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Έχουµε την άποψη ότι οι αναρχικοί και οι αναρχικές αφού προσδοκούν και 
αγωνίζονται για την ολική απελευθέρωση, µια εντελώς διαφορετική 
κατάσταση από την σηµερινή πραγµατικότητα, οφείλουν να καταπιαστούν, 
να αναλύσουν, να συζητήσουν και να καταγράψουν απόψεις για ένα σύνολο 
θεµάτων. Ακόµα και αν οι απόψεις που βγαίνουν είναι ανεδαφικές ή 
λανθασµένες µπορούν να οδηγήσουν µέσα από υγιείς διαδικασίες σε θεµιτά 
αποτελέσµατα ή χρήσιµα συµπεράσµατα που θα βοηθήσουν προς τον σκοπό 
µας. Είµαστε αντίθετοι στη λογική του αναρχισµού, την αντίληψη εκείνη 
που θεωρεί την αναρχία ως µη επιτεύξιµη και ρεαλιστική κατάσταση, αλλά 
παρόλα αυτά θεωρεί ότι οι αναρχικές απόψεις και πρακτικές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν εργαλειακά για την επίτευξη αλλότριων σκοπών ως προς 
την ολική απελευθέρωση και την αναρχία. Με γνώµονα τα παραπάνω 
δηµοσιεύουµε ανά ενότητα ένα σύνολο από σκέψεις και απόψεις για 
διάφορα θέµατα, τα οποία όµως αλληλοσχετίζονται.  
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Το ζήτηµα της αύξησης του πληθυσµού και 
ο ρόλος της τεχνολογικής εξέλιξης. [ενότητα πρώτη.] 

 
  Πληροφορούµαστε από τον τύπο και τα άλλα 
ΜΜΕ για τα πολλαπλά προβλήµατα και τις συνέπειες 
της αύξησης του ανθρώπινου πληθυσµού, για τα 
τεράστια προβλήµατα στον Τρίτο κόσµο, την πείνα και 
την έλλειψη πόσιµου νερού, σε σχέση πάντα µε τις 
κλιµατικές αλλαγές. 
  Συνήθως το ζήτηµα της αύξησης ή της 
µείωσης του πληθυσµού αποµονώνεται από τις 
κοινωνικές του καταβολές και τους διάφορους 
πολιτισµικούς παράγοντες που το καθορίζουν και αντί 
αυτού παρουσιάζεται σαν µια πρωτογενής νόσος. 
Θεωρούµε ότι όταν αναφερόµαστε στο σύνολο του 
πληθυσµού των ανθρώπων πρέπει να γίνεται µε 
ιδιαίτερη προσοχή και σεβασµό, επειδή ακριβώς 
αναφερόµαστε σε ανθρώπινες ζωές. Όπως επίσης µε 
σεβασµό θα πρέπει να αναφερόµαστε και για τα 

υπόλοιπα είδη της βιόσφαιρας είτε είναι φυτικά είτε είναι ζωικά. Από την άλλη 
αντιλαµβανόµαστε την ύπαρξη µας ως µέρος της πανίδας και του οικοσυστήµατος του 
πλανήτη, που συνεπάγεται ότι έχουµε κάποιες ανάγκες για να διατηρηθούµε στη ζωή, οι 
οποίες δεν έχουν καµία σχέση µε τις πλασµατικές και καταστροφικές ανάγκες έτσι όπως 
διαµορφώθηκαν στον πολιτισµό. Το να µπαίνουµε σε διαδικασίες σύγκρισης 
ανωτερότητας ή κατωτερότητας, αξίας ή µη αξίας του ενός ή του άλλου είδους ή του 
ενός ή του άλλου ανθρώπου είναι δουλειά των δικαστών που ως αναρχικοί 
εχθρευόµαστε. Όπως εχθρευόµαστε και το κάθε λογής δικαστήριο, είτε είναι στο όνοµα 
της επανάστασης είτε είναι στο όνοµα του λαού.  
  Σήµερα η κυριαρχία, µέσω της προπαγάνδας της, προσπαθεί να απενοχοποιήσει  
την  ύπαρξη της, καταδεικνύοντας την αύξηση του πληθυσµού ως την αιτία κυρίως δύο 
προβληµάτων, της πείνας και της οικολογικής καταστροφής.  Όµως αυτές οι αντιλήψεις 
είναι πολύ παλιές. Το έτος 200ν.χ., µε τη Γη να στεγάζει µόνο 180 εκατοµµύρια 
ανθρώπους, ο χριστιανός φιλόσοφος Τερτυλλιανός έλεγε ότι «είµαστε πια ένα βάρος 
στον κόσµο», ότι «οι πόροι µετά βίας φτάνουν για να µάς θρέψουν», κι ότι «η φύση 
αδυνατεί να µας συντηρήσει...». Το να µιλάµε όµως σήµερα για την αύξηση του 
ανθρώπινου πληθυσµού σαν να ήταν το υπέρτατο κακό και η αιτία όλων των δινών είναι 
σαν να ζητάµε δια πλαγίως την εξόντωση ενός µέρους της ανθρωπότητας.  
  Τον 19ο αιώνα, τον θεµέλιο λίθο των δογµατικών απόψεων περί υπερπληθυσµού 
τον έβαλε ο Τόµας Μάλθους (1766-1834) µε το βιβλίο του «Πραγµατεία αναφορικά µε 
τα αίτια του υπερπληθυσµού». Για πολλούς τεχνοκράτες, πολιτικούς ακόµα και 
οικολόγους ο Μάλθους ήταν ένας προφήτης που προειδοποίησε ότι η αύξηση του 
πληθυσµού θα ξεπερνούσε κατά πολύ αυτόν της παραγωγής τροφίµων. Αφού, όπως 
διατύπωσε, ο πληθυσµός θα αυξανόταν µε γεωµετρική πρόοδο (1,2,4,8,16,32) ενώ η 
παραγωγή τροφίµων µε αριθµητική (1,3,5,7,9,11). Ο Μάλθους εν τέλει φάνηκε πολύ 
χρήσιµος για την κυριαρχία την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη. Ο 



Μάλθους ήταν στην ουσία ο απολογητής της νέας αθλιότητας που επιβλήθηκε µε την 
εκβιοµηχάνιση στις πρώην αγροτικές κοινωνίες. Στο βιβλίο του προσπάθησε να 
αποδείξει ότι η πείνα, η φτώχεια, η αρρώστια και ο πρόωρος θάνατος είναι κατά κάποιο 
τρόπο απ’ τη µία θεµιτά και αναπόφευκτα, ενώ απ’ την άλλη η παραγωγή έπρεπε να 
ενταθεί επειδή ακριβώς ο πληθυσµός και η διαθέσιµη τροφή αυξάνονται µε 
διαφορετικούς ρυθµούς.  Συνεπώς οι πόλεµοι, οι λιµοί και οι επιδηµίες ήταν απαραίτητα 
για να περιοριστεί αριθµητικά ο πληθυσµός και κυρίως ο πληθυσµός των εξαθλιωµένων 
στρωµάτων της κοινωνίας, τα οποία στιγµατίζει σαν τους κύριους παραβάτες των 
άτεγκτων νόµων του «περί πληθυσµού» (βλ.κεφ.5 Μαλθους, Μπουκτσιν σ.71). Ο 
Μάλθους ισχυριζόταν ότι οι φτωχοί και οι άποροι ήταν πλήρως ανίκανοι για 
οποιαδήποτε εγκράτεια, σε σχέση µε την αναπαραγωγή τους. Κι έτσι, όπως ισχυριζόταν, 
οποιαδήποτε αρωγή σε αυτούς θα είναι καταστροφική για την κοινωνία, αφού θα οδηγεί 
σε συνεχή αύξηση του πληθυσµού τους και άρα στην επέκταση των κοινωνικών δεινών. 
  Το δόγµα του υπερπληθυσµού, το δόγµα του κοινωνικού δαρβινισµού, όπως και 
αυτό του Ανταµ Σµιθ «αφήστε τα πράγµατα να κυλάνε µόνα τους», αποτέλεσαν για την 
κυριαρχία ιδεολογικά όπλα για την περαιτέρω επιβολή, εκµετάλλευση και εξόντωση 
ανθρώπων. 
  Οι µαλθουσιανές απόψεις µπήκαν σε εφαρµογή πολλές φορές από τα κράτη. Το 
Τρίτο Ράιχ αποτελεί ένα µοναδικό παράδειγµα εφαρµογής του µαλθουσιανισµού. Επίσης 
άλλο παράδειγµα συναντάµε κατά την εκβιοµηχάνιση, όταν η εξαθλίωση και οι θάνατοι 
λόγω των τραγικών συνθηκών επιβίωσης δικαιολογούνταν απ’ τους κυρίαρχους ως κάτι 
το αναπόφευκτο. Τα ευρωπαϊκά κράτη κρατούσαν την ίδια πολιτική στάση και στις 
αποικίες τους. Κάτι παρόµοιο συµβαίνει και σήµερα στις πρώην αποικίες, στον «τρίτο 
κόσµο». Οι ανεπτυγµένες χώρες αφήνουν στην τύχη τους τις χώρες του «τρίτου 
κόσµου», ενώ στην ουσία για την εξαθλίωση τους υπεύθυνα είναι τα κράτη δυτικού 
τύπου. Άλλο παράδειγµα είναι όταν µετά τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο οι ΗΠΑ αρνήθηκαν 
να χορηγήσουν τα νέα αντιβιοτικά για τον έλεγχο των µολυσµατικών ασθενειών σε 
χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής. Η αποστολή βοήθειας και η 
χορηγία χρηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για επιµορφωτικούς λόγους, για την 
καταπολέµηση του Aids  σε χώρες της Αφρικής είναι ανεπαρκής έως ανύπαρκτη από την 
δύση.  
  Αν και ο µαλθουσιανισµός εφαρµόζεται από την κυριαρχία, ο ίδιος ο Μάλθιους 
προέβλεψε λανθασµένα ότι η αύξηση του πληθυσµού θα ξεπερνούσε την παραγωγή 
τροφής ως τα µέσα του 19ου αιώνα. Το 1968 ο Πωλ Ερλιχ στο βιβλίο που έγραψε µε τον 
βαρύγδουπο τίτλο «Η πληθυσµιακή βόµβα», επανέλαβε τα επιχειρήµατα του Μάλθους 
προβλέποντας λιµό για τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Η «πράσινη επανάσταση» 
όµως τον πρόλαβε όπως πρόλαβε και η βιοµηχανική επανάσταση τον Μάλθους. 
Παρόµοιες προβλέψεις γίνονται και σήµερα εκλιπαρώντας για µείωση του πληθυσµού µε 
γενναία µέτρα στις τρίτες χώρες, λόγω της «επερχόµενης καταστροφής». Με τον τρόπο 
αυτό συσκοτίζεται το γεγονός ότι η απότοµη αύξηση του πληθυσµού είναι αποτέλεσµα 
που οφείλεται στις πρακτικές της κυριαρχίας και του βιοµηχανοτεχνολογικού 
συστήµατος και όχι στους «αµόρφωτους και υπανάπτυχτους».  
  Η αναπαραγωγή είναι µια ζωτικής σηµασίας λειτουργία για την επιβίωση του 
κάθε είδους. Η αναπαραγωγή του ανθρώπου έχει άµεση σχέση και καθορίζεται από 
διάφορους παράγοντες όπως θρησκευτικούς, οικονοµικούς, «µορφωτικού επιπέδου» και 
γενικά από πολιτισµικούς παράγοντες. Για παράδειγµα, αλλιώς αντιλαµβάνονται το 
ζήτηµα της αναπαραγωγής οι άνθρωποι που είναι εξαρτηµένοι από το οικονοµικό 



σύστηµα και αλλιώς οι πρωτόγονες κοινότητες που ήταν ενταγµένες στο φυσικό 
περιβάλλον. Αλλιώς βλέπει την αναπαραγωγή µια εξαθλιωµένη αγροτική κοινωνία στην 
Αφρική και αλλιώς µια τεχνολογικά αναπτυγµένη κοινωνία στην Ευρώπη.  
  Σε διάφορες χώρες της Αφρικής και της Ασίας παρατηρείται έντονος ρυθµός 
αύξησης του πληθυσµού, όµοια µε την εκρηκτική αύξηση του πληθυσµού στην Ευρώπη 
κατά την εκβιοµηχάνιση. Αυτό αποδίδεται στον βίαιο µετασχηµατισµό των κοινωνιών 
στις χώρες αυτές από διάφορους λόγους (πόλεµοι, αποικιοκρατία, εκβιοµηχάνιση) που 
έχουν σχέση µε τους σχεδιασµούς της κυριαρχίας. 

Παρατηρήθηκε ότι, όταν οι ανθρώπινες κοινωνίες καθηλώνονται στην 
εξαθλίωση, τότε οι γεννήσεις όπως και οι θάνατοι αυξάνονται, µε τις γεννήσεις να 
προηγούνται κατά πολύ περισσότερο. Προτείνουν λοιπόν κάποιοι ως λύση να βοηθήσουν 
οικονοµικά τα προηγµένα κράτη τα υπανάπτυχτα να «ορθοποδήσουν», για να λυθούν 
έτσι τα προβλήµατα της έντονης αύξησης του πληθυσµού(όπως λένε), της πείνας και του 
aids. Όµως αυτές οι υποκριτικές φιλανθρωπίες γίνονται ήδη από τα κράτη της δύσης, 
µόνο που η παροχή βοήθειας είναι ελάχιστη µπροστά στα αποτελέσµατα που 
δηµιουργούν οι αιτίες των προβληµάτων.  
  Στην πραγµατικότητα η κυριαρχία για να διατηρήσει τις συνθήκες σκλαβιάς 
στην «παγκόσµια κοινωνία» και να εξυπηρετούνται τα οικονοµικά της συµφέροντα, δεν 
θέλει να µειωθεί ο παγκόσµιος πληθυσµός αλλά ούτε και να αυξάνεται περισσότερο από 
ενός σηµείου. Η ύπαρξη της παγκόσµιας κυριαρχίας και του δυτικού πολιτισµού 
στηρίζεται στην συνεχή οικονοµική και τεχνολογική πρόοδο. Βασικός συντελεστής της 
προόδου είναι η ανισότητα και η ύπαρξη µισθωτών σκλάβων και καταναλωτών. 

Τα τεχνολογικά άλµατα σπάνε την οικονοµική σταθερότητα και οδηγούν σε 
οικονοµική ανάπτυξη. Οι κατέχοντες την τεχνολογία υποδουλώνουν τους µη κατέχοντες 
καταστρέφοντας και αποσυντονίζοντας την προηγούµενη κοινωνική ισορροπία (που 
πιθανόν να ήταν εξουσιαστική) και βιωσιµότητα. Παράλληλα µε την τεχνολογική και 
οικονοµική ανάπτυξη, η εξουσιαστική πρακτική θα πρέπει να συντηρήσει τεµαχισµένη 
σε διάφορα µέρη την παγκόσµια κοινωνία για να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα της 
παγκόσµιας τάξης. Όπως και στην επιµέρους οικονοµία ενός κράτους η κοινωνία 
στηρίζεται στην ανισότητα και στο διαχωρισµό, έτσι και σε παγκόσµιο επίπεδο για να 
συντηρούνται τα συµφέροντα της κυριαρχίας πρέπει να υπάρχουν πλούσιες και φτωχές 
χώρες.  Η τεχνολογική πρόοδος έµµεσα ή άµεσα είχε και έχει καθοριστικό ρόλο για την 
απότοµη αύξηση του πληθυσµού αλλά και την παράταση της επιβίωσης του πολιτισµού. 
Σε περίπτωση που ο παγκόσµιος πληθυσµός ήταν πιο πάνω ή πιο κάτω από τις 
απαιτήσεις της οικονοµικής ανάπτυξης, τότε τα θεµέλια του υπάρχοντος εξουσιαστικού 
οικοδοµήµατος θα τρίζανε. Οι επιλογές για τεχνολογική και οικονοµική ανάπτυξη δεν 
είναι επιλογή του ανθρώπου γενικά και αόριστα, αλλά επιλογή της κυριαρχίας στην 
προσπάθεια της να επεκταθεί. Αυτό θα προσπαθήσουµε να διαφανεί όσο µπορούµε στο 
υπόλοιπο του κειµένου. 
 
  Οι ανεπτυγµένες τεχνολογικά χώρες είναι γνωστό ότι ήδη εδώ και δεκαετίες 
έχουν επέλθει σε χαµηλό ρυθµό αύξησης ή αρνητικής αύξησης(υπογεννητικότητα)  του 
πληθυσµού τους σε σύγκριση µε παλιότερες δεκαετίες. Ακόµα, κάποιες από αυτές τις 
χώρες, όπως η Ιαπωνία, παρουσιάζουν έντονη γήρανση του πληθυσµού τους. Ενώ και 
άλλες χώρες ενδέχεται να έρθουν αντιµέτωπες µε αυτό το πρόβληµα. Η διέξοδος όµως 
των οικονοµικά ισχυρών κρατών δεν είναι άλλη από τον παράγοντα µετανάστευση και 
την ενσωµάτωση µεταναστών κυρίως από υπανάπτυχτες χώρες. Για παράδειγµα, είναι 



χαρακτηριστικός ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του πληθυσµού στη Γαλλία στο 0,4%, στην 
Αγγλία 0,2% και στη Γερµανία 0%. Αντίθετα στο Αφγανιστάν η αύξηση είναι στο 4,8% 
που σηµαίνει ότι σε 14,5 χρόνια (σε σταθερές συνθήκες) ο πληθυσµός του Αφγανιστάν 
θα διπλασιαστεί (Γερµανικό ίδρυµα για τον παγκόσµιο πληθυσµό DSW). Βλέπουµε ότι 
για να διατηρηθεί η ισορροπία και η επιβίωση της κυριαρχίας χρησιµοποιούνται και 
αλληλοσχετίζονται  όλα τα σύνολα ανθρώπων που υπάρχουν σε κάθε χώρα.  
 

Οι αναφορές που θα ακολουθήσουν σε σχέση µε τον αριθµό διαφόρων συνόλων 
ανθρώπινου πληθυσµού γίνονται για να καταδείξουµε κάποιους προβληµατισµούς και να 
αναδείξουµε κάποια συµπεράσµατα που θα µας βοηθήσουν να προβληµατιστούµε πάνω 
σε κάποια ζητήµατα σε σχέση µε την αύξηση του πληθυσµού. Πρέπει να γνωρίζουµε 
όµως ότι η καταγραφή του πληθυσµού είναι µια διαδικασία που διαχειρίζεται η 
κυριαρχία για τους δικούς της εγκληµατικούς σκοπούς. Χωρίς την καταγραφή και την 
πληροφόρηση του αριθµού του πληθυσµού το παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα δεν θα είχε 
πολλά χρόνια επιβίωσης. Με την καταγραφή του πληθυσµού η κυριαρχία διαµορφώνει 
τους µελλοντικούς σχεδιασµούς της για την διαχείριση των ανθρώπων και των άλλων 
µορφών ζωής. Οι πόλεµοι, οι λιµοί, οι επιδηµίες (όπως του aids), οι κρίσεις κάθε είδους, 
όπως και η λεγόµενη οικονοµική κρίση, είναι συντεταγµένες που ελέγχονται σε σχέση µε 
την παγκόσµια πληθυσµιακή κατάσταση, για την πρόβλεψη, την ρύθµιση και τον έλεγχο 
των µεταναστευτικών ρευµάτων, την αποφυγή οικονοµικής στασιµότητας και εν τέλει 
την «αειφόρο πρόοδο» και την επιβίωση του πολιτισµού.  

 
«Η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο από ανοησίες» 
Χένρι Φόρντ 
  Χρησιµοποιώντας τα λόγια ενός τεχνοκράτη, 
που προφανώς ήθελε να συσκοτίσει την αλήθεια, θα 
κάνουµε µια περιπλάνηση πίσω στο χρόνο σε σχέση µε 
την αύξηση ή την µείωση του πληθυσµού.  

Αρχικά να πούµε ότι κατά το 2011 ο 
παγκόσµιος πληθυσµός υπολογίζεται ότι  ξεπέρασε τα 
7 δισεκατοµµύρια. Ο αριθµός αυτός είναι αναγκαίο να 
πούµε ότι δεν είναι αποτέλεσµα µιας γραµµικής 

εξέλιξης αλλά είναι αποτέλεσµα διαφόρων παραγόντων και κυρίως τεχνολογικών 
εξελίξεων των τελευταίων 200 χρόνων. Η δηµογραφία διακρίνει, γενικά, τέσσερις 
εποχές-περιόδους, την προαγροτική εποχή, την εποχή της εγκατεστηµένης γεωργίας έως 
τη βιοµηχανική επανάσταση, την εποχή από την έναρξη της βιοµηχανικής επανάστασης 
έως το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο και την περίοδο µετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, (Brown R. 
L., 1974). Στην ουσία οι τέσσερις αυτές περίοδοι χωρίζονται από τις τεχνολογικές 
επαναστάσεις, την γεωργική(περίπου πριν 10000 χρόνια), την βιοµηχανική και της 
υψηλής τεχνολογίας (πράσινη επανάσταση) µετά τον Β’ Παγκόσµιο.   
 

Πριν την συστηµατοποίηση της γεωργίας ο πληθυσµός των ανθρώπων 
υπολογίζεται ότι ήταν κάπου στα 15 εκατοµµύρια. Ενώ ο παγκόσµιος πληθυσµός πριν 
2000 χρόνια υπολογίζεται κάπου στα 133 εκατοµµύρια ανθρώπους. Η Ρωµαϊκή 
αυτοκρατορία ανατολική και δυτική είχε περίπου 55εκ. ανθρώπους τον 4οαιώνα ν.χ.. Η 
πανώλη του Ιουστινιανού είχε ως αποτέλεσµα να σκοτώσει µεταξύ 521ν.χ. και  8ου αιώνα 
τον µισό πληθυσµό της Ευρώπης. Μεταξύ 9ου και 13ου αιώνα ο πληθυσµός της Ευρώπης 



είχε τετραπλασιαστεί. Η επιδηµία του Μαύρου θανάτου κατά τον 14ο αιώνα 
πιθανολογείται ότι σκότωσε τα δύο τρίτα του πληθυσµού της Ευρώπης και έφτασε τον 
παγκόσµιο πληθυσµό κάπου στα 350-375εκ. ανθρώπους. Χρειαστήκαν κάπου 200 χρόνια 
για να φτάσει ο πληθυσµός της Ευρώπης στα επίπεδα του 1340 που ήταν 70εκ. Στην 
Κίνα υπολογίζεται ότι µεταξύ 1200 µε 1393 σκοτώθηκαν κάπου στα 65εκ. άνθρωποι 
εξαιτίας της επιδηµίας της πανούκλας και των επιδροµών των Μογγόλων. Από τον 14ο 
αιώνα και µετά το τέλος της πανδηµίας της πανούκλας και τον µεγάλο λιµό των ετών 
1315-1317 ο παγκόσµιος πληθυσµός σηµειώνει συνεχή αύξηση. 

   Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της αποικιοκρατίας των Ισπανών και των 
Πορτογάλων στην Αµερική οι νέες καλλιέργειες που εισήχθησαν στην Ασία και στην 
Ευρώπη ήταν η αιτία για την αύξηση της γεωργικής παραγωγής και άλλων κοινωνικών 
εξελίξεων όπως και της αύξησης του πληθυσµού.  
 
   Ο προκολοµβιανός πληθυσµός της Αµερικής εκτιµάται ανάµεσα στα 50 µε 100 
εκατοµµύρια ανθρώπους. Οι συναντήσεις µεταξύ των ευρωπαίων κατακτητών και 
ιθαγενών πληθυσµών συχνά προκαλούσαν τοπικές επιδηµίες µε ασυνήθιστα υψηλές 
θνησιµότητες. Αρχαιολογικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο θάνατος του 90% περίπου του 
ιθαγενούς πληθυσµού του Νέου Κόσµου προκλήθηκε από αρρώστιες του Παλαιού 
κόσµου, όπως η ευλογία, η ιλαρά και η γρίπη, στις οποίες ασθένειες οι ευρωπαίοι είχαν 
αναπτύξει ισχυρή ανοσία µε την πάροδο του χρόνου σε αντίθεση µε τους ιθαγενείς. Οι 
Κονκισταδόροι, βοηθούµενοι από την ευλογιά, την ιλαρά, τον τύφο και τη γρίπη, 
µετέτρεψαν την κατάκτηση της Βόρειας και Νότιας Αµερικής στη µεγαλύτερη 
γενοκτονία που γνώρισε η ανθρωπότητα. Το 1520 η ευλογιά χτύπησε το Μεξικό. Το 
µεγαλύτερο πλήγµα υπέστησαν οι Αζτέκοι. Όταν είδαν τους Ισπανούς να επιζούν από 
την ασθένεια πίστεψαν ότι τους προστάτευαν οι θεοί και αρνήθηκαν κάθε µορφή 
αντίστασης εναντίον τους. Πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων το Μεξικό είχε 30 
εκατοµµύρια κατοίκους. Το 1568 είχαν αποµείνει 3 εκατοµµύρια και το 1620 1,6εκ.. 
∆ίχως το δολοφονικό όπλο της µετάδοσης ασθενειών οι Ευρωπαίοι κατακτητές δεν θα 
µπορούσαν να κυριαρχήσουν ούτε στην Αµερική, ούτε πουθενά και πολύ πιθανόν η 
παγκόσµια ιστορία να ήταν πολύ διαφορετική.  
 
  Κατά την αγροτική και βιοµηχανική επανάσταση στην Αγγλία το µέσο 
προσδόκιµο ζωής των παιδιών αυξήθηκε ραγδαία. Το ποσοστό των παιδιών που 
γεννήθηκε και πέθανε πριν την ηλικία των 5 ετών µειώθηκε από 74,5% το 1730-1749 σε 
31,8% το 1810-1829. Ο πληθυσµός της Ευρώπης αυξήθηκε από περίπου 100εκ. το 1700 
σε 400εκ. το 1900, µε συνέπεια τον ταχύ εποικισµό των «νέων» ηπείρων από 
ευρωπαίους. Η αύξηση του πληθυσµού επιταχύνθηκε µετά την εισαγωγή του 
υποχρεωτικού εµβολιασµού και τις βελτιώσεις στην ιατρική και υγιεινή. Ο πληθυσµός 
της Αγγλίας κατά τον 19ο αιώνα διπλασιαζόταν κάθε 50 χρόνια. Το 1801 ο πληθυσµός 
της Αγγλίας είχε φτάσει τα 8,3εκ. ανθρώπους και το 1901 είχε αυξηθεί στα 30,5εκ 
ανθρώπους. 
 
   Έκπληξη προκαλούν στοιχεία όπως τα ακόλουθα: κατά το έτος 1500 ο 
ανθρώπινος παγκόσµιος πληθυσµός ήταν 0,5δισεκ., το 1804 1δισεκ., το 1927 ήταν 
2δισεκ., το 1974 ήταν 4δισεκ. Το 1987 ήταν 5δισεκ., το 1999 ήταν 6δισεκ., το 2011 ήταν 
7δισεκ. Επίσης µεταξύ 2000 και 2005 η πληθυσµιακή αύξηση σε όλη τη γη ήταν 



383,047εκ. από τα οποία τα 237,771εκ. ήταν στην Ασία, µε την Αφρική να ακολουθεί µε 
92,293εκ. ενώ το µικρότερο υπόλοιπο στις άλλες ηπείρους. 
 

Η µετάβαση των ανθρώπων από το στάδιο της τροφοσυλλογής και της 
περιορισµένης οικιακής παραγωγής τροφής, στο στάδιο της συστηµατοποιηµένης 
γεωργίας ήταν σαφώς ένα σηµείο κατά το οποίο έπαιξε µεγάλο ρόλο για την αλλαγή 
συνολικά της πορείας της ανθρωπότητας, αφού συνυπολογίσουµε ότι η συστηµατική 
γεωργία έγινε παράλληλα µε την επιβολή οργανωµένης εξουσίας, τον καταµερισµό 
εργασίας, την ιδιοκτησία και την ανισότητα µεταξύ των ανθρώπων. Στη φάση αυτή οι 
άνθρωποι άρχισαν να βλέπουν τον φυσικό κόσµο εργαλειακά, αλλοιώνοντας σιγά σιγά 
την προηγούµενη αρµονική σχέση που είχαν. Οι άνθρωποι άρχισαν να ζουν µε τεχνητούς 
νόµους και σύµβολα όπως οι αριθµοί και ο χρόνος, δοµώντας σταδιακά πολιτισµό. 

 Ασφαλώς αυτές οι αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων διατάραξαν όλες τις 
δραστηριότητες τους, που επανακαθορίστηκαν σε ένα νέο πλαίσιο. Οι διατροφικές 
συνήθειες, η σχέση των φύλων, η αναπαραγωγή, η συγγένεια και η σεξουαλικότητα 
επηρεάστηκαν αποκτώντας νέο νόηµα και χαρακτηριστικά. Ο ανθρώπινος πληθυσµός 
µέσα στο σύνολο των αλλαγών όπως προείπαµε αυξήθηκε. 

 Ο πρώτος πολιτισµός αναπτύχθηκε στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, επειδή 
υπήρχαν σε αφθονία φυτά και ζώα που ήταν καταλληλότερα προς εξηµέρωση από ότι 
ήταν τα φυτά και τα ζώα σε άλλες περιοχές του κόσµου. Ανεξάρτητοι πολιτισµοί 
ξεκίνησαν και σε άλλα σηµεία του πλανήτη όπως στην κεντρική Αµερική και την Κίνα. 
Oµως στις περιοχές αυτές δεν υπήρχαν τόσα πολλά είδη προς εξηµέρωση. έτσι οι 
πολιτισµοί που αναπτύχθηκαν ήταν ουσιαστικά πιο ευπαθείς. Με την αύξηση του 
πληθυσµού διαδόθηκαν πιο γρήγορα οι διαδικασίες παραγωγής τροφής, κυρίως µε τη βία 
σε άλλες κοινότητες µη παραγωγούς τροφής ή µε τη µετακόµιση σε παρθένα µέρη και 
την εκκίνηση εκτεταµένης καλλιέργειας. Μεγάλη σηµασία για την εξάπλωση της 
γεωργίας είχε η µεταφορά εξηµερωµένων φυτών και ζώων σε περιοχές που δεν υπήρχαν.  

 Οι πολιτισµένοι άνθρωποι ακολούθησαν ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής 
από τις απολίτιστες κοινότητες. Στην συνέχεια δόµησαν πόλεις κράτη, οργάνωσαν 
στρατό και άρχισαν να κατακτούν και να υποτάσσουν άλλους ανθρώπους (πολιτισµένους 
ή πρωτόγονους) δοµώντας µε αυτό τον τρόπο σε ένα βάθος χρόνου αυτοκρατορίες και 
δυναστείες.  

Αυτοκρατορίες και πολιτισµοί όπως της Ρώµης και της Κίνας ήταν στην ουσία 
αγροτικές κοινωνίες που δεν επεδίωκαν την τεχνολογική εξέλιξη. Οι αυτοκρατορίες  
αρκούνταν στην υποταγή των ανθρώπων, στηρίζονταν στον θεσµό της δουλείας και την 
είσπραξη φόρων. Η τεχνολογική στασιµότητα στο επίπεδο της γεωργίας πήγαζε ακριβώς 
από την επιβολή του θεσµού της δουλείας ο οποίος εµπόδιζε την ανάπτυξη 
ανταγωνισµού στην οικονοµία. Με τον θεσµό της δουλείας δεν ενθαρρύνονταν οι 
εφευρέσεις στη διαδικασία της παραγωγής, επειδή θα υπονοµευόταν η ίδια η ύπαρξη του 
θεσµού. Για παράδειγµα ο Ήρων Αλεξάνδρευς κατασκεύασε τον 1ο αιώνα ν.χ. µια 
ατµοµηχανή η οποία χρησίµευσε µόνο στις θύρες των ναών. Όταν όµως 
επαναεφευρέθηκε  στην Αγγλία τον 18ο αιώνα χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή 
ενέργειας, στην άντληση νερού από τα ορυχεία, στα ατµόπλοια, στα τρένα και έβαλε τα 
θεµέλια για την παγκόσµια αυτοκρατορία του δυτικού πολιτισµού. Η διαφορά της 
δουλοκτητικής κοινωνίας της Αλεξάνδρειας του 1ου αιώνα µε την Ευρώπη του 18ου 
αιώνα ήταν ότι δεν χρειαζόταν µηχανές, αλλά ήθελε να υπάρχει ανθρώπινη κούραση για 
να διατηρείται η τάξη και τα συµφέροντα της τότε κυριαρχίας. Παρόµοιο παράδειγµα 



είναι και η εφεύρεση της πυρίτιδας στην Κίνα όπου χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή 
βεγγαλικών σε γιορτές και θεάµατα ενώ αργότερα οι ευρωπαίοι χρησιµοποίησαν την 
πυρίτιδα για την εξέλιξη του οπλισµού τους.   

 Ένας από τους λόγους που οι αγροτικές κοινωνίες της αρχαιότητας αλλά και οι 
πιο σύγχρονες διαλύονταν ήταν η τεχνολογική τους στασιµότητα, σε συνδυασµό µε την 
µείωση της απόδοσης των καλλιεργούµενων εδαφών. Αφού προηγουµένως αυξανόταν ο 
πληθυσµός τους µετέπειτα η παραγωγή µειωνόταν, οι φόροι αυξάνονταν, ακολουθούσε η 
εξαθλίωση, οι εµφύλιες συγκρούσεις, οι επαναστάσεις και ξανά από την αρχή, αν δεν 
επέλαυναν στο µεταξύ άλλοι κατακτητές. Οι εξεγέρσεις και οι επαναστάσεις 
δηµιουργούσαν ανακατατάξεις στην κορυφή της ιεραρχίας αλλά δεν άλλαζαν ολόκληρο 
το ιεραρχικό σύστηµα. 
     
Από τις απαρχές του δυτικού πολιτισµού. 
  Μετά την διαίρεση της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας σε ανατολική και δυτική το 
395ν.χ., τα «γερµανικά φύλα» και οι Ούννοι (ασιατικός λαός) επιτίθενται και στα δύο 
τµήµατα της αυτοκρατορίας τον 4ο και 5ο αιώνα. Οι δυτικοί δεν µπορούν να τους 
απωθήσουν και έτσι το 476ν.χ. το δυτικό ρωµαϊκό κράτος διαλύεται και σκορπίζεται στη 
∆υτική Ευρώπη φτιάχνοντας τα πρώτα βασίλεια και εφαρµόζοντας στη συνέχεια το 
σύστηµα της φεουδαρχίας. Οι άρχοντες παραχώρησαν στους ευνοούµενους υποτελείς  
τους εκτάσεις γης, τα φέουδα όπως και προστασία. Με αντάλλαγµα την παροχή 
υπηρεσιών και υποταγή. Οι φεουδάρχες µε την σειρά τους παραχώρησαν κοµµάτια γης 
και προστασία στους χωρικούς υποτελείς τους.  
  Ο κατακερµατισµός της νέας παρθένας γης της δύσης σε φέουδα και η αλλαγή 
των όρων υποδούλωσης (από την κλασσική δουλεία στη φεουδαρχική σκλαβιά)  ώθησαν 
την οικονοµική ανάπτυξη και ενθάρρυναν τις καινοτοµίες. Πολλοί προοδευτικοί σήµερα 
θεωρούν τον µεσαίωνα αποκλειστικά µια σκοταδιστική περίοδο στην ιστορία της 
ανθρωπότητας, όµως στην πραγµατικότητα οι ρίζες του ιδεολογήµατος της προόδου 
βρίσκονται σε εκείνη την εποχή. Το ότι έγινε στα τέλη του µεσαίωνα ήταν η απαρχή µιας 
φρενήρους ανάπτυξης άγνωστης µέχρι τότε στην ανθρωπότητα. Ο διαχωρισµός 
ανθρώπων και γης, όπως και η ψευδεπίγραφη ελευθερία των χωρικών (κάτι σαν την 
αυτοδιαχείριση) υπό τον έλεγχο των αναδυόµενων κρατών οδήγησε στην γεωργική 
πρόοδο (καθιέρωση τριζωνικής καλλιέργειας, τροχοφόρο άροτρο, µεταλλικό υνί, 
περιλαίµιο για υποζύγια) και φυσικά εκχερσώσεις και αποξήρανση ελών, ώστε να 
επεκταθούν οι καλλιεργούµενες εκτάσεις. Η γεωργική παραγωγή αυξήθηκε, µεγάλες 
πόλεις άρχισαν να σχηµατίζονται και να αυτονοµούνται, κατασκευάστηκαν δρόµοι και 
αναπτύχθηκαν το εµπόριο και η ναυτική τεχνολογία. Μέχρι που έκανε την εµφάνιση της 
η πανδηµία του Μαύρου Θανάτου. 
 

Μετά την επέλαση του Μαύρου Θανάτου έγιναν πολλές ανακατατάξεις σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Τα κράτη της ∆υτικής Ευρώπης ανέπτυξαν µια 
υπερπόντια ναυτική τεχνολογία µε αποτέλεσµα να ευδοκιµήσει µια εµπορική 
επανάσταση έξω από κάθε προσδοκία για τον τότε κόσµο. Οι ευρωπαίοι κυριάρχησαν 
στους ωκεανούς, κατάκτησαν την Αµερική και την Ν.Αφρική και έλεγχαν το εµπόριο 
ανάµεσα σε όλες τις ηπείρους. Εµπορεύµατα και σκλάβοι στοιβάζονταν στα πλοία για να 
µεταφερθούν στην Ευρώπη ή πουλιόντουσαν σε άλλα µέρη. Όπως προαναφέραµε νέα 
εξηµερωµένα φυτά από την Αµερική µεταφέρθηκαν στην Ευρώπη µε αποτέλεσµα να 



αυξηθεί γρήγορα η γεωργική παραγωγή, σε τέτοιο βαθµό που χαρακτηρίστηκε η 
περίοδος ως αγροτική επανάσταση. 

Οι πόλεις άρχισαν να διογκώνονται και το πνεύµα της ανάγκης για εξέλιξη, 
τελειότητα και  πρόοδο ήταν διάχυτο στη φιλοσοφία και την τέχνη της αναγέννησης. 
Όλα στην ουσία ήταν ευθυγραµµισµένα µε το ιδεολόγηµα της προόδου. Το 1622 
ιδρύθηκε η «Βασιλική ένωση του Λονδίνου για την παραγωγή των φυσικών γνώσεων». 
Σκοπός της ένωσης αυτής ήταν να συγκεντρώσει πληροφορίες «από όλα τα µέρη και τις 
γωνίες» όχι µόνο από «µορφωµένους φιλόσοφους» αλλά και από τα «εργαστήρια των 
µηχανικών από τα ταξίδια των εµπόρων, και από τα άροτρα των γεωργών». Το 1754 
ιδρύθηκε πάλι στο Λονδίνο η ένωση «για την ενθάρρυνση των τεχνών, της βιοµηχανίας 
και του εµπορίου» που έδινε χρήµατα και µετάλλια για εφευρέσεις που θα 
αποδεικνύονταν χρήσιµες. Ο µεθοδευµένος συνδυασµός της επιστήµης µε την τεχνική 
όπως και της φιλοσοφίας είναι ένας βασικός λόγος που η βιοµηχανική επανάσταση 
άρχισε στην Αγγλία.   
 

Οι κοινωνικές αλλαγές στη ∆ύση ήταν τεράστιες, ο πληθυσµός είχε µια 
εκρηκτική αύξηση κατά τον 19ο αιώνα κατά την εκβιοµηχάνιση, που παρά την 
µετανάστευση των ευρωπαίων στις υπερπόντιες χώρες ο πληθυσµός της Ευρώπης 
συνέχιζε να στριµώχνεται σε άθλιες συνθήκες µέσα στις πόλεις. Το 1832 η χολέρα 
σάρωσε την πρώτη βιοµηχανική πόλη, το Μάντσεστερ, σκοτώνοντας χιλιάδες κόσµο,  
ενώ περισσότερα από τα µισά παιδιά πέθαιναν πριν τα πέντε τους χρόνια.   

Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την γεωργική ζωή και να 
στριµωχτούν στις πόλεις για να δουλέψουν ως βιοµηχανικοί εργάτες. Πιθανόν να 
ένιωσαν την ίδια απογοήτευση που ένιωσαν οι πρώτοι γεωργοί όταν έγιναν βιοµηχανικοί 
εργάτες και οι τροφοσυλλέκτες όταν εξαναγκάστηκαν να γίνουν γεωργοί.  

Με το πέρασµα του χρόνου οι βιοµηχανοποιηµένες χώρες της Ευρώπης 
βελτίωσαν τις εργασιακές συνθήκες, τα ηµεροµίσθια και τις παροχές υγείας. Το 
αποτέλεσµα ήταν να βελτιωθεί κατά πολύ η ζωή των Ευρωπαίων και να αυξηθεί το µέσο 
προσδόκιµο ζωής τους. Το προσδόκιµο ζωής ενός Γάλλου από 28 χρόνια που ήταν το 
1800 ανέβηκε στα 50 χρόνια το 1900. Τα κράτη της ∆ύσης διαµόρφωσαν συνθήκες 
σταθερότητας στο εσωτερικό τους ενώ επιδόθηκαν στην καταλήστευση των απέραντων 
αποικιών και µισοαποικιών τους. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάστηκε µια ιδιότυπη 
συνθήκη κοινωνικής ανισότητας, πλούσιων και εξαθλιωµένων χωρών.  
 
   Τον 20ο αιώνα, όπως είναι γνωστό, η εξέλιξη στην τεχνολογία έκανε τεράστια άλµατα 
συνεχίζοντας την πορεία της βιοµηχανικής επανάστασης. Η ατοµική ενέργεια, οι νέες 
µηχανές που αντικατέστησαν τους εργάτες, η διαστηµική επιστήµη, η γενετική και η 
πληροφορική επιτάχυναν την παγκόσµια οικονοµία και αύξησαν την απόδοση της 
βιοµηχανικής παραγωγής. Κύριο ρόλο για την αύξηση του πληθυσµού είχε η λεγόµενη 
πράσινη επανάσταση, η οποία εξελίχτηκε αρχικά στις ανεπτυγµένες χώρες κατά τις 
δεκαετίες του 50 και 60 ενώ στον Τρίτο κόσµο κυρίως στην Ινδία, Πακιστάν, Φιλιππίνες 
και Μεξικό µετά το 1967. Η πλέον σύγχρονη εξέλιξη στο χώρο της παραγωγής τροφίµων 
αφορά τις βιοτεχνολογικές µεθόδους παραγωγής, όπου γονίδια ανασυνδέονται για να 
δηµιουργήσουν µια νέα ποικιλία.  
 

Η πιο πάνω αναφορά ήταν µια προσπάθεια να καταφανεί το κατά πόσο οι 
τεχνολογικές αλλαγές και οι επιλογές της κυριαρχίας επηρεάζουν άµεσα την ζωή των 



ανθρώπων και την πορεία της ανθρωπότητας. Ο πολιτισµός στο σύνολο του, ο οποίος 
ξεκινά µε τον διαχωρισµό του ανθρώπου από τον φυσικό κόσµο έχει αδιέξοδα 
αποτελέσµατα. Αναµφίβολα ο δυτικός πολιτισµός που αναπτύσσεται τους τελευταίους 
αιώνες και χαρακτηρίζεται από έντονη τεχνολογική εξέλιξη είναι µοναδικός σε σχέση µε 
τους παλιότερους αγροτικούς πολιτισµούς. Η βιοµηχανία και η υψηλή τεχνολογία 
έδωσαν την δυνατότητα στο πολιτισµό να ξεπεράσει φυσικούς φραγµούς και να έχει 
µακροβιότητα και «αυτόνοµη ανάπτυξη» εις βάρος ρου φυσικού κόσµου.  
 

Πώς όµως ο πολιτισµός και η κυριαρχία επηρεάζει την φυσική λειτουργία της 
αναπαραγωγής των ανθρώπων και ποια θα ήταν η ιδανική συνθήκη για να ρυθµίζεται η 
λειτουργία αυτή;  Αναµφίβολα από την στιγµή που οι διαδικασίες παραγωγής τροφής 
καθορίζονται από την κυριαρχία µέσα από την πολυπλοκότητα του τεχνολογικού και 
οικονοµικού συστήµατος και διαµεσολαβούν στην σχέση ανθρώπου –φύσης, τότε έχουµε 
επιπτώσεις στις επιµέρους διαδικασίες της ανθρώπινης ζωής.  

Η διαδικασία της συστηµατοποιηµένης εργασίας είναι µια έµµεση κατάσταση 
για την απόκτηση των απαραίτητων αγαθών για την επιβίωση µας, όµως έχει 
«απρόσωπη» σχέση µε τον φυσικό κόσµο. Για παράδειγµα, είναι διαφορετικό να ζεις 
ενταγµένος στο φυσικό περιβάλλον και το οικοσύστηµα, από το να ζεις στην πόλη και 
τον πολιτισµό, περιµένοντας να τραφείς δουλεύοντας. Από αυτή την θέση δεν 
αντιλαµβάνεσαι καν ότι είσαι µέρος της φύσης. Ο έντονος καταµερισµός εργασίας και οι 
ρόλοι, που είναι βασική προϋπόθεση της παραγωγικής διαδικασίας µας αποµακρύνουν 
από το βίωµα και την εµπειρία της επαφής και της συνύπαρξης µε την φύση, µας 
δυσκολεύουν στο να δούµε από πού προέρχεται η τροφή µας και τι συνέπειες έχει στον 
φυσικό κόσµο. Ο πολιτισµός επιβλήθηκε στη φύση  λεηλατώντας και ξεζουµίζοντας την 
για να διογκωθεί και να θρέψει την κυριαρχία του. Τα οικοσυστήµατα έχουν πολύ µικρή 
σηµασία και δεν υπολογίζονται µπροστά στην επιδίωξη των ανθρώπων για επιβίωση 
µέσα στην πολυπλοκότητα του πολιτισµού.  Άλλο είναι να δουλεύεις για να πληρωθείς 
και ακολούθως να ψωνίσεις από το σούπερ µάρκετ την τροφή σου και άλλο είναι να 
είσαι ενταγµένος στο οικοσύστηµα να παρακολουθείς τις ισορροπίες του και να ζεις µαζί 
του. 
  Σήµερα κυριαρχεί η άποψη ότι µέσω της εργασίας µας δικαιούµαστε ένα ποσό 
χρηµάτων που δίκαια θα µπορούσε να το ανταλλάξουµε για να αγοράσουµε τη τροφή 
µας. Έτσι δουλεύοντας µπορούµε να µεγαλώσουµε και τα παιδιά µας. Ενταγµένοι όµως 
στον πολιτισµό αγνοούµε τα όρια και τις ανάγκες της φύσης. Αγνοούµε ότι λεηλατείται η 
φύση µε το να χρησιµοποιούνται οι πόροι της δυσανάλογα από όσο µπορεί να τους 
αναπληρώσει. Αγνοούµε ότι µε αυτή την τακτική εξαντλούνται οι αντοχές της γης να 
ανέχεται τον πολιτισµό. Αγνοούµε ότι οι επόµενες γενιές ή και εµείς οι ίδιοι θα βρεθούµε 
σε απρόβλεπτες και δυσοίωνες καταστάσεις αν δεν κάνουµε κάτι άµεσα προς την 
προοπτική της καταστροφής των εξουσιαστικών σχέσεων και την αναζήτηση νέων 
τρόπων επιβίωσης σε αρµονία µε τη φύση. 
  Η εξάρτησή µας από την παραγωγή του βιοµηχανοτεχνολογικού συστήµατος 
και η προϋπόθεση της αλλοτρίωσης µας από τη φύση, έχει συνέπειες σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής µας όπως και στη φυσική λειτουργία της αναπαραγωγής. 
   Πηγή έµπνευσης αποτελούν οι ιθαγενείς κοινότητες των ινδιάνων και όσες 
φυλές έζησαν µέχρι σήµερα συµφιλιωµένες µε τη φύση. «Οι παραδόσεις µας εφιστούσαν 
την προσοχή στο ότι ο πληθυσµός µας δεν έπρεπε να ξεπεράσει έναν ορισµένο αριθµό, ο 
οποίος θα απαιτούσε υπερβολικά πολλά από τις άλλες µορφές ζωής. Είχαµε πολύ 



αυστηρούς κανόνες διατήρησης του συστήµατός µας. Ο πολιτισµός µας στηρίζεται στην 
αρχή του να σκεφτόµαστε συνεχώς την ευηµερία των 7 επόµενων γενεών. Πιστεύουµε ότι 
αυτή η αρχή αποτελεί το µέσον που εµποδίζει την ανάπτυξη πρακτικών που θα µπορούσαν 
να προξενήσουν δυστυχία στο µέλλον. Γι’ αυτόν το λόγο ο λαός µας έπιανε µονάχα τον 
αριθµό των ζώων που ήταν απαραίτητος για τις ανάγκες του. Μέχρι την άφιξη των 
αποίκων δεν υπήρξε ποτέ σφαγή ζώων.» Το παραπάνω απόσπασµα είναι από κείµενο των 
Ιροκέζων Χωντενόσωνη που δηµοσίευσαν σε ευρωπαϊκό συνέδριο και οι λέξεις 
«σύστηµα» και «πολιτισµός» χρησιµοποιούνται για χάριν κατανόησης. Στην κυριολεξία 

δεν είχαν πολιτισµό (Άκου 
Χλωµοπρόσωπε, εκδ. ελεύθερος 
τύπος). 
  Η αναπαραγωγή του 
ανθρώπου αν προσαρµοζόταν µε 
το οικοσύστηµά του, δεν θα ήταν 
επιβλαβής ούτε θα δηµιουργούσε 
κανένα άλλο πρόβληµα 
επιβίωσης στον άνθρωπο ή στη 
φύση. Βέβαια δεν υπονοούµε ότι 
για όλα αυτά ευθύνεται ο 
ανθρώπινος πληθυσµός γενικά κι 
αόριστα, αλλά η κυριαρχία και ο 

πολιτισµός. 
  Λένε ότι ο πληθυσµός του ανθρώπου είναι αυξηµένος σε υπερβολικό βαθµό και 
λόγω αυτού κινδυνεύει όλο το οικοσύστηµα και ο πλανήτης. Πίσω όµως από αυτές τις 
παραπλανητικές διακηρύξεις κρύβονται οι σκοπιµότητες και οι σχεδιασµοί των 
κυρίαρχων.  

Το πρόβληµα δεν εντοπίζεται στον αυξηµένο πληθυσµό, αλλά στον τρόπο ζωής 
που επιβάλλει η τεχνολογική ανάπτυξη που υποκινείται από την κυριαρχία. Οι 
σύγχρονες, δυτικού τύπου ανάγκες, οι οποίες απευθύνονται µόνο στο 1/3 του 
παγκόσµιου πληθυσµού, είναι αυτές που επιβαρύνουν και καταστρέφουν περισσότερο το 
οικοσύστηµα. Για παράδειγµα, οι ΗΠΑ µε πληθυσµό το 5% του παγκόσµιου πληθυσµού 
είναι υπεύθυνες για το 20% της ρύπανσης που δηµιουργεί  επιδείνωση στο φαινόµενο 
του θερµοκηπίου. Οι υπερβολικές αχρείαστες ανάγκες και συνήθειες σε ζητήµατα 
διατροφής, µεταφορών και γενικά στον τρόπο ζωής και κατανάλωσης της µειοψηφίας 
του πλανήτη, κυρίως στις αναπτυγµένες χώρες, είναι αυτά που ευθύνονται για τα µεγάλα 
οικολογικά προβλήµατα.  
  Η υπόσχεση της κυριαρχίας ότι µέσω του πολιτισµού θα καλυφθούν οι ανάγκες 
επιβίωσής µας, οδηγεί την ανθρωπότητα σε αδιέξοδο. ∆ικαιολογείται η ανισότητα και η 
ύπαρξη των εκµεταλλευτικών σχέσεων. Η αύξηση ή η µείωση του ανθρώπινου 
πληθυσµού υποβιβάζονται σε απλές µαθηµατικές πράξεις και η φύση αντιµετωπίζεται 
εργαλειακά στα τεφτέρια των ειδικών. Το πρόταγµα της αναρχίας και της συµφιλίωσης 
µε τον φυσικό κόσµο µέρα µε την µέρα αποδεικνύεται ότι είναι ο µόνος δρόµος για την 
ζωή, την ισότητα, την ευτυχία και τη χαρά.. 
 
 

 
 



 

Πολιτισµός, ιδεολογία και πρακτική της κυριαρχίας.  
Το παράδειγµα του Ράπα Νουί. [ενότητα δεύτερη] 
  

Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι ο τρόπος 
ζωής µας και οι θεσµοί που καθορίζουν την 
καθηµερινότητα µας προέρχονται µέσα από µια 
δεδοµένη και νοµοτελειακή πορεία και εξέλιξη της 
ανθρωπότητας. Ότι οι συνθήκες που βιώνουµε 
είναι το αποτέλεσµα µιας γραµµικής, σταδιακής 
και χρόνιας προσπάθειας των ανθρώπων για 
ευηµερία και επιβίωση. Συνήθως αγνοείται ο 
καθοριστικός ρόλος που είχε η κυριαρχία ανά τους 
αιώνες για να φτάσουµε στην σηµερινή 
πραγµατικότητα.  Στην προσπάθεια να 
ερµηνευτούν διάφορες καταστάσεις και 
προβλήµατα της εποχής µας συνηθίζεται να 
γίνεται µια ανασκόπηση του παρελθόντος στο 

βάθος των δύο τελευταίων αιώνων, αγνοώντας ηθεληµένα ή µη το απώτερο παρελθόν 
και τα γεγονότα που δόµησαν το σήµερα.  
 Είναι σηµαντικό, στην προσπάθεια µας να απαλλαγούµε από την αθλιότητα του 
εξουσιασµού, να ανατρέξουµε σε διάφορα γεγονότα τα οποία µπορούν σε κάποιες 
περιπτώσεις να µας δώσουν  απαντήσεις σε διάφορους προβληµατισµούς µας ή να µας 
προειδοποιήσουν για ενδεχόµενα προβλήµατα που ίσως προκύψουν. Καλό θα ήταν για 
την ενδυνάµωση του αγώνα ενάντια στη κυριαρχία να ψάχναµε και να αναγνωρίζαµε τις 
επιδιώξεις µας σε παραδείγµατα του παρελθόντος κατά τα οποία οι άνθρωποι έζησαν 
χωρίς δοµηµένη εξουσία. 
 Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι το υπάρχον έχει τις ρίζες του πολύ πιο πίσω 
από τις σύγχρονες ανακατατάξεις. Το υπάρχον έχει άµεση σχέση µε το ενιαίο µόρφωµα 
του πολιτισµού και την εγκατάλειψη ενός πρότινος βίου συµφιλίωσης µε τον φυσικό 
κόσµο. 
 Σήµερα, στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας µπορεί να εκπλήσσει το γεγονός 
και µόνο να µιλάει κανείς για την αναγκαιότητα του πολιτισµού. Όµως, ποιος είναι ο 
λόγος για να µην µιλήσουµε για την έννοια και την διαδικασία του πολιτισµού από την 
στιγµή που επιδιώκουµε την Αναρχία; Ποιος είναι ο λόγος για να µην ασχοληθούµε και 
να µην αναζητήσουµε απαντήσεις ακόµα και για τα πιο ασήµαντα αίτια της σηµερινής 
«αδιέξοδης» σκλαβιάς που βιώνουµε, από την στιγµή που επιδιώκουµε ήδη την 
αισθαντικότητα της ολικής απελευθέρωσης; Γιατί να συµβιβαστούµε µε το ψέµα και την 
ψευδαίσθηση της αναγκαιότητας θεσµών και δοµών, που στην ουσία είναι και η αιτία 
της αιχµαλωσίας; 
 Από µια υποθετική σκοπιά, αν θεωρούσαµε τον πολιτισµό ότι επιβλήθηκε από 
το βασίλειο της αναγκαιότητας, θα έπρεπε να χαρακτηρίζαµε τους πρώτους ανθρώπους 
που τον καθιέρωσαν ως τραγικά ηλίθιους. Όµως, αυτό που ονοµάζουµε πολιτισµό στη 
ουσία πάει πακέτο µε την κυριαρχία, την ύπαρξη οργανωµένης εξουσίας και κράτους. 
Στο ίδιο πακέτο βρίσκεται και η συσκότιση, η αναχαίτιση και ο φόβος για την αλήθεια 
του πρότινος ελεύθερου βίου.  



 Ο πολιτισµός εµφανίστηκε µέσα από 
ένα σύνολο διαχωρισµών. Η τεχνολογία 
αποδείχτηκε ένα καλό όπλο για την 
κυριαρχία, στο να διαιωνίζει τους 
διαχωρισµούς και την επέκταση της.  Η αρχή 
έγινε από τον διαχωρισµό της ανθρωπότητας 
από το φυσικό κόσµο. Από την τεµαχισµένη 
δραστηριότητα, τον τεµαχισµένο χρόνο και 
χώρο σήµερα ο τεµαχισµός επεκτάθηκε στον 
έλεγχο του σώµατος, στα κύτταρα και τα 
γονίδια, σε µία προσπάθεια να κατασκευαστεί 

και να καθοριστεί εκ νέου µια άλλη φύση, αυτή της νέας ευγονικής. Με την πρόφαση ότι 
η επιστήµη κατέχει την αλήθεια ο έλεγχος µέσα και έξω από τα ζώντα σώµατα 
εµφανίζεται ως ο τεχνολογικός µεσσιανισµός που θα σώσει την ανθρωπότητα από τα 
δεινά της. Τα τελευταία 60 χρόνια η κυριαρχία επανακαθορίζει σταδιακά την έννοια της 
φύσης, το τι είναι ζωή και τι ρόλο έχει ο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Μα στην 
πραγµατικότητα αυτό δεν έκανε πάντα; 
 Ο πολιτισµός εµφανίζεται από τα µέσα µαζικού ελέγχου και πειθάρχησης και 
κυρίως από το σχολείο, ότι είναι µια κληρονοµιά των υλικών, των πνευµατικών αξιών 
και φαινοµένων που δηµιουργήθηκαν στην διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας. 
Στην  πραγµατικότητα όµως η έννοια του πολιτισµού συµπυκνώνει µόνο ένα µικρό 
µέρος της ιστορίας των ανθρώπων κατά το οποίο χαρακτηρίζεται από  κυριαρχία,  έλεγχο 
και επιβολή. 
 Ο τρόπος παραγωγής και διανοµής των υλικών αγαθών και υπηρεσιών έχει 
άµεση σχέση, αλλά δεν αποτελεί την ρυθµιστική βάση όλης της κοινωνικής ζωής. Η 
επιστήµη, η τεχνολογία, η παιδεία, η επιτήρηση, ο σωφρονισµός, η οικονοµία και η 
πολιτική διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν για την ισοπεδωτική επιβολή µαζικών 
προτύπων ζωής, µοντέλων παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης. Βασική προϋπόθεση 
είναι ότι η φύση αποτελεί απλά ένα συντελεστή που πρέπει να δαµαστεί και να 
λειτουργήσει προς την ευηµερία και την διόγκωση του βαβυλώνιου πύργου της 
κυριαρχίας και του πολιτισµού.  
 Η επέλαση της κυριαρχίας νοηµατοδοτείται µέσα σ’ ένα σύνολο θεσµών που 
εντοπίζονται σε ένα βάθος χρόνου στη διαδικασία του πολιτισµού και εκφράζεται µέσα 
από την οργανωµένη εξουσία του κράτους σε οποιαδήποτε µορφή του. Ο θεσµός της 
πόλης και της τεχνολογίας δεν είναι πολιτισµικά ουδέτεροι, επειδή ενσωµατώνουν και 
εκφράζουν τη λειτουργία και την επέκταση των σχέσεων της εξουσίας, αλλά αποτελούν 
και το µέσον διάδοσης των αξιών της.  
 Η δέσµευση και η συµπύκνωση ενέργειας στα σπλάχνα της γης ήταν 
προϋπόθεση για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ζωής στην επιφάνεια του πλανήτη. Από 
τη φρικαλέα υλοτόµηση η κυριαρχία εισέβαλε στο εσωτερικό της γης αναζητώντας 
τρόπους για την επέκτασή της. Ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο 
αποδεσµεύονται από τη γη µε αποτέλεσµα την πρόσκαιρη ευηµερία του πολιτισµού, ενώ 
οδηγείται στο θάνατο η βιόσφαιρα, τα οικοσυστήµατα και τα είδη ζωής. Η δηλητηρίαση 
µικρή ή µεγάλη, οι µολύνσεις και οι παθήσεις είναι αναπόφευκτες συνέπειες της 
πολιτισµικής εξέλιξης. 
 Η εφεύρεση του χρόνου, που στην αρχή αποτελούσε ρυθµιστικό παράγοντα των 
αγροτικών κοινωνιών, στις µέρες µας µε τη χρήση του πετρελαίου οδηγεί σε νέες νόρµες 



και κανόνες επιβίωσης. Η ταχύτητα και ο εκσυγχρονισµός παραµέρισαν την απόλαυση, 
την ηρεµία και τη γαλήνη στο όνοµα της αέναης εξέλιξης. Στον πολιτισµό η ζωή 
τεµαχίζεται και γίνεται αντιληπτή ως αξία χρήσης ενώ παραµερίζονται και αλλοιώνονται 
οι αυθεντικές, απλές κι ανεκτίµητες απολαύσεις της. 
   
 Η µεταµεσαιωνική αποικιοκρατική κυριαρχία, µέσω των θεωρητικών της, 
δήλωσε τις προθέσεις της αναδυόµενης αυτοκρατορίας του δυτικού πολιτισµού. Ο     
Francis Bacon (στην Ατλαντίδα) διατύπωσε ότι ο στόχος της επιστήµης είναι «η 
διεύρυνση των ορίων της επικράτειας του πολιτισµού έως την πραγµάτωση του κάθε 
δυνατού πράγµατος». Ο πολιτισµός, όπως τον διατύπωσαν οι διαφωτιστές, ήταν η ενιαία, 
οικουµενική και σύνθετη (θεσµική, ηθική, επιστηµονική και κοινωνική) πορεία προόδου 
της ανθρωπότητας προς την τελειότητα, µέσα από διαδοχικά, εξελικτικά στάδια, µε την 
ανάπτυξη της γνώσης και της επιστήµης και υπό την καθοδήγηση του Ορθού Λόγου 
(λογικής). Μέσω της προόδου παραµύθιαζαν τον κόσµο ότι η ανθρωπότητα θα βρει την 
ευτυχία και την ελευθερία. Με τον τρόπο αυτό η αποικιοκρατία και ο εκπολιτισµός των 
ιθαγενών του Νέου Κόσµου και της Αφρικής ήταν κάτι το θεµιτό, αφού οδηγούσε στην 
ευπρέπεια, την κοσµιότητα και την ευγένεια των τρόπων (αξίες που ήταν υπέρτατες για 
την αριστοκρατία της ∆.Ευρώπης).  
 Το δόγµα του ευρωπαϊκού εθνοκεντρισµού κατά τον 19ο αιώνα όριζε ότι η 
ανθρωπότητα οργανώνεται σε µια φυσική, σταθερή και αναλλοίωτη ιεραρχία, αγρίων, 
βαρβάρων και πολιτισµένων. Έτσι, ο εκπολιτισµός, ακόµα και δια της βίας, ήταν 
δικαιολογηµένος και φυσικός. Η πορεία της ανθρωπότητας διαδιδόταν ότι είναι 
νοµοτελειακά µονόδροµη από την αγριότητα στον πολιτισµό, µια άποψη που κυριαρχεί 
ακόµα και σήµερα. 
  Ο αγώνας για απελευθέρωση ξεκινά από την στιγµή που αρχίζουµε να 
αµφισβητούµε όλα αυτά που η κυριαρχία όρισε ως νοµοτελειακά και φυσικά για να 
δικαιολογήσει την αναγκαιότητα της. Η επικράτεια της εξουσίας σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνικής πραγµατικότητας στηρίζεται σε ένα σύνολο θεσµών, που µόνο µε την 
συνολική τους αντιµετώπιση οι απελευθερωτικές απόψεις και πρακτικές θα καταφέρουν 
να µην εγκλωβιστούν στα πλοκάµια της εξουσίας. Όσο πιο γρήγορα γίνει κατανοητό 
αυτό, τόσο πιο γρήγορα η γη θα πάρει ανάσες  και η ζωή θα αποκτήσει το πραγµατικό 
της νόηµα. 
 
 

Το παράδειγµα του Ράπα Νουί 
 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα 
πτώσης πολιτισµών. Στην κάθε περίπτωση η 
κατάρρευση έγινε λόγω κάποιου συνδυασµού 
αιτιών, όπως για παράδειγµα λόγω επιθέσεων 
και εισβολών από γειτονικούς πολιτισµούς, 
λόγω κλιµατικών αλλαγών, εξάντλησης των 
φυσικών πόρων ή ακόµα και λόγω των 
εµφύλιων συγκρούσεων. Η περίπτωση του Ράπα Νουί µε την οποία θα ασχοληθούµε στο 
κείµενο αυτό, έχει σηµεία οµοιότητας µε το σύνολο του πλανήτη σήµερα και την 



καταστροφή του φυσικού κόσµου. Το Ράπα Νουί είναι ένα νησί τόσο αποµονωµένο στον 
ειρηνικό ωκεανό όπως κατά κάποιο τρόπο είναι και η γη στο διάστηµα.  

Ράπα Νουί είναι η ονοµασία που δώσανε οι κάτοικοι του νησιού στα νεότερα 
χρόνια και σηµαίνει το «µεγάλο νησί». Το γνωστότερο όνοµα του νησιού είναι Νήσος 
του Πάσχα, το οποίο το έδωσε ο Jacob Roggeven, ένας ευρωπαίος ναύαρχος που έφτασε 
µαζί µε τον στόλο του στο νησί την Κυριακή του Πάσχα το 1722. Μέχρι τότε το 
παραδοσιακό όνοµα του νησιού ήταν “Te Pito o Te Henua”, που σηµαίνει ο οµφαλός της 
γης (το κέντρο του κόσµου).  

Μόνο από το όνοµα που είχε δοθεί στο νησί καταλαβαίνουµε το πόσο µεγάλη 
ιδέα είχαν για τον πολιτισµό τους οι τότε κάτοικοι του, κάτι που µας θυµίζει και άλλους 
πολιτισµούς µε τις ίδιες ιδέες αλλά και τον σύγχρονο εθνοκεντρισµό που συντηρείται 
ακόµα σε όλα στα έθνη κράτη.  

Το νησί µε 142τ.χλµ. αποτελεί το πιο απόµακρο κατοικήσιµο κοµµάτι γης στον 
κόσµο. Πλησιέστερη στεριά είναι τα νησιά Πίτκερν της Πολυνησίας, 2090χλµ. 
χιλιόµετρα δυτικά και η ακτή της Χιλής 3700χλµ. στα ανατολικά. 

Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν πολυνήσιοι, έφτασαν εκεί κάπου τον 9ο  
αιώνα νέας χρονολογίας (µέθοδος ραδιενεργού άνθρακα) µετά από πολυήµερο ταξίδι 
στον ειρηνικό ωκεανό. Το 1999 στα πλαίσια ερευνών, ένα ανασκευασµένο πολυνησιακό 
ιστιοφόρο µονόξυλο κατάφερε να φτάσει στο Ράπα Νουί από την Μανκαρεβα (νησί της 
Πολυνησίας) µετά από ταξίδι 17 ηµερών. 

Εικάζεται ότι οι πρώτοι άνθρωποι που έφτασαν στο νησί µε προϊστορική 
τεχνολογία το εντόπισαν παρακολουθώντας τα σµήνη πουλιών που φώλιαζαν στο νησί 
και που πετούσαν για αναζήτηση τροφής σε ακτίνα 160χµ..  
 Η µετεγκατάσταση των πρώτων κατοίκων φαίνεται ότι ήταν πολύ 
προετοιµασµένη αφού για να επιβιώσουν µετέφεραν φυτά και ζώα (ταρό, µπανάνες, 
γλυκοπατάτες, σκύλους, κοτόπουλα, χοίρους, ποντίκια) που θα µπορούσαν να τους 
βοηθήσουν να ζήσουν. 
 Ο πολιτισµός που αναπτύχθηκε βασιζόταν στην εντατική γεωργία, όπως 
αποδεικνύεται από διάφορα στοιχεία που υπάρχουν µέχρι σήµερα (1233 πέτρινοι 
ορνιθώνες, πέτρινα φράγµατα και πέτρινα ποτιστικά συστήµατα). 
 Όπως σε κάθε πολιτισµό, η κοινωνία ήταν χωρισµένη σε αρχηγούς και 
υποτελείς. Το νησί ήταν χωρισµένο σε 12 εδαφικές περιοχές που η καθεµιά ανήκε σε µια 
πατρία ή αιµατοσυγγένεια. Αυτό που κάνει γνωστό διεθνώς σήµερα το Ράπα Νουί δεν 
είναι άλλο από τα τεράστια και πολλά σε αριθµό αγάλµατα που υπάρχουν στο νησί. Οι 
κάτοικοι του Ράπα Νουί πριν την κατάρρευση του πολιτισµού τους, είχαν επιδοθεί µε 
εµµονή στην κατασκευή των Μαόι, δηλαδή των πέτρινων αυτών αγαλµάτων. Η 
κατασκευή τους γινόταν σε έναν µεγάλο ηφαιστειογενή κρατήρα που υπάρχει στο νησί. 
Έχουν βρεθεί 887 αγάλµατα και 250 πλατφόρµες πάνω στις οποίες αυτά στήνονταν. 
Κατά µέσο όρο τα Μαόι ζύγιζαν 80 τόνους και είχαν ύψος κατά µέσο όρο 4,5µ., ενώ τα 
µεγαλύτερα είχαν ύψος 20µ. και ζύγιζαν µέχρι και 270 τόνους. Τα αγάλµατα είναι 
σκορπισµένα σε όλο το νησί και ένας µεγάλος αριθµός τους παραµένει ακόµα στο 
λατοµείο. Πολλά ακόµη είναι ηµιλαξευµένα και προσκολληµένα στα πετρώµατά του. 
Αυτό δείχνει ότι οι εργασίες εγκαταλείφθηκαν απότοµα. 
 Ο πλοίαρχος James Cook, που επισκέφτηκε το νησί το 1774, βρήκε όλα τα 
αγάλµατα γκρεµισµένα και τα πιο πολλά σπασµένα, πράγµα που υποδηλώνει τις 
συγκρούσεις που προηγήθηκαν µεταξύ των ιθαγενών. Ο Roggeven το 1722 έγραφε στο 
ηµερολόγιό του «Οι πέτρινες φιγούρες στην αρχή µας άφησαν άναυδους, διότι δεν 



µπορούσαµε να καταλάβουµε πώς είναι δυνατόν εκείνοι οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν 
διαθέτουν βαριά και ογκώδη ξυλεία για την κατασκευή µηχανών, ούτε δυνατά σχοινιά, 
µπόρεσαν ωστόσο να ανεγείρουν τέτοιες φιγούρες, µε ύψος 9 ολόκληρα µέτρα και 
ανάλογο πάχος». Το νησί του Πάσχα τον 18ο αιώνα ήταν µια έρηµη γη µε µερικούς 
θάµνους και µερικά δέντρα. 
 Η ύπαρξη τεράστιων αγαλµάτων σε ένα αποµονωµένο νησί απαιτούσε ένα 
πλούσιο περιβάλλον και µια σύνθετη και πολύπλοκη κοινωνία. Το 1722 ο Roggeven δεν 
είδε ιθαγενή χερσαία ζώα µεγαλύτερα από έντοµα, ούτε κατοικίδια ζώα εκτός από 
κοτόπουλα.  
 Τον 20ο αιώνα διάφορες βοτανολογικές µέθοδοι έδειξαν ότι επί εκατοντάδες 
χιλιάδες χρόνια, πριν από την άφιξη των ανθρώπων, όπως και στα πρώτα χρόνια του 
αποικισµού τους, το Πάσχα δεν ήταν καθόλου µια έρηµη γη, αλλά ένα υποτροπικό δάσος 
µε ψηλά δέντρα και ξυλώδεις θάµνους. 
 Μεγάλες εκτάσεις του νησιού καλύπτονταν από ένα µοναδικό είδος φοίνικα, 
ύψους 20µέτρων και διαµέτρου 2µέτρων . Υπήρχαν, επίσης, άλλα 20 διαφορετικά είδη 
ιθαγενών φυτών κι εκτός απ’ το φοίνικα, άλλα 2 πολυνησιακά δέντρα ύψους 30 και 

15µέτρων αντίστοιχα. Με τα δέντρα 
αυτά οι πολυνήσιοι ρυµουλκούσαν τα 
αγάλµατα, έφτιαχναν σχοινιά, 
πλεούµενα και από κάποιος φλοιούς 
υφάσµατα, κρασί και µέλι. 

Ακόµα, µέσα από έρευνες 
πάνω σε διάφορα οστά που είχαν βρεθεί 
στα απορρίµµατα των κατοίκων, 
µαθαίνουµε ότι 6 ενδηµικά είδη 
πουλιών έβρισκαν καταφύγιο στο νησί, 
ενώ άλλα 25 είδη θαλάσσιων πουλιών 
φώλιαζαν µόνιµα στο Ράπα Νούι. 
Κανένα από αυτά τα είδη δεν υπάρχει 
πια στο νησί, παρά µόνο µερικά στις 
κοντινές βραχονησίδες. Η πλήρης 
έλλειψη αρπακτικών πρόσφερε το 

ιδανικό µέρος για την αναπαραγωγή των πτηνών, µέχρι που ήρθαν οι πρώτοι άνθρωποι 
στο νησί. 

Από έρευνες σε σωρούς απορριµµάτων µαθαίνουµε επίσης πολλά για το 
διαιτολόγιο των κατοίκων. Οι πρώτοι άποικοι φαίνεται να κατανάλωναν φώκαινες και 
ψάρια του ανοιχτού ωκεανού, όπως τόνους και δελφίνια. Στη συνέχεια, όµως, λόγω της 
αποψίλωσης των δασών, δεν µπορούσαν να κατασκευάσουν µονόξυλα κι έτσι 
περιορίζονταν στη στεριά. Τα ψάρια πάλι που ήταν κοντά στη στεριά δεν µπορούσαν να 
τα ψαρέψουν εύκολα λόγω της ανώµαλης ακτογραµµής και των απότοµων κλίσεων στο 
βυθό του ωκεανού. Τα δέντρα κόβονταν δίνοντας τη θέση τους σε κήπους και 
καλλιέργειες. Το ψηλότερο βουνό του νησιού (500µ.) έχει όνοµα «Τερεβάκα» που 
σηµαίνει «ο τόπος που βρίσκουµε τα µονόξυλα» και είχε αποψιλωθεί αλόγιστα. Χωρίς τα 
δέντρα όλα είχαν αλλάξει για τους κατοίκους του νησιού και η τύχη του πολιτισµού τους 
είχε πάρει το δρόµο της. Ο χειµώνας χωρίς ξύλα ήταν πια πολύ δύσκολος και µέχρι και ο 
τρόπος ταφής άλλαξε, αφού πια δεν µπορούσαν να κάψουν τους νεκρούς τους. 



Η αποδάσωση επέφερε τη διάβρωση του εδάφους από τη βροχή και τον άνεµο, 
µε τραγικές συνέπειες για τις καλλιέργειες (αφυδάτωση και διαρροή των θρεπτικών 
ουσιών του εδάφους). 

Οι επιπλέον συνέπειες ήταν ο λοιµός, η απότοµη µείωση του πληθυσµού και εν 
τέλει ο κανιβαλισµός. Οι συνέπειες του λοιµού επιβεβαιώνονται από µικρά αγαλµατίδια 
που απεικονίζουν σκελετωµένους ανθρώπους. Ο πλοίαρχος Cook το 1774 περιέγραψε 
τους νησιώτες ως «κοντούς, αδύνατους, συνεσταλµένους και αξιολύπητους». 

Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν όχι µόνο σε ταφές, αλλά και στους σωρούς των 
απορριµµάτων. Οι προφορικές παραδόσεις των νησιωτών διακατέχονται από τον 
κανιβαλισµό, εξού και η υβριστική φράση που έµεινε στην παράδοσή τους «η σάρκα της 
µητέρας σου είναι σφηνωµένη στα δόντια µου». 

Η παλιά θρησκεία καταργήθηκε µαζί µε την εξουσία των αρχηγών. Το µέγεθος 
και ο αριθµός των αγαλµάτων δεν αντανακλά µόνο τον ανταγωνισµό αντίπαλων 
αρχηγών, αλλά και τις επείγουσες θρησκευτικές εκκλήσεις βοήθειας απέναντι στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος. Υπολογίζεται ότι γύρω στο 1680, οι αντιµαχόµενες 
πατρίες έπαψαν να ανεγείρουν αγάλµατα και άρχισαν να γκρεµίζουν η µια τα αγάλµατα 
της άλλης. Η ίδια πρακτική καταστροφής αγαλµάτων παρουσιάζεται σε πολλούς 
πολιτισµούς της αρχαιότητας, αλλά και σε πιο σύγχρονες κοινωνίες όπως στη Ρωσία µε 
το άγαλµα του Στάλιν και στη Ρουµανία µε το άγαλµα του Τσαουσέσκου. 

Η θλιβερή ιστορία των κατοίκων του Ράπα Νουί συνεχίζεται και µετά την 
απότοµη µείωση του πληθυσµού του το 17ο αιώνα, κατά τη µετέπειτα ευρωπαϊκή 
παρουσία στο νησί. Οι Ευρωπαίοι κατακτητές εισήγαγαν ευρωπαϊκές νόσους 
σκοτώνοντας πολλούς ιθαγενείς (1836). Από το 1805 απαγάγονταν νησιώτες για να 
πουληθούν ως εργάτες ή δούλοι, ενώ το 1862-1863 12 πλοία προερχόµενα από το Περού 
απήγαγαν 1500 ανθρώπους (τον µισό επιζών πληθυσµό). Η πρακτική αυτή ονοµαζόταν 
«κυνήγι µαύρων πουλιών», κατά την οποία οι περισσότεροι αιχµάλωτοι πέθαιναν κατά 
την αιχµαλωσία τους. Έπειτα, όµως, από πολιτικοκοινωνικές πιέσεις, 12 περίπου 
επιζώντες από τους 1500 επαναπατρίστηκαν, µε αποτέλεσµα να µεταδώσουν άλλη µια 
επιδηµία ευλογίας στο νησί. 

Οι ιεραπόστολοι εγκαταστάθηκαν στο νησί το 1864, κατέστρεψαν όλα τα 
ξύλινα γλυπτά, θρησκευτικά αντικείµενα και επιγραφές που αποτελούσαν το αρχείο της 
χαµένης γλώσσας του Ράπα Νουί. Το 1872 είχαν αποµείνει µόλις 111 νησιώτες στο Ράπα 
Νουί. 

 
Θα κλείσουµε µε κάποια ερωτήµατα που θέτει και ο συγγραφέας J.Diamond 

από το βιβλίο του οποίου πήραµε τις περισσότερες πληροφορίες που βάλαµε στο 
κείµενο. «Τι έλεγε ο κάτοικος του νησιού του Πάσχα που έκοψε τον τελευταίο φοίνικα, την 
στιγµή που τον έκοβε;» Μήπως φώναζε σαν τους σύγχρονους ξυλοκόπους, «δουλειές όχι 
δέντρα!»; Ή, «Η τεχνολογία θα λύσει τα προβλήµατά µας, µην φοβάστε, θα βρούµε ένα 
υποκατάστατο για το ξύλο»; Ή, «δεν έχουµε αποδείξεις ότι δεν υπάρχουν φοίνικες κάπου 
αλλού στο Πάσχα, πρέπει να ψάξουµε περισσότερο, η πρόταση να απαγορευθεί η 
υλοτόµηση είναι πρόωρη και υπαγορεύεται από φοβίες».  

 
 

 
 



Από την ευδαιµονία στην πείνα και την κατασκευή του 
τρίτου κόσµου. [ενότητα τρίτη.] 

 
 Η πείνα είτε είναι εποχιακή 
(υποσιτισµός), είτε µακροχρόνια που παίρνει 
µορφές λιµού και λιµοκτονίας, είναι µια 
κατάσταση που οφείλεται στο συνολικό 
σύστηµα της κυριαρχίας και τα αίτιά της έχουν 
βαθιές ρίζες στην πρώτη οργανωµένη µορφή 
εξουσίας. Η φτώχεια και η έλλειψη τροφής είναι 
καταστάσεις που οφείλονται στην ανισότητα και 
τον διαχωρισµό που σπέρνει η κυριαρχία στον 
πλανήτη και στους ανθρώπους, εντός του 
πλαισίου επιβίωσης στον πολιτισµό. 

Η προπαγάνδα που διαλαλεί ότι για το 
φαινόµενο της πείνας οφείλονται οι κλιµατικές 
αλλαγές και η αύξηση του πληθυσµού, βασίζεται 
σε επιφανειακές εκτιµήσεις που εµπεριέχουν 
σκοπιµότητες αποπροσανατολισµού από την 
πραγµατική αιτία του  προβλήµατος και 
προσβλέπουν στην διατήρηση της τάξης. Το ότι 
ένα µέρος των ανθρώπων που εντοπίζονται 
κυρίως στη δύση πετάει και καταναλώνει 

τεράστιες ποσότητες φαγητού και πάσχει από παχυσαρκία, ενώ άλλοι άνθρωποι δεν 
έχουν να φάνε και λιµοκτονούν σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής είναι απλώς η 
απόδειξη της ανισότητας που επικρατεί. 

Για να καταλάβουµε πως φτάσαµε σε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να δούµε 
πώς ήταν πριν τα πράγµατα και γιατί άλλαξαν. Η µετάβαση από την τροφοσυλλεκτική 
και κυνηγετική περίοδο στην περίοδο παραγωγής τροφής και στη δηµιουργία αγροτικών 
κοινωνιών δεν ήταν, όπως πολλοί ισχυρίζονται, µια νοµοτελειακή εξέλιξη των 
πραγµάτων. Πολλές φυλές δοκίµασαν την οδό της παραγωγής τροφής αλλά ακολούθως 
την απέρριψαν. Υπάρχουν αποδείξεις ότι τροφοσυλλέκτες γειτνίαζαν µε παραγωγούς 
τροφής και οι δεύτεροι ζητούσαν τη βοήθεια των πρώτων για να τα βγάλουν πέραi. 
Υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι η ζωή των τροφοσυλλεκτών δεν ήταν καθόλου άσχηµη. 
Στην πραγµατικότητα οι τροφοσυλλέκτες βρίσκονταν σε καλύτερη µοίρα από τα 
δισεκατοµµύρια ανθρώπους που ζουν στη σύγχρονη εποχή αλλά και από τους 
ανθρώπους των αρχαίων αγροτικών κοινωνιών. Οι τροφοσυλλέκτες –κυνηγοί, πρώτα απ’ 
όλα, είχαν άφθονο φαγητό. Για παράδειγµα οι βουσµάνοι, οι οποίοι αν και 
αποδεκατισµένοι µέχρι τις µέρες µας, έζησαν για δεκάδες χιλιάδες χρόνια ως 
τροφοσυλλέκτες στην έρηµο Καλαχάρι. Εκεί έβρισκαν 85 διαφορετικά φυτά και 233 
διαφορετικά έντοµα, πουλιά και ζώα για να τραφούν µε αυτά. Εποµένως, η διατροφή 
τους ήταν πιο πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία από αυτή των γεωργών. Επίσης, είχαν 
λιγότερο κίνδυνο να πεθάνουν από πείνα, γιατί µάζευαν τόσα διαφορετικά είδη τροφής 
που αν άρχιζαν να σπανίζουν µερικά, υπήρχαν πολλά άλλα για να καλύψουν τις ανάγκες 
τους. Ακόµα, οι βουσµάνοι κοπιάζουν λιγότερο απ’ όσο οι γεωργικές κοινωνίες, αφού 



χρειάζονται µόλις 15 ώρες κατά µέσο όρο τη βδοµάδα 
για να µαζέψουν τη τροφή τους. Οι βουσµάνοι είναι 
ιδιαίτερα υγιείς γιατί βρίσκονται πάντα σε κίνηση 
στην ύπαιθρο. Εποµένως, δεν υποφέρουν από τις 
ασθένειες που αναπτύσσονται στις 
πυκνοκατοικηµένες πόλεις, µε την σωµατική κίνηση 
να είναι περιορισµένη και το περιβάλλον µολυσµένο. 

Ο ανθρωπολόγος L.Morgan  που έζησε µε 
τους αµερικάνους ινδιάνους τον 19ο αιώνα έγραψε: 
«∆εν ήταν δυνατόν να υπάρξει πείνα και στέρηση στο 
ένα άκρο ενός ινδιάνικου χωριού και αφθονία κάπου 
αλλού στο ίδιο χωριό». 

Ο Jacob Barget, ένας ιησουίτης που έζησε 
µεταξύ του 1750 και 1767 µαζί µε τους ινδιάνους της 
Καλιφόρνια, όταν επέστρεψε στην Ευρώπη έγραψε 
ένα κείµενο αναφορικά µε για τους «Californians», 
όπως τους ονόµασε ο ίδιος. Περιέγραψε πόσο απλά ζούσαν, πώς κοιµόντουσαν κάτω από 
τα άστρα, πώς έτρωγαν οτιδήποτε έβρισκαν κι ότι δεν είχαν καθόλου θησαυρούς αλλά 
ούτε και τους ήθελαν. Κι όπως γράφει, οι Californians ήταν πιο ευτυχισµένοι και 
καλύτεροι χριστιανοί από τους ευρωπαίους. «Παρ’ όλα τα βάσανά τους οι Californians 
σπάνια αρρωσταίνουν. Γενικά είναι γεροί, τολµηροί και πολύ υγιέστεροι από χιλιάδες 
άλλους ανθρώπους που ζουν καθηµερινά µε καλύτερα φαγητά που µπορεί να ετοιµάζουν 
δεξιοτέχνες παριζιάνοι µάγειροι… Ζουν αναµφίβολα πολύ πιο ευτυχισµένα από τους 
πολιτισµένους κάτοικους της Ευρώπης… Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου τίποτα δεν 
συµβαίνει που να προκαλεί στους Californians ταραχή, τίποτε που να τους κάνει τη ζωή 
δύσκολη και τον θάνατο επιθυµητό… Ο φθόνος, η ζήλεια και η συκοφαντία δεν 
πικραίνουν τη ζωή των ανθρώπων εκείνων και ούτε φοβούνται µήπως χάσουν ό, τι 
έχουν, ούτε ανησυχούν πώς να αυξήσουν τα αγαθά τους. Οι Californians δεν γνωρίζουν 
τη σηµασία του ‘δικού µου- δικού σου’, δύο έννοιες που σύµφωνα µε τον άγιο Γρηγόριο, 
γεµίζουν τις ηµέρες µας µε πίκρα και κακία. Αν και οι Californians φαίνεται να µην 
έχουν τίποτα, έχουν εν τούτοις ό,τι χρειάζονται… ∆εν είναι εποµένως, παράξενο που 
είναι πάντα γελαστοί και πάντα χαρούµενοι, δείχνοντας έτσι την ικανοποίηση τους που 
σε τελευταία ανάλυση είναι η πραγµατική πηγή της ευτυχίας».ii 

Όταν ο άνθρωπος εξαρτήθηκε από παραγωγικές δοµές και κράτη, η ανισότητα 
ήταν ένα γεγονός. Η συστηµατοποιηµένη εργασία ήταν πρωτόγνωρη για την µέχρι τότε 
ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι, σύµφωνα µε µια εκδοχή που δεν αποδεχόµαστε έτσι απλά, 
έγιναν γεωργοί για να µπορούν να έχουν πιο εύκολα τροφή. Παρ’ όλα αυτά ήταν 
αντιµέτωποι διαρκώς µε το φάσµα της πείνας. Έτσι, µέχρι σήµερα δεν έχουµε ούτε ένα 
στοιχείο ισότητας και πλήρους ικανοποίησης του συνόλου των ανθρώπων σε κανένα 
πολιτισµό. Η πιο τραγική ίσως στιγµή στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισµού ήταν 
κατά τη γνώµη µας η κατασκευή του «Τρίτου κόσµου». Πολλές φορές στην ιστορία 
δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξοντώθηκαν από την πείνα, όµως αυτό που άρχισε από τις 
αποικιοκρατίες είναι κάτι το πολύ διαφορετικό σε σχέση µε περιπτώσεις του 
παρελθόντος. Ο δυτικός πολιτισµός είναι ο πιο ισχυρός από όσους προηγήθηκαν και 
αυτό φαίνεται όχι µόνο από την υψηλή τεχνολογία αλλά και από τα εκατοµµύρια 
ανθρώπων που καταδίκασε στην πείνα και τον θάνατο. Γι’ αυτό θεωρούµε ότι αξίζει να 
αναφερθούµε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατασκευάστηκε ο «Τρίτος κόσµος». Η 



ορολογία «Τρίτος κόσµος» αν και είναι µια δηµοσιογραφική επινόηση του 1950, 
θεωρούµε ότι δίνει την πραγµατική διάσταση του προβλήµατος που υπάρχει, ενώ η 
φράση «αναπτυσσόµενες χώρες» χρησιµοποιείται πολλές φορές για να αποκρύψει την 
πραγµατική διάσταση της ανισότητας. 

Με την εξέλιξη της ναυτικής τεχνολογίας στα τέλη του 15ου αιώνα, οι 
δυτικοευρωπαίοι απέκτησαν τον έλεγχο στις υπερπόντιες χώρες για τον ίδιο λόγο που 
χιλιάδες χρόνια πριν οι γεωργοί κέρδιζαν τον έλεγχο στους κυνηγότοπους(αν και 
υπήρξαν περιπτώσεις που έγινε το αντίθετο). Με τον έλεγχο του παγκόσµιου εµπορίου 
και τις πρώτες αποικίες κατάφερναν να παίρνουν ό,τι επιθυµούσαν (δούλους, χρυσάφι, 
ασήµι, πρώτες ύλες), για να περάσουν αργότερα στη βιοµηχανική επανάσταση. Με τη 
βιοµηχανική επανάσταση, οι δυτικοευρωπαίοι κατάφεραν είτε άµεσα είτε έµµεσα µε 
οικονοµική κυριαρχία (ηµιαποικίες) να κατακτήσουν σχεδόν όλο τον κόσµο. Όπως 
αντίστοιχα τα πρώτα γεωργικά κράτη επιβλήθηκαν στους πιο αδύναµους γεωργούς και 
τροφοσυλλέκτες, ενσωµατώνοντάς τους στον τρόπο ζωής τους. 

Οι αποικίες για τους ευρωπαίους ήταν πηγές για την προµήθεια πρώτων υλών 
αλλά και αγορές για τη διάθεση πλεονάζοντος κεφαλαίου, όπως και για τη διάθεση 
βιοµηχανικών προϊόντων. Οι υπερπόντιες αποικίες ήταν µια διέξοδος για επέκταση του 
δυτικού πολιτισµού, όπως και για τους  µικροµεσαίους ευρωπαίους να ανέβουν επίπεδα 
στην κοινωνική πυραµίδα, µεταναστεύοντας στις αποικίες κατά εκατοµµύρια 
καθιστώντας τους ιθαγενείς µειονότητα, όπως στην Αυστραλία και στην Αµερικανική 
ήπειρο. Στην Ασία και την Αφρική όπου οι ντόπιοι υπερίσχυαν αριθµητικά, ώστε ήταν 
αδύνατο να παραµεριστούν ή να εξαλειφθούν, οι ευρωπαίοι χρησιµοποίησαν τη 
στρατιωτική τους τεχνολογία και δύναµη για να τους προσαρτήσουν ως αποικίες. 

Με αυτόν τον τρόπο διαµορφώθηκαν οι πιο ιδιότυπες αυτοκρατορίες που 
υπήρξαν ποτέ στον γνωστό κόσµο. Η πιο ισχυρή, το Ηνωµένο Βασίλειο, το 1914 είχε 55 
αποικίες µε συνολικό πληθυσµό 391,5εκ. και 12εκ. τετραγωνικά µίλια επιφάνεια, η 
δεύτερη µεγαλύτερη αυτοκρατορία της Γαλλίας κατείχε 29 αποικίες και η τρίτη της 
Γερµανίας 10 αποικίες.  

Καταλαβαίνουµε ότι µε όπλο την τεχνολογική εξέλιξη τα δυτικοευρωπαϊκά 
κράτη επιβλήθηκαν σ’ όλο τον κόσµο αλλάζοντας τον µέχρι πρότινος τρόπο διαβίωσης, 
δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα σε εκατοµµύρια ανθρώπους. Η εκβιοµηχάνιση σε 
όλο τον κόσµο παρουσίασε τα ίδια φαινόµενα που παρουσιάστηκαν και στην Ευρώπη 
τον 19ο αιώνα. Οι παλαιότερες 
αυτοκρατορίες, όπως η 
ρωµαϊκή, η αιγυπτιακή ή της 
Μεσοποταµίας, 
εκµεταλλεύονταν τις επαρχίες 
τους µε τους φόρους 
υποτελείας, όµως δεν διέλυαν 
τους πανάρχαιους θεσµούς και 
τις πρακτικές επιβίωσης, όπως 
έκαναν οι δυτικοευρωπαίοι µε 
την κατάκτηση και την επιβολή 
της βιοµηχανικής παραγωγής. 
Οι ευρωπαίοι εισήγαγαν στις 
αποικίες τη σύγχρονη ιατρική 
και υγιεινή για να 



αντιµετωπιστούν οι συνέπειες της αστικοποίησης στην υγεία των ανθρώπων. Το 
αποτέλεσµα αυτών των γεγονότων ήταν η ιλιγγιώδης αύξηση του πληθυσµού το 
µεγαλύτερο µέρος του οποίου ήταν καταδικασµένο στην φτώχεια και την πείνα. Τα 
εκατοµµύρια της Ευρώπης µπορούσαν να µεταναστεύσουν στις νέες βιοµηχανικές πόλεις 
των αποικιών, «για µια καλύτερη ζωή». Τα εκατοµµύρια της Ινδίας, όµως, δεν 
µπορούσαν να ξεφύγουν από την εξαθλίωση. Οι αποικίες έχασαν την πανάρχαιη γνώση 
επιβίωσής τους από την αναδιοργάνωση της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ενώ 
ταυτόχρονα τις βιοµηχανίες τις κατείχαν οι αποικιοκράτες. 

Οι αυτοκρατορίες των αποικιών ήταν αδύνατο να κρατηθούν ως είχαν µετά τα 
γεγονότα του Β’ παγκοσµίου πολέµου και τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες των 
αποικιών µεταξύ του 1940 και του 1980. Έτσι, 90 αποικίες απέκτησαν ως κράτη πολιτική 
ανεξαρτησία από τη δύση, ενώ οικονοµικά παρέµειναν εξαρτηµένες.  

Οι νέες εξελίξεις στην τεχνολογία υψηλού επιπέδου έδωσαν την ευκαιρία στις 
βιοµηχανικές δυνάµεις της δύσης για πιο έντονη διείσδυση και έλεγχο στον «Τρίτο 
κόσµο». Οι πολυεθνικές βιοµηχανίες, εγκατεστηµένες στις χώρες αυτές, συνέχισαν την 
περεταίρω εκµετάλλευσή τους. 

Η υψηλή τεχνολογία επιβλήθηκε µε το πρόσχηµα ότι θα έλυνε το πρόβληµα της 
πείνας στον «Τρίτο κόσµο». Όµως, πίσω από τις υποσχέσεις και τα σλόγκαν του τύπου 
«τροφή για όλους»,  η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα µε την 
«πράσινη επανάσταση»iii η ανισότητα και η εξαθλίωση διογκώθηκαν στον «Τρίτο 
κόσµο». Οι πολυεθνικές και οι γαιοκτήµονες έχοντας στα χέρια τους «θαυµατουργούς 
σπόρους», λιπάσµατα και εντοµοκτόνα µπορούσαν να παράγουν πολλαπλάσιες 
ποσότητες γεωργικών προϊόντων πιο γρήγορα και µε εξασφαλισµένη την απόδοση τους, 
απ’ ότι οι φτωχοί αγρότες που αποτελούν την πλειοψηφία του «Τρίτου κόσµου». Έτσι οι 
χωρικοί παραµερίστηκαν, επειδή δεν µπορούσαν να ανταγωνιστούν τις νέες τεχνολογίες 
και έχασαν τις αγροκαλλιέργειες τους. Σήµερα οι γενετικά τροποποιηµένοι σπόροι, τα 
πετροχηµικά λιπάσµατα, τα εντοµοκτόνα και οι νέες αγροτικές µηχανές κατέχονται από 
µια χούφτα πολυεθνικές. Εξουσιάζοντας µε αυτό τον τρόπο όχι µόνο τον Τρίτο κόσµο 
αλλά και την παγκόσµια βιοµηχανία τροφίµων. 

Η «πράσινη επανάσταση» κατέστρεψε τους µικροκαλλιεργητές, τους έδιωξε ή 
τους εξάρτησε από το νέο σύστηµα. Έκανε την τροφή τους τόσο ακριβότερη που τώρα 
δεν µπορούν ούτε να την παράγουν οι ίδιοι. Η παγκόσµια παραγωγή τροφής  αυξήθηκε 
σε τεράστιο βαθµό, όµως οι πεινασµένοι αντί να µειωθούν αυξήθηκαν όπως αυξήθηκε 
και ο πληθυσµός.  

Οι πόλεις σε χώρες που ήταν πρώην αποικίες µεγαλώνουν πολύ γρήγορα, το 
ίδιο και οι παραγκουπόλεις (όπως οι favelas στη Βραζιλία και οι villas miseries στην 
Αργεντινή) και τα παραπήγµατα των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τους αγρούς λόγω 
των κοινωνικών ανακατατάξεων που έφερε η βιοµηχανοποίηση και η «πράσινη 
επανάσταση». Σε αυτές τις αστικές φτωχογειτονιές εµφανίζονται πιο έντονα και µερικές 
από τις πιο άθλιες συνέπειες και εκδηλώσεις του πολιτισµού (καρτέλ ναρκωτικών, 
παιδική εκµετάλλευση, πορνεία, aids). 

Η «πράσινη επανάσταση», ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της υψηλής 
τεχνολογίας, έφερε τόσες αλλαγές στον πλανήτη Γη όσο καµιά άλλη περίοδος στην 
γνωστή ιστορία. Μόνο από το γεγονός ότι τα τελευταία 60 χρόνια ο πληθυσµός της Γης 
τριπλασιάστηκε και περίπου δύο δισεκατοµµύρια άνθρωποι µετοίκισαν στις πόλεις, 
καταλαβαίνει κανείς το τι αλλαγές έφερε. 



Περίπου το ¼ του σηµερινού παγκόσµιου πληθυσµού έχει µειωµένη έως 
καθόλου πρόσβαση σε βασικές ανάγκες όπως το νερό και η τροφή, ενώ το 50% της 
γεωργικής παραγωγής καταλήγει να γίνεται ζωοτροφές ή να χρησιµοποιείται ως 
βιοκαύσιµα. Επιπρόσθετα, για τις παρούσες ανάγκες της γεωργίας χρησιµοποιείται το 
70% της παγκόσµιας κατανάλωσης νερού, ενώ ένα άλλο µεγάλο µέρος του για το 
ξέπλυµα µεταλλευµάτων.  

 
Κάποιοι άνθρωποι πριν µερικές χιλιάδες χρόνια ακολούθησαν µια διαφορετική 

πορεία από την µέχρι πρότινος αρµονική συνύπαρξη τους µε τη φύση. Μια από τις 
υποσχέσεις και η µεγαλύτερη ψευδαίσθηση που ίσως να είχαν οι τότε «εξαπατηµένοι» 
ήταν ότι «στον πολιτισµό θα είναι καλύτερα» και ότι µε την συστηµατοποιηµένη 
γεωργία δεν θα υπάρχουν προβλήµατα επιβίωσης. Παρ’ όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο 
σήµερα να αποδεχτούµε ότι δίπλα στον ποταµό Τίγρη και Ευφράτη όπου αναπτύχθηκε ο 
πρώτος πολιτισµός στην ιστορία της ανθρωπότητας υπήρχε τόση έλλειψη τροφής που 
οδήγησε τους ανθρώπους στη γεωργία και την κτηνοτροφία.  

Στην πραγµατικότητα, ο πολιτισµός δεν έλυσε το πρόβληµα της πείνας αλλά το 
δηµιούργησε, ο πολιτισµός δεν έφερε την ισότητα αλλά την εξάλειψε. Η βιοµηχανική 
επανάσταση που είναι ένα κοντινό στην εποχή µας γεγονός δεν έλυσε ποτέ το πρόβληµα 
της πείνας ,αλλά ήταν η αιτία για την εξαθλίωση. Το ίδιο έγινε και µε την «πράσινη 
επανάσταση» και τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. Αποτέλεσµα όλης αυτής 
της πορείας των τελευταίων χιλιετιών: εξάρτηση, πείνα, καταστροφή  και ξανά από την 
αρχή. Η τεχνολογία διείσδυσε στην σχέση των ανθρώπων µε τη φύση διαχωρίζοντας 
τους. Οι άνθρωποι πλέον, νοµίζουν ότι έχουν ανάγκη την υψηλή τεχνολογία για να 
ζήσουν, έγιναν εξαρτήµατα τυποποιηµένων και στερεότυπων διατροφικών αναγκών και 
απώλεσαν την αρχέγονη γνώση φυσικής αρµονίας και διαβίωσης. Ακόµα κάποιοι 
θεωρούν την τεχνολογική εξέλιξη ουδέτερη, αλλά στην πραγµατικότητα πάντα πήγαινε 
χέρι χέρι µε την κυριαρχία. Ήταν και είναι (µια ακόµα) αιτία αλλά και το όπλο της 
κυριαρχίας.  

Οπότε τι θέλουµε, την γενετικά τροποποιηµένη ζωή και την πείνα ή την άγρια 
ευδαιµονία και την αναρχία;  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μυθοπλασίες περί της ανθρώπινης φύσης και η αναρχική 
ολότητα.  [ενότητα τέταρτη] 
 

Για να επικρατεί η 
κυριαρχία δεν στηρίζεται εξαρχής 
στην απειλή ή την χρήση ωµής βίας ˆ 
αυτό είναι κάτι που έπεται ως η 
έσχατη λύση απέναντι στους 
ανυπότακτους της κοινωνίας. Αλλά 
ούτε βασίζεται ως επί το πλείστον σε 
διαταγές του τύπου «αυτό πρέπει να 
κάνετε» ή «έτσι πρέπει να 
επιβιώνετε». Η κυριαρχία στηρίζεται 
εξαρχής  σε ένα πρωταρχικό ύπουλο 
καθορισµό που συνήθως συνοψίζεται 
σε φράσεις όπως: «έτσι είναι τα 
πράγµατα» ή «αυτή είναι η φύση του 
ανθρώπου». Είναι πολύ πιο εύκολο 
και ανώδυνο για την κυριαρχία στην προσπάθεια της να ελέγξει και να ορίσει, να έχει 
ευθυγραµµισµένους εξαρχής τους υποτελείς της σε δόγµατα και ψευδαισθήσεις περί 
αναπόφευκτου, µοιραίου ή φυσικής εξέλιξης του τρόπου ζωής. Έτσι διάφορα 
κατασκευάσµατα της κυριαρχίας, όπως για παράδειγµα και η οικονοµική κρίση, µέσα 
από µεθοδευµένη διαστρέβλωση παρουσιάζονται από τους εξουσιαστές ως κάτι το 
φυσικό.   

Η πρώτη µορφή οργανωµένης εξουσίας πραγµατοποιήθηκε µαζί µε ένα σύνολο 
αλλαγών στον τρόπο ζωής των ανθρώπων και κυρίως στον τρόπο που αντιµετώπιζαν τον 
υπόλοιπο φυσικό κόσµο. Η οικοδόµηση του πολιτισµού βασίζεται στην ωφελιµιστική 
αντίληψη και εκµετάλλευση της φύσης, ανάγοντας τον άνθρωπο σε µια υποτιθέµενη 
θέση ανωτερότητας απέναντι στον φυσικό κόσµο. Και επειδή ο πολιτισµός είναι 
εξορισµού ένα εξουσιαστικό κατασκεύασµα, µέσα από τις διαδικασίες του η κυριαρχία 
στοχεύει στην αναπαραγωγή και διαιώνιση των εξουσιαστικών σχέσεων. Η κυριαρχία 
για να δικαιολογήσει τον πολιτισµό και την ύπαρξη της αναπαρήγαγε δόγµατα και 
µύθους περί της ανθρώπινης φύσης. Κατά πόσο όµως η κυριαρχία, το κράτος και η πόλη 
είναι στην φύση του ανθρώπου;  

Αν θεωρούσαµε ότι το κράτος είναι ένας θεσµός που νοµοτελειακά οι άνθρωποι 
θα τον ανέπτυσσαν επειδή είναι στη φύση τους τότε θα πρέπει να παραδεχτούµε ότι το 
κράτος είναι µια φυσική εξέλιξη της ανθρώπινης ύπαρξης ή ότι είναι µια φυσική 
κατάσταση. Όµως τα πράγµατα δεν είναι καθόλου έτσι.  Έχουµε αναφέρει και σε άλλα 
κείµενα µας ότι οι άνθρωποι έχουν ζήσει για πολλές χιλιάδες χρόνια χωρίς κράτος και 
ορισµένοι ζούνε ακόµα. Όσοι έζησαν και ζούνε ακόµα χωρίς κράτος δεν είχαν ή έχουν 
κάποιες γενετικές διαφορές, αλλά ούτε η νοηµοσύνη τους είναι πιο χαµηλή από αυτούς 
που ζούνε υπό του κράτους1. Η οργανωµένη εξουσία δεν έχει σχέση µε την αδάµαστη 
φύση του ανθρώπου αλλά ούτε έχει σχέση µε την φύση γενικότερα. Η οργανωµένη 
εξουσία, η οποία συστάθηκε από ανθρώπους δεν σηµαίνει ότι είναι και φυσική εξέλιξη, 
αλλά είναι ένα τεχνητό κατασκεύασµα που για να λειτουργήσει πρέπει να αλλοιώσει την 
φυσική κατάσταση. Με βάση αυτή την ταχτική, η οργανωµένη εξουσία κινείται εξαρχής 



πάνω σε δύο άξονες: ο ένας είναι να δαµάσει, να διαχωρίσει και να λεηλατήσει 
οτιδήποτε φυσικό και ο δεύτερος είναι να παραµορφώσει, να επανακαθορίσει και να 
επιβάλει το αποτέλεσµα της πρακτικής της ως κάτι το φυσικό. Αν το κράτος ήταν µια 
φυσική κατάσταση, τότε οι εξουσιαστές δεν θα οικοδοµούσαν ένα σύνολο από 
µηχανισµούς για να εξαπατούν, να ελέγχουν και να κατευθύνουν τις δραστηριότητες των 
ανθρώπων. Αν ο πολιτισµός ήταν στην φύση του ανθρώπου τότε δεν θα χρειαζόταν το 
σχολείο, οι νόµοι, τα σωφρονιστικά ιδρύµατα, οι µπάτσοι, οι δικαστές και οι φυλακές. 
Μηχανισµοί όπως είναι το σχολείο είναι απαραίτητοι για το κράτος, για να εξαπατήσουν, 
να καταστείλουν, να χαλιναγωγήσουν και να υποτάξουν την φύση του ανθρώπου σε ένα 
πλαίσιο τεχνιτών νόµων και κανόνων, που οι θιασώτες της κυριαρχίας έχουν το θράσος 
να ονοµάζουν φυσικό δίκαιο.  

Για να επιβληθεί το κράτος έπρεπε οι κυρίαρχοι να κατασκευάσουν και τα 
απαραίτητα ιδεολογικά εργαλεία που θα συσκότιζαν και θα διαστρέβλωναν την αλήθεια 
σχετικά µε την ελεύθερη διαβίωση των ανθρώπων πριν τη κατασκευή του κράτους. Έτσι 
κατασκεύασαν την οπτασία για µια προηγούµενη ανθρώπινη κατάσταση  τόσο αχόρταγη 
και εριστική που αν δεν δαµαζόταν µε κάποιο τρόπο ο άνθρωπός δεν θα µπορούσε να 
επιβιώσει. Οι αντιλήψεις της κυριαρχίας αποτυπώνονται µέσα από τα γραπτά διάφορων 
συγγραφέων υποστηριχτών του κρατισµού.  Οι απόψεις του Τοµας Χοµπς για την 
αρχέγονη και φυσική κατάσταση του ανθρώπου µοιάζουν πολύ µε του αρχαίου 
ιστορικού Θουκυδίδη (στη λεγόµενη «Αρχαιολογία» Πρώτο Βιβλίο) για την καταγωγή 
των Ελλήνων. Ο Θουκυδίδης θεωρούσε ότι οι πρώτοι Έλληνες  ήταν «υπανάπτυκτοι» 
εξαιτίας αµοιβαίων φόβων. Έτσι δεν µπορούσαν να έχουν εµπόριο, ναυτιλία, γεωργία και 
πόλεις, γι’ αυτό δεν µπορούσαν να φτάσουν  «σε κάποια µορφή µεγαλείου». Παροµοίως 
ο Τόµας Χόµπς θεωρούσε ότι οι άνθρωποι στη φυσική τους κατάσταση ήταν εντελώς 
εγωιστές, δεν έφτιαχναν «άνετα χτίσµατα» ούτε ανέπτυξαν τέχνες, γράµµατα ή κάποια 
αίσθηση του χρόνου και της δικαιοσύνης. Θεωρούσε ότι η ζωή τους ήταν βρώµικη, 
απάνθρωπη και σύντοµη. Απέναντι σε αυτή την παραµορφωµένη αρχέγονη κατάσταση 
που επινόησε ο Χόµπς παρουσιάζει µια άλλη στρεβλωµένη συνθήκη κατά την οποία οι 
άνθρωποι οδηγηµένοι από την λογική και σπρωγµένοι από φόβο, συµφώνησαν τελικά να 
παραχωρήσουν το ιδιωτικό τους δικαίωµα στο κράτος, το οποίο θα ασκεί τη δύναµη τους 
προς το συµφέρον της συλλογικής ειρήνης και άµυνας.   

Ο Ησίοδος στο Έργα και Ηµέρες αποτυπώνει την άποψη ότι χωρίς δικαιοσύνη οι 
άνθρωποι θα κατασπαραχτούν µεταξύ τους σαν τα ζώα, όπως την εποχή που προηγήθηκε 
της βασιλείας του ∆ια. Απόψεις σαν του Θουκυδίδη, του Χοµπς, του Ησίοδου αλλά και 
τόσων άλλων είναι η επικρατούσα αντίληψη για την ζωή των ανθρώπων χωρίς κράτος. 
Και προφανώς αυτό δεν είναι ένα τυχαίο συµβάν αλλά είναι προϊόν της συστηµατικής 
καλλιέργειας της άγνοιας από την κυριαρχία.  

Μια άλλη µυθοπλασία της κυριαρχίας είναι ότι η εξουσία είναι στη φύση του 
ανθρώπου, εξού και η διατύπωση του Καντ ότι «Ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που 
χρειάζεται αφέντη…και ο αφέντης είναι ζώο που χρειάζεται και αυτός αφέντη». Όπως και 
η διατύπωση του Αριστοτέλη ότι «το άρχειν ήδιστον» (το να ασκείς εξουσία είναι η 
υπέρτατη ευχαρίστηση). Ο Χοµπς διατύπωσε ότι «ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι 
λύκος» και υπάρχει η τάση στον άνθρωπο «είτε δια της βίας είτε µε δόλο να κυριαρχεί 
πάνω σε όλους όσους µπορεί, µέχρις ότου δεν θα βλέπει πια καµία άλλη εξουσία αρκετά 
ισχυρή για να τον απειλήσει» και έτσι όπως ισχυρίστηκε δηµιουργείται το κράτος, η κοινή 
δύναµη που τους κρατά όλους σε κατάσταση φόβου.   
 



Ας δούµε τώρα ένα 
άλλο έκτρωµα του 
πολιτισµού: τις πόλεις. Στην 
αρχαιότητα η πόλη ήταν 
ταυτόσηµη έννοια µε το 
κράτος και την πολιτικά 
συγκροτηµένη κοινωνία 
(δηλαδή το σύνολο του 
πληθυσµού που είχε πολιτικά 
δικαιώµατα) και αυτό δείχνει 
και την ταυτόχρονη εξέλιξη 
τους. Υπάρχει η αντίληψη ότι 
η πόλη είναι απλά ένα 
ουδέτερο µέρος που 
φτιάχτηκε για να µένουν οι 
άνθρωποι όταν έγιναν πολλοί. 
Όµως η ιστορία των πόλεων δεν είχε µια απλοϊκή γραµµική πορεία, αλλά σηµαδεύτηκε 
από τις κινήσεις και τις ανάγκες της κυριαρχίας. Η πόλη, όπως θα δούµε και στην 
επόµενη ενότητα, είναι ένας εξουσιαστικός θεσµός, που αναπτύχθηκε ταυτόχρονα µε την 
συστηµατοποίηση της γεωργίας και την οργανωµένη εξουσία. Στην πόλη αναπτύχθηκε 
και η σηµερινή µαζική κοινωνία µε τις πολύπλοκες σχέσεις και ρόλους. Ο πολιτισµός, η 
πόλη, η πολιτεία, ο πολίτης και η πολιτική είναι έννοιες αλληλοεξαρτώµενες και άµεσα 
συνδεδεµένες µε την κυριαρχία καθ’ όλη την ιστορία της και επιβλήθηκαν κόντρα στην 
φυσική κατάσταση. Τα ακόλουθα λόγια του Αριστοτέλη µας δίνουν να καταλάβουµε ότι 
η έννοια του πολίτη δεν έχει σχέση µε την αναρχία και την ελευθερία: «Ο καλός πολίτης 
πρέπει να ξέρει και να κυβερνιέται και να κυβερνάει». Σε ένα άλλο σηµείο στα Πολιτικά ο 
Αριστοτέλης συµπληρώνει την πλήρη διαστρέβλωση περί της ανθρώπινης φύσης: 
«…γίνεται ολοφάνερο ότι η πόλη είναι µια φυσική πραγµατικότητα και ότι ο άνθρωπος 
είναι από την φύση του προορισµένος να ζήσει µέσα στην πόλη, και είναι πολιτικό 
ζώο…»1. Ο πολιτισµός όπως και ο θεσµός της πόλης και της πολιτικής είναι εξορισµού 
εξουσιαστικά κατασκευάσµατα και η κάθε αναγωγή τους ως φυσικά φαινόµενα 
εκλαµβάνεται απλά ως άλλη µια προσπάθεια εξαπάτησης. Ο Αθηναίος στους Νόµους 
µιλάει για το δηµιούργηµα του ανθρώπου, την τέχνη, σε σύγκριση µε τη φύση: «Η τέχνη 
[…] θνητή η ίδια και φτιαγµένη από θνητά, γέννησε µερικά αθύρµατα, δίχως πραγµατική 
υπόσταση, αέρινα οµοιώµατα […] σαν κι αυτά που γεννάει η ζωγραφική, η µουσική και 
άλλες βοηθητικές τέχνες […] Η πολιτική µάλιστα, λένε, λίγα κοινά έχει µε τη φύση, ενώ πιο 
πολύ σχετίζεται µε την τέχνη ˆ  παρόµοια και η νοµοθεσία είναι ολόκληρη, όχι κατά φύση, 
αλλά έργο της τέχνης, και από τις διατάξεις της λείπει η αλήθεια.[889c-d]». Η πολιτική και 
οι  πολιτικές διαδικασίες είναι το µέσο για να γίνει ο διακανονισµός της λειτουργίας της 
πόλης και των πολιτών. Οι αναρχικές και απελευθερωτικές διαδικασίες είναι 
αντιπολιτικές επειδή αρνούνται τα κατασκευάσµατα της κυριαρχίας, την πολιτική ζωή 
και το κράτος. 

Οι εξουσιαστικές σχέσεις µέσα στην κοινωνία µεταφράζονται και 
µετασχηµατίζονται µε διάφορους τρόπους ανάλογα και µε τις πολιτισµικές εξελίξεις. Για 
παράδειγµα, ο διαχωρισµός του άνδρα και της γυναίκας, µε την πρόφαση της ύπαρξης 
κάποιων βιολογικών διαφορών, ήταν και η αιτία για να θεωρείται η γυναίκα σχεδόν 
καθόλη την διάρκεια του πολιτισµού ως υποδεέστερο ον από τον άνδρα. Ως γνωστόν, η 



γυναίκα µόλις κατά τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισε να αντιµετωπίζεται ισότιµα µε τον 
άνδρα ενώ ακόµα σε διάφορες χώρες η γυναίκα θεωρείται υποδεέστερή του. Ακόµα και 
στην αρχαία Αθήνα, το λίκνο του πολιτισµού, οι γυναίκες δεν είχαν πολιτικά δικαιώµατα 
και θεωρούνταν κατώτερες των ανδρών και όπως διατύπωσε ο Αριστοτέλης: «Ο άντρας 
είναι από τη φύση καλύτερος από τη γυναίκα. Ο άντρας διευθύνει και η γυναίκα υπακούει 
σ' αυτόν.» Γι’ αυτό το ζήτηµα οι θιασώτες της άµεσης δηµοκρατίας και της αρχαίας 
Ελλάδας θα απαντούσαν ότι ήταν διαφορετικές οι κοινωνικό-ιστορικές συνθήκες, όµως 
ηθεληµένα αγνοούν ότι πρωτόγονες φυλές διαβίωναν και διαβιούν χωρίς διαφυλικούς 
και σεξιστικούς διαχωρισµούς.  
 Ένας άλλος µύθος, προϊόν του πολιτισµού είναι ότι ο άνθρωπος είναι ανώτερος 
από την υπόλοιπη φύση, ότι είναι το πιο τελειοποιηµένο είδος ζωής στον πλανήτη και εξ 
αυτού µπορεί να διαχειρίζεται και να µεταποιεί το φυσικό περιβάλλον προς όφελος του. 
Η ανθρωποκεντρική φαντασίωση, ότι οι άνθρωποι είναι δηµιουργοί του κόσµου, 
συνεπάγεται ότι οι δραστηριότητες τους µπορούν να διαχωριστούν και να δράσουν 
ανεξάρτητα από τη ισορροπία του οικοσυστήµατος.1 

Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος διαφέρει από τα υπόλοιπα είδη ζωής, όπως και τα 
υπόλοιπα είδη ζωής διαφέρουν από τον άνθρωπο σε βιολογικό επίπεδο. Βεβαίως σε 
βιολογικό επίπεδο διαφέρει και ο άντρας από την γυναίκα ή ένα παιδί από ένα ενήλικο. 
Το ότι υπάρχουν βιολογικές διαφορές µεταξύ των ανθρώπων ή µεταξύ των ανθρώπων 
και των άλλων ειδών ζωής, ζώων ή φυτών, δεν σηµαίνει κιόλας ότι κάποιοι ορίζονται 
ανώτεροι και κάποιοι κατώτεροι. Η κυριαρχία για να επιβληθεί φρόντισε να αλλοτριώσει 
τον άνθρωπο από τον φυσικό του κόσµο και να τον εξαρτήσει από τεχνικές νόρµες 
επιβίωσης και εξουσιαστικές αντιλήψεις. Ο αγώνας για την απελευθέρωση θα είχε 
κάποιο νόηµα µόνο αν έχει συνολική και οικοκεντρική αντίληψη της ζωής, προς µια 
κατεύθυνση κατανόησης και αλληλοσεβασµού του µη ανθρωπόµορφου φυσικού 
κόσµου.1 Ο φυσικός κόσµος δεν είναι η ανόργανη ύλη του ανθρώπινου σώµατος όπως 
ισχυρίστηκε ο Μαρξ1 αλλά είναι ο πραγµατικός οίκος των ανθρώπων. Ό,τι υπάρχει στη 
φύση δεν ανήκει σε κανένα είδος ζωής. Αντίθετα, όλα τα είδη θα έπρεπε να συνυπάρχουν 
αρµονικά για να ρυθµίζεται η βιωσιµότητα όλων µέσα από την βιωσιµότητα του 
οικοσυστήµατος. 
 Η διατροφή είναι µια βασική ανάγκη για να κρατηθεί στη ζωή ο κάθε ζωντανός 
οργανισµός. Και για την κυριαρχία είναι πρωτεύον ζήτηµα να ελέγχει την διαδικασία 
εξασφάλισης τροφής των υποτελών της. Στην περίπτωση που όλοι οι άνθρωποι 
µπορούσαν να έχουν αυτάρκεια στην παραγωγή ή να βρίσκουν τροφή στη φύση, η 
κυριαρχία θα ήταν δύσκολο να επιβληθεί (αφού δεν θα υπήρχε και λόγος ύπαρξης της). 
Άρα για την οργανωµένη εξουσία είναι ουσιώδες ζήτηµα να υπάρχει παραγωγή τροφής 
από µια µερίδα του πληθυσµού, ενώ µια άλλη µερίδα της κοινωνίας να στοιβάζεται στις 
πόλεις και να εξαναγκάζεται να εργάζεται σε ηλίθιες δουλειές για να µπορεί µετά να 
αγοράσει την τροφή της. Η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ανθρώπων σε µια εδαφική 
περιοχή είναι βασική προϋπόθεση για να δοµηθεί το κράτος. Οι άνθρωποι που 
βρίσκονται στις πόλεις διατροφικά είναι πλήρως εξαρτηµένοι από τους µηχανισµούς του 
κράτους. Παράλληλα, όσοι ζούνε στην ύπαιθρο θα µπορούσαν να ζήσουν µε αυτάρκεια, 
όµως οι µηχανισµοί του κράτους (ιδιοκτησία, σχολείο, θρησκεία, αστυνοµία) τους έχουν 
εξαρτήσει πολιτισµικά σε ένα ενιαίο σύστηµα εκµετάλλευσης.  

 Όσο πιο πολλές και πολύπλοκες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας τόσο πιο πολύ 
βαθαίνει και η εξάρτηση της από τον κρατικό µηχανισµό. Σε µια απόπειρα ουσιαστικής 
και ολικής απελευθέρωσης οι άνθρωποι αδιαµφισβήτητα θα πρέπει να περιορίσουν τις 



ανάγκες τους στα απολύτως απαραίτητα, για να µπορέσουν να επιβιώσουν χωρίς να 
εκµεταλλεύονται ο ένας τον άλλο και χωρίς να καταστρέφουν τον φυσικό κόσµο.  

Είναι µύθος ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη την κτηνοτροφία αλλά και ότι πρέπει 
να τρέφονται µε κρέας. Είναι ένας µύθος που βαθαίνει την εξάρτηση µας από την 
κυριαρχία αλλά έρχεται και ενάντια στις αναρχικές µας αντιλήψεις περί αρµονίας µε τον 
υπόλοιπο φυσικό κόσµο. Υπάρχουν πολλαπλά στοιχεία ότι η διατροφή του ανθρώπου 
βασιζόταν στην τροφοσυλλογή ενώ το κυνήγι µεγάλων θηλαστικών άρχισε κατά την 
Ύστερη Παλαιολιθική περίοδο, λίγο πριν την εµφάνιση της γεωργίας1. Αλλά ακόµα και 
όταν κυνηγούσαν οι απολίτιστοι άνθρωποι το έκαναν µε ιδιαίτερο σεβασµό προς τα 
ζώα.1   Η κτηνοτροφία από την άλλη ήταν και η αιτία για να εµφανιστούν διάφορες 
πανδηµίες που στοίχισαν την ζωή πολλών εκατοµµυρίων ανθρώπων από την αρχαιότητα 
µέχρι σήµερα.1 Ακόµα η συστηµατική κατανάλωση κρέατος είναι βασική αιτία για ένα 
σωρό καρδιακές παθήσεις που είναι η βασική αιτία θανάτου στον δυτικό πολιτισµό. Τα 
απόβλητα των κτηνοτροφικών µονάδων που περιέχουν τεράστιες ποσότητες µεθανίου 
δηλητηριάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα αλλά και την ατµόσφαιρα εντείνοντας την 
καταστροφή του περιβάλλοντος. Η κτηνοτροφία µαζί µε την βιοµηχανία παραγωγής 
βιοκαυσίµων χρησιµοποιούν το 50% της γεωργικής παραγωγής, ενώ αυτό θα µπορούσε 
να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του ¼ του παγκόσµιου πληθυσµού των ανθρώπων 
το οποίο πεινά ή λιµοκτονεί. Συνοπτικά αν υποθέταµε ότι καταργείται η κτηνοτροφία, 
που στην ουσία δεν την έχει πραγµατικά ανάγκη ο άνθρωπος, µπορούν να αποφευχθούν 
τα εξής(ανεξαρτήτως σειράς): η µόλυνση του περιβάλλοντος, ο βασανισµός ζώων, ο 
κίνδυνος πανδηµίας ιών, η λιµοκτονία και τα θανατηφόρα ή µη  προβλήµατα υγείας στον 
άνθρωπο.  

Ας πιάσουµε τώρα το ζήτηµα της ιδιοτέλειας, µιας συµπεριφοράς που στον 
πολιτισµό θεωρείται φυσική και ταυτίζεται µε την ανθρώπινη φύση. Οι άνθρωποι που 
έζησαν εκτός των πλαισίων του πολιτισµού, θεωρούσαν την ιδιοτέλεια  
αφύσικη, µαγγανεία ή ήταν ένας καλός λόγος για εξοστρακισµό, εκτέλεση ή θεραπεία.1 
Η αντίληψη που δοµήθηκε στον πολιτισµό για την ανθρώπινη φύση ότι είναι εγωιστική 
δεν είναι παρά µια οφθαλµαπάτη, φτάνει κανείς να ρίξει µια µάτια για το πόσο 
ανιδιοτελείς ήταν στις µεταξύ τους σχέσεις, οι άνθρωποι που έζησαν χωρίς κράτος. Η 
φιλαυτία και ο ατοµισµός ήταν πράγµατα άγνωστα στους ανθρώπους πριν την δόµηση 
οργανωµένης εξουσίας και τον 
θεσµό της ιδιοκτησίας.  

Με προφάσεις του τύπου 
«όλοι οι άνθρωποι θα ήταν 
τύραννοι εάν το µπορούσαν»1 οι 
κατά καιρούς εξουσιαστές 
προσπαθούν να δικαιολογήσουν 
την κρατική επιβολή και 
εκµετάλλευση. Το κράτος µε το να 
προσδίδει την ιδιότητα του ιδιώτη 
στους ανθρώπους καταφέρνει να 
τους διαχωρίζει και να καλλιεργεί 
στις µεταξύ τους σχέσεις τον 
ανταγωνισµό και τον ατοµισµό. Ο 
ανταγωνισµός όµως είναι και η 
κατάσταση που προωθεί την 



ανάπτυξη του δυτικού πολιτισµού και αυτό ήταν χρήσιµο για την κυριαρχία να 
ιδεολογικοποιηθεί και να «φυσικοποιηθεί» από την επιστήµη.  Η ιδέα ότι η φιλαυτία 
είναι απλώς φυσική ενισχύθηκε από το κύµα του βιολογικού ντεντερµισνισµού, του 
αναγεννηµένου κοινωνικού δαρβινισµού των κοινωνιοβιολόγων και των εξελικτικών 
ψυχολόγων. Οι επιστήµονες αυτοί προσπαθώντας να εξηγήσουν τις πολύπλοκες σχέσεις 
που όρισε η κυριαρχία στον κοινωνικό χώρο µιλάνε µε λίγα λόγια για «εγωιστικό 
γονίδιο» το οποίο κατευθύνει την πορεία της ανθρωπότητας. 
  Κλείνοντας θα σχολιάσουµε τον πολιτισµικό µύθο περί γραµµικής πορείας της 
ιστορίας της ανθρωπότητας και το ότι το ανθρώπινο είδος από τη φύση του εξελίσσεται 
τεχνολογικά. Η ιστορία κάθε πολιτισµού έχει µια αρχή, έναν ορισµένο χρόνο ύπαρξης 
και ένα τέλος (Μάγιας, Μεσοποταµία, Ρώµη, Κίνα, Νήσος Πάσχα, Ασανάζι).  Ο κάθε 
πολιτισµός επειδή ακριβώς βασίζεται και υπάρχει ενάντια στον φυσικό κόσµο αλλά και 
ενάντια στην φύση του ανθρώπου είναι καταδικασµένος να καταρρεύσει. Ο δυτικός 
πολιτισµός λόγω της τεχνολογικής του ανωτερότητας, από προηγούµενους πολιτισµούς, 
κατάφερε να επεκταθεί και να αποικίσει ολόκληρο τον πλανήτη Γη λεηλατώντας τον. 
Μέχρι πότε όµως θα υπάρχει και τι είδους ζωή µας υπόσχεται στο µέλλον; Η λεγόµενη 
ιδέα της προόδου, που συνδέεται µε την εξέλιξη της τεχνοεπιστήµης δεν είναι παρά µια 
πολιτισµική παραφροσύνη που κινείται ενάντια σε κάθε τι φυσικό και όµορφο που 
υπάρχει στην βιόσφαιρα. Η αναρχία δεν αναγνωρίζεται στο δίπολο των συντηρητικών ή 
των προοδευτικών ιδεών, αλλά υπάρχει ακόµα ζωντανή περά από τις ιδέες και τα 
απόβλητα του πολιτισµού. Ο άνθρωπος, διαχωρισµένος από τον φυσικό κόσµο και 
σκλαβωµένος από τα επινοήµατα και τους θεσµούς του πολιτισµού εξαναγκάζεται να ζει 
µε τεχνητούς και όχι φυσικούς όρους.  Η γη ακόµα αναµένει καρτερικά, υποσχόµενη την 
πλήρη αισθαντικότητα, την ευζωία, την ελευθερία και την αναρχική ολότητα της φύσης 
του σύµπαντος. Η αγριότητα δεν είναι µια εποχή που παρήλθε…  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ενάντια στο θεσµό της πόλης. [ενότητα πέµπτη] 
 

Στο κείµενο αυτό θα 
ασχοληθούµε µε τον θεσµό της 
πόλης, από µια αναρχική και 
αντιπολιτισµική οπτική. Ο λόγος 
που ασχολούµαστε µε αυτό το 
θέµα είναι επειδή θεωρούµε ότι 
πρέπει να αρχίσει ένας κύκλος 
συζητήσεων πάνω σε ζητήµατα 
που οι αναρχικοί-ες µέχρι 
σήµερα δεν έχουν δώσει 
ιδιαίτερη σηµασία, 
παρασυρόµενοι ίσως από 
κάποιες στερεότυπες αντιλήψεις 
περί ουδετερότητας κάποιων 
δοµών, που είναι εξολοκλήρου 
κατασκευάσµατα της 
εξουσιαστικής πρακτικής και 
επιβολής. Συχνά ακούµε από 
αναρχικούς-ες το πρόταγµα της «κοινωνικής επανάστασης», όµως συνήθως δεν υπάρχει 
µια απελευθερωτική πρόταση για την επόµενη µέρα. Πολλές φορές τα αναρχικά 
προτάγµατα διαπλέκονται µε αριστερίστικα και µαρξιστικά προτάγµατα του τύπου: «να 
διαχειριστούν οι εργάτες τα µέσα παραγωγής». Όµως κατά πόσο αποτελεί µια αναρχική 
πρόταση το να διαχειριστούµε την αθλιότητα της κυριαρχίας; 
 Η προσέγγιση ζητηµάτων όπως της τεχνολογικής ανάπτυξης, της βιοµηχανίας 
και της αστικοποίησης µε τον τρόπο που προσεγγίζονταν πριν 100 και 150 χρόνια, από 
κάποιους θεωρητικούς του µαρξισµού και της αναρχίας, σήµερα φανερώνεται ατυχής. 
Επειδή, µέσα στα χρόνια που πέρασαν κάποια ιδεολογήµατα, όπως της προόδου, 
ξεγυµνώθηκαν και αποδείχτηκαν καταστροφικά για τον φυσικό κόσµο και αποτέλεσαν 
βασική αιτία για την κατασκευή του «τρίτου κόσµου». Μας φαίνεται οξύµωρο καθότι 
είναι µπροστά µας τα αποτελέσµατα της βιοµηχανικής παραγωγής ακόµα να θεωρείται η 
τεχνολογική πρόοδος ως κάτι το θετικό.  
 Τα τελευταία εξήντα χρόνια ο παγκόσµιος πληθυσµός τριπλασιάστηκε και δύο 
δισεκατοµµύρια άνθρωποι µετανάστευσαν στις πόλεις. Στον πλανήτη σήµερα υπάρχουν 
περισσότερα από εφτά δισεκατοµµύρια άνθρωποι από τους οποίους περισσότεροι απ’ 
τους µισούς κατοικούν στις πόλεις, ενώ ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι επιβιώνουν σε 
άθλιες συνθήκες σε παραγκουπόλεις κυρίως στον «τρίτο κόσµο». Συνεπακόλουθα τις 
τελευταίες δεκαετίες πολλές πόλεις στον κόσµο γιγαντώθηκαν απροσδόκητα. 
 Ασχολούµαστε µε το ζήτηµα αυτό σε µια προσπάθεια να αναδείξουµε τι ήταν 
και τι είναι µια πόλη έτσι ώστε να δούµε αν µπορεί να υπάρξει µια πόλη σε 
απελευθερωµένες συνθήκες. ∆εν θέλουµε να ορίσουµε πως θα ζουν οι άνθρωποι µετά 
την καταστροφή του κράτους, αλλά θεωρούµε δόκιµο να γίνει µια κριτική στο υπάρχον 
και στις δοµές της κυριαρχίας έτσι ώστε στον αγώνα για την αναρχία ή ακόµα και όταν 
θα γίνουν γενικευµένες ταραχές και επαναστάσεις να µην διαδίδονται, να µην 
αναπαράγονται και να µην αναδοµούνται εξουσιαστικές δοµές. 



 Για να πάρουµε µια ιδέα για το τι είναι η πόλη θα πρέπει να πάµε πίσω στο 
χρόνο για να δούµε πότε εµφανίστηκαν οι πόλεις και γιατί.iv Η πόλη είναι ένας θεσµός –
φαινόµενο που άρχισε να δοµείται από κάποιους σταθερούς οικισµούς πριν περίπου 10 
χιλιάδες χρόνια, µαζί µε την πρώτη οργανωµένη εξουσία και το πέρασµα στην 
συστηµατοποιηµένη παραγωγή τροφής. Ο καταµερισµός εργασίας για τις απαιτήσεις της 
γεωργικής παραγωγής και η ύπαρξη αποθεµάτων τροφής οδήγησαν στην πρώτη µορφή 
κράτους. Τα πρώτα τείχη των πόλεων έκαναν φανερό τον διαχωρισµό των ανθρώπων 
από τον φυσικό κόσµο. Το κατασκεύασµα της πόλης δεν ήταν ένα φυσικό φαινόµενο, 
αλλά ήταν αποτέλεσµα του διαχωρισµού κάποιων ανθρώπων από την αρµονική τους 
συµβίωση µε τον φυσικό κόσµο, µε την ανάπτυξη της γεωργίας και των εξουσιαστικών 
σχέσεων. 
 Η πόλη στην αρχαιότητα ήταν η πολιτική οντότητα όπου καθορίζονταν οι 
αποφάσεις για την διαχείριση της ίδιας αλλά και της αγροτικής περιφέρειας. Ήδη από τα 
πρώτα κιόλας στάδια της οργάνωσης τους οι πόλεις (επειδή ακριβώς ήταν ένα τεχνικό 
κατασκεύασµα που δεν ήταν σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον αλλά αναπτύσσονταν 
εις βάρος του)  οδηγούνταν σε αδιέξοδα και κρίσεις. Ο βασικός τρόπος  που 
αντιµετωπίζονταν τα προβλήµατα που προέκυπταν (όπως η αύξηση του πληθυσµού, η 
µείωση της αποδοτικότητας της γης, κ.α.)  ήταν ο πόλεµος εναντίον άλλων πόλεων και η 
κατάκτηση εδαφών. Ο επεκτατισµός και η αποικιοκρατία αναδείκνυε κάποιες πόλεις-
κράτη ως κυρίαρχες µητροπόλεις. Κάτι που µας θυµίζει την δυτική Ευρώπη του 16ου 
αιώνα, όπως επίσης µας δείχνει ότι ο πολιτισµός για να κρατηθεί στη ζωή πρέπει 
συνεχώς να επεκτείνεται.  
 Η πόλη στην αρχαιότητα (Μεσοποταµία, Αίγυπτος, Ελλάδα κ.ά.) ταυτιζόταν 
άµεσα µε την έννοια του κράτους και οι σχέσεις εξουσίας προέκυπταν από την 
ιδιοκτησία γης. Η εφεύρεση και η κοπή  χρήµατος ήταν απαραίτητη διαδικασία για την 
οµαλή λειτουργία της κοινωνικής ζωής στην πόλη και την ανάπτυξη του φορολογικού 
συστήµατος. Στην αρχαία Ελλάδα κατά την κλασσική περίοδο η πόλη –κράτος 
αντιπροσώπευε το σύνολο των πολιτών της και όχι την γεωγραφική της έκταση, η οποία 
αναφερόταν κατά κανόνα µε τους όρους «άστυ» για την πόλη και «χώρα» για το 
υπόλοιπο της επικράτειας. Αστοί θεωρούνταν όσοι είχαν πλήρη καταγωγή από την πόλη. 
 Ο Πλάτωνας στην «Πολιτεία» καταγράφει την άποψη ότι οι αρχές πάνω στις 
οποίες στηρίζεται η οργάνωση της πολιτείας είναι αυτές του καταµερισµού της εργασίας 
και της εξειδίκευσης. Κατά τα λεγόµενα του για να λειτουργήσει σωστά µια πολιτεία θα 
πρέπει να υπάρχει έλλειψη ισότητας. ∆ιατύπωσε ακόµα ότι µια «δεύτερη φύση» 
δηµιουργείται όταν εµφανίζεται ο καταµερισµός της εργασίας και η έννοια του 
επαγγέλµατος. Θεωρούσε το σύστηµα ανταλλαγής προϊόντων που προερχόταν από 
εξειδικευµένη εργασία ότι ήταν ποιοτικά ανώτερο για την κάλυψη των ανθρώπινων 
αναγκών. Όµως, όπως διατύπωσε ο Πλάτωνας, για να λειτουργήσει σωστά µια  πολιτεία 
έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη δικαστικής εξουσίας.  
 Ο Αριστοτέλης είχε την στρεβλή άποψη ότι η πόλη υπάρχει εκ φύσεως και ότι ο 
άνθρωπος είναι εκ φύσεως πολιτικό ζώο. ∆ιαχώριζε τους ανθρώπους από τα υπόλοιπα 
ζώα από το ότι οι άνθρωποι έχουν «νουν» και έτσι µπορούν να φτιάχνουν πολιτικές 
κοινωνίες και όχι ζωικές. Θεωρούσε ότι ο άνθρωπος για να ζήσει σύµφωνα µε τη φύση 
του χρειάζεται νόµους. Ακόµα πίστευε ότι ο πυρήνας της πόλης είναι η οικογένεια, που 
αυτή δηµιουργείται από την ένωση του άνδρα µε τη γυναίκα, τα παιδιά, τους δούλους και 
την ιδιοκτησία. 



 Παρ’ όλο που ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης έχουν εξουσιαστικές απόψεις, 
µας βοηθάνε να καταλάβουµε τις τότε αντιλήψεις για την πόλη και ασφαλώς το ότι για 
να λειτουργήσει ο µηχανισµός αυτός είχε ως βασικό στοιχείο τις εξουσιαστικές σχέσεις, 
τον έντονο καταµερισµό εργασίας και την αλλοτρίωση από τη φύση.  
 
 Με την πτώση της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας αναπτύχθηκε στην Ευρώπη το 
φεουδαρχικό σύστηµα, το οποίο δεν βασιζόταν στην κλασσική δουλεία αλλά στην 
δουλοπαροικία και τα φέουδα. Γύρω από τα φέουδα αναπτύχθηκαν οικισµοί και έγιναν 
διάφορες εφευρέσεις που βοήθησαν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής. 
Με την πάροδο του χρόνου, ένα δίκτυο από εµπορικές πόλεις και πόλεις-κράτη είχε 
σχηµατιστεί. Οι εξεγέρσεις των δουλοπάροικων ανάγκασαν τους φεουδάρχες να τους 
παραχωρήσουν δικαιώµατα, ακόµα και γη έξω από τα φέουδα. Έτσι, για πρώτη φορά 
δηµιουργείται στην ύπαιθρο ιδιοκτησία γης όχι µόνο για τους κυρίαρχους αλλά και για 
τους αγρότες.    
 Στο µεσαίωνα οι πόλεις ήταν ένας χώρος περιφραγµένος µε τείχη που για να 
µπεις µέσα έπρεπε να περάσεις από πύλες. Στην αρχή του µεσαίωνα στις πόλεις  
συγκεντρωνόταν η εύπορη κοινωνία στο µέσο  µεγάλων αραιοκατοικηµένων εκτάσεων, 
όπου αγρότες εργάζονταν στην ουσία για να συντηρείται η πόλη. Στη συνεχεία ήταν ένας 
τόπος παραγωγής και ανταλλαγών όπου διαπλεκόταν η βιοτεχνία και το εµπόριο.v  

Η αστική τάξη προέκυψε από τους αρχηγούς των δραστηριοτήτων στην πόλη, 
από τις συντεχνίες, το εµπόριο, την διοίκηση  και αυτούς που διαχειρίζονταν την 
προστασία της πόλης. Με την ενδυνάµωση της αστικής τάξης το φεουδαρχικό σύστηµα 
άρχισε να καταρρέει.  

 
Μεγάλη αστικοποίηση εκδηλώθηκε τον 16ο αιώνα λόγω των αλλαγών στην 

γεωργία και την αύξηση της παραγωγής. Με µεθοδευµένο καταµερισµό εργασίας, 
εξειδίκευση και παράλληλα πρόοδο στις επιστήµες και τις τέχνες οι πόλεις είχαν γίνει το 
κατάλληλο εργαστήρι για ανακαλύψεις και εφευρέσεις οι οποίες θα έφταναν στο 
αποκορύφωµα τους µε την βιοµηχανική επανάσταση.  
    
Εκβιοµηχάνιση και αστικοποίηση. 
 Η βιοµηχανική παραγωγή ως γνωστόν απαιτεί τεράστιο καταµερισµό εργασίας 
και εξειδίκευση. Οι νέοι διαχωρισµοί οδήγησαν στην όξυνση της επιβολής και των 
εξουσιαστικών σχέσεων. Νέοι ρόλοι επινοήθηκαν και οι παλιοί διευρύνθηκαν.  Οι 
άνθρωποι που δεν βίωσαν την βίαιη αλλαγή (αστικοποίηση και εκβιοµηχάνιση) 
γεννιόντουσαν µέσα στην άγνοια ενός «κλειστού σύµπαντος» στις πόλεις. Η αλλοτρίωση 
από τον φυσικό κόσµο ήταν και είναι προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο µηχανισµός της 
πόλης.    
 Η αστικοποίηση στην Ευρώπη ήταν τεράστια, όπως ήταν στην συνέχεια και σε 
κάθε νέο εκβιοµηχανισµένο τόπο, αποικία ή ηµιαποικία. Οι απαιτήσεις της βιοµηχανικής 
παραγωγής εξαπλώθηκαν σε όλο τον πλανήτη. Νέες πόλεις ξεφύτρωναν η µια µετά την 
άλλη. Ο βιοµηχανικός τρόπος παραγωγής αναδιοργάνωσε τον προβιοµηχανικό χώρο και 
επέβαλε νέες νόρµες. Η αστικοποίηση επικράτησε και οι αγροτικές κοινοτικές δοµές 
αποδιοργανώθηκαν.  
 Οι πόλεις ανέκαθεν είχαν άµεση εξάρτηση µε την ύπαιθρο. Οι αλλαγές στον 
γεωργικό τοµέα φέρνουν µεγάλες αλλαγές και στις πόλεις. Αν δούµε πότε άρχισε η 
πρώτη συστηµατική γεωργία, θα δούµε και την εµφάνιση των πρώτων πόλεων. Στον 



µεσαίωνα µε διάφορες τεχνικές αλλαγές στην γεωργική παραγωγή εµφανίστηκαν  νέες 
πόλεις, ενώ οι παλιές διογκώθηκαν. Το ίδιο συνέβη µε την βιοµηχανική επανάσταση και 
τις νέες τεχνικές εφαρµογές στην γεωργία. Για παράδειγµα, ο αστικός πληθυσµός της 
Αγγλίας από το 20% του συνόλου της χώρας το 1750 µετά από ένα αιώνα έφτασε το 
80%. Τα ίδια φαινόµενα αλλά µε µεγαλύτερη ένταση παρουσιάστηκαν και µετά το Β’ 
παγκόσµιο πόλεµο µε την εφαρµογή της υψηλής τεχνολογίας στη γεωργία.  
 Το 1800 υπήρχαν στην Ευρώπη 22 πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 100χιλιάδες 
ενώ το 1900 υπήρχαν 125 τέτοιες πόλεις. Το 1900 µόνο το 5% των ανθρώπων όλου του 
κόσµου ζούσε στις πόλεις ενώ το 1980 το 41% και σήµερα πάνω από το 50%. 
 Η βιοµηχανική επανάσταση ήταν η βασική αιτία για να κατασκευαστούν οι 
µητροπόλεις. Η µητρόπολη είναι ένας χώρος εξουσιαστικά δοµηµένος, που εξυπηρετεί 
τον έλεγχο της κοινωνικής ζωής. Το κέντρο της πόλης αποτελεί τον πυρήνα 
συνοχής(µονοκεντρικότητα) και εκεί συγκεντρώνονται σε µεγάλο ποσοστό το εµπόριο, 
οι υπηρεσίες και τα διοικητικά κτήρια. 
 Κατά το δευτερο µισό 
του 20ου αιώνα οι µητροπόλεις 
αρχίζουν να αλλάζουν 
σταδιακά. Οι βαριές 
βιοµηχανίες µεταφέρονται έξω 
από τις πόλεις, ενώ στο 
εσωτερικό τους αναπτύσσονται 
κυρίως εργασίες που έχουν να 
κάνουν µε παροχή υπηρεσιών 
και εµπορικές συναλλαγές. Το 
νέο κύµα αστικού πληθυσµού 
συνοδεύεται και µε την 
επέκταση του αστικού τοπίου 
αλλά και του αστικού τρόπου 
ζωής στην ύπαιθρο. Σύγχρονοι 
δρόµοι και µεταφορές συνδέουν τις πόλεις µεταξύ τους ενσωµατώνοντας ακόµα και 
µικρά χωριά. Η µητρόπολη στο εσωτερικό της χάνει την παλιά µονοκεντρικότητα της και 
δοµείται ένα πολυκεντρικό αστικό τοπίο µε πολλές µητροπολιτικές περιοχές.  
 Σήµερα στις λεγόµενες ανεπτυγµένες χώρες η αστικοποίηση ως ένα βαθµό έχει 
σταθεροποιηθεί όπως και η αύξηση του πληθυσµού τους.  Στις χώρες όµως του «τρίτου 
κόσµου», λόγω των ανακατατάξεων στον αγροτικό τοµέα, η αστικοποίηση είναι 
τεράστια. Το αποτέλεσµα είναι στην Αφρική το 72% του αστικού πληθυσµού να ζει σε 
παραγκουπόλεις, στην Ασία το 43%, στην Λατινική Αµερική το 52%, στην Μέση 
Ανατολή και την Βόρειο Αφρική το 30%. 
 
Η εξάρτηση από την πόλη 
 Η πόλη είναι ένας χώρος απόλυτα τεχνητός και οι ανάγκες των ανθρώπων που 
ζουν σε αυτές είναι κατά κύριο λόγο πλαστές και κατασκευασµένες.  Για να λειτουργεί 
σωστά µια πόλη θα πρέπει να επικρατεί τάξη και πειθαρχία. Έτσι, όλα στην πόλη είναι 
προγραµµατισµένα µε κανόνες και νόµους. Οι άνθρωποι θέλοντας και µη είναι 
αναγκασµένοι να προσαρµοστούν στους ρυθµούς της πόλης. Στην πόλη όλα έχουν την 
οικονοµική τους αξία, όλες οι δραστηριότητες ακόµα και αυτές του «ελεύθερου χρόνου» 
έχουν ως βαθύτερο σκοπό να συντηρείται η τάξη.  Θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε 



την πόλη ως µια κτηνοτροφική µονάδα, αν και οι κτηνοτροφικές µονάδες είναι πολύ 
χειρότεροι χώροι. Όπως τα ζώα µέσα στα κλουβιά, έτσι είναι και οι άνθρωποι µέσα στη 
πόλη, στα διαµερίσµατα, τις σχολικές αίθουσες, στα λεωφορεία, στο µετρό, στο αµάξι. 
Για να επιβιώσεις στην πόλη πρέπει να είσαι εξηµερωµένος –εκπολιτισµένος, να παίρνεις 
τα αντιβιοτικά σου και την διαφόρων ειδών νάρκωση που σου προσφέρεται απλόχερα. 
Τρεφόµαστε µε τυποποιηµένη τροφή χωρίς να έχουµε ιδέα πως παράχθηκε και από πού 
προέρχεται. Η πόλη µοιάζει µε ενυδρείο αν και ξέρουµε ότι το ενυδρείο είναι χειρότερος 
χώρος από την πόλη.  Επικοινωνούµε µέσα από ψηφιακές γυάλινες οθόνες κυνηγηµένοι 
από την αποχαύνωση του θεάµατος µέχρι να µας πάρει ο ύπνος. Η πόλη µοιάζει µε 
φυλακή αν και ξέρουµε ότι η φυλακή είναι πολύ χειρότερος χώρος. Ο προαυλισµός των 
κρατουµένων στις φυλακές µοιάζει µε την έξοδο στα αλλοτριωµένα µαγαζιά της 
διασκέδασης. Η πόλη µοιάζει µε ένα µεγάλο εργοστάσιο όπου το ένα γρανάζι 
επικοινωνεί µε το άλλο για να µετατρέψουν κάθε τι φυσικό σε ένα άθλιο νεκρό 
κατασκεύασµα.  
 Η πόλη είναι ένας οδοστρωτήρας που επεκτείνεται καταστρέφοντας, 
µολύνοντας και υποδουλώνοντας. Η σύγχρονη πόλη είναι στην πραγµατικότητα ένα 
ηλεκτρονικό σύστηµα που για να απελευθερωθούµε εµείς και ο φυσικός κόσµος θα 
πρέπει να κόψουµε τα καλώδια και να καταστρέψουµε τους ηλεκτροτροφοδότες της. 
 Είµαστε εξαρτηµένοι από τον µηχανισµό της πόλης, όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι 
είµαστε ανίκανοι να ζήσουµε χωρίς αυτή.  Φτάνει να αναζητήσουµε την απλή και φυσική 
ζωή. Όχι ως µια λύση ατοµικής φυγής, άλλωστε η πόλη όπως είπε και ο αστός ποιητής 
«..όπου κι αν πας πάντα θα σ’ ακολουθεί», αλλά σαν µια συλλογική προσπάθεια για την 
πραγµάτωση της ολικής απελευθέρωσης. Όσο πιο γρήγορα γίνει µια τέτοια επανάσταση 
τόσο το καλύτερο για ολόκληρο τον πλανήτη. Άλλωστε ο πολιτισµός µόνο την 
καταστροφή φέρνει.  
 Η εξουσιαστική πρακτική κατασκεύασε τις πόλεις και όχι οι ελεύθεροι 
άνθρωποι. Για να λειτουργήσει η πόλη, όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι 
τεµαχισµένες και υπό έλεγχο,  γι’ αυτό στην πόλη δεν υπάρχει κανένα περιθώριο 
αυτάρκειας και αυτενέργειας. Οι αναρχικές κοινότητες µπορούν να πραγµατωθούν στην 
ολότητα τους διαλύοντας την αλλοτρίωση που επιβάλουν οι εξουσιαστικές δοµές. 
 Η µαζική κοινωνία ή κατά τον Αριστοτέλη η πολιτική κοινωνία, δεν είναι παρά 
ένα κατασκεύασµα των επιλογών και κινήσεων της κυριαρχίας. Η πολυπλοκότητα και οι 
αλλοτριωµένες σχέσεις που την δοµούν δεν έχουν καµία σχέση µε την αναρχία και την 
ελευθερία. Η πόλη είναι το καλούπι της µαζικής κοινωνίας. Με την άρνηση και την 
καταστροφή του κράτους και κατά συνέπεια της πόλης,  η κοινωνία θα απελευθερωθεί 
και θα σκορπίσει πίσω στη φύση σχηµατίζοντας κοινότητες δίπλα σε φυσικούς πόρους.  
 Το κράτος που είναι η πιο συγκροτηµένη και οργανωµένη µορφή εξουσίας 
καταφέρνει να υποτάσσει την κοινωνία εξαρτώντας την µε τους µηχανισµούς του. Το 
κράτος είναι ο υπεύθυνος στο να ρυθµίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες µέρος της 
κοινωνίας θα τρέφεται και θα καλύπτει τις πλαστές ανάγκες της. Η κυριαρχία 
συγκροτείται χάρις την σχέση εξάρτησης που έχει µέρος του παγκόσµιου πληθυσµού  µε 
τους θεσµούς της. 
 Απελευθέρωση από την κυριαρχία θα βιώσουµε όχι αντικαθιστώντας την 
εξάρτηση µε τις δοµές του κράτους µε την εξάρτηση µε κάποιες άλλες δοµές, αλλά 
καταστρέφοντας την εξάρτηση από δοµές και καταφεύγοντας σε ένα τρόπο ζωής που θα 
χαρακτηρίζεται από απλότητα, αλληλεγγύη και αρµονία µε τον φυσικό κόσµο. 
 



Η πόλη ως καρκίνωµα στο σώµα του πλανήτη. 
 Η πόλη είναι ο χώρος εκπολιτισµού των 
ανθρώπων, στον οποίο η εξουσία αναπαράγεται και 
διαιωνίζεται. Οι σύγχρονες πόλεις όχι µόνο δεν 
εξασφαλίζουν την ελευθερία µας, αλλά απειλούν την 
υγεία µας και καταστρέφουν ανελέητα τον υπόλοιπο 
φυσικό κόσµο. Βασικό χαρακτηριστικό της 
λειτουργίας της σύγχρονης πόλης είναι η 
υπερκατανάλωση µέσω της υπερεκµετάλλευσης. Οι 
συνέπειες αυτής της αλλοτριωµένης νοοτροπίας είναι 
τεράστιες. 
 Οι χιλιάδες τόνοι αποβλήτων που παράγουν 
καθηµερινά οι σύγχρονες πόλεις µολύνουν ολόκληρη 
τη βιόσφαιρα. Οι αποψιλώσεις δασών για να 
χρησιµοποιηθεί η γη από την γεωργία και την 
κτηνοτροφία και έπειτα να παραχθεί η τροφή των 
κατοίκων στις πόλεις, η αλόγιστη εξόρυξη ορυκτών 
για τις ανάγκες των µεταφορών, της θέρµανσης και 
της ηλεκτροδότησης των πόλεων επιφέρουν τεράστιες 
ζηµιές στα οικοσυστήµατα, καταστρέφοντας τις λίµνες, τα ποτάµια, τις θάλασσες και 
σκοτώνοντας κάθε ζωντανό οργανισµό που φιλοξενούν.    
 Τα αυτοκίνητα που θεωρούνται ως σύµβολα ευηµερίας και προόδου για τους 
πολιτισµένους, όπως και όλες οι µεταφορές εµπορευµάτων στις πόλεις είναι η 
σοβαρότερη αιτία για την µόλυνση του περιβάλλοντος, αφού οι µεταφορές 
καταναλώνουν την µεγαλύτερη ποσότητα καύσιµων ορυκτών σε σχέση µε οποιαδήποτε 
άλλη δραστηριότητα.  
 Σήµερα υπάρχουν γύρω στα 900εκ. αυτοκίνητα σε όλο τον κόσµο, ενώ αν 
θεωρούσαµε ότι υπάρχει ισονοµία στην κατοχή αυτοκινήτου τότε θα έπρεπε ίσως να 
µιλάµε για 5 δισεκατοµµύρια. Από την άλλη το 80% των ορυκτών µεταλλευµάτων 
καταναλώνεται από το 20% του πληθυσµού της γης. Φανταστείτε πόσο χειρότερα θα 
ήταν τα πράγµατα αν όλοι οι άνθρωποι είχαν ίσα δικαιώµατα στη χρήση των 
βιοµηχανικών και τεχνολογικών προϊόντων.  
 Οι εναλλακτικές προτάσεις που προτείνονται για την επιβίωση των πόλεων 
όπως η ανακύκλωση, οι αναπλάσεις, η διαχείριση αποβλήτων και οι εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας εκτός του ότι είναι προσπάθειες παράτασης του πολιτισµού είναι ταυτόχρονα 
αναποτελεσµατικές και επιβλαβείς, επιτρέποντας την περεταίρω καταστροφή του 
φυσικού κόσµου.  
 Ο τρόπος λειτουργίας των πόλεων σηµατοδοτεί και ένα σύνολο από 
προαναγγελθέντα «ατυχήµατα» και καταστροφές. Για παράδειγµα ξέρουµε ότι κάθε 
χρόνο σκοτώνεται ένας αριθµός ανθρώπων από τροχαία «ατυχήµατα» και ξέρουµε ότι 
τον επόµενο χρόνο πάλι θα σκοτωθεί παρόµοιος αριθµός ανθρώπων από τροχαία. 
Ξέρουµε ότι το µολυσµένο περιβάλλον θα προκαλέσει καρκίνους, ξέρουµε ότι µολύνεται 
και καταστρέφεται η φύση και ακόµα ξέρουµε ότι αυτό δεν µπορεί να κρατήσει για 
πάντα. Παρ’ όλα αυτά τα µελλοντικά ατυχήµατα παρουσιάζονται ως «παράπλευρες 
απώλειες» ή αναπόφευκτα γεγονότα.  
 Οι σύγχρονες πόλεις είναι αποτέλεσµα του βιοµηχανοτεχνολογικού συστήµατος 
και το µόνο που εξυπηρετούν είναι ο κοινωνικός έλεγχος και η αναπαραγωγή της 



κυριαρχίας. Η αλλοτριωµένη επιβίωση στις πόλεις αφορά µόνο ένα µέρος από το σύνολο 
του ανθρώπινου πληθυσµού και έχει ηµεροµηνία λήξης. Παράλληλα µην ξεχνάµε ότι ένα 
δισεκατοµµύριο άνθρωποι είναι εγκλωβισµένοι σε παραγκουπόλεις.  
 Ας αναζητήσουµε φυσικούς τρόπους διαβίωσης για να καταφέρουµε να 
διακόψουµε την εξάρτηση µας από την µέγα -µηχανή της σύγχρονης 
παγκοσµιοποιηµένης πόλης και τον πολιτισµό. Για να συνεχίσουµε να αντικρίζουµε ως 
ανθρώπινο είδος τον ήλιο και να αφήσουµε τον υπόλοιπο φυσικό κόσµο να αναγεννηθεί.  
 Οι πόλεις και οι κάτοικοι της στην ουσία επιβιώνουµε χάρη στην εφαρµογή της 
υψηλής τεχνολογίας και την λεηλασία του φυσικού κόσµου. Κατά πόσο είµαστε 
πρόθυµοι να ζήσουµε µια ζωή τρεφόµενοι από µια εντελώς τεχνίτη και γενετικά 
τροποποιηµένη διατροφή, όταν θα µας ανακοινώσουν τα κράτη ότι δεν µπορούµε να 
έχουµε καθόλου φυσική τροφή; Ποιες θα είναι οι συνέπειες στον πληθυσµό σε κάθε 
είδους ζωή πάνω στη γη αν διατηρηθούν ως έχουν οι παράγοντες που µολύνουν και 
καταστρέφουν τα οικοσυστήµατα; 
 Προβιοµηχανικά χρειαζόταν ένας αγρότης για να τραφούν δέκα κάτοικοι στην 
πόλη, σήµερα χάριν της υψηλής τεχνολογίας χρειάζεται µόλις ένας αγρότης για να 
τραφούν περίπου πενήντα κάτοικοι της πόλης. Όµως, ποιος µας εγγυάται ότι η γη θα 
µπορεί να αποδίδει τόσο για να θρέψει τον αυξανόµενο πληθυσµό των πόλεων µε τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους;  Ως πότε η αλλοτρίωση από τον φυσικό κόσµο θα θεωρείται 
δεδοµένο και αναπόφευκτο γεγονός, αγνοώντας ηθεληµένα ή µη ότι αυτά που τρώµε και 
καταναλώνουµε στην πόλη είναι προϊόν λεηλασίας και όχι µιας υγιούς διαδικασίας που 
εξασφαλίζει την βιωσιµότητα της φύσης; Μήπως να αρχίσουµε δεήσεις µπας και βρουν 
οι επιστήµονες µια νέα αποικία στο διάστηµα; Ποιος θα συµµετάσχει πρώτος στο 
πείραµα; 
 
 
Η καταστροφή του φυσικού κόσµου και η ολική 
απελευθέρωση.  [ενότητα έκτη] 
 Κάπου τον 19ο αιώνα 
διατυπώθηκαν οι πρώτες απόψεις 
και γράφτηκαν τα πρώτα βιβλία από 
αναρχικούς θεωρητικούς. Η 
αναρχία όµως δεν ήταν γέννηµα του 
µυαλού κάποιων ανθρώπων, αλλά 
µια κατάσταση πολύ παλιά όση και 
η ιστορία του ανθρώπινου είδους 
πάνω στη γη. Οι συνθήκες µέσα από 
τις οποίες διατυπώθηκαν τον 19ο 
αιώνα οι πρώτες θεωρητικές θέσεις 
των αναρχικών ήταν πολύ 
διαφορετικές από τις σηµερινές. Οι 
εµπειρίες και τα ιστορικά γεγονότα 
που µεσολάβησαν τον τελευταίο 
αιώνα διαµορφώνουν και µια 
διαφορετική εικόνα για το τι είναι η 



κυριαρχία και η εξουσία. Αν και στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα οι 
λουδίτες είχαν δείξει τον «δρόµο», παρ’ όλα αυτά αγνοήθηκαν. ∆υστυχώς πολλοί 
αναρχικοί έπεσαν στην παγίδα και ενέπλεξαν τις αναρχικές απόψεις µε τον εργατισµό, 
τον συνδικαλισµό και τον αριστερισµό. Όπως κάθε εργατίστικη ιδεολογία θεωρούσε και 
θεωρεί την τεχνολογία και την βιοµηχανοποίηση ως πανάκεια και ευτυχία για τους 
ανθρώπους. Και ακόµα οι εργατίστικες ιδεολογίες δεν θέλουν να καταστρέψουν την 
συστηµατοποιηµένη εργασία και την παραγωγική διαδικασία, αλλά θέλουν να την 
ορθολογικοποιήσουν και να την κάνουν πιο δίκαιη.  
 Αν και τότε, τον 19ο αιώνα, ήταν πασιφανές ότι η βιοµηχανική παραγωγή 
καταστρέφει ασύστολα τον φυσικό κόσµο αλλά και καθορίζει τις σχέσεις των ανθρώπων 
από εξουσιαστικά χαρακτηριστικά, οι τότε επαναστάτες θεωρητικοί έβλεπαν απλώς και 
µόνο ως προβληµατικό το ότι τα µέσα παραγωγής κατέχονται από την αστική τάξη. 
 Στον 20ο αιώνα πληθώρα σοσιαλιστικών και κουµµουνιστικών κοµµάτων πήραν 
την εξουσία στα χέρια τους. Εκεί φάνηκε ξεκάθαρα ότι το κράτος και οι εξουσίες που 
πηγάζουν από αυτό είναι και οι αιτίες που υποδουλώνουν τους ανθρώπους και όχι απλά η 
αστική τάξη. 
 Η αστική τάξη άρχισε να δηµιουργείται µέσα στις πόλεις της ∆υτικής Ευρώπης 
ήδη από τα τέλη του µεσαίωνα. Η συνεισφορά της για να επιτευχθεί η βιοµηχανική 
επανάσταση ήταν καταλυτική. Οι νέες µηχανές ήταν αυτές που έφεραν τους ανθρώπους 
στις πόλεις, δηλαδή η διαδικασία που απαιτείται για την λειτουργία τους προκάλεσε το 
φαινόµενο της αστικοποίησης. Οι σοσιαλιστικές και κουµµουνιστικές τάσεις που 
κατέλαβαν την κρατική διαχείριση σε διάφορες χώρες του κόσµου, βάλθηκαν να 
ρυθµίσουν και να ελέγξουν το βιοµηχανικό σύστηµα παραγωγής και τις πόλεις(άστυ). 
Σήµερα µπορούµε να χαρακτηρίσουµε αυτές τις ιδεολογίες (µαρξισµός, αριστερισµός, 
σοσιαλισµός) ως αστικές, επειδή απέδειξαν στην πράξη ότι ήταν το ίδιο µε τους αστούς 
του 19ου αιώνα αλλά και επειδή βάλθηκαν να διαχειριστούν το αστικό κατασκεύασµα της 
βιοµηχανίας και των πόλεων.  
 Αντιθέτως έχουµε την άποψη ότι η αναρχία είναι µια κατάσταση φυσική και όχι 
αστική, βιοµηχανική ή βιοτεχνολογική. Και η αναρχική θεώρηση είναι µια θεώρηση για 
την απλή και φυσική ζωή και όχι για την πολυπλοκότητα της πόλης και της τεχνικής 
προόδου. Η αναρχία είναι µια κατάσταση που µπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι φτάνει να 
το θέλουν και αφού πρώτα διαχυθούν οι αναρχικές απόψεις από συγκροτηµένες 
αναρχικές οµάδες που θα λειτουργήσουν ως πρόπλασµα των αναρχικών κοινοτήτων. 
∆υστυχώς αυτό δεν µπορεί να γίνει κατανοητό όταν η βιοµηχανία και η υψηλή 
τεχνολογία θεωρείται ουδέτερη και θεµιτή. Έτσι η αναρχία µπορεί εύκολα να συγχέεται 
ως µια εναλλακτική ιδεολογία για την διαχείριση των αστικών δηλητηρίων και της 
αλλοτρίωσης, αγνοώντας ότι αυτά ευθύνονται για την δόµηση των εξουσιαστικών 
σχέσεων και την καταστροφή του φυσικού κόσµου. 
 Υπάρχει έντονα η τάση να θεωρείται η αναρχική θεώρηση ως µια πολιτική 
ιδεολογία και κατά συνέπεια ως µία αστική κατάσταση. Αποτέλεσµα αυτής της 
νοοτροπίας είναι να εκφέρονται απόψεις που υποβιβάζουν τον υπόλοιπο φυσικό κόσµο 
ως ένα υποδεέστερο ζήτηµα που δεν έχει τόση σχέση µε τα τρέχοντα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει η «πολιτική κοινωνία» και ο «πολιτικός άνθρωπος». Έτσι απλά η αναρχία 
µετατρέπεται σε αναρχισµό και σε αστική ιδεολογία. Απόψεις του τύπου «θα πρέπει 
πρώτα να απελευθερωθεί ο άνθρωπος και µετά η φύση» ή «ο άνθρωπος είναι το ανώτερο 
ον» ή «έχουµε τόσα προβλήµατα…, θα πρέπει να δούµε πρώτα τι θα κάνουµε µε την 



κρίση και τα αφεντικά» αποτυπώνουν την πλήρη άγνοια για το τι είναι ο άνθρωπος πάνω 
σε αυτό τον πλανήτη και τι είναι η αναρχία. 
 Η στείρα εµµονή και επικέντρωση στην «ταξική πάλη» και στην επινόηση 
«επαναστατικών υποκειµένων» εµποδίζει στο να γίνει κατανοητή η επέλαση του 
βιοµηχανοτεχνολογικού συστήµατος εκµετάλλευσης σε όλες τις χώρες του κόσµου και 
στη φύση συνολικά. Όταν µιλάµε για οικονοµική ανισότητα δεν µπορούµε να 
αναφερόµαστε και να διεκδικούµε το κατιτίς στα πλαίσια απλά του ελλαδικού χώρου 
από την στιγµή που το σηµερινό σύστηµα είναι παγκοσµιοποιηµένο και όπου ένα 
δισεκατοµµύριο άνθρωποι ζούνε σε παραγκουπόλεις ή δεν έχουν να φάνε. Όταν µιλάµε 
για απελευθέρωση θα πρέπει να µιλάµε συνολικά για τους ανθρώπους και για τον φυσικό 
κόσµο επειδή εκ γενετής είναι αλληλένδετα πράγµατα.  Η πίστη στην τεχνολογική 
πρόοδο, που είναι βασικό χαρακτηριστικό του συστήµατος, σηµαίνει ταυτόχρονα και 
πίστη στο κράτος και ευθεία περιφρόνηση στη γη που µας γέννησε, ασχέτως του ότι δεν 
το είχε διατυπώσει ο Μάρξ. 
 Οι κυρίαρχοι χρησιµοποιούσαν την τεχνολογική πρόοδο και ενθάρρυναν την 
εξέλιξη της πάντα µε κλειστά µάτια, υποτιµώντας τις συνέπειες που θα έφερνε η 
εφαρµογή της. Εξάλλου µε την χρήση της τεχνολογίας ήθελαν πάντα να επιβληθούν και 
να επικρατήσουν όλο και πιο πολύ. Μπροστά στον υποσχόµενο πλούτο και τις 
τεχνολογικές «ανέσεις» λίγη σηµασία έχει για τους κυρίαρχους και τους οπαδούς του 
πολιτισµού το τι είναι ένα οικοσύστηµα και πόσο εύκολα καταστρέφεται από την 
επέλαση της τεχνοεπιστήµης. 
 Το «θαύµα» της ζωής του φυσικού κόσµου είναι τόσο µεγαλειώδες για να 
περιφρονείται τόσο απερίσκεπτα από τον πολιτισµό. Ο πλανήτης Γη είναι ένα µεγάλο 
οικοσύστηµα που αποτελείται από πολλές χιλιάδες µικρότερα οικοσυστήµατα που για να 
φτάσουν στην µορφή που ήταν προβιοµηχανικά ήταν αποτέλεσµα πολλών εκατοµµυρίων 
χρόνων. Ένα οικοσύστηµα αποτελείται από φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς και το 
περιβάλλον τους (ατµόσφαιρα, υδρόσφαιρα, λιθόσφαιρα). Τα οικοσυστήµατα δεν είναι 
σταθερά συστήµατα, αλλά µετασχηµατίζονται µε φυσικό τρόπο. Η εφαρµογή της πρώτης 
συστηµατοποιηµένης γεωργίας ήταν ένα γεγονός που αλλοίωσε τα οικοσυστήµατα  αλλά 
όχι σε τόσο µεγάλο βαθµό. Η βιοµηχανική επανάσταση και η εφαρµογή της υψηλής 
τεχνολογίας είναι τα γεγονότα που σε σύντοµο χρονικό διάστηµα κατέστρεψαν και 
δηλητηρίασαν τον φυσικό κόσµο.  
 Κάθε οικοσύστηµα συντηρείται από κάποιους παράγοντες που είναι το βιοτικό 
τµήµα (πληθυσµός φυτών και ζώων) και το αβιοτικό (χαρακτηριστικά βιοτόπου, κλίµα, 
έδαφος κτλ). Όλα τα στοιχεία του οικοσυστήµατος βρίσκονται σε µια κατάσταση 
ισορροπίας για να διατηρείται η βιωσιµότητα του. 
 Για να διατηρούνται οι συνθήκες ζωής που ξέρουµε µέχρι σήµερα στη γη, οι 
οποίες εξασφαλίζουν και την διαβίωση του ανθρώπινου είδους, πρέπει να διατηρείται και 
η βιοποικιλότητα των οικοσυστηµάτων όλου του πλανήτη, όπως και η βιοποικιλότητα 
των διαφορετικών ειδών και κάθε είδους ξεχωριστά. Με τις παρεµβάσεις του 
βιοµηχανοτεχνολογικού συστήµατος στον φυσικό κόσµο προκαλείται η διάλυση των 
οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας µε διάφορους τρόπους. 
 Η εφαρµογή της τελευταίας λέξης της τεχνοεπιστήµης στον γεωργικό τοµέα έχει 
προκαλέσει µαζί µε την αύξηση της παραγωγής και πολλαπλά προβλήµατα στην 
ισορροπία των οικοσυστηµάτων. Για παράδειγµα η χρήση εντοµοκτόνων και 
παρασιτοκτόνων καταλήγει να επηρεάζει την αναπαραγωγή των ψαριών. Ακολούθως 
δηµιουργείται πρόβληµα στην επιβίωση πολλών πτηνών και άλλων αρπακτικών.  Τα 



φυτοφάρµακα σκοτώνουν µικροοργανισµούς που είναι απαραίτητοι για τον φυσικό 
κύκλο του αζώτου. Η αποδάσωση χερσαίων εκτάσεων και η µετατροπή τους σε 
γεωργικές εκτάσεις και βοσκοτόπια έχουν ως συνέπεια την µεταβολή του κύκλου του 
άνθρακα σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα λιπάσµατα επιφέρουν µόλυνση και στον φυσικό 
κύκλο του νερού όπως και στους άλλους φυσικούς κύκλους των χηµικών στοιχείων του 
πλανήτη.  Οι γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες και η επιβολή αποδοτικών 
µονοκαλλιεργειών εξαφάνισαν πολλά είδη φυτικών οργανισµών.  
 Από το 1700 έως σήµερα η καλλιεργήσιµη γη αυξήθηκε 6 φορές, ενώ 
αντίστοιχη µείωση εµφάνισαν τα δάση. Οι ρυθµοί αποψίλωσης των δασών εκτιµούνται 
σήµερα σε 0,6% κατ’ έτος. Τα δάση του Αµαζονίου τα τελευταία 40 χρόνια έχουν 
µειωθεί κατά 40%. Για χάρη της γεωργικής παραγωγής και των εξορυκτικών 
διαδικασιών, όπως και για την παραγωγή ενέργειας 1 στα 10 ποτάµια σήµερα δεν φτάνει 
στη θάλασσα για πολλούς µήνες τον χρόνο.  
 Η παγκόσµια αλιευτική παραγωγή έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 40 
χρόνια, χάρις στην εξέλιξη του αλιευτικού στόλου σε τεχνολογία και µέγεθος. Τα 
σύγχρονα συρόµενα εργαλεία βυθού (µηχανότρατες) καταστρέφουν ολοκληρωτικά το 
βυθό της θάλασσας εξαφανίζοντας κάθε µορφή ζωής, ενώ ευθύνονται για το θάνατο 
πολλών θαλάσσιων οργανισµών(δελφίνια, φώκες, χελώνες κ.α.). 
 Η χρήση ορυκτών καυσίµων όπως και η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας για να 
εξυπηρετείται το ενεργοβόρο σύστηµα των µηχανών επιφέρει τεράστιες καταστροφές 
στον φυσικό κόσµο. Η δηλητηρίαση των βιοτόπων προκαλεί αλυσιδωτές επιδράσεις, µε 
αποτέλεσµα την εξαφάνιση οικοσυστηµάτων, φυτικών και ζωικών οργανισµών. Οι 
κλιµατικές αλλαγές που επιδεινώνονται από την χρήση ορυκτών καυσίµων έχουν 
δραστικές επιπτώσεις στα τροπικά δάση, στη θαλάσσια ζωή και γενικά επηρεάζουν 
συνολικά την ζωή στο πλανήτη. Τα πυρηνικά «ατυχήµατα», οι σπασµένες πετρελαϊκές 
πλατφόρµες, η απλή λειτουργία των εργοστασίων και τα βυθισµένα πετρελαιοφόρα στη 
µέση των ωκεανών, ο συνεχής τεµαχισµός όλης της γης φτιάχνοντας δρόµους και 
γεωργικές εκτάσεις, ο αστικός επεκτατισµός και τα βιοµηχανικά απόβλητα είναι µόνο 
µερικές από τις καταστροφικές «παρεµβάσεις» της τεχνοεπιστήµης και της 
εξουσιαστικής πρακτικής στο σώµα του πλανήτη.  
 Είµαστε ενάντια σε κάθε µορφή εξουσίας πόσο µάλλον στην πρωταρχική 
εξουσιαστική αντίληψη που βασίζεται ο πολιτισµός, του ότι ο άνθρωπος είναι ανώτερος 
από τις άλλες µορφές ζωής και του ότι η φύση πρέπει δαµαστεί και να υποταχτεί στις 
«ανάγκες» των πολιτισµένων. Η αλλοτρίωση του ανθρώπου από το φυσικό του 
περιβάλλον είναι βασικό συστατικό για την ύπαρξη οργανωµένης εξουσίας. Η 
υποστήριξη της τεχνολογικής προόδου µε την πρόφαση µιας πλασµατικής αντίληψης 
περί δηµιουργικότητας που δήθεν χαρακτηρίζει τους ανθρώπους είναι η ρίζα του 
ολέθρου.  Η αναρχική και οικοκεντρική µας στάση απέναντι στο υπάρχον και την ζωή 
γενικότερα δεν προέρχεται από καµιά σαχλή υπερευαισθησία,  όπως κάποιοι 
«ριζοσπάστες» αστικής κοπής θα την χαρακτήριζαν. Αλλά πηγάζει µέσα από την 
κατανόηση του ότι η αναρχία εµπεριέχει την συνολική ελευθερία ανθρώπων και φυσικού 
κόσµου από κάθε εξουσιαστική πρακτική. Επειδή ο άνθρωπος είναι απλά άλλο ένα είδος 
πάνω στον πλανήτη Γη και όχι ο κυρίαρχος της. Επειδή η αναρχική θεώρηση είναι µια 
θεώρηση για την φυσική διαβίωση και όχι για την αστική επιβίωση. Επειδή µόνο σε µια 
απλή και φυσική κατάσταση θα µπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν χωρίς διαχωρισµούς, 
ανισότητα, εκµετάλλευση, εξάρτηση και πείνα. Επειδή η πρόοδος και ο επεκτατισµός 



του πολιτισµού λεηλατεί καθετί φυσικό και είναι µια διαρκής απειλή καταστροφής, ενώ 
η αρµονία µε την φύση χαρίζει τη γαλήνη.  
                                                 
ii Όπλα, µικρόβια και ατσάλι, J.Diamond, εκδ. κάτοπτρο, σ.128. 
ii Ιστορία του ανθρώπινου γένους, Α’ λυκείου, Λ. Σταυριανός. 
iii «Πράσινη επανάσταση» καθιερώθηκε να ονοµάζεται η περίοδος όπου έγιναν ριζικές 
αλλαγές στον γεωργικό τοµέα µε την βοήθεια της επιστήµης. Στις αναπτυγµένες 
τεχνολογικά χώρες έλαβε χώρα µεταξύ του 1950 µε 1970, ενώ µετά το 1967 στον «Τρίτο 
κόσµο», σε χώρες όπως η Ινδία, το Πακιστάν, το Μεξικό, οι Φιλιππίνες κι αλλού. Η 
«πράσινη επανάσταση» στηρίχτηκε στους γενετικά τροποποιηµένους πόρους, στη 
µονοκαλλιέργεια, στα πετροχηµικά λιπάσµατα, στα εντοµοκτόνα και την νέα τεχνολογία. 
Το αποτέλεσµα  ήταν να πολλαπλασιαστεί η παραγωγή σιτηρών και άλλων γεωργικών 
προϊόντων.  
 
iv Στην αρχαιολογία και την ανθρωπολογία, µε τον όρο αστική επανάσταση εννοείται η 
διαδικασία µετεξέλιξης µικρών αγροτικών οικισµών σε µεγάλα, κοινωνικά σύνθετα, 
πολιτισµένα αστικά κέντρα. 
v Αξιοσηµείωτο είναι ότι σε κάποιες πόλεις κατά το µεσαίωνα, που σήµερα µάλλον θα τις 
λέγαµε κοινότητες, αφού αριθµούσαν 2 µέχρι 10 χιλιάδες κατοίκους, είχαν γίνει 
διάφορες εξεγέρσεις. Οι πόλεις προσπάθησαν να απελευθερωθούν από το φεουδαρχικό 
σύστηµα, καθιερώνοντας διάφορους ελευθεριακούς κανόνες και ήθη στο εσωτερικό 
τους.  
 

 

 


