
ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ

Επιμέλεια: Θανάσης Τσακίρης



Πλάτων και Χριστιανοί 
θεολόγοι

⚫Οι γνώσεις κι οι ιδέες υπάρχουν "εκεί έξω" και πρέπει τις 
ανακαλύψουμε και όχι να τις δημιουργήσουμε εμείς οι άνθρωποι.

⚫Οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού κατέστρεψαν τις βεβαιότητες και τις 
απόλυτες αλήθειες των Πλατωνικών και των Χριστιανών κι έδωσαν 
προτεραιότητα στην επιστήμη ως τρόπο εξήγησης και πηγή γνώσης.

⚫Οι άνθρωποι γίνονται οι δημιουργοί γνώσης και ιδεών. 



Υποκείμενο και 
αντικείμενο

⚫Τζων Λοκ: η γνώση του  αποκτάται με τις αισθήσεις, άρα είναι 
εξαρτώμενη από την αίσθηση και το αντικείμενο.

⚫Ιμμάνουελ Καντ: η γνώση είναι αποτέλεσμα μιας ενεργούς 
διαδικασίας κι όχι μια παθητική απορρόφηση των δεδομένων.  



Ο 
ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ Η 
«ΨΕΥΔΗΣ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»

⚫Οι ιδέες δεν είναι ανεξάρτητες από τις υλικές και ιστορικές 
περιστάσεις.
⚫Οι κυρίαρχες ιδέες σε όλες τις κοινωνίες είναι οι ιδέες της 

εκάστοτε άρχουσας τάξης.

⚫Αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικό χαρακτήρα των 
κοινωνικών σχέσεων στο πλαίσιο του καπιταλισμού είναι, επί 
της ουσίας, η στρεβλή αντανάκλαση των σχέσεων 
παραγωγής, η μυστηριακότητα (mystification) της αγοράς.

⚫Η παρουσίαση των σχέσεων αγοράς ως ισότητα αποκρύπτει 
τις δομές του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης του 
προλεταριάτου.



Άρα ο Μαρξ…

…θεωρεί την ιδεολογία ως:

⚫Ιδέες που είναι συνεκτικές αφηγήσεις για τον κόσμο που 
νομιμοποιούν την κυριαρχία της κυρίαρχης (εν προκειμένω της 
αστικής) τάξης

⚫Οι κοσμο-αντιλήψεις είναι συστηματικό αποτέλεσμα των δομών και 
λειτουργιών του καπιταλιστικού τρόπος παραγωγής και μας οδηγούν 
σε ανεπαρκή κατανόηση του κοινωνικού κόσμου.



Ερωτήματα προς 
Μαρξ

⚫Κάρολε ουσιαστικά λες ότι η αλήθεια και η ιδεολογία είναι εντελώς διαφορετικές 
έννοιες.

⚫Πώς ακριβώς σχετίζονται οι ιδέες με τις υλικές συνθήκες της ύπαρξης;

⚫Σε ποιο βαθμό ισχύει η υπόθεσή σου πως η ιδεολογία δημιουργεί την ψευδή 
συνείδηση;

⚫Πώς μπορούμε να πούμε ότι όλοι μας ζούμε ψευδείς ζωής και πώς μπορούμε να το 
ξέρουμε αυτό;

⚫Είδες την ταινία «Matrix»;

⚫Ποιοι έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν την «αλήθεια» και να την διαχωρίσουν από 
την «ιδεολογία»;



ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΣ

Louis Althusser.

⚫Aπορρίπτει τον οικονομισμό (οικονομικός ντετερμινισμός) 

⚫Θεωρεί την ιδεολογία εξαιρετικά σημαντικό παράδειγμα 
παράγοντα που καθορίζει τη διαμόρφωση της συνείδησης

⚫Η ιδεολογία και η πολιτική είναι σχετικά αυτόνομα πεδία σε 
σχέση με την οικονομία (είναι καθοριστική μόνο σε «τελευταία 
ανάλυση».)

⚫Η ιδεολογία ενσαρκώνεται στις υλικές νοηματοδοτικές
πρακτικές των «ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους» που 
απολαμβάνουν την «σχετική αυτονομία».



Louis Althusser

⚫Η ιδεολογία είναι σύστημα αναπαραστάσεων με 
τη δική του λογική και δυναμική που παράγει 
εικόνες, μύθους, ιδέες και έννοιες. 

⚫Η ιδεολογία μετασχηματίζει τα ανθρώπινα όντα 
σε υποκείμενα (και με τις δύο έννοιες, δηλαδή 
αυτόν που είναι υποταγμένος σε έναν ανώτερο και 
αυτόν είναι φορέας αυτοπροσδιοριζόμενης
δράσης)



ΣΧΟΛΕΣ 
ΣΚΕΨΗΣ: 
ΚΑΡΛ 
ΠΟΠΠΕΡ

⚫Στο έργο του Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της 
υποστηρίζει ότι η ιδεολογία είναι χαρακτηριστικός τρόπος 
πολιτικής σκέψης των ολοκληρωτικών κινημάτων.

⚫Η ιδεολογία είναι κλειστό σύστημα σκέψης που δίνει 
απαντήσεις για όλα τα θέματα πολιτικής, κοινωνίας και 
ηθικής.

⚫Η ανασκευή ή διάψευση των ιδεολογικών θέσεων είναι 
αδύνατη καθώς πάντα βρίσκεται απάντηση με βάση τους 
ίδιους τους όρους της ιδεολογίας.



ΣΧΟΛΕΣ 
ΣΚΕΨΗΣ: 
ΚΑΡΛ 
ΠΟΠΠΕΡ

⚫O Popper προτείνει την επιστημονική θεώρηση των 
πραγμάτων στις κοινωνικές επιστήμες.

⚫Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί «διαψεύσιμες» υποθέσεις.

⚫Η επιστημονική προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήμες και 
υποθέσεις αφορά τη δημιουργία αποσπασματικών 
(piecemeal) εξηγήσεων για το πώς λειτουργούν τα κοινωνικά 
πράγματα και την κριτική εξέταση που τις θέτει στη διαδικασία 
της δοκιμής.

⚫Η συζήτηση μπορεί να δείξει αν με τη βοήθεια νέων 
αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να εξηγήσει ή να διαψεύσει 
μια ιδέα ή μια πολιτική πράξη και αν χρειαστεί να τη 
βελτιώσει.  



KARL POPPER



Μεγάλες 
θεωρίες;

⚫Αντί των «μεγάλων θεωριών» και «ουτοπίες» ο Πόππερ 
κρίνει ότι η κοινωνική αλλαγή επέρχεται με μερικού 
χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις και βαθμιαία (π.χ. δημοκρατικός 
σοσιαλισμός, φιλελευθερισμός, συντηρητισμός).



Ελεύθερη 
αξιών;

⚫Στην σύγχρονη πολιτική επιστήμη στις ΗΠΑ και στον Καναδά 
(γενικότερα στον αγγλοσαξονικό κόσμο) κυριαρχούν οι 
λεγόμενες «ελεύθερες από αξίες» και «μη ιδεολογικές» 
ερευνητικές προσεγγίσεις που αντλούν μεθοδολογικά 
στοιχεία από το έργο του Καρλ Πόππερ.

⚫Οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι συχνά υποστηρίζουν ότι 
οι δικές τους απόψεις και πεποιθήσεις δεν συνιστούν 
«ιδεολογία».

⚫Όμως, και οι στάσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν 
«ιδεολογικές».

⚫Αντί του «τέλους της ιδεολογίας» στη Δύση ειδικά κυριαρχεί η 
ιδεολογία της «πλουραλιστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας», 
δηλαδή ο καπιταλισμός.



Το τέλος έφτασε;

⚫Στο έργο του The End of Ideology (1960) o Daniel Bell 
κήρυξε το λεγόμενο «τέλος της ιδεολογίας».

⚫Toν όρο χρησιμοποίησε πρώτος ο Αλμπερτ Καμύ (1946)

⚫Ο  Seymour Lipset, (1981) μίλησε για το "παγωμένο 
κομματικό σύστημα" στο εργο του Political Man 

⚫O Francis Fukuyama, το 1989 κήρυξε το "τέλος της 
Ιστορίας"



Δεν υπάρχει τέλος…

⚫O Anthony Giddens (2000) ισχυρίστηκε οτι η διάκριση 
δεξιάς - αριστεράς έχει ξεπεραστεί.

⚫Ο Norberto Bobbio (1995) θεωρεί ότι οι κοινωνικές 
ανισότητες συνεχίζουν να εχουν σημασία ως πολιτικό ζήτημα 
και μάλιστα στο παγκόσμιο επίπεδο με τη σύγκρουση του 
πλούσιο Βορρά με το φτωχό Νότο και γι' αυτό τον λόγο η 
διάκριση δεξιά-αριστερά παραμένει επίκαιρη περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά.

⚫Ο Peter Mair, σε εμπειρικό επίπεδο, το 1998 διαπίστωσε τη 
σταθερή μείωση των ιδεολογικών αποστάσεων μεταξύ 
αριστεράς και δεξιάς στις δυτικές καπιταλιστικές δημοκρατίες.

⚫Όμως, οι Larry Diamond & Richard Gunther (2003) έδειξαν 
ότι η μείωση των ιδεολογικών αποστάσεων δεν είναι 
γραμμικό φαινόμενο.



Ιδεολογική 
συναίνεση 

⚫Σε πρώτη φάση (δεκαετίες 1950 και 1960) υπήρχε μια ευρεία 
«ιδεολογική συναίνεση» βασισμένη στην Κεϋνσιανή
οικονομική πολιτική και τη δημιουργία δομών κράτους 
πρόνοιας (σοσιαλδημοκρατική συναίνεση).

⚫Αυτή η συναίνεση αμφισβητήθηκε από νέα κοινωνικά 
κινήματα και νέες ιδεολογίες όπως ο φεμινισμός και η 
οικολογία αλλά και αργότερα από τον νεοφιλελευθερισμό. 



⚫Οι Richard Gunther & Juan Montero (2001) The Anchors of Partisanship έδειξαν ότι τα 
άτομα συνεχίζουν να αυτο-τοποθετούνται στην κλίμακα δεξιά-αριστερά κι έτσι  η στάση 
αυτή μπορεί να βοηθούν την πρόβλεψη της εκλογικής συμπεριφοράς.

⚫Η περίπτωση της Ελλάδας δείχνει ότι η ιδεολογική ένταση αυξάνεται.

⚫Αντί του «τέλους της ιδεολογίας» στη Δύση ειδικά κυριαρχεί η ιδεολογία της 
«πλουραλιστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας», δηλαδή ο καπιταλισμός.

⚫Όμως, οι ιδεολογικές συγκρούσεις στις μέρες μας δεν αφορούν μόνο τη διάκριση 
αριστεράς-δεξιάς αλλά κι αυτό που αποκλήθηκε σύγκρουση μεταξύ Jihad και McWorld



Jihad και McWorld
η νέα ιδεολογική 
σύγκρουση



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ

⚫ Ο συντηρητισμός είναι ιδεολογία ή απλή ψυχολογική προδιάθεση, μια 
στάση ζωής.;  

⚫ Συντηρητισμός ως προδιάθεση έναντι της έννοιας και της πράξης της 
αλλαγής (θεωρονται ουτοπίες, χίμαιρες)  . 

⚫ Ιστορική εμπειρία προτιμότερη πυξίδα.
⚫ Απορρίπτεται κάθε προοπτική μετασχηματισμού της κοινωνίας προς μια 

άγνωστη κατεύθυνση.
⚫ Η «πολιτική της ατέλειας» ανταποκρίνεται στην κυριαρχία των 

ανεπηρέαστων από το πέρασμα των αιώνων ενστίκτων



Συντηρητισμός

⚫ «Αν δεν είναι ανάγκη κάτι να αλλάξει, τότε δεν πρέπει να αλλάξει».

⚫ Αποστροφή προς την «αλλαγή για την αλλαγή». 

⚫ Διστακτικότητα να θέσουμε σε κίνδυνο αυτό που τώρα λειτουργεί για 

χάρη κάποιου πράγματος ή κατάστασης που ενδέχεται να επέλθει και να 

λειτουργήσει καλύτερα («το καλύτερο εχθρός του καλού»). 

⚫ Πίστη στα εμπεδωμένα μαθήματα που μας προσφέρει το παρελθόν 

απέναντι στο μέλλον και τις αόριστες υποσχέσεις.

⚫ Προσκόλληση στο παλιό και δοκιμασμένο.  

⚫ Με άλλα λόγια, συντηρητισμός είναι η έγνοια να διατηρήσουμε αυτό 

που θεωρείται κοινωνικά καθιερωμένο.



ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ...

….αντιτίθενται γενικώς στην πραγματοποίηση ευρύτατων μεταρρυθμίσεων.
⚫ Στην καλύτερη περίπτωση ο συντηρητισμός θα περιορίσει σε ανεκτά 

όρια την όποια πολιτική αλλαγή. 
⚫ Ο συντηρητισμός προσδιορίζεται συχνά από την πιθανή κατάσταση 

στην οποία αντιστέκεται (αντιφιλελευθερισμός, αντιδημοκρατισμός, 
αντικομμουνισμός κ.ά) και παίρνει διαφορετική χροιά από καιρό σε 
καιρό και από τόπο σε τόπο. 

⚫ Ο σύγχρονος συντηρητισμός αναδύθηκε στη διάρκεια του 19ου αιώνα ως 
«ριζοσπαστική» αντίδραση στις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που 
επέφερε η εποχή της Γαλλικής Επανάστασης αλλά και η εποχή της 
βιομηχανικής επανάστασης.



ΕΝΤΜΟΥΝΤ ΜΠΕΡΚ

Ιρλανδικής καταγωγής  πολιτικός φιλόσοφος και κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του κόμματος των Whigs (1729-1797)

⚫ Εξέφρασε απέχθεια για την Γαλλική Επανάσταση, τα εκρηκτικά πάθη 
των επαναστατών που τους αποκάλεσε «ιδεολογικούς ζηλωτές», οι 
οποίοι κινούνταν βάσει του ιδεαλισμού τους και των θεωρητικών 
αφαιρέσεών τους θέλοντας να εξαλείψουν θεσμούς και πεποιθήσεις που 
υπήρχαν ως τότε. 

⚫ Ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε τον όρο «συντηρητισμός» ή 
«συντηρητικός».

⚫ Για την «επιστήμη της κυβέρνησης» βασική είναι η αρχή της 
«Εμπειρίας». 

⚫ H συσσωρευμένη γνώση που ξεπερνά την ευφυΐα κάθε μεμονωμένου 
ατόμου αποτελεί το πολυτιμότερο «περιουσιακό στοιχείο» κάθε γενιάς 
που πρέπει να παραδίνεται σε κάθε επόμενη γενιά («έτσι τα βρήκαμε κι 
έτσι θα τα παραδώσουμε»). 

⚫ Η κοινωνία είναι ο αρμονικός συνεταιρισμός όχι μόνο των ζωντανών 
αλλά και των νεκρών και των ανθρώπων που θα γεννηθούν. 



EDMUND BURKE



Κριτική

⚫ Οι επικριτές του συντηρητισμού θεωρούν τη λατρεία του παρελθόντος 
«αρρωστημένη νοσταλγία» και κυνισμό για το παρόν και απαισιοδοξία 
για το μέλλον ως δυνατότητα όχι μόνο συνολικής αλλαγής αλλά και 
μερικής βελτίωσης της κατάστασης της κοινωνίας. 

⚫ Ο φιλόσοφος και θεατρικός συγγραφέας G. K. Chesterton χαρακτήρισε 
την παράδοση ως «δημοκρατία των νεκρών», που ακόμα και όταν 
βρίσκονταν εν ζωή δεν έδειχναν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στους 
ζωντανούς. 

⚫ Αυτό είναι αποτέλεσμα της αντίληψης των συντηρητικών για την 
ανθρώπινη φύση. 

⚫ Θεωρούν ότι μια κοινωνία διοικείται καλά μόνο με τη διατήρηση της 
τάξης και της σταθερότητας συχνά με αυταρχικό και πατερναλιστικό 
τρόπο



Κριτική

Η πολιτική των συντηρητικών ενίοτε συνοδεύεται από πολιτική 
αντιδραστικότητα με αποτέλεσμα να ασκούνται αντιφατικές 
στρατηγικές και πολιτικές
⚫ π.χ. ταυτόχρονα άσκηση ακραίας νεοφιλελεύθερης οικονομικής 
πολιτικής και απόσυρσης του κράτους από την οικονομία της 
ελευθερίας των αγορών, 
⚫στα κοινωνικά ζητήματα η ασκούμενη κοινωνική πολιτική ήταν 
ακραία συντηρητική (νεοσυντηρητισμός)
⚫άμεση και καταλυτική παρέμβαση του κράτους για την καταστολή 
των κοινωνικών κινημάτων από την εξέγερση της νεολαίας και την 
αντικουλτούρα της δεκαετίας του 1960-1970 ως την αντιμετώπιση 
των δικαιωμάτων των γυναικών, των  ομοφυλόφιλων και γενικά των 
κινημάτων ταυτότητας



Κριτική

Επέμεναν 
⚫στη διατήρηση της εξουσίας του βασιλιά και της αριστοκρατίας, 
⚫στη διατήρηση της επιρροής των γαιοκτημόνων απέναντι στην 
βιομηχανική αστική τάξη που γεννιόταν,
⚫ στην περιορισμένη ψηφοφορία, καθώς και τη διατήρηση κι 
ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εκκλησίας και κράτους. 



Oι Συντηρητισμοί

⚫Η Συντηρητική ιδεολογία υφίσταται σε πολυάριθμες και κυμαινόμενες παραλλαγές και 
σπάνια μονοπωλείται από ένα μόνο πολιτικό οργανισμό. 

⚫Έκανε την εμφάνισή της στις αρχές του 19ου αιώνα με τους κύκλους του 
Σατωβριάνδου ενάντια στην Γαλλική Επανάσταση. 

⚫Στη Γαλλία ο όρος «συντηρητικός» δεν χρησιμοποιείται συχνά λόγω της αποσύνθεσης 
του ρεύματος που ήταν πιστό στις αξίες της παράδοσης. 

⚫Μετά το 1830 το ρεύμα αποτελούνταν από τους Βουρβώνους που διαιρέθηκαν σε 
λεζιτιμιστές (νομιμόφρονες υπέρ της φυσικής διαδοχής) και σε ορλεανιστές. 

⚫Στη διάσπαση αυτή ήρθαν να προστεθούν οι συντηρητικοί βοναπαρτιστές που 
διαστρέβλωναν τις απελευθερωτικές αξίες της Γαλλικής Επανάστασης



Οι Συντηρητισμοί

⚫ Στα τέλη του 19ου αιώνα συντηρητικοί πολιτικοί, κυρίως ο Benjamin

Disraeli, είχαν την τάση να καταφεύγουν σε ήπιες μεταρρυθμίσεις, 

προκειμένου να διατηρούν τα θεμέλια της κατεστημένης τάξης.

⚫ Κατά το 20ο αιώνα ο συντηρητισμός έγινε ιδεολογία και πολιτική 

στρατηγική για τις πάλαι ποτέ φιλελεύθερες βιομηχανικές, εμπορικές και 

άλλες κοινωνικές ομάδες που είχαν επιτύχει πολλούς από τους πολιτικούς 

στόχους τους και

⚫ έπρεπε να διατηρήσουν τις κατακτήσεις απέναντι στην επίθεση των μη 

ευνοημένων από την καπιταλιστική ανάπτυξη κοινωνικών τάξεων και 

στρωμάτων, όπως οι εργάτες, οι μικροί αγρότες και επαγγελματίες. 

⚫ Ο συντηρητισμός έχασε την κυρίως αγροτική και ημιφεουδαρχική

προκατάληψη του και αποδέχθηκε τη δημοκρατική ψηφοφορία, 

υποστήριξε τον οικονομικό φιλελευθερισμό (laissez-faire) και 

αντιτάχθηκε στην επέκταση του κράτους πρόνοιας.



Οι Συντηρητισμοί

⚫Το θέμα της μοναρχίας διχάζει τους συντηρητικούς στην Ισπανία και στην 
Γαλλία, όπως και οι σχέσεις εκκλησίας και κράτους. 
⚫Στην Ιταλία η απαγόρευση της συμμετοχής των καθολικών στην πολιτική 
καθυστέρησe την ίδρυση μαζικού συντηρητικού κόμματος.
⚫ Μετά το 1848 στην Ιταλία παρατηρείται το φαινόμενου του 
«τρανσφορμισμού» που συνεπάγεται την δημιουργία μιας συνεχώς 
διευρυνόμενης διευθυντικής τάξης, στο πλαίσιο που χάραξαν οι 
μετριοπαθείς, με την προοδευτική και συνεχή προσέλκυση των πιο 
δραστήριων ατόμων που ανέδειξαν φίλες ή αντίπαλες ομάδες . 
⚫Το 1919 ο Σικελός ιερέας Luigi Sturzo ίδρυσε το αρχικό Ιταλικό Λαϊκό 
Κόμμα. 
⚫Μετά τον Β΄Π.Π. και την ίδρυση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος 
φάνηκε ότι δεν ήταν δυνατή η συγκρότηση και επιβίωση ενός καθαρά 
συντηρητικού κόμματος. 
⚫Επί της ουσίας, όμως, το ρόλο του συντηρητικού κόμματος τον έπαιξε η 
Χριστιανοδημοκρατία, λόγω της ιστορίας της και της θέσης που κατείχε, 
της κοινωνικής της βάσης και των συμφερόντων που υπερασπιζόταν. 



Οι Συντηρητισμοί

⚫Ένα τρίτο θέμα διαμάχης μεταξύ των συντηρητικών ήταν αυτό του έθνους 
και του εθνικισμού.

⚫ Τμήμα των συντηρητικών τάσσεται υπέρ ενός κράτους που σέβεται τους 
αντιπροσωπευτικούς θεσμούς.

⚫ Οι περιστάσεις, όμως, μπορούν ενίοτε να στρέψουν τους πολέμιους του 
συγκεντρωτισμού σε ένθερμους εθνικιστές

⚫ Όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές, επί μακρόν, ο συντηρητισμός σήμαινε 
προσήλωση στην ατομική ιδιοκτησία, στην έννοια της τάξης και στην 
επιφύλαξη έναντι της καθολικής ψηφοφορίας.

⚫ Εμφανίστηκαν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις περιόδους και τις 
συντηρητικές ομάδες, π.χ. σε όλες τις δυτικές χώρες προσαρμόστηκαν στις 
απαιτήσεις του κράτους πρόνοιας ενώ εθνικοποιήσεις έγιναν από τον Ch. De 
Gaulle, τον V. Giscard D’ Estaing, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή κ.ά.



ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

⚫Πολιτική φιλοσοφία ή κίνημα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
της ελευθερίας του ατόμου.

⚫Ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά καλός εκ φύσεως και 
ορθολογιστής. 

⚫Ο φιλελευθερισμός θεωρεί ως δεδομένο πως οι άνθρωποι 
διαθέτουν ορθολογική νοημοσύνη, την ικανότητα να 
αναγνωρίζουν προβλήματα κι έτσι να μπορούν επιτυγχάνουν 
τη συστηματική βελτίωση της ανθρώπινης κατάστασης

⚫Επιδιώκεται επίτευξη αυτού που θεωρείται βελτίωση ή 
πρόοδο επί της ουσίας επιθυμεί την αλλαγή της εκάστοτε 
κατεστημένης τάξης πραγμάτων



ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

⚫Ούτε ο ατομικισμός (individualism) ούτε η πεποίθηση ότι η ελευθερία είναι 
πρωταρχικό πολιτικό αγαθό αποτελούν αμετάβλητους ιστορικούς νόμους

⚫Η ανεξάρτητη ατομική πολιτική σκέψη και δράση εντυπώθηκαν ως υψηλές 
αξίες στη διδασκαλία των Προτεσταντών.

⚫ Παράλληλα, οι συγκεντρωτικές μοναρχίες έφερναν το ραγδαίο γκρέμισμα 
του φεουδαρχισμού και δίπλα στους ευγενείς των αυλών έρχονταν να 
καθίσουν στο τραπέζι οι ανερχόμενοι αστοί, δηλαδή

⚫μια νέα κοινωνική τάξη που διεκδικούσε το δικαίωμα να εργάζεται και να 
συναλλάσεται χωρίς περιορισμούς στην οικονομία και στην κοινωνία και να 
συμμετέχει στην πολιτική εξουσία σε όλα τα επίπεδα..

⚫John Locke: Ο πρώτος πολιτικός φιλόσοφος που διατύπωσε τις βασικές 
αρχές του φιλελευθερισμού



Κλασσικός 
Φιλελευθερισμός 

Σπουδαιότητα 

⚫των δικαιωμάτων ατομικής ιδιοκτησίας/περιουσίας,

⚫των φυσικών δικαιωμάτων, 

⚫της επιβολής συνταγματικών περιορισμών και οριοθετήσεων 
στην κυβερνητική δράση καθώς και της 

⚫ελευθερίας του ατόμου από κάθε εξωτερικό περιορισμό και 
καταστολή



Ο κλασικός 
φιλελευθερισμός…

…άντλησε πολλές από τις αξίες και τις ιδέες του Διαφωτισμού 
καθώς και από τα «δόγματα» των δύο μεγάλων «αστικών» 
δημοκρατικών επαναστάσεων της Αμερικής (1776) και της 
Γαλλίας (1789), κυρίως τις πεποιθήσεις περί της τελειότητας 
της φυσικής τάξης και των φυσικών νόμων που πρέπει να 
κυβερνούν τη χώρα. 

⚫Λογικά προκύπτει ότι αφού η φυσική τάξη επιφέρει την 
τελειότητα το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην 
ελεύθερη λειτουργία της κοινωνίας. 

⚫Οι βασικοί πνευματικοί εκπρόσωποι είναι ο Άνταμ Σμιθ, ο 
Ντέιβιντ Ρικάρντο, ο Τζέρεμι Μπένθαμ και ο Τζων Στιούαρτ 
Μιλλς.



Κλασικός 
φιλελευθερισμός

⚫Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ : το κλασικό 
φιλελεύθερο πρόγραμμα που περιλαμβάνει τις 
αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, την 
προστασία των πολιτικών ελευθεριών και την 
οικονομία της ελεύθερης αγοράς (laissez-faire). 

⚫Ο φιλελευθερισμός αυτού του είδους επέδρασε
στις περιπτώσεις αυτές ως τα μέσα του 19ου 
αιώνα. 

⚫Η ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού 
επέφερε τεράστιες ανισότητες πλούτου και 
δύναμης οδηγώντας πολλούς στοχαστές και 
κυρίως μεγάλο αριθμό εργατών στην αμφισβήτηση 
του «φιλελεύθερου πιστεύω»



Οι αποτυχίες του 
κλασικού 
φιλελευθερισμου…

⚫…δημιουργεί μαζική απογοήτευση ιδίως στις τάξεις των 
εργατών και των λαϊκών στρωμάτων.

⚫Η αυξανομενη αναταραχή καλλιέργησε το εδαφος για την 
ανοδο οικονομικών και πολιτικών φιλοσοφιών, θεωριών και 
κοινωνικο-πολιτικών κινημάτων όπως ο Μαρξισμός και το 
εργατικό κίνημα. 

⚫Παράλληλα, προκλήθηκε εσωτερική αναθεώρηση των 
φιλελεύθερων πολιτικών με αποτέλεσμα την ανάδυση του 
κινήματος του «φιλελευθερισμού της ευημερίας».



Φιλελευθερισμός της 
ευημερίας 

⚫«Στα μέσα και προς τα τέλη του 19ου αιώνα, οι Βρετανοί 
φιλελεύθεροι φιλόσοφοι Λίοναρντ T. Χομπχάους και Tόμας Χ. Γκρην
άρχισαν να απαιτούν από το κράτος να εμποδίζει την καταπίεση και 
να φροντίζει για την προώθηση πολιτικών που να έχουν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της ευημερίας για όλους.

⚫ Ο Χομπχάους θεωρούσε ότι η εξέλιξη του ανθρώπινου νου 
σχετίζεται με την ανάπτυξη των κοινωνιών και γι’ αυτό απαιτείται 
από την φιλελεύθερη σκέψη της εποχής να προσφέρει τις ελάχιστες 
ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την αξιοπρεπή ατομική ύπαρξη.

⚫ Ο Γκρην θεωρούσε πως στο πλαίσιο του φιλελευθερισμού η 
αποτυχία παροχής βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε 
ανάγκη περιορίζει την ελευθερία τους. 

⚫Έτσι δικαιολογούνται οι εξαναγκαστικοί θεσμοί του κράτους 
ευημερίας που απαιτεί ένα εγγυημένο κοινωνικού μίνιμουμ και ίσες 
ευκαιρίες. 



Και οι δύο ερμηνείες 
του φιλελευθερισμού 

⚫…είναι «προσδεμένες» στις επιταγές του 
ατομικισμού. 

⚫Τα δικαιώματα των ατόμων εκλαμβάνονται ως 
βασικά και οι ενέργειες των εξαναγκαστικών 
μηχανισμών δικαιολογούνται κυρίως στο βαθμό 
που προάγουν αυτά δικαιώματα. 



Φιλελευθερισμός της 
πρόνοιας

⚫Στο πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία και 
στη Γαλλία αρχικά και στις ΗΠΑ αργότερα δημιουργήθηκε το 
κράτος πρόνοιας και οι διάφορες παραλλαγές του (πιο 
«κρατικιστικό» στη Γαλλία και πιο «ιδιωτικό» στις ΗΠΑ με 
ενδιάμεσες μορφές σε Η.Β, και Καναδά). 

⚫Η κοινωνική μεταρρύθμιση κατέστη αποδεκτή ως στόχος 
από τις κυβερνήσεις. Στις ΗΠΑ καθιερώθηκαν δια νόμου οι 
κατώτατοι μισθοί, η προοδευτική φορολόγηση και τα 
προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης με την πολιτική του New
Deal που υιοθετήθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα επί 
προεδρίας Φραγκλίνου Ρούσβελτ. 



Στην Ελλάδα 

⚫…λόγω των μακρόχρονων πολεμικών συγκρούσεων μετά την 
ανεξαρτησία και της γενικότερης πολιτικής αστάθειας αλλά 
και λόγω της οικονομικής και κοινωνικής αδυναμίας και της 
έλλειψης ισχυρού εργατικού κινήματος δεν οικοδομήθηκε
παρά ένα «υπολειμματικό» κράτος πρόνοιας με την 
οικογένεια να έχει επωμισθεί μέχρι σήμερα την φροντίδα και 
την πρόνοια που στη Δυτική Ευρώπη είναι υπόθεση του 
κράτους.

⚫Ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα δεν βρήκε έδαφος για να 
ανθίσει και ήταν υπόθεση μικρών ομάδων και ρευμάτων που 
έδρασαν κυρίως στο πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών 
κομμάτων (Βενιζελισμός, κόμματα του κέντρου) και 
συνέβαλαν στις στοιχειώδεις συνταγματικές πρωτοβουλίες 
(αβασίλευτη δημοκρατία, καθιέρωση εργατικής νομοθεσίας, 
παιδεία).



Συνόψιση του 
φιλελευθερισμού

⚫•Το φιλελεύθερο κράτος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο 
και να είναι τόσο ισχυρό όσο για να κατοχυρώνει και να διασφαλίζει 
την ατομική ελευθερία. 

⚫•Το φιλελεύθερο μοντέλο για την ιδιότητα του Πολίτη δίνει έμφαση 
στην τυπική ισότητα όλων των πολιτών, στα πολιτικά δικαιώματα, 
στο κράτος του νόμου και στην προστασία των ατόμων από την 
αυθαίρετη άσκηση της κρατικής εξουσίας.

⚫•Τα φιλελεύθερα μοντέλα δημοκρατίας δίνουν έμφαση στην 
έκφραση των ατομικών προτιμήσεων διαμέσου των εκλογών. 

⚫•Στο πεδίο της οικονομίας ο φιλελευθερισμός ευνοεί την ιδιωτική 
ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής καθώς και στους μηχανισμούς 
της αγοράς για την κατανομή των πόρων βασιζόμενους στις μη 
εξαναγκαστικές/ελεύθερες συναλλαγές μεταξύ των ξεχωριστών 
παραγωγών και καταλανωτών



ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ

⚫Έχει τις ρίζες του στην περίοδο των πολιτικών αλλαγών και 
κοινωνικών αναστατώσεων και στα κοινωνικά κινήματα του 19ου 
αιώνα με κορμό τη βιομηχανική επανάσταση.

⚫ Πιοτρ Κροπότκιν: αναρχισμός είναι "ένα όνομα δίνεται σε μια αρχή 
(principle) ή θεωρία περί ζωής και συμπεριφοράς η οποία 
διατυπώνει την ιδέα μιας κοινωνίας δίχως κυβέρνηση/κράτος - η 
αρμονία σε αυτή την κοινωνία δεν επιτυγχάνεται με την υποταγή στο 
νόμο ή με την υπακοή σε οποιαδήποτε αρχή (authority, δηλαδή 
εξουσία ή αυθεντία) αλλά με ελεύθερες συμφωνίες που συνάπτουν 
μεταξύ τους διάφορες ομάδες (τοπικές και επαγγελματικές) οι οποίες 
συγκροτούνται ελεύθερα για χάρη της παραγωγής και της 
κατανάλωσης καθώς και για την ικανοποίηση των απεριόριστων 
ποικίλων αναγκών και επιθυμιών της πολιτισμένης ύπαρξης. 



ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ

⚫«Πτώση του Θεού» 

⚫Διαφωτισμός

⚫Θρίαμβος της "κοσμικής και της επιστημονικής" σκέψης 

⚫Αμφισβήτηση όσων θεσμών διέπονταν από λογικές  "αυθεντίας". 

⚫Άλλοι θεωρούν ότι οι ρίζες του αναρχισμού βρίσκονται σε παλιότερες 
εποχές όπως στην περίπτωση του Thomas Muntzer των Αναβαπτιστών κατά 
τον 16ο αιώνα.

⚫ Οι Προυντόν και Μπακούνιν εξίσωναν την έννοια του "Θεού" και της 
"Εξουσίας". 

⚫Από την έννοια της "θεϊκής αυθεντίας" εκπορεύονταν οι δικαιολογίες για την 
καταπιεστική κυριαρχία του ανθρώπου επί του ανθρώπων. 

⚫Η εξουσία σε όλες τις εκφάνσεις και μορφές της, ιδιαίτερα δε η νομική-
γραφειοκρατική, πρέπει να καταργηθεί.

⚫ Μαζί με όλες τις μορφές κυριαρχίας πρέπει να εξαλειφθούν όλες οι 
οικονομικές ανισότητες και να οικοδομηθεί μια  νέα κοινωνία πάνω σε ηθικές 
βάσεις. 

⚫Η ανθρώπινη φύση δεν θα υποβαθμίζεται πια λόγω υποταγής ή διαφθοράς 
από την εξουσία και θα ανθίσει ξανά.



ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ

⚫Οι αναρχικοί από την αρχή διαχωρίζουν το κράτος από την 
κοινωνία. 

⚫Το κράτος είναι μια τεχνητή εκμεταλλευτική "συσκευή" σε αντίθεση 
με την κοινωνία που είναι "φυσικός σχηματισμός"



ΑΤΟΜΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ 
ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ

⚫Στη διάρκεια του 19ου αιώνα υπήρξαν αρκετοί αναρχικοί που 
ακολουθούσαν ατομιστικές μεθοδολογίες προερχόμενοι κυρίως από 
τις αγγλοσαξονικές κοινωνίες.

⚫Όμως, περισσότεροι ήταν αυτοί οι οποίοι ακολούθησαν συλλογικές 
μορφές αναρχισμού ασκώντας δριμεία κριτική όχι μόνο στο κράτος 
και στην εξουσία αλλά και στην ανάπτυξη του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής και της κυριαρχίας του πάνω στο σύνολο της 
κοινωνίας τοποθετώντας τους εαυτούς τος και τις ομάδες τους πιο 
αριστερά από τους σοσιαλιστές τόσο τους μαρξιστές όσο και τους 
μεταρρυθμιστές διεκδικώντας την δημιουργία μιας αταξικής 
κοινωνίας δίχως κράτος και εξουσίας. 



Στην πρώτη τάση 
συγκαταλέγονται: 

⚫•William Godwin. Βρετανός ωφελιμιστής αναρχικός 
φιλόσοφος, σύζυγος της φεμινίστρiας Mary Wollstonecraft και 
πατέρας της Mary Shelley (συγγραφέας του Frankenstein). 

⚫•Max Stirner. Γερμανός φιλόσοφος, θεωρούμενος ως 
προπάτορας του μηδενισμού, του υπαρξισμού και του 
μεταμοντερνισμού. 

⚫• Henry David Thoreau. Αμερικανός φιλόσοφος, 
συγγραφέας ,ιστορικός,  ποιητής, νατουραλιστής, αντιρρησίας 
συνείδησης, θεωρητικός της πολιτικής ανυπακοής. 



Στη δεύτερη τάση 
συγκαταλέγονται: 

⚫•Pierre Joseph Proudhon. Γάλλος οικονομολόγος,τυπογράφος, σοσιαλιστής 
βουλευτής μετα την επανάσταση του 1848. Καθιέρωσε την οικονομική 
φιλοσοφία της αμοιβαιότητας (mutualisme) που τη θεωρούσε σύνθεση του 
ατομικιστικού και του κολλεκτιβιστικου αναρχισμού.  

⚫•Μikhail Bakunin. Ρώσος, πατέρας του κολλεκτιβιστικού αναρχισμού. Ήρθε 
σε κάθετη ρήξη με τον Καρλ Μαρξ στο πλαίσιο Πρώτης Εργατικής Διεθνούς 
Οργάνωσης. 

⚫•Peter Kropotkin. Ρώσος γεωγράφος, συγγραφέας, οικονομολόγος, 

φιλόσοφος, θεωρητικός της εξέλιξης. Γιος του πρίγκιπα του Smolensk. 

⚫



Στη δεύτερη τάση 
συγκαταλέγονται: 

⚫•Errico Malatesta. Ιταλός επαναστάτης του δημοκρατικού κινήματος του Mazzini. 
Σπούδασε ιατρική αλλά τελικά τον κέρδισε το επάγγελμα του μηχανικού.

⚫Emma Goldman. Aναρχο-κομμουνίστρια, γνωστή για τα αναρχικά γραπτά και ομιλίες 
της. Υιοθετήθηκε από φεμινίστριες του δεύτερου κύματος και θεωρήθηκε πρότυπη 
εικόνα “επαναστάτριας γυναίκας” φεμινίστριας. 



20ός Αιώνας 

Στη διάρκεια του 20ού αιώνα ορισμένοι αναρχικοί προσάρμοσαν την κριτική 

αναρχική ανάλυση στις συνθήκες των αναπτυγμένων βιομηχανικών 

κοινωνιών και έδωσαν στη δράση τους μια χροιά αναχωρητισμού για να 

ξεφύγουν από την κοινωνία της "ολικής αλλοτρίωσης" και να γλιτώσουν την 

ατομική ψυχή.  

Όμως, ο αναρχισμός του 19ου αιώνα επιστρέφει στη διάρκεια του 20ού 

αιώνα σε συνθήκες μεγάλων ταξικών συγκρούσεων (Ισπανία 1936) ή 

παγκοσμιοποίησης και κρίσης.

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των οργανωτικών μορφών του αναρχικού 

κινήματος που ευνοεί τις μικρές, αποκεντρωμένες και "ακέφαλες" ομάδες με 

την έλευση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social

media) γίνεται δυνατός ο πολλαπλασιασμός τους και ο συντονισμός τους. 



21ος Αιώνας: το κράτος 
ενσωματώνει την 
αναρχική ιδεολογία;

⚫February 2002, Commander Brian Paddick, then Police Chief for the (London) 
Metropolitan Borough of Brixton, posted the following message on the direct action 
discussion forum www.urban75.com:

⚫ "The concept of anarchism has always appealed to me. The idea of the innate 
goodness of the individual that is corrupted by society or the system. It is a theoretical 
argument but I am not sure everyone would behave well if there were no laws and no 
system. I believe there are many people forced into causing harm to others by the way 
society operates at the moment." 

Changing Anarchism: Anarchist Theory and Practice in a Global Age. By Jonathan 
Purkis; James Bowen (2004, Manchester University Press)


