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Σοσιαλισµός και σοσιαλιστές (ΧΙΧος αιώνας) (Υπ.Επ. ∆΄, Στ΄, Η΄ εξαµήνου)  

Εαρινό εξάµηνο 2013-2014 

∆ιάγραµµα 

 

Ι. Βιοµηχανικές ουτο̟ίες  

1ο µάθηµα: Η σοσιαλιστική σκέψη των αρχών του 19ου αιώνα, όταν ο σοσιαλισµός διακρίνεται από 

άλλες θεωρίες χάρη στην ανεπιφύλακτη αποδοχή της βιοµηχανικής επανάστασης. Ρόµπερτ Όουεν: η 

ουτοπία στο έδαφος της βιοµηχανικής οικονοµίας και της νέας κοινωνίας των αυτοδηµιούργητων 

επιχειρηµατιών. 

2ο µάθηµα: Οι ιδιοµορφίες της γαλλικής ουτοπίας. Ο Saint-Simon, απόστολος της αλλαγής και τα νέα 

συστήµατα διακυβέρνησης. 

3ο µάθηµα: Οι σαινσιµονιστές ανάµεσα στην ερµηνείες της Hannah Arendt (σύστηµα σκέψης που 

οδηγεί στον ολοκληρωτισµό του ΧΧου αιώνα) και του Friedrich von Hayek (πρόδροµοι των 

σύγχρονων τεχνοκρατών). 

4ο µάθηµα: Ο Φουριέ και τα phalanstères. 

 

ΙΙ. Ε̟αναστατικές δοµές 

5ο µάθηµα: Ανάπτυξη επαναστατικών πυρήνων στις παρυφές των γεγονότων της Μεγάλης γαλλικής 

Επανάστασης. Η κοµµούνα του Παρισιού (1789-1794) και ο απόηχός της. 

6ο µάθηµα: Ο γιακωβινισµός, ιστορικές ερµηνείες και ιδεολογικές προεκτάσεις. 

7ο µάθηµα: Babeuf, Buonarroti, babouvistes. Από την Α΄ αυτοκρατορία στα συνωµοτικά 

επαναστατικά δίκτυα της Ευρώπης της Παλινόρθωσης και των επαναστάσεων του 1820.  

 

III. Ε̟αναστάσεις και ε̟αναστατικές θεωρίες 

8ο µάθηµα: Το 1830, οι canuts της Lyon και η ανάγκη προσδιορισµού της εργατικής τάξης. 
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9ο µάθηµα: Το γαλλικό προλεταριάτο στη δεκαετία του 1840: η οργάνωση της εργασίας εναντίον της 

φιλελεύθερης αναρχίας. 

10ο µάθηµα: Επαναστάσεις και εξεγέρσεις του 1848. Έναρξη µιας περιόδου κυριαρχίας του 

δηµοκρατικού εθνικισµού στην ευρωπαϊκή σκηνή. Η εµφάνιση του προλεταριάτου στο επίκεντρο των 

κοινωνικών κινηµάτων, αλλά και των θεωρητικών αναζητήσεων της οικονοµικής και φιλοσοφικής 

σκέψης. 

11ο µάθηµα: O Μαρξ του Κοµµουνιστικού Μανιφέστου και η κριτική προσέγγιση της επανάστασης 

του Alexander Herzen. Ο µαρξισµός εξετάζεται τόσο στη θεωρητική, όσο και στην ιδεολογική του 

διάσταση, η οποία µε διάφορους τρόπους ξεπερνάει τα όρια του 19ου αιώνα. 

12ο µάθηµα: H ∆ιεθνής Ένωση Εργαζοµένων (1864-1872). Η Κοµµούνα του 1871: πολιτικό 

επεισόδιο που αντιµετωπίζεται τόσο ως σοσιαλιστική επανάσταση (το κλείσιµο της περιόδου που 

άρχισε το 1848), όσο και ως εκδήλωση του δηµοκρατικού εθνικισµού, στο µέτρο που η εξέγερση 

του Παρισιού ήταν αντίδραση στη συνθηκολόγηση µετά το γαλλοπρωσικό πόλεµο. 

13ο µάθηµα: Ο Μαρξ ως ιστορικός και ο Ένγκελς ως σοσιαλδηµοκράτης. 

 


