
Επανάσταση ή Μεταρρύθμιση; 
 
       Οι αλλαγές του εικοστού και των αρχών του εικοστού πρώτου αιώνα, όπως είναι 
γνωστό, δεν άφησαν κανέναν θεσμό άθικτο και σχεδόν καμιά σχέση αμετάβλητη. 
Στις ρευστές και διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες του εικοστού και των αρχών του 
εικοστού πρώτου αιώνα όμως, δεν βρέθηκε κανένα  υποκατάστατο για τις σχετικά 
σταθερές σχέσεις που παρείχαν στα πιο πολλά μέλη  των περισσότερων κοινωνιών 
του παρελθόντος, εξασφάλιση και βεβαιότητα για τη θέση και το ρόλο τους στην 
κοινωνία. Το δράμα του σημερινού ανθρώπου προβάλλεται σε μια νέα κλίμακα 
σχεδόν απεριόριστων ελπίδων και απεριόριστων απειλών, μεγάλων πιθανοτήτων για 
πραγματοποίηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων και υπέρτατων κινδύνων , τεράστιων 
δυνάμεων στα χέρια του ανθρώπου, πολύ πιο πέρα από τα όρια των δυνάμεων που 
είχε γνωρίσει το παρελθόν. 
        Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες υποχρεώνεται ο σημερινός άνθρωπος να 
ακολουθεί κατά ένα μέρος την πορεία που του επιβάλλεται, αλλά και να διαμορφώνει 
τη δική του πορεία στον αγώνα του για τη ζωή. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα 
εκλογής . Καμιά κοινωνία στο παρελθόν δεν είχε αρχίσει να εξασφαλίζει ελεύθερο 
πεδίο για τις δυνατότητες όλων των μελών και μόνο οι μεγάλες μορφές όλων των 
εποχών και των πολιτισμών είχαν δείξει με τις διανοητικές τους ικανότητες, την 
οξύτητα της αντίληψής τους , την ψυχική τους δύναμη και το ταλέντο τους για 
ανθρώπινες σχέσεις, μερικές από τις έμφυτες στο ανθρώπινο είδος δυνατότητες. Οι 
νέες δυνάμεις του ανθρώπου του έδωσαν μερικά από τα μέσα που χρειαζόταν για να 
δημιουργήσει ένα κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον ευνοϊκό για μια πλουσιότερη 
ανάπτυξη της ανθρώπινης ζωής, σε μια κλίμακα ευρύτερη παρά ποτέ- εφ’ όσον και 
μόνον εφ’ όσον θα τις χρησιμοποιούσε γι’ αυτό το σκοπό. Ο άνθρωπος μπορεί να 
πέσει στο δρόμο ή να σκαρφαλώσει σε νέα ύψη, αλλά οποιαδήποτε κι αν είναι η 
μοίρα του, θα τη δημιουργήσει ο ίδιος με τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τις νέες 
δυνάμεις του. 
       Οι μορφές των κοινωνικών συστημάτων γύρω από τα οποία δραστηριοποιούνται 
οι σημερινοί άνθρωποι δείχνουν τη θέλησή τους για ζωή, αλλά προβάλλουν συνεχώς 
και το ερώτημα για διαφοροποίηση, αφού ο σημερινός άνθρωπος σε καμιά περίπτωση 
δεν έπαψε να ελπίζει και να επιζητεί το καλύτερο. Το πρόβλημα της αλλαγής 
προβάλλει έντονο, αλλά και η επιλογή της λύσης ανάμεσα στην επανάσταση ή τη 
μεταρρύθμιση είναι το μεγάλο δίλημμα. 
     Ο Χέρμπερτ Μαρκούζε λέει: Η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία είναι η πιο 
πλούσια και -από άποψης τεχνικής- η πιο προηγμένη κοινωνία στην ιστορία. Η 
κοινωνία αυτή προσφέρει - ή μάλλον θα όφειλε να προσφέρει- τις μεγαλύτερες και 
πιο ρεαλιστικές δυνατότητες για μια πιο ικανοποιητική και απελευθερωμένη 
ανθρώπινη ζωή. Ταυτόχρονα είναι η κοινωνία που, με τόσο δραστικό τρόπο, 
καταπνίγει αυτές τις δυνατότητες της ικανοποίησης και απελευθέρωσης. Η καταπίεση 
διαπερνά κυριαρχικά σήμερα την κοινωνία σαν σύνολο και μπορεί να καταργηθεί 
μονάχα με μια ριζική αλλαγή στη διάρθρωση αυτής της κοινωνίας. Απ’ την άλλη 
πλευρά ο Κάρλ Πόπερ λέει: Σ’ όλα τα κοινωνικά συστήματα, που γνωρίσαμε, υπήρχε 
αδικία και καταπίεση, φτώχεια και ανημποριά. Και τα δικά μας όμως δημοκρατικά 
κοινωνικά συστήματα της Δύσης δεν αποτελούν εξαίρεση. Αλλά σε μας όλα αυτά τα 
κακά καταπολεμούνται. Πιστεύω παρ’ όλα αυτά , ότι σε μας υπάρχει λιγότερη αδικία 
και καταπίεση, λιγότερη φτώχεια και ανημποριά, απ’ ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο 
κοινωνικό σύστημα που έχουμε γνωρίσει. Τα δημοκρατικά συστήματα της Δύσης 
είναι λοιπόν πολύ ατελή και έχουν ανάγκη βελτίωσης, αλλά είναι τα καλύτερα που 
υπήρξαν μέχρι τώρα. Παραπέρα βελτιώσεις είναι επείγουσες. Αλλά απ’ όλες τις 
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πολιτικές ιδέες η πιο επικίνδυνη είναι ίσως εκείνη που έχει πρόθεση να κάνει τέλειους 
και ευτυχισμένους ανθρώπους. Η προσπάθεια να πραγματωθεί πάνω στη γη  ο 
επουράνιος παράδεισος παράγει διαρκώς την κόλαση. 
      Παρόμοιες απόψεις πάνω στη μια ή την άλλη άποψη έχουν διατυπωθεί πάρα 
πολλές, από παλιότερους και σύγχρονους ερευνητές,  και το πρόβλημα παραμένει, με 
τη μορφή ερώτησης, για το σημερινό άνθρωπο. Ας δούμε όμως κάπως αναλυτικότερα 
τους όρους επανάσταση και μεταρρύθμιση και ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε 
το περιεχόμενο της κάθε μιας έννοιας ξεχωριστά. 
        Με τον όρο επανάσταση εννοούμε βαθιά ποιοτική αλλαγή στην ανάπτυξη 
οποιωνδήποτε φαινομένων της φύσης, της κοινωνίας ή της γνώσης (π.χ. γεωλογική 
επανάσταση, βιομηχανική επανάσταση, επιστημονική, τεχνική, πολιτιστική στη 
φυσική, στη φιλοσοφία κ.λ.π.). Πιο πλατιά η έννοια επανάσταση χρησιμοποιείται για 
το χαρακτηρισμό της κοινωνικής ανάπτυξης (επανάσταση κοινωνική). Η έννοια της 
επανάστασης είναι αναπόσπαστο τμήμα της διαλεκτικής θεωρίας της ανάπτυξης. 
Αποκαλύπτει τους εσωτερικούς μηχανισμούς του νόμου της μετάβασης από τις 
ποσοτικές αλλαγές στις ποιοτικές. Σημαίνει η διακοπή της βαθμιαίας ανάπτυξης και 
αποτελεί ποιοτικό άλμα της ανάπτυξης. Διαφέρει από την εξέλιξη, που είναι βαθμιαία 
ανάπτυξη οποιασδήποτε διαδικασίας, καθώς κα από τη μεταρρύθμιση με την οποία 
βρίσκεται σε περίπλοκη σχέση που χαρακτηρίζεται από το συγκεκριμένο ιστορικό 
περιεχόμενο της ίδιας της επανάστασης και της μεταρρύθμισης. Γενικά οι 
επαναστάσεις είναι ειδικές μορφές του προτσές εξέλιξης που ονομάζουμε ιστορική 
αλλαγή. 
      Η ίδια η λέξη « revolution» (επανάσταση) προέρχεται από το χώρο της 
αστρονομίας και αναφέρεται στην κίνηση των ουράνιων σωμάτων ,)είναι έννοια που 
καθιέρωσε οριστικά ο Νικ. Κοπέρνικος στην πραγματεία του «De revolutionibus 
orbium coelestium» (Νυρεμβέργη 1453). Έτσι, λοιπόν η λέξη επανάσταση συνδέεται 
με τη νέα κοπερνίκεια προσέγγιση των φυσικών φαινομένων, όπως και πολλοί άλλοι 
πολιτικοί όροι  (π.χ.ισορροπία ). Ο όρος επανάσταση χρησιμοποιήθηκε αρχικά με 
μεταφορική έννοια αλλά στη συνέχεια έχασε τόσο πολύ το μεταφορικό χαρακτήρα, 
ώστε η έννοια μεταφέρθηκε σχεδόν απόλυτα στο ιστορικοπολιτικό επίπεδο. 
       Όλοι οι προηγμένοι πολιτισμοί και τα εξελιγμένα πολιτικά συστήματα 
εμφανίζουν παραδείγματα του φαινομένου της επανάστασης με τη μια ή την άλλη 
μορφή. Μπορεί να πρόκειται για πραγματικά εσωτερικές διαδικασίες ή- συχνότερα σε 
παλιότερους πολιτισμούς- για αλλαγές εξωτερικής προέλευσης (π.χ. με τη μορφή 
κυρίαρχων τάξεων που επιβάλλονται από τα έξω). Αυτά τα φαινόμενα αλλαγής είναι 
γνωστά με διάφορες ονομασίες. Οι αναταραχές των τελευταίων χρόνων της Ρωμαϊκής 
Δημοκρατίας, που σήμερα τις ονομάζουμε απλά « Ρωμαϊκή επανάσταση» 
αναφέρονταν ως « rerum publicarum commutatio, civilis  perturbatio» ή, όταν 
περιλάμβαναν ανατροπή της έννομης τάξης, seditio. Οι λέξεις seditio και rebellio 
ήταν  συνηθισμένες στη διάρκεια του Μεσαίωνα, πάντοτε με υποτιμητική έννοια. 
Υπήρχαν κανόνες για την άρση της υπακοής στον ηγεμόνα. Ωστόσο η άσκηση αυτών 
των δικαιωμάτων, δεν είχε σκοπό μια νέα επαναστατική τάξη πραγμάτων, αλλά την 
αντικατάσταση ενός τυραννικού ηγεμόνα μ’ ένα άλλο. Αυτό ήταν αισθητό ακόμη και 
στην Αμερικανική επανάσταση του 1776, οπότε προβλήθηκε το δικαίωμα 
«εγκατάστασης νέου καθεστώτος». Στο βαθμό που η σταθερότητα και η συνέχεια 
τόσο στο πεδίο των ίδιων των θεσμών όσο και στο πεδίο των θεωρητικών, νομικών, 
πολιτικών και κοινωνικών βάσεών τους, αποτελούσε τον κανόνα που ακολουθούσε η 
διοίκηση και η θεωρία της διοίκησης, καθετί που με οποιονδήποτε τρόπο ήταν 
επαναστατικό αντιμετωπιζόταν ως διαλυτικό και ανατρεπτικό στοιχείο, η εξάλειψη 
του οποίου ήταν βασική υποχρέωση. Από την άλλη μεριά εκεί όπου η αλλαγή γίνεται 
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το κύριο χαρακτηριστικό του ιστορικού προτσές και των ερμηνειών που του δίνονται, 
η ίδια η επανάσταση υποβάλλεται σε επανεκτίμηση. Μετά από μεγάλο χρονικό 
διάστημα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση που η ιστορία γενικά να μην 
ερμηνεύεται πλέον ως μια σειρά βαθμιαίων αλλαγών που δε θίγουν τις σταθερές 
βασικές δομές και την παράδοση αλλά ως προϊόν συνεχών αλλαγών και εκρήξεων, με 
άλλα λόγια , ως δυναμικό προτσές. Με βάση αυτό το υπόβαθρο πρέπει να 
αντιμετωπίζεται η σημασιολογική εξέλιξη του όρου «revolution» (περιστροφή). 
       Έχοντας ερευνήσει τη σύγχρονη χρήση της λέξης revolution και το 
μεταβαλλόμενο σημασιολογικό της περιεχόμενο, ο Καρλ Γκρίβανκ ( karl Griewank) 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ένδοξη επανάσταση του 1688 αποτελεί το χρονικό 
σημείο μετά το οποίο για πρώτη φορά ο όρος revolution άρχισε να χρησιμοποιείται 
πλατιά από την ιστορική επιστήμη και την πολιτική θεωρία. Είναι πάντως πολύ 
πιθανό ότι η λέξη δεν αποκρυσταλλώθηκε τελικά ως όρος για την πλήρη αλλαγή με 
την πολική, κοινωνική και πνευματική έννοια παρά μόνο με τη Γαλλική επανάσταση 
του 1789. 
       Στην καθημερινή χρήση του όρου, η «Επανάσταση» χρησιμοποιείται όχι μόνο 
για να υποδηλώσει μη επαναλαμβανόμενες αναταραχές αλλά και για το 
χαρακτηρισμό ολόκληρης της περιόδου που ακολουθεί. Από αυτή την άποψη, η 
επανάσταση είναι η αποφασιστική και καθοριστική μορφή του προτσές της ιστορικής 
αλλαγής Σύμφωνα μ’ εκείνους που όρισαν την επανάσταση ως πλήρη ανατροπή, 
καμιά σφαίρα της ανθρώπινης ύπαρξης δε μένει ανεπηρέαστη απ’ αυτή την 
ανατροπή. Έτσι οι μεγάλες σύγχρονες επαναστάσεις είναι καθολικές στο βαθμό που 
αγκαλιάζουν όλους τους τομείς της ζωής και τους μετασχηματίζουν με διάφορους 
βαθμούς μονιμότητας και πληρότητας. Αναδίδουν επίσης μια πνοή που ξεπερνά τα 
εθνικά τους σύνορα. Οι κατεξοχήν επαναστάσεις στις οποίες μπορούν να αποδοθούν 
τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η Γαλλική, η Ρωσική και η κινεζική. Η Αμερικανική 
επανάσταση αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Μολονότι ανταποκρίνεται σε πολλές από 
τις προϋποθέσεις μιας επανάστασης μεγάλης σημασίας, προπάντων λόγω της 
εγκαθίδρυσης μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής τάξης πραγμάτων. Η Χάννα Άρεντ 
(Hanna Harendt ) της αποδίδει μια ιδιαίτερη ασυνέπεια, έλλειψη θεωρητικής 
καθαρότητας και πλήρη πολιτική στειρότητα, κατηγορίες που δύσκολα μπορούν να 
γίνουν δεκτές, αν λάβουμε υπόψη μας τις αναμφισβήτητες επιπτώσεις που είχε στην 
Ευρώπη και το δυτικό ημισφαίριο. Ο Ρόμπερτ Πάλμερ ( Robert Palmer ) την 
ερμηνεύει ως μια « Πανατλαντική» αναστάτωση. 
       Αν στο πλαίσιο αυτών των συλλογισμών διατυπώσει κανείς το ερώτημα πώς θα 
πρέπει να εκτιμηθεί η ανατροπή του αστικοφιλελεύθερου πολιτεύματος από τους 
φασίστες και τους εθνικοσοσιαλιστές βλέπει ότι δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Για 
εκείνους που υποστηρίζουν ότι όλες οι επαναστάσεις μετά το 1789 πρέπει να 
θεωρούνται φάσεις ενός ενιαίου προτσές χειραφέτησης, οι εξεγέρσεις του 1922 και 
του 1933 καθώς και άλλες σε μικρότερες χώρες δεν περιλαμβάνονται από πολλές 
απόψεις στο προτσές αυτό και πρέπει επομένως να ερμηνευτούν μάλλον ως 
αντεπαναστατικές ενέργειες. Δεν μπορούν οι εξεγέρσεις αυτές να χαρακτηριστούν 
πραγματικά επαναστάσεις, γιατί δεν είχαν αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη 
σκοπιά της χειραφέτησης. Παρ’ ‘όλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι 
παρουσιάστηκαν επαναστατικά στοιχεία κατά την    κατάληψη της εξουσίας από τους 
φασίστες, ιδιαίτερα σ’ ό,τι έχει σχέση με την αλλαγή των κυρίαρχων ομάδων. Γενικά 
θα μπορούσαμε να πούμε πως οι επαναστάσεις χαρακτηρίζονται από ένα μεγάλο 
αριθμό μεταβλητών, που με τη σημερινή κατάσταση της θεωρίας των κοινωνικών 
επιστημών είναι ουσιαστικά αδύνατο να απομονωθούν και να συνδυαστούν. 
Ικανοποιητικότερη προσέγγιση είναι η προσπάθεια να καταταγούν σε κατηγορίες ή 
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διαφορές ανάμεσα σε μερικές βασικές μεταβλητές. Πάντως δεν μπορεί κανείς να 
ισχυριστεί ότι έχει ερευνηθεί πλήρως η τυπολογία της επανάστασης. Βασική μορφή 
επανάστασης θεωρείται συνήθως ότι είναι η βίαιη  εξέγερση στην οποία συμμετέχουν 
οι μάζες και με την οποία η κυβερνητική εξουσία και τα όργανά της αχρηστεύονται ή 
καταστρέφονται. Ωστόσο, τα περιστατικά αυτά μιας επαναστατικής εξέγερσης δεν 
είναι παρά η εξωτερική έκφραση μεταβολών στην εξουσία στα οποία δίνεται 
μικρότερη σημασία απ’ ό,τι στις κύριες αποφάσεις των νέων πολιτικών σωμάτων. 
Αυτό συνεπάγεται με άλλα λόγια ότι η επανάσταση πρέπει να είναι διαρκής. 
         Κύριο χαρακτηριστικό των επαναστάσεων είναι η βία . Η συγκριτική ανάλυση 
των σύγχρονων επαναστάσεων αποκαλύπτει ότι η χρήση βίας διαφέρει τόσο στο 
βαθμό όσο και στο είδος. Οι μορφές βίας που χρησιμοποιούνται δεν αντιστοιχούν 
αυτόματα στις αλλαγμένες τεχνολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 
πραγματοποιούνται. Η μη βίαιη επανάσταση, «στο βαθμό που αυτή η έκφραση έχει 
κάποια ακριβή έννοια» θεωρείται « αντιφατικός όρος ». Πολλά πράγματα φυσικά 
εξηγούνται από τον ορισμό που δίνει κανείς στη λέξη «βία». Διαφορετικό νόημα 
πρέπει να αποδοθεί στην «επανάσταση με σύνεση», που εξέτασε ο Κραίιν Μπρίντον 
(Crane Brinton ). Ο Μπρίντον είχε στο μυαλό του την άνοδο του Βρεττανικού 
εργατικού κόμματος μετά τις εκλογές του 1945, ένα γεγονός που σίγουρα δεν μπορεί 
να ονομαστεί επανάσταση γιατί, παρά τα σημαντικά μέτρα , δεν κατάργησε τη 
βασική δομή του Βρεττανικού πολιτεύματος που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση 
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. 
       Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί η αντίληψη του Χίτλερ για την κατάληψη 
της εξουσίας με νόμιμα μέσα, που σήμαινε απλά την εξασφάλιση της πλειοψηφίας 
στις εκλογές. Εξάλλου πρέπει να δεχτεί κανείς τον ισχυρισμό του Τσάλμερς Τζόνσον 
(Chalmers Jonson) ότι καμιά μη βίαιη επανάσταση δεν έχει γίνει στην πορεία της 
ιστορίας, αλλά ότι ο βαθμός και οι μορφές της βίας έχουν εξαιρετικά μεγάλη 
ποικιλία. Η επανάσταση μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας αρκείται πάντοτε στην 
εξωτερική επίδειξη νομιμότητας στην καλύτερη περίπτωση. 
       Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να δούμε το περιεχόμενο της έννοιας 
«μεταρρύθμιση». Με τον όρο αυτό εννοούμε την αναμόρφωση, μεταλλαγή, 
αναδιοργάνωση μιας οποιασδήποτε πλευράς της κοινωνικής ζωής (των ηθών και 
εθίμων, των θεσμών, των ιδρυμάτων), που δεν καταστρέφει τις βάσεις της 
υφιστάμενης κοινωνικής δομής. Από τυπική άποψη, με τον όρο μεταρρύθμιση 
υπονοείται μια καινοτομία οποιουδήποτε περιεχομένου. Ωστόσο, στην πολιτική 
πρακτική και στην πολιτική θεωρία μεταρρύθμιση, συνήθως, ονομάζεται κάθε λίγο 
ως πολύ προοδευτικός μετασχηματισμός, ένα βήμα προς το καλύτερο. Υπό τις 
συνθήκες της ανταγωνιστικής κοινωνίας, η μεταρρύθμιση δεδομένου ότι έχει 
αναγκαστικό χαρακτήρα (παραχώρησης από μέρους της κυρίαρχης τάξης στον ταξικό 
της αντίπαλο) έχει διπλό χαρακτήρα και ως προς το περιεχόμενο και ως προς την 
επίδραση που ασκεί στην πορεία των κοινωνικών διαδικασιών. Από το ένα μέρος η 
μεταρρύθμιση αποτελεί ρεαλιστικό βήμα προς τα εμπρός, που βελτιώνει, από τη μια 
ή την άλλη άποψη, τη θέση των εργαζομένων, προϋποθέτει για την παραπέρα πάλη 
τους, από το άλλο μέρος, η μεταρρύθμιση είναι προστατευτική αντίδραση, που 
προφυλάγει τις ιθύνουσες τάξεις από την κατακόρυφη πτώση. Οι κυρίαρχες τάξεις 
αποδέχονται τη μεταρρύθμιση για να εξασθενίσουν την πίεση των επαναστατικών 
δυνάμεων, να την κατευθύνουν στην κοίτη του κοινού μεταρρυθμιστικού δρόμου και 
να διατηρήσουν την κυριαρχία τους. 
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