν θέλει να µην πεθάνει. Λέγοντας 

ότι η φυσική και πνευµατική ζωή του ανθρώπου συνδέεται µε τη φύση εννοούµε ότι η φύση 

συνδέεται µε τον εαυτό της, γιατί ο άνθρωπος είναι µέρος της Φύσης». (Marx 1844) 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε το Μαρξ η φύση είναι το αντικείµενο της δραστηριότητας του 

ανθρώπου, ο χώρος µέσα στον οποίο µε την εργασία του αναπαράγει τους υλικούς όρους της 

ζωής του, ικανοποιεί ανάγκες και δηµιουργεί καινούργιες. 

 

Στην αποξενωµένη εργασία όµως, το αντικείµενο που παράγει η εργασία αντιστρατεύεται την 

εργασία σαν κάτι το ανεξάρτητο, το ξένο και εχθρικό προς τον παραγωγό. Η εργασία παύει 

να εκφράζει τον εργάτη, µετατρέπεται σε καταναγκασµό. 
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«Ο εργάτης δεν µπορεί να δηµιουργήσει τίποτα χωρίς τη φύση, χωρίς τον αισθητό εξωτερικό 

κόσµο. Είναι η ύλη στην οποία η εργασία του πραγµατώνεται, στην οποία είναι δραστήριος, και 

από την οποία, και µέσω της οποίας, παράγει. (Marx 1844) 

 

Αλλά όπως η φύση παρέχει στην εργασία τα µέσα της ζωής, µε την έννοια ότι η εργασία δεν 

µπορεί να ζήσει χωρίς αντικείµενα πάνω στα οποία να ασκηθεί, παρέχει επίσης και τα µέσα της 

ζωής µε την στενότερη έννοια, ήτοι τα µέσα της φυσικής επιβίωσης του εργάτη. 

 

Όσο περισσότερο ιδιοποιείται ο εργάτης τον εξωτερικό κόσµο, την αισθητή φύση, µέσω της 

εργασίας του, τόσο περισσότερο αποστερεί τον εαυτό του από τα µέσα της ζωής, από δύο 

απόψεις: πρώτα, ο αισθητός εξωτερικός κόσµος γίνεται όλο και λιγότερο ένα αντικείµενο που 

ανήκει στην εργασία του, ένα µέσο ζωής της εργασίας του, και δεύτερο, γίνεται όλο και λιγότερο 

µέσο ζωής µε την άµεση έννοια, ένα µέσο για τη φυσική επιβίωση του εργάτη.»  

 

Η έννοια της αποξένωσης του εργάτη είναι βασική. Ο Μαρξ θεωρεί ότι «Ο εργάτης γίνεται 

φτωχότερος όσο αυξάνει ο πλούτος που παράγει ...Όσο αυξάνεται η αξία του κόσµου των 

πραγµάτων τόσο ευθέως ανάλογα προχωρά η απαξίωση του κόσµου των ανθρώπων. Η εργασία 

δεν παράγει µόνο εµπορεύµατα αλλά παράγει τον εαυτό της και τον εργάτη ως εµπόρευµα». 

Έτσι, «το αντικείµενο που παράγεται από την εργασία αντιµετωπίζεται ως κάτι ξένο, ως µια 

δύναµη ανεξάρτητη από τον παραγωγό». (Marx 1844) Ο εργάτης, συνεπώς, ούτε ελέγχει τη 

µοίρα του προϊόντος που παράγει ούτε έχει κάποιο όφελος από αυτό. Εξάλλου, από τη στιγµή 

που η εργασία είναι υποχρεωτική δεν προσφέρει ουσιαστική ικανοποίηση. (Τσακίρης) 

 

Ο άνθρωπος όµως αποξενώνεται και από τον άνθρωπο καθώς όλες οι ανθρώπινες σχέσεις 

στον καπιταλισµό τείνουν να αναχθούν σε λειτουργίες της αγοράς, παρόλο που το σύνολο 

των οικονοµικών σχέσεων αποτελούν κοινωνικές σχέσεις. «Η αποξενωµένη δηλαδή εργασία 

αποξενώνει τη φύση, από τον άνθρωπο, τον άνθρωπο από τον εαυτό του, αλλά και τον 

άνθρωπο από το είδος του…Τα ζώα παράγουν σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις ανάγκες του 

είδους στο οποίο ανήκουν, ενώ ο άνθρωπος είναι ικανός να παράγει σύµφωνα µε τα πρότυπα 

κάθε είδους και να επιβάλλει σε κάθε αντικείµενο το φυσικό του πρότυπο».  
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3.3 Ανάλυση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου ανάπτυξης 

 

«Το Κεφάλαιο», αποτέλεσε έργο ζωής για τον ίδιο τον Μαρξ· συνέλαβε την ιδέα για τη 

συγγραφή ενός τέτοιου βιβλίου από τη δεκαετία του 1840, ενώ ο πρώτος τόµος του 

Κεφαλαίου εκδόθηκε τελικά το 1867. Όπως ο ίδιος ο Μαρξ έλεγε, ήθελε «ν’ ανακαλύψει 

τους οικονοµικούς νόµους κίνησης της σύγχρονης κοινωνίας». Σύµφωνα µε το Berlin 

(1995), «το αποτέλεσµα, ειδικά εάν ο πρώτος τόµος συνδυαστεί µε τους µεταθανάτια 

εκδοθέντες τόµους, ήταν ένα πρωτότυπο κράµα οικονοµικής θεωρίας, ιστορίας, κοινωνιολογίας 

και προπαγάνδας που δεν ταίριαζε σε καµιά από τις αποδεκτές κατηγορίες». Πάντως τόσο το 

Κοµµουνιστικό Μανιφέστο όσο και τα πρωιµότερα οικονοµικά συγγράµµατα του Μαρξ 

προοιωνίζουν τη γενική θέση που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο. (Berlin 1995, Callinicos 

2004). 

 

Η γενική θέση ολόκληρου του έργου βασίζεται σε τρεις θεµελιακές υποθέσεις. Πρώτον, «η 

πολιτική οικονοµία εξηγεί ποιος κατέχει, ποια αγαθά ή υπηρεσίες ή κοινωνική θέση και 

γιατί». Άρα, δεύτερον, «δεν πρόκειται για επιστήµη που αναφέρεται σε άψυχα αντικείµενα – 

εµπορεύµατα – αλλά αφορά πρόσωπα και δραστηριότητές τους, ερµηνευόµενα σύµφωνα µε 

όσους κανόνες διέπουν την καπιταλιστική οικονοµία της αγοράς και όχι µε ψευδο-

αντικειµενικούς νόµους πέραν των ανθρώπινων δυνάµεων όπως εκείνους της προσφοράς και 

της ζήτησης, που κυβερνούν τον κόσµο των φυσικών αντικειµένων – αντικειµένων που 

συµπεριφέρονται σαν να ήταν ανεξάρτητα από τη ζωή των ανθρώπων, οι οποίοι αντικρίζουν 

αυτήν την διαδικασία ως µέρος της αιώνιας, φυσικής τάξης, µπροστά στην οποία οφείλουν να 

υποκλιθούν αφού αδυνατούν να την αλλάξουν». Τρίτον, «ο αποφασιστικός παράγοντας στην 

κοινωνική συµπεριφορά των µοντέρνων καιρών είναι η εκβιοµηχάνιση». Σύµφωνα µε το 

Μαρξ λόγω της ανάπτυξης των τεχνικών µέσων παραγωγής γίνεται πλέον ανέφικτη η 

κατασκευή τους από µεµονωµένους ανθρώπους για δική τους χρήση, οπότε γεννιέται ο 

καταµερισµός εργασίας. Ορισµένα άτοµα αποκτούν αποκλειστικό έλεγχο αυτών των µέσων 

και µισθώνουν την εργασία άλλων. Με αυτόν τον τρόπο, τα άτοµα που πωλούν την εργασία 

τους µετατρέπονται σε ισάριθµα εµπορεύµατα της οικονοµικής αγοράς και η εργατική τους 

δύναµη αποκτά καθορισµένη τιµή. Έτσι προκύπτει µια κοινωνική τάξη η οποία παράγει 

περισσότερο πλούτο από ότι καταναλώνει. Αυτό το υπόλοιπο το ιδιοποιούνται άλλοι 

άνθρωποι λόγω της κοινωνικής τους θέσης ως κατόχων των µέσων παραγωγής (µηχανικού 

εξοπλισµού, φυσικού πλούτου, µέσων µεταφοράς, οικονοµικής πίστης) χωρίς τα οποία οι 

εργάτες δεν µπορούν να δηµιουργήσουν. (Berlin 1995) 
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Πάντως πρέπει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι, ο Μαρξ ως απώτερο στόχο δεν είχε την 

ανάλυση του οικονοµικού συστήµατος και της δοµής της κοινωνίας της εποχής του, αλλά 

αναγνωρίζοντας τις συνέπειες του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, θέλησε να 

συνεισφέρει µε το έργο του και την ενεργό δράση του στην αλλαγή και στη µετάβαση σε ένα 

άλλο καλύτερο στάδιο, στο στάδιο µιας δίκαιης και αταξικής κοινωνίας. Αναγνώριζε 

βέβαια ότι η αλλαγή προϋπόθετε τη σοβαρή ανάλυση και µελέτη της υφιστάµενης 

κατάστασης καθώς και του παρελθόντος. Ο Μαρξ υπήρξε ένας επαναστάτης και από τη 

στιγµή που κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η καθίδρυση του κοµµουνισµού θα επιτυγχανόταν 

µονάχα µε την άνοδο του προλεταριάτου στην εξουσία, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην 

οργάνωση και στην πειθάρχησή του προκειµένου να εκπληρώσει το καθήκον του62.  

 

Ο Μαρξ αναγνωρίζει ότι πάντα υπήρχαν ταξικές διαφορές και συνεπώς συγκρούσεις. Η 

ενότητα του «Μανιφέστου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος»63 «Αστοί και Προλετάριοι» 

ξεκινά µε τη φράση «Η ιστορία όλων των προηγούµενων κοινωνιών είναι η ιστορία ταξικών 

αγώνων». Συγκεκριµένα αναφέρει ότι σε όλες τις περιόδους της ιστορίας η ανθρωπότητα 

διαιρέθηκε σε εκµεταλλευτές και εκµεταλλευόµενους, αφέντες και δούλους, πατρίκιους και 

πληβείους, οπότε και στις µέρες του σε καπιταλιστές και προλετάριους. Περιγράφει στη 

συνέχεια πώς το πελώριο κύµα ανακαλύψεων
64 και εφευρέσεων µετασχηµάτισε το 

οικονοµικό σύστηµα της σύγχρονης κοινωνίας (οι συντεχνίες παραχώρησαν τη θέση τους 

στην τοπική βιοτεχνία, κι αυτή µε τη σειρά της στις µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις) 

καθώς και δηµιούργησε ένα νέο πεδίο δράσης για την ανερχόµενη αστική τάξη. Κάθε στάδιο 

αυτής της οικονοµικής και κοινωνικής εξέλιξης συνοδεύτηκε από ανάλογες πολιτικές
65 

και πολιτισµικές
66 αλλαγές. Ο Μαρξ ανέλυσε σε βάθος όλες τις πτυχές αυτού του νέου 

                                                 
62 «Το καθήκον της προετοιµασίας των εργατών για την επανάσταση ήταν γι’ αυτόν επιστηµονικό καθήκον, τρέχουσα 
απασχόληση, κάτι το οποίο έπρεπε να επιτελεστεί όσο το δυνατό σταθερότερα και αποτελεσµατικά κι όχι τρόπος 
προσωπικής αυτοέκφρασης». (Berlin 1995) 
63 Το 1847, το λονδρέζικο κέντρο της Κοµµουνιστικής Λίγκας ανέθεσε στον Μαρξ και τον Engels τη σύνθεση επίσηµης 
έκθεσης που θα κατέγραφε τις πεποιθήσεις και τους σκοπούς τους, οπότε ο Μαρξ άδραξε την ευκαιρία προκειµένου να 
παρουσιάσει σαφή σύνοψη του νέου δόγµατος το οποίο πρόσφατα είχε ξεκαθαρίσει στο µυαλό του. Την παρέδωσε στις 
αρχές του 1848 και δηµοσιεύτηκε λίγες εβδοµάδες πριν από την έκρηξη της παρισινής επανάστασης υπό τον τίτλο 
«Μανιφέστο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος». Σύµφωνα µε το Isaiah Berlin «η επήρειά του στις επόµενες γενιές δεν έχει 

αντίστοιχο πλην της θρησκευτικής ιστορίας. Ακόµη και αν ο συγγραφέας του δεν έγραφε τίποτα άλλο θα είχε εξασφαλίσει 

αιώνια φήµη». (Berlin 1995) 
64 Ανακάλυψη της Αµερικής, περίπλους της Αφρικής, νέες αγορές στις Ανατολικές Ινδίες και Κίνα. (Ένγκελς και Μαρξ 
1847-1848) 
65 «Η αστική τάξη από τότε που δηµιουργήθηκε η µεγάλη βιοµηχανία και η παγκόσµια αγορά, κατέκτησε τελικά την 

αποκλειστική πολιτική εξουσία στο σύγχρονο αντιπροσωπευτικό κράτος». (Ένγκελς και Μαρξ 1847-1848) 
66 «Κατέστρεψε όλες τις φεουδαρχικές, πατριαρχικές και ειδυλλιακές σχέσεις». (Ένγκελς και Μαρξ 1847-1848) 
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οικονοµικού συστήµατος, του καπιταλιστικού συστήµατος παραγωγής και τα διάφορα 

φαινόµενα που το συνόδευσαν. (Ένγκελς και Μαρξ 1847-1848, Berlin 1995) 

 

Καταρχήν αναγνώρισε όλες τις συνέπειες του φαινοµένου που αποκαλούµε σήµερα ως 

φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης. Πώς ο καπιταλισµός επιβάλλει, τόσο εντός των συνόρων 

ενός κράτους αλλά και εκτός των συνόρων του, ένα καθολικό πρότυπο οικονοµικής 

οργάνωσης, το οποίο όµως επεκτείνεται και στους υπόλοιπους τοµείς, κοινωνικό, πολιτικό, 

πολιτισµικό τοµέα. ∆εν υπάρχουν πλέον σύνορα για την παγκόσµια αγορά που δηµιουργείται.  

 

∆ιαπίστωσε τη δηµιουργία των µεγάλων αστικών κέντρων και την εξάρτηση του 

αγροτικού πληθυσµού από τον αστικό πληθυσµό. Περιέγραψε πώς τα καπιταλιστικά κράτη 

«τραβούν» και τους υπόλοιπους στην πορεία που αυτά έχουν χαράξει, και πώς οι 

«πολιτισµένες» χώρες αναγκάζουν µε αυτόν τον τρόπο σε εξάρτηση τις «βάρβαρες» και 

«µισοβάρβαρες» χώρες. Στα παραπάνω συνεργός είναι η τεχνολογική ανάπτυξη. 

 

«Η ανάγκη να µεγαλώνει ολοένα την πώληση των προϊόντων της κυνηγά την αστική τάξη πάνω 

σ' όλη τη γήινη σφαίρα. ... Με την εκµετάλλευση της παγκόσµιας αγοράς, η αστική τάξη 

διαµόρφωσε κοσµοπολίτικα την παραγωγή και την κατανάλωση όλων των χωρών ... αφαίρεσε 

το εθνικό έδαφος κάτω από τα πόδια της βιοµηχανίας. Εκµηδενίστηκαν ... οι παµπάλαιες 

εθνικές βιοµηχανίες. Εκτοπίζονται από νέες βιοµηχανίες που η εισαγωγή τους γίνεται ζωτικό 

ζήτηµα για όλα τα πολιτισµένα έθνη, από βιοµηχανίες που δεν επεξεργάζονται πια ντόπιες 

πρώτες ύλες, αλλά πρώτες ύλες που βρίσκονται στις πιο αποµακρυσµένες ζώνες και που τα 

προϊόντα τους δεν καταναλώνονται µονάχα στην ίδια τη χώρα, αλλά ταυτόχρονα σε όλα τα µέρη 

τον κόσµου. (Ένγκελς και Μαρξ 1847-1848) 

 

Στη θέση των παλιών αναγκών, που ικανοποιούνταν από τα εθνικά προϊόντα, µπαίνουν 

καινούργιες ανάγκες που για να ικανοποιηθούν απαιτούν προϊόντα των πιο αποµακρυσµένων 

χωρών και κλιµάτων. Στη θέση της παλιάς τοπικής και εθνικής αυτάρκειας και 

αποκλειστικότητας, µπαίνει µια ολόπλευρη συναλλαγή, µια ολόπλευρη αλληλεξάρτηση των 

εθνών. Κι αυτό που γίνεται στην υλική παραγωγή γίνεται και στην πνευµατική παραγωγή. Τα 

πνευµατικά προϊόντα των µεµονωµένων εθνών γίνονται κοινό χτήµα. 

 

Η εθνική µονοµέρεια και ο εθνικός περιορισµός γίνονται όλο και πιο αδύνατα και από τις 

πολλές εθνικές και τoπικές φιλολογίες διαµορφώνεται µια παγκόσµια φιλολογία. Με τη γρήγορη 
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βελτίωση όλων των εργαλείων παραγωγής, µε την απεριόριστη διευκόλυνση των επικοινωνιών, 

η αστική τάξη τραβάει στον πολιτισµό όλα, ακόµα και τα πιο βάρβαρα έθνη. Οι φτηνές τιµές 

των εµπορευµάτων της είναι το βαρύ πυροβολικό που γκρεµίζει όλα τα σινικά τείχη, και που 

αναγκάζει να συνθηκολογήσει ακόµα και το πιο σκληροτράχηλο µίσος των βαρβάρων ενάντια 

στους ξένους. Αναγκάζει όλα τα έθνη να δεχτούν τον αστικό τρόπο παραγωγής, αν δεν θέλουν 

να χαθούν. Τα αναγκάζει να εισαγάγουν στη χώρα τους το λεγόµενο πολιτισµό, δηλαδή να 

γίνουν αστοί. Με µια λέξη, δηµιουργεί έναν κόσµο κατ' εικόνα της. 

 

 Η αστική τάξη υπέταξε την ύπαιθρο στην κυριαρχία της πόλης. ∆ηµιούργησε τεράστιες πόλεις, 

αύξησε σε µεγάλο βαθµό τον αριθµό του αστικού πληθυσµού σε σύγκριση µε τον αγροτικό και 

απέσπασε έτσι ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού από την ηλιθιότητα της αγροτικής ζωής. Όπως 

εξάρτησε την ύπαιθρο από την πόλη, έτσι εξάρτησε τις βάρβαρες και τις µισοβάρβαρες χώρες 

από τις πολιτισµένες, τους αγροτικούς λαούς από τους αστικούς λαούς, την Ανατολή από τη 

∆ύση». 

 

Ο Μαρξ στο Κεφάλαιο αναφέρεται στα «Χρονικά του Holinshed», όπου ο Harrison γράφει 

για τη βίαιη καταστροφή των αγροτικών κοινοτήτων από τον αναπτυσσόµενο 

καπιταλισµό. «Τα σπίτια των χωρικών και οι καλύβες των εργατών γκρεµίστηκαν βίαια ή 

καταδικάστηκαν να πέσουν σε ερείπια. Αν θελήσει κανείς να συγκρίνει τα παλαιά κτηµατολόγια 

κάθε ιπποτικής αγροικίας, θα δει ότι αναρίθµητα σπίτια εξαφανίστηκαν µαζί µε τους 

µικροκαλλιεργητές που τα κατοικούσαν, ότι η ύπαιθρος διατρέφει πολύ λιγότερους ανθρώπους, 

ότι πολλές πόλεις καταστράφηκαν, ενώ ορισµένες νέες πλουτίζουν. Θα είχα πολλά να πω για τις 

πόλεις και τα χωριά που καταστράφηκαν για να γίνουν βοσκότοποι για πρόβατα, και όπου δεν 

βλέπει πια κανείς τίποτα όρθιο, εκτός από τους πύργους των χωροδεσποτών.» (Marx 1867) 

 

Επίσης αναγνώρισε πώς η συσσώρευση των µέσων παραγωγής και της ιδιοκτησίας σε 

λίγα χέρια οδήγησε και στον πολιτικό συγκεντρωτισµό. Τα οικονοµικά συµφέροντα 

υπαγορεύουν και τους πολιτικούς θεσµούς.  

 

«Η αστική τάξη όλο και περισσότερο καταργεί τον κατακερµατισµό των µέσων παραγωγής, της 

ιδιοκτησίας και του πληθυσµού. Συσσώρευσε τον πληθυσµό, συγκεντροποίησε τα µέσα 

παραγωγής και συγκέντρωσε την ιδιοκτησία σε λιγοστά χέρια. Η αναγκαία συνέπεια ήταν ο 

πολιτικός συγκεντρωτισµός. Ανεξάρτητες επαρχίες µε διαφορετικά συµφέροντα, νόµους, 

κυβερνήσεις και δασµούς, και που συνδέονταν µεταξύ τους σχεδόν µονάχα µε σχέσεις 
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συµµαχίας, συσπειρώθηκαν σε ένα έθνος, µία κυβέρνηση, ένα νόµο, ένα εθνικό ταξικό 

συµφέρον, µια τελωνειακή ζώνη. Η αστική τάξη µέσα στη µόλις εκατόχρονη ταξική κυριαρχία 

της δηµιούργησε παραγωγικές δυνάµεις πιο µαζικές και πιο κολοσσιαίες από ό,τι όλες µαζί οι 

περασµένες γενιές». (Ένγκελς και Μαρξ 1847-1848) 

 

Ως βασική αρχή του νέου οικονοµικού συστήµατος θεωρεί τον ανταγωνισµό. Ο 

ανταγωνισµός σε συνδυασµό πάντα µε την επιθυµία αύξησης του κέρδους ωθεί στο 

φαινόµενο συγχώνευσης µικρότερων εταιριών και στο σχηµατισµό λίγων µεγάλων 

εταιριών που ουσιαστικά αυτές ελέγχουν την αγορά. Ο Μαρξ όµως θεωρεί ότι αυτό το 

φαινόµενο τελικά θα οδηγήσει και στον παραµερισµό του καπιταλιστή. (Berlin 1995) 

 

«Ο ακατάπαυστος ανταγωνισµός µεταξύ µεµονωµένων καπιταλιστών, οι οποίοι επιδιώκουν ν’ 

αυξήσουν την ποσότητα της υπεραξίας, και κατ’ επέκταση η αναγκαιότητα της µείωσης του 

κόστους παραγωγής και της ανεύρεσης νέων αγορών, οδηγούν σε όλο και σπουδαιότερες 

συγχωνεύσεις αντίπαλων εταιριών, δηλαδή σε συνεχή διαδικασία συγκερασµού, µέχρις ότου 

αποµείνουν οι ισχυρότερες και ευρύτερες οµάδες. Όλες οι άλλες θ’ αναχθούν σε µια κατάσταση 

εξάρτησης ή µισοεξάρτησης, στη νέα συγκεντροποιηµένη βιοµηχανική ιεραρχία στην οποία 

κατισχύει η συγκέντρωση του παραγωγικού και διανεµητικού µηχανισµού που µεγεθύνεται και 

θα συνεχίσει να µεγεθύνεται µε όλο και ταχύτερους ρυθµούς». (Ένγκελς και Μαρξ 1847-1848) 

 

Επιπλέον, ως βασικό σύµπτωµα του καπιταλισµού αναγνωρίζει τις συνεχείς οικονοµικές 

κρίσεις λόγω υπερπαραγωγής και αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο ξεπερνιούνται αυτές 

οι κρίσεις. Τις οικονοµικές κρίσεις πάντως τις θεωρεί σηµάδι της επερχόµενης χρεοκοπίας 

και συντριβής του καπιταλισµού, διότι η άνοδός του είναι συνυφασµένη µε την άνοδο του 

εργατικού κινήµατος. Οι οικονοµικές κρίσεις δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την 

έναρξη της επανάστασης των εργατών. (Berlin 1995) 

 

«Αρκεί ν' αναφέρουµε τις εµπορικές κρίσεις που µε την περιοδική τους επανάληψη όλο και πιο 

απειλητικά αµφισβητούν την υπόσταση ολόκληρης της αστικής κοινωνίας. Στις εµπορικές 

κρίσεις καταστρέφεται τακτικά ένα µεγάλο µέρος όχι µονάχα των έτοιµων προϊόντων, αλλά 

ακόµα και των παραγωγικών δυνάµεων που ήδη είχαν δηµιουργηθεί. (Ένγκελς και Μαρξ 

1847-1848) 
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... Πώς ξεπερνά η αστική τάξη τις κρίσεις; από τη µια µεριά καταστρέφοντας αναγκαστικά 

µάζες από παραγωγικές δυνάµεις. Από την άλλη, κατακτώντας καινούργιες αγορές και 

εκµεταλλευόµενη πιο βαθιά τις παλιές. Πώς, λοιπόν; Προετοιµάζοντας πιο ολόπλευρες και 

πιο τεράστιες κρίσεις και ελαττώνοντας τα µέσα για να προλαβαίνει τις κρίσεις. 

 

Αναπόσπαστο µέρος του συστήµατος αποτελεί ο εργάτης γιατί µέσα από την εργασία του 

δηµιουργείται το κεφάλαιο. Όπως κάθε εµπόρευµα έτσι και ο εργάτης είναι εκτεθειµένος 

σε όλες τις διακυµάνσεις της αγοράς. 

  

«Στο βαθµό που αναπτύσσεται η αστική τάξη, δηλαδή το κεφάλαιο, στον ίδιο βαθµό 

αναπτύσσεται και το προλεταριάτο, η τάξη των σύγχρονων εργατών που ζουν µονάχα τόσο, όσο 

βρίσκουν δουλειά, και που βρίσκουν τόσο δουλειά, όσο η δουλειά τους αυξάνει το κεφάλαιο. 

Αυτοί οι εργάτες που είναι αναγκασµένοι να πουλιούνται κοµµατάκι-κοµµατάκι, είναι ένα 

εµπόρευµα όπως κάθε άλλο εµπορικό είδος, και γι' αυτό είναι εκτεθειµένοι σ' όλες τις 

εναλλαγές τον συναγωνισµού, σε όλες τις διακυµάνσεις της αγοράς». (Ένγκελς και Μαρξ 1847-

1848) 

 

Ο Μαρξ πάντως δε στάθηκε µόνο στο θέµα της απόσπασης των παραγωγών από τα µέσα της 

παραγωγής και της εξάρτησής τους από τους κατέχοντες τα µέσα παραγωγής αλλά 

διερεύνησε γενικότερα τις ριζικές αλλαγές που επέφερε το νέο οικονοµικό σύστηµα στις 

παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις. Τις νέες σχέσεις που δηµιούργησε ο βιοµηχανικός 

καπιταλισµός και η «επιστηµονική» τεχνολογική εποχή τις αντιπαρέβαλε µε τις σχέσεις στην 

πραγµατικότητα των «καθυστερηµένων» λαών. (Μπιτσάκης 2005) 

 

«Η συνεργασία, όπως τη συναντάµε στις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισµού, στους 

κυνηγετικούς λαούς, στη γεωργία των Ινδιάνων κλπ., στηρίζεται στη κοινή ιδιοκτησία των 

µέσων παραγωγής και στο γεγονός ότι κάθε άτοµο προσκολλάται ακόµα στη φυλή του ή στην 

κοινότητα τόσο ισχυρά, όσο µια µέλισσα στο σµήνος της. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά τη 

διακρίνουν από την καπιταλιστική παραγωγή». (Marx 1867) 

 

Ο Μαρξ κάθε άλλο παρά καθυστερηµένες θεώρησε τις κοινωνίες πριν από τον καπιταλισµό. 

Χαρακτηριστικά αυτών των κοινωνιών αποτελούσε η κοινωνική συνοχή, η κοινή κατοχή του 

εδάφους, η ποικιλία στην απασχόληση άρα και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Σε αυτά τα 

χαρακτηριστικά το καπιταλιστικό πρότυπο αντιπαρέβαλλε τη στενή εξειδίκευση, τη µηχανική 
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εργασία, την εξατοµικευµένη ζωή, τόσο στο εργοστάσιο, όσο και στην πόλη, την αποκοπή 

του εργάτη από τα µέσα παραγωγής, τη φύση και τους οµοίους του. Αναφερόµενος στις 

κοινότητες των Ινδιάνων έγραφε: «Οι µικρές ινδιάνικες κοινότητες είναι θεµελιωµένες στην 

κοινή κατοχή του εδάφους, στην άµεση ενότητα της γεωργίας και των επαγγελµάτων. Η 

µεγαλύτερη µάζα του προϊόντος προοριζόταν για την κατανάλωση και δεν µετατρεπόταν σε 

εµπόρευµα». (Μπιτσάκης 2005) 

 

Με βάση την εργασιακή θεωρία της αξίας, ο Μαρξ απεκάλυψε το µηχανισµό εκµετάλλευσης 

της εργατικής δύναµης από το βιοµηχανικό καπιταλισµό. 

 

«Όλες οι µέθοδοι για τον πολλαπλασιασµό των δυνάµεων της συλλογικής εργασίας εκτελούνται 

σε βάρος του ατοµικού εργάτη. Όλα τα µέσα για την ανάπτυξη της παραγωγής 

µετασχηµατίζονται σε µέσον επιβολής και εκµετάλλευσης του παραγωγού: τον µετατρέπουν σε 

ακρωτηριασµένο, αποσπασµατικό άνθρωπο, ή σε εξάρτηµα κάποιας µηχανής, του 

αντιπαρατάσσουν σαν εχθρικές δυνάµεις τις επιστηµονικές δυνάµεις της παραγωγής. 

αντικαθιστούν την ελκυστική εργασία µε την αναγκαστική εργασία. ... Το µέσον εργασίας, που 

έχει µετατραπεί σε αυτόµατο, υψώνεται µπροστά στον εργάτη κατά τη διάρκεια της ίδιας της 

εργασίας µε τη µορφή κεφαλαίου, νεκρής εργασίας, η οποία εξουσιάζει και εξαντλεί τη δύναµή 

του». (Marx 1867) 

 
Το πρόβληµα που προκάλεσε η τεχνολογικά αναπτυγµένη βιοµηχανική παραγωγή δεν 

περιορίστηκε µόνο στην ιδιοποίηση της υπεραξίας από τον κάτοχο των µέσων παραγωγής, 

στην εκµετάλλευση του εργάτη, αλλά αφορούσε ταυτόχρονα και στον εξουθενωτικό 

χαρακτήρα της µονότονης εξειδικευµένης εργασίας. Οι ανθρώπινες επιπτώσεις της 

βιοµηχανικής παραγωγής, όπως η αθλιότητα της ζωής της εργατικής τάξης, απασχόλησαν 

τόσο το νεαρό Μαρξ, όσο και τον «ώριµο» Μαρξ του Κεφαλαίου. Μιλώντας για την 

κατάσταση του βιοµηχανικού προλεταριάτου, ο Μαρξ έθετε το ερώτηµα: «Είχε λοιπόν άδικο 

ο Φουριέ να αποκαλεί τα εργοστάσια, κάτεργα;» (Μπιτσάκης 2005) 

 
«Με την επέκταση των µηχανών και µε τον καταµερισµό της εργασίας, η δουλειά των 

προλετάριων έχασε κάθε ανεξάρτητο χαρακτήρα, και µαζί κάθε θέλγητρο για τον εργάτη. Ο 

εργάτης γίνεται ένα απλό εξάρτηµα της µηχανής απ' το οποίο ζητούν µονάχα τον πιο απλό, τον 

πιο µονότονο χειρισµό, αυτόν που µπορεί να µαθευτεί πιο εύκολα. Γι' αυτό, τα έξοδα που 

στοιχίζει ο εργάτης περιορίζονται σχεδόν µονάχα στα µέσα ύπαρξης που χρειάζεται για τη 
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συντήρησή του και για τη διαιώνιση του γένους του. Η τιµή όµως ενός εµπορεύµατος, εποµένως 

και της εργασίας, είναι ίση µε το κόστος της παραγωγής. Στο βαθµό εποµένως που αυξάνει η 

αποκρουστικότητα της δουλειάς, πέφτει και ο µισθός. Ακόµα περισσότερο, στο βαθµό που 

αυξάνουν οι µηχανικές εγκαταστάσεις και ο καταµερισµός της εργασίας, στον ίδιο βαθµό 

αυξάνει και η µάζα της εργασίας, είτε µε την αύξηση των ωρών εργασίας, είτε µε την αύξηση 

της εργασίας που ζητούν απ' αυτόν σε ένα δοσµένο χρονικό διάστηµα, είτε µε την επιτάχυνση 

της κίνησης των µηχανών κλπ. Η σύγχρονη βιοµηχανία µετέτρεψε το µικρό εργαστήρι του 

πατριαρχικού µάστορα στο µεγάλο εργοστάσιο του βιοµήχανου καπιταλιστή.» (Ένγκελς και 

Μαρξ 1847-1848) 

 

«Ο δουλοπάροικος στην εποχή της φεουδαρχίας κατάφερε ν' ανέβει µε τη δουλειά του και να 

γίνει µέλος της κοινότητας, όπως και o µικροαστός κατάφερε να γίνει αστός κάτω από το ζυγό 

του φεουδαρχικού απολυταρχισµού. Αντίθετα, ο σύγχρονος εργάτης, αντί ν' ανυψώνεται µε την 

πρόοδο της βιοµηχανίας, βυθίζεται όλο και πιο χαµηλά, πιο κάτω ακόµα κι από τις συνθήκες 

ζωής της ίδιας του της τάξης. Ο εργάτης πέφτει στην αθλιότητα και η µαζική αθλιότητα αυξάνει 

ακόµα πιο γρήγορα από τον πληθυσµό και τον πλούτο». 

 
Ο Μαρξ όµως δεν περιορίστηκε στο να εξετάσεις τις αρνητικές επιπτώσεις της νέας µορφής 

ανάπτυξης που συνοδεύτηκε από µοναδικές τεχνολογικές εξελίξεις, στον εργάτη και στις 

παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις, αλλά µελέτησε και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης 

επέµβασης στο φυσικό περιβάλλον, µε αφορµή τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στο 

γεωργικό τρόπο παραγωγής προκειµένου να αυξηθούν οι αποδόσεις. (Μπιτσάκης 2005) 

 

 «Στη γεωργία, όπως και στο εργοστάσιο, ο κεφαλαιοκρατικός µετασχηµατισµός της παραγωγής 

γίνεται το µαρτυρολόγιο του παραγωγού. ... Κάθε πρόοδος στην κεφαλαιοκρατική γεωργία είναι 

πρόοδος όχι µόνο στην τέχνη της εκµετάλλευσης του παραγωγού, αλλά και στην τέχνη 

απογύµνωσης του εδάφους. Κάθε πρόοδος στην τέχνη της αύξησης της πρόσκαιρης γονιµότητας 

είναι πρόοδος προς την καταστροφή των µόνιµων πηγών της γονιµότητας. ... Έτσι, η 

κεφαλαιοκρατική παραγωγή δεν αναπτύσσει την τεχνική παρά µόνο µε την ταυτόχρονη 

εξάντληση των δύο πηγών, απ’ όπου προέρχεται κάθε πλούτος: της γης και του εργάτη». (Marx 

1867) 

 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Μαρξ συνέλαβε τον αντιφατικό χαρακτήρα της 

προόδου. Κάθε πρόοδος στην τέχνη της παραγωγής, σύµφωνα µε το Μαρξ, καταστρέφει τις 
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δύο πηγές του πλούτου, τη φύση και τον άνθρωπο. Αλλά δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι για τον 

Μαρξ η λύση ήταν η επιστροφή σε κάποια ειδυλλιακή πρωτόγονη κατάσταση. Η λύση ήταν η 

ανατροπή των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής και η δηµιουργία της κοµµουνιστικής 

κοινωνίας, της κοινωνίας των «ελεύθερα συνεταιρισµένων παραγωγών». (Μπιτσάκης 2005) 

 
Θέλοντας να συνοψίσει κανείς το επαναστατικό δόγµα του Μαρξ θα µπορούσε να παραθέσει 

ένα γράµµα του το 1852 όπου ο Μαρξ δήλωνε µε προσοχή: «Ό,τι νεώτερο έκανα ήταν πως 

απέδειξα α) ότι η ύπαρξη των τάξεων συνδέεται µόνο µε ιδιαίτερη, ιστορική φάση στην 

ανάπτυξη της παραγωγής β) ότι ο ταξικός αγώνας οδηγεί κατ’ ανάγκη στη δικτατορία του 

προλεταριάτου γ) ότι η δικτατορία καθαυτήν συνιστά µόνο τη µετάβαση στην κατάργηση όλων 

των τάξεων και σε αταξική κοινωνία». (Berlin 1995)   

 

Ο Μαρξ παραδέχεται ότι η επανάσταση θα διαφέρει σε διαφορετικές καταστάσεις, αλλά τα 

πρώτα µέτρα της που θα πρέπει να εφαρµοστούν παντού πρέπει να είναι η εθνικοποίηση της 

γης, των µεταφορών, του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η κατάργηση των κληρονοµικών 

δικαιωµάτων, η αύξηση της φορολογίας, η εντατικοποίηση της παραγωγής, η απάλειψη των 

διαχωρισµών µεταξύ πόλης και υπαίθρου, η καθιέρωση υποχρεωτικής εργασίας και 

ελεύθερης εκπαίδευσης για όλους.  

 

«Για τις πιο προχωρηµένες χώρες θα µπορούν να µπουν σε εφαρµογή, σχεδόν παντού, τα 

παρακάτω µέτρα: 

• Απαλλοτρίωση της γαιοκτησίας και χρησιµοποίηση της γαιοπροσόδου, για να 

αντιµετωπιστούν οι κρατικές δαπάνες.  

• Γερή προοδευτική φορολογία.  

• Κατάργηση του κληρονοµικού δικαίου.  

• Κατάσχεση της περιουσίας όλων των φυγάδων και των στασιαστών.  

• Συγκέντρωση της πίστης στα χέρια του κράτους, µέσω µιας εθνικής τράπεζας, που τα 

κεφάλαιά της θα ανήκουν στο κράτος και που θα έχει το αποκλειστικό µονοπώλιο.  

• Συγκέντρωση στα χέρια του κράτους όλων των µέσων µεταφοράς.  

• Αύξηση του αριθµού των εθνικών εργοστασίων και των εργαλείων παραγωγής. 

Εκχέρσωση και βελτίωση των γαιών, σύµφωνα µ' ένα γενικό σχέδιο.  
• Ίση υποχρεωτική δουλειά για όλους. Οργάνωση βιοµηχανικών στρατών, ιδιαίτερα για 

τη γεωργία.  
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• Συνδυασµός της γεωργίας και της βιοµηχανίας. Μέτρα που τείνουν στο να εξαφανίσουν 

βαθµιαία τη διαφορά ανάµεσα στην πόλη και την ύπαιθρο.  

• ∆ηµόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Κατάργηση της δουλειάς των 

παιδιών στα εργοστάσια µε τη σηµερινή της µορφή. Συνδυασµός της εκπαίδευσης µε την 

υλική παραγωγή κλπ. κλπ.» (Ένγκελς και Μαρξ 1847-1848) 

 

Όσον αφορά στην κατάργηση της ιδιοκτησίας, χαρακτηριστικά αναφέρει «µας κατηγορείτε, 

λοιπόν, γιατί θέλουµε να καταργήσουµε µια ιδιοκτησία που προϋποθέτει σαν απαραίτητο όρο 

την έλλειψη ιδιοκτησίας για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας». 

 

Με την κυριαρχία του προλεταριάτου τόσο οι αντιθέσεις µεταξύ των µελών της κοινωνίας 

όσο και οι αντιθέσεις µεταξύ των εθνών θα εξαφανιστούν στο βαθµό «που θα καταργείται η 

εκµετάλλευση του ενός ατόµου από το άλλο, θα καταργείται και η εκµετάλλευση του ενός 

έθνους από το άλλο». 

 

Σε αυτό το σηµείο θα είχε ενδιαφέρον να σταθεί κανείς περισσότερο στο πώς εννοούσε ο 

Μαρξ την έννοια της δικαιοσύνης. Ο Μαρξ τόσο στο Μανιφέστο του Κοµµουνιστικού 

Κόµµατος όσο και στα πιο όψιµα γραπτά του αναφέρεται στην πρώτη φάση της 

επανάστασης, όπου το κράτος θα είναι «η επαναστατική δικτατορία του προλεταριάτου»67. 

Μόλις όµως η «άρτια ανάπτυξη του ατόµου» δηµιουργήσει µια κοινωνία όπου «οι πηγές του 

συνεργατικού πλούτου θα ρέουν εν αφθονία», θα πραγµατοποιηθεί και ο στόχος του 

κοµµουνισµού, δηλαδή η µετάβαση σε µία κοινωνία χωρίς τάξεις. Σύµφωνα µε τη διατύπωση 

στην «Κριτική του προγράµµατος της Γκότα» (1875), τα υλικά αγαθά που πλέον θα 

παράγονται σύµφωνα µε τις κοινωνικές και όχι τις ατοµικές απαιτήσεις, δε θα διανέµονται 

ισότιµα, αλλά ορθολογικά. Ο Μαρξ θεωρούσε ότι οι ωφελιµιστικές αντιλήψεις έδιναν στη 

δικαιοσύνη την έννοια της ποσοτικής ισότητας, αλλά για αυτόν η δίκαιη κατανοµή σήµαινε 

άνιση κατανοµή. «Εφόσον οι ικανότητες και οι ανάγκες των ανθρώπων είναι άνισες έπεται ότι 

και η αµοιβή τους, για να είναι δίκαιη, πρέπει, να κατανέµεται µε βάση το αξίωµα από τον 

καθένα ανάλογα µε τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα µε τις ανάγκες του». Μόνο 

τότε θα άρχιζε η ανθρώπινη ιστορία µε την πραγµατική σηµασία του όρου. (Berlin 1995) 

 

                                                 
67 Ο Engels, όταν του ζητήθηκε να ορίσει τη «δικτατορία του προλεταριάτου», υπέδειξε την Κοµµούνα του 1871 ως την 
εγγύτερη δυνατή πραγµάτωση αυτής της αντίληψης. 
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Όσον αφορά στις επαναστατικές τακτικές ο Μαρξ υποστήριξε ότι η διαλεκτική κίνηση 

της ιστορίας δεν επιτρέπει άλµατα, συνεπώς έπρεπε να υπάρξει συνεργασία αστικής και 

εργατικής τάξης γιατί η αστική τάξη πασχίζοντας για τη δική της χειραφέτηση, προωθούσε τη 

γενική υπόθεση, και συγχρόνως ήταν καλύτερα οργανωµένη πολιτικά και οικονοµικά, και πιο 

ικανή να κυβερνήσει από τις αµόρφωτες, διασκορπισµένες, κακοοργανωµένες µάζες της 

εργατικής τάξης. Εποµένως, οι εργάτες έπρεπε να συνάψουν συµµαχία µε τα µελλοντικά 

θύµατά τους της µεσαίας και µικροµεσαίας τάξης, και στη συνέχεια, αφού νικήσουν, να 

επιβάλλουν την εξουσία τους δυνάµει της αριθµητικής και οικονοµικής ισχύος τους. 

 

Η άποψή του για τις επαναστατικές τακτικές καθώς και για την ευφυΐα ή την αξιοπιστία των 

µαζών και των ηγετών τους άλλαξε ριζικά µετά την αποτυχία της Επανάστασης του 1848 

και επί γερµανικού εδάφους. Πλέον θεώρησε ότι το πρώτο καθήκον του επαναστάτη ηγέτη 

είναι να καλλιεργήσει στις µάζες τη συνείδηση του πεπρωµένου και του καθήκοντός 

τους. Αυτό ίσως να αποδειχθεί ιδιαίτερα παρατεταµένη και κοπιώδης διαδικασία, είναι όµως 

αναγκαία. Και επίσης αναγνώρισε ότι η συµφωνία µε την αστική τάξη θα αντιστρατευόταν τα 

συµφέροντα των εργατών εφόσον δεν διέθεταν την ίδια ισχύ. Συνεπώς οι ηγέτες οφείλουν να 

καλούν σε δράση µόνο αν είναι ώριµη η κατάσταση, άρα η διαδικασία ίσως να διαρκούσε 

περισσότερο από όσο είχε αρχικά φανταστεί. 

 
3.4 Κριτική στο έργο του Μαρξ 

 

Ο Berlin στην κριτική του για το Κεφάλαιο αναφέρει: «Η δηµοσίευση του Κεφαλαίου 

πρόσφερε επιτέλους συγκεκριµένο πνευµατικό θεµέλιο για τον διεθνή σοσιαλισµό αντί της 

σκόρπιας µάζας ασαφών και αλληλοσυγκρουόµενων ιδεών». Η αλληλεξάρτηση ιστορικών, 

οικονοµικών και πολιτικών θέσεων που πρέσβευαν ο Μαρξ και ο Ένγκελς φανερώθηκε στο 

µνηµειώδες αυτό µόρφωµα. Ο Μαρξ διέγνωσε πράγµατα που άλλοι δεν είχαν δει: τη 

συγκεντροποίηση του ελέγχου των οικονοµικών πόρων σε µία µειονότητα ανθρώπων, την 

ασυµβατότητα των κεφαλαιοκρατικών µεθόδων παραγωγής και των παλαιότερων µεθόδων, 

και τις κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις αυτού του γεγονότος. Τις επιπτώσεις της 

εκβιοµηχάνισης και της επιστήµης και τις ταχύτατες και ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής 

εξαιτίας όλων αυτών. Επίσης πολύ σηµαντικό ήταν ότι αναγνώρισε την παγκοσµιότητα 

αυτών των αλλαγών µέσα από την εξάπλωση της αγοράς και την επιβολή των κανόνων της 

και στους άλλους λαούς. (Berlin 1995) 
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Όσον αφορά στην επιρροή του Κεφαλαίου: «Η συµβολική του σηµασία ξεπέρασε οτιδήποτε 

γράφτηκε µετά την εποχή των ευαγγελίων. Λατρεύτηκε και µισήθηκε εξίσου φανατικά από 

εκατοµµύρια τα οποία δεν διάβασαν ποτέ µια γραµµή του, ή διάβασαν χωρίς να καταλάβουν το, 

κατά διαστήµατα, σκοτεινό και στρυφνό ύφος του. Στο όνοµά του έγιναν επαναστάσεις (και 

γίνονται). Αντεπαναστάσεις έστρεψαν την προσοχή τους (ακόµη και τώρα) στην απαγόρευσή 

του, θεωρώντας το σαν το πιο ισχυρό και ύπουλο όπλο του εχθρού τους. Καθιδρύθηκε νέα 

κοινωνική τάξη που επαγγέλλεται τις αρχές του και βλέπει σ’ αυτό την τελική κι αδιαµφισβήτητη 

έκφραση του πιστεύω της. ∆ηµιούργησε στρατιές ερµηνευτών και σοφιστών που η ακαταµάχητη 

δουλειά τους το έθαψε κάτω από βουνό ερµηνευτικών σχολίων αυξάνοντας έτσι την επιρροή 

του ιερού κειµένου καθαυτό. 

 

Ο Berlin θεωρεί ότι η επίδραση του έργου του Μαρξ ήταν και είναι επαναστατική. Όµως οι 

βασικές αρχές του έπεσαν κατά την εφαρµογή τους θύµα είτε υπερβολών, είτε 

υπεραπλουστεύσεων µε αποτέλεσµα να παρανοηθεί το νόηµά τους και να πραγµατοποιηθούν 

«πολλά σφάλµατα (για να µην χρησιµοποιήσω άλλη λέξη)» τόσο στη θεωρία όσο και στην 

πράξη. 

 

Ο Μαρξ δε στάθηκε στην επικρατούσα τότε αντίληψη των αστών ιδεολόγων που 

θεώρησαν τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής ως το ανώτατο και τελικό στάδιο 

ανάπτυξης, δεδοµένου ότι πίστευαν ότι µέσα από την ορθολογική οργάνωση της οικονοµίας 

και της κοινωνίας µε σύµµαχο την τεχνολογική πρόοδο, θα εξαλείφονταν τελικά οι 

κοινωνικές αντιθέσεις, η φτώχεια, και θα δηµιουργούνταν ένα κράτος δικαίου, ισότητας, 

ελευθερίας και «καθολικής ευδαιµονίας». Αντίθετα αναλύοντας τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο 

παραγωγής και τις σχέσεις που αυτός ενέχει, αποκάλυψε τις αντιθέσεις του, αποδεικνύοντας 

ότι δεν πρόκειται για το τελευταίο στάδιο της ιστορίας του ανθρώπου. Υποστήριξε την 

ανατροπή των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής και πρότεινε έναν νέο τρόπο, το 

σοσιαλιστικό πρότυπο παραγωγής. (Μπιτσάκης 2005)  

 

Ο Μαρξ πάντως δεν ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε µε την αθέατη πλευρά της νέας 

πραγµατικότητας, την δραµατική πραγµατικότητα των λαϊκών στρωµάτων. Μελέτησε για 

αυτό το λόγο έναν µεγάλο όγκο κειµένων που αφορούσαν στην εξέλιξη της κοινωνικής 

πραγµατικότητας µέσα από την εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήµατος. Οπότε κατέγραψε 

την καταστροφή των αγροτικών πληθυσµών, τη γέννηση µιας νέας τάξης, που δεν διέθετε 

άλλο εµπόρευµα από την εργατική της δύναµη. Και παρακολούθησε τις εξεγέρσεις και 
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επαναστάσεις των νέων «πληβείων», που πολλές φορές επεχείρησαν να θεµελιώσουν µια νέα 

πολιτεία, την πολιτεία της ισότητας και της ελευθερίας. Αναγνώρισε το γεγονός ότι η αξίωση 

για ισότητα δεν περιοριζόταν τώρα πια στα πολιτικά δικαιώµατα, αλλά επεκτεινόταν και 

στις κοινωνικές συνθήκες των ατόµων. «Τώρα πια δεν επρόκειτο απλά για την κατάργηση 

των ταξικών προνοµίων, αλλά για την κατάργηση των ίδιων των τάξεων».68
 Ήταν πολύ 

σηµαντική η προσπάθειά του να αναδείξει µέσα από την αντιπαραβολή µε παραδοσιακές 

κοινότητες τις κοινωνικές σχέσεις οι οποίες µε τα νέα δεδοµένα είχαν χαθεί, τις σχέσεις 

συνεργασίας, αλληλεγγύης που είχαν αντικατασταθεί από σχέσεις ανταγωνισµού και 

αποµόνωσης. 

 

Υπάρχει πάντως ένα ζήτηµα που σχετίζεται άµεσα µε τη σχέση ανάπτυξης και 

περιβάλλοντος, για το οποίο υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις όσον αφορά στη στάση του 

Μαρξ. Το ζήτηµα αυτό, αφορά στην στάση του Μαρξ απέναντι στην τεχνολογική 

ανάπτυξη. 

 

Σύµφωνα µε την µία άποψη ο Μαρξ δε στάθηκε «έκθαµπος» µπροστά στην καταπληκτική 

ανάπτυξη των γραµµάτων, των τεχνών και των επιστηµών. Αντίθετα ήταν διορατικός. 

Αναγνώρισε ότι η υπεραισιοδοξία λόγω των επιτευγµάτων της επιστήµης και της τεχνικής 

οδήγησε σε µία κυριαρχική στάση απέναντι στη φύση γεγονός που θα έχει φοβερές 

συνέπειες στο µέλλον. Σύµφωνα µε το Μαρξ, δεν είναι ο άνθρωπος που κυριάρχησε, αλλά η 

µανία και η λογική του κέρδους. Και η «φύση» εκδικήθηκε. Η παραπάνω άποψη ενισχύεται 

από τη µελέτη του Μαρξ για τις αλλαγές στη γεωργία που επέφερε ο καπιταλισµός, ο οποίος 

επέβαλε τις µεγάλες, µηχανοποιηµένες µονοκαλλιέργειες, τη µονότονη εποχιακή εργασία, 

που έδιωξε το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού από την ύπαιθρο και που εξαντλεί 

συστηµατικά τα εδάφη για χάρη του άµεσου κέρδους. Φυσικά δεν υποστήριξε µια επιστροφή 

στις παλαιές µεθόδους και αναγνώρισε τη σηµασία της τεχνολογίας. 

 

«Απέφυγε, τόσο τις αφελείς τεχνοκρατικές ουτοπίες, όσο και τον τεχνολογικό πεσιµισµό. Ο 

Μαρξ µπόρεσε να συλλάβει και να ερµηνεύσει τις αντιθέσεις που γεννούσε η τεχνολογική 

πρόοδος. Ταυτόχρονα, να διαµορφώσει µια αισιόδοξη αντίληψη για το µέλλον». (Μπιτσάκης 

2005) 

 

                                                 
68 Friedrich Engels. Anti-Duhring 
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Αντίθετα µε τα παραπάνω, υπάρχει η άποψη, ότι ο Μαρξ «µετέχει πλήρως του 

καπιταλιστικού φαντασιακού» γιατί και ο Μαρξ δεν αντιτίθεται στην κυρίαρχη ιδεολογία της 

εποχής του, ότι τα πάντα εξαρτώνται από την αύξηση των παραγωγικών δυνάµεων. Σύµφωνα 

µε αυτή την άποψη δεν γίνεται από το Μαρξ κριτική στην καπιταλιστική τεχνική, «είτε 

όσον αφορά την µέθοδο παραγωγής είτε όσον αφορά τον τύπο και τη φύση των προϊόντων που 

παράγονται. Για αυτόν, η καπιταλιστική τεχνική και τα προϊόντα της αποτελούν αναπόσπαστο 

κοµµάτι της διαδικασίας της ανθρώπινης προόδου». Επιπλέον δεν ασκεί κριτική στην 

οργάνωση και στην τεχνική της βιοµηχανίας. «Αυτή η οργάνωση φαίνεται για αυτόν να 

αποτελεί µια πραγµάτωση της ορθολογικότητας». Η κριτική του αφορά στην χρήση αυτής 

της τεχνικής και αυτής της οργάνωσης, στο γεγονός ότι επωφελείται από αυτές µόνο το 

κεφάλαιο και όχι η ανθρωπότητα ως σύνολο. «∆εν εντοπίζει την ανάγκη να γίνει µια 

εσωτερική κριτική στην τεχνική και την οργάνωση της καπιταλιστικής παραγωγής». 

(Καστοριάδης 1993) 

 

«Ο Μαρξισµός παρόλο που διέθετε τα εννοιολογικά και µεθοδολογικά εφόδια για τη 

συστηµατική µελέτη της συγκρότησης της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης των κοινωνιών, µε 

ολιστικό τρόπο, τελικά κατέληξε σε έναν οικονοµικό αναγωγισµό και σε µια παραµέληση της 

πολιτικής και πολιτιστικής σφαίρας και σε µιαν ειδωλολατρία της επιστήµης ως άµεσης 

παραγωγικής δύναµης και της τεχνικής ως υλοποιηµένης γνώσης, δυνάµεις που θα αρκούσαν, 

όπως πίστευαν, για την επίτευξη αναπτυξιακών αλµάτων, σε µιαν οικονοµία κεντρικά 

σχεδιασµένη». Όµως µε αυτόν τον τρόπο και οι µαρξιστές έθεσαν εκ νέου το πρόβληµα των 

οικολογικών ορίων της ανάπτυξης και το αίτηµα επαναθεµελίωσης της κοινωνίας πάνω σε 

µιαν άλλη βάση. (Παπαδηµητρίου 2005) 

 

Με αφορµή και τα παραπάνω, πρέπει να αναφερθεί ότι για πολλούς η ίδια η ιστορία µέσα 

από τον τρόπο που θεµελιώθηκε και λειτούργησε το σοσιαλιστικό καθεστώς µετά την 

Ρωσική Επανάσταση του 1917 αναίρεσε τις θεωρίες του Μαρξ. Καταρχήν αναίρεσε µέσα 

από την επιτυχία της τις θέσεις του Μαρξ όσον αφορά στις προϋποθέσεις για την έναρξη µιας  

επανάστασης, δηλαδή την  ωριµότητα των συνθηκών και την ωριµότητα των ίδιων των 

αγωνιστών. (Berlin 1995) 

 

Πάντως ο Μαρξ είχε θεωρήσει ότι στη Ρωσία µια επανάσταση θα ήταν ανεφάρµοστη, 

γιατί  στη Ρωσία το προλεταριάτο ήταν ακόµη αδύναµο και ασήµαντο σε σχέση µε τα δυτικά 

κριτήρια, και οι απόστολοι του µαρξισµού αλλά και η πλειοψηφία αυτών που είχαν 
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υιοθετήσει την ιδέα της επανάστασης ήταν µεσοαστοί διανοούµενοι. Άλλωστε οι αναλύσεις 

του αφορούσαν βιοµηχανικές κοινωνίες, ενώ η Ρωσία ήταν αγροτικό κράτος και «κάθε 

απόπειρα άµεσης εφαρµογής κάποιου δόγµατος που προορίζεται για ορισµένες καταστάσεις σε 

άλλες είναι καταδικασµένη να οδηγήσει σε πρακτικά και θεωρητικά σφάλµατα». Υπήρχαν 

ειδοποιά προβλήµατα που παρουσίαζε η ιδιόµορφη οργάνωση των Ρώσων χωρικών σε 

αρχαϊκές κοινότητες, µε κοινές γαίες. Οπότε ο Μαρξ θεωρούσε ότι δεν «ήταν δυνατό να 

εξαπατήσουµε τη διαλεκτική µ’ ένα παράτολµο άλµα κι έτσι να αποφύγουµε τα φυσικά στάδια 

εξέλιξης ή να τα απορρίψουµε µε διατάγµατα». Εντυπωσιασµένος όµως, µετά την τεράστια 

αποδοχή που γνώρισε το Κεφάλαιο στη Ρωσία, από την ευφυΐα, τη σοβαρότητα και, κυρίως 

από τον φανατισµό και την αφοσίωση στο σοσιαλισµό της νέας γενιάς των Ρώσων 

επαναστατών, θέλησε να επανεξετάσει το όλο ζήτηµα. «Αφού βυθίστηκε σε µια απέραντη 

µάζα στατιστικού και ιστορικού υλικού, ο Μαρξ έκανε αξιοσηµείωτες δογµατικές παραδοχές. 

Παραδέχτηκε ότι, εάν µια επανάσταση στη Ρωσία είχε σαν επακόλουθο τη συλλογική εξέγερση 

ολόκληρου του ευρωπαϊκού προλεταριάτου, ήταν πιθανό, ίσως και επιθυµητό, ο κοµµουνισµός 

στη Ρωσία να µπορεί να στηριχθεί άµεσα στην ηµιφεδουαλική κοινοτική ιδιοκτησία γης του 

χωριού όπως υφίστατο ανέκαθεν. Κάτι τέτοιο όµως δεν µπορεί να συµβεί ενόσω ο 

καπιταλισµός συνεχίζει να υφίσταται στις γειτονικές της χώρες, µια και αυτό θα εξαναγκάσει τη 

Ρωσία, για λόγους καθαρά οικονοµικής αυτοάµυνας, να ακολουθήσει το δρόµο που ήδη είχαν 

διαβεί οι πιο αναπτυγµένες χώρες της ∆ύσης». (Berlin 1995) 
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4 Περί Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 
Mια µελέτη της εποχής της προεδρίας του Tζίµµυ Kάρτερ στην Aµερική προέβλεπε τα εξής: 

«Aν οι σηµερινές τάσεις συνεχιστούν, ο κόσµος το 2000 θα είναι περισσότερο πολυάνθρωπος, 

περισσότερο µολυσµένος, λιγότερο σταθερός οικολογικά και περισσότερο ευάλωτος στην 

αποδιοργάνωση από ότι είναι ο κόσµος που ζούµε σήµερα... Παρά την αύξηση στην υλική 

παραγωγή, οι λαοί του κόσµου θα είναι φτωχότεροι, από πάρα πολλές απόψεις, από ότι είναι 

σήµερα».
69

 (Παπαδηµητρίου 2005) 

 

4.1 Ανάπτυξη 

 

Σύµφωνα µε το Sachs η περίοδος µετά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου µπορεί να 

θεωρηθεί ως η «εποχή της ανάπτυξης». Την θεωρεί αποτέλεσµα της κατάρρευσης, µετά τη 

λήξη του πολέµου, των ευρωπαϊκών αποικιοκρατικών δυνάµεων µε την ταυτόχρονη άνοδο 

των ΗΠΑ που εκµεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να αποτελέσουν τους καθοδηγητές σε 

παγκόσµιο επίπεδο στην «αποστολή» της ανάπτυξης. (Sachs 1999)  

 

Το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου βρήκε τις ΗΠΑ να κατέχουν ηγετική θέση στον 

κόσµο. Αποτελούσαν µία πρωτόγνωρη στην ιστορία «δυνατή και παραγωγική µηχανή». Για 

τους Αµερικάνους, όµως, αυτό δεν ήταν αρκετό. Είχαν την ανάγκη να κάνουν την ηγετική 

τους θέση αντιληπτή σε κάθε γωνιά του πλανήτη καθώς και να εξασφαλίσουν την συνέχειά 

της. Η ανάγκη αυτή τους έκανε να επινοήσουν µία παγκόσµια πολιτική καµπάνια, στο όνοµα 

της ανάπτυξης, της οποίας η επίσηµη έναρξη έγινε στις 20 Ιανουαρίου του 1949 µε την 

επινίκιο οµιλία του άρτι εκλεγέντα πρόεδρου των ΗΠΑ, Harry S. Truman. Στην οµιλία του 

αυτή ο Harry S. Truman αναφέρθηκε για πρώτη φορά στα κράτη του Νοτίου Ηµισφαιρίου µε 

τον όρο «υποανάπτυκτα». Με αυτή την αναφορά στον όρο «υποανάπτυκτος» ξεκινάει και 

η «εποχή της ανάπτυξης». Παρόλο που δεν ήταν ο πρώτος ιστορικά που χρησιµοποίησε 

αυτόν το όρο, ήταν ο πρώτος που του έδωσε την απαραίτητη βαρύτητα ώστε να αποτελέσει 

στο µέλλον σύµβολο της αµερικάνικης πολιτικής. (Esteva 1999, Sachs 1999) 

 
Από τότε ο όρος «ανάπτυξη» αποδιδόταν για να ορίσει µία, κατά τα άλλα, ασαφή δράση: την 

διαφυγή από εκείνη την κατάσταση που ο Truman ονόµασε «υποανάπτυξη». Τι και αν 

                                                 
69 G. O. Barney. The Global 2000 Report to the President: Entering the Twenty- First Century.London 1982. 
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µετέπειτα πολλοί προσπάθησαν να οριοθετήσουν και να νοηµατοδοτήσουν αυστηρότερα τον 

όρο, αυτό που κατάφερναν ήταν ακριβώς το αντίθετο. Να ενισχύσουν τόσο την 

χρησιµοποίηση του όρου όσο και την ασάφειά του. Κυρίως όµως, εκείνο που κατάφερε ο 

Truman µε την χρησιµοποίηση του όρου «υποανάπτυκτος» ήταν να δηµιουργήσει και τελικά 

να επιβάλει την αίσθηση υποανάπτυξης στα δύο-τρίτα, σχεδόν, του πλανήτη. Η αποδοχή 

του όρου από τους τελευταίους σήµαινε αυτόµατα και την αποδοχή λαθών στην µέχρι τότε 

στρατηγική τους, κλόνιζε την εµπιστοσύνη στον πολιτισµό τους, δηµιουργούσε αµφιβολίες 

τόσο για την ηγεσία τους όσο και για όλους τους συµµετέχοντες στο κράτος τους και τελικά 

ακύρωνε κάθε είδους ιδίας θέλησης για πρόοδο ή για αντίδραση, η οποία αυτόµατα γινόταν 

υπόθεση τρίτων (των ανεπτυγµένων) και όχι των υποανάπτυκτων. (Esteva 1999) 

 

Τι σηµαίνει όµως ο όρος ανάπτυξη; Σε κοινή γλώσσα, ο όρος «ανάπτυξη» περιγράφει την 

διαδικασία µε την οποία οι δυνατότητες ενός αντικειµένου απελευθερώνονται µέχρις ότου 

φτάσει στην φυσική του, πλήρη µορφή. Με αυτήν την έννοια, ο όρος χρησιµοποιείται 

αρχικά, στη βιολογία για να εξηγήσει την φυσική ανάπτυξη των φυτών και των ζώων. 

Στη βιολογία, ως γνωστόν,  η «ανάπτυξη» υπόκειται στο γενετικό κώδικα των φυτών και των 

ζώων (προϋπόθεση της ανάπτυξης) καθώς και στις εξελικτικές του δυνατότητες. 

 
Με την ίδια έννοια ο όρος µεταφέρεται από την βιολογία στις κοινωνικές επιστήµες το 

τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα από τον Justus Moeser70 για να περιγράψει την 

διαδικασία των κοινωνικών αλλαγών. Από κει και πέρα ο όρος χρησιµοποιήθηκε από 

πολλούς κοινωνικούς επιστήµονες, µεταξύ των οποίων και ο Μαρξ, ο οποίος συνδύασε την 

Εγελιανή άποψη για την ιστορία µε τη ∆αρβινική εξελικτική θεωρία. Σύντοµα, ο όρος άρχισε 

να χρησιµοποιείται από τους πολιτικούς, µόνο που ο γενετικός κώδικας της βιολογίας 

αντικαθίσταται, ως προϋπόθεση της ανάπτυξης, από την ιστορία η οποία έτσι θεωρείται ως 

µία διαδικασία µε αναγκαίο και αναπόφευκτο προορισµό. Οπότε η βιοµηχανική µέθοδος 

παραγωγής και ζωής, η οποία άκµαζε εκείνη την εποχή στην ∆ύση και η οποία όµως σε 

παγκόσµιο επίπεδο δεν ήταν παρά µόνο µία από τις πολλές µεθόδους και µορφές της 

κοινωνικής ζωής, καθίσταται πλέον το τερµατικό στάδιο της κοινωνικής εξέλιξης και ως εκ 

τούτου το κοινωνικό ζητούµενο.  

 

                                                 
70 Justus Moeser (1720 - 1794). Γερµανός νοµικός, πολιτευτής, λογοτέχνης, ιστορικός και κοινωνικός θεωρητικός. 
Συνηγορούσε υπέρ µιας φυσικής, οργανικής ανάπτυξης του κράτους στη θέση των αυταρχικών νόµων που επιβάλλονται από 
τους άρχοντες. (Wikipedia 2007) 
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Έτσι, η χρησιµοποίηση του όρου της βιολογικής ανάπτυξης των οργανισµών από τις 

κοινωνικές επιστήµες και την πολιτική είχε σαν αποτέλεσµα την διαστρέβλωση της έννοιας 

της ιστορίας και ταυτόχρονα τον ορισµό του ∆υτικού τρόπου κοινωνικής ζωής ως 

«πρότυπο», απαγορεύοντας ουσιαστικά στους υπόλοιπους διαφορετικούς πολιτισµούς να 

ορίσουν τις δικές τους µορφές πρότυπης κοινωνικής ζωής. Οπότε πλέον στο 19ο αιώνα ο όρος 

«ανάπτυξη» αρχίζει να συσσωρεύει µία ποικιλία εννοιών και νοηµάτων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η εγκυκλοπαίδεια που εκδίδεται το 1860 στην Γερµανία µε τον τίτλο 

«Encyclopedia of All Systems of Teaching and Education», η οποία στην καταχώρηση της 

για την «ανάπτυξη» σηµειώνει ότι «ο όρος χρησιµοποιείται για σχεδόν όλα όσα έχει ή 

γνωρίζει ο άνθρωπος».  

 
Στις αρχές του 20ου αιώνα λόγω της ανάπτυξης των αστικών κέντρων ο όρος «αστική 

ανάπτυξη» είναι πλέον ευρύτατα διαδεδοµένος περιγράφοντας όµως τον τρόπο µε τον οποίο 

αναµορφώθηκε το αστικό περιβάλλον, εποµένως δεν αποδίδει την γενική εικόνα που 

συσχετίζεται σήµερα µε τη λέξη ανάπτυξη. Επιπλέον, ήταν απαραίτητη µία άλλη έννοια που 

να µπορεί να αποδώσει το συσχετισµό αποικιοκρατίας, ιδρυθείσας έναν αιώνα πριν, και 

ανάπτυξης. Προκειµένου να δοθεί µια θετική σηµασία στη φιλοσοφία της αποικιοκρατίας, ο 

αποικιοκράτης εκτός από το στόχο της οικονοµικής ανάπτυξης της κατακτηµένης περιοχής 

αναλαµβάνει ταυτόχρονα την ευθύνη για τη φροντίδα της ευηµερίας των ντόπιων. Η διπλή 

αυτή «εντολή», η ταύτιση του επιπέδου πολιτισµού µε το επίπεδο παραγωγής, συγχωνεύτηκε 

στην έννοια της ανάπτυξης.  

 

Με την πάροδο τον χρόνων ο όρος συνεχίζει να συσσωρεύει ποικίλες έννοιες για να 

φτάσει σήµερα να αποτελεί έναν ασαφή όρο ο οποίος στερείται ακριβούς νοήµατος. 

Μάλιστα, ακόµη και η κοινά αποδεκτή αντίληψη ότι σαν όρος αποπνέει «θετική» χροιά αφού 

συνδέεται µε έννοιες όπως «εξέλιξη», «ωρίµανση» και «πρόοδος», αµφισβητείται 

ενδεχοµένως από τα δύο τρίτα του πλανήτη για τα οποία αποτελεί απλά µία υπενθύµιση του 

«ότι τι δεν είναι ανεπτυγµένα» και του ότι για να φτάσουν στην πολυπόθητη ανάπτυξη θα 

πρέπει να υποδουλωθούν στα όνειρα και στους πολιτισµούς των «ανεπτυγµένων» κρατών.  

 

Ας επανέλθουµε όµως στον Truman. Ο Truman στον επινίκιο λόγο του δεν είχε φυσικά την 

µέριµνα να µιλήσει µε ακρίβεια για την έννοια της λέξης «ανάπτυξη». Την χρησιµοποίησε 

κρατώντας το επαναστατικό νόηµα που είχε αποκτήσει η λέξη από τον Μαρξ, θέλοντας να 

βρει κάποιο αντίδοτο στην λέξη «επανάσταση» που εκείνη την εποχή διαδιδόταν έντονα από 
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την Κίνα του Μάο. Αµέσως µετά όµως, αποσαφηνίσεις τόσο της έννοιας ανάπτυξη όσο 

κυρίως και του όρου «υποανάπτυκτος» άρχισαν να εµφανίζονται. Η ερµηνεία του όρου 

«υπανάπτυκτος», συνδέθηκε µε όρους εµπορίου, αγοράς, µε σχέσεις εξάρτησης και 

προστασίας, ή και µε έννοιες όπως διαφθορά, έλλειψη δηµοκρατίας ή επιχειρηµατικότητας. 

 
Παρόλα αυτά υπήρξε, ιδίως στην Λατινική Αµερική, και η άλλη άποψη σύµφωνα µε την 

οποία οι κύριες αιτίες της «οπισθοδρόµησης» ή της «φτώχιας» σε αυτές τις χώρες ήταν η 

αποικιοκρατία και η προσπάθεια εκµετάλλευσης των πόρων τους από τις καπιταλιστικές 

χώρες–κατακτητές τους. Με άλλα λόγια άρα ισχυριζόντουσαν ότι αιτία της 

«υποανάπτυξης» ήταν η ίδια η «ανάπτυξη». 

 
Η ίδια η συζήτηση όµως, που αναπτύχθηκε και που συνεχίζεται και σήµερα για τα αίτια της 

«υποανάπτυξης», καθιστά το φαινόµενο αυτό υπαρκτό. Κανένας πια δεν αµφιβάλει για την 

ύπαρξη του φαινοµένου αυτού, το οποίο καθίσταται έτσι γεγονός. Και κανένας πια δεν 

αντιλαµβάνεται ότι η λέξη «ανεπτυγµένος» είναι ένα συγκριτικό επίθετο, η βάση 

σύγκρισης του οποίου είναι µία δυτικού τύπου, οµοιογενής και γραµµική εξέλιξη του 

κόσµου, η οποία όµως είναι αναπόδεικτη µέχρι σήµερα, και για την οποία θα έπρεπε κανείς 

να είναι επιφυλακτικός.  

 

4.1.1 Οι ποικίλες έννοιες της ανάπτυξης 

 

Ο όρος «ανάπτυξη», όπως προκύπτει από τα παραπάνω, υπέφερε µια δραµατική 

µεταµόρφωση από τον Truman. Αποδυναµώθηκε όµως ακόµα περισσότερο από τους 

πρώτους, µετά τον Truman, διαφηµιστές του, οι οποίοι περιόριζαν το νόηµά του µόνο στην 

οικονοµική ανάπτυξη. Ανάπτυξη σήµαινε κυρίως η αύξηση του κατά κεφαλήν 

εισοδήµατος των υποανάπτυκτων περιοχών. (Esteva 1999) 

 
Οπότε, θα περίµενε κανείς εξαιτίας του οικονοµικού αυτού προσανατολισµού, η πραγµατική 

κοινωνική κατάσταση των «υποανάπτυκτων» κρατών να υποσκιάζεται. Στην πράξη όµως 

όλες οι εκθέσεις που δηµοσιεύονταν (π.χ. η Έκθεση για την παγκόσµια κοινωνική κατάσταση 

το 1952) αναφερόντουσαν στην βελτίωση του κοινωνικού χαρακτήρα των κρατών αυτών. 

Θεωρούσαν όµως ότι η εξέλιξη αυτή ήταν φυσικό επακόλουθο της οικονοµικής 

ανάπτυξης. Προήλθε, λοιπόν, η έκφραση «κοινωνική ανάπτυξη» η οποία 

πρωτοπαρουσιάστηκε σε τέτοιου είδους αναφορές, ως συµπλήρωµα της έκφρασης 

«οικονοµική ανάπτυξη». Έτσι, παρότι αρχικά οι κοινωνικές και οι οικονοµικές προεκτάσεις 
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του όρου ανάπτυξης εξετάζονταν ξεχωριστά, στην συνέχεια οι δύο όροι ενώθηκαν και µία 

καινούργια έννοια προστέθηκε: η «ενοποίηση». Κατά αυτόν τον τρόπο, ξεκίνησε η 

αναζήτηση για µία ενιαία µέθοδο σχεδιασµού και ανάπτυξης (International Development 

Strategy το 1970). Με τη µέθοδο όµως αυτή, σηµαντικά προβλήµατα όπως το οικολογικό, το 

πληθυσµιακό, τα προβλήµατα φτώχιας, πείνας, ανεργίας, κοινωνικών ανισοτήτων κ.α. ήρθαν 

διαδοχικά στο προσκήνιο και, συνεπώς, οι ιδιαιτερότητες του κάθε πολύπλοκου προβλήµατος 

οδήγησαν σε αµφισβήτηση της µεθόδου «ενοποίησης».  

 
Στη συνέχεια, η έννοια της ανάπτυξης άλλαξε (Declaration of Cocoyoc το 1974) υπόβαθρο 

και εστιάστηκε στον άνθρωπο (human-centered development). Εστιάστηκε µάλιστα στις 

βασικές ανάγκες του ανθρώπου (πείνα, δυστυχία κ.α.) στοχεύοντας σε µία στρατηγική η 

οποία θα επιτύγχανε να επιφέρει ένα ελάχιστο επίπεδο συνθηκών ζωής παγκοσµίως µέχρι το 

τέλος του αιώνα (Conference on Employment, Income Distribution and Social Progress το 

1975). Η στρατηγική αυτή πρότεινε την απευθείας αντιµετώπιση των βασικών 

προβληµάτων του ανθρώπου σε αντίθεση µε τις προηγούµενες στρατηγικές οι οποίες 

θεωρούσαν ότι τα βασικά αυτά προβλήµατα θα επιλύονταν σαν συνέπεια της ίδιας της 

ανάπτυξης. 

 
Ταυτόχρονα, οι ειδικοί της Unesco, προωθούσαν την έννοια της «ενδογενούς ανάπτυξης» η 

οποία απέρριπτε την αναγκαιότητα της καθολικής αποµίµησης των µοντέλων ανάπτυξης 

των βιοµηχανικών κρατών και πρότεινε µία στρατηγική ανάπτυξης η οποία θα λάµβανε 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους χωριστά. Παρόλα αυτά λίγοι κατάλαβαν τότε πως 

η έννοια της ενδογενούς ανάπτυξης οδηγούσε ουσιαστικά την θεωρία και τις πρακτικές της 

ανάπτυξης σε αδιέξοδο (Conference of Unesco Experts το 1978). Αν η υποκίνηση ήταν 

πραγµατικά ενδογενής και τα κίνητρα προέρχονταν από τις διαφορετικές κουλτούρες τότε 

διαλυόταν η ίδια η σύλληψη της έννοιας ανάπτυξη η οποία βασιζόταν στην επιβολή ενός 

µοναδικού πολιτιστικού µοντέλου σε όλο τον κόσµο. 

 

Η δεκαετία του 1980 ονοµάσθηκε «η χαµένη δεκαετία της ανάπτυξης», γιατί επικράτησε 

γενικότερα ένας πεσιµισµός ως προς τα επιτεύγµατα των προηγούµενων χρόνων στο όνοµα 

της ανάπτυξης.  

 

Στη δεκαετία του 1990 ένα νέο ήθος ανάπτυξης παρουσιάστηκε: η «επανάπτυξη» 

(redevelopment), η οποία είχε δύο ξεχωριστές κατευθυντήριες γραµµές. Για τις αναπτυγµένες 
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χώρες σήµαινε την ανάπτυξη ξανά όσων δεν είχαν αναπτυχθεί σωστά ή ήταν πλέον 

απαρχαιωµένα. Για τις υπόλοιπες, σήµαινε τον παροπλισµό όσων είχαν αποµείνει από τη 

δεκαετία του ‘80, µε σκοπό να δηµιουργηθεί χώρος για τα «κατάλοιπα» που προέκυψαν από 

τις προηγούµενες περιόδους ανάπτυξης των ανεπτυγµένων χωρών  (πυρηνικά απόβλητα, 

απαρχαιωµένα ή ρυπογόνα βιοµηχανικά εργοστάσια, απούλητα ή απαγορευµένα 

εµπορεύµατα). Οι τελευταίες, στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας, υποχρεώθηκαν στην 

αποδοχή της καταστροφής όσων είχαν «αναπτυχθεί» τα τελευταία 30 χρόνια από φόβο µην 

µείνουν έξω από τον αγώνα της ανάπτυξης.  

 

Έτσι φτάνουµε στην έννοια της «αειφόρου ανάπτυξης», όπως ορίστηκε από την έκθεση 

Brundtland71. Ως αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται «η ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις ανάγκες του 

παρόντος, ξεκινώντας από τις ανάγκες των φτωχότερων, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα 

των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». (W.C.E.D. 1987) Η έκθεση 

Brundtland προωθεί µία πράσινη και δηµοκρατική επανάπτυξη «για το κοινό µας µέλλον», 

χρησιµοποιώντας τον όρο περιβάλλον σαν «σηµαία» για τον καθορισµό µίας νέας πολιτικής 

ανάπτυξης. (Esteva 1999)  

 

Συµπερασµατικά, ένα βασικό πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές και 

διαφορετικές αντιλήψεις για την έννοια της ανάπτυξης και πώς αυτή µπορεί να επιτευχθεί. 

Συνήθως οι διατυπωµένες θεωρίες είναι µονοεπιστηµονικές και αφορούν κυρίως στην 

οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης. Υπάρχει µια σύγχυση διεθνώς, σε επιστηµονικό και 

πολιτικό επίπεδο, για την έννοια της ανάπτυξης αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η πλούσια 

εµπειρία από τις αναπτυξιακές προσπάθειες σε «πλανητικό αλλά και υπερεθνικό, εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο», των οποίων τις συνέπειες βιώνουν τόσο οι πολίτες των 

αναπτυγµένων όσο και των αναπτυσσόµενων χωρών. (Ρόκος, 2005α) 

 
4.2 Περιβάλλον 

 
Το ταξίδι του Neil Armstrong από την γη στη σελήνη το 1969 µας έφερε αντιµέτωπους µε µία 

νέα µαγική εικόνα, όχι αυτή της σελήνης αλλά εκείνη της γης. Η φωτογράφηση από το 

διάστηµα µετέδωσε µία καινούργια πραγµατικότητα στον πλανήτη, µετατρέποντάς τον σε ένα 

αντικείµενο το οποίο «βρίσκεται εκεί, µπροστά στα µάτια µας». Έτσι για πρώτη φορά 

                                                 
71 Η έκθεση Brundtland (1987) της Παγκόσµιας Επιτροπής για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον - συντάχθηκε υπό την 
προεδρία της τότε πρωθυπουργού της Νορβηγίας κ. Gro Harlem Brundtland - θεωρείται ο ιδεολογικός προποµπός και η 
βάση για την Agenda 21 και την έναρξη της εφαρµογής της αειφόρου και βιώσιµης ανάπτυξης. (Agenda 21 2007) 
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µπορέσαµε να µιλήσουµε για τον «πλανήτη µας». Η λέξη όµως «µας» υποδήλωνε 

ταυτόχρονα δύο αντιφατικές έννοιες, την έννοια της συµµετοχής και την έννοια της 

ιδιοκτησίας. Συνεπώς η εικόνα για τον πλανήτη µας, µετέφερε ταυτόχρονα δυο 

αλληλοσυγκρουόµενα µηνύµατα: εκείνο της µετριοπάθειας και εκείνο της µεγαλοµανίας. 

(Sachs 1999) 

 

Η ίδια αντιφατικότητα χαρακτηρίζει και τον όρο «περιβάλλον» σήµερα. Ενώ στην αρχή 

χρησιµοποιήθηκε για την κριτική των πολιτικών ανάπτυξης που ακολουθούνταν, σήµερα 

αποτελεί το έµβληµα µίας νέας εποχής ανάπτυξης. Όντως, από την δεκαετία του ’90 η 

στρατηγική της ανάπτυξης στοχεύει πλέον στην «επιβίωση του πλανήτη». Αφετηρία για 

αυτή την αλλαγή στρατηγικής αποτέλεσε η έκθεση Brundtland η οποία  συντάχτηκε στο 

πλαίσιο του Παγκοσµίου Συνεδρίου για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Χαρακτηριστική 

είναι η εισαγωγική φράση της: «Αυτή η νέα πραγµατικότητα, από την οποία δεν υπάρχει καµία 

διαφυγή, πρέπει να αναγνωριστεί και να διακυβερνηθεί».   

 

Όπως παρουσιάστηκε στην προηγούµενη ενότητα από το 1945 και µετά, το νόηµα του όρου 

«ανάπτυξη» καθοριζόταν από τους εκάστοτε στόχους των πλούσιων κρατών. Και ο όρος 

«περιβάλλον» δεν αποτέλεσε εξαίρεση αυτού του κανόνα.  

 

Για πρώτη φορά το περιβάλλον αποτέλεσε µέρος της διεθνούς ατζέντας το 1972. Στο 

συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών για το Ανθρώπινο περιβάλλον που έγινε στη Στοκχόλµη 

τέθηκαν υπό συζήτηση διακρατικά θέµατα όπως η µόλυνση της Βαλτικής, η όξινη βροχή κ.α. 

Έτσι, ήρθε στο προσκήνιο µία νέα κατηγορία προβληµάτων, τα «παγκόσµια ζητήµατα» 

(global issues). Κατά συνέπεια άρχισε να προωθείται µία νέα αντίληψη σύµφωνα µε την 

οποία ο κόσµος αποτελεί ένα σύστηµα το οποίο λειτουργεί υπό την επίδραση πολλών κοινών 

και αλληλοσχετιζόµενων περιορισµών. Αποτελεί ένα σύστηµα του οποίου η σταθερότητα 

εξαρτάται από την ισορροπία των συστατικών του µερών, όπως ο πληθυσµός, η τεχνολογία, 

οι φυσικοί πόροι, το περιβάλλον κ.α. Οπότε, η ιδέα της συνεχούς και ατέρµονους προόδου 

ενός, κατά τα άλλα, πεπερασµένου κόσµου άρχισε να φαντάζει πλάνη και την θέση της 

έπαιρνε η ιδέα ενός «παγκόσµιου οικοσυστήµατος» (global ecosystem) το οποίο όµως 

θεωρείται διαχειρήσιµο.  
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Η ιδέα αυτή του παγκόσµιου οικοσυστήµατος είχε ανταγωνιστές τις βιοκεντρικές72
 και 

ανθρωπoκεντρικές
73

 θεωρίες περιβαλλοντικής ηθικής οι οποίες όµως ήταν ξένες προς τις 

αντιλήψεις της διεθνούς «ελίτ ανάπτυξης». Οι απόψεις των βιοκεντριστών, ακολουθώντας 

τους Thoreau, Emerson και Muir, απέδιδαν απόλυτη αξία στη φύση και απαιτούσαν την 

παύση της εκµετάλλευσής της, ακόµη και αν αυτή γινόταν µε έναν πιο εκλεπτυσµένο και 

ευέλικτο τρόπο. Οι απόψεις των ανθρωποκεντριστών, όπως ο Mumford και o Schumacher, 

αναγνώριζαν τα αδικήµατα πάνω στη φύση ως ένα ακόµη σηµάδι της υπεροχής της 

τεχνολογικής επέκτασης πάνω στον άνθρωπο και την ζωή του, µε αποτέλεσµα να µη 

συµφωνούν µε τους υποστηρικτές της «µηχανής ανάπτυξης».  

 

Τελικά όµως εκείνη που επικράτησε ήταν η ερµηνεία που µεγέθυνε τις διαχειριστικές 

ευθύνες του ανθρώπου, δηλαδή αυτή του παγκόσµιου οικοσυστήµατος. Πρότεινε την 

παγκόσµια κοινωνία ως µονάδα ανάλυσης και έθετε τον Τρίτο Κόσµο στο κέντρο του 

παγκοσµίου ενδιαφέροντος. Και φυσικά, παρότι η ιδέα της ανάπτυξης είχε καταρρεύσει, η 

νέα αυτή ερµηνεία του παγκόσµιου οικοσυστήµατος υιοθετήθηκε άµεσα από εκείνους που 

αισθάνονταν υπεύθυνοι για την τύχη του κόσµου, δίνοντας τους, εκ νέου, ένα νέο κίνητρο για 

να κρατηθούν: την επιδίωξη της σταθερότητας. 

 

Παρόλα αυτά, υπήρχαν ακόµα αρκετά εµπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν µέχρι την 

σύνταξη της Έκθεσης Brundtland, το 1987, η οποία διακήρυττε την άµεση συσχέτιση 

µεταξύ της επιθυµίας για ανάπτυξη και του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον.  

 
Το πρώτο από τα εµπόδια αυτά αποτέλεσε το γεγονός ότι, ακόµα και οι χώρες του Tρίτου 

Κόσµου, στο όνοµα της συνεχούς προόδου και στην προσπάθειά τους να αυξήσουν το ΑΕΠ 

(Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) δεν δίσταζαν να στραφούν κατά της φύσης. Η κατάσταση 

αυτή συνεχίστηκε µέχρι τα µέσα τις δεκαετίας του ’70, όταν οι συνέπειες της πετρελαϊκής 

κρίσης έδειξαν στις κυβερνήσεις ότι η συνεχής πρόοδος δεν εξαρτάται µόνο από την 

δηµιουργία κεφαλαίου ή από το ικανό εργατικό δυναµικό αλλά εξαρτάται και από την 

µακροπρόθεσµη διαθεσιµότητα των φυσικών πόρων. Κατά συνέπεια, κατέστη αναγκαίο ο 

σχεδιασµός της ανάπτυξης να συµπεριλάβει και την «αποτελεσµατική διαχείριση των 

                                                 
72 Πρόκειται για µια θεωρία περιβαλλοντικής ηθικής που αντιµετωπίζει κάθε µορφή ζωής ως έχουσα αυθύπαρκτη αξία. Είναι 
γνωστή και ως βαθειά οικολογία. Η βαθειά οικολογία επεκτείνει την κοινότητα των ηθικών υποκειµένων και σε άλλα έµβια 
όντα καθώς και µη-έµβια αντικείµενα της φύσης. (Μαρούλης, Ζήκα και Κιντή 1999) 
73 Πρόκειται για µια θεωρία περιβαλλοντικής ηθικής που συνηγορεί υπέρ όλων όσων υπάρχουν στη γη, ζώων, φυτών ακόµη 
και αψύχων µε γνώµονα το συµφέρον του ανθρώπου. Οτιδήποτε βλάπτει το περιβάλλον βλάπτει και τον άνθρωπο. Είναι 
γνωστή και ως ρηχή οικολογία. (Μαρούλης, Ζήκα και Κιντή 1999) 
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φυσικών πόρων». Περί αυτού, η έκθεση Brundtland ανάφερε τα εξής: «Είµαστε πια 

υποχρεωµένοι να ενδιαφερθούµε για τις επιδράσεις της οικολογικής πίεσης - υποβάθµιση των 

εδαφών, των υδροφόρων οριζόντων, της ατµόσφαιράς και των δασών - επάνω στις 

οικονοµικές µας προοπτικές». 

 
Ένα δεύτερο εµπόδιο που έπρεπε να ξεπεραστεί, ήταν το γεγονός ότι από την βιοµηχανική 

επανάσταση και µετά η πρόοδος ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη µε την τεχνολογική πρόοδο 

που επίτασσε, µονόπλευρα εκείνη την εποχή, την εκµετάλλευση ολοένα και περισσότερων 

φυσικών πόρων. Εναλλακτικοί δρόµοι τόσο ως προς τη χρήσης της τεχνολογίας όσο και ως  

προς την ανάπτυξη την ίδια, άρχισαν να συζητιούνται µόνο µετά το 1972 (συνέδριο των 

Ηνωµένων Εθνών για το Ανθρώπινο περιβάλλον στην Στοκχόλµη). Στα τέλη πια της 

δεκαετίας του ’70 είχε γίνει σαφές ότι τα «όρια της ανάπτυξης» δεν αποτελούσαν κάτι που 

εµπόδιζε την πρόοδο αλλά κάτι που έδειχνε ένα διαφορετικό δρόµο προόδου. 

 
Ένα τελευταίο φράγµα που ξεπεράστηκε και αυτό την δεκαετία του ’70 ήταν το γεγονός ότι ο 

περιβαλλοντισµός θεωρούνταν επιζήµιος στην προσπάθεια µείωσης της φτώχιας. Η 

απαίτηση µείωσης της φτώχιας παγκοσµίως ήταν ανέκαθεν µία από τις βασικές επιδιώξεις 

του κινήµατος της ανάπτυξης. Αρχικά όµως η φτώχεια δεν θεωρούταν  ότι συσχετιζόταν µε 

την περιβαλλοντική υποβάθµιση αλλά εξεταζόταν µόνο ως χαρακτηριστικό της επίδρασης 

της βιοµηχανοποίησης. Αργότερα όµως, µε την συνεχιζόµενη αποψίλωση και ερηµοποίηση 

αρκετών αναπτυσσόµενων σηµείων του πλανήτη, οι φτωχοί άρχισαν να αναγνωρίζονται ως 

µεσάζοντες της περιβαλλοντικής καταστροφής. Όπως το έθεσε η έκθεση Brundtland, «η 

φτώχεια µειώνει την δυνατότητα των ανθρώπων να χρησιµοποιούν τους φυσικούς πόρους µε 

έναν αειφόρο τρόπο, και έτσι εντείνει την πίεση προς το περιβάλλον. Μία αναγκαία αλλά όχι 

επαρκής συνθήκη για την εξάλειψη της απόλυτης φτώχειας είναι η σχετικά άµεση αύξηση του 

κατά κεφαλήν εισοδήµατος στις χώρες του Τρίτου Κόσµου». 

 
Με τη σταδιακή υπερπήδηση των παραπάνω βασικών εµποδίων, ο δρόµος ήταν πια ανοιχτός 

για το «πάντρεµα» των όρων «ανάπτυξη» και «περιβάλλον». «Καµία ανάπτυξη χωρίς 

αειφορία και καµία αειφορία χωρίς ανάπτυξη» ήταν η φράση που εγκαθίδρυε τον παραπάνω 

δεσµό. 

 
Όµως αυτή η λύση δεν ήταν τίποτα άλλο από την επανάληψη του ήδη δοκιµασµένου «τρικ» 

σύµφωνα µε το οποίο κάθε φορά που κάποια καταστρεπτικά αποτελέσµατα της ανάπτυξης 

αναγνωρίζονταν, ή έννοια της ανάπτυξης «ξεχείλωνε» και άλλο, ώστε να µπορέσει να 
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συµπεριλάβει τόσο την «πληγή» (δηλαδή το πρόβληµα), όσο και την «θεραπεία». Το ίδιο είχε 

συµβεί, για παράδειγµα, και στις αρχές τις δεκαετίας του ’70 όταν έγινε αντιληπτό ότι το 

κυνήγι της ανάπτυξης ουσιαστικά συντελούσε στην αύξηση  της φτώχιας.  Τότε προτάθηκε η 

έννοια της «δίκαιης ανάπτυξης» (equitable development) ως λύση. Με την ίδια λογική, η 

έκθεση Brundtland, ενσωµάτωνε το ενδιαφέρον για το περιβάλλον στην έννοια της 

ανάπτυξης, προβάλλοντας την «αειφόρο ανάπτυξη» ως την εννοιολογική στέγη τόσο της 

καταπάτησης όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

4.2.1 Η έκθεση Brundtland και η αειφόρος ή βιώσιµη ανάπτυξη 

 
Σύµφωνα µε την έκθεση Brundtland ένας πιο αναλυτικός ορισµός της αειφόρου/βιώσιµης 

ανάπτυξης, που υποδεικνύει σε µεγαλύτερο βαθµό κάποια από τα βασικά της σηµεία, είναι ο 

εξής: (W.C.E.D. 1987) 

 

«Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης συνεπάγεται όρια – όχι απόλυτα όρια αλλά περιορισµούς – 

που επιβάλλονται από την σηµερινή κατάσταση της τεχνολογίας και κοινωνικής οργάνωσης των 

περιβαλλοντικών πόρων και από την ικανότητα της βιόσφαιρας να απορροφά τις συνέπειες της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Αλλά τεχνολογία και κοινωνική οργάνωση µπορούν και οι δύο να 

επηρεαστούν και να βελτιωθούν ώστε να οδηγήσουν σε µια νέα εποχή οικονοµικής 

µεγέθυνσης. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η εκτεταµένη φτώχεια δεν είναι πλέον αναπόφευκτη. 

... Ένας κόσµος στον οποίο η φτώχεια θα είναι ενδηµική, πάντα θα είναι επιρρεπής σε 

οικολογικές και άλλες καταστροφές.  

 

Το να καλυφθούν οι ουσιώδεις ανάγκες απαιτεί, όχι µόνον µια νέα εποχή οικονοµικής 

µεγέθυνσης για τα έθνη στα οποία η πλειοψηφία είναι φτωχοί, αλλά και µια διαβεβαίωση ότι 

αυτοί οι φτωχοί θα πάρουν ένα δίκαιο µερίδιο από τους πόρους που απαιτούνται για να 

στηριχθεί αυτή η ανάπτυξη. Μια τέτοια ισότητα θα µπορούσε να υποστηριχθεί από πολιτικά 

συστήµατα τα οποία εξασφαλίζουν αποτελεσµατική συµµετοχή των πολιτών στη λήψη 

αποφάσεων και από µεγαλύτερη δηµοκρατία στη διεθνή λήψη αποφάσεων. 

 

..Η βιώσιµη ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µόνον αν το µέγεθος του πληθυσµού και της 

οικονοµικής µεγέθυνσης είναι σε αρµονία µε το µεταβαλλόµενο παραγωγικό δυναµικό των 

οικοσυστηµάτων. Τέλος, η βιώσιµη ανάπτυξη δεν είναι µια σταθερή κατάσταση αρµονίας, 

αλλά µάλλον µια διαδικασία αλλαγής, στην οποία η εκµετάλλευση των πόρων, η κατεύθυνση 
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των επενδύσεων και η θεσµική αλλαγή είναι συνεπείς µε τις µελλοντικές καθώς και µε τις 

τωρινές ανάγκες. ∆εν ισχυριζόµαστε ότι η διαδικασία είναι εύκολη. Επίπονες επιλογές πρέπει 

να γίνουν. Έτσι, σε τελική ανάλυση, η βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί στην πολιτική 

βούληση». 

 

Η Επιτροπή (W.C.E.D.) κάνει µια σειρά σωστών διαπιστώσεων, για την αύξηση των 

ανισοτήτων, της φτώχειας, που αφορά στην πλειοψηφία των πολιτών, της υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος και της ανάγκης εξάλειψής τους. Αναφέρεται στην ανάγκη συµµετοχής των 

πολιτών στη λήψη αποφάσεων και στη σηµασία της πολιτικής βούλησης. Αναφέρεται όµως 

σε µια νέα εποχή οικονοµικής µεγέθυνσης, και αντιµετωπίζει τα οικοσύστηµα ως ένα 

παραγωγικό δυναµικό. Περιορίζεται στην ανάγκη λήψης µέτρων ορθολογικής 

διαχείρισης των φυσικών διαθεσίµων του πλανήτη, ώστε να αρκέσουν και για τις επόµενες 

γενεές. (Ρόκος, 2005α)  

 

Είναι πολύ σηµαντικό να διαπιστωθεί ότι και µε το νέο νόηµα, στην πράξη, η ανάπτυξη 

παραµένει να εξυπηρετεί πάντα τον σκοπό για το οποίον επινοήθηκε: την αύξηση του 

ΑΕΠ. Κατά αυτόν τον τρόπο, η έκθεση Brundtland καταλήγει να προτείνει την συνέχεια της 

ανάπτυξης µε στόχο όµως αυτή τη φορά να αναχαιτίσει και την οικολογική καταστροφή για 

τις επόµενες γενιές. Έτσι, καινούργιες περιοχές για παρέµβαση ανοίγουν, η φύση καθίσταται 

ένα πεδίο πολιτικής και µία νέα τάξη τεχνοκρατών αισθάνονται την υποχρέωση να 

προσπαθήσουν να αποτρέψουν την ανάπτυξη από το τέλµα που έχει περιέλθει. (Sachs 1999) 

 

Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι και αυτή µια µερική θεωρία και πρακτική ανάπτυξης, γιατί 

αντιµετωπίζει το όλον της ολοκληρωµένης ανάπτυξης ως σύνολο αποσπασµατικών 

ανεξάρτητων µέτρων στα πεδία της οικονοµίας, της κοινωνίας, της πολιτικής, του 

πολιτισµού, της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος. Είναι θεµελιωµένη στην έννοια της 

βιωσιµότητας, π.χ. της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων µε βασικό θεµέλιο την 

ανταγωνιστικότητα, στη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος µε αύξηση του 

απαιτούµενου για σύνταξη χρόνου εργασίας, της βιωσιµότητας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος που επικεντρώνεται στην εξειδίκευση και στην υιοθέτηση επιχειρηµατικών 

πρακτικών ώστε να παράγει το κατάλληλα τεχνικά και επαγγελµατικά καταρτισµένο 

παραγωγικό δυναµικό. (Ρόκος, 2005α) 
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Ο ορισµός της γεννά ερωτήµατα σε επίπεδο θεωρίας και πράξης. Η βιώσιµη ανάπτυξη θα 

αφορά όλους τους ανθρώπους σε κάθε χώρα και κάθε περιφέρειά και θα αφορά όλες τις 

ανάγκες τους. Ποιες όµως είναι οι ανάγκες αυτές και ποιοι τις καθορίζουν; Είναι ίδιες οι 

ανάγκες για κάθε γωνιά του πλανήτη και για κάθε πολιτισµό; Ποιες είναι οι ιεραρχήσεις τους 

στο χώρο και στο χρόνο; Ποιες είναι οι µελλοντικές ανάγκες των επόµενων γενεών, ποιος 

µπορεί να τις καθορίσει και µε ποιον τρόπο. 

 

4.3 Βασικά προβλήµατα και αιτίες της σηµερινής κατάστασης 

 
Η ραγδαία εκβιοµηχάνιση των δύο τελευταίων αιώνων σε συνδυασµό µε την αλόγιστη 

χρήση των φυσικών πόρων προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες παραγωγής, 

οδήγησαν στα µεγάλα οικολογικά και όχι µόνο προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 

ανθρωπότητα σε παγκόσµιο επίπεδο σήµερα. Ανεργία, φτώχεια, πείνα που δεν αφορά µόνο 

στον Τρίτο Κόσµο, άσχηµες συνθήκες ζωής στις µεγάλες µεγαλουπόλεις, υποβάθµιση των 

εδαφών, εξάντληση των ενεργειακών αποθεµάτων αποτελούν κάποια µόνο από τα 

προβλήµατα. (Μπιτσάκης 2005, Παπαδηµητρίου 2005) 

 

Αποδείχτηκε ότι η τεχνολογική ανάπτυξη παρείχε στον άνθρωπο τεράστιες δυνατότητες και 

η εφαρµογή τους επέφερε αποτελέσµατα που ο άνθρωπος όµως δεν κατόρθωσε να ελέγξει. 

Ο άνθρωπος δεν προέβλεψε τις µακροπρόθεσµες συνέπειες των επεµβάσεών του στο φυσικό 

και ανθρωπογενές περιβάλλον και ακόµη και τώρα επωφελείται των δυνατοτήτων της 

τεχνολογίας στο έπακρο. «Oι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο ύψος της τελειότητας των 

δηµιουργηµάτων τους, τα οποία δεν είναι σε θέση να τα ελέγξουν υπεύθυνα». (Παπαδηµητρίου 

2005) 

 

Η επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη ταυτίστηκε από την αστική σκέψη µε την 

κοινωνική πρόοδο. Η άνοδος της αστικής τάξης άλλωστε είναι αλληλένδετη µε την 

ανάπτυξη των νεότερων επιστηµών και της τεχνολογίας. Η επιστηµονική σκέψη όπως είδαµε 

και στα προηγούµενα κεφάλαια θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε µέσο διαφώτισης των 

ανθρώπων αλλά και την απαραίτητη προϋπόθεση για ένα κράτος δικαίου και ορθού 

λόγου. Αλλά η γνώση είναι και δύναµη µε την οποία ο άνθρωπος µπορεί να χρησιµοποιήσει 

και τη φύση προς όφελός του. Είναι το θεµέλιο πάνω στο οποίο θα µπορέσει να βασιστεί η 

πρόοδος προκειµένου να λυτρώσει τον άνθρωπο από την ένδεια και να τον οδηγήσει στην 

κοινωνία της αφθονίας. Άλλαξε ιδιαίτερα αυτή η αντίληψη σήµερα; Ακόµη και σήµερα η 
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τεχνολογική και οικονοµική ανάπτυξη ταυτίζεται από τους υποστηρικτές της µε την πρόοδο. 

(Μπιτσάκης 2005) 

 

Από την άποψη της οικονοµικής ανάπτυξης η τεχνολογική πρόοδος είχε ως αποτέλεσµα την 

πρωτοφανή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, και κατά συνέπεια την πρωτοφανή 

αύξηση κοινωνικού πλούτου και κεφαλαίου. Η συσσώρευση κεφαλαίου όµως οδήγησε 

µέσω του ανταγωνισµού σε πρωτοφανή συγκεντροποίηση. Οπότε σήµερα την παγκόσµια 

οικονοµία την ελέγχει ένας αριθµός πολυεθνικών που καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και την 

παγκόσµια πολιτική.  

 

Πάντως η παγκοσµιοποίηση γεννά νέες αντιθέσεις, αντιθέσεις ανάµεσα στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων, αντιθέσεις ανάµεσα στις καπιταλιστικές µητροπόλεις και τον Τρίτο Κόσµο, 

ανάµεσα στις πολυεθνικές, ανάµεσα στο κεφάλαιο και την εργασία. Σύµφωνα µε τους 

οικονοµολόγους η ελεύθερη αγορά θα λειτουργήσει εξισορροπητικά άλλα η πραγµατικότητα 

τους διαψεύδει. Πάντως κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι η παγκοσµιοποίηση είχε ως 

συνέπεια την ένταση της εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης, την ένταση της ανεργίας, 

και την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων, συνεπώς την όξυνση της αντίθεσης φτώχειας 

και πλούτου. (Μπιτσάκης 2005) Η ανάπτυξη σήµερα κυριαρχείται από τον ανταγωνισµό σε 

όλα τα επίπεδα. Μεταξύ των αγορών, µεταξύ των κρατών και των λαών, µεταξύ των ίδιων 

των ανθρώπων ως επιστηµόνων, ως εργαζόµενων, ως δηµιουργών. Κυριαρχεί ο στόχος της 

µεγιστοποίησης του άµεσου κέρδους, η οµογενοποίηση των πολιτισµών στο πλαίσιο της 

παγκοσµιοποίησης. (Ρόκος 2005α) 

 

Βασική αιτία όµως για όλα τα παραπάνω θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι η συµβατική 

αντίληψη για την ανάπτυξη η οποία υπερισχύει των άλλων αντιλήψεων που έχουν 

διατυπωθεί. Η ανάπτυξη και σήµερα ακόµη συνεχίζει να έχει την έννοια της οικονοµικής 

µεγέθυνσης. ∆είκτης της προόδου θεωρείται η κίνηση του Aκαθαρίστου Eθνικού Προϊόντος 

(AEΠ), οπότε το κατά κεφαλήν AEΠ µετατρέπεται σε µέτρο του βιοτικού επιπέδου. 

Οπότε ως στόχοι της αναπτυξιακής προσπάθειας µιας χώρας τίθενται η αύξηση της 

οικονοµικής παραγωγής, η µεγιστοποίηση των επενδύσεων και των πωλήσεων αγαθών. Όµως 

οι παραπάνω στόχοι δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

των ανθρώπων για τα πλατύτερα και ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα. (Παπαδηµητρίου 

2005) 
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Η αύξηση των οικονοµικών µεγεθών, όπως της ζήτησης, της παραγωγής, του ΑΕΠ ως δείκτες 

της ανάπτυξης και της βιοµηχανικής ωριµότητας µιας χώρας, συντελούν και στον διαχωρισµό 

των «αναπτυγµένων» χωρών από τις «υπανάπτυκτες» χώρες. (Παπαδηµητρίου 2005) Βασικό 

κριτήριο διάκρισης και κατηγοριοποίησης των χωρών αποτελεί το επίπεδο, η έκταση και 

το βάθος της βιοµηχανικής τους δραστηριότητας. Οπότε µε βάση αυτό το κριτήριο 

θεωρείται µια χώρα ως αναπτυγµένη ακόµη και αν αντιµετωπίζει σηµαντικά κοινωνικά 

προβλήµατα, όπως ανεργία, αυξανόµενο ποσοστό πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της 

φτώχειας, υποβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών κ.λ.π. Σήµερα 

αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι «ότι µέσα στον αναπτυγµένο κόσµο συµπεριλαµβάνονται και 

συνυπάρχουν όλο και περισσότερες περιφέρειες, (αλλά και γκέτο µεγαλουπόλεων), στις όποιες 

µεγάλες οµάδες πληθυσµών διαβιούν σε συνθήκες µερικώς ή απολύτως ‘υποανάπτυκτες’, και 

ότι µέσα στις υποανάπτυκτες χώρες και περιφέρειες συµπεριλαµβάνονται και συνυπάρχουν 

µικρές κατά κανόνα ελίτ πληθυσµών οι οποίες διαβιούν, µε οικονοµικούς όρους, σε συνθήκες 

‘υπεραναπτυγµένων’ χωρών». Οι ελίτ αυτές αποτελούν και τους φορείς επιρροής των 

αναπτυγµένων χωρών στις υπανάπτυκτες χώρες. (Ρόκος 2005α) 

 

Με βάση τα καθαρά οικονοµικά κριτήρια–στόχους το χάσµα µεταξύ των «αναπτυγµένων» 

και υπανάπτυκτων χωρών συνεχώς αυξάνεται». (Παπαδηµητρίου 2005) Συνεχίζεται, 

παρόλα αυτά, στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης και της επιβολής του κεφαλαιοκρατικού 

τρόπου παραγωγής, η «καταλήστευση» των πρώτων υλών και η εκµετάλλευση της 

φθηνής εργατικής δύναµης των χωρών του Τρίτου Κόσµου µέσω των επενδύσεων από τις 

αναπτυγµένες χώρες στη βιοµηχανία και στη γεωργία τους. (Μπιτσάκης 2005) «Το µόνο 

πράγµα που η «πολιτισµένη» ∆ύση εξάγει σε αυτές τις χώρες, αντί για πολιτισµό, είναι 

πραξικοπηµατικές τεχνικές, όπλα και τηλεοράσεις που επιδεικνύουν καταναλωτικά πρότυπα τα 

οποία είναι ανέφικτα γι’ αυτούς τους φτωχούς πληθυσµούς». (Καστοριάδης 1993) 

 

Πάντως δε θα µπορέσει να συνεχιστεί αυτή η στάση αδιαφορίας για τη δυστυχία του 

Τρίτου Κόσµου ή του αναπτυσσόµενου κόσµου επ’ αόριστο. Γιατί ναι µεν ο αναπτυγµένος 

κόσµος βραχυπρόθεσµα αφήνει αυτούς τους ανθρώπους να λιµοκτονούν αλλά και αυτοί µε τη 

σειρά τους θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τη ζωή τους και θα µεταναστεύσουν. Οπότε που 

θα µεταναστεύσουν; Μα φυσικά στην «πολιτισµένη» ∆ύση. Το φαινόµενο της 

µετανάστευσης, καθώς οι δηµογραφικές πιέσεις µεγαλώνουν, θα παίρνει όλο και 

µεγαλύτερες διαστάσεις. 
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«H οικονοµική µεγέθυνση, η αύξηση του όγκου της οικονοµίας, η συνολική ποσότητα 

εµπορευµάτων και το µέγεθος του επιχειρηµατικού κέρδους δεν είναι πράγµατα ταυτόσηµα µε 

την ανάπτυξη ολόκληρης της κοινωνίας. Σε κάθε κοινωνία εκτός από την οικονοµία υπάρχει 

και το πολιτικό σύστηµα, το πολιτιστικό σύστηµα, οι διάφορες κοινωνικές ρυθµίσεις και δοµές 

καθώς και η γεωγραφία και η οικολογία της χώρας. H “κατάλληλη ανάπτυξη” θα όφειλε να 

ασχολείται µε την ισόρροπη αντιµετώπιση όλων αυτών των τοµέων, ώστε να γίνει δυνατή η 

ικανοποίηση των πραγµατικών αναγκών του πληθυσµού και όχι µόνο των στρωµάτων που 

διαθέτουν αγοραστική δύναµη». (Παπαδηµητρίου 2005) 

 

Μεγάλη ευθύνη πάντως φέρουν οι πολιτικές ηγεσίες των ισχυρών κρατών που, παρόλο 

που τα προβλήµατα είναι εµφανή και έχουν λάβει παγκόσµιες διαστάσεις, συνεχίζουν να 

ακολουθούν πολιτικές που ουσιαστικά οδηγούν στην οικολογική καταστροφή απειλώντας 

έτσι την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου. Είναι µια ταυτόχρονα ανεύθυνη αλλά και παράλογη 

στάση γιατί αποφασίζουν ουσιαστικά για το θάνατο των λαών τους και των ίδιων. 

Προκειµένου µάλιστα να µην απειληθεί η πλανητική ηγεµονία κάποιων κρατών, όπως οι 

ΗΠΑ, να εξασφαλιστούν αγορές για τα προϊόντα τους ή η προµήθεια πρώτων υλών για την 

παραγωγή τους και µε το πρόσχηµα της εγκαθίδρυσης της δηµοκρατίας και της ελευθερίας 

ξεσπούν πόλεµοι. Είτε µε την ξεκάθαρη επέµβαση αυτών των κρατών όπως ο πόλεµος στο 

Ιράκ, είτε µε την έµµεση υποστήριξη κάποιας πλευράς σε εµφύλιους πολέµους όπως οι 

εµφύλιοι πόλεµοι στην Αφρική. «Χρησιµοποιώντας χωρίς δισταγµό όλα τα µέσα της 

σύγχρονης επιστήµης και της επιστηµονικής τεχνολογίας: από την προπαγάνδα των ΜΜΕ, τις 

υποκινούµενες δικτατορίες, µέχρι τους τοπικούς πολέµους και το ανακυκλωµένο ουράνιο. Σε 

ένα άλλο επίπεδο οι ΗΠΑ και οι σοσιαλδηµοκρατικές ύαινες της Ε.Ε. έφτασαν µε απερίγραπτο 

κυνισµό να µιλούν για «ανθρωπιστικούς» βοµβαρδισµούς, για χρήση βίας χάριν των «αξιών» 

και να βοµβαρδίζουν χωρίς καν να ζητούν την τυπική έγκριση του υποχείριου ΟΗΕ.» 

(Μπιτσάκης 2005) 

 

Επίσης, δε γίνονται σοβαρές προσπάθειες σε παγκόσµιο πολιτικό επίπεδο για την προστασία 

του περιβάλλοντος. ∆εν αποφασίζεται από κοινού η τήρηση κάποιων συµφωνιών και η 

επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση αθέτησης. Οι διασκέψεις είναι αναποτελεσµατικές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της αδυναµίας λήψης έγκαιρης και παγκόσµιας απόφασης 

αποτελεί το Πρωτόκολλο του Κιότο74 που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου του 2005 ενώ 

                                                 
74 Το λεγόµενο Πρωτόκολλο του Κιότο «ανέθετε» στον ανεπτυγµένο κόσµο να περιορίσει τις εκποµπές βλαβερών αερίων σε 
ποσοστό 5% κάτω από τα επίπεδα του 1990 και µε χρονικό ορίζοντα µεταξύ του 2008 και του 2012. Μια χώρα µπορεί να 
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είχε ήδη προταθεί από το 1997. Μάλιστα οι ΗΠΑ µε ευθύνη της κυβέρνησης Μπους 

αποχώρησαν από το Πρωτόκολλο, µε αυτόν τον τρόπο «πήραν» µαζί τους και το 25% των 

παγκόσµιων εκποµπών. Επιπλέον και τα µέτρα που λαµβάνονται κρίνονται ως ανεπαρκή 

ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, διότι χρησιµοποιούνται µεθοδολογίες και 

λύσεις ελεύθερης αγοράς που διέπονται από την έννοια της ανταγωνιστικότητας και της 

κερδοφορίας. Το πρόβληµα της προστασίας του περιβάλλοντος αντιµετωπίζεται µε λύσεις 

όπως το χρηµατιστήριο δικαιωµάτων εκποµπών. Τα παραπάνω ουσιαστικά θεσµοποιούν τη 

δυνατότητα ρύπανσης του περιβάλλοντος για τις ισχυρές βιοµηχανικές χώρες, αλλά και 

συνεχίζουν την εκµετάλλευση και την υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των «υπανάπτυκτων» 

χωρών και των χωρών του Τρίτου Κόσµου. (Ρόκος 2005α)  

 

Βασικό επιχείρηµα για την άρνηση λήψης γενικότερα κάποιων αυστηρών µέτρων αποτελεί ο 

ισχυρισµός ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τα αίτια και τις συνέπειες των προβληµάτων.  

Αποτελεί όντως βασικό πρόβληµα ότι επειδή δεν είναι εφικτή η ακριβής πρόβλεψη τόσο για 

τις ίδιες τις συνέπειες στο περιβάλλον όσο και για το χρονικό ορίζοντά τους - το περιθώριο 

της αβεβαιότητας στα στοιχεία και τις εξελικτικές προοπτικές για το περιβάλλον της Γης 

είναι πολύ µεγάλο - δεν αποφασίζονται κάποια σοβαρά µέτρα αντιµετώπισης των 

προβληµάτων και δεν υιοθετείται µία στάση «σωφροσύνης». ∆εν υπάρχει σήµερα η έννοια 

του «προνοώ» δεδοµένου ότι υπάρχει κάποιο ρίσκο ακόµη και αν αυτό δεν µπορεί µε 

σαφήνεια να προσδιοριστεί και οι πιθανότητες να συµβεί είναι αβέβαιες. (Καστοριάδης 1993) 

 

Εκτός όµως από τις πολιτικές ηγεσίες µεγάλη ευθύνη φέρουν και κάποιοι πανεπιστηµιακοί 

κύκλοι στο σηµερινό αδιέξοδο. Αντί να ασχολούνται µε την επιστηµονική διερεύνηση και 

ανάλυση του προβλήµατος και να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, ουσιαστικά γίνονται 

και αυτοί µέρος του συστήµατος, διατυπώνοντας θεωρίες που ουσιαστικά το στηρίζουν. 

(Μπιτσάκης 2005) Επιπλέον, η παιδεία όπως έχει σήµερα, µονοδιάστατη και εξειδικευµένη, 

ουσιαστικά αποδέχεται την κυρίαρχη ιδεολογία και προετοιµάζει τους µελλοντικούς 

«ενεργούς» πολίτες για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις επιταγές της 

ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας. Επίσης ο κατακερµατισµός της γνώσης 

οδήγησε στην αντίστοιχη οργάνωση των πανεπιστηµίων που µε τη σειρά τους διαµορφώνουν 

                                                                                                                                                         
πετύχει τους στόχους που της ορίζει το Πρωτόκολλο είτε µειώνοντας τις εκποµπές της, είτε, εναλλακτικά, χρησιµοποιώντας 
παράλληλα και κάποιους από τους λεγόµενους «ευέλικτους µηχανισµούς» (έργα κοινής υλοποίησης, µηχανισµός καθαρής 
ανάπτυξης, εµπόριο άνθρακα – δικαιώµατα εκποµπών) που διαθέτει το Πρωτόκολλο.  
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την ισχύουσα αντίληψη για την «ειδική», «επιστηµονική» και «τεχνολογική» έννοια της 

προόδου στον κόσµο (Ρόκος 2005α) 

 

Φυσικά, θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι γίνεται και σηµαντική ερευνητική και εκπαιδευτική 

προσπάθεια προκειµένου να βρεθούν λύσεις στο σηµερινό αδιέξοδο. Γίνεται δηλαδή 

προσπάθεια τόσο να οριστούν σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια και µε µεγαλύτερο βαθµό 

βεβαιότητας οι πραγµατικές διαστάσεις και προοπτικές του προβλήµατος όσο και να βρεθούν 

κάποιες λύσεις, και παράλληλα µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει συνειδητή η 

επίδραση της ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς της πραγµατικότητας, πόσο µάλλον στο 

περιβάλλον, προκειµένου να τεθούν οι βάσεις για έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό ανάπτυξης. 

 

Πάντως αρκετές αιχµές αφορούν και στη δράση των οικολογικών κινηµάτων, ότι 

περιορίζονται σε επιµέρους βελτιώσεις χωρίς να βλέπουν πέρα από τα όρια της αστικής 

κοινωνίας, οπότε δε θα είναι εφικτό µε τις προτάσεις τους να ξεπεραστεί η αντίθεση 

ανθρώπου και φύσης. (Μπιτσάκης 2005) Κατηγορούνται ότι επικεντρώνονται σε ζητήµατα 

που έχουν να κάνουν µε το περιβάλλον και δεν ασχολούνται µε τα «καυτά» κοινωνικά και 

πολιτικά ζητήµατα. Αυτό γίνεται και στα πλαίσια της προσπάθειάς τους να µη 

χαρακτηριστούν ως «δεξιοί» ή «αριστεροί». Αλλά δε γίνεται να µην παίρνει κάποιος θέση για 

τα πολύ σηµαντικά πολιτικά ζητήµατα που προκύπτουν. Με αυτό τον τρόπο τείνουν να 

δηµιουργήσουν ένα δικό τους λόµπυ. (Καστοριάδης 1993) 

 

Επιπλέον υπάρχει σε µεγάλο βαθµό η αντίληψη της αποκλειστικής ευθύνης του κράτους 

όσον αφορά στην ανάπτυξη αγνοώντας τις δυνατότητες αλλά και τις ευθύνες των πολιτών 

και των ενώσεών τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα στην καλύτερη περίπτωση οι εθνικοί και 

κοινοτικοί πόροι απλώς να «απορροφούνται» την τελευταία στιγµή. Άσχετα από τις 

προσωπικές πεποιθήσεις του καθενός που µάλιστα µπορεί να είναι και αντίθετες στην 

αντίληψη της οικονοµικής µεγέθυνσης που έχει κυριαρχήσει σε παγκόσµιο επίπεδο, 

αναγνωρίζεται στο κράτος, σε εθνικούς σχηµατισµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 

διεθνείς οργανώσεις, όπως η ∆ιεθνής Τράπεζα, η κύρια ευθύνη και ο αποκλειστικός ρόλος 

του καθορισµού της «ιδεολογίας και της ποιότητας της ανάπτυξης» και της «αναπτυξιακής 

πορείας» της κάθε χώρας. (Ρόκος 2005α) 

 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια επαναπροσδιορισµού της έννοιας της 

ανάπτυξης χωρίς όµως να έχει συγκροτηθεί µία συνεκτική εναλλακτική θεωρία για την 
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ανάπτυξη. Συνεπώς είναι άµεση η ανάγκη διαµόρφωσης ενός κοινά αποδεκτού ορισµού 

της ανάπτυξης, σύµφωνα µε τον οποίο θα επηρεάζονται θετικά όλα τα επίπεδα της φυσικής 

και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρξει µια συµφωνία ως 

προς τον ορισµό της ανάπτυξης, τις αξίες, τους στόχους, από όλους (πολιτικούς, πολίτες, 

κρατικούς, δηµόσιους, ιδιωτικούς φορείς, επιστήµονες) σε παγκόσµιο επίπεδο, ώστε οι 

δράσεις να είναι συµβατές µεταξύ τους,  να µην αλληλοαναιρούνται και να είναι εφικτός ένας 

σωστός σχεδιασµός και συντονισµός.  

 

Σε αυτή τη συµφωνία έγκειται και η δυσκολία του όλου εγχειρήµατος. Υπάρχει προφανώς 

διαφορά στις αντιλήψεις περί ανάπτυξης µεταξύ αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων 

χωρών, µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας αλλά υπάρχει και µια µεγάλη ποικιλοµορφία 

αντιλήψεων στους ίδιους τους πολίτες. Ο καθένας «µε βάση τόσο το αξιακό, ιδεολογικό, 

κοσµοθεωρητικό, πολιτικό και πολιτισµικό, όσο και το επιστηµονικό και επαγγελµατικό του 

«ιδίωµα» αλλά και τις εµπειρίες της καθηµερινής του ζωής» αντιλαµβάνεται διαφορετικά την 

έννοια της ανάπτυξης και συνήθως τα όριά της περιορίζονται στα όρια των οικειότερων µε 

αυτόν «συµφερόντων» του. (Ρόκος 2005α) 

 

Οπότε η ανάπτυξη περιορίζεται σε συγκεκριµένους τοµείς, όπως συνηθέστερα στον 

οικονοµικό τοµέα, ή σε καθαρά τοπικό επίπεδο αγνοώντας έτσι τις συνέπειες τυχόν 

µονοµερών δράσεων τόσο στο ευρύτερο σύνολο όσο και στο περιβάλλον και µη 

συµβαδίζοντας µε τις ανάγκες του ευρύτερου συνόλου. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι 

υιοθετείται το ίδιο µοντέλο ανάπτυξης παντού αγνοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες µιας 

περιοχής. 

 

4.4 Σχέση τεχνολογίας και ευηµερίας 

 

∆εδοµένου των δυνατοτήτων που παρέχει στον άνθρωπο η τεχνολογία, αναρωτιέται κανείς 

κατά πόσο τεχνολογική ανάπτυξη και ευηµερία µπορούν τελικά να συµβαδίσουν. Μια 

τέτοιου είδους διερεύνηση είναι πολύ σηµαντική, δεδοµένου του βασικού στόχου 

«εκσυγχρονισµού» που τίθεται για τις περισσότερες χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 

(Μπιτσάκης 2005) 

 

Ιστορικά, η έννοια της τεχνικής προόδου ήταν µεν διάχυτη στις αντιλήψεις των αρχαίων 

φιλοσόφων, εντούτοις κατείχε δευτερεύουσα θέση στα συγγράµµατά τους. Παρά τις 
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τεχνικές καινοτοµίες και εφευρέσεις75 η τεχνική πρόοδος, κυρίως λόγω δουλείας, δεν 

απασχόλησε σε κυρίαρχο βαθµό τους φιλόσοφους οι οποίοι λόγω της «αριστοκρατικής» 

αντίληψης τους για την επιστήµη παρέµεναν αποκοµµένοι από την παραγωγή. Για 

παράδειγµα ο Πλάτων στους Νόµους µακαρίζει µια ουτοπική εποχή, τεχνολογικά 

καθυστερηµένη, χωρίς φτωχούς και πλούσιους, χωρίς άργυρο και χρυσό. Υπήρχαν φυσικά 

και αντίθετες απόψεις που χαιρέτιζαν τις τεχνικές εφαρµογές της επιστήµης όπως του 

ρωµαίου ποιητή Αντίπατρου, που χαιρέτιζε την εφεύρεση του νερόµυλου σαν την αυγή της 

χειραφέτησης των γυναικών και των δούλων. Στη µεσαιωνική κοινωνία λόγω των 

θεοκρατικών αντιλήψεων δεν µπορούσε να γίνει λόγος γενικότερα για πρόοδο (κοινωνική, 

τεχνολογική, επιστηµονική). Όµως «η αστική τάξη άρχισε να γεννιέται στο εσωτερικό της 

φεουδαρχικής κοινωνίας ως η ιστορική της άρνηση, µαζί µε την ανάπτυξη των τεχνών, του 

εµπορίου, των πόλεων, την έναρξη των εξερευνήσεων και την εκµετάλλευση των 

«υποανάπτυκτων» χωρών, καθώς και µε τη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήµατος που θα 

κορυφωνόταν µε την ίδρυση των πρώτων πανεπιστηµίων προς το τέλος του Μεσαίωνα».  

 

Οπότε, από την «ανιδιοτελή» αντίληψη για τη γνώση-επιστήµη της αρχαιότητας γίνεται η 

µετάβαση στην ωφελιµιστική αντίληψη της ανερχόµενης αστικής τάξης. Η αστική τάξη 

είδε τη γνώση ως ένα χρήσιµο εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιήσει προς όφελός της. 

Επίσης είναι γεγονός ότι κυριάρχησε µια αισιόδοξη άποψη γενικότερα για την πρόοδο, 

«πίστεψαν στην παντοδυναµία της γνώσης και της τεχνικής», χωρίς όµως να σηµαίνει 

αυτό ότι δεν υπήρχαν και εκείνοι που αναγνώρισαν και κατέγραψαν και τις αρνητικές 

συνέπειες της προόδου, που συνδέονταν φυσικά µε τον τρόπο της µετάβασης από τη 

φεουδαρχική στην αστική κοινωνία και όχι µε την ίδια τη φύση της τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Η µετάβαση αυτή συνοδεύτηκε από διάφορες κοινωνικές αντιφάσεις. Από την πλευρά της 

αστικής τάξης ο πλούτος από το εµπόριο, τη βιοτεχνία, την εκµετάλλευση των αποικιών και 

τους πολέµους, η επιστήµη, οι καλές τέχνες, και από την άλλη στο επίπεδο της αγροτιάς και 

του προλεταριάτου, η φτώχεια και η αµάθεια. Με την είσοδο πλέον στο βιοµηχανικό 

                                                 
75 Ξέρουµε ήδη αρκετά για τις φιλοσοφικές αναζητήσεις των αρχαίων Ελλήνων, συµπεριλαµβανοµένων και των Βυζαντινών, 
για τα καλλιτεχνικά τους δηµιουργήµατα, για την ιστορία τους, εντρυφώντας στα κείµενά τους ή παρακολουθώντας τις 
αρχαιολογικές έρευνες. Υπάρχει, όµως, µια πλευρά του πολιτισµού τους λιγότερο γνωστή, αυτή της τεχνικής και 
τεχνολογικής εξέλιξής τους. Κι εδώ τα επιτεύγµατα ήταν λαµπρά και δείχνουν ότι κάποιοι κανόνες φυσικής, γεωµετρίας, 
µαθηµατικών, χηµείας, µηχανικής, στατικής και πολλών άλλων επιστηµών δεν ήταν άγνωστοι και αποτέλεσαν τη βάση και 
τον οδηγό για κατασκευές, όργανα και εργαλεία που είχαν άµεση συνάφεια µε την καθηµερινότητά τους. Τέτοιες 
εντυπωσιακές για την εποχή τους εφευρέσεις είχαν να κάνουν µε πολεµικές επιχειρήσεις, µε τη ζωή και τη δόµηση 
ολόκληρης της πόλης και κάθε κτιρίου ξεχωριστά, µε τις καθηµερινές εργασίες τους, όπως τις γεωργικές, τις κτηνοτροφικές 
και άλλες, µε τη διαχείριση υδάτων, µε τη ναυσιπλοΐα και τη ναυπηγική, τη µίξη µετάλλων, την ψυχαγωγία, εν γένει µε την 
εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση του καθηµερινού ανθρώπινου βίου. (Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία 2007) 
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στάδιο δηµιουργούνται πρωτοφανείς δυνατότητες ανάπτυξης αλλά και πρωτοφανείς 

αντιθέσεις. 

 

Γενικά το ζήτηµα της ιστορικής εξέλιξης της ανθρωπότητας από την βιοµηχανική 

επανάσταση και µετά, δεν αντιµετωπίστηκε στην ολότητά του, αλλά αντιµετωπίστηκε κυρίως 

ως ένα «τεχνικό πρόβληµα παραγωγικών δυνάµεων», παραγνωρίζοντας «τη διαλεκτική 

ενότητα παραγωγικών δυνάµεων και σχέσεων παραγωγής». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

σκέψης, η φύση αποτέλεσε για τον άνθρωπο µια πηγή από την οποία µε τα κατάλληλα 

εργαλεία στα χέρια του (τεχνολογία) θα «θέριζε άφθονους καρπούς». 

 

Το σύστηµα παραγωγής ώθησε στο έπακρο την «επιστηµονική» εκµετάλλευση του ανθρώπου 

και της φύσης. Σίγουρα οφείλει να παραδεχτεί κανείς ότι η υλική κατάσταση της εργατικής 

τάξης έχει βελτιωθεί, ύστερα όµως από πολύχρονους αγώνες και ανθρώπινες θυσίες. Το 19ο 

αιώνα «το να ζεις», για τον εργάτη, «σήµαινε να µην πεθάνεις». Η καταστροφή των 

παραδοσιακών δοµών της υπαίθρου παρείχε όχι µόνο πρώτες ύλες αλλά και ανθρώπινο 

δυναµικό «ελεύθερο» από τους φεουδάρχες αλλά στερηµένο από ιδιοκτησία και διαθέσιµο 

για εργασία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Πάνω στην εξαθλίωση µέρους του 

πληθυσµού βασίστηκε η ανάπτυξη της βιοµηχανίας των επιστηµών και της τεχνικής. Ας 

µην ξεχνάει κανείς ότι µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, 

εφαρµόστηκαν διάφορες µέθοδοι «επιστηµονικής διαχείρισής» της, όπως η µέθοδος Taylor 

στην παραγωγική διαδικασία76 πολλών βιοµηχανιών, θεωρώντας τον εργάτη ένα µηχανικό 

εξάρτηµα. Από την εξατοµικευµένη εργασία που επέβαλε η µέθοδος Taylor, σήµερα έχoυν 

αρχίσει να υιοθετούνται καινούργια µοντέλα εργασίας τα οποία βασίζονται στην εργασία σε 

οµάδες προκειµένου να προωθηθεί η συλλογικότητα και η πρωτοβουλία στο χώρο εργασίας. 

 

Ένα άλλο θύµα της τεχνολογικής ανάπτυξης αποτελεί η φύση. Η βιοµηχανική ανάπτυξη 

µε την χρήση της τεχνολογίας έδρασε χωρίς προοπτική, µε τη λογική της άπειρης 

διαθεσιµότητας των φυσικών πόρων και της απεριόριστης δυνατότητας απορρόφησης 

των ανθρώπινων επεµβάσεων. Η φύση, όµως, αποτελεί «µια ολότητα σε δυναµική ισορροπία 

                                                 
76 Κατά τον Taylor: «Η ιδέα να κάνουµε τους εργάτες, τον ένα µετά τον άλλο, κάτω από την καθοδήγηση ενός ικανού 

καθηγητή, να εκτελούν την εργασία τους σύµφωνα µε τις νέες µεθόδους µέχρις ότου εφαρµόσουν µε συνεχή τρόπο και από 

συνήθεια έναν επιστηµονικό τρόπο εργασίας (µέθοδο που διαµορφώθηκε από κάποιον άλλο), η ιδέα αυτή, λέγω, είναι άµεσα 

αντίθετη µε την παλαιά ιδέα, κατά την οποία κάθε εργάτης είναι το πιο κατάλληλο πρόσωπο για να καθορίσει τον προσωπικό 

τρόπο µε τον οποίον εργάζεται.» 
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ανάµεσα στο έδαφος, την υδρόσφαιρα, την ατµόσφαιρα και τις µορφές ζωής: 

µικροοργανισµούς, ζώα, έντοµα, και φυτά». Επεµβαίνοντας ο άνθρωπος µε την τεχνολογία σε 

οποιοδήποτε από αυτά µπορεί να καταστρέψει αυτές τις ισορροπίες και να προκληθούν µη 

αντιστρέψιµες αλλαγές. Αυτό αποδεικνύουν άλλωστε σήµερα η ρύπανση της υδρόσφαιρας 

και της ατµόσφαιρας, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η κλιµατολογική αλλαγή, η εξάντληση 

των φυσικών αποθεµάτων. «Ο πλανήτης τείνει να γίνει µη φιλικός προς το ανθρώπινο είδος». 

(Μπιτσάκης 2005) Είναι σηµαντικό σε αυτό το σηµείο να αναλογιστεί κανείς πώς οι 

άνθρωποι στις παραδοσιακές κοινωνίες παρά την έλλειψη της τεχνογνωσίας είχαν µια 

απλοϊκή αλλά σαφή επίγνωση της ζωτικής τους εξάρτησης από το περιβάλλον. Οι 

παραδοσιακές, µη τεχνοδοµηµένες, οικονοµίες ήταν οικονοµίες ανακύκλωσης, ενώ οι 

σηµερινές είναι οικονοµίες σπατάλης. (Καστοριάδης 1993) 

 

Η εκµετάλλευση όµως δεν αφορούσε µόνο στην εκµετάλλευση του φυσικού πλούτου και της 

εργατικής τάξης των αναπτυγµένων χωρών αλλά και των τεχνολογικά υποδεέστερων χωρών. 

Μόνο που εκεί πλέον επιβάλλονται και σχέσεις εξάρτησης από τις αναπτυγµένες χώρες, 

δηµιουργείται η αντίθεση µεταξύ αναπτυγµένου και υπανάπτυκτου και ο βαθµός 

εκµετάλλευσης των εδαφών, των πρώτων υλών, της φθηνής εργατικής δύναµης είναι 

ασύγκριτα µεγαλύτερος. (Μπιτσάκης 2005) 

 

Όπως απέδειξε συνεπώς η ιστορία, ιδιαίτερα µέσα από τις αρνητικές συνέπειες της 

βιοµηχανικής–τεχνολογικής επανάστασης στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στη φύση, η 

τεχνολογική πρόοδος δε συνεπάγεται απαραίτητα και την κοινωνική ευηµερία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του συµπεράσµατος αποτελεί το γεγονός ότι στην 

κούρσα της ανάπτυξης αντί να µειώνεται το χάσµα µεταξύ των πλούσιων και των φτωχών, 

αυτό συνεχώς αυξάνεται. Ενώ το 1960 οι χώρες του Νότου ήταν 20 φορές φτωχότερες από 

τις χώρες του Βορρά, η διαφορά αυτή το 1980 αυξήθηκε στο 46. Οι πλούσιες χώρες κινούνται 

συνέχεια γρηγορότερα και ο λόγος είναι πολύ απλός· η προηγµένη τεχνολογία. Η ίδια 

ανισότητα υφίσταται και εντός των συνόρων µίας χώρας. Η προσπάθεια να µετατραπεί ο 

παραδοσιακός άνθρωπος σε έναν µοντέρνο άνθρωπο απέτυχε. (Sachs 1999) Οι προσδοκίες 

της αστικής τάξης για µια κοινωνία του ορθού λόγου και του δικαίου δεν επαληθεύτηκαν 

πλήρως. Η τεχνολογία έδωσε τεράστιες δυνατότητες στους ανθρώπους. Ας µην ξεχνάµε τις 

θετικές εφαρµογές της τεχνολογίας όπως στον τοµέα της ιατρικής, των επικοινωνιών, της 

ενηµέρωσης, των µεταφορών, της παραγωγής ενέργειας (ανανεώσιµες πηγές ενέργειας) κ.α. 

Η τεχνολογία είναι ουδέτερη, αλλά ο τρόπος που τη χειρίζεται ο άνθρωπος καθορίζει τη φύση 
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του αποτελέσµατος. Άρα δεν µπορεί να λύσει από µόνη της ούτε το ζήτηµα της κοινωνικής 

ευηµερίας σε παγκόσµιο επίπεδο άρα ούτε και το οικολογικό πρόβληµα. 

 

Όπως αναφέρει και ο Lynn White στο «The Historical Roots of Our Ecological Crisis», η σε 

µεγαλύτερο βαθµό εφαρµογή επιστήµης και τεχνολογίας δε θα βοηθήσει στην επίλυση 

του προβλήµατος, διότι πρέπει να αλλάξουν οι βασικές απόψεις της ανθρωπότητας για τη 

φύση. Πρέπει ο άνθρωπος να εγκαταλείψει την στάση «ανωτερότητας και περιφρόνησης» 

που τον καθιστά «πρόθυµο να την χρησιµοποιήσει για το παραµικρό του καπρίτσιο». (White 

1967) «Η επιστήµη είναι ανίκανη, ως επιστήµη, να θέσει τα όρια ή τους σκοπούς της 

[finalités]». Είναι ικανή να παρέχει επιστηµονικές απαντήσεις, να παρέχει τα κατάλληλα 

µέσα προκειµένου κάτι να είναι εφικτό αλλά δεν µπορεί να απαντήσει σχετικά µε το αν κάτι 

είναι «καλό» ή «κακό». Η πολιτική είναι εκείνη που θα θέσει σε κίνηση και την επιστήµη στο 

να διερευνήσει τις συνέπειες κάποιας ενέργειας ή τους τρόπους αποφυγής κάποιου 

ανεπιθύµητου αποτελέσµατος. (Καστοριάδης 1993) 

 

Η τεχνολογία στο πλαίσιο της ανάπτυξης µπορεί να χρησιµοποιείται για καλό ή για κακό 

ανάλογα µε το περιεχόµενο της ίδιας της ανάπτυξης. Επίσης µια τεχνολογία µπορεί να είναι 

κατάλληλη για µία κοινωνική οργάνωση και ακατάλληλη για µία άλλη. «Κάθε 

ανθρώπινη κοινωνία στο χώρο και το χρόνο, διαθέτει το δικό της διακριτό πολιτισµό, έτσι ώστε 

τα µέλη της να συµπεριφέρονται διαφορετικά σε ορισµένα σηµαντικά πεδία από τα µέλη 

οποιασδήποτε άλλης κοινωνίας»
77. Κάθε κοινωνία ανάλογα µε τα δίκτυα αξιών της και τους 

τρόπους σκέψης των µελών της, τα πρότυπα συµπεριφοράς της, καθορίζει τον τρόπο ζωής 

των µελών της και τον τρόπο επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζει. Αν τώρα σε 

συνδυασµό µε τα παραπάνω λάβει κανείς υπόψη του το γενικά αποδεκτό ορισµό της 

τεχνολογίας ως τη «συστηµατική εφαρµογή των διαφόρων πεδίων της ανθρώπινης γνώσης 

στην αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων», οδηγείται στο συµπέρασµα ότι η τεχνολογία 

αποτελεί µέρος του πολιτισµού µιας κοινωνίας. Αποτελεί συµπληρωµατικό µέρος της 

ανθρώπινης δραστηριότητας ακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνικής της 

κάθε κοινωνικής οργάνωσης σε συγκεκριµένο χώρο, χρόνο αλλά και φάση «ανάπτυξής» της. 

«Η τεχνολογία συνεπώς ολοκληρώνει συνεργιστικά την παράγωγη από την παιδεία και την 

έρευνα εφαρµοσµένη γνώση, µε την σωρευµένη πείρα των αισθήσεων και των τεχνικών 

εµπειριών των µελών µιας κοινωνικής οργάνωσης, στην κατεύθυνση επίλυσης των 

                                                 
77 A.Urevbu (1997), στη µελέτη του «Πολιτισµός και Τεχνολογία» την οποία δηµοσίευσε η Γραµµατεία της «∆εκαετίας για 
την Πολιτιστική Ανάπτυξη» (World Decade for Cultural Development 1988-1997) του ΟΗΕ και της UNESCO. 
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προβληµάτων τα οποία ανακύπτουν στη ζωή και στις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις τους µε το 

φυσικό και κοινωνικοοικονοµικό τους περιβάλλον, για την ικανοποίηση των πραγµατικών αλλά 

και των πλασµατικών αναγκών τους»
78

. (Ρόκος 2005α) 

 

Συµπερασµατικά, η θεοποίηση σήµερα της τεχνολογίας και των προϊόντων και 

υπηρεσιών της, αφορά κυρίως στις οικονοµικά εύρωστες οµάδες ή περιοχές των 

αναπτυγµένων κρατών, συµβάλλει στην οµογενοποίηση των πολιτισµών του πλανήτη, 

συνεισφέρει στην επέκταση του πεδίου του ανταγωνισµού των µεγάλων βιοµηχανικών χωρών 

µε στόχο την εκµετάλλευση των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίµων των τεχνολογικά 

«υπανάπτυκτων», φτάνοντας έως το σηµείο να «αξιοποιούνται» οι τοπικές διαµάχες και 

συρράξεις. Ακόµη και το δηµόσιο αγαθό της παιδείας προσαρµόζεται στις επιταγές της 

ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας. Επίσης 

εξυπηρετεί τα συµφέροντα των πλούσιων κρατών ως προς τον προσδιορισµό και τον τρόπο 

αντιµετώπισης και επίλυσης της ρύπανσης και µόλυνσης του περιβάλλοντος. Τέλος, 

εµπνέουν το όραµα του εκσυγχρονισµού χωρίς όµως να ικανοποιούν τις πραγµατικές ανάγκες 

της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσµού της γης για προϊόντα κατάλληλης τεχνολογίας, 

αποτελώντας το κριτήριο για το τι είναι σήµερα πολιτισµός, για το τι σηµαίνει πρόοδος της 

ανθρωπότητας και για το τι είναι τελικά ανάπτυξη.  

 

4.5 Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη σε αριθµούς 

 

Προκειµένου να εξετάσουµε µια εικόνα ενδεικτική της «ανάπτυξης» σε πλανητικό 

επίπεδο αλλά και τη φύση και την ποιότητά της, θα χρησιµοποιηθούν στοιχεία από µια 

αξιόπιστη διεθνώς πηγή και συγκεκριµένα τα στοιχεία του Human Development Report 

Office του Πρoγράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Development 

Programme UNDP)79 που παρατίθενται από τον καθηγητή ∆ηµήτρη Ρόκο στο κείµενό του 

«Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Από τις Θεωρίες στην Πράξη» µε βάση τις εκθέσεις 

του 1999, 2001, 2002 και 2003 σε συνδυασµό µε στοιχεία από τις εκθέσεις του UNDP των 

ετών 2003, 2005 και 2006. Συγκεκριµένα το 1997: (Ρόκος 2005β) 

                                                 
78 Ρόκος ∆. (1995). «Νέες τεχνικές στην Υδρολογική Έρευνα. Φωτοερµηνεία, Τηλεπισκόπηση. Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών», στο Γ.Τσακίρης (υπεύθυνος έκδοσης) «Υδατικοί Πόροι: Ι Τεχνική Υδρολογία», Εκδόσεις Συµµετρία, 
Αθήνα. 
79 Το UNDP είναι το παγκόσµιο δίκτυο ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών. Είναι ένας οργανισµός που προτείνει την αλλαγή 
και συνδέει τις χώρες µε τη γνώση, την εµπειρία και τους πόρους ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους να χτίσουν µια 
καλύτερη ζωή. ∆ραστηριοποείται σε 166 χώρες δουλεύοντας µαζί τους µε τις δικές τους λύσεις για την αντιµετώπιση των 
παγκόσµιων και εθνικών αναπτυξιακών προκλήσεων. (UNDP 2007) 
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• το πλουσιότερο 20% του πληθυσµού της γης, µοιραζόταν το 86% του παγκόσµιου 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π.), το µέσων εισοδηµάτων 60% µοιραζόταν 

το 13%, ενώ το φτωχότερο 20% µοιραζόταν µόλις το 1% του παγκόσµιου Α.Ε.Π.,  

• το πλουσιότερο 20% µοιραζόταν το 82% των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, το 

µέσων εισοδηµάτων 60% µοιραζόταν το 17% και το φτωχότερο 20% µόλις το 1%,  

• το πλουσιότερο 20% µοιραζόταν το 68% των άµεσων ξένων επενδύσεων, το µέσων 

εισοδηµάτων 60% το 31% και το φτωχότερο 20% µόλις το 1%,  

• το πλουσιότερο 20% διέθετε το 93,3% των χρηστών του διαδικτύου, το µέσων 

εισοδηµάτων 60% διέθετε το 6,5% και το φτωχότερο 20% διέθετε µόλις το 0,2%,  

• οι χώρες του O.E.C.D. µε το 19% του παγκόσµιου πληθυσµού της γης είχαν το 71% 

του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών, το 58% των άµεσων ξένων 

επενδύσεων και το 91% του συνόλου των χρηστών του διαδικτύου.  

 

Ακόµη, οι διακόσιοι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη υπερδιπλασίασαν την καθαρή αξία 

των περιουσιών τους στα τέσσερα χρόνια ως το 1998 φθάνοντάς την σε περισσότερα από 1 

τρις δολάρια, περισσότερα δηλαδή απ’ όσα κατέχει το 41% του παγκόσµιου πληθυσµού, ενώ 

οι τρεις µεγαλύτεροι δισεκατοµµυριούχοι είχαν ενεργητικό µεγαλύτερο από το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν όλων των ελάχιστα αναπτυγµένων χωρών και των 600 εκατοµµυρίων 

κατοίκων τους. 

  

Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε τον εικοστό αιώνα και η οποία εκτιµάται από την 

Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη του 1999 του UNDP ως τεράστια, η φτώχεια και η 

κοινωνική ανισότητα εξακολουθούν να βρίσκονται παντού, τόσο στις «αναπτυσσόµενες» 

όσο και στις «αναπτυγµένες» χώρες. Συγκεκριµένα:  

• στις «αναπτυσσόµενες» χώρες, µε τροµακτικές και στο εσωτερικό τους ανισότητες 

σε περιφερειακό και πολιτικό επίπεδο αλλά και µεταξύ ανδρών και γυναικών,  

- περισσότεροι από το ένα τέταρτο των 4.5 δις κατοίκων τους εξακολουθούν να 

µη έχουν πρόσβαση στη γνώση και στις ελάχιστες ατοµικές και δηµόσιες 

υπηρεσίες, το δε προσδόκιµο της ζωής τους δεν ξεπερνά τα 40 χρόνια,  

- περίπου 1.3 δις του πληθυσµού τους δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό,  

- περίπου 840 εκατοµµύρια ανθρώπων υποσιτίζονται,  

- ένα στα εφτά παιδιά δεν αποκτά ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση κλπ.  
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• στις βιοµηχανικές ή αλλιώς «αναπτυγµένες» χώρες απ’ την άλλη µεριά, και πάλι µε 

σηµαντικότατες εσωτερικές ταξικές και περιφερειακές ανισότητες, ένας στους οκτώ 

κατοίκους ακόµη και των πλουσιοτέρων χωρών του κόσµου επηρεάζεται από κάποια 

από τα στοιχεία της ανθρώπινης φτώχειας, όπως η µακροχρόνια ανεργία, ένα 

εισόδηµα κάτω από το όριο φτώχειας, η µη δυνατότητα να διαβάζουν και να γράφουν, 

το µέγιστο δυνατό όριο ζωής τους να είναι τα 60 χρόνια.  

 

Αλλά και το 1998 µε βάση τα στοιχεία της Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη του 2001 

του UNDP:  

• το πλουσιότερο 1% του πληθυσµού της γης είχε ετήσιο εισόδηµα όσο και το 

φτωχότερο 57%,  

• καθηµερινά 30.000 παιδιά πέθαιναν από ασθένειες που µπορούσαν να είχαν 

αντιµετωπιστεί,  

• 968 εκατoµµύρια άνθρωποι στις αναπτυσσόµενες χώρες δεν είχαν πρόσβαση σε 

«βελτιωµένες υδατικές πηγές» (improved water sources),  

• 2,4 δις άνθρωποι στις αναπτυσσόµενες χώρες δεν είχαν πρόσβαση σε βασικές 

συνθήκες υγιεινής,  

• 163 εκατοµµύρια παιδιά στις αναπτυσσόµενες χώρες ηλικίας κάτω των πέντε ετών 

ζύγιζαν λιγότερο από το κανονικό, ενώ 11 εκατοµµύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 

πέντε ετών πέθαιναν ετησίως από αίτια που µπορούσαν να αντιµετωπιστούν.  

 

Ακόµη, στις χώρες του O.E.C.D. 130 εκατοµµύρια άνθρωποι σύµφωνα µε στοιχεία των ετών 

1996-98 ζούσαν στα όρια της φτώχειας (εισόδηµα µικρότερο από το 50% του στατιστικού 

µέσου) και 8 εκατοµµύρια άνθρωποι υποσιτίζονταν.  

 

Με βάση τώρα τα στοιχεία της έκθεσης του 2002: 

• το 1999, το εισόδηµα του πλουσιότερου 5% του πληθυσµού της γης ήταν ίσο µε 114 

φορές το εισόδηµα του φτωχότερου 5%,  

• το 1999, 2,8 δις άνθρωποι ζούσαν µε λιγότερο από $2 την ηµέρα. Το ποσοστό του 

πληθυσµού που ζούσε σε συνθήκες εξαθλίωσης το 1999 ήταν 23% (σύµφωνα µε 

υπολογισµούς, µε τους σηµερινούς ρυθµούς θα χρειαζόταν 130 χρόνια για την πλήρη 

αντιµετώπιση της πείνας στον πλανήτη),  
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• το 1999, 20 χώρες της Κεντρικής και Υποσαχάριας Αφρικής, (µε περισσότερο από το 

µισό πληθυσµό της ηπείρου) ήταν φτωχότερες σε σχέση µε το 1990 (και συνολικά 25 

ήταν φτωχότερες σε σχέση µε το 1975),  

• σε 81 χώρες µε περισσότερο από το 60% του πληθυσµού της γης δεν αναµενόταν να 

µειωθεί η παιδική θνησιµότητα (για παιδιά ηλικίας µέχρι 5 ετών) κατά τα 2/3 µέχρι το 

2015, αποτυγχάνοντας έτσι να εκπληρωθεί ο στόχος που είχε τεθεί από τα Ηνωµένα 

Έθνη,  

• το 2000, 113 εκατ. παιδιά δεν φοιτούσαν σε σχολεία, από τα οποία το 97% 

κατοικούσε σε αναπτυσσόµενες χώρες. Το 60% από αυτά ήταν κορίτσια,  

• το 2000, υπήρχαν 854 εκατ. αναλφάβητοι παγκοσµίως, 544 εκατ. από τους οποίους 

ήταν γυναίκες,  

• µέχρι τα τέλη του 2000 σχεδόν 22 εκατ. άνθρωποι είχαν πεθάνει από AIDS, 13 εκατ. 

παιδιά είχαν χάσει τη µητέρα ή και τους δύο γονείς τους από την ασθένεια και πάνω 

από 40 εκατ. ζούσαν προσβεβληµένοι από τον ιό. Από αυτούς, 90% σε 

αναπτυσσόµενες χώρες και 75% στην Κεντρική και Υποσαχάρια Αφρική,  

• το 1999, το 72% των χρηστών του Internet ζούσε στις χώρες του O.E.C.D. στις οποίες 

αντιστοιχεί το 14% του παγκόσµιου πληθυσµού, ενώ 164 εκατ. από αυτούς ζούσαν 

στις Η.Π.Α. 

 

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης του 2003, βρισκόµαστε σε µία «αναπτυξιακή κρίση». Τα 

τελευταία 30 χρόνια σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στον κόσµο: ο προσδόκιµος µέσος όρος 

ζωής αυξήθηκε κατά 8 χρόνια, η αµάθεια περιορίσθηκε κατά το ήµισυ και έφτασε το 25%, 

και στην ανατολική Ασία ο αριθµός των ανθρώπων που ζει µε λιγότερο από $1 την ηµέρα 

µειώθηκε στο µισό σε σχέση µε το 1990. Παρόλα αυτά όµως η ανθρώπινη ανάπτυξη 

προχωρά µε πολύ αργούς ρυθµούς και για πολλές χώρες η δεκαετία του 1990 σύµφωνα µε 

την έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη ήταν µία δεκαετία απόγνωσης: (Ρόκος 2005β, 

UNDP 2003) 

• το 2002, τα 25 εκατοµµύρια των πλουσιότερων Αµερικανών είχαν τόσο εισόδηµα όσο 

περίπου τα 2 δισεκατοµµύρια φτωχότεροι άνθρωποι στον κόσµο,  

• στο τέλος του 20
ου 

αιώνα 1,2 δις άνθρωποι (δηλαδή ένας στους πέντε) προσπαθούσαν 

να επιβιώσουν µε λιγότερο από $1 την ηµέρα και περισσότεροι από τους διπλάσιους, 

δηλαδή 2,8 δις µε λιγότερα από $2 την ηµέρα,  
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• τη δεκαετία του ’90 το κατά κεφαλήν εισόδηµα µειώθηκε σε 54 χώρες του κόσµου 

ενώ σε 21 χώρες αυξήθηκαν τα ποσοστά του πληθυσµού που ζούσε στα όρια της 

πείνας,  

• τη δεκαετία του 90, η παιδική θνησιµότητα (αριθµός παιδιών που πεθαίνει πριν την 

ηλικία των 5) ανέβηκε σε επίπεδα πρωτόγνωρα σε σχέση µε τις προηγούµενες 

δεκαετίες σε 14 χώρες του κόσµου και σε 34 χώρες το προσδοκώµενο όριο ζωής έχει 

µειωθεί,  

• το ίδιο χρονικό διάστηµα, σε 12 χώρες µειώθηκαν οι εγγραφές µαθητών στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση,  

• η παιδική θνησιµότητα στις χώρες της Αφρικής το ’90 ήταν 20πλάσια από την παιδική 

θνησιµότητα στις χώρες του O.E.C.D. ενώ το 2001 ήταν 25 φορές περισσότερη, 

• 54 χώρες ήταν φτωχότερες το 2001 από ότι το 1990, 

• σε 21 χώρες ο πληθυσµός που ζει κάτω από το όριο της πείνας αυξήθηκε,  

• σε 14 χώρες αυξήθηκε ο αριθµός των παιδιών που πεθαίνουν πριν την ηλικία των 5 

ετών,  

• σε 12 χώρες, ο αριθµός των παιδιών που φοιτούν σε πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

µειώθηκε,  

• σε 34 χώρες ο προσδόκιµος µέσος όρος ζωής µειώθηκε.  

 

Τέτοιες ανατροπές στην αναπτυξιακή πορεία ήταν στο παρελθόν πολύ σπάνιες. Ένα άλλο 

σηµάδι που επιβεβαιώνει αυτήν την αναπτυξιακή κρίση  αποτελεί το γεγονός ότι σε 21 χώρες 

ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης
80 µειώθηκε. 

 

Η ίδια κρίση συνεχίστηκε και µάλιστα αυξητικά και µέχρι το 2003, µε βάση τα στοιχεία 

του UNDP που εξέδωσε στην έκθεση του 2005. Το 2003, 18 χώρες µε ένα συνολικό 

πληθυσµό 460 εκατοµµυρίων ανθρώπων κατέγραψαν χαµηλότερα αποτελέσµατα στον 

δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα που είχαν το 1990. Ενώ η  

παγκόσµια οικονοµία ακµάζει, 10.7 εκατοµµύρια παιδιά κάθε χρόνο πεθαίνουν πριν τα  5α 

γενέθλιά τους και περισσότερο από 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι ζουν σε συνθήκες απόλυτης 

φτώχιας µε εισόδηµα λιγότερο του $1 την ηµέρα. Παράλληλα, ένα σηµάδι της κρίσης 

αποτελεί το γεγονός της αύξησης των ανισοτήτων. Ακολουθούν κάποια στοιχεία για το 

2003 που αποτυπώνουν τις ανισότητες: (UNDP 2005) 

                                                 
80 ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index ή HDI): µία συγκεντρωτική µέτρηση των τριών διαστάσεων 
της ανθρώπινης ανάπτυξης: η βίωση µίας µακράς και υγιής ζωής, η εκπαίδευση και, η µε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωση   
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• οι πλουσιότεροι 500 άνθρωποι στον κόσµο έχουν συγκεντρωτικά εισόδηµα 

µεγαλύτερο από τους φτωχότερους 416 εκατοµµύρια ανθρώπους, 

• το 2003 κάποιος που ζούσε στην Ζάµπια είχε λιγότερες πιθανότητες να φτάσει την 

ηλικία των 30 χρονών από κάποιον που είχε γεννηθεί στην Αγγλία το 1840, 

• στατιστικά, η παιδική θνησιµότητα παγκοσµίως µειώνεται µεν αλλά µε 

επιβραδυνόµενους ρυθµούς δε. Επίσης η διαφορά παιδικής θνησιµότητας µεταξύ των 

πλούσιων και των φτωχών χωρών µεγαλώνει, 

• οι εισοδηµατικές ανισότητες (πλούσιοι-φτωχοί) αυξάνονται σε χώρες στις οποίες ζει 

περισσότερο από το 80% του παγκοσµίου πληθυσµού,  

• παιδιά που γεννιούνται στο 20% των φτωχότερων νοικοκυριών (π.χ. στην Γκάνα ή 

στην Σενεγάλη) έχουν 2 µε 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν πριν την 

ηλικία των 5 χρονών σε σχέση µε τα παιδιά που γεννιούνται στο 20% των 

πλουσιότερων νοικοκυριών. 

 

Και η τελευταία έκθεση του 2006 που εκδόθηκε από το UNDP επιβεβαιώνει µε βάση τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν για το 2004 τόσο την συνέχιση της «αναπτυξιακής κρίσης» όσο 

και τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Το παγκόσµιο χωριό που οραµατίστηκαν οι υπέρµαχοι 

της παγκοσµιοποίησης µοιάζει πια να διαχωρίζεται ανάµεσα στις γειτονιές εκείνων που 

κατέχουν και στις γειτονιές όσων δεν κατέχουν: (UNDP 2006) 

• το φτωχότερο 20% του πληθυσµού αντιστοιχεί περίπου στον πληθυσµό που ζει µε 

λιγότερο από $1 την ηµέρα και συµβάλει στο 1.5 % του παγκόσµιου εισοδήµατος.  Το 

φτωχότερο 40% αντιστοιχεί στον πληθυσµό που ζει µε λιγότερο από $2 την ηµέρα και 

συµβάλει στο 5% του παγκόσµιου εισοδήµατος,  

• το µέσο εισόδηµα παγκοσµίως ανέρχεται σε $5,533, αλλά 80% του πληθυσµού ζει µε 

λιγότερα από αυτά. Η ανισότητα που υπάρχει παγκοσµίως αποτυπώνεται και στην 

µεγάλη διαφορά που υπάρχει µεταξύ του µέσου όρου του εισοδήµατος και της 

διαµέσου (median) η οποία ανέρχεται στα $1,700,  

• οι άνθρωποι που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας µπορεί να µειώνονται 

παγκοσµίως όµως η συγκέντρωση πλούτου που υπάρχει στην κορυφή της λίστας των  

εισοδηµατιών είναι πολύ πιο εντυπωσιακή από την µείωση της φτώχιας που 

αποτυπώνεται στο τέλος της λίστας, 

• οι άνθρωποι στην Νορβηγία είναι 40 φορές πλουσιότεροι από εκείνους στην Νιγηρία 

και απολαµβάνουν σχεδόν στο σύνολό τους (100%) πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και 
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τριτοβάθµια εκπαίδευση σε αντίθεση µε το µόλις 21% αντίστοιχο ποσοστό στην 

Νιγηρία που του παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης, 

• για τις 31 χώρες που ανήκουν στην κατηγορία χαµηλής ανάπτυξης (στις οποίες ζει το 

9% του παγκόσµιου πληθυσµού) ο προσδόκιµος µέσος όρος ζωής είναι τα 46 χρόνια, 

32 δηλαδή χρόνια λιγότερα από τον αντίστοιχο προσδόκιµο µέσο όρο ζωής των 

χωρών υψηλής ανάπτυξης, 

• τα 10.8 εκατοµµύρια παιδιών που πέθαναν το 2004 βεβαιώνουν την ανισότητα που 

υπάρχει όσον αφορά στο πιο βασικό δικαίωµα που τους δίνεται στη ζωή: την 

δυνατότητα να µείνουν ζωντανοί. Μάλιστα, ο δείκτης παιδικής θνησιµότητας έρχεται 

να καταδείξει ότι η αύξηση στα εισοδήµατα δε συνεπάγεται και τη βελτίωση της 

ανθρώπινης ανάπτυξης. Για παράδειγµα στην Ινδία, η οποία από την σκοπιά της 

αύξησης του πλούτου της αποτελεί ένα από τα «επιτυχηµένα σενάρια» της 

παγκοσµιοποίησης, η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν συµβαδίζει µε τους 

ρυθµούς παιδικής θνησιµότητας. Πιο συγκεκριµένα, η αύξηση του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ στην Ινδία έφτασε στο 4% τον χρόνο από το 1990 και µετά. Το ίδιο χρονικό 

διάστηµα η µείωση της παιδικής θνησιµότητας επιβραδύνεται (από 2,9% τον χρόνο το 

1980 σε 2,2% το χρόνο από το 1990 και µετά), 

• όσον αφορά στην αµάθεια, γυναίκες ακόµα και σήµερα αποτελούν τα 2/3 των 

αγράµµατων ενηλίκων. Παράλληλα, 115 εκατοµµύρια παιδιά είναι σήµερα εκτός 

σχολείων και τα 62 εκατοµµύρια από αυτά είναι γυναίκες.  

 

Η ίδια έκθεση καταδεικνύει ότι οι ανισότητες δεν µεγεθύνονται µόνο σε παγκόσµιο 

επίπεδο αλλά και εντός των συνόρων µιας χώρας. Για παράδειγµα στις ΗΠΑ µεταξύ του 

1980 και του 2004 το εισόδηµα του πλουσιότερου 1% των νοικοκυριών (εισοδήµατα πάνω 

από $721,000 το 2004)  αυξήθηκε κατά 135%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα οι πραγµατικοί 

µισθοί στην βιοµηχανία έπεσαν κατά 1% ενώ το µερίδιο από το εθνικό εισόδηµα για το 

πλουσιότερο 1% διπλασιάστηκε στο 16%. Με άλλα λόγια, τους καρπούς της αυξηµένης 

παραγωγής έδρεψαν  τα πλουσιότερα τµήµατα της κοινωνίας.  

 

Στην αυγή του 21ου αιώνα ζούµε σε έναν κόσµο µιας άνευ προηγουµένου ευµάρειας. Παρόλα 

αυτά, σύµφωνα µε την παραπάνω έκθεση, 2 εκατοµµύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε µέρα µε την 

ανάγκη καθαρού νερού και τουαλέτας. Πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι δεν έχουν 

πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό και 2,6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι έχουν έλλειψη 
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επαρκών συνθηκών υγιεινής. Ταυτόχρονα η ανεπαρκής πρόσβαση σε νερό ως παραγωγικό 

µέσο αναγκάζει εκατοµµύρια ανθρώπους να ζουν στη φτώχεια και στην ευπάθεια. 

 

Συµπερασµατικά, οι παραπάνω εκθέσεις υπογραµµίζουν και στατιστικά την «αναπτυξιακή 

κρίση» στην οποία βρισκόµαστε. 

 

4.6 Μελλοντικές προοπτικές και προτεινόµενες αλλαγές 

 
Η εποχή της ανάπτυξης σύµφωνα µε τον Sachs έχει φτάσει στο τέλος της, διότι οι ιστορικές 

συνθήκες έχουν πλέον αλλάξει. Καταρχήν οι αναπτυγµένες χώρες, όπως οι πρωτοπόρες 

ΗΠΑ, οδηγούν µεν την κούρσα της ανάπτυξης, αλλά ο δρόµος της ανάπτυξης οδηγεί πλέον 

σε αδιέξοδο, όπως έχει γίνει προφανές από το οικολογικό πρόβληµα το οποίο έχει 

προκαλέσει. «Αν όλες οι χώρες ακολουθούσαν ‘επιτυχώς’ το βιοµηχανικό πρότυπο, θα 

απαιτούνταν 5 µε 6 πλανήτες για να χρησιµεύσουν ως πηγές ενέργειας και ως σκουπιδότοποι». 

Συνεπώς οι αναπτυγµένες χώρες δεν µπορούν πλέον να αποτελούν πρότυπο, το πιο πιθανό 

είναι να θεωρηθούν τελικά ως παρεκκλίσεις στην τροχιά της ιστορίας. (Sachs 1999) 

 

Επίσης, η έννοια της ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε ως όπλο για την υπερίσχυση του 

καπιταλισµού έναντι του κοµµουνισµού. Πλέον όµως, µετά την κατάρρευση του 

«Ανατολικού Μπλοκ» αυτή η διαµάχη δεν υφίσταται, οπότε και η ανάπτυξη δεν µπορεί να 

αποτελέσει ιδεολογικό υπόβαθρο για τον παραπάνω στόχο. Ο διαχωρισµός ∆ύσης–

Ανατολής έχει µετατραπεί σήµερα σε διαχωρισµό πλουσίων–φτωχών, και η ανάπτυξη δεν 

έχει πλέον το νόηµα της προόδου αλλά της πρόληψης και αντιµετώπισης σηµαντικών 

προβληµάτων όπως η περιβαλλοντική υποβάθµιση, το παράνοµο εµπόριο, η µαζική 

µετανάστευση, οι εµφύλιοι πόλεµοι κ.α.  

 

Αµφισβητείται πλέον η ίδια η έννοια της ανάπτυξης, η επιτυχία της δεν θα αποτελούσε εν 

τέλει κάτι το θετικό. Βασική συνέπεια της ανάπτυξης θα ήταν η απώλεια της 

ποικιλοµορφίας. Υπάρχει µια παγκόσµια τάση απλοποίησης, ενοποίησης, εξοµοίωσης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο περιορισµός της διάστασης της πολιτιστικής 

ανάπτυξης, που έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη διαφορετικότητας (διαφορετικών απόψεων, 

µοντέλων σκέψεων, ιδανικών). 
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Το µοντέλο της ανάπτυξης είναι αφηρηµένο, στερείται σαφών στόχων και περιεχοµένου. 

Για αυτό ο όρος αποτελεί πεδίο διαµάχης διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών οµάδων 

(αριστερών και δεξιών, ελίτ και λαϊκών στρωµάτων κ.ο.κ.) οι οποίες ταυτόχρονα τον 

νοηµατοδοτούν διαφορετικά. Η ανάπτυξη ως στόχος συνδέθηκε κυρίως µε την οικονοµική 

µεγέθυνση, οπότε βασικές συνιστώσες της αποτελούν η φτώχεια, η παραγωγή, η έννοια του 

κράτους, η ισότητα.  

 

Όπως προκύπτει και από την παραπάνω άποψη, πλέον έχει ξεκινήσει και αµφισβητείται η 

ανάπτυξη πόσο µάλλον το µοντέλο της «οικονοµίας της ανάπτυξης». Μάλιστα από την 

πλευρά της κοινωνικής οικολογίας81
 θεωρείται ότι το θέµα της ανάπτυξης είναι περισσότερο 

θέµα δηµοκρατίας και σχέσεων εξουσίας, οπότε δεν είναι αρκετό να αλλάξουν οι ιδέες και 

οι αξίες αλλά πρέπει να γίνει ένας συνολικός επαναπροσδιορισµός της έννοιας της ανάπτυξης 

συνοδευόµενος από ριζικές αλλαγές στις οικονοµικές, πολιτικές και γενικότερα δηµοκρατικές 

δοµές. (Παπαδηµητρίου 2005) 

 

Υπάρχει η ανάγκη «µιας διεπιστηµονικής, ολιστικής διερεύνησης της κοινωνικής και 

οικονοµικής πραγµατικότητας και των αξιακών και πολιτισµικών δεδοµένων της κάθε χώρας 

για να είναι δυνατός ο βάσιµος οραµατισµός ενός πραγµατικά βιώσιµου και αξιοβίωτου 

µέλλοντος, µε τη δηµιουργία νέων πολιτικών δοµών νέων κοινωνικών θεσµών και ενός νέου 

οικονοµικού και τεχνολογικού σχεδιασµού που να βλέπει την οικονοµία ως µέσον και όχι ως 

σκοπό, που να είναι σε θέση να εξυπηρετεί την ευηµερία της ανθρωπότητας και να σέβεται το 

φυσικό περιβάλλον, προσβλέποντας σε µια κοινωνία καλύτερη από τις σηµερινές αγοραίες». 

(Παπαδηµητρίου 2005) 

 

∆εν αρκεί να αλλάξει το περιεχόµενο και οι στόχοι της ανάπτυξης, θα πρέπει να αλλάξει και 

ο τρόπος λήψης των αποφάσεων. Στη σηµερινή κατάσταση συντέλεσε και το γεγονός ότι οι 

αποφάσεις σχετικά µε την κατεύθυνση της ανάπτυξης και το ρυθµό που θα ακολουθήσει, 

λαµβάνονται από κάποιες συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες και οργανισµούς. Προκειµένου 

να ικανοποιηθεί το γενικό αίτηµα της αυτονοµίας του ατόµου στα πλαίσια µιας δηµοκρατικής 

πολιτείας θα πρέπει να γίνει µια ισοκατανοµή της πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας στους 

                                                 
81 Η κοινωνική οικολογία, αν και κοινωνική, αναζητά τελικά τη θεµελίωσή της στη φύση. Η φύση αποτελεί το παράδειγµα, 
το πρότυπο για τη διατύπωση των ηθικών αξιών που πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη συµπεριφορά. Έτσι, σύµφωνα µε τον 
Bookchin, οι σύγχρονες επιστήµες της οικολογίας και της εξέλιξης δείχνουν ότι στη φύση τα φαινόµενα χαρακτηρίζονται 
από αλληλοβοήθεια, αυτοοργάνωση, ελευθερία, υποκειµενικότητα, ενότητα στη διαφορά, αυθορµητισµό και µη ιεραρχικές 
σχέσεις. Αυτές οι ιδιότητες της φύσης αποκτούν χαρακτήρα αυτοσκοπού και για την ανθρώπινη κοινωνία. (Βότσης 2001) 
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πολίτες ώστε να µπορούν να συµµετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και την εφαρµογή 

τους. 

 

Στο αναπτυξιακό µοντέλο έως τώρα κυριάρχησε η ποσοτική αντίληψη της ανάπτυξης. Όµως 

η ευηµερία ενός λαού προϋποθέτει µεν ένα ορισµένο βαθµό οικονοµικής ασφάλειας, αλλά 

εξαρτάται κυρίως από κάποιους ποιοτικούς παράγοντες, «όπως είναι η αίσθηση κοινωνικής 

ασφάλειας, πολιτιστικής συνοχής και υπερηφάνειας, το αίσθηµα του ανήκειν σε µια κοινότητα 

αξιών, µε δεσµούς προσωπικούς, συγγενικούς, φιλικούς, σε συνθήκες κοινωνικής 

αλληλεγγύης». Προκειµένου να τεθεί ως στόχος πλέον η ποιότητα και όχι η ποσότητα θα 

πρέπει να ενεργοποιηθούν οι πολίτες στο σύνολό τους και να συµµετέχουν στην 

αναπτυξιακή διαδικασία καθώς και στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για τα µεγάλα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η ανθρωπότητα. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση για 

την αποτελεσµατική ενεργοποίηση των πολιτών είναι τόσο η εκπαίδευσή τους όσο και η 

σωστή και πολύπλευρη ενηµέρωση τους.  

 

Σύµφωνα και µε τα παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο κίνηµα µε «επανα-αφύπνιση 

του δηµοκρατικού προτάγµατος» όπου θα είναι απολύτως αναγκαία και η παρεµβολή της 

οικολογικής συνιστώσας. Αποτελεί µια αναγκαιότητα να ληφθεί το περιβάλλον καθώς και 

η ισορροπία µεταξύ της ανθρωπότητας και των πόρων του πλανήτη σοβαρά υπόψη. Η 

οικολογία δεν πρόκειται πάντως να παίξει το ρόλο της ιδεολογίας µε την παραδοσιακή έννοια 

του όρου. Η οικολογία είναι η συνειδητοποίηση ότι η κοινωνική ζωή πρέπει να λαµβάνει 

σοβαρά υπόψη το περιβάλλον µέσα στο οποίο διαδραµατίζεται. Πάντως θα πρέπει να 

υπάρξουν κάποιες πολιτικές αποφάσεις που δε θα περιορίζονται όµως αποκλειστικά σε 

θέµατα οικολογίας. ∆εν αποτελεί λύση η λήψη δρακόντειων µέτρων και περιορισµών ενόψει 

µιας οικολογικής καταστροφής από κάποιο αυταρχικό καθεστώς. Αυτό που είναι απαραίτητο 

είναι η επαναξιολόγηση της σύγχρονης κοινωνίας, των αξιών και των προσανατολισµών της 

που θα συνδυαστεί µε µια σοβαρή κριτική της «ανάπτυξης» όπως έχει τώρα. (Καστοριάδης 

1993) 

 

Πρέπει να υπάρξει µια επανάσταση µε την έννοια του ριζικού µετασχηµατισµού των θεσµών 

της κοινωνίας. Αυτό όµως προϋποθέτει µια ριζική αλλαγή στην αντίληψη του κόσµου ως 

προς τον απώτερο σκοπό της ζωής του. Και η αλλαγή αυτή θα πρέπει να γίνει από όλους. 

Ένα σύνολο µπορεί να ασκήσει κριτική, να αφυπνίσει, να προετοιµάσει όχι όµως να κάνει 

πραγµατικότητα την αλλαγή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, η επανεµφάνιση της 
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φιλοσοφίας θα ήταν ωφέλιµη, επειδή ακριβώς πρόκειται για µια από τις λιγότερο 

φιλοσοφικές περιόδους στην περίοδο της ανθρωπότητας.  

 

Πρέπει οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν τα όριά τους, όχι µόνο τα ατοµικά αλλά και τα 

κοινωνικά. «∆εν είναι µόνο ότι ο καθένας µας υπόκειται στο φυσικό νόµο και ότι µια µέρα θα 

πεθάνει. Είναι ότι όλοι εµείς µαζί δεν µπορούµε να κάνουµε ακριβώς τίποτα: οφείλουµε να 

αυτό-περιοριζόµαστε. Η Αυτονοµία - η αληθινή ελευθερία - είναι ο αυτό-περιορισµός που είναι 

αναγκαίος όχι µόνο στους κανόνες της ενδοκοινωνικής συµπεριφοράς αλλά επίσης και στους 

κανόνες που υιοθετούµε στη συµπεριφορά µας προς το περιβάλλον». (Καστοριάδης 1993) 

 

Συνεπώς το ζητούµενο αφορά στη συνειδητοποίηση ενός νέου στόχου. Όπως έγινε και µε 

άλλα σοβαρά κοινωνικά ζητήµατα παλαιότερα (π.χ. αργία Κυριακής, εκλογική ισότητα) ο 

καπιταλισµός θα «αρνηθεί» αρχικά να συµµορφωθεί µε τις οικολογικές συνιστώσες αλλά 

τελικά «θα αφοµοιώσει αυτή την επιταγή, όπως αφοµοίωσε όλες τις άλλες». Άρα το 

σηµαντικό είναι να αποσαφηνιστεί ποιος είναι ο στόχος για το µέλλον. Ποιο είναι το 

ζητούµενο; Να προβεί ο καπιταλισµός σε κάποιες µεταρρυθµίσεις προκειµένου να 

προσαρµοστεί στις οικολογικές απαιτήσεις ή να λάβει χώρα µια κοινωνική, οικονοµική και 

µορφωτική επανάσταση που καταργεί τις επιταγές του καπιταλισµού και καθιερώνει µια 

νέα σχέση των ανθρώπων µε τη συλλογικότητα, το περιβάλλον και τη φύση; Αυτοσκοπός 

δεν πρέπει να είναι απλώς η επιβίωση. (Gorz 1975) 

 

Σύµφωνα µε το Gorz στο παρόν σύστηµα αν ξαφνικά υποχωρούσε η ανάπτυξη και η 

παραγωγή (λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερες ώρες εργασίας κ.λ.π.) χωρίς καµία άλλη αλλαγή 

τότε απλώς τα ρυπαντικά προϊόντα θα µετατρέπονταν σε είδη πολυτελείας για τις 

προνοµιούχες τάξεις. Ουσιαστικά θα εντείνονταν οι ανισότητες. Θα προέκυπτε µια 

οικονοµική κρίση, όπως η κρίση του πετρελαίου, την οποία ο καπιταλισµός θα την 

αντιµετώπιζε ως συνήθως: οι ισχυρές οικονοµικά οµάδες θα εξαγόραζαν σε εξευτελιστικές 

τιµές τους αντίπαλους που θα βρισκόντουσαν σε οικονοµική δυσχέρεια. Η κεντρική εξουσία 

θα επέβαλλε την εφαρµογή των κανόνων απορρύπανσης και παραγωγής κάποιων 

τεχνοκρατών οπότε και ο κόσµος θα ακολουθούσε τους κανονισµούς της 

«προγραµµατισµένης» ζωής του. 

 

Στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας και του σηµερινού καταναλωτικού προτύπου που 

βασίζεται στην ανισότητα, στα προνόµια και στην κερδοσκοπία, η µη-ανάπτυξη ή η αρνητική 
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ανάπτυξη σηµαίνει στασιµότητα, ανεργία, διεύρυνση του χάσµατος ανάµεσα σε πλούσιους 

και φτωχούς. Η κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης βρίσκεται σε αυτή τη γενικευµένη φυγή 

προς τα µπρος που προωθείται από µια σκόπιµα διατηρηµένη ανισότητα, βασίζεται στον 

«εκσυγχρονισµό της φτώχειας». Μόλις για το πλήθος αρχίζει να διαφαίνεται η προοπτική 

συµµετοχής του σε ένα προνόµιο µέχρι τώρα των ολίγων, αµέσως το προνόµιο αυτό 

απαξιώνεται, το κατώφλι της φτώχειας ανεβαίνει και δηµιουργούνται νέα προνόµια, από τα 

οποία το πλήθος έχει αποκλειστεί. «Η κοινωνία, αναπαράγοντας ακατάπαυστα το σπάνιο για 

να αναπαράγει την ανισότητα και την ιεραρχία, δηµιουργεί περισσότερες ανικανοποίητες 

ανάγκες από όσες ικανοποιεί», ο ρυθµός µε τον οποίο αυξάνεται η στέρηση ξεπερνά κατά πολύ 

το ρυθµό ανάπτυξης της παραγωγής». (Gorz 1975) 

 

Συνεπώς πρέπει να αντιταχθούµε στη σηµερινή ιδεολογία της ανάπτυξης, στην έννοια της 

απατηλής υπόσχεσης ότι κάποια µέρα το πλήθος δε θα είναι αµέτοχο των προνοµίων και ότι η 

µη-ανάπτυξη αποτελεί την καταδίκη στη µετριότητα. «Σε µια κοινωνία χωρίς προνόµια δεν 

υπάρχουν φτωχοί». Η «ουτοπία» που προτείνεται από το Gorz παρουσιάζεται στις παρακάτω 

θέσεις οι οποίες επιδέχονται και διαφορετικές ερµηνείες. «Μοναδικός σκοπός τους είναι να 

απελευθερώσουν τη φαντασία, σχετικά µε το τι περνά απ' το χέρι µας για ν' αλλάξει η ζωή µας». 

(Gorz 1975)  

 

«1. Η σύγχρονη καπιταλιστική κρίση οφείλεται σε µια υπερανάπτυξη παραγωγικών ικανοτήτων 

και στην καταστρεπτικότητα της χρησιµοποιούµενης τεχνικής η οποία προκαλεί ανυπέρβλητες 

σπανιότητες. Η κρίση αυτή µπορεί να ξεπεραστεί µόνο µε έναν νέο τρόπο παραγωγής που, σε 

ρήξη µε τον οικονοµικό ορθολογισµό, στηρίζεται στη διαχείριση των ανανεώσιµων πηγών και 

στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών.  

 

2. Η αναίρεση του οικονοµικού ορθολογισµού και η µείωση της κατανάλωσης υλικών αγαθών 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν τόσο µε την τεχνοφασιστική ετερορρύθµιση, όσο και µε τη 

συµβιωτική αυτορρύθµιση. Ο τεχνοφασισµός θα αποφευχθεί µόνο µε την ανάπτυξη της 

κοινωνίας των πολιτών που, µε τη σειρά της, προϋποθέτει την εφαρµογή τεχνικής και 

εργαλείων που να επιτρέπουν την αυξανόµενη κυριαρχία των κοινοτήτων της βάσης.  

 

3. Η σχέση «περισσότερου» και «καλύτερου», έχει παύσει να υπάρχει. Μπορούµε να έχουµε το 

«καλύτερο» µε λιγότερα. Μπορούµε να ζήσουµε «καλύτερα» δουλεύοντας και καταναλώνοντας 

λιγότερο, µε τον όρο να παράγουµε προϊόντα πιο ανθεκτικά που δεν προκαλούν καταστροφές 
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και ανυπέρβλητες σπανιότητες από τη στιγµή που γίνονται προσιτά σε όλους. Αξίζει να 

παράγεται κοινωνικά µόνον ό,τι παραµένει καλό για τον καθένα όταν το απολαµβάνουν όλοι - 

και αντιστρόφως.  

 

4. Η φτώχεια στις πλούσιες χώρες δεν οφείλεται στην ανεπάρκεια της παραγωγής αλλά στη 

φύση των παραγοµένων αγαθών, στον τρόπο παραγωγής και στον τρόπο κατανοµής. Η φτώχεια 

θα εξαλειφθεί όταν δεν θα παράγονται κοινωνικά «αγαθά σπάνια», από τη φύση τους ιδιαίτερα 

και αποκλειστικά. Αξίζει να παράγεται κοινωνικά µόνο ό,τι δεν δηµιουργεί προνόµια και δεν 

υποβιβάζει κανέναν.  

 

5. Η ανεργία στις πλούσιες κοινωνίες αντανακλά τον περιορισµό του κοινωνικά αναγκαίου 

χρόνου εργασίας. Αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι θα µπορούσαν να εργάζονται πολύ λιγότερο µε 

τον όρο να εργάζονται όλοι. Η ισότητα στην κοινωνική αναγνώριση και ανταµοιβή όλων των 

κοινωνικά αναγκαίων εργασιών είναι η προϋπόθεση για την κατάργηση της φτώχειας και για 

την ίση κατανοµή της εργασίας σε όλους όσους είναι ικανοί γι' αυτήν.  

 

6. Αν η κοινωνική εργασία περιορισθεί στην κοινωνικά αναγκαία παραγωγή, η ελάττωση του 

χρόνου εργασίας θα µπορέσει να συµβαδίσει µε την ανάπτυξη των ελεύθερων και αυτόνοµων 

δραστηριοτήτων. Εκτός απ' τα απαραίτητα, που θα τους έχουν εξασφαλιστεί από την 

κοινωνική παραγωγή, τα άτοµα θα µπορούν να δηµιουργήσουν, στον ελεύθερο χρόνο τους, 

µόνοι ή κατά οµάδες, όλα τα επιπλέον που θεωρούν επιθυµητά. Η παραγωγή απεριόριστης 

ποικιλίας αγαθών και υπηρεσιών στα εργαστήρια και τα συνεργεία µιας γειτονιάς θα 

εξασφαλίσει την ανάπτυξη της σφαίρας της ελευθερίας και θα εξασθενίσει τις εµπορευµατικές 

σχέσεις, θ' αναπτύξει την κοινωνία των πολιτών και θα φέρει το µαρασµό του Κράτους.  

 

7. Η οµοιοµορφία των προτύπων ζωής και κατανάλωσης θα πάψει να υπάρχει µαζί µε τις 

κοινωνικές ανισότητες. Τα άτοµα και οι κοινότητες θα διαφοροποιηθούν και θα 

διαφοροποιήσουν τον τρόπο ζωής τους ξεκινώντας απ' το σηµείο όπου τελειώνει η σηµερινή 

φαντασία. Οι διαφορές τους θα προέλθουν από τη διαφορετική χρήση του ελεύθερου χρόνου και 

όχι από την ανισότητα των κοινωνικών αµοιβών και εξουσιών. Η ανάπτυξη των αυτόνοµων 

ικανοτήτων στον ελεύθερο χρόνο, θα είναι η µόνη πηγή πλούτου και διαφοροποιήσεων».  

 

Υπάρχει πάντως από κάποιους µια αισιοδοξία για το µέλλον. Ναι µεν η πρόοδος 

πραγµατοποιήθηκε «µε τη θυσία γενεών, τάξεων και λαών, µέσα από την εκµετάλλευση, τους 
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αποικιακούς και τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, µέσα από µια πρωτοφανέρωτη φθορά της 

φύσης και των ανθρώπων», αλλά η επιστήµη και η τεχνική δηµιούργησαν αφάνταστες 

δυνατότητες για την ανθρωπότητα. Τα παραπάνω ήταν το τίµηµα έως τώρα. «Αν η 

καπιταλιστική τεχνική ήταν η άρνηση της ενότητας του ανθρώπου µε τη φύση και µε τους 

οµοίους του, η άρνηση της άρνησης, µέσα από το σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό, θα µπορούσε 

να αποκαταστήσει την εξαρθρωµένη ενότητα σε ένα υψηλότερο επίπεδο». Υπάρχει αντίσταση 

στο καπιταλιστικό µοντέλο που έχει επιβληθεί. Η ύπαρξη του σοσιαλιστικού µοντέλου 

αποτελούσε µια µορφή αντίστασης σε αυτό. Αλλά ακόµα και τώρα οι διάφορες 

κινητοποιήσεις, όπως το κίνηµα αντίστασης στη σύνοδο των 8 στη Γένοβα στέλνουν 

ελπιδοφόρα µηνύµατα. Ο καπιταλισµός έχει αγγίξει τα ιστορικά όριά του. Τείνει να οδηγήσει 

την ανθρωπότητα στην οικολογική καταστροφή, οπότε η δυναµική του είναι ασύµβατη µε 

κάποια αειφόρο ανάπτυξη. Αλλά έτσι κι αλλιώς στόχος δεν πρέπει να είναι µια αειφόρος 

αλλά µια αξιοβίωτη ανάπτυξη «η οποία θα εξασφαλίζει µια ανώτερη ποιότητα ζωής και ένα 

θετικό περιεχόµενο και νόηµα στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων». (Μπιτσάκης 2005) 

 

Ως αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη ορίζεται η «διαχρονική πορεία προς την ταυτόχρονα 

οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και τεχνική/τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία θα 

τελείται πάντα σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στον άνθρωπο και το ‘ολικό’ του 

περιβάλλον, φυσικό και πολιτισµικό, µέσα στο οποίο αυτός και οι συλλογικότητές του οφείλουν 

να εντάσσονται ειρηνικά και δηµιουργικά ως αναπόσπαστα µέρη του και όχι ως κυρίαρχοι, 

ιδιοκτήτες και εκµεταλλευτές του». Το ολικό περιβάλλον «δεν εξαντλείται στα διοικητικά, 

εθνικά, ή υπερεθνικά όρια µιας περιοχής/περιφέρειας, γιατί αντικειµενικά υφίσταται 

πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες επιδράσεις, έως και σε πλανητική κλίµακα, από κάθε 

‘αναπτυξιακή’ δραστηριότητα οποιουδήποτε κράτους, οργανισµού, φορέα, επιχείρησης αλλά και 

κάθε πολίτη και κάθε οµάδας πολιτών, οπουδήποτε και αν αυτή τελείται και µε οποιονδήποτε 

σκοπό, η οποία σηµατοδοτεί παράλληλα αλλά και καθορίζει τις αντίστοιχες ευθύνες τους». 

(Ρόκος 2005β) 

 

4.7 Η αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη 

 

Προϋπόθεση για την επίτευξη της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης, για µια καλύτερη 

δηλαδή ζωή σε έναν καλύτερο κόσµο, αποτελεί η ύπαρξη ατοµικής και συλλογικής 

µόρφωσης, βούλησης και δράσης όλων των πολιτών ώστε να αξιοποιήσουν την 
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επιστηµονική και διεπιστηµονική µεθοδολογία, την τεχνολογική πρόοδο, την εργασία, 

τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία τους «µε βάση τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης, 

της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της πολιτικής οικονοµικής και κοινωνικής δηµοκρατίας και 

ηθικής, της δηµιουργικής άµιλλας, του µέτρου και του σεβασµού στη φύση και τους πολιτισµούς 

των ανθρώπων». (Ρόκος 2005α) 

 

Σύµφωνα µε την αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη οποιαδήποτε διάσταση της 

ανάπτυξης, για παράδειγµα η οικονοµική, θεµελιώνεται, συµβαδίζει και συντελεί και στην 

ανάπτυξη όλων των άλλων διαστάσεων της ανάπτυξης, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική 

αντίστοιχα. Η ανάπτυξη αφορά όλους τους ανθρώπους όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. 

Αξιοποιεί την κατάλληλη τεχνολογία για αυτό και την αναπτύσσει ανάλογα µε τις χωρικές 

και χρονικές κάθε φορά συνθήκες. Έχει ως βασικό άξονα των δράσεών της τόσο σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό, υπερεθνικό και πλανητικό επίπεδο την ανάγκη προστασίας της φύσης 

αναγνωρίζοντας την ενότητα ανθρώπου και φύσης. 

 

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στην οικονοµική ανάπτυξη αυτή δεν βασίζεται στον 

ασύδοτο ανταγωνισµό των «αναπτυγµένων» χωρών, δεν ρυπαίνει και δεν «αυτοσυγχωρείται» 

µε βάση τις αρχές του «ο ρυπαίνων πληρώνει» ή µέσα από τους µηχανισµούς των 

«δικαιωµάτων ρύπανσης». ∆εν επηρεάζει την πολιτική προκειµένου να εξυπηρετηθούν 

συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα, δε διαφθείρει συνειδήσεις πολιτικών, επιστηµόνων, 

καλλιτεχνών, κινηµάτων, συνδικάτων. ∆εν επιδιώκει παθητικούς πολίτες – καταναλωτές. ∆εν 

οµογενοποιεί τους πολιτισµούς, τα ήθη και τις αξίες των τοπικών πολιτισµών. ∆εν 

αλλοτριώνει τις ανθρώπινες και κοινωνικές σχέσεις µέσα από τις διαδικασίες παραγωγής. ∆εν 

«εκµεταλλεύεται» προς όφελός της την επιστήµη, την έρευνα και την τεχνολογία 

χρηµατοδοτώντας µόνο εµπορεύσιµα και κερδοφόρα προϊόντα και υπηρεσίες. ∆ε θέτει σε 

κίνδυνο τα φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιµα απειλώντας την εδώ και εκατοµµύρια χρόνια 

ασφάλεια, ακεραιότητα και ισορροπία του πλανήτη. ∆εν ενισχύει την αδικία και τις 

ανισότητες και το χάσµα στα πρότυπα διανοµής και κατανάλωσης ανάµεσα σε πλούσιες και 

φτωχές χώρες, ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις. ∆ε διατηρεί τα δεσµά της φτώχειας, της 

αµάθειας, της κακής υγείας και υγιεινής των κατοίκων των χωρών του Τρίτου Κόσµου, 

συνεχίζοντας την εκµετάλλευσή τους µέσω των δανείων και των χρεών τους που προέκυψαν 

στο όνοµα της αναπτυξιακής βοήθειας. 
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Όσον αφορά στην πολιτική διάσταση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης, έχει ως 

βασικό στόχο την ουσιαστική συµµετοχή όλων των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα της 

πολιτικής και κοινωνικής ζωής µε τέτοιο τρόπο ώστε η προαγωγή των ενδιαφερόντων και 

συµφερόντων να τελείται µε σεβασµό στα δικαιώµατα των άλλων και µε στόχο ένα φιλικό 

και ισορροπηµένο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον και την ποιότητα µιας αξιοβίωτης 

ζωής. Θα πρέπει να έχει ως ισχυρό θεµέλιο και να εγγυάται ταυτόχρονα τη δηµόσια παιδεία, 

µόρφωση, πολιτισµό στην οποία θα έχουν ισότιµη πρόσβαση όλοι, προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των πολιτών, την απόκτηση πολιτικής και κοινωνικής 

συνείδησης και ευθύνης. Συνεπώς δε θα επιτρέπει την ύπαρξη σε οποιοδήποτε επίπεδο, 

τοπικό, εθνικό ή υπερεθνικό, µιας ανελεύθερης, εξαρτηµένης πολιτικά και οικονοµικά, ή 

διεφθαρµένης εξουσίας. ∆ε θα βασίζεται σε πολίτες που ναι µεν διεκδικούν και ασκούν τα 

πολιτικά τους δικαιώµατα, χωρίς όµως να αναλαµβάνουν και τις σχετικές υποχρεώσεις και 

ευθύνες τους. Επίσης ο στόχος παραµένει παγκόσµιος µε την έννοια ότι δεν µπορεί να 

υπάρξουν σε κάποια σηµεία του πλανήτη κάποιες πρότυπες πολιτείες–ουτοπικές οάσεις ενώ 

ταυτόχρονα σε άλλα σηµεία του πλανήτη να κυριαρχεί η τυραννία, η ολιγαρχία και η 

διαφθορά. 

 

Η κοινωνική διάσταση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης θα πρέπει να σέβεται τις 

αξίες της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και του µέτρου. Προκειµένου όµως να 

είναι εφικτή θα πρέπει να αλλάξει ριζικά το κατεστηµένο µοντέλο (παραγωγής, διανοµής και 

κατανάλωσης), το οποίο βασίζεται στην υπερπαραγωγή, στην άνιση διανοµή, στην 

«λεηλασία» των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, στην ανταγωνιστικότητα και στην 

κερδοφορία. Η µεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τη ριζική αυτή αλλαγή δεν 

µπορεί να είναι εκ των άνω επιβαλλόµενη αλλά θα πρέπει να υπαγορευτεί συνειδητά από τη 

βάση, από τους πολίτες τους ίδιους. Αυτό προϋποθέτει όµως την κατάλληλη παιδεία και 

καλλιέργεια µέσα από την οποία θα προκύπτουν ανεξάρτητοι και συνειδητοποιηµένοι πολίτες 

που δε θα υπακούουν στις σηµερινές πολιτικές πολιτισµικής και πολιτικής οµογενοποίησης 

των ανθρώπινων κοινωνιών.  

 

∆ε θα πρέπει να περιορίζεται στις «αναπτυγµένες» µόνο χώρες και ιδιαίτερα στις 

προνοµιούχες κοινωνικές τάξεις και οµάδες. ∆ε θα µπορεί να συµβαδίζει µε τις συνεχώς 

αυξανόµενες κοινωνικές ανισότητες µεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών και µε τις ταξικές 

ανισότητες εντός των συνόρων µίας χώρας. ∆εν µπορεί να συνυπάρχει µε τις κυρίαρχες 

πολιτικές και οικονοµικές επιλογές των πλούσιων χωρών σύµφωνα µε τις οποίες συνεχίζεται 
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η εκµετάλλευση των φυσικών και ανθρωπίνων διαθεσίµων του Τρίτου Κόσµου 

καθηλώνοντας όµως την κοινωνία αυτών των κρατών µέσα από τη σχέση εξάρτησης σε 

κοινωνική υπανάπτυξη. ∆ε θα µπορεί να συµβαδίζει µε το καταναλωτικό πρότυπο που έχει 

επιβληθεί ως παγκόσµιο πρότυπο της σύγχρονης κοινωνίας. 

 

Η πολιτισµική διάσταση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης είναι και η ισχυρότερη 

των διαστάσεών της µε την έννοια ότι οι διάφοροι πολιτισµοί στην ιστορία του ανθρώπου 

συνέβαλαν στην εξέλιξη των ιδεών, των αξιών, των δοµών κοινωνικής οργάνωσης και 

ουσιαστικά στην ίδια την έννοια της ανάπτυξης και των αλληλεπιδρόντων διαστάσεών της. 

Συνεπώς µέσα από αυτή θα καθοριστούν και οι υπόλοιπες διαστάσεις της ανάπτυξης. Η 

πολιτισµική διάσταση σέβεται τα διάφορα στοιχεία των τοπικών πολιτισµών (αυτόχθονη 

γνώση, αντιλήψεις, σκέψεις, δοξασίες, έθιµα, παραδόσεις κ.λ.π.) όχι ως «απονεκρωµένο 

µουσειακό υλικό τουριστικής αξιοποίησης» αλλά ως στοιχείο ζωντανής αλληλεπίδρασης και 

ανάπτυξης των πολιτισµών της ανθρωπότητας. Αναγνωρίζει το δικαίωµα που έχει 

οποιοδήποτε µέλος µιας κοινωνικής οργάνωσης να συµµετέχει ενεργά σε οποιαδήποτε 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και δράσης ανάπτυξης. Θα πρέπει να επιτελεί ένα συγκερασµό 

µε διεπιστηµονικό και δηµιουργικό τρόπο των δυνατοτήτων της παιδείας, της έρευνας και της 

τεχνολογίας µε τις παραδοσιακές γνώσεις και δεξιότητες και τις πολύτιµες εµπειρίες των 

ανθρώπων κάθε τόπου. 

 

Προκειµένου να λαµβάνονται αποφάσεις για έναν τόπο θα πρέπει να εξετάζεται ο πολιτισµός  

του, όχι όµως µέσα από µια τεχνοκρατική καταγραφή του από «ειδικούς», και να υπάρχει µια 

ουσιαστική επικοινωνία µε τους κατοίκους τους οποίους άλλωστε αφορά και η αλλαγή. Η 

ανάπτυξη θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της «τα στοιχεία, τα ειδοποιά χαρακτηριστικά και τα 

πρότυπα της πολιτισµικής οικολογίας κάθε τόπου, φυλής και έθνους». 

 

Όσον αφορά στην αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη µιας περιοχής αυτή έχει ως 

προϋπόθεση την αξιοποίηση της κατάλληλης τεχνολογίας για αυτή την περιοχή, η οποία 

εξαρτάται από τις δυνάµεις και τις δυνατότητες της συγκεκριµένης φυσικής και 

κοινωνικοοικοοµικής πραγµατικότητας. Ως κατάλληλη για µία κοινωνική οργάνωση, κάτω 

από συγκεκριµένες χωρικές και χρονικές συνθήκες, θεωρείται η τεχνολογία που είναι 

συµβατή µε τις τοπικές, φυσικές, πολιτισµικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες και που 

χρησιµοποιεί κατάλληλα τα τοπικά διαθέσιµα υλικά και ενεργειακές πηγές,  χρησιµοποιεί τις 

ήδη υφιστάµενες ή νέες, υλοποιήσιµες όµως, διαδικασίες που θα αποτελέσουν µέρος της 
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καθηµερινής πραγµατικότητας και των οποίων η διαχείριση είναι εφικτή από τα µέλη της 

κοινότητας. 

 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα για τον προσδιορισµό της κατάλληλης τεχνολογίας και της σχέσης 

της µε την ανάπτυξη, αποτελεί ο διαφορετικός τρόπος µε τον οποίο αυτή προσεγγίζεται και 

κατανοείται από τις διάφορες επιστηµονικές οπτικές. Ο µηχανικός αντιλαµβάνεται την 

τεχνολογία από την οπτική των µηχανών και των εργαλείων, ο οικονοµολόγος ως το 

µηχανισµό ελάττωσης του κόστους και αύξησης του κέρδους, ο κοινωνικός επιστήµονας ως 

σύµβολο κοινωνικής αλλαγής, ο ανθρωπολόγος ως πολιτισµική έννοια. Η µερικότητα της 

ερµηνείας της τεχνολογίας σε συνδυασµό µε την επίδραση της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, 

της αυτονοµούµενης από την κοινωνία και την πολιτική, οικονοµίας, της όλο και πιο 

«αδιάφορης» κοινωνίας των πολιτών, της µεγάλης αγοράς της πληροφόρησης και γνώσης και 

της παγκοσµιοποίησης και του ανταγωνισµού προσδιορίζουν τον τύπο και την ποιότητα, το 

«ήθος» της τεχνολογίας. Οι παράγοντες αυτοί καθορίζουν την τεχνολογία που αναπτύσσεται, 

την προνοµιακή χρηµατοδότησή της, την ένταση χρήσης της και το βαθµό εναρµόνισής της 

µε τον πολιτισµό, την κοινωνία, τον άνθρωπο και τη φύση. 

 

Είναι επιτακτική η ανάγκη µιας διαλεκτικής ολιστικής και διεπιστηµονικής προσέγγισης 

της τεχνολογίας σύµφωνης µε το χώρο, το χρόνο και τον πολιτισµό της κοινωνικής 

πραγµατικότητας. Οι διαδικασίες παιδείας, έρευνας, σχεδιασµού και ανάπτυξης της 

τεχνολογίας θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τον άνθρωπο, την ειρηνική και δηµιουργική 

σχέση και αλληλεπίδρασή του µε το συγκεκριµένο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισµικό του 

περιβάλλον. Πρέπει να τονιστεί ότι η κατάλληλη τεχνολογία αφορά σε συγκεκριµένες 

συνθήκες οπότε µια τεχνολογία µπορεί να «εξαχθεί» και να αξιοποιηθεί σε ένα παρόµοιο, µε 

αυτό στο οποίο αναπτύχθηκε, περιβάλλον αλλά δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 

ενσωµατωθεί αρµονικά και να χρησιµοποιηθεί παραγωγικά σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.  

 

Συνεπώς η αρµονική σχέση της τεχνολογικής διάστασης µε τις άλλες διαστάσεις της 

ανάπτυξης εµπεριέχει την διαλεκτική αρµονία του ανθρώπου µε το φυσικό και 

πολιτισµικό του περιβάλλον. Άρα και τα αναπτυξιακά προγράµµατα θα πρέπει να 

βασίζονται στην ακριβή και συστηµατική διεπιστηµονική, διαλεκτική και ολιστική 

διερεύνηση και καταγραφή των δυνάµεων και δυνατοτήτων της φυσικής και 

κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας και στην ενεργή συµµετοχή των πολιτών. 
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Η φυσική και κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα αποτελεί ένα οργανικό «όλον» και 

όχι ένα «σύνολο» διακριτών, ανεξάρτητων µεταξύ τους και αυτόνοµων µερών τα οποία 

µπορούν απλά µέσα από µια µηχανιστική άθροισή τους να αποδώσουν την πραγµατικότητα. 

Συνεπώς για να κατανοηθεί, να µελετηθεί και να αναλυθεί αυτό το «όλον» δεν αρκούν οι 

µερικές και ειδικές προσεγγίσεις των µερών της µε τη χρήση ειδικών µεθοδολογικών 

εργαλείων επιµέρους επιστηµών αλλά δεν αρκεί και µια «πολυεπιστηµονική» µεθοδολογία 

που θα βασιζόταν στο άθροισµα των µερών της. Είναι αναγκαία µια ολοκληρωµένη 

διαλεκτική και διεπιστηµονική µεθοδολογία που θα βασίζεται στην αλληλεπίδραση και τη 

σύνθεση  των δυνατοτήτων και µεθοδολογιών όλων των κλάδων της επιστήµης (φυσικές, 

θετικές, κοινωνικές επιστήµες, επιστήµες των ανθρώπων) και των σχετικών τεχνολογικών 

εργαλείων. Η σύνθεση θα εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή αντίληψη των φαινοµένων, των 

γεγονότων, των εξελίξεων και των διαδράσεων που συγκροτούν το «όλον» της φυσικής και 

κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας. 
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Συµπεράσµατα 

 

Η ιστορική αναδροµή στις αντιλήψεις για τη σχέση ανθρώπου και φύσης, άρα κατά 

προέκταση για τη σχέση ανάπτυξης και περιβάλλοντος, αποκάλυψε πώς από την έννοια της 

ενότητας του κόσµου προέκυψε η διάσπαση ανθρώπου και φύσης. Κατά τη γνώµη µου ο 

άνθρωπος ποτέ δεν έπαψε να πιστεύει στην εξάρτησή του από τη φύση, απλά υπερτίµησε τις 

δυνατότητες που του παρείχε η τεχνολογική ανάπτυξη ιδιαίτερα από την επιστηµονική 

επανάσταση και πέρα, σε συνδυασµό µε την αποβολή των περιορισµών και των φοβιών που 

του είχαν προκαλέσει ο µεσαιωνικός κυρίως χριστιανισµός. Φυσικά πρέπει να σηµειωθεί ότι 

την αντίληψη της ανωτερότητας του ανθρώπου και της κατωτερότητας της φύσης, την 

καλλιέργησε κυρίως ο µεσαιωνικός χριστιανισµός µέσα από την αντίληψη ότι οτιδήποτε το 

υλικό αποτελεί κάτι το αµαρτωλό και ότι ο άνθρωπος είναι πλασµένος «κατ’ εικόνα και καθ’ 

οµοίωση» Θεού. Η απελευθέρωση του ανθρώπου από το σκοταδισµό και την καταπίεση του 

Μεσαίωνα σε συνδυασµό µε τις τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης που προέκυψαν από τα 

επιτεύγµατα της επιστήµης και της τεχνικής δηµιούργησαν µια υπεραισιόδοξη στάση του 

ανθρώπου απέναντι στο µέλλον του, ρίχνοντας βάρος στα απτά, άµεσα αποτελέσµατα και όχι 

στις µακροπρόθεσµες συνέπειες των δράσεών του. Κυριάρχησε η έννοια της µονοδιάστατης 

οικονοµικής µεγέθυνσης, µε το βραχυπρόθεσµο ορίζοντα µελέτης των οικονοµολόγων.  

 

Από την ιστορική αναδροµή γίνεται επίσης αντιληπτό το πώς σταδιακά υπάρχει ένας 

διαχωρισµός της επιστήµης και της φιλοσοφίας και πώς η ανάπτυξη συνδέεται πλέον µε την 

ανάπτυξη των επιστηµών. ∆ιαπιστώνει κανείς ότι από το δυϊσµό ο φιλοσοφικός στοχασµός 

επανήλθε στην έννοια του µονισµού των αρχαίων ελληνικών χρόνων, αλλά δεν ήταν πλέον σε 

θέση να επηρεάσει την ανθρώπινη πραγµατικότητα. Ακόµα και όταν αµφισβητήθηκε ο 

µηχανιστικός ντετερµινισµός των επιστηµονικών θέσεων µέσα από την ίδια την επιστήµη 

κατά τον 20ο αιώνα και ενώ επιχειρείται ξανά ένας συγκερασµός επιστήµης και φιλοσοφίας, 

για παράδειγµα στο πεδίο της κβαντοµηχανικής, η κατάσταση παραµένει ανεπηρέαστη. 

Υπάρχει πλέον µια αποµόνωση, θα µπορούσε να πει κανείς, της επιστήµης και της 

φιλοσοφίας από την πραγµατικότητα. Αυτό που ενδιαφέρει σήµερα είναι ό,τι µπορεί να είναι 

εµπορικά εφαρµόσιµο και κερδοφόρο. Σε αυτά τα πλαίσια η επιστήµη αλληλεπιδρά µε την 

πραγµατικότητα. 
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Μια άλλη µοναδική αποκάλυψη ήταν η αλληλεπίδραση παρελθόντος, παρόντος και 

µέλλοντος που διαπιστώνει κανείς µέσα από τη εξέλιξη των ιδεών. Οι νέες ιδέες προκύπτουν 

µέσα από τη σύνθεση ιδεών του παρελθόντος µε στοιχεία του παρόντος υποδηλώνοντας 

ταυτόχρονα και τις µελλοντικές προοπτικές εξέλιξής τους. Πολλές από τις σύγχρονες ιδέες 

που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και το περιβάλλον έχουν τη ρίζα τους στο παρελθόν. Όπως: 

• η έννοια της διαλεκτικότητας (βλέπε Ηράκλειτο, Hegel, Μαρξ),  

• η θεώρηση της ατοµικότητας και ανταγωνιστικότητας ως κινητήριας δύναµης για τη 

δράση του ανθρώπου (βλέπε πολιτική οικονοµία),  

• ο σηµαντικός ρόλος της εκπαίδευσης (βλέπε διαφωτισµό),  

• ο καθοριστικός ρόλος των οικονοµικών σχέσεων στην ιστορική εξέλιξη του 

ανθρώπου (βλέπε ουτοπικό σοσιαλισµό, Μαρξ),  

• ο ρόλος της κρατικής παρέµβασης στην ανάπτυξη (βλέπε διαφωτισµό, πολιτική 

οικονοµία),  

• οι ουτοπικές κοινότητες αρµονικής συµβίωσης (βλέπε ουτοπικό σοσιαλισµό),  

• η έννοια της πολυδιάστατης πραγµατικότητας και της αλληλεπίδρασης των 

διαφορετικών τοµέων της (βλέπε Hegel),  

• η αλληλεπίδραση παρελθόντος, παρόντος και µέλλοντος (βλέπε Hegel),  

• η έννοια της ορθολογικής κατανοµής των αγαθών (βλέπε Μαρξ),  

• ο περιορισµός των πόρων (βλέπε πολιτική οικονοµία),  

• τα αποτελέσµατα της χρήσης της τεχνολογίας (βλέπε Μαρξ και Engels), 

• η ίδια η αρχή της ενότητας ανθρώπου και φύσης, κ.α. 

 

Όσον αφορά στα αποτελέσµατα της αναπτυξιακής δραστηριότητας των τελευταίων αιώνων, 

όπως παρουσιάζονται αναλυτικά από την παραποµπή στο έργο του Μαρξ αλλά και 

σύγχρονων στοχαστών, υπήρξαν αντιφατικά. Η αλλαγή στη βιοµηχανία, η αύξηση της 

κλίµακας και των µονάδων παραγωγής, η δηµιουργία συνεχώς νέων αναγκών στον κόσµο 

προκειµένου να κινείται η αγορά, η προσπάθεια επιβολής προτύπων παραγωγής και ζωής στα 

«βάρβαρα έθνη», η αλλοίωση των παραδοσιακών κοινωνικών σχέσεων, η τάση 

οµογενοποίησης του κόσµου σε όλα τα επίπεδα (οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, 

πολιτισµικό), το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, η επιβολή του προτύπου της πόλης έναντι 

της ζωής στην ύπαιθρο, η ανθρώπινη επέµβαση στη φύση η οποία γίνεται πλέον σε µεγάλη 

κλίµακα µε αλόγιστες συνέπειες αποτέλεσαν πτυχές αυτής της αναπτυξιακής πορείας. Η 
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σύγχρονη πραγµατικότητα των τελευταίων αιώνων αποτελεί έναν κόσµο υπερπαραγωγής, 

υπερκατανάλωσης, συσσώρευσης και κοινωνικής ανισότητας. 

 

Πάντως η µεθοδολογία που χρησιµοποιεί ο Μαρξ για την κριτική ανάλυση του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, περιέχει σηµαντικά στοιχεία που θα έπρεπε να 

περιέχει και µια σύγχρονη µεθοδολογία αναπτυξιακού σχεδιασµού. Μελετάει κείµενα που 

αφορούσαν σε όλες τις πτυχές της πραγµατικότητας, από µια µεγάλη ποικιλία πηγών και µε 

ένα µεγάλο εύρος θεµάτων. Επίσης η µελέτη του δεν αφορά µόνο σε σύγχρονα συγγράµµατα 

αλλά τον ενδιαφέρει η µελέτη του παρελθόντος, ώστε να µπορέσει να εξάγει συµπεράσµατα 

για την εξέλιξη των υπό µελέτη φαινοµένων και τις αιτίες που οδήγησαν στις σύγχρονές του 

καταστάσεις. Κάνει αντιπαραβολή των νέων προτύπων µε διαφορετικά παρελθοντικά 

πρότυπα προκειµένου να έχει µια πιο ορθή εικόνα όσον αφορά στις συνέπειες. Ταυτόχρονα 

όµως προσπαθεί να διαβλέψει τις προοπτικές για το µέλλον. Είναι πολύ σηµαντικό ότι δίνει 

έµφαση στα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα που θα έχει η υπό µελέτη κατάσταση. Η έρευνά 

του είναι πολυδιάστατη και διεισδυτική. ∆εν µελετά τον κάθε κλάδο αποµονωµένα από τον 

άλλο, αντίθετα δίνει έµφαση στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. Πρόκειται για µια 

ολοκληρωµένη καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη το 

παρελθόν αλλά και τις εναλλακτικές προτάσεις άλλων στοχαστών προκειµένου να καταλήξει 

στην πιο πλήρη κατά τη γνώµη του πρόταση.  

  

Η ιδέα της επανάστασης είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και σήµερα, πλέον όµως µε µια ευρύτερη 

έννοια. Πολλοί σύγχρονοι στοχαστές θεωρούν ότι µόνο µέσω µιας «επανάστασης» θα 

µπορέσει η ανθρωπότητα να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί. Μόνο µια 

επανάσταση µε την έννοια της ριζικής αλλαγής στον τρόπο σκέψης και ζωής του σύγχρονου 

ανθρώπου θα µπορέσει να δώσει µια λύση. Η αλλαγή αυτή αφορά όλους µας. 

 

Υπάρχει µια ποικιλία απόψεων, σήµερα, σχετικά µε το πώς θα πρέπει να είναι η «ανάπτυξη», 

και πώς θα πρέπει µπροστά στο τεράστιο οικολογικό πρόβληµα που έχει προκαλέσει, να 

αναθεωρήσει τους στόχους της. Σε αυτό όµως που διαφαίνεται να συµφωνεί µεγάλο µέρος, 

τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, είναι ότι δεν είναι σωστό να εξετάζονται οι συνέπειες και 

οι προοπτικές των δράσεων σε όλους τους τοµείς µονοδιάστατα και αποµονωµένα αλλά θα 

πρέπει να εξετάζονται ταυτόχρονα όλοι οι τοµείς που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, χωρίς να 

παραβλέπεται κανένας. Είναι πολύ σηµαντικό να ληφθεί το παραπάνω υπόψη σε επίπεδο 
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πολιτικού αναπτυξιακού σχεδιασµού, όπως είναι πολύ σηµαντικό να ακολουθηθεί ένα πιο 

αποκεντρωτικό µοντέλο διοίκησης και συµµετοχικής λήψης αποφάσεων. 

 

Προκειµένου όµως να περάσει η έννοια της συλλογικότητας στον κόσµο, η έννοια της 

αυτενέργειας, η έννοια της συµµετοχής στα κοινά, της ευθύνης του ατόµου απέναντι στο 

µέλλον (το δικό του αλλά και των συνανθρώπων του), απέναντι στο περιβάλλον, θα πρέπει να 

υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση και η σωστή ενηµέρωση µε έµφαση στο περιβάλλον. Όσον 

αφορά στην ενεργό συµµετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων και στην εφαρµογή 

τους, θεωρώ ότι και σήµερα δίνεται σε κάποιο βαθµό αυτή η ευκαιρία, ακόµη και στην 

Ελλάδα. Μπορεί οι υφιστάµενοι µηχανισµοί να µην είναι οι καλύτεροι δυνατοί, αλλά βασικό 

πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας ο 

πολίτης εφησυχάζει επειδή την ευθύνη την αναλαµβάνει κάποιος άλλος. Σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης όπου εκεί υπάρχει µεγαλύτερη δυνατότητα συµµετοχής λίγοι είναι αυτοί που 

κάνουν χρήση αυτού του δικαιώµατος. Υπάρχει έλλειψη υπευθυνότητας και πίστης ότι οι 

µικρές προσωπικές αλλαγές και προτάσεις µπορούν να επιφέρουν µια ευρύτερη αλλαγή. 

 

Όµως ταυτόχρονα και η ίδια η έννοια της ανάπτυξης πρέπει να αλλάξει. ∆εν µπορεί ως µέτρο 

της ανάπτυξης µιας χώρας να χρησιµοποιούνται πολύπλοκοι οικονοµικοί όροι οι οποίοι 

προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν τα πάντα. Η ποιότητα είναι µη ποσοτικοποιήσιµο µέγεθος. 

Ακόµη και κάποια µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος συνδέονται 

µε οικονοµικά κέρδη (βλέπε Πρωτόκολλο του Κιότο και χρηµατιστήριο δικαιωµάτων 

εκποµπών). Η γενικότερη επικρατούσα τάση είναι η επίλυση των διαφόρων προβληµάτων 

(πληθωρισµός, φτώχεια) µε τη χρήση των οικονοµικών, ανεξαρτήτως ποια είναι τα τελικά 

αποτελέσµατα. Τα οικονοµικά τείνουν να είναι ένα σύνολο µαθηµατικών τύπων και έχουν 

χάσει την επαφή τους µε την πραγµατικότητα. Για παράδειγµα η πολιτική οικονοµία 

βασίστηκε στην ιδέα ότι η οικονοµία της ελεύθερης αγοράς τείνει προς την ισορροπία, ότι 

δηλαδή, οι δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης έχουν την τάση να ισορροπούν. Τι 

γίνεται όµως στις περιπτώσεις που είτε η προσφορά δεν µπορεί να αυξηθεί άµεσα είτε 

χρειάζεται χρόνος για να ανταποκριθεί η προσφορά στις αλλαγές των τιµών (π.χ. αγορά 

αγροτικών προϊόντων); 

 

Παρόλο που επίσηµες έρευνες των Ηνωµένων Εθνών υποδεικνύουν την αναπτυξιακή κρίση 

στην ανθρώπινη ανάπτυξη οι προσπάθειες στο όνοµα της αειφόρου/βιώσιµης ανάπτυξης 

(sustainable development) όπως προκύπτει και από τον ορισµό της, στοχεύουν στην 
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οικονοµική ανάπτυξη, στην αύξηση του ΑΕΠ, θεωρώντας ότι αυτό θα έχει ως συνέπεια την 

ανάπτυξη και των άλλων διαστάσεων που συνθέτουν τη φυσική και κοινωνικοοικονοµική 

πραγµατικότητα. 

 

Κινητήρια δύναµη του καπιταλισµού αποτελεί η αναζήτηση του κέρδους και ο ανταγωνισµός. 

Θα ήθελα να σταθούµε στο θέµα της ανταγωνιστικότητας, θέµα που το έθιξαν τόσο 

παλαιότεροι στοχαστές θεωρώντας το ως µια από τις κινητήριες δυνάµεις-πάθη του 

ανθρώπου για τη δράση του και η οποία αποτελεί και σήµερα βασικό αναπτυξιακό στόχο 

µιας χώρας. Η διαρκής όµως αναζήτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων οδηγεί στην 

ανισορροπία των δυνάµεων που συνθέτουν ένα σύστηµα (π.χ. η µείωση των τιµών οδηγεί 

στην πτώση της ποιότητας κλπ.). Έτσι η εσαεί ανταγωνιστικότητα οδηγεί συχνά στην 

δηµιουργία σηµαντικών αντιθέσεων και στην διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων (π.χ. χάσµα 

πλούσιων και φτωχών).  Επίσης, ο ανταγωνισµός ως έννοια ενέχει τη σύγκριση, τη σύγκριση 

µε κάποιον άλλον, άρα ενέχει κάτι το εχθρικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, σε επίπεδο ατόµου, 

να υποβάλλει κάποιος τον εαυτό του σε µια συνεχή αγωνία, δοκιµασία, να προσπαθεί να 

γίνεται συνέχεια καλύτερος. Το να γίνει όµως καλύτερος στη δουλειά του δε συνεπάγεται ότι 

γίνεται και πιο ευτυχισµένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανταγωνιστικός στη 

δουλειά του καταλήγει να γίνεται πιο ανταγωνιστικός γενικότερα στη ζωή του. Η 

ανταγωνιστικότητα µεταλλάσσει έναν άνθρωπο, αλλάζει τις σχέσεις του µε τους γύρω του, 

τον µεταµορφώνει και τον αποµονώνει. Μέτρο της ευτυχίας του γίνεται το αποτέλεσµα της 

σύγκρισής του µε τους γύρω του.  

 

Κυρίαρχο παγκόσµιο πρότυπο αποτελεί το καταναλωτικό πρότυπο. Ζούµε σε µια εποχή 

υπερκατανάλωσης, συσσώρευσης του πλούτου αλλά και ταυτόχρονα τεράστιων ανισοτήτων. 

Η κατοχή περισσότερων αγαθών έχει συνδεθεί µε το αίσθηµα της ασφάλειας, µε το αίσθηµα 

της ευτυχίας. Μάλιστα ο καταναλωτισµός συνδέεται τελευταία όλο και περισσότερο µε τη 

διασκέδαση (η έξοδος για αγορά ειδών καταλαµβάνει όλο και περισσότερο από τον ελεύθερό 

µας χρόνο) και την κοινωνικότητα (οι άνθρωποι συναντιούνται στα τεράστια εµπορικά 

κέντρα). Το πρόβληµα όµως είναι ότι η σηµερινή γενιά δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στα 

οικονοµικά και περιβαλλοντικά κόστη που προκύπτουν από την υπερκατανάλωση. 

 

Όσον αφορά στην ανάπτυξη στον Τρίτο Κόσµο, µια βασική διαφορά στην αναπτυξιακή 

πορεία αυτών των χωρών σε σχέση µε τις αναπτυγµένες, ήταν το γεγονός ότι λόγω της 

οικονοµικής και πολιτικής εξάρτησής τους από τις αναπτυγµένες χώρες και επειδή 
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αποτέλεσαν ξεκάθαρα αντικείµενο εκµετάλλευσης, δεν υπήρξαν και κάποια από τα θετικά 

αποτελέσµατα της ανάπτυξης που συντελέστηκαν στη ∆ύση. Άλλωστε οι συνθήκες στη ∆ύση 

ήταν διαφορετικές. Υπήρξαν αντιδράσεις, κοινωνικοί αγώνες που απαίτησαν και άλλου 

είδους αλλαγές. Σε αυτές τις χώρες έγινε προσπάθεια ο κόσµος να παραµείνει στην 

εξαθλίωση και την αµάθεια. Μια άλλη βασική διαφορά είναι ότι η ∆ύση «συνειδητά» επέλεξε 

την πρόοδο. Σε αυτές τις χώρες τους επιβλήθηκε. Είναι τεράστια διαφορά. Άλλη η ωριµότητα 

και ετοιµότητα απέναντι σε αλλαγές που προσδοκάς και άλλη απέναντι σε πράγµατα ξένα. 

 

Είναι πάντως λυπηρό που η εκµετάλλευση και η σχέση εξάρτησης παραµένει ακόµη και 

σήµερα χωρίς καµία σχεδόν διαµαρτυρία για την ανισότητα αυτή από τον «πολιτισµένο» 

κόσµο. Τα γεγονότα αυτά είναι «µακριά από το σπίτι µας». ∆εν υπάρχει ενηµέρωση της 

κοινής γνώµης ώστε να υπάρχει και η ανάλογη αντίδραση. Όσον αφορά στις ίδιες τις χώρες-

θύµατα είναι ανίσχυρες απέναντι στον δυτικό ευεργέτη-καταπιεστή. 

 

Γενικότερα κατά τη γνώµη µου υπάρχει µια αδιαφορία, µια απάθεια για τα κοινωνικά 

προβλήµατα. Και το ενδιαφέρον για το περιβάλλον τείνει να γίνει «µόδα» χωρίς να αποτελεί 

ουσιαστική έγνοια των ανθρώπων. Από την άλλη όµως, πόσο κακό θα µπορούσε να πει 

κανείς ότι είναι αυτό όταν έστω και έτσι σιγά-σιγά προκαλεί την κινητοποίηση και το 

ενδιαφέρον του κόσµου; Επίσης, οφείλω να παραδεχτώ ότι υπάρχει µια κινητοποίηση 

µεγαλύτερη σε σχέση µε τη δεκαετία του ‘90. Τα παραπάνω κρίνοντας κυρίως µε τα 

δεδοµένα της Ελλάδας. Στο εξωτερικό σίγουρα υπάρχει µια περιβαλλοντική παιδεία που έχει 

αποφέρει καρπούς. Αλλά αν κανείς θελήσει να κάνει έναν απολογισµό των προσπαθειών σε 

παγκόσµιο επίπεδο δεν έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές αλλαγές που θα έχουν άµεσα 

αποτελέσµατα. 

 

Είναι σηµαντικό να σταθεί κανείς ξεχωριστά στο ρόλο της τεχνολογίας στην αναπτυξιακή 

πορεία του ανθρώπου, γιατί πραγµατικά ήταν καταλυτικός. Οικονοµική και τεχνολογική 

ανάπτυξη είχαν θετική αλληλεπίδραση η µία προς την άλλη. Ήταν µία σχέση 

αλληλουποστήριξης. Αυτό όµως που γίνεται ορατό προσπαθώντας να αναλύσει κανείς τις 

συνέπειές τους είναι πώς κάθε αλλαγή σε κάποιον τοµέα προκαλεί «αλυσιδωτές αντιδράσεις» 

σε κάποιον άλλο τοµέα και αυτός µε τη σειρά του σε κάποιον άλλο. Είναι πραγµατικά 

δύσκολο αν όχι αδύνατο σε µια πολυδιάστατη και αλληλεπιδραστική πραγµατικότητα να 

ξεχωρίσει κανείς συγκεκριµένα αίτια και συγκεκριµένα αποτελέσµατα αυτών. ∆εν είναι 

εφικτοί οι «απόλυτοι» ορισµοί στις αιτίες των φαινοµένων. ∆εν υπάρχει η απόλυτη αλήθεια 
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των διαφωτιστών. Η οικονοµική ανάπτυξη συνοδεύτηκε και υποστηρίχθηκε από 

συγκεκριµένες τεχνικές καινοτοµίες, προκάλεσε ή υποστηρίχθηκε από συγκεκριµένες 

πολιτικές αποφάσεις, είχε συγκεκριµένες κοινωνικές συνέπειες ή υπαγορεύτηκε από 

συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες κ.ο.κ. ∆εν υπάρχουν σαφή όρια και περιορισµοί για το 

ποιο είναι το αίτιο και ποιο το αποτέλεσµα πάντοτε. Και σίγουρα οι ιδέες, η γνώση έχουν 

απίστευτη δύναµη και υπαγορεύουν καταστάσεις.  

 

Ένας προβληµατισµός που δηµιουργείται διαβάζοντας τις προτάσεις για ένα καλύτερο 

µέλλον, για µια αξιοβίωτη ανάπτυξη, είναι κατά πόσο αυτά που προτείνονται είναι εφικτά. 

Προσωπικά µου αρέσει να πιστεύω στις «ουτοπίες». Πιστεύω στις σταδιακές αλλαγές, που 

γίνονται συνειδητά. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του κόσµου, η φιλοσοφία 

ζωής του. Για να µπορέσει ένας άνθρωπος πραγµατικά να προσφέρει, θα πρέπει να έχει 

κατασταλάξει σε κάποια πράγµατα, να τα έχει αποσαφηνίσει µέσα του. Για να έχουν 

συνέπεια και διάρκεια τα όσα πράττει. Αυτό απαιτεί την κατάλληλη εκπαίδευση και 

ενηµέρωση. Απαιτείται όµως χρόνος για να αλλάξει η νοοτροπία µιας ολόκληρης γενιάς. 

Επειδή στο µεσοδιάστηµα τα προβλήµατα συνέχεια θα διογκώνονται θα πρέπει να 

επιβληθούν κάποια πράγµατα από το κράτος, από τους ειδικούς. Η απειλή της οικολογικής 

καταστροφής απαιτεί άµεσες λύσεις. Για αυτό είναι πολύ σηµαντικός ο ρόλος των 

«φωτισµένων» ανθρώπων για να παρακινήσουν το πλήθος παρά να παρακολουθούν 

αποδοκιµαστικά. Όλοι παρασυρόµαστε στην κριτική της κατάστασης αλλά πρέπει να 

προτείνουµε λύσεις. Η αλλαγή µπορεί να πετύχει µόνο αν γίνει στόχος όλων µας. 

 

Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης απαιτείται ένας 

σχεδιασµός που θα ξεκινάει από τις ανάγκες της βάσης. Η µεθοδολογία για την καταγραφή 

και την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και για την αποτίµηση των εναλλακτικών 

σεναρίων ανάπτυξης θα πρέπει να είναι διεπιστηµονική και να λαµβάνει υπόψη της το 

παρελθόν, το παρόν και το µέλλον, να συλλαµβάνει το «όλον» της πραγµατικότητας, τις 

διαλεκτικές και αλληλεπιδραστικές σχέσεις των στοιχείων που συνθέτουν τη φυσική και 

κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα. Κάθε αλλαγή έχει συνέπειες στο ευρύτερο σύνολο, 

γεγονός που γίνεται προφανές από τον παγκόσµιο χαρακτήρα των προβληµάτων, ταυτόχρονα 

όµως κάθε περιοχή έχει τη δική της ταυτότητα, τη δική της ιδιαιτερότητα, συνεπώς δεν 

µπορεί να εφαρµοστεί παντού η ίδια ακριβώς λύση. Ταυτόχρονα η τεχνολογία οφείλει να 

συµβαδίζει µε τις ιδιαίτερες χωρικές και χρονικές συνθήκες του πεδίου εφαρµογής της. 

 



∆ιπλωµατική Εργασία                                          Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Ιστορική Αναδροµή και Σύγχρονοι Προβληµατισµοί 

Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Σαράφη Μαρία  147 

Τέλος, θα ήθελα να σηµειώσω ότι ένας άνθρωπος δε θα πρέπει να αυτοπεριορίζεται στα 

στεγανά της «ειδικότητάς» του, κυριαρχούσα αντίληψη σήµερα, αλλά να προκαλεί τον εαυτό 

του στο να αναζητήσει τη γνώση παντού. Έτσι θα ανακαλύψει καινούργιους κόσµους, 

καινούργιες αντιλήψεις, θα αποτελέσει έναν άνθρωπο µε µια πιο σφαιρική αντίληψη των 

πραγµάτων, έναν πιο ολοκληρωµένο άνθρωπο.  
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