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Η μετάφραση στα ελληνικά του δοκιμίου μου «Το πρόταγμα του 
κομμουναλισμού» αποτελεί ευπρόσδεκτο γεγονός, καθώς πρόκειται για ένα 
πολιτικό έργο το οποίο θεωρώ άκρως σημαντικό. Σε μια περίοδο αχαλίνωτου 
αντιδιανοουμενισμού, ιδεολογικής οπισθοδρόμησης, μεταμοντέρνου 
εκλεκτικισμού και έλλειψης συνεκτικότητας, είναι σημαντικό να εκτεθεί μία 
τάση που στρέφεται προς μια διαφορετική κατεύθυνση […] Είμαι πια ογδόντα 
τεσσάρων ετών. Γνωρίζω πως μια κομμουναλιστική κοινωνία δεν θα γίνει 
πραγματικότητα στον λίγο χρόνο που μου απομένει – η επίτευξή της πρέπει να 
αφεθεί σε μία νεότερη γενιά. Αλλά ακόμα και σε αυτή την τόσο προχωρημένη 
ηλικία, κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προωθήσω και να διευρύνω 
τον ελευθεριακό σοσιαλισμό. Οι νέοι οφείλουν να μη λησμονήσουν ότι, ως 
τμήμα ενός κομμουναλιστικού κινήματος, πρέπει να δημιουργηθεί μια 
διαπαιδαγωγική πρωτοπορία, με σκοπό, τουλάχιστον, να κρατηθούν υπό 
έλεγχο οι τρομακτικές παθογένειες της εποχής μας και, αν είναι εφικτό, να 
καταργηθούν.  

 (από τον Πρόλογο του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση) 
 
 



 

Η σύνθεση αναρχισμού και οικολογίας που πραγματοποίησε ο Μπούκτσιν 
αποτέλεσε αυτό που αργότερα θα γινόταν γνωστό ως το πρόταγμα της 
κοινωνικής οικολογίας. Έχοντας υπολογίσιμη επιρροή στην τότε «Νέα 
Αριστερά», συμμετέχοντας στο κίνημα της αντικουλτούρας, στις 
κινητοποιήσεις κατά της πυρηνικής ενέργειας, στις πορείες κατά του πολέμου 
του Βιετνάμ και σε αυτές υπέρ των πολιτικών ελευθεριών, ο Μπούκτσιν δεν 
έπαψε να «προπαγανδίζει» τη σύνθεση αναρχισμού και οικολογίας (ως 
συγγραφέας, ομιλητής, πανεπιστημιακός δάσκαλος και ακτιβιστής).  
   Από τη δεκαετία του 1970 και ύστερα, φάνηκε ξεκάθαρα πως ο Μάρεϋ 
Μπούκτσιν είναι θεωρητικός μεγάλης κλάσης. Είναι ελάχιστοι οι επαναστάτες 
στοχαστές οι οποίοι τόλμησαν να εκκινήσουν την πραγμάτευση ενός έργου 
τόσο μεγαλεπήβολου και πολυδιάστατου, που εκτείνεται στα πεδία της 
φιλοσοφίας, της ανθρωπολογίας, της ιστορίας και της πολιτικής […] Παρά το 
γεγονός ότι τάχθηκε στο πλευρό της αναρχικής παράδοσης σχετικά νωρίς, ο 
Μπούκτσιν ουδέποτε υπήρξε δογματικός: εξαρχής ασκούσε κριτική σε όσα 
τμήματα της παράδοσης αυτής θεωρούσε προβληματικά, ενώ την ίδια στιγμή 
δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί μαρξιστικά στοιχεία στην ανάλυσή του […] Εκεί 
που οι περισσότεροι αναρχικοί (αντιστρέφοντας τον Κρέοντα) εξέλαβαν την 
αναρχία ως πανάκεια, η επίκληση και μόνο της οποίας αρκεί για να τιθασευτεί 
το ακανθώδες πρόβλημα της επίτευξης μιας ελευθεριακής κοινωνίας, ο 
Μπούκτσιν επέμεινε πως για κάτι τέτοιο απαιτείται η διαμόρφωση σοβαρής 
ριζοσπαστικής σκέψης (καθώς και ενός μαζικού κινήματος) που θα 
υποστηρίζει την οργάνωση σε ελευθεριακή βάση, μέσω μη ιεραρχικών 
(αμεσοδημοκρατικών) θεσμών. 

 (από την Εισαγωγή του μεταφραστή)  
 
«Το πρόταγμα του κομμουναλισμού» συνοδεύεται από το κείμενο «Αναρχισμός 
και εξουσία στην ισπανική επανάσταση» 
 


