
     ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ        

          

 Προϊόν μακράς ιστορικής κυοφορίας, το κράτος διαμορφώθηκε 

ως συνισταμένη πολλών παραγόντων μέχρι να λάβει τα χαρακτηριστικά 

που έχει σήμερα και να καταστεί μια οντότητα που είναι παρούσα 

παντού. Πρόκειται για ένα μόρφωμα που πλαισιώνει διαρκώς το 

μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε όλο τον 

πλανήτη, καθώς ολόκληρη η γη, με εξαίρεση κάποιες εκτάσεις της, είναι 

κατατμημένη σε περιοχές που ονομάζονται κράτη, καθένα από τα οποία 

φέρει ένα ιδιαίτερο όνομα.       

 Σήμερα με τον όρο «κράτος» εννοούμε  μια οργανωμένη 

κοινωνία ανθρώπων, εγκατεστημένων σε συγκεκριμένη χώρα, η οποία 

ασκεί στα μέλη της αυτοδύναμη εξουσία και έχει τη μορφή του νομικού 

προσώπου
1
 .Μέχρι τη διατύπωση όμως του παραπάνω ορισμού 

φαίνεται πως η έννοια του κράτους ακολούθησε μια εξελικτική πορεία 

από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καθώς οι άνθρωποι των διαφόρων 

κοινωνιών κάθε εποχής προσέδιδαν σε αυτή διαφορετικό περιεχόμενο.     

 Η έννοια του κράτους απασχόλησε σπουδαίους στοχαστές, 

συγγραφείς και πολλούς άλλους ανθρώπους του πνεύματος, οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν διάφορους όρους και ορισμούς στην προσπάθειά τους 

να την ερμηνεύσουν. Αποτέλεσε αντικείμενο του πολιτικού στοχασμού 

από την Ελληνική Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση, όπως επίσης και 

αντικείμενο της πολιτειολογίας. Έτσι εκτός από τον παραπάνω ορισμό, 

που έχει σα βάση τη θεωρία της νομικής προσωπικότητας του κράτους, 

έχουν διατυπωθεί  και πολλοί άλλοι που αντιστοιχούν στις διάφορες 

θεωρίες περί του κράτους.        

           

                  
1. Βλ. Α. Δημητρόπουλο, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α’, σελ. 113  

           



 Το κράτος, εκτός από την εξελικτική πορεία που ακολούθησε από 

εννοιολογική πλευρά, ανάλογη ήταν και η πορεία που ακολούθησε από 

μορφική πλευρά. Εξελισσόμενο μέσα στην ιστορία έλαβε διάφορες 

μορφές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εποχής, κάποιες από τις οποίες 

απαντώνται στο βίο των λαών στη σύγχρονη εποχή, ενώ κάποιες άλλες 

όχι. Μελετώντας τις μορφές αυτές παρατηρούμε πως η μία αποτελεί 

εξέλιξη της άλλης. Μορφές, λοιπόν, του κράτους είναι το ενιαίο κράτος, 

το ομοσπονδιακό κράτος/ομοσπονδία κρατών, η συνομοσπονδία 

κρατών και η Ευρωπαϊκή Ένωση.       

         

 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   
         

 1.Ορολογικές παρατηρήσεις                      

           

 Για το χαρακτηρισμό του κράτους ήδη από την αρχαιότητα 

χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι όροι. Στην Ελλάδα έχει χρησιμοποιηθεί ο 

όρος «Πολιτεία» από τον Αριστοτέλη, ενώ οι αρχαίοι μας πρόγονοι 

χρησιμοποιούσαν τον όρο «πόλις» για το κράτος, καθώς ο όρος 

«κράτος» γι’ αυτούς είχε διαφορετική σημασία. Χρησιμοποιήθηκε 

ακόμα ο όρος «επικράτεια», ο οποίος αποδίδει τη χωρική διάσταση του 

κράτους.          

 Το κράτος, η πόλις και η πολιτεία είχαν κατά την αρχαιότητα 

διαφορετική σημασία από αυτή που τους αποδίδεται σήμερα. Έτσι, το 

κράτος, που σήμαινε την ισχύ αλλά και την πολιτική αρχή, την πολιτική 

εξουσία, στο νεοελληνικό λεξιλόγιο αποδίδει τον αρχαίο ελληνικό όρο 

«πόλις». Ο όρος «πολιτεία», που σήμερα χρησιμοποιείται και ως 

συνώνυμος του όρου «κράτος», κατά την αρχαιότητα είχε την έννοια 

του πολιτεύματος κι όχι μόνο, καθώς σήμαινε ακόμα, τόσο ένα σύστημα 

κανόνων για την οργάνωση της πολιτικής ζωής, όσο κι έναν τρόπο του 

«πολιτικώς είναι και πράττειν» στο πλαίσιο της πόλεως.     

 Στα συντάγματα της νεώτερης Ελλάδας, οι όροι κράτος, πολιτεία 

κι επικράτεια συναντώνται είτε ως μεμονωμένοι είτε ως 

συνυπάρχοντες. Ως πρώτο κείμενο αναφοράς μπορεί να θεωρηθεί το 

σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα, που αν και ήταν απλά η πρόταση ενός 

έξοχου απόγονου των Ελλήνων, εκπλήσσει όταν χρησιμοποιεί τους 



όρους «Ελληνική Δημοκρατία» για να υποδείξει το ελληνικό κράτος. Στα 

πρώτα επαναστατικά Συντάγματα- της Επιδαύρου, του Άστρους, της 

Τροιζήνος- διαπιστώνεται άγνοια του όρου κράτος, καθώς 

χρησιμοποιούνται οι όροι «ελληνική επικράτεια», «επικράτεια της 

Ελλάδος», «έθνος», «πατρίς», «ελληνική πολιτεία», ενώ στο 

«Ηγεμονικό» Σύνταγμα του1832 χρησιμοποιούνται και οι τρεις 

όροι(επικράτεια, πολιτεία, κράτος).Ο όρος κράτος υιοθετείται από το 

Σύνταγμα του 1844, που αναφέρεται στους νόμους του κράτους, ενώ 

στο σχετικό τίτλο γίνεται λόγος «περί συντάξεως της πολιτείας». Οι όροι 

κράτος, πολιτεία, επικράτεια υιοθετούνται και από τα Συντάγματα του 

1864, του 1911 και του 1952. Το Σύνταγμα του 1927 εισάγει την 

ορολογία «ελληνικό κράτος», την οποία όμως δεν υιοθετεί το Σύνταγμα 

του 1975, στο οποίο κράτος και πολιτεία αποτελούν όρους 

συνώνυμους, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται κι ο όρος επικράτεια
2
.

 Σχετικά με την ετυμολογία ο όρος «κράτος» και οι αντίστοιχοι 

προς αυτό ξένοι όροι διαφέρουν. Το κράτος προέρχεται από το ρήμα 

κρατώ που σημαίνει έχω ισχύ, υπερισχύω. Αντίθετα οι όροι «Etat, State, 

Stato, Staat, Estado» αποτελούν γλωσσική μετεξέλιξη του λατινικού 

«status»  που αποδίδει κατά κυριολεξία την κατάσταση του ίστασθαι, 

κατά το Μεσαίωνα, το νομικό καθεστώς των φυσικών προσώπων και, 

από το 16
ο
 αιώνα, την αναγωγή των τάξεων μιας ανθρώπινης κοινωνίας 

στο επίπεδο της πολιτικής της ενότητας. Πρόκειται για όρο που 

κατέλαβε τη θέση που ανήκε στην civitas, στο status civitatis, στο status 

rei publicae και στο status Romanus, όρους που χρησιμοποιούσαν οι 

Ρωμαίοι συγγραφείς και πολιτικοί προς υπόδειξη του ρωμαϊκού 

κράτους, τους τρεις δε πρώτους και μεταγενέστεροι συγγραφείς προς 

υπόδειξη του κράτους εν γένει
3
.     

 Ήδη όμως από το 16
ο
 αιώνα, ο όρος, πολύ πριν γενικευθεί η 

χρήση του στην Ευρώπη του 18
ου

 αιώνα, συναντάται σε εκπροσώπους

           

                 

2. Βλ. Κ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, Δεύτερη Έκδοση κατά το αναθεωρημένο Σύνταγμα, 

σελ. 48                 

3. Βλ. αναλ.  Κ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, Δεύτερη Έκδοση κατά το αναθεωρημένο 

Σύνταγμα, σελ. 49          

            



της λογοτεχνίας, όπως ο Shakesreare, στου οποίου το έργο «Η τραγωδία 

του Άμλετ, Πρίγκιπα της Δανίας», γνωστή είναι η φράση: «Something is  

rotten in the state of Denmark». Το πρώτο, όμως, επίσημο κείμενο, στο 

οποίο αποδίδεται το σύγχρονο περιεχόμενο της έννοιας κράτος, είναι η 

Συνθήκη της Βεστφαλίας(1648), όπου τα κράτη , κατά την έννοια της 

εθνικής κυριαρχίας, νοούνται ως «superiorem non recognoscentes». 

           

           

 2. Η ιστορία ως πηγή της έννοιας του κράτους 

           

 Ήδη από την αρχαιότητα υπήρχαν «κράτη», υπό την έννοια του 

γεωγραφικού χώρου που καταλαμβάνεται από σύνολο ανθρώπων 

υπαγόμενων σε κοινή εξουσία.      

 Πολλοί ήταν οι χώροι συμβίωσης ανθρώπων με κοινά ήθη και 

έθιμα, κοινά γλωσσικά, φυλετικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά, αλλά και χώροι συνύπαρξης πολυπληθών και 

ποικιλόμορφων κοινωνιών, όπως τα βασίλεια των Χαλδαίων, των 

Ασσυρίων και των Αιγυπτίων, οι πόλεις- κράτη της Αρχαίας Ελλάδας, η 

αρχαία Ρώμη που διέθεταν εδαφική έκταση (χώρα), πληθυσμό (λαό) και 

κεντρική εξουσία. Το ερώτημα που τίθεται στο σημείο αυτό είναι αν τα 

συστατικά στοιχεία αυτών των κοινωνιών είχαν το περιεχόμενο αυτών 

που σήμερα χαρακτηρίζουν το κράτος.       

 Η απάντηση που δίνεται στο ερώτημα αυτό δεν αναγνωρίζει στις 

κοινωνίες αυτές την ιδιότητα του κράτους, καθώς η έννοια του 

σύγχρονου κράτους διαφέρει από την έννοια των οργανωμένων 

κοινωνιών της αρχαιότητας. Έννοιες όπως σύνορα, θεσμοποίηση της 

εξουσίας, εθνικό συναίσθημα εμφανίστηκαν ως χαρακτηριστικά των 

βασιλείων της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, που προέκυψαν από το 

τέλος του 13
ου

 έως τα μέσα του 14
ου

 αιώνα, οπότε αρχίζει να 

μορφοποιείται το σύγχρονο κράτος, το μόνο που δικαιούται το όνομα
4
.

 Πολλοί ήταν, όμως, οι συγγραφείς που στάθηκαν επιφυλακτικοί

           

                
4. Βλ. Κ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, Δεύτερη Έκδοση κατά το αναθεωρημένο Σύνταγμα, 

σελ. 60            



απέναντι στον εντελώς νεοφανή χαρακτήρα του κράτους, καθώς 

υποστήριξαν ότι ανάμεσα σε αυτό και την αρχαία πόλιν υπάρχει μόνο 

διαφορά βαθμού ή τάξεως μεγέθους και όχι εννοιολογική διαφορά. 

Άλλοι βλέπουν την αρχαία πόλιν ως μακρινό προάγγελο του σύγχρονου 

κράτους. Παράλληλα, υπήρχαν απόψεις που υποστήριζαν πως οι 

φυλετικές κοινωνίες αντιπροσωπεύουν «κάτι λιγότερο», οι αρχαίες 

αυτοκρατορίες «κάτι περισσότερο» από κράτη, ενώ οι πόλεις της 

αρχαίας Ελλάδας  και η αρχαία Ρώμη αποτελούν κράτη σε εμβρυακή 

μορφή
5
.          

 Η άποψη για την πρώτη κατηγορία κοινωνιών είναι σίγουρα 

ορθή. Όμως, σε αρχαία βασίλεια, όπως της Αιγύπτου, αρχαίες 

αυτοκρατορίες, όπως της Κίνας, που και έδαφος και πληθυσμό και  

κεντρική εξουσία διέθεταν, δεν είναι δυνατόν να μην αποδοθεί ο 

χαρακτηρισμός «κράτη», σίγουρα όχι όμοιων με τα σημερινά. 

Αναμφισβήτητα, λοιπόν, η έννοια του κράτους έχει το χαρακτήρα ενός 

δυναμικά ιστορικού φαινομένου.        

           

 3. Η έννοια του κράτους εξελισσόμενη στο 

πλαίσιο του πολιτικού στοχασμού από την Ελληνική 

Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση      

           

  Το κρατικό φαινόμενο έχει τις ρίζες του στο μακρινό παρελθόν 

αφού πολύ πριν από τη διαμόρφωση του κράτους υπό τη σύγχρονη 

έννοια, ήδη από την ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα, αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης σπουδαίων πολιτικών στοχαστών, οι οποίοι 

αναφέρθηκαν σε αυτό αλλά και σε σχετικές με αυτό έννοιες. Ήταν 

μεγάλος ο διαλογισμός σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία και τις 

εκφάνσεις του, ως οργανωμένου πλαισίου διαβίωσης των ανθρώπινων 

κοινωνιών σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.      

 Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, δύο

           

                    

5. Βλ. Κ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο,  Δεύτερη Έκδοση κατά το αναθεωρημένο Σύνταγμα, 

σελ. 61                      



από τους πιο μεγάλους διανοητές της ελληνικής αρχαιότητας, οι οποίοι, 

αν και με διαφορετική ο καθένας προσέγγιση αναζητούν το καλύτερο 

πολίτευμα για την πόλη-κράτος,γιατί έτσι χαρακτήριζαν τότε αυτό που 

εμείς σήμερα αποκαλούμε «κράτος». Συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης 

ορίζει την πόλη-κράτος, εκ του σκοπού της, ως εξής: «Επειδή βλέπουμε 

ότι κάθε πόλις αποτελεί κοινωνία ανθρώπων και κάθε τέτοια κοινωνία 

έχει συσταθεί προς επιδίωξη ενός αγαθού (γιατί όλοι καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για την επίτευξη αυτού που θεωρούν αγαθό), είναι 

φανερό ότι όλες αυτές οι κοινωνίες αποβλέπουν σε ορισμένο αγαθό, 

και μάλιστα στο κυριότερο, που είναι ο σκοπός τον οποίο έχει η 

κυριότερη από τις κοινωνίες ανθρώπων και οι οποία περιλαμβάνει όλες 

τις άλλες. Αυτή είναι η αποκαλούμενη πόλις και πολιτική κοινωνία»
6
. Σε 

άλλο σημείο του έργου του δίνει τον εξής ορισμό: «Η (…) κοινωνία που 

σχηματίζεται από περισσότερες κωμοπόλεις είναι τέλεια πόλις, η οποία, 

πρέπει να λεχθεί, είναι αυτάρκης σε όλα, σχηματίστηκε για την 

επιβίωση και υπάρχει για το «ευ ζην» των πολιτών»
7
.     

 Ο Κικέρων, άλλος μεγάλος διανοητής, επηρεασμένος από την 

αρχαιοελληνική σκέψη, διατυπώνει τον εξής ορισμό της rei publicae και 

συγχρόνως του λαού ως συστατικού της στοιχείου: «Δημόσια υπόθεση 

[Πολιτεία] είναι λοιπόν η υπόθεση του λαού: ο δε λαός, όχι πλήθος 

ανθρώπων τυχαία συναθροισμένων, αλλά πολυπληθής ομάδα την 

οποία συνέχει συναίνεση δικαίου και κοινότητα συμφερόντων»
8
.                             

 Στα τέλη του Μεσαίωνα, τον όρο «κράτος» αλλά και σχετικές 

προς αυτό έννοιες χρησιμοποιούν πολλοί πολιτικοί στοχαστές. Αρχικά ο  

Niccolo Machiavelli δε διατύπωσε μεν άποψη ως προς το τι είναι 

κράτος, αλλά υπήγαγε σε αυτό ως έννοιες είδους τις «δημοκρατίες» και 

τις «ηγεμονίες», ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποίησε τους όρους «κρατικό 

συμφέρον (regione di stato)», στην προσπάθειά του να αναπτύξει το  

           

                

6. Βλ. Αριστοτέλους, Πολιτικά, βιβλ. Α’, κεφ.  1 «Επειδή πάσαν πόλιν… κοινωνία πολιτική»  

7. Βλ. Αριστοτέλους, Πολιτικά, βιβλ. Α’, κεφ.  2 « Η δ΄ εκ πλειόνων κωμών… του ευ ζήν»                          
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σελ. 52           

           

                 



πρόβλημα της αποτελεσματικής διακυβέρνησης
9
. Επιπλέον ο Jean Bodin 

με τον όρο «republicae» εισήγαγε την έννοια της κυριαρχίας ως 

στοιχείο του κράτους, είτε μοναρχικού είτε λαϊκού είτε 

αριστοκρατικού
10

. Παράλληλα ο Hugo Grotius, επηρεασμένος από τον 

Αριστοτέλη αλλά και τον Κικέρωνα, ορίζει την πολιτεία ως εξής: 

«Πολιτεία είναι τέλεια ένωση ελεύθερων ανθρώπων που έχει συσταθεί 

κατά χρήση των κανόνων του δικαίου και προς επίτευξη του κοινού 

συμφέροντος»
11

.         

  Όλες αυτές οι θεωρίες και οι ορισμοί που διατύπωσαν όλοι οι 

προαναφερθέντες πολιτικοί στοχαστές στην προσπάθειά τους να 

ερμηνεύσουν το κρατικό φαινόμενο, αναφερόμενοι στο κράτος ή σε 

συναφείς με αυτό έννοιες και χωρίς πάντοτε να διακρίνουν σαφώς 

κράτος και πολίτευμα, αν και  δε συγκροτούν θεωρία περί κράτος και 

δεν αποδίδουν ένα ολοκληρωμένο περιεχόμενο στην έννοιά του, 

προπαρασκευάζουν το έδαφος στο οποίο εδράζεται η αντίληψη για το 

κράτος ως πλαίσιο της πολιτικής εξουσίας.        

           

   4. Εξέλιξη της έννοιας του κράτους στο πλαίσιο 

της πολιτειολογίας        

           

 Η έννοια του κράτους εκτός από αντικείμενο του πολιτικού 

στοχασμού αποτέλεσε και αντικείμενο της πολιτειολογίας, καθώς και σε 

αυτόν τον τομέα οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν ήταν εξίσου πολλές και 

ενδιαφέρουσες.                                                                                                                           

 Στην αρχαία Ελλάδα αναπτύχθηκαν οι λεγόμενες «οργανικές 

θεωρίες». Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, το κράτος δημιουργείται από 

την έμφυτη ανάγκη που έχει ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον να   

           

                          

9. Βλ. Κ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, Δεύτερη Έκδοση κατά το αναθεωρημένο Σύνταγμα, 

σελ. 52                                

10. Βλ. Κ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, Δεύτερη Έκδοση κατά το αναθεωρημένο 

Σύνταγμα, σελ. 52                         

11. Βλ. Κ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, Δεύτερη Έκδοση κατά το αναθεωρημένο 

Σύνταγμα, σελ. 53         

           



             

δημιουργεί οργανωμένες κοινωνίες και να ζει μέσα σε αυτές, από την  

ίδια, δηλαδή, την κοινωνική φύση του ανθρώπου. Υπό αυτή την έννοια 

το κράτος αποτελεί φυσικό οργανισμό. Ως «φυσικό φαινόμενο» 

αντιλαμβάνεται ο Αριστοτέλης την κυριαρχική σχέση, που 

αναπτύσσεται μέσα στο κράτος και παρατηρείται σε όλα τα «σύνθετα 

πράγματα»
12

. Από την άλλη πλευρά, ο Πλάτων αντιλαμβάνεται το 

κράτος ως «άνθρωπον εν μεγάλω», ενώ υπάρχουν κι άλλες συναφείς 

θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες το κράτος αποτελεί πνευματικό ή 

ηθικό οργανισμό
13

.         

 Εκτός, όμως, από τις οργανικές θεωρίες υπήρχαν και οι 

«θεοκρατικές θεωρίες», που υποστηρίχθηκαν και στην αρχαιότητα 

αλλά και στο Μεσαίωνα από καθολικούς θεολόγους (Bossuet, Stahl) και  

σύμφωνα με τις οποίες θεωρίες, το κράτος είναι δημιούργημα θείας 

θέλησης
14

.          

 Κορύφωση δε του πολιτειολογικού στοχασμού αποτελεί η 

λεγόμενη γενική θεωρία του κράτους (ή γενική πολιτειολογία), που 

δημιουργήθηκε από τη γερμανική νομική επιστήμη του 19
ου

 αιώνα, με 

κυριότερους εκπροσώπους της, τους Paul Laband, Gerhard Meyer και 

Georg Jellinec, ο οποίος αντιμετώπισε το κράτος ως νομικό φαινόμενο, 

χωρίς όμως να αγνοεί το γεγονός πως η διαμόρφωση του κρατικού 

φαινομένου είναι αποτέλεσμα μιας μακράς ιστορικής διεργασίας. Έτσι  

όρισε το κράτος ως εξής: «Κράτος είναι λαός μόνιμα εγκατεστημένος σε 

ορισμένη χώρα και οργανωμένος σε νομικό πρόσωπο που ασκεί 

πρωτογενή εξουσία»
15

. Πρόκειται για έναν ορισμό που υιοθετούν 

πολλοί εκπρόσωποι τις ελληνικής συνταγματικής θεωρίας, όπως: 

«πολιτεία είνε(…) μόνιμος λαός εν ορισμένη χώρα οργανωμένος εις  

           

                         

12. Βλ. Α. Δημητρόπουλο, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α’, σελ. 114             

13. Βλ. Α. Δημητρόπουλο, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α’, σελ. 114                   

14. Βλ. Α. Δημητρόπουλο, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α’, σελ. 114                                  

15. Βλ. Κ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, Δεύτερη Έκδοση κατά το αναθεωρητικό Σύνταγμα, 

σελ. 53             

           

               



νομικόν πρόσωπον εξασκούν πολιτικήν εξουσίαν εξ ιδίου δικαίου»
16

, 

«κράτος είναι διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού μόνιμα 

εγκατεστημένου σε ορισμένη χώρα, που ασκεί αυτοδύναμη εξουσία»
17

 

και άλλοι.          

 Ακόμη, σύμφωνοι με τη θεωρία ότι το κράτος έχει νομική 

προσωπικότητα ήταν και οι Γάλλοι δημοσιολόγοι της ίδιας περιόδου, 

Audemar Esmein και Raymond Carre de Malberg. Σύμφωνα με τον 

πρώτο το κράτος είναι η νομική προσωπικότητα του έθνους, ενώ 

σύμφωνα με το δεύτερο στο έθνος προσδίδει ταυτότητα η οργάνωσή 

του υπό σύστημα κανόνων δικαίου, οπότε και συνιστάται σε κράτος. 

 Η θεωρία, όμως της νομικής προσωπικότητας του κράτους από 

την αρχή δέχτηκε πολλές κριτικές, καθώς πολλές θεωρίες περί κράτους 

την απέρριψαν ως μη ορθή. Οι σπουδαιότερες μεταξύ των θεωριών 

αυτών είναι  η «θετική θεωρία « του Leon Duguit και η «καθαρή θεωρία 

του δικαίου» του Hans Kelsen.                                         

 Ο Duguit καταπολέμησε την άποψη ότι το κράτος είναι νομικό 

πρόσωπο που διαθέτει πρωτογενή εξουσία. Κατά τη γνώμη του, το 

κράτος είναι ένα απλό πραγματικό γεγονός που συνίσταται στη 

διάκριση μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων, η οποία ως στοιχείο 

του κράτους σημαίνει απλώς την επιβολή της βούλησης ορισμένων 

πάνω στους υπόλοιπους ως πραγματικό γεγονός και όχι το ότι η 

βούληση των μεν αξιολογείται ως ανώτερη από τη βούληση των δε. Η 

επιβολή της θέλησης των κυβερνωμένων επί των κυβερνώντων 

στηρίζεται στο γενικό κανόνα του δικαίου (regle de droit) και όχι στην 

άποψη ότι η εξουσία αποτελεί δικαίωμα που ανήκει στο Κράτος. Έτσι 

ερμήνευσε την έννοια του κράτους ως εξής: « επιβολή της θέλησης των 

κυβερνώντων στους κυβερνωμένους, υπό τον διπλό περιορισμό της 

οργάνωσης και του ελέγχου των δημόσιων υπηρεσιών οριοθετημένου 

εδαφικού χώρου»
18

.          

 Ο Kelsen, από την άλλη πλευρά, ήταν αντίθετος και προς την   

           

                  

16. Βλ. Ν. Σαρίπολο, Συνταγματικόν Δίκαιον, Τόμος Α’, 3
η
 Έκδοση, σελ. 126        

17. Βλ. Κ. Γεωργόπουλο, Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, 3
η
 Έκδοση, σελ. 15       

18. Βλ. Κ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, Δεύτερη Έκδοση κατά το αναθεωρημένο 

Σύνταγμα, σελ. 56             



κλασική αλλά και προς τη θετική θεωρία, καθώς δε θεμελίωσε την 

έννοια του κράτους στο έμψυχο στοιχείο, όπως εκείνες. Αντίθετα 

ταύτισε το κράτος με το δίκαιο υποστηρίζοντας ότι: «Κράτος είναι το 

σύνολο των νομικών κανόνων που ισχύουν εκάστοτε σε ορισμένο 

λαό»
19

. Το κράτος, εφόσον αποτελεί προσωποποίηση των νομικών 

κανόνων, ανήκει στον κόσμο των ιδεών. Είναι σύνολο κανόνων που δε 

ρυθμίζουν το «είναι» (sein), αλλά το «δέον γενέσθαι» (sollen)
20

. 

 Και η θεωρία του Duguit όμως και η θεωρία του Kelsen, παρά την 

καινοτομία τους, δεν επέτυχαν να επικρατήσουν. Η αποτυχία της 

πρώτης οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ικανοποιεί κατά το θετικό τμήμα 

της. Η έννοια του κανόνα δικαίου στην οποία ο Duguit προσπάθησε να 

θεμελιώσει τη θεωρία του είναι ασαφής και αναπόδεικτη. Η δεύτερη 

απέτυχε, γιατί δεν είναι δυνατόν η θεωρία περί του κράτους να ανήκει 

μόνο στον κόσμο των ιδεών και να μην αναγνωρίζει τα πραγματικά 

στοιχεία.             

           

 5. Σύγχρονες θεωρίες για την έννοια του κράτους

           

 Η εξέλιξη της έννοιας του κράτους πραγματοποιήθηκε τις 

τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο της πολιτικής επιστήμης, σε 

συνδυασμό με το φαινόμενο της εξουσίας γενικότερα και την έννοια 

της πολιτικής.         

 Στη δεκαετία του 1970 κυριάρχησαν οι εκδοχές της μαρξιστικής-

λενινιστικής θεωρίας για την έννοια του κράτους. Σύμφωνα με αυτή τη 

θεωρία το κράτος είναι η πολιτική οργάνωση της οικονομικά κυρίαρχης 

τάξης, που έχει ως σκοπό τη διαχείριση του υφιστάμενου οικονομικού 

καθεστώτος και την εξουδετέρωση της αντίστασης των άλλων τάξεων. 

Το κράτος είναι «μηχανή», που έχει ως προορισμό τη διατήρηση μιας

           

             

19. Βλ. Κ. Γεωργόπουλο (τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επίτομο Συνταγματικό 

Δίκαιο, Ένατη Έκδοση, σελ. 23                 

20. Βλ. Κ. Γεωργόπουλο(τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επίτομο Συνταγματικό 

Δίκαιο, Ένατη Έκδοση, σελ. 23                      

                      

                                                                                                     



τάξης πάνω στην άλλη
21

. Μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο αναπτύχθηκαν 

στο πλαίσιο της νεομαρξιστικής σκέψης διάφορες άλλες απόψεις για 

την έννοια του κράτους. Ο A. Gramsci διέκρινε την «κοινωνία των 

πολιτών», ως το σύνολο της κοινωνίας, που ασκεί μία ιδεολογική και 

πολιτική «ηγεμονία», και την «πολιτική κοινωνία», ως το «κράτος» με 

τη στενή έννοια του όρου
22

. Κατά τον Gramsci: «Αυτά τα δύο επίπεδα 

αντιστοιχούν, αφενός, στη λειτουργία της «ηγεμονίας» που ασκεί στο 

κοινωνικό σύνολο η κυρίαρχη ομάδα και, αφετέρου, στην «άμεση 

κυριαρχία», που ασκείται διαμέσου του κράτους και της κυβέρνησης. Γι’ 

αυτόν κράτος σημαίνει: «κοινωνία πολιτών και πολιτική κοινωνία»
23

. 

 Ακολούθησε στη Γαλλία η στρουκτουραλιστική ανάλυση του L. 

Althusser, ο οποίος αντιδιέστειλε τον κρατικό μηχανισμό καταστολής 

προς τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους (σχολείο, εκκλησία 

κλπ.)
24

. Ο Althusser αντιλαμβάνεται το κράτος, όχι μόνο ως αυτό το 

μηχανισμό καταστολής, αλλά και με την έννοια των μηχανισμών που 

παράγουν και αναπαράγουν ιδεολογία ακόμη κι αν είναι <<ιδιωτικοί>>.  

 Τέλος, ο Ν. Πουλαντζάς στην πρώτη φάση του έργου του, που 

τοποθετείται στα πολιτικά συμφραζόμενα της εποχής του(1968-1978), 

επέβαλλε την έννοια της σχετικής αυτονομίας του κράτους απέναντι 

στις κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις και μερίδες, ενώ στην όψιμη φάση του 

έργου του καταλήγει στην έννοια του κράτους ως σχέσης. Έτσι ορίζει το 

κράτος ως «υλική συμπύκνωση ενός συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα 

σε τάξεις ή μερίδες τάξεως, έτσι όπως εφαρμόζεται πάντοτε με ειδικό 

τρόπο, μέσα στο κράτος»
25

.               

           

 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ       

           

 Παράλληλα με την εξέλιξη της έννοιας του κράτους παρατηρείται

           

                   

21. Βλ. Α. Δημητρόπουλο, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α’, σελ. 115              

22. Βλ. Α. Δημητρόπουλο, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α’, σελ. 115         

23. Βλ. Ε. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου Ι’, σελ. 225              

24. Βλ. Α. Δημητρόπουλο, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α’, σελ. 115              

25. Βλ. Α. Δημητρόπουλο, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α’, σελ. 115      

            



και μία μορφική εξέλιξη του κράτους. Με κριτήριο τον τρόπο 

οργάνωσης της κρατικής κυριαρχίας, η θεωρία διακρίνει τα κράτη σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες: το ενιαίο κράτος και το σύνθετο κράτος, ενώ 

ως ιδιαίτερα μορφώματα εμφανίζονται η συνομοσπονδία κρατών και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση.        

           

 1. Ενιαίο κράτος       

 Ενιαίο είναι το κράτος στο οποίο η ίδια κρατική εξουσία ασκείται 

ενιαία σε όλη την επικράτεια. Εμφανίζεται ως μια συμπαγής οντότητα,  

μη διαιρούμενη σε ομόσπονδα κρατίδια
26

. Στο ενιαίο κράτος δεν 

υπάρχουν οι περισσότερες εξουσίες και τα περισσότερα Συντάγματα 

που υπάρχουν στα ομόσπονδα κρατίδια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

συγκεντρωτικής άσκησης της εξουσίας αποτελεί το εθνικό κράτος, που 

προέκυψε, εφόσον η νέα δομή της εξουσίας, μετά την κατάλυση της 

φεουδαρχίας, επέβαλε συγκεντρωμένη άσκησή της. Παράδειγμα 

ενιαίου εθνικού κράτος από την ιστορία αποτελεί η Γαλλία, η οποία ήδη 

από τα 1971, είχε περιλάβει στα Συντάγματά της διάταξη σύμφωνα με 

την οποία: «Το Βασίλειο είναι ένα και αδιαίρετο», τονίζοντας το ενιαίο 

της μορφής του κράτους και αποθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια 

«ομοσπονδοποίησής» του
27

.       

 Σε συνταγματικοπολιτικές και ιστορικές ιδιαιτερότητες οφείλεται 

το γεγονός πως ορισμένα σύγχρονα κράτη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, 

διατηρούν τη μορφή του ενιαίου κράτους. Η απόλυτη όμως 

συγκέντρωση της εξουσίας δυσχεραίνει τη λειτουργία του κρατικού 

μηχανισμού, κάτι που καθιστά αναγκαίο, ως λύση, το μετριασμό της, 

υπό τη μορφή της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης στο σύγχρονο 

κράτος.          

           

              

26. Βλ. Α. Δημητρόπουλο, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α’, σελ. 150     

27. Βλ. Κ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, Δεύτερη Έκδοση κατά το αναθεωρημένο 

Σύνταγμα, σελ. 80         

           

           

           

           



     2. Σύνθετο κράτος     

 Η δυσκολία που δημιουργούσε το ενιαίο κράτος στη λειτουργία 

του κρατικού μηχανισμού, σε συνδυασμό με τις συνταγματικοπολιτικές 

εξελίξεις αλλά και άλλους παράγοντες, στάθηκε αιτία, ώστε πολλά 

κράτη να λάβουν τη σύνθετη μορφή. Το σύνθετο κράτος εμφανίζεται 

υπό τη μορφή του ομοσπονδιακού κράτους ή ομοσπονδίας κρατών. 

            

 Α. Ομοσπονδιακό κράτος      

 Το ομοσπονδιακό κράτος (Etat federal-Bndesstaat) αποτελείται 

από περισσότερα ομόσπονδα κράτη
28

. Η μορφή αυτή κράτους προήλθε 

ιστορικά από τη συνένωση περισσότερων κρατών, τα οποία όμως 

διατήρησαν μέχρις ενός βαθμού την αυτονομία τους. Το ομοσπονδιακό 

κράτος δημιουργείται με δυο τρόπους: είτε ενιαία κράτη με τη θέλησή 

τους συμφωνούν να συγκροτήσουν ομοσπονδιακό κράτος, είτε λόγω 

της διάσπασης ενιαίου κράτους. Με τον πρώτο τρόπο σχηματίζονται 

κατά κανόνα τα ομοσπονδιακά κράτη, ενώ με το δεύτερο το 

ομοσπονδιακό κράτος δημιουργείται προκειμένου να μην αποσχισθούν 

τοπικά συγκεντρωμένες εθνότητες ή κοινότητες, οι οποίες διαθέτουν 

φυλετικά, γλωσσικά ή άλλα χαρακτηριστικά που έρχονται σε αντίθεση 

με αντίστοιχα χαρακτηριστικά άλλων εθνοτήτων ή κοινοτήτων, μια 

αντίθεση που καθιστά αδύνατη τη μεταξύ τους συνύπαρξη σε ενιαίο 

κράτος
29

.          

 Το ομοσπονδιακό κράτος είναι μορφή με ιδιαίτερο 

(ομοσπονδιακό) Σύνταγμα και ιδιαίτερα (ομοσπονδιακά) όργανα 

(νομοθετικά, διοικητικά, δικαστικά). Τη χώρα και το λαό του  

ομοσπονδιακού κράτους αποτελούν οι χώρες και οι λαοί των 

ομόσπονδων κρατών αντίστοιχα. Στην κρατική οργάνωση του 

ομοσπονδιακού κράτους υπάρχει το σύστημα των δύο Βουλών. Η μία 

αποτελείται από εκπροσώπους του λαού και η άλλη από εκπροσώπους

           

                    

28. Βλ. Α. Δημητρόπουλο, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α’, σελ. 150                
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των ομόσπονδων κρατών
30

.       

 Τα ομόσπονδα κράτη που αποτελούν το ομοσπονδιακό κράτος 

διαθέτουν χώρα, λαό και εξουσία. Έχουν, όμως, παραχωρήσει τις 

αρμοδιότητες που αναφέρονται στην εξωτερική πολιτική και τη διεθνή 

εκπροσώπηση, την άμυνα και την οικονομία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα 

έχουν δικό τους Σύνταγμα και διαθέτουν νομοθετική, εκτελεστική και 

δικαστικά εξουσία
31

.        

 Μεγάλο πλεονέκτημα του ομοσπονδιακού κράτους είναι ότι 

επιτρέπει στα ομόσπονδα κράτη να διατηρούν έως ένα βαθμό την 

αυτονομία τους. Η οργάνωσή του επιτρέπει σε μερικότερες ομάδες του 

πληθυσμού να διαφυλάσσουν τις ιδιαιτερότητές τους. Επίσης επιτρέπει 

την εξασφάλιση «αυτοκυβέρνησης» και τη δημιουργία ενιαίας κρατικής 

οντότητας. Βασικό μειονέκτημά του όμως είναι ότι ενισχύονται οι 

κεντρόφυγες τάσεις και γι’ αυτό η οργανωτική αυτή μορφή 

αποφεύγεται από κράτη με προβλήματα μειονοτήτων.                    

  Όμως, η ομοσπονδιακή μορφή κράτους δεν αρκεί για να 

κρατήσει ενωμένα τα ομόσπονδα κράτη, όπως συνέβη στην ΕΣΣΔ, την 

πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την πρώην 

Τσεχοσλοβακία. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως το Καμερούν 

που από ομοσπονδιακό κράτος έγινε ενιαίο.         

 Το πρώτο χρονικά ομοσπονδιακό κράτος στον κόσμο είναι οι ΗΠΑ 

από το 1787, ενώ στην Ευρώπη το αρχαιότερο ομοσπονδιακό κράτος 

είναι η Ελβετία από το 1848. Στην εποχή μας υπάρχουν 23 

ομοσπονδιακά κράτη από τα οποία 6 βρίσκονται στην Ευρώπη (Ελβετία, 

η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Αυστρία, Βέλγιο, η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη και η Ρωσία), 7 στην Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό, 

Βραζιλία, Αργεντινή, Βενεζουέλα, Άγιος Χριστόφορος-Νέβις), 4 στην 

Αφρική (Νιγηρία, Αιθιοπία, Κομόρες, Σουδάν), 4 στην Ασία (Ινδία, 

Μαλαισία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Πακιστάν), 2 στην Ωκεανία  
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(Αυστραλία, Ηνωμένα Κράτη της Μικρονησίας)
32

.     

           

 Β. Ομοσπονδία κρατών         

 Η εξέλιξη της ιστορίας έδειξε πως οι διεθνείς συνεργασίες μπορεί 

να οδηγήσουν στο σχηματισμό διεθνών οργανισμών. Η εξέλιξη 

διεθνούς οργανισμού μπορεί να οδηγήσει σε μετατροπή σε κρατική 

οντότητα. Η εξέλιξη συνεργασιών διεθνούς δικαίου μεταβάλλεται σε 

κρατική μορφή. Τα μορφώματα, δηλαδή, του διεθνούς δικαίου 

μεταλλάσσονται σε κρατικά μορφώματα. Πρόκειται για «μετάβαση σε 

άλλο γένος»
33

. Όπως στην αρχαιότητα η συνταγματικοπολιτική εξέλιξη 

οδήγησε στη δημιουργία ομοσπονδιακού κράτους, έτσι και σήμερα 

περιφερειακές διακρατικές ενώσεις οδηγούνται στη δημιουργία 

κρατικού μορφώματος ομοσπονδιακού τύπου.     

 Τα κρατικά αυτά μορφώματα ανήκουν στο ευρύτερο τύπο του 

ομοσπονδιακού κρατικού μορφώματος. Πολύ πιθανή είναι η 

δημιουργία ομοσπονδίας, η οποία να παρουσιάζει διαφορές από το 

κλασικό ομοσπονδιακό κράτος. Μπορεί να παρουσιάζει μεγαλύτερη 

χαλαρότητα στους δεσμούς και να διατηρεί περισσότερη αυτονομία 

στα κράτη-μέλη. Άλλωστε δε θα ήταν σωστή η προσδοκία στην κατ’ 

ανάγκη δημιουργία ενός κρατικού μορφώματος «κατ’ εικόνα» και «καθ’ 

ομοίωση» των σύγχρονων ομοσπονδιακών τύπων
34

.    

 Στην παρούσα ιστορική φάση εμφανίζονται ομοσπονδιακά 

κρατικά μορφώματα, τα οποία διαφέρουν από τα σύγχρονα 

μορφώματα ομοσπονδιακής μορφής και μόνο η ιστορική εξέλιξη θα 

δείξει αν αυτή η διαφορετικότητά τους θα σταθεί αρκετή για να 

διατηρηθούν ή αν τελικά θα εξομοιωθούν προς τα ομοσπονδιακά 

κράτη.           

 Η «ομοσπονδία κρατών» αποτελεί κρατικό ομοσπονδιακό 

μόρφωμα που έχει προέλθει από μετάλλαξη. Αρχικά ο όρος  
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χρησιμοποιείτο ως συνώνυμος ως συνώνυμος του όρου 

«συνομοσπονδία κρατών». Σήμερα όμως γίνεται διάκριση ανάμεσά 

τους, ακριβώς επειδή ο όρος «ομοσπονδία κρατών» αποδίδει νέο τύπο 

κρατικού ομοσπονδιακού μορφώματος, ενώ ο όρος «συνομοσπονδία 

κρατών» αποδίδει το κλασικό νομικό μόρφωμα διεθνούς δικαίου. Η 

έννοια «ομοσπονδία κρατών» ανήκει πάντοτε στην ευρύτερη έννοια 

του ομοσπονδιακού κρατικού μορφώματος, διαφέρει όμως από το 

ομοσπονδιακό κράτος με τη στενή έννοια του όρου.      

 Στη σύγχρονη εποχή οι ομοσπονδίες κρατών σπάνια κάνουν την 

εμφάνισή τους. Όταν εμφανιστούν διατηρούνται για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα, καθώς έχουν μεταβατικό χαρακτήρα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ομοσπονδιών κρατών στη σύγχρονη 

εποχή αποτελούν η Συνομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών από το 

1777 έως την εφαρμογή του Συντάγματος του 1787, που δημιούργησε 

το Ομοσπονδιακό Κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, η Γερμανική 

Συνομοσπονδία (1815-1866), η Συνομοσπονδία της Βόρειας Γερμανίας 

(1867-1871) και η Αυστροουγγρική Ομοσπονδία που ιδρύθηκε το 1867 

και διατηρήθηκε έως το 1916
35

.      

           

 3. Συνομοσπονδία Κρατών    

 Συνομοσπονδία κρατών είναι η με βάση συνθήκη διεθνούς 

δικαίου διαρκής συνεργασία κυρίαρχων κρατών για την επίτευξη ενός ή 

περισσοτέρων σκοπών
36

. Χαρακτηριστικό της συνομοσπονδίας κρατών 

είναι η απουσία υπερκείμενης έννομης τάξης. Τα κράτη που τη 

συγκροτούν διατηρούν ακέραια την εθνική τους κυριαρχία 

αναλαμβάνουν, όμως, την υποχρέωση, βάσει συνθήκης, να 

συνεργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς για την επίτευξη ενός ή 

περισσοτέρων σκοπών  οικονομικού, αμυντικού ή άλλου περιεχομένου.                                    

 Ο συντονισμός των κρατών-μελών είναι έργο ενός ή   

περισσοτέρων οργάνων τα οποία συγκροτούνται από εκπροσώπους των
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κρατών-μελών. Οι αποφάσεις των οργάνων αυτών λαμβάνονται 

ομόφωνα ή με μεγάλη πλειοψηφία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 

υπάρχει δικαίωμα αρνησικυρίας κάθε κράτους-μέλους
37

.Η 

συνομοσπονδία κρατών δε διαθέτει Σύνταγμα αλλά διεθνές κείμενο, 

που την εντάσσει στη διεθνή έννομη τάξη. Ιδιαίτερα ενδιαφέρει το 

διεθνές δίκαιο. Παράλληλα ενδιαφέρει και το εσωτερικό δημόσιο 

δίκαιο, καθώς υπήρξε πρόγονος πολλών ομοσπονδιακών κρατών. 

 Οι συνομοσπονδίες κρατών δεν αποτελούν νέο, αλλά πολύ 

παλαιό φαινόμενο, πράγμα που φανερώνει πόσο αναγκαία, σε όλες τις 

εποχές, καθίσταται η συνεργασία των λαών για την επίτευξη κοινών 

σκοπών. Απαντώνται ήδη στην αρχαιότητα, με παραδείγματα, στην 

απλούστερη μορφή της, τις συμμαχίες και, στη σύνθετη μορφή της, τις 

συμπολιτείες, όπως η αρχαϊκή συμπολιτεία στην Ελλάδα και η 

συνομοσπονδία των λατινικών πόλεων στην Ιταλία.   

 Κοινό χαρακτηριστικό και των συμμαχιών αλλά και των 

συμπολιτειών της αρχαίας Ελλάδας ήταν το εθνικό και το θρησκευτικό 

στοιχείο. Οι πόλεις που κατάγονταν από κοινό έθνος επέλεγαν κοινό 

τόπο για την καθίδρυση του βωμού λατρείας της θεότητας στην οποία 

πίστευαν και όπου γινόταν η συνάντηση των αντιπροσώπων τους. 

 Γνωστές, ακόμα, κατά την αρχαιότητα ήταν οι λεγόμενες 

«αμφικτιονίες», οι οποίες φέρουν ομοιότητες με τον τύπο της 

συνομοσπονδίας κρατών. Αμφικτιονίες ονομάζονταν οι ενώσεις των 

αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών. Οι αμφικτιονίες αρχικά είχαν 

θρησκευτικούς σκοπούς, οι οποίοι, όμως, στην πορεία της εξέλιξής τους 

διευρύνθηκαν. Όργανο της αμφικτιονίας ήταν το «αμφικτιονικό 

συνέδριο», στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι των πόλεων-κρατών
38

.

 Στα νεώτερα χρόνια χαρακτηριστικά παραδείγματα 

συνομοσπονδίας κρατών αποτελούν η Συνομοσπονδία των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Βορείου Αμερικής (1781-1789) που μετεξελίχθηκε στο 

ομοσπονδιακό κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η 

Ελβετική Συνομοσπονδία, που μετεξελίχθηκε σε ομοσπονδιακό κράτος
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το 1848, η Γερμανική Συνομοσπονδία (1815- 1866), η Συνομοσπονδία 

της Βόρειας Γερμανίας (1867-1871) και η Αυστροουγγρική 

Συνομοσπονδία (1867-1816)
39

.       

 Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, άρχισαν να δημιουργούνται 

περισσότεροι υπερεθνικοί οργανισμοί, με σκοπό την ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ γειτονικών κυρίως κρατών και την ενίσχυση των 

μεταξύ τους σχέσεων. Έτσι σχηματίστηκαν διακρατικές οντότητες, 

συνδεόμενες με στενούς οικονομικούς και άλλους δεσμούς, όπως η 

Αφρικανική Ένωση.        

 Επιπλέον πρόσφατο παράδειγμα συνομοσπονδίας κρατών, που 

όμως δε διήρκησε πολύ, ήταν η Συνομοσπονδία της Σενεγάλης και της 

Γκάμπιας (1981-1989) και, πιο παλιά η Γαλλο-αφρικανο-μαυριτανική 

Συνομοσπονδία, την οποία προέβλεπε το Σύνταγμα της Ε΄ Γαλλικής 

Δημοκρατίας (1958) και η οποία διαλύθηκε δύο χρόνια αργότερα
40

. 

           

 4. Ευρωπαϊκή Ένωση       

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ιδιαίτερη μορφή ομοσπονδίωσης 

κρατών, η οποία βρίσκεται στη φάση της μετάλλαξης σε ομοσπονδιακό 

κρατικό μόρφωμα
41

. Δεν αποτελεί ομοσπονδιακό κράτος με την κλασική 

έννοια του όρου, αλλά αποτελεί ένα ιδιότυπο μόρφωμα που φέρει 

χαρακτηριστικά τόσο της συνομοσπονδίας (κανόνας ομοφωνίας για τη 

λήψη των αποφάσεων) όσο και του ομοσπονδιακού κράτους (το δίκαιο 

που παράγει αποτελεί εφαρμοστέο δίκαιο των κρατών-μελών με ισχύ 

υπέρμετρη των αντίστοιχων εθνικών νομοθεσιών).   

 Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε και πιο παλιά, απλά μετά 

το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο μπόρεσε να ξεφύγει από το θεωρητικό επίπεδο 

και να γίνει πράξη. Αφετηρία για την υλοποίηση της αποτελούν οι τρεις 

ιδρυτικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: α)η Συνθήκη για την
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Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), που υπογράφηκε 

στο Παρίσι στις 18 Απριλίου 1951 και τελικά τέθηκε σε ισχύ στις 23 

Ιουλίου 1952. Τα συμβαλλόμενα μέλη ήταν έξι: Γαλλία, Δυτική 

Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες, β)η Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΟΚ) και γ)η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) που υπογράφηκαν στη Ρώμη στις 

25 Μαρτίου και τέθηκαν σε ισχύ στη 1 Ιανουαρίου 1958
42

.  

 Μετά την υπογραφή των παραπάνω ιδρυτικών συνθηκών από τα 

έξι ιδρυτικά κράτη σύντομα έφθασε η επιτυχία που οδήγησε στη 

διεύρυνση των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων με την προσχώρηση σε αυτές 

τριών ακόμη ευρωπαϊκών χωρών: της Μεγάλης Βρετανίας, της Δανίας 

και της Ιρλανδίας. Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 22 

Ιανουαρίου 1971 και τέθηκε σε ισχύ στη 1 Ιανουαρίου 1972. Στη 

συνέχεια εντάχθηκε η Ελλάδα στη 1 Ιανουαρίου 1981 και η Ισπανία με 

την Πορτογαλία από την 1
η
 Ιανουαρίου 1986. Από την 1

η
 Ιανουαρίου 

1995 προσχώρησαν η Αυστρία, η Σουηδία και η Φιλανδία και 

πραγματοποιείται η Ευρώπη των δεκαπέντε (15) και από το 2004 η 

Ευρώπη των είκοσι πέντε (25)
43

.      

 Μετά την ένταξη των νέων κρατών-μελών και τη διεύρυνση έτσι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγιναν προσπάθειες για να ενισχυθεί ο 

βαθμός ενοποίησής τους. Πρώτη κίνηση ήταν η υπογραφή το 1965 της 

Συνθήκης Συγχώνευσης των κοινοτικών οργάνων, η οποία ίσχυσε στη 1 

Ιουλίου 1967. Ακολούθησε η υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής πράξης 

που ισχύει από τη 1 Ιουλίου 1986. Τέλος, μεγάλο βήμα ήταν η Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ στις 7 

Φεβρουαρίου 1992. Με τη συνθήκη αυτή η ΕΟΚ μετονομάστηκε σε 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) και ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενώ 

παράλληλα εισήγαγε ενιαίο νόμισμα, το Ευρώ, προκειμένου να 

επιτευχθεί Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ακόμη στόχοι της 

συνθήκης αυτής είναι η εφαρμογή κοινής εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφάλειας μεταξύ των κρατών- μελών, καθώς και η ανάπτυξη
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συνεργασίας σε τομείς όπως η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές 

υποθέσεις
44

.            

 Με την ψήφιση του κυοφορούμενου ευρωπαϊκού Συντάγματος η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταβληθεί, ίσως με «ατέλειες» με τη σημερινή 

λογική, σε κρατική οντότητα. Φυσικά ότι ένα μόρφωμα δεν έχει πλήρως 

εξελιχθεί δε σημαίνει ότι δεν έχει μεταβληθεί η ποιότητά του και ότι 

δεν έχει μετατραπεί από διεθνολογικό οργανισμό σε κρατικό μόρφωμα. 

Από τη δημιουργία του μορφώματος μέχρι και τη μεταμόρφωσή του, το 

ζήτημα αφορά ποσοτικές αλλαγές, οι οποίες, όμως, αφορούν την 

ολοκλήρωση και όχι την αλλαγή της ποιότητας, που έχει ήδη επέλθει. 

Με την ψήφιση του ευρωπαϊκού Συντάγματος η μεγάλη αλλαγή θα έχει 

επέλθει, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μεταβληθεί σε κράτος, 

ίσως «ατελές», αλλά σίγουρα κράτος. Η μεταβολή αυτή δεν αναιρεί την 

ύπαρξη ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες, όμως, δεν αναιρούν την κρατική 

φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45

.      

           

  ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ     

           

 Συμπερασματικά, το «κράτος» δεν είναι μια έννοια που έκανε την 

εμφάνισή της στη σύγχρονη εποχή, ενώ παλαιότερα δεν υπήρχε. Αν 

μάλιστα λάβουμε υπόψη μας πως ο εντοπισμός του προσδιορίζεται με 

τη συνδρομή των τριών στοιχείων (λαός, χώρα, εξουσία), 

συμπεραίνουμε πως είναι πολύ παλαιό. Κι αυτό γιατί στην αρχαιότητα 

υπήρχαν βασίλεια και αυτοκρατορίες που διέθεταν αυτά τα στοιχεία, 

οπότε δεν είναι δυνατόν να μη χαρακτηριστούν «κράτη», όχι όμοια με 

τα σημερινά, όμως κράτη. Αντιλαμβανόμαστε έτσι πως το κράτος είναι 

ένα καθαρά ιστορικό φαινόμενο.      

 Η έννοια του κράτους, λοιπόν, έχοντας τις ρίζες της στο μακρινό 

παρελθόν, ακολούθησε μια μακρά εξελικτική πορεία μέχρι να λάβει το 

περιεχόμενο που έχει σήμερα. Από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη 

εποχή, με την ερμηνεία της έννοιας του όρου καταπιάστηκαν,  
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  όπως είδαμε παραπάνω, σπουδαίοι άνθρωποι του πνεύματος, 

πολιτικοί στοχαστές, εκπρόσωποι της πολιτειολογίας, συγγραφείς, 

φιλόσοφοι. Όλοι αυτοί, βλέποντας το κρατικό φαινόμενο ο καθένας 

από τη δική του οπτική γωνία, χρησιμοποίησαν διάφορους όρους για να 

το χαρακτηρίσουν και διατύπωσαν διάφορους ορισμούς και θεωρίες γι’ 

αυτό ή παρεμφερείς με αυτό έννοιες προκειμένου να αποδώσουν ένα 

περιεχόμενο στην έννοιά του.          

 Όλες αυτές οι θεωρίες και οι ορισμοί, που συχνά έρχονταν και σε 

αντίθεση μεταξύ τους, αν και δεν κατάφεραν να δώσουν από κοινού 

ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο στην έννοια του κράτους, ωστόσο, 

δημιούργησαν το έδαφος πάνω στο οποίο δομήθηκε το σύγχρονο 

κράτος. Μέσα από τη μελέτη και την έρευνα τόσων αιώνων προέκυπτε 

όλο και κάτι καινούριο για την έννοια του κράτους, μέχρι που 

συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να οριστεί σήμερα 

το κράτος ως η οργανωμένη κοινωνία ανθρώπων, εγκατεστημένων σε 

συγκεκριμένη χώρα, η οποία ασκεί στα μέλη της αυτοδύναμη εξουσία 

και έχει τη μορφή του νομικού προσώπου.     

 Το κράτος, εξελισσόμενο μέσα στην ιστορία, έλαβε περισσότερες 

από μια μορφές. Η μορφική αυτή ποικιλία που παρουσίασε ήταν 

αποτέλεσμα, όπως είδαμε, συνταγματικοπολιτικών εξελίξεων αλλά και 

άλλων παραγόντων. Όπως εξελικτική πορεία ακολούθησε η έννοια του 

κράτους, εξελικτική πορεία παρατηρείται πως ακολούθησαν και οι 

μορφές του. Πέντε είναι οι μορφές που σημειώνονται (ενιαίο κράτος, 

ομοσπονδιακό κράτος, ομοσπονδία κρατών, συνομοσπονδία κρατών, 

ευρωπαϊκή ένωση) και η μια παρουσιάζεται ως εξέλιξη της άλλης με 

εξαίρεση την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί ιδιαίτερη μορφή 

ομοσπονδίωσης, που θα μεταβληθεί σε κρατική οντότητα με την 

ψήφιση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.          

 Εν κατακλείδι, το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι σίγουρα πως 

τόσο το κρατικό φαινόμενο, όσο και οι μορφές του είναι το αποτέλεσμα 

μιας μακράς ιστορικής διεργασίας και εξελικτικής διαδικασίας. 

Μολονότι έχει διατυπωθεί ένας πλήρης ορισμός για το κράτος, θεωρίες 

γι’ αυτό εξακολουθούν να διατυπώνονται και σήμερα. Σίγουρα κάθε 

θεωρία για το κράτος έχει τις καταβολές και τους στόχους της, 

ιδεολογικούς και πολιτικούς. Αυτό που πρέπει, όμως, να προσεχθεί 



είναι κάθε θεωρία να διαθέτει εσωτερική συνοχή, ευρηματικότητα, να 

ερμηνεύει χωρίς κενά και εσωτερικές αντιφάσεις, να έχει μεθοδολογική 

επάρκεια και σοβαρότητα και, κυρίως, να διατυπώνεται με λόγο 

ορθολογικά συγκροτημένο και όχι ιδεοληπτικό.    

           

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ       

 Το κείμενο αναφέρεται στην εξέλιξη της έννοιας του κράτους και 

των μορφών του. Αρχικά γίνονται εννοιολογικές παρατηρήσεις για τον 

όρο «κράτος» και άλλους παρεμφερείς όρους από την αρχαιότητα μέχρι 

τη Συνθήκη της Βεστφαλίας, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται η ιστορία 

ως πηγή της έννοιας του κράτους. Παρακάτω τονίζεται η εξέλιξη της 

έννοιας του κράτους στο πλαίσιο του πολιτικού στοχασμού από την 

Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση και υπογραμμίζονται οι ορισμοί του 

Αριστοτέλη και του Κικέρωνα για την πόλη- κράτος, η υπαγωγή των 

«δημοκρατιών» και των «ηγεμονιών» ως εννοιών είδους από το 

Machiavelli, η εισαγωγή της κυριαρχίας ως έννοιας του κράτους από τον 

Jean Bodin και ο ορισμός της Πολιτείας από τον Hugo Grotius. Στη 

συνέχεια επισημαίνεται η εξέλιξη της έννοιας του κράτους στο πλαίσιο 

της πολιτειολογίας και επισημαίνονται οι οργανικές και οι θεοκρατικές 

θεωρίες, οι ορισμοί του εκπροσώπου της γενικής πολιτειολογίας Georg 

Jellinec και των Γάλλων δημοσιολόγων Audemar Esmein, Raymond 

Carre de Malberg για το κράτος και αναλύονται η «θετική θεωρία» του 

Leon Duguit και η «καθαρή θεωρία του δικαίου» του Hans Kelsen. 

Ακολουθούν σύγχρονες θεωρίες για την έννοια του κράτους με κύριες, 

τη μαρξιστική-λενινιστική, τη θεωρία του A. Gramsci, τη 

στρουκτουραλιστική ανάλυση του L. Althusser και τη θεωρία του Ν. 

Πουλαντζά. Παρακάτω υπογραμμίζεται η εξέλιξη των μορφών του 

κράτους και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά καθεμιάς χωριστά. Ως 

πρώτη μορφή παρουσιάζεται το ενιαίο κράτος μέχρι που η 

συνταγματικοπολιτική εξέλιξη οδήγησε στη δεύτερη μορφή, το 

ομοσπονδιακό κράτος, μετάλλαξη του οποίου αποτελεί η τρίτη μορφή, 

η ομοσπονδία κρατών. Ακολουθεί η τέταρτη και η πέμπτη μορφή, η 

συνομοσπονδία κρατών και η ευρωπαϊκή ένωση. Τέλος, δίνεται ο 

ορισμός του σύγχρονου κράτους, ως απόρροια των χρόνιων ερευνών 

για το κράτος και συμπεραίνεται ο δυναμικά ιστορικός χαρακτήρας του 



κρατικού φαινομένου και η μακρά ιστορική διεργασία και εξελικτική 

διαδικασία της οποίας είναι αποτέλεσμα.          
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