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Το τελευταίο μείζον έργο που δημοσίευσε ο Μάρεϋ Μπούκτσιν –κορυφαίος στοχαστής αλλά 
και ακτιβιστής του αναρχισμού, του κομμουναλισμού και της κοινωνικής οικολογίας– είναι η 
τετράτομη αυτή ιστορία των επαναστατικών κινημάτων που εκδηλώθηκαν στην Ευρώπη 
και την Αμερική κατά τους νεότερους χρόνους, ιδωμένη μέσα από το πρίσμα της 
ελευθεριακής δυναμικής τους. Η πρωτότυπη αυτή προσέγγιση φέρνει στην επιφάνεια ένα 
ευρύτατο φάσμα νέων ή παραγνωρισμένων υλικών σχετικά με το κοινωνικό υπόβαθρο και 
τη λαοκρατική προοπτική των μεγάλων επαναστάσεων. Διασώζει έτσι από την ιστορική 
αμνησία τα γεγονότα και τους ανθρώπους που, έστω και εφήμερα, έδωσαν σάρκα και οστά 
στις πιο ριζοσπαστικές ενοράσεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινότητας. Και 
υποδεικνύει με τον τρόπο του –έναν τρόπο όχι μόνο εμπνευσμένο από την πολιτική 
φιλοσοφία αλλά και τεκμηριωμένο εδώ από την ιστοριογραφία– την ύπαρξη μιας 
«επαναστατικής παράδοσης» και τη θέση που μπορεί να έχει στη συνείδηση των νεότερων 
γενιών. 
 
«Αυτός ο τόμος, ο δεύτερος της Τρίτης Επανάστασης, ασχολείται κυρίως με τις 
σημαντικότερες εξεγέρσεις της γαλλικής εργατικής τάξης τον 19ο αιώνα, ξεκινώντας από την 
Επανάσταση του 1830, συνεχίζοντας με την Επανάσταση του 1848 και καταλήγοντας στην 
Παρισινή Κομμούνα του 1871. Εξετάζει ακόμα την προέλευση και την ιστορία της Διεθνούς 
Ένωσης Εργαζομένων (IWMA), δηλαδή της Πρώτης Διεθνούς, καθώς και της Δεύτερης 
Διεθνούς, μιας κυρίως μαρξιστικής σοσιαλδημοκρατικής ένωσης που σε μεγάλο βαθμό 
επηρεάστηκε από το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Τα εργατικά κινήματα του 19ου 
αιώνα, στα οποία η ιδεολογία αποκτούσε ολοένα μεγαλύτερη σημασία, και η εμφάνιση ενός 
σύγχρονου προλεταριάτου και μιας βιομηχανικής καπιταλιστικής τάξης δημιούργησαν την 



 

ανάγκη να εξετάσω με κάποιες λεπτομέρειες τη μετάβαση από τον ιακωβινισμό, 
ριζοσπαστική αντιμοναρχική ιδεολογία και κίνημα, προς τα διάφορα είδη σοσιαλισμού με 
προσανατολισμό προς την εργατική τάξη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του αιώνα 
έκανε πράγματι την εμφάνισή της η σύγχρονη ταξική πάλη τόσο στην Αγγλία όσο και στη 
Γαλλία και, μαζί με αυτήν, διάφορες σοσιαλιστικές και αναρχικές ιδεολογίες που υπήρχαν 
ήδη εν σπέρματι ως άμεσο επακόλουθο της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης.» 

Murray Bookchin 
 
 
«Ο Μπούκτσιν επιχειρεί να γράψει μια Ιστορία από την πλευρά των ηττημένων, των λαϊκών 
μαζών, χωρίς τη δράση των οποίων καμία επανάσταση δεν θα είχε ποτέ επικρατήσει, 
ωστόσο οι πόθοι τους καταπνίγηκαν μέσα στην τελική τροπή των πραγμάτων, στις νέες 
μορφές εξουσίας που αναδύθηκαν σε μία δραματική καμπή των γεγονότων. Και αυτή η 
σκοπιά εμπεριέχεται ακριβώς στον τίτλο Η τρίτη επανάσταση». 

 Φώτης Τερζάκης 
 
« . . . η μεγάλη καπιταλιστική γιορτή της δεκαετίας του 1980 φτάνει στο τέλος της . . . Αυτή 
την ταραχώδη εποχή δεν θα πρέπει να αγνοηθούν τα ερωτήματα που θέτει ο Μάρεϋ 
Μπούκτσιν, το ενοχλητικό αυτό κουνούπι.» 

New York Times 
 
«Ο Μάρεϋ Μπούκτσιν βρίσκεται στον κολοφώνα του γραμματειακού είδους της ουτοπικής 
κοινωνικής κριτικής.» 

The Village Voice 
 
«Ένας μείζων αμερικανός πολιτικός φιλόσοφος.» 

San Francisco Chronicle 
 
 
Ο Murray Bookchin γεννήθηκε το 1921 στη Νέα Υόρκη από ρωσοεβραίους μετανάστες. 
Δούλεψε σε εργοστάσια και σιδηροδρόμους και υπήρξε ριζοσπάτης συνδικαλιστής στο 
αμερικάνικο εργατικό κίνημα της δεκαετίας του 1930. Άρχισε να διδάσκει από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1960, πρώτα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια 
στο Ramapo State College της Νιου Τζέρσυ, ενώ παράλληλα, το 1971, συνίδρυσε το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής Οικολογίας στο Goddard College του Βερμόντ. Από τον μαρξισμό και τον 
τροτσκισμό της πρώτης νεότητας, πέρασε στον αναρχισμό και αργότερα τον ελευθεριακό 
κοινοτισμό ή κομμουναλισμό, ενώ πρωτοστάτησε στη δημιουργία του κινήματος της 
κοινωνικής οικολογίας. Πέθανε στο Βερμόντ το 2006. Έργα του είναι: Our Synthetic 
Environment (1962), Crisis in Our cities (1965), Post-Scarcity Anarchism (1971), The Limits of the 
City (1973) [ελλ. έκδ. Τα όρια της πόλης], The Spanish Anarchists: The Heroic Years (1977) [Οι 
Ισπανοί αναρχικοί], Toward an Ecological Society (1980) [Προς μια οικολογική κοινωνία], The 
Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy (1982) [Η οικολογία της 
ελευθερίας], The Modern Crisis (1986) [Η σύγχρονη οικολογική κρίση], The Rise of Urbanization 
and the Decline of Citizenship (1987, 1992), The Philosophy of Social Ecology: Essays on Dialectical 
Naturalism (1990), To Remember Spain (1994), Re-enchanting Humanity (1995), The Third 
Revolution. Popular Movements in the Revolutionary Era (4 τόμοι, 1996-2005) [H Τρίτη 
Επανάσταση],  Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm (1997) 
[Κοινωνικός αναρχισμός ή lifestyle αναρχισμός], Τhe Politics of Social Ecology: Libertarian 
Municipalism (1997),  Anarchism, Marxism and the Future of the Left. Interviews and Essays, 1993-
1998 (1999), The Communalist Project (2003) [To πρόταγμα του κομμουναλισμού]. 


