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Εισαγωγή 
 
 
 
      Στην αρχαία ελληνική µυθολογία ο Κράτος , γιός του Πάλλαντος και 
της Στυγός , αποτελούσε την προσωποποίηση της δύναµης και της 
κυριαρχίας και ήταν αδερφός της Βίας . Από αυτό προκύπτει η µία από 
τις δύο βασικότερες σηµασίες του όρου “ κράτος ” η οποία έγκειται στην 
κυριαρχία , την δύναµη , την εξουσία κάποιου πάνω σε άλλους . Η 
δεύτερη σηµασία του “ κράτους ” είναι η πολιτική και κοινωνική 
οργάνωση ανθρώπων σε συγκεκριµένη εδαφική έκταση και µε ορισµένο 
φορέα εξουσίας ο οποίος αναλαµβάνει και την διοίκηση της οργάνωσης 
αυτής1 .  
     Από τον ίδιο τον ορισµό του κράτους συµπεραίνεται ότι αυτό είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένο µε την πολιτική και κοινωνική πραγµατικότητα 
και , εποµένως , αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής του ανθρώπου . Για 
αυτό τον λόγο η έννοια , η φύση και η µορφή του κράτους µελετήθηκαν 
επισταµένα και ενδελεχώς από πληθώρα ερευνητών , επιστηµόνων και , 
γενικότερα , από ανθρώπους του πνεύµατος ήδη από τα πρώτα στάδια 
της ιστορίας . Το κράτος αναπτύχθηκε παράλληλα µε την εξέλιξη και την 
πρόοδο των κοινωνιών , πέρασε πολλές φάσεις και άλλαξε πολλές 
µορφές στην συνεχή αναζήτηση των ανθρώπων για την ιδανική πολιτεία , 
την ουτοπία . 
    Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τις κυριότερες θεωρίες που 
αναπτύχθηκαν σχετικά µε το κράτος και οι οποίες επιχειρούν κατά βάση 
αφ’ενός να εξηγήσουν και να αιτιολογήσουν την αναγκαιότητα της 
ύπαρξής του και αφ’ετέρου να ασχοληθούν µε τα επιµέρους στοιχεία και 
τις παραµέτρους του . Πολλές πολιτικές θεωρίες προτείνουν επίσης 
µοντέλα πολιτειών που – κατά τους συγγραφείς τους – αποτελούν την 
ιδανική πολιτεία , ένα όνειρο ανέφικτο µέχρι στιγµής .  
   Τόσο η έρευνα όσο και η ανάλυση του θέµατος αυτού είναι 
περιορισµένη στην παρούσα εργασία και έγκειται κυρίως στα 
βασικότερα σηµεία κάθε θεωρίας , ένα είδος “ περίληψης ” κάθε 
πολιτικής θεωρίας . Αυτό οφείλεται τόσο στην απειρία του γράφοντος ως 
προς την εκπόνηση εργασιών όσο και στο γεγονός ότι το συγκεκριµένο 
θέµα έχει τεράστια έκταση και βιβλιογραφία , καθώς καλλιεργείται 
διαρκώς για τουλάχιστον 2.500 χρόνια τώρα . Τέλος , η σειρά παράθεσης 
των πολιτικών θεωριών στην εργασία αυτή γίνεται χρονολογικά . 

                                                 
1 “Κράτος είναι οργανωµένη κοινωνία ανθρώπων , εγκατεστηµένων σε συγκεκριµένη χώρα, η οποία 
ασκεί στα µέλη της αυτοδύναµη εξουσία ” Βλ. ∆ηµητρόπουλου Ανδρέα , Γενική συνταγµατική θεωρία 
, Αθήνα-Κοµοτηνή , 2004 , σελ. 113 

Το θέµα 
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ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 

1.Εισαγωγικά 
 
    Στον ελλαδικό χώρο κατά τα χρόνια της αρχαιότητας ( από την εποχή 
του Χαλκού ως τα αλεξανδρινά χρόνια ) δεν υπήρξε ποτέ ενιαίο κράτος 
µε την µορφή που το εννοούµε σήµερα . Αντιθέτως , υπήρχαν πολλά 
κράτη είτε µε την µορφή της πόλεως – κράτους είτε µε την µορφή του 
έθνους . Αυτές οι δύο µορφές αναλύονται παρακάτω . 
    Κάθε κράτος είχε διαφορετική µορφή οργάνωσης ανάλογα µε τα 
γεωγραφικά , φυλετικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά του . Ωστόσο , 
είναι φανερό ότι όλα τα κράτη δοµούνταν σύµφωνα µε µια κοινή 
αντίληψη περί της µορφής του κράτους , η οποία επικρατούσε στον 
ευρύτερο ελλαδικό χώρο την εκάστοτε χρονική περίοδο . 
 
2.Μυκηναϊκή Περίοδος 
 
    Κατά την µυκηναϊκή περίοδο επικρατεί µια µορφή κράτους η οποία 
χαρακτηρίζεται από τον συγκεντρωτικό της χαρακτήρα και την - 
ιδιαίτερα ανεπτυγµένη για την εποχή της – γραφειοκρατική της 
οργάνωση . Το οικονοµικό , πολιτικό , διοικητικό και στρατιωτικό 
κέντρο του κράτους αυτού είναι το ανάκτορο . Ο µονάρχης ( ο “ Fάναξ ”, 
όπως ονοµάζεται στην Γραµµική Β΄ γραφή ) είναι ο απόλυτος άρχοντας 
του κράτους και προϊσταται κάθε εξουσίας : είναι ο ανώτατος πολιτικός 
και δικαστικός άρχων και ρυθµίζει τις οικονοµικές σχέσεις τόσο σε 
διαπροσωπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο . Προΐσταται , επίσης , και 
της στρατιωτικής εξουσίας , αν και στον εν λόγω τοµέα βοηθάται 
σηµαντικά από τον “ λαFαγέτα ” ( στην Γραµµική Β΄ ) , τον ανώτερο 
αξιωµατούχο του µυκηναϊκου κράτους , ο οποίος έχει τον βαθµό του 
αρχιστράτηγου . Για την άσκηση των υπολοίπων – πλην της 
στρατιωτικής – εξουσιών ο µονάρχης έχει στην διάθεσή του ένα καλά 
οργανωµένο γραφειοκρατικό σύστηµα µε έδρα το ανάκτορο. 
    Σε αντίθεση , όµως , µε τις θεοκρατικές πολιτικές θεωρίες που 
εµφανίστηκαν αργότερα αλλά και µε τους µονάρχες της Ανατολής κατά 
την ίδια χρονική περίοδο , ο µυκηναϊκός µονάρχης είναι καθαρά 
κοσµικός άρχοντας και δεν αναµειγνύεται καθόλου µε την θρησκευτική 
εξουσία . Πιο συγκεκριµένα , ο Fάναξ δεν κατέχει το αξίωµα του 
αρχιερέα ούτε επικρατεί η πεποίθηση ότι αυτός είναι θεόσταλτος ή θείας 
καταγωγής . 
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3.Έθνος 
 
    Μετά το τέλος των µυκηναϊκών χρόνων ακολουθούν µεταναστεύσεις 
και µετακινήσεις πληθυσµών στον ελλαδικό χώρο ( κυριότερη είναι η 
κάθοδος των ∆ωριέων ) µε αποτέλεσµα την µεταβολή των συνθηκών και 
την εµφάνιση δύο νέων µορφών κρατικής οργάνωσης . Οι δύο νέες 
µορφές κράτους είναι το έθνος και η πόλις – κράτος . 
    Το έθνος2 αποτελεί παλαιότερη µορφή και χαρακτηρίζεται από 
στατικότητα . Κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι βασίζεται σε 
φυλετικά κριτήρια για την συγκρότησή του . Στην κορυφή της πυραµίδας 
του έθνους βρίσκεται ένας αρχηγός που κατά τους ιστορικούς χρόνους 
ονοµαζόταν ταγός . Αναφέρεται , επίσης , και ως αρχαγέτας ή ως 
βασιλεύς. Πρέπει να επισηµανθεί ότι ο ρόλος του βασιλέως διέφερε 
σηµαντικά ανάλογα µε την περιοχή ή την χρονική περίοδο . Για 
παράδειγµα , στα Οµηρικά Έπη ο βασιλεύς εµφανίζεται διακρινόµενος 
από απλότητα και δηµοκρατικότητα ενώ στην δηµοκρατική Αθήνα 
εµφανίζεται ως κατάλοιπο παλαιότερης εποχής και ο ρόλος του είναι 
περιορισµένος σε θρησκευτικά καθαρά καθήκοντα ( “ άρχων βασιλεύς ”). 
    Η χαρακτηριστικότερη διαφορά του βασιλέως του έθνους από τον 
Fάνακτα της µυκηναϊκής περιόδου έγκειται στην δυνατότητα ελέγχου του 
άρχοντα . Ενώ ο Fάναξ ήταν υπεράνω πάσης κρίσεως και ελέγχου , ο 
βασιλεύς υπόκειτο στον έλεγχο είτε της συνελεύσεως των υπηκόων είτε – 
κυρίως – της συνελεύσεως των στρατιωτών , η οποία είχε µάλιστα και 
την εξουσία καθαιρέσεώς  του . Επιπλέον , ο βασιλεύς ασκούσε τα 
καθήκοντά του συνεπικουρούµενος από το συµβούλιο των γεροντότερων 
και σοφότερων της φυλής ( των “ βουληφόρων ” ) που σε αρκετές 
περιπτώσεις είχε λάβει θεσµοποιηµένη µορφή , την γερουσία . 
 
4.Πόλις – κράτος 
 
    Η πόλις – κράτος αποτελεί το γνωστότερο και χαρακτηριστικότερο 
πολιτικό σύστηµα της Αρχαίας Ελλάδας . Η χαρακτηριστική ιδιοµορφία 
της είναι ότι πρόκειται για πόλη πλήρως ανεξάρτητη που ασκεί 
αυτοδύναµη εξουσία στο εσωτερικό της και στα γειτονικά της εδάφη . 
Έφθασε στο απόγειο της δόξας της κατά την Κλασική Περίοδο , οπότε 
και προσέγγισε την τελειότερη εώς τώρα µορφή του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος . 
    Οι πυρήνες των πόλεων – κρατών πιστεύεται ότι προήλθαν από οµάδες 
που αποκόπηκαν από τα έθνη κατά την χρονική περίοδο 1000 π.Χ. –   

                                                 
2 “ Ο όρος έθνος δήλωνε αρχικά µια οµάδα µε φυλετικό χαρακτήρα , όπως,λ.χ., ήταν οι Αχαιοί , οι 
Ίωνες και οι ∆ωριείς . ” Βλ. Ελλάς , τόµος Α΄ ,εκδοτικός οργανισµός Πάπυρος ,1997, σελ.180 
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800 π.Χ. και πρωτοεµφανίστηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα , στα νησιά 
του Αιγαίου και στην ∆υτική Μικρά Ασία .  
    Τα αίτια του κατακερµατισµού των εθνών σε κράτη µε ιδιαίτερα 
περιορισµένη εδαφική έκταση ( πρόκειται για πόλεις που αντιστοιχούν σε 
µικροµεσαίες για τα σηµερινά δεδοµένα πόλεις ) δεν έχουν επιβεβαιωθεί 
ακόµα . Παρ’όλα αυτά , οι πόλεις – κράτη πληρούσαν τα σύγχρονα 
κριτήρια προσδιορισµού ενός κράτους3 καθώς υπήρχε συγκεκριµένος 
λαός και χώρα και η εξουσία της κάθε πόλεως – κράτους ήταν 
αυτοδύναµη και πλήρως ανεξάρτητη από κάθε εξωτερικό παράγοντα .  
    Οι πόλεις – κράτη καθ’όλη την διάρκεια της ζωής τους ( από το 900 
π.Χ. περίπου µέχρι τα µέσα του 4ου αιώνα π. Χ. περίπου ) πέρασαν από 
πληθώρα µεταβολών και εξελίξεων τόσο στον πολιτειακό και τον 
διοικητικό τοµέα όσο και στην µορφή και την έκταση του κράτους . 
Ορισµένες πόλεις – κράτη δεν ήταν αυτόνοµες κοινότητες αλλά 
οµοσπονδίες πόλεων µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την Βοιωτία , η 
οποία αποτελείτο από δώδεκα πόλεις , µια εκ των οποίων ήταν η Θήβα . 
Επίσης , υπήρχαν και ριζικές διαφορές στο πολίτευµα ανάλογα µε την 
χρονική περίοδο ή την γεωγραφική θέση . Για παράδειγµα , η Αθήνα 
πέρασε από βασιλεία , τυρρανίδα , ολιγαρχία και δηµοκρατία . 
    ∆εν είναι δυνατή εδώ η ενασχόληση µε όλες τις µορφές που πήραν οι 
πόλεις – κράτη σε όλη αυτή την περίοδο και για αυτό το λόγο το 
ενδιαφέρον θα εστιαστεί στην αθηναϊκή δηµοκρατία των Κλασικών 
χρόνων . Οι κυριότεροι φορείς εξουσίας στην κλασική Αθήνα ήταν οι 
εννέα άρχοντες , η Βουλή του Αρείου Πάγου και η Εκκλησία του ∆ήµου.  
    Οι εννέα άρχοντες ( ο “ επώνυµος άρχων ”, ο “ άρχων βασιλεύς ” , ο    
“ πολέµαρχος ” και οι “ θεσµοθέται ” ) αποτελούσαν το εκτελεστικό 
όργανο της Αθηναϊκής πολιτείας  και εκλέγονταν από την Εκκλησία του 
∆ήµου µε θητεία ενός χρόνου .  
    Η Βουλή του Αρείου Πάγου αποτελείτο από όσους είχαν διατελέσει 
άρχοντες και κατά τα πρώτα χρόνια της αθηναϊκής δηµοκρατίας είχε 
σηµαντικές εξουσίες , καθώς αποτελούσε το αθηναϊκό “ συµβούλιο των 
γερόντων ” , ένα παλαιότερο θεσµό αρκετά ισχυρό και µε αξιοσηµείωτο 
κύρος . Στη συνέχεια , όµως , και ιδιαίτερα µετά το 462 – 461 π.Χ. οι 
περισσότερές του εξουσίες τού αφαιρέθηκαν για να δωθούν στην 
Εκκλησία του ∆ήµου , ενώ αυτό περιορίστηκε κυρίως στην εκδίκαση των 
σοβαρότερων υποθέσεων της πόλης . 
    Η Εκκλησία του ∆ήµου αναδείχθηκε σε κυρίαρχο πολιτικό όργανο του 
αρχαιοελληνικού δηµοκρατικού πολιτεύµατος . Ουσιαστικά επρόκειτο 
για την ανώτατη αρχή της δηµοκρατικής πολιτείας και από αυτήν 
απέρρεαν όλες οι εξουσίες . Πρέπει εδώ να επισηµανθεί ότι δεν 
αποτελούσε πρωτοτυπία της αθηναϊκής δηµοκρατίας αλλά ότι , 

                                                 
3 Βλ. ∆ηµητρόπουλου Ανδρέα , Γενική συνταγµατική θεωρία , Αθήνα – Κοµοτηνή , 2004 , σελ. 113 
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αντιθέτως, ονοµαζόταν έτσι η επίσηµη συνέλευση των πολιτών κάθε 
αρχαίας ελληνικής πόλεως – κράτους . Ωστόσο , στην Αθήνα 
αναπτύχθηκε περισσότερο και αποτέλεσε τον πυρήνα , το ζωτικό 
στοιχείο της λειτουργίας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος . Η ελευθερία 
του λόγου που επικρατούσε στην Εκκλησία του ∆ήµου ενσάρκωνε κατά 
τον καλύτερο τρόπο την ιδεολογία του δηµοκρατικού κράτους , ότι 
δηλαδή όλοι οι ενεργοί πολίτες που είχαν πολιτικά δικαιώµατα ήταν 
απόλυτα ίσοι αναµεταξύ τους , δεν υπέκειπταν σε διακρίσεις µε βάση 
οικονοµικά ή κριτήρια καταγωγής και όφειλαν να επιτελούν ενεργό ρόλο 
στην διακυβέρνηση του κράτους τους παίρνοντας τις σηµαντικότερες 
αποφάσεις για όλα τα θέµατα που αφορούσαν την πολιτεία .  
    Το δηµοκρατικό αυτό πολίτευµα , µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 
την Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία , κατά πολλούς αποτελεί την ιδανικότερη 
µορφή κράτους που έχει εµφανιστεί µέχρι στιγµής . Το µεγάλο 
πλεονέκτηµα της θεωρίας αυτής είναι η ενεργή συµµετοχή όλων των 
πολιτών στην διακυβέρνηση του κράτους τους και η δυνατότητα της 
ελεύθερης και χωρίς περιορισµούς έκφρασης της γνώµης κάθε πολίτη , η 
οποία οδηγούσε σε καλύτερη , βαθύτερη και σφαιρικότερη ανάλυση κάθε 
ζητήµατος και , κατ’επέκτασιν , στην λήψη ορθοτέρων αποφάσεων .  
 
5.Πλάτων 
 
    Πέρα , ωστόσο , από τις εφαρµοσµένες πολιτειακές δοµές όπως τις 
παραπάνω , από τις οποίες δύνανται να διεξαχθούν ορισµένα 
συµπεράσµατα για την ευρύτερη άποψη περί κράτους που επικρατούσε 
κάθε χρονική περίοδο , υπήρξαν και σπουδαίοι στοχαστές που 
ασχολήθηκαν µε την ιδανική δοµή του κράτους και εξέφρασαν τις 
θεωρίες τους για αυτήν .  
    Ένας από τους σηµαντικότερους ήταν ο Πλάτων , µαθητής του 
Σωκράτη , ο οποίος προτείνει στο έργο του “ Πολιτεία ” ένα πολιτικό 
µοντέλο που - κατά την γνώµη του – ήταν το ιδανικό , καθώς ήταν 
ανεπτυγµένο µε κύριο γνώµονα την δικαιοσύνη . Ο Πλάτων θεωρούσε 
ότι η δικαιοσύνη ήταν αποτέλεσµα της αρµονίας που προέκυπτε όταν όλα 
τα πράγµατα και όλοι οι άνθρωποι επιτελούσαν το έργο στο οποίο είχαν 
ταχθεί και δεν αναµιγνύονταν µε τις ασχολίες των άλλων . Ο Πλάτων 
θεωρούσε την πολιτεία ως “ άνθρωπο εν µεγάλω ”4 , ότι δηλαδή η 
πολιτεία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από µια µεγέθυνση του ανθρώπου. 
Αντιστοίχισε , εποµένως , τα τρία µέρη της ψυχής του ανθρώπου ( 
κατ’αυτόν ) µε τις τρεις τάξεις της ιδανικής του πολιτείας . Στο 
λογιστικόν µέρος αντιστοίχισε την τάξη των φυλάκων – 
αρχόντων(βασιλέων) , στο θυµοειδές την τάξη των φυλάκων – επικούρων 
                                                 
4 Βλ. Πλάτωνος , Πολιτεία , βιβλ. ∆’ ,κεφ. ΧΙ 
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και στο επιθυµητικόν την τάξη των δηµιουργών . Η κατανοµή των 
ανθρώπων στις τάξεις αυτές θα γινόταν µε κριτήριο το µέρος της ψυχής 
που κυριαρχούσε στον κάθε άνθρωπο . Με αυτόν τον τρόπο ο Πλάτων 
θεωρούσε ότι κάθε άνθρωπος θα ενασχολείτο µε αυτό που έπρεπε να 
ασχοληθεί οδηγούµενος στην αρµονία της ψυχής του . Και , εφ’όσον 
όλοι οι πολίτες της ιδανικής πολιτείας θα είχαν προσεγγίσει την αρµονία 
της ψυχής τους , θα εξασφαλιζόταν και η αρµονία της πολιτείας , η οποία 
θα την οδηγούσε στην απόλυτη δικαιοσύνη σε σχέση µε κάθε θέµα . Και 
αυτή την πολιτεία που θα διεπόταν από απόλυτη δικαιοσύνη ο Πλάτων 
την θεωρούσε ως την ιδανική . Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι ο Πλάτων είχε 
στο µυαλό του την πόλιν – κράτος , στα µέτρα της οποίας θα 
εφαρµοζόταν η ιδανική πολιτεία . 
    Το πολίτευµα που προτείνει ο Πλάτων δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια 
µορφή αριστοκρατίας ,στην οποία όµως άρχουν οι πραγµατικά άριστοι µε 
κριτήριο την αξία τους και όχι την καταγωγή ή τον πλούτο τους . 
Πρόκειται δηλαδή για µια αριστοκρατία του πνεύµατος . 
 
6.Αριστοτέλης 
 
    Ο Αριστοτέλης , ένας από τους µεγαλύτερους πανεπιστήµονες που 
έζησαν ποτέ , εξέφρασε επίσης µια αξιοσηµείωτη θεωρία περί κράτους , 
η οποία παρουσιάζεται και αναλύεται στο οκτάτοµο έργο του “Πολιτικά”. 
    Όπως και ο Πλάτωνας , έτσι και ο Αριστοτέλης εξέφρασε την πολιτική 
του θεωρία στα µεγέθη της πόλεως – κράτους , καθώς αυτή ήταν η 
πραγµατικότητα µέσα στην οποία ανέπτυξαν την σκέψη τους οι δύο 
µεγάλοι αυτοί φιλόσοφοι . Τότε η πόλις – κράτος εθεωρείτο , αν όχι η 
µοναδική , τουλάχιστον η ιδανικότερη µορφή που θα µπορούσε να έχει 
ένα κράτος . 
    Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι “ φύσει πολιτικόν ζώον ”5 
και ότι για αυτό τον λόγο η κοινωνία υπάρχει από φυσική αναγκαιότητα . 
Επίσης , ακολουθώντας µια συλλογιστική πορεία από το µερικότερο προς 
το γενικότερο , συµπεραίνει ότι η πόλη είναι η ανώτατη µορφή 
ανθρώπινης κοινωνίας . Εποµένως αφού , όπως θεωρεί ο Σταγιρήτης 
φιλόσοφος , κάθε φυσικός οργανισµός σκοπεύει στο αγαθό – λόγω της 
εντελέχειας της φύσης – η πόλη ως η ανώτερη µορφή φυσικού 
οργανισµού θα σκοπεύει στο υπέρτατο αγαθό , το οποίο δεν είναι άλλο 
από την ευδαιµονία . Και , άπαξ και η πόλη κατακτήσει την ευδαιµονία , 
τότε και οι πολίτες της θα είναι ευδαίµονες . Επιπλέον , ο Αριστοτέλης 
υποστηρίζει ότι την ιδανική αυτή πόλη πρέπει να την κυβερνά ο νόµος 
και µόνο αυτός και οι άνθρωποι απλά να τον υπηρετούν και να τον 
διαφυλάσσουν , για να καταστεί δυνατή η προαγωγή του αγαθού βίου 

                                                 
5 Αριστοτέλους , Πολιτικά , Βιβλ. Α’ , 1253a , 3 
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των πολιτών . ∆ιότι , σε αντίθεση µε τους ανθρώπους οι οποίοι 
διαφθείρονται από την εξουσία και επηρεάζονται σηµαντικά από τις 
άλογες ορµές και επιθυµίες τους , ο νόµος παραµένει λογικός , σταθερός 
και ανεπηρέαστος καθώς : “ άνευ ορέξεως νους ο νόµος εστίν ”6 . Ακόµη, 
ο Αριστοτέλης , παραµένοντας πιστός στην θεωρία του περί της 
µεσότητας , χαρακτηρίζει ως το καλύτερο ένα πολίτευµα “ µικτό ” , που 
τοποθετείται ανάµεσα στα τρία υπάρχοντα πολιτεύµατα : την µοναρχία , 
την αριστοκρατία και την πολιτεία ( δηµοκρατία ) . Προσθέτει , τέλος , 
ότι οι πολίτες της µεσαίας τάξεως θα πρέπει να υπερισχύουν προκειµένου 
να εφαρµόζεται έµπρακτα η µεσότητα που θα οδηγήσει την πόλη και 
όλους τους πολίτες στην ευδαιµονία . 
    Ο Αριστοτέλης υπήρξε ο πρώτος πολιτικός επιστήµονας και αυτός που 
έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της Πολιτικής Επιστήµης όπως την 
γνωρίζουµε σήµερα , αφού για να οδηγηθεί στην διαµόρφωση της δικής 
του πολιτικής θεωρίας βασίστηκε στα συµπεράσµατά του από την µελέτη 
διακοσίων περίπου εφαρµοσµένων πολιτευµάτων της εποχής του . 
Επίσης , υπήρξε ο πρώτος που διαχώρισε την πολιτική εξουσία από την 
θρησκεία . 
 
 
                               _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Αριστοτέλους , Πολιτικά , Βιβλ. Γ’ , 1287a , 37 
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ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 

7.Εισαγωγικά 
 
    Μετά τις αρχαίες ελληνικές θεωρίες ακολουθεί µια εποχή κατά την 
οποία εµφανίζονται δύο αυτοκρατορίες , η αλεξανδρινή και η ρωµαϊκή 
,οι οποίες – σε αντίθεση µε την προγενέστερη πόλιν-κράτος – 
απλώνονταν σε ολόκληρο σχεδόν τον τότε γνωστό κόσµο , ανατρέποντας 
ριζικά τα πολιτικά δεδοµένα . Κατά την περίοδο αυτή εµφανίστηκαν δύο 
θεωρίες περί οικουµενικού κράτους , η Στωική και η Επικούρεια .  
    Με την κυριάρχηση του Χριστιανισµού στην Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία 
συντελέσθηκε µια ριζική αλλαγή στην πολιτική φιλοσοφία . 
Αναθεωρείται η σχέση Κράτους – Εκκλησίας , µε την δεύτερη να αποκτά 
µεγαλύτερο ρόλο στα κοσµικά θέµατα , σε αντίθεση µε την Αρχαία 
Ελλάδα , όπου είχε παραµερισθεί τελείως . 
 
 
 
 
8.Άγιος Αυγουστίνος 
 
    Ο Άγιος Αυγουστίνος ήταν ο πρώτος που απέδωσε στην πολιτική 
εξουσία ρόλο καθαρά θρησκευτικής προέλευσης . Πιο συγκεκριµένα , µε 
το έργο του “ De civitate Dei ( “ Η Πολιτεία του Θεού ” ) ” εξέφρασε την 
θεωρία του σύµφωνα µε την οποία το κράτος έχει ως κύριο έργο να 
αναδείξει τους “ εκλεκτούς ” ανθρώπους που θα οδηγούνταν στην 
Βασιλεία του Θεού και στην σωτηρία τους . Με άλλα λόγια , το κράτος , 
ως κοσµικός καθαρά παράγοντας , έπρεπε να βοηθά τους ανθρώπους 
στην προσπάθειά τους να κερδίσουν την σωτηρία τους από τον Θεό . Η 
κυβέρνηση , όποια και αν ήταν αυτή , είχε ως µόνο ρόλο κατά τον Άγιο 
Αυγουστίνο την επιβολή της τάξεως στις κοσµικές κοινωνίες , που τις 
θεωρούσε από την φύση τους  “ µη καθαρές ” . 
    Ο Άγιος Αυγουστίνος , όντας άνθρωπος της εκκλησίας , 
προσανατόλισε την θεωρία του προς τον Θεό και θεώρησε ότι το κράτος  
είχε ως µόνη λειτουργία το να βοηθάει τους ανθρώπους να προσεγγίσουν 
Αυτόν όσο το δυνατόν περισσότερο . Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της 
θεωρίας του νεοπλατωνιστή κληρικού , πάντως , ήταν ο απόλυτος 
προορισµός από τον οποίο διεπόταν . Ενστερνιζόµενος δηλαδή τις 
θεωρίες του Πλάτωνα , ο Άγιος Αυγουστίνος φρονούσε ότι κάθε τι είχε 
ένα σαφή προορισµό προς τον οποίο όφειλε να σκοπεύσει και µε κάθε 
θυσία να τον προσεγγίσει . 
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9.Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
 
    Μετά την διάλυση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας , ο κόσµος 
χωρίστηκε σε δύο µέρη : την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τα 
φεουδαρχικά κράτη της ∆ύσης . Όλα αυτά συµβαίνουν , όµως , την εποχή 
του Μεσαίωνα , µια εποχή κατά την οποία κάθε επιστήµη παύει ή 
λειτουργεί µε τον πλέον υποτονικό τρόπο και η Εκκλησία ελέγχει και 
διαµορφώνει τα πάντα . Ήταν , εποµένως , λογικό σε µια τέτοια εποχή 
και η Πολιτική Επιστήµη και Φιλοσοφία να ελεγχθεί και να καθοδηγηθεί 
πλήρως από την Εκκλησία .  
    Στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία , της οποίας ο πρωταρχικός σκοπός 
ήταν η επιβολή κράτους δικαίου και ενότητας του θρησκευτικού 
δόγµατος στα εδάφη της καθώς και η διάδοση του Χριστιανισµού , η 
θεωρία που επικρατούσε για την πολιτική οργάνωση εντάσσεται στις 
θεοκρατικές πολιτικές θεωρίες . 
     Ο βυζαντινός αυτοκράτωρ , δηλαδή , αν και – σε αντίθεση µε τις 
γνήσιες θεοκρατικές θεωρίες – δεν είναι θεοποιηµένος ή ισάξιος του 
Θεού , ωστόσο θεωρείται ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό και ότι µόνο υπό 
την θεία χάρη που Αυτός του παρέχει δύναται να “ ασκεί το λειτούργηµά 
του ”7 . Ο αυτοκράτορας , εποµένως , διατελεί τον ρόλο του προσωρινού 
εκπροσώπου του Θεού στην Γη µέχρι την ∆ευτέρα Παρουσία και την 
επάνοδο της Βασιλείας των Ουρανών .   
 
10.Θωµάς Ακινάτης 
 
    Ο άγιος Θωµάς ο Ακινάτης , που έζησε τον 13ο αιώνα µ.Χ. , υπήρξε 
θιασώτης της αριστοτελικής θεωρίας και για αυτό τον λόγο η πολιτική 
του θεωρία οµοιάζει ιδιαίτερα µε την θεωρία του Αριστοτέλη περί 
κράτους . Η πολιτική του θεωρία εκφράζεται στα έργα του “ Summa 
Theologiae ( “ Σύστηµα Θεολογίας ” ) ” και “ De regimine ( “ Περί 
διακυβερνήσεως ” ) ” . 
    Ο Ακινάτης ενστερνίζεται την άποψη του Αριστοτέλη ότι η πόλις – 
κράτος είναι η ανώτερη και τελειότερη µορφή της ανθρώπινης κοινωνίας 
καθώς επίσης και ότι η πολιτική εξουσία έχει ως κύριο στόχο την 
προαγωγή του αγαθού , που αποτελεί το µέσο για το “ ευ ζην ” των 
πολιτών , για την κατάκτηση δηλαδή της ευδαιµονίας από όλους τους 
πολίτες . Φρονεί , επίσης , όπως και ο Αριστοτέλης , ότι ο ιδανικός 
κυβερνήτης της πόλεως είναι ο νόµος , τον οποίο ορίζει ως “ πράξη που 
συνιστά ρύθµιση και µέτρο ” και ο οποίος εξασφαλίζει τόσο για την πόλη 
                                                 
7 Βλ. Καραγιαννόπουλου Ιωάννη , Το Βυζαντινό κράτος , εκδ. Βάνιας , Θεσσαλονίκη , 1993 , σελ . 
243 
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όσο και για τους πολίτες την µεσότητα που είναι απαραίτητη για την 
προσέγγιση της ευδαιµονίας . Ο Ακινάτης , τέλος , αποκλίνοντας αυτή 
την φορά από την αριστοτελική πολιτική θεωρία , ταυτίζει την 
ευδαιµονία µε την µακαριότητα της χριστιανικής διδασκαλίας , 
γράφοντας στο έργο του “ De regimine ” : “ Οι κυβερνήτες οφείλουν να 
καταστήσουν την ζωή πλήρη αγαθού , σε αρµονία µε την αναζήτηση 
βίου επουράνιας µακαριότητας ” . 
    Ο Θωµάς ο Ακινάτης , όντας ενεργός χριστιανός αλλά και ένθερµος 
υποστηρικτής του Αριστοτέλη , εξέφρασε µια πολιτική θεωρία που 
αποτελεί , ουσιαστικά , την αριστοτελική πολιτική θεωρία 
προσαρµοσµένη στα µέτρα της χριστιανικής διδασκαλίας και πίστεως . 
 
11.Ζακ-Μπενίν Μποσυέ 
 
    Ο Ζακ-Μπενίν Μποσυέ ( Jacques – Benigne Bossuet ) ήταν Γάλλος 
καθολικός επίσκοπος που έζησε τον 17ο αιώνα . Πέρα από την 
θρησκευτική του δράση και συγγραφικό έργο ασχολήθηκε επίσης , 
µεταξύ άλλων , και µε την πολιτική φιλοσοφία και εξέφρασε την δική 
του θεωρία περί κράτους στο σηµαντικότερο πολιτικό του κείµενο “ Η 
Πολιτική , όπως συνάγεται από τους ίδιους τους λόγους της Αγίας 
Γραφής ” . 
    Ο Μποσυέ υποστήριξε ένα πολιτικό σύστηµα ιδιαίτερα απολυταρχικό , 
καθώς πίστευε στην ελέω Θεού εξουσία των βασιλέων . Συγκεκριµένα , 
ανέπτυξε το δόγµα του “ Θείου ∆ικαίου ” , σύµφωνα µε το οποίο κάθε 
νόµιµα συγκροτηµένη κυβέρνηση αποτελούσε την έκφραση της 
βούλησης του Θεού και , εποµένως , η εξουσία της ήταν ιερή και ορθή 
και κάθε κίνηµα , επανάσταση ή ανταρσία εθεωρείτο πλήρως αβάσιµη 
και καταχρηστική , στα όρια του εγκλήµατος . Ο Μποσυέ , ωστόσο , 
πέρα από την ισόβια ασφάλεια που εξασφάλιζε στον µονάρχη από 
οποιαδήποτε αντίδραση ή αντίλογο στο πολιτικό του σύστηµα , τον 
επιφόρτιζε ( τον µονάρχη ) µε πολύ µεγάλες και σοβαρές ευθύνες , επειδή 
όφειλε , αποτελώντας το “ πρόσωπο του Θεού ” στην Γη , να 
συµπεριφέρεται ανάλογα , να κυβερνά δηλαδή ως καλός “ ποιµήν ” τους 
υπηκόους του , να παραµένει πλήρως αδιάφθορος από την απόλυτη 
εξουσία που έχει στα χέρια του και , παρ’όλα αυτά , µεγαλοπρεπής και 
επιβλητικός .  
    Η πολιτική θεωρία του Μποσυέ είναι µία από τις 
αντιπροσωπευτικότερες των θεοκρατικών θεωριών , καθώς όλη η 
εξουσία συγκεντρώνεται στα χέρια ενός ανθρώπου που θεωρείται ότι έχει 
επιλεγεί από τον Θεό , έχει την θεία φώτιση και καθοδήγηση και 
αποτελεί τον απεσταλµένο Αυτού στην Γη . 
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12.∆άντης 
 
    Ο ∆άντης ( Dante ) έζησε τον 14ο αιώνα και εξέφρασε µια πολιτική 
θεωρία σύµφωνη µε τα πρότυπα και τις αντιλήψεις της εποχής του , µια 
θεωρία άκρως απολυταρχική . Η θεωρία αυτή αναλύεται στο έργο του 
“De monarchia ( “ Περί µοναρχίας ” ) ” . 
    Ο ∆άντης πίστευε ότι µόνο αν επικρατήσει  οικουµενική ειρήνη θα 
καταφέρουν οι άνθρωποι να αναπτύξουν πλήρως και ανεµπόδιστα τις 
ικανότητες και τις ασχολίες τους . Για την επίτευξη αυτού του σκοπού 
έκρινε ως µόνο κατάλληλο πολίτευµα την οικουµενική µοναρχία , µια 
κοσµική αυτοκρατορία που θα κάλυπτε ολόκληρη την έκταση της Γης . 
Όπως ο ίδιος δηλώνει : “ µία µοναδική ηγεµονία που εκτείνεται σε όλα 
τα πρόσωπα στον χρόνο ” . Κύριος στόχος του πολιτεύµατος αυτού είναι 
το να εξασφαλίσουν όλοι οι άνθρωποι πληρότητα ζωής µέσα από την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους , του “ είναι ” τους . 
Επίσης , η εξουσία του οικουµενικού αυτού µονάρχη πηγάζει απευθείας 
από τον Θέο και όχι εµµέσως από τον Πάπα και για αυτό είναι 
αναµφισβήτητη και υπεράνω πάσης κρίσεως και ελέγχου . Ο ∆άντης 
θεωρούσε , τέλος , ότι η αυτοκρατορία αυτή ήταν ο “ νόµιµος διάδοχος ” 
της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας . 
 
 
                  
                             _________________________ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 16ο ΕΩΣ 
ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ 

 
13.Μακιαβέλι 
 
    Ο Νίκολο Μακιαβέλι ( Machiavelli ) ήταν Ιταλός πολιτικός φιλόσοφος. 
Η θεωρία που αυτός εξέφρασε ήταν ιδιαίτερα ριζοσπαστική και 
συζητήθηκε αρκετά . Εκφράζεται και αναλύεται στο έργο του “ Ο 
Ηγεµών ” . 
    Η καινοτοµία του Μακιαβέλι στο πολιτικό επίπεδο ήταν το ότι 
αποσυνέδεσε την πολιτική εξουσία τόσο από την θρησκεία όσο και απο 
την ηθική . Φρονούσε ότι στην πολιτική ο µονός νόµος που ίσχυε ήταν 
αυτός της ζούγκλας ( ο νόµος του ισχυροτέρου ) και , εποµένως , ότι οι 
ηγεµόνες έπρεπε να είναι πλήρως απαλλαγµένοι και από θρησκευτικές 
επιταγές και από ηθικούς κανόνες . Στο έργο του δεν ασχολείται τόσο µε 
την ανάλυση των πολιτευµάτων αλλά κυρίως µε την φύση της ψυχής του 
ανθρώπου και το πώς θα πρέπει να είναι ο ηγεµόνας προκειµένου να 
επιβληθεί σε αυτήν . Ως πολιτεύµατα αναγνωρίζει µόνο την δηµοκρατία 
και την ηγεµονία , αλλά εστιάζει το ενδιαφέρον του στην δεύτερη την 
οποία θεωρεί και ορθότερη σύµφωνα µε την πολιτική του φιλοσοφία . Ο 
Μακιαβέλι έκρινε ότι οι άνθρωποι είναι αχάριστοι , αδυνατούν να 
αφοσιωθούν πλήρως είτε σε ιδανικό είτε σε ηγέτη , δίνουν πάντα 
προτεραιότητα στο προσωπικό τους συµφέρον και όταν βρεθούν σε 
κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου ξεχνούν οποιαδήποτε ευεργεσία ή όρκο 
και στρέφονται µε το µέρος του νικητή ( εν ανάγκη αλλάζουν 
στρατόπεδο ) προκειµένου να διασφαλίσουν την ακεραιότητα και το 
ίδιον όφελός τους . Με βάση αυτά , ο ηγεµόνας , για να κυριαρχήσει επί 
των υπηκόων του , οφείλει να είναι ιδιαίτερα σκληρός , πονηρός , 
ανελέητος , να εµπνέει δέος στους υπηκόους του και φόβο στους πάσης 
φύσεως εχθρούς του , να µην είναι πολύ γενναιόδωρος και , τέλος , να 
δίνει την εντύπωση ότι είναι φιλάνθρωπος , πιστός , ειλικρινής , µε 
ψυχοπόνεση και ευλάβεια , ασχέτως αν πραγµατικά είναι ή όχι . Εδώ 
πρέπει να τονιστεί ότι ο Μακιαβέλι δεν απορρίπτει την αγάπη , την 
γενναιοδωρία , την εντιµότητα , την επιείκεια και , γενικότερα , τις 
αρετές ενός ηγεµόνα , απλά έχοντας µελετήσει τα υπάρχοντα ( 
φεουδαρχικά κυρίως ) κράτη της εποχής του κρίνει ότι αυτές οι αρετές 
οδηγούν πιο συχνά στην καταστροφή του ηγεµόνα παρά στην ανάδειξή 
του . Εφ’όσον , λοιπόν , πρωταρχικός στόχος του ηγεµόνα είναι η 
διατήρηση της εξουσίας του οφείλει να αποφεύγει ο,τιδήποτε δύναται να 
αντιστρατευθεί σε αυτήν και , κατ’επέκτασιν , και τις θετικές αρετές που 
πιθανόν αυτός να έχει .  
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    Συνοψίζοντας , ο Μακιαβέλι στην πολιτική του θεωρία εκφράζει την 
άποψη ότι ο ηγεµόνας είναι ελεύθερος από οποιαδήποτε θρησκευτικά ή 
ηθικά διλήµµατα να χρησιµοποιεί κάθε µέσο προκειµένου να διατηρήσει 
ή να αυξήσει την εξουσία του , καθώς αυτό θεωρείται το πλέον 
αναµενόµενο και λογικό αφού η πολιτική οµοιάζει µε την ζούγκλα και 
επικρατεί και στις δύο ο νόµος της ζούγκλας . 
 
14.Χοµπς 
 
    Ο Τόµας Χοµπς ( Hobbes ) εξέφρασε µια πολιτική θεωρία που 
επικρίθηκε έντονα για την σκληρότητα της , την δυσφήµιση του 
ανθρωπίνου φύλου , µέχρι και για αθεΐα του συγγραφέα της . Αυτή 
διατυπώνεται στο έργο του Χοµπς “ Leviathan ( “ Λεβιάθαν ” ) ” . 
    Ο Χοµπς συµµεριζόταν την άποψη του Μακιαβέλι ως προς την 
ανθρώπινη φύση και , µάλιστα , προέβη σε πρωτάκουστα ωµούς 
ισχυρισµούς , όπως π.χ. ότι οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως αντικοινωνικά 
όντα και ότι όταν συναναστρέφονται για οποιοδήποτε λόγο 
διακατέχονται µόνο από µια “ αγοραία συντροφικότητα ” και κανένα 
άλλο συναίσθηµα . Επίσης , η µόνη ισότητα µεταξύ των ανθρώπων , την 
οποία αναγνώριζε ο Χοµπς , είναι η ίση δύναµή τους να φονεύουν ο ένας 
τον άλλο . Ο Χοµπς διέκρινε µια έντονη ανταγωνιστικότητα στην φύση 
του ανθρώπου , η οποία τον οδηγεί σε υπέρµετρη µαταιοδοξία και 
φιλοδοξία µε απώτερο αποτέλεσµα τον πόλεµο πάντων εναντίον πάντων  
( bellum omnium contra omnes ) . Βασισµένος , λοιπόν , στις παραδοχές 
του αυτές και στην άποψη ότι ο µόνος νόµος της φύσης είναι η 
αυτοπροστασία διατύπωσε την πολιτική του φιλοσοφία . Σε αυτήν 
υποστηρίζει ότι ο µόνος ικανός για να εξασφαλίσει αποτελεσµατικά την 
αυτοπροστασία των πολιτών είναι ο Λεβιάθαν ( ο κυβερνήτης ) στον 
οποίο οι πολίτες όφειλαν να µεταφέρουν την ατοµική τους ισχύ µε µια 
µορφή κοινωνικού συµβολαίου . Πιο απλά , όλοι οι άνθρωποι 
υποτάσσονταν στον κυβερνήτη µε την θέλησή τους και υπό τον όρο ότι 
αυτός θα τους παρείχε επαρκή προστασία . Η εξουσία του κυβερνήτη δεν 
υπόκειτο σε έλεγχο ή σε αφαίρεση παρά µόνο σε περίπτωση που αυτός 
δεν ασκούσε ικανοποιητικά τα καθήκοντά του .  
    Η πολιτική θεωρία του Χοµπς , παρά το γεγονός ότι έδινε περιθώρια 
αλλαγής του ηγεµόνα σε περίπτωση κακής διακυβέρνησης και δεν 
πρότεινε ένα ακραία απολυταρχικό πολίτευµα ( για τα δεδοµένα της 
εποχής του ) , ωστόσο κατακρίθηκε και µισήθηκε ευρέως κυρίως για την 
απαξιωτική και έντονα υποτιµητική στάση του φιλοσόφου απέναντι στο 
ανθρώπινο είδος και την φύση του . 
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15.Λοκ 
 
    Ο Τζων Λοκ ( Locke ) , Άγγλος πολιτικός φιλόσοφος , µε την θεωρία 
που ανέπτυξε επηρέασε σηµαντικά τα πολιτικά δεδοµένα της εποχής του 
και προσέθεσε ορισµένα ζωτικής σηµασίας νέα στοιχεία στην πολιτική 
σκέψη . Τα δύο έργα στα οποία αναπτύσσονται η θεωρία και οι 
αντιλήψεις του Άγγλου φιλοσόφου είναι τα : “ Two treatises of 
Government ( “ ∆ύο πραγµατείες περί διακυβερνήσεως ” ) ” και “ Letter 
concerning Toleration ( “ Επιστολή σχετικά µε την ανεξιθρησκία ” ) ” . 
    Ο Λοκ στις πραγµατείες του αντιπαρατίθεται στο βασιλικό δόγµα , που 
ακόµα κυριαρχούσε σε πολλά κράτη της εποχής του και το οποίο 
κατοχύρωνε την µοναρχική εξουσία παρέχοντάς της ασφάλεια και 
προστασία από κοινωνικές αναταραχές και ανακατατάξεις . Θεωρούσε 
ότι η δύναµη κάθε εξουσίας , ασχέτως µορφής , απορρέει από ένα 
κοινωνικό συµβόλαιο µεταξύ κυβερνώντων και λαού , το οποίο δεσµεύει 
µε υποχρεώσεις και τις δύο πλευρές . Εποµένως , κατά την φιλοσοφία 
του Λοκ , η εξουσία περιορίζει την λειτουργία της µέσα σε ένα 
νοµοθετικό πλαίσιο και δεν δρα ανεξέλεγκτα . Ο πρωταρχικός στόχος της 
είναι πάντοτε η εξασφάλιση ειρήνης και προστασίας για τον λαό καθώς 
και η επιδίωξη του κοινού αγαθού για την ευηµερία ολόκληρης της 
κοινωνίας .  
    Παρά το γεγονός ότι ο Λοκ υποστήριξε µια συντηρητική διάρθρωση 
της κοινωνίας µε περιορισµένη εκτελεστική εξουσία και τάχθηκε σαφώς 
υπέρ των ισχυροτέρων και ανωτέρων κοινωνικών τάξεων , ωστόσο 
εξέφρασε ορισµένα ιδιαίτερα φιλελεύθερα για την εποχή του στοιχεία . 
Υπήρξε , κατ’αρχάς , ένθερµος υποστηρικτής της ανεξιθρησκίας , 
διακηρύσσοντας ταυτόχρονα ως φυσικό και αναπαλλοτρίωτο δικαίωµα 
κάθε ανθρώπου τόσο την απόλυτη ελευθερία της συνείδησής του όσο και  
την ιδιοκτησία . Πρότεινε , επίσης , ως  ιδανικό πολιτικό σύστηµα  ένα 
µικτό συνταγµατικό πολίτευµα το οποίο , καθώς επίσης και ο στρατός , 
θα υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο , σε µια προσπάθεια να 
διασφαλιστεί ως κύριος σκοπός της κοινωνίας η επιδίωξη του κοινού 
αγαθού .  
    Συνοψίζοντας , ο Τζων Λοκ – αν και διακρινόταν από κοινωνικό 
συντηρητισµό – υποστήριξε , ωστόσο , σθεναρά την ευθύνη των 
κυβερνώντων απέναντι στην πολιτεία και τους πολίτες , την αµερόληπτη 
απονοµή της δικαιοσύνης , την ανεξιθρησκία και την ελευθερία κάθε 
ανθρώπου στην γνώµη και την έκφραση . Σηµαντικό είναι , ακόµα , και 
το γεγονός ότι ο Άγγλος φιλόσοφος αντιστρατεύτηκε στην ολοκληρωτική 
– απολυταρχική οργάνωση του κράτους και δεν αναγνώριζε σε καµία 
περίπτωση την ελεύθερη από έλεγχο και κρίση διακυβέρνηση ενός 
µονάρχη ούτε τις απόψεις περί αλαθήτου ή θεϊκής φώτισης ενός 
ανθρώπου . 
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16.Μοντεσκιέ 
 
    Ο Μοντεσκιέ ( Montesquieu ) ήταν Γάλλος στοχαστής που έζησε τον 
18ο αιώνα . Το σηµαντικότερο έργο του είναι το  “ L’ Esprit des Lois ( 
“Το Πνεύµα των Νόµων ”) ” . 
    Το έργο αυτό αποτελεί περισσότερο πραγµατεία πάνω στα 
πολιτεύµατα και την πολιτική εξουσία παρά αυτούσια θεωρία περί 
κράτους . Ο Μοντεσκιέ πίστευε στην απόλυτη τάξη που διέπει το σύµπαν 
– αδυνατούσε να δεχθεί ότι όλη η φύση αλλά και οι άνθρωποι ως 
σκεπτόµενα όντα ήταν προϊόντα της τύχης – και για αυτό εξέτασε 
διεξοδικά τις εκφράσεις του φυσικού δικαίου  , τα ήθη και τα έθιµα ,τους 
νόµους και τους πολιτισµούς σε διάφορες και διαφορετικές µεταξύ τους 
εκφάνσεις . Το βασικότερο στοιχείο της πολιτικής φιλοσοφίας του είναι η 
τριµερής διάκριση της εξουσίας ( για πρώτη φορά ) σε : νοµοθετική ( που 
θεσπίζει τους κανόνες δικαίου ) , εκτελεστική ( που εφαρµόζει τους 
κανόνες δικαίου ) και δικαστική ( που επιλύει τις διαφορές που 
προκύπτουν από την εφαρµογή των κανόνων δικαίου ) . 
     Παρά το γεγονός ότι ο Μοντεσκιέ δεν διατύπωσε κάποια 
ολοκληρωµένη πολιτική θεωρία , ωστόσο κληροδότησε στο ανθρώπινο 
γένος µια αρχή ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη και την 
σταθεροποίηση των δηµοκρατικών πολιτευµάτων όπως τα γνωρίζουµε 
σήµερα . Και το γεγονός ότι σήµερα αυτή η αρχή θεωρείται αυτονόητη 
καταδεικνύει ακόµα καθαρότερα την σπουδαία αξία της . Σε αυτά αξίζει , 
τέλος , να προστεθεί και το ότι η θεωρία του Μοντεσκιέ επηρέασε 
σηµαντικά τόσο τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής όσο και την 
Γαλλική Επανάσταση , στα πρώτα τους τουλάχιστον στάδια . 
 
17.Ρουσώ 
 
    Ο Γαλλοελβετός Ζαν – Ζακ Ρουσώ ( Jean – Jacques Rousseau ) στην 
προσπάθειά του να αντιπαρατεθεί στον υπεραναλυτικό ορθολογισµό του 
∆ιαφωτισµού εξέφρασε µια πολιτική θεωρία ιδιαίτερα επαναστατική για 
τις αντιλήψεις της εποχής του . Τα κυριότερα έργα του , στα οποία 
ασχολείται µε την πολιτική επιστήµη , είναι τα “ Αιµίλιος ” και “ Περί 
κοινωνικού συµβολαίου ” .  
    Ο Ρουσώ πίστευε στην ισότητα όλων των ανθρώπων καθώς και στην 
ελευθερία τους . Το πασίγνωστο απόφθεγµά του : “ Ο άνθρωπος 
γεννιέται ελεύθερος , αλλά είναι παντού αλυσοδεµένος . ” ταρακούνησε 
συθέµελα την καθεστηκυία κοινωνική ιεραρχία και έδωσε το έναυσµα 
για την πολιτική συνειδητοποίηση και ενεργοποίηση των κατωτέρων 
στρωµάτων . Προκειµένου να αιτιολογήσει τις διάφορες µορφές 
περιορισµού που κάθε άνθρωπος αποκτά από την γέννηση του σε µια 
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κοινωνία , οι οποίες αντιστρατεύονταν στην θέση του για την φυσική 
ελευθερία του ανθρώπου , χρησιµοποίησε την έννοια της “ γενικής 
βούλησης ” , την οποία ορίζει ως ηθική βούληση µε στόχο το γενικό 
αγαθό , στην οποία συµµετέχουν άµεσα και ενεργά όλοι οι πολίτες της 
κοινωνίας  . Με αυτό τον τρόπο ο Ρουσώ απέδωσε την συµµόρφωση των 
ανθρώπων µε τους νόµους και τις ηθικές προσταγές στην ελεύθερη  
βούλησή τους µε σκοπό να προσεγγίσουν συλλογικά το γενικό αγαθό , 
πράγµα κατορθωτό µόνο µέσω της γενικής βούλησης της κοινωνίας . 
Ωστόσο , απαραίτητη προϋπόθεση κατά τον Ρουσώ για την επιτυχία της 
προσπάθειας αυτής αποτελεί το να είναι όλοι οι πολίτες της κοινωνίας 
ηθικοί άνθρωποι . Ο Ρουσώ ως ιδανική µορφή κράτους πρότεινε την 
Οµοσπονδιακή Ευρώπη , µορφή που δεν πρόλαβε να αναλύσει 
περισσότερο . 
    Ο Ρουσώ µε τον επαναστατικό του χαρακτήρα και τις προοδευτικές 
του ιδέες ενέπνευσε µια γενιά φιλελευθέρων να επιδιώξει ένα κράτος 
που, µε την βοήθεια ελευθέρων θεσµών ,  θα ωθούσε τον λαό στο να 
πράττει το καλύτερο δυνατό . 

 
 
 

                            _______________________________ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 
 

18.Φιλελεύθερος Εθνικισµός 
 
    Ο εθνικισµός ως κοινωνικό – πολιτικό φαινόµενο είχε προβλεφθεί τον 
προηγούµενο αιώνα από τον Ρουσώ , ο οποίος , όµως , ποτέ δεν τον 
υποστήριξε . Αντιθέτως , ο Ιταλός Pasquale Stanislao Mancini 
(Πασκουάλε Στανίσλαο Μαντσίνι) υπήρξε ο πιο ένθερµος και ενεργός 
θιασώτης του Φιλελεύθερου Εθνικισµού ( Liberal Nationalism ) . Τα 
κυριότερα έργα του είναι “ Τα καθήκοντα του ανθρώπου ” και “ 
∆οκίµια” . 
    Ο Μαντσίνι θεωρούσε ότι ήταν εφικτή η αρµονική συµβίωση 
ελευθέρων λαών σε µια µορφή “ αδερφότητας των εθνών ” , η οποία θα 
οδηγούσε στον αφοπλισµό των στρατοκρατικών εξουσιών ή δυνάµεων , 
στην αποδυνάµωση της ισχύος της Εκκλησίας και της φεουδαρχίας . 
Επίσης , φρονούσε ότι η αδερφότητα αυτή θα ανύψωνε τόσο την αξία 
όσο και το επίπεδο των λαών µέσω της παιδείας και της καθολικής 
ψηφοφορίας για την λήψη αποφάσεων . Ο Μαντσίνι , ιδιαίτερα 
ιδεαλιστής , είχε το ίδιο όραµα µε τον Ρουσώ : µια ενωµένη Ευρώπη 
αποτελούµενη από ελεύθερους λαούς που ξεπερνώντας τα τοπικά και 
εθνικά προβλήµατα θα επιτύγχαναν την πανευρωπαϊκή αρµονία . 
    Το όραµα του Μαντσίνι αν και θεωρήθηκε απραγµατοποίητος 
ιδεαλισµός και παρερµηνεύτηκε σε µεγάλο βαθµό µε αποτέλεσµα την 
έξαρση εθνικιστικών κινηµάτων στην Ευρώπη , ωστόσο αποτέλεσε 
προάγγελο ραγδαίων εξελίξεων του 20ου αιώνα όπως είναι η Κοινή 
Αγορά και η Ευρωπαϊκή Ένωση .  
 
19.Αναρχισµός 
 
    Κατά τον 19ο αιώνα εµφανίστηκε ένα νέο ρεύµα που αµφισβήτησε 
κάθε µορφή εξουσίας αλλά και την τάση συγκέντρωσής της στα χέρια 
λίγων ή ακόµη και ενός . Ο αναρχισµός - όπως ονοµάστηκε - δεν 
αποτελεί µία ενιαία πολιτική θεωρία αλλά ένα σύνολο πολιτικών 
δογµάτων και θέσεων διαφόρων φιλοσόφων και επιστηµόνων µε ένα 
κεντρικό άξονα και ορισµένα κοινώς παραδεκτά θεµελιώδη στοιχεία . 
Κυριότεροι εκπρόσωποί τους ήταν ο Γάλλος Πιερ – Ζοζέφ Προυντόν ( 
Pierre – Joseph Proudhon ) και οι Ρώσοι Μιχαήλ Αλεξάντροβιτς 
Μπακούνιν ( Mikhail Bacounin ) και Πιότρ Αλεξέγεβιτς Κροπότκιν ( Pyotr 
Alekseyevich Kropotkin ) . 
    Η κεντρική ιδέα του αναρχισµού , µε την οποία συµµορφώθηκαν όλοι 
οι θιασώτες του ρεύµατος και µε βάση την οποία ανέπτυξε ο καθένας το 
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δικό του πολιτικό µοντέλο , έγκειται στη µη ύπαρξη καµίας µορφής 
εξουσίας και στην απόλυτη ισότητα όλων των ανθρώπων τόσο στο 
επίπεδο της προσωπικότητας όσο και στο επίπεδο της εξωτερικής 
δραστηριότητας . Όπως πρότεινε ο Προυντόν , ο “ προφήτης ” του 
αναρχισµού8 , τα κράτη και κάθε µορφή εξουσίας αλλά και ιδιοκτησίας 
έπρεπε να πάψουν να υφίστανται . Αυτή την άποψη του , µάλιστα , την 
διακήρυττε µε την χαρακτηριστική φράση : “ Η ιδιοκτησία είναι κλοπή ”. 
Είναι απαραίτητο εδώ να σηµειωθεί ότι ο Προυντόν δεν αντιστρατευόταν 
κάθε µορφή ιδιοκτησίας αλλά µόνο την έκφανση αυτής ως εκµετάλλευση 
της εργασίας και του µόχθου ενός άλλου ανθρώπου . Την ιδιοκτησία ως 
δικαίωµα κατοχής και χρήσης των απαραίτητων εργαλείων , µέσων και 
εδαφικών εκτάσεων από τον ίδιο τον εργάτη , τεχνίτη ή αγρότη την 
αναγνώριζε ως απαραίτητη για την εξασφάλιση της ελευθερίας και της 
αυτάρκειας του ανθρώπου .  
    Στην θεωρία του Προυντόν βασίστηκε ο Πιότρ Κροπότκιν για να 
διαµορφώσει το πιο ολοκληρωµένο πολιτικό µοντέλο του αναρχισµού . 
Αυτό αποτελείτο από απολιτικές , αποκεντρωµένες , συνεργατικές 
κοινωνίες που χαρακτηρίζονταν από ένα γενικότερο πνεύµα 
αλληλοβοήθειας και από την απόλυτη ελευθερία αφ’ενός στην διάθεση 
αγαθών και υπηρεσιών και αφ’ετέρου στην ανάπτυξη των δηµιουργικών 
ικανοτήτων και της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου . ∆εν 
προβλεπόταν σε αυτές η ύπαρξη καµίας εξουσίας , ούτε υπό µορφή 
κυβερνήσεως , ούτε στρατού , ούτε κλήρου , ούτε καν  νοµικού ή 
συνταγµατικού πλαισίου . Θεµελιώδης αρχή της αναρχικής κοινωνίας 
ήταν η κάλυψη των αναγκών. Σύµφωνα µε αυτήν , κάθε άνθρωπος θα 
έπαιρνε από τις κοινές αποθήκες ό,τι αυτός έκρινε αναγκαίο για την 
ικανοποίηση των αναγκών του , ασχέτως αν προσέφερε την ανάλογη 
εργασία στα κοινά ή όχι . Επίσης , οι εργασιακές συνθήκες της κοινωνίας 
αυτής , έτσι όπως τις όρισε ο Κροπότκιν , ήταν ιδιαίτερα ευχάριστες αλλά 
και ευνοϊκές για την παράλληλη πνευµατική απασχόληση του ανθρώπου 
και την σφαιρικότερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του . Απαραίτητη 
προϋπόθεση , ωστόσο , για την θεµελίωση της αναρχικής κοινωνίας 
θεώρησε την ορθή και ενιαία εκπαίδευση των παιδιών µε στόχο την 
ισόρροπη ανάπτυξη των φυσικών και πνευµατικών ικανοτήτων τους .  
    Τέλος , ο Μιχαήλ Μπακούνιν , ο τρίτος και ο πιο επαναστατικός από 
τους τρεις “ πατέρες ” του αναρχισµού , εστίασε κατά βάση την προσοχή 
του στην εγκαθίδρυση των αναρχιστικών κοινωνιών . Σε αντίθεση µε τον 
Προυντόν , ο οποίος πρότεινε την βαθµιαία προσέγγιση του στόχου 
αυτού µέσω της δηµιουργίας συνεταιρισµών αµοιβαιότητας , ο 
Μπακούνιν φρονούσε ότι µόνο µέσω της αυθόρµητης , βίαιης και 
ανεξέλεγκτης επανάστασης του λαού - η οποία θα σάρωνε κάθε θεσµό , 

                                                 
8 Ο ίδιος ο Μιχαήλ Μπακούνιν είχε δηλώσει : “ Ο Προυντόν υπήρξε ο δάσκαλος όλων µας ” . 
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εξουσία και νόµο - θα γινόταν δυνατή η επίτευξη του εν λόγω στόχου. 
Όπως πολύ χαρακτηριστικά διακήρυττε : “ Το πάθος για καταστροφή 
είναι και αυτό ένα δηµιουργικό κίνητρο ” . Στο θέµα του ελέγχου ή µη 
της λαϊκής επανάστασης οφείλεται , επίσης , και η ρήξη µεταξύ του 
αναρχικού Μπακούνιν και του κοµµουνιστή Μαρξ , ο οποίος θεωρούσε 
απαραίτητο τον έλεγχο και την καθοδήγηση της λαϊκής εξέγερσης από 
ένα κόµµα ( το κοµµουνιστικό ) , ενώ ο Μπακούνιν βάσιζε  την επιτυχία 
της επανάστασης στην ανεξέλεγκτη και “ τυφλή ” έκφραση της λαϊκής 
οργής. Τέλος , ο Μπακούνιν , διαφέροντας τόσο από τον Προυντόν όσο 
και από τον Κροπότκιν , θεωρούσε ως ιδανική οργάνωση της 
αναρχιστικής κοινωνίας την δική του θεωρία , γνωστή µε το όνοµα 
Κολεκτιβισµός . Αυτή αποδεχόταν µεν το οµοσπονδιακό σύστηµα του 
Προυντόν αλλά θεωρούσε ταυτόχρονα απαραίτητη την κολεκτιβιστική 
κατοχή των µέσων παραγωγής , απορρίπτοντας έτσι την πρόταση του 
Προυντόν για τροποποίηση του θεσµού της ιδιοκτησίας . Από την άλλη 
πλευρά , ο Μπακούνιν , αντίθετα από τις απόψεις του “ αναρχικού 
κοµµουνισµού ( όπως ονοµάστηκε η αναρχική θεωρία του Κροπότκιν ) ”, 
όριζε ότι κάθε άνθρωπος θα λάµβανε όσα αγαθά και υπηρεσίες 
ανταποκρίνονταν στην δική του προσφορά εργασίας , σε µια εκδοχή της 
λαϊκής ρήσης : “ ό,τι δίνεις , παίρνεις ” .  
    Είναι φανερό ότι κάθε θιασώτης του ρεύµατος του αναρχισµού 
ακολούθησε τον δικό του δρόµο και εξέφρασε την δική του εκδοχή για 
την αναρχική οργάνωση των ανθρωπίνων κοινωνιών . Σε γενικές 
γραµµές , πάντως , ο αναρχισµός δεν αναγνωρίζει κανένα θεσµό ή 
εξουσία οποιασδήποτε µορφής και βασίζεται στην απόλυτη ισότητα των 
ανθρώπων , την δίκαιη και ίση κατανοµή όλων των αγαθών σε αυτούς 
και την επίλυση κάθε προβλήµατος ή δυσκολίας µέσα σε ένα πνεύµα 
αλληλοβοήθειας και αλληλοσυµπαράστασης που θα έχει καλλιεργηθεί σε 
όλους τους ανθρώπους χάρη σε µια ορθή και ολοκληρωµένη εκπαίδευση. 
 
20.Κοµµουνισµός 
 
    Ο κοµµουνισµός αποτέλεσε , ίσως , την ριζοσπαστικότερη 
εφαρµοσµένη πολιτική θεωρία και έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο στην 
ιστορία της εξέλιξης της κρατικής οργάνωσης αλλά και γενικότερα . 
Επηρέασε καίρια εκατοµµύρια ανθρώπων και δεκάδες κρατών , στάθηκε 
ο κυριότερος αντίπαλος της κεφαλαιοκρατικής – καπιταλιστικής 
κρατικής οργάνωσης και διαδραµάτισε ενεργό ρόλο σε πολλά σηµαντικά 
γεγονότα του 19ου αιώνα αλλά και στην διαµόρφωση της πολιτικής 
πραγµατικότητας , όπως την γνωρίζουµε σήµερα . “ Απόστολος ” του 
κοµµουνισµού θεωρείται ο Καρλ Μαρξ  και “ πατέρας ” του ο Λένιν . 
Πρωτεργάτης του ρεύµατος αυτού ήταν και ο Ένγκελς , στενός 
συνεργάτης και συνοδοιπόρος του πρώτου .  
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    Ο Καρλ Μαρξ στα έργα του “ Το Μανιφέστο του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος ( “ Manifest der Kommunistischen Partei ” ) ” και “ Το 
Κεφάλαιο ( “ Das Kapital ” ) ” εκφράζει όλη την πολιτική θεωρία του και 
δοµεί αναλυτικά την κοµµουνιστική κοινωνία . Σε πρώτη φάση , ο Μαρξ 
απέρριψε κάθε µορφή εξουσίας ως µηχανισµό εκµετάλλευσης της 
εργασίας της πλειοψηφίας των ανθρώπων µε µόνο στόχο το συµφέρον 
και την ευηµερία µιας “ ανώτερης ” µειοψηφικής τάξης . Στα πλαίσια 
αυτά , θεώρησε το κράτος ως όργανο άσκησης της ταξικής αυτής 
εξουσίας , το οποίο καταπιέζει και στερεί τους ανθρώπους από την 
ελευθερία τους χρησιµοποιώντας διάφορους θεσµούς καταπίεσης όπως 
τους νόµους , την αστυνοµία , τον στρατό και το σωφρονιστικό σύστηµα. 
Είναι αναγκαίο σε αυτό το σηµείο να σηµειωθεί ότι ο Μαρξ στήριξε 
ολόκληρη την πολιτική του θεωρία σε οικονοµικά θεµέλια. Πιο 
συγκεκριµένα , πίστευε ότι η οικονοµία αποτελεί την “ υλική βάση ” της 
κοινωνίας και , εποµένως , θεσµοί όπως η κρατική εξουσία , η θρησκεία , 
η ηθική και ο πολιτισµός εξαρτιόνταν απόλυτα από αυτή . Η 
κοµµουνιστική κοινωνία , έτσι όπως την εξέφρασε ο Γερµανός 
φιλόσοφος ( γεννηµένος στην Τρηρ της Πρωσικής Ρηνανίας ) , είναι 
πλήρως αταξική και όλα τα µέσα παραγωγής είναι δηµόσια , υπό την 
έννοια ότι ανήκουν σε όλα τα µέλη της . Κύριος στόχος του βαθύτατα 
ανθρωπιστή Μαρξ ήταν η ανύψωση του συνόλου του λαού . Για αυτό τον 
λόγο , στην κοµµουνιστική κοινωνία όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν για το 
κοινό καλό , δεν καταπιέζονται από κάποια ανώτερη τάξη την οποία θα 
συντηρούν µε την εργασία τους αλλά , αντίθετα , εργάζονται για να 
εξασφαλίσουν τα απαραίτητα αγαθά για τους εαυτούς τους και τους 
συνανθρώπους ( “ συντρόφους ” , όπως αυτοαποκαλούνταν ) τους . Στην 
αταξική αυτή κοινωνία , σε αντίθεση µε την αναρχική θεωρία , η 
οικονοµία παραµένει υπό οργάνωση και υπάρχουν θεσµοθετηµένοι 
κανόνες για την εύρυθµη λειτουργία της . Παρ’όλα αυτά , απουσιάζουν 
θεσµοί και µέτρα καταναγκασµού των πολιτών , αφού κάθε άνθρωπος 
εργάζεται πρόθυµα και συνειδητοποιηµένα για την ευηµερία του ιδίου , 
των συνανθρώπων του και της κοινωνίας και , εποµένως , δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να παρεκτραπεί της φυσιολογικής συµπεριφοράς . Χάρη 
σε αυτή την – ουτοπική κατά πολλούς – άποψη του Μαρξ το κράτος ως 
όργανο διακυβέρνησης και εξασφάλισης της οµαλότητας της κοινωνίας 
κρίνεται τελείως ανούσιο και χωρίς σκοπό ή έργο και , για αυτό , 
καταργείται επιτρέποντας στον άνθρωπο να γίνει “ εξ’ολοκλήρου 
ανθρώπινος ” . Στην τελική διαµόρφωση της θεωρίας αυτής , έτσι όπως 
περιληπτικά παρατέθηκε εώς εδώ , βοήθησε ενεργά και ο Φρήντριχ 
Ένγκελς , ο οποίος υποστήριζε ότι : “ το κράτος θα εξαφανιστεί από 
µαρασµό ” ( όταν υλοποιηθεί η θεωρία του κοµµουνισµού ) . Για το 
πέρασµα από τις υπάρχουσες κρατικές δοµές στην επικράτηση της 
αταξικής κοινωνίας ο Μαρξ έκρινε ικανή µόνο την σοσιαλιστική 
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επανάσταση , µια ιδέα που αναλύθηκε περισσότερο και εφαρµόστηκε 
τελικά από τον Λένιν . Ο Λένιν , λοιπόν , σύµφωνος µε την µαρξιστική 
θεωρία , έκρινε ότι απαραίτητο στάδιο για την µετάβαση από τον 
καπιταλισµό στον κοµµουνισµό ήταν το σοσιαλιστικό . Μετά την – 
καθοδηγούµενη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα – επανάσταση του λαού   
( των έργατων , δηλαδή , και των αγροτών )  θα εγκαθιδρυόταν η 
σοσιαλιστική κοινωνία , η οποία δεν είναι αταξική . Σε αυτήν τα µέσα 
παραγωγής έχουν περάσει µεν στα χέρια όλου του λαού αλλά οι 
κυρίαρχες τάξεις του προηγούµενου πολιτεύµατος ( κατά βάση η αστική 
τάξη ) , αν και έχει χάσει κάθε εξουσία , δεν έχει παραιτηθεί ωστόσο 
ακόµα από τα δικαιώµατά της . Για τον λόγο αυτό , η σοσιαλιστική 
κοινωνία διαθέτει κρατικό µηχανισµό , ο οποίος , όµως , είναι 
διαρθρωµένος υπό την µορφή της “ δικτατορίας του προλεταριάτου ” , 
στην οποία  η διακυβέρνηση γίνεται καθαρά και µόνο από το 
προλεταριάτο , τις κατώτερες δηλαδή και µαζικότερες κοινωνικές τάξεις , 
τους εργάτες και τους αγρότες , µε άλλα λόγια τον  “ λαό ” κατά τους 
κοµµουνιστές . Μόνο µε αυτό τον τρόπο είναι δυνατή , κατά την 
µαρξιστική – λενινιστική θεωρία , η µετάβαση από το συγκεντρωτικό 
καπιταλιστικό κράτος στην αταξική κοµµουνιστική θεωρία .  
    Η θεωρία του κοµµουνισµού αποτέλεσε αντικείµενο έµπνευσης και 
επεξεργασίας για πολλούς φιλοσόφους , πολιτικούς και κοινωνικούς 
επιστήµονες και , γενικότερα , στοχαστές και έφθασε , µάλιστα , και στην 
υλοποίηση του ως µορφή πολιτειακής οργάνωσης για πολλά κράτη µε 
γνωστότερα την Ρωσία και την Κίνα . Εξ’αιτίας αυτού πήρε πολλές 
διαφορετικές µορφές , τροποποιήθηκε σηµαντικά πολλές φορές , 
αποτέλεσε την βάση για την ανάπτυξη καίρια διαφορετικών θεωριών και, 
σε ορισµένες περιπτώσεις , παρερµηνεύθηκε . Είναι , πάντως , 
αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι επηρέασε όσο λίγες φιλοσοφικές θεωρίες 
– ίσως περισσότερο από όλες – το κοινωνικό , πολιτικό και οικονοµικό 
στερέωµα αλλά και την ιστορία του ανθρωπίνου γένους γενικότερα . 
 
21.Καπιταλισµός 
 
    Ο Καπιταλισµός δεν είναι πολιτική θεωρία και δεν εντάσσεται στο 
κεφάλαιο αυτό από χρονολογική απόψη αλλά λόγω του ότι αποτέλεσε 
τον µεγάλο αντίπαλο του κοµµουνισµού . Πρόκειται για µια καθαρά 
οικονοµική θεωρία , η οποία εµφανίστηκε τον 16ο αιώνα , µετά την 
κατάρρευση των φεουδαρχικών κρατών . Σύµφωνα µε αυτή δοµήθηκαν 
όλα τα µεγάλα δυτικά κράτη από την εµφάνισή της µέχρι σήµερα . 
“Πατέρας” του κλασικής καπιταλιστικής θεωρίας είναι ο Άγγλος Άνταµ 
Σµιθ ( Adam Smith ) µε το έργο του “ Inquiry into the nature and causes 
of the wealth of nations ( “ Έρευνα για την φύση και τα αίτια του 
πλούτου των εθνών ” ) ” . 
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    Ως οικονοµική θεωρία ο καπιταλισµός ( ή οικονοµία της ελεύθερης 
αγοράς ) καθιέρωνε την ατοµική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής µέσα 
σε ένα οικονοµικό σύστηµα όπου η παραγωγή κατευθύνεται σε µεγάλο 
βαθµό και η κατανοµή του εισοδήµατος διαφέρει ανάλογα µε την 
λειτουργία της κάθε αγοράς . Το πρωτοποριακό στοιχείο που οδήγησε 
στην κατά κράτος επικράτηση του καπιταλισµού ως πολιτικο-
οικονοµικού συστήµατος παγκοσµίως είναι το ότι το πλεόνασµα της 
παραγωγής χρησιµοποιείται για την αύξηση της παραγωγικής 
δυνατότητας , αντί να αναλίσκεται σε µη παραγωγικά έργα . Πιο απλά , 
ό,τι περίσσευε µετά την κατανάλωση της παραγωγής δεν χαραµιζόταν σε 
επιβλητικά µνηµεία ή , γενικότερα , σε έργα επίδειξης του άρχοντα ή των 
κυβερνώντων της κοινωνίας , αλλά αποτελούσε την βάση για την 
περαιτέρω βελτίωση των παραγωγικών µέσων και , κατ’επέκταση , για 
την αύξηση της παραγωγής ακόµα περισσότερο . Επίσης σηµαντικό ήταν 
και το γεγονός ότι στο κεφαλαιοκρατικό ( καπιταλιστικό ) σύστηµα τα 
µέσα παραγωγής βρίσκονταν στα χέρια ιδιωτών , αφήνοντας έτσι 
ελεύθερη την ιδιωτική πρωτοβουλία , η οποία – ωθούµενη από τη 
φιλοδοξία , τη φιλοπρωτία και την µαταιοδοξία της ανθρώπινης φύσης – 
κυριολεκτικά “ έκανε θαύµατα ” . Μέσα στα πλαίσια του καπιταλισµού 
δόθηκε , λόγω των ανωτέρω , µεγάλη αξία στο χρήµα , το οποίο – ως 
νοµισµατικός κανόνας – εµφανιζόταν ως το µέσο για την κατάκτηση 
κάθε ευτυχίας και ευηµερίας και αποτέλεσε από εκεί και έπειτα τον 
πρωταρχικό σκοπό των ανθρώπων . Ο ισχυρότατος ανταγωνισµός , 
ωστόσο , και οι περιορισµένες ποσότητες του πλούτου ( 
προσωποποιηµένες πλεόν ως χρήµα ) αποτέλεσαν ανασταλτικό 
παράγοντα για την οικονοµική επιτυχία των περισσοτέρων ανθρώπων , 
επιτρέποντας την ανέλιξη αυτή µόνο σε λίγους , τους κεφαλαιούχους ή 
καπιταλιστές . Τέλος , όσον αφορά την οικονοµική πλευρά του 
καπιταλιστικού συστήµατος , αξίζει να αναφερθεί ότι από τον 16ο εώς 
τον 18ο αιώνα κύρια πηγή κεφαλαίων ήταν το εµπόριο και – λιγότερο – η 
έγγεια ιδιοκτησία ενώ από τον 18ο αιώνα και µετά επίκεντρο της 
καπιταλιστικής κοινωνίας αποτέλεσε η βιοµηχανία .  
    Ο καπιταλισµός , ως οικονοµική θεωρία , εξέφραζε ένα µοντέλο 
οικονοµικής διάρθρωσης της κοινωνίας , το οποίο ήταν αναγκαίο να 
πλαισιώνεται και από το κατάλληλο κοινωνικο-πολιτικό και θεσµικό 
σύστηµα . Με γνώµονα αυτό το σκεπτικό και υπό την επίδραση αρχικά 
του µερκαντιλισµού ( εµποροκρατισµού ) και έπειτα του πολιτικού 
φιλελευθερισµού που επικράτησε τον 19ο , κυρίως , αιώνα οι κοινωνίες 
άρχισαν να διαµορφώνουν ένα ευρύτερο και πιο ολοκληρωµένο πολιτικό 
σύστηµα του καπιταλισµού .  Εδραιώθηκαν οι θεµελιώδεις κοινωνικές 
συνθήκες , επικράτησαν τα ενιαία νοµισµατικά συστήµατα και 
θεσµοθετήθηκαν οι απαραίτητοι νοµικοί κώδικες , αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την οικονοµική ανάπτυξη . Η φιλελεύθερη άποψη του 
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laissez – faire , laissez – passer ( θεµέλιο της καπιταλιστικής θεωρίας ) 
που ενέκειτο στην ελεύθερη δράση των ιδιωτικών δυνάµεων στην 
οικονοµική αγορά χωρίς καµία παρέµβαση από το κράτος δεν ευόδωσε 
τελικά και οδήγησε όλα τα καπιταλιστικά κράτη της ∆ύσης – µεγάλα και 
µικρά – στην οικονοµική καταστροφή , το “ κραχ ” του 1929 – 1930 . 
Παρ’όλα αυτά , το καπιταλιστικό σύστηµα επανέκαµψε ( κυρίως µετά 
τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο ) τροποποιηµένο και ισχυρότερο . Η βασική 
αλλαγή στο καπιταλιστικό κράτος µετά το κραχ του ’29 ήταν το ότι ο 
κρατικός µηχανισµός αναλαµβάνει πλέον – πέρα από την δικαστική , 
νοµοθετική και εκτελεστική εξουσία – και ενεργό παρεµβατικό ρόλο 
στην οικονοµική ζωή της κοινωνίας ρυθµίζοντας , ελέγχοντας και , όπου 
χρειάζεται , παρεµβαίνοντας στις οικονοµικές συναλλαγές των ιδιωτών .  
    Το καπιταλιστικό σύστηµα ως πολιτικό ( υπό µορφήν 
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας ) , κοινωνικό και οικονοµικό µοντέλο 
διάρθρωσης του κράτους έπαιξε πρωταρχικό ρόλο για την ανάπτυξη των 
ανθρωπίνων κοινωνιών από τον 16ο αιώνα και µετά και αποτελεί ακόµα 
και σήµερα τον τρόπο οργάνωσης των περισσοτέρων κρατών . Αφού 
διένυσε µια µεγάλη πορεία ( περίπου 400 χρόνια ) και πέρασε από πολλά 
µεταβατικά στάδια , κατά τα οποία διόρθωσε πολλές ατέλειες και 
αδυναµίες του και εκδηµοκρατικοποιήθηκε σηµαντικά , έφτασε στην 
σηµερινή ώριµη µορφή του και θεωρείται πλέον από πολλούς το 
τελειότερο εφαρµοσµένο πολιτικό σύστηµα .  
 
 
                           ____________________________ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 
 

22.Κοµµουνισµός και Καπιταλιστική ∆ηµοκρατία 
 
    Ο 20ος αιώνας δεν γέννησε πολλές σηµαντικές πολιτικές θεωρίες . 
Κυριάρχησαν κατά βάση οι δύο βασικότερες πολιτικές θεωρίες : ο 
καπιταλισµός και ο κοµµουνισµός . Αναδείχθηκε , επίσης , σηµαντικά 
στα πλαίσια του πρώτου η δηµοκρατία , δηµιουργώντας το ευρύτατα 
διαδεδοµένο σήµερα πολιτικό µοντέλο της καπιταλιστικής δηµοκρατίας . 
     Κατά την χρονική αυτή περίοδο συντελέσθηκε και η µεγάλη 
αναµέτρηση µεταξύ του καπιταλισµού και του κοµµουνισµού ( µε 
αποκορύφωση τον Ψυχρό Πόλεµο µεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας ) . 
Επίσης , έλαβε χώρα  η εφαρµογή του κοµµουνισµού από τον Λένιν και 
τον Στάλιν , η παρερµήνευσή του , η παρακµή και η τελική του 
κατάρρευση . Η κατάρρευση της αταξικής κοινωνίας , η οποία 
προκλήθηκε κατά βάση από την άρνηση των κυβερνώντων των 
σοσιαλιστικών κοινωνιών να παραιτηθούν της εξουσίας που είχαν για να 
επιτευχθεί η µετάβαση , έθεσε στην κοµµουνιστική θεωρία το 
σοβαρότατο πρόβληµα του αν η ανθρώπινη φύση είναι δυνατόν να 
παραιτηθεί κάθε µαταιοδοξίας , φιλοδοξίας και τάσης ανάδειξης και 
υπερίσχυσης έναντι των άλλων , ώστε να κατορθωθεί η απόλυτη ισότητα 
µεταξύ των ανθρώπων . Αυτό το πρόβληµα επιχείρησαν να λύσουν 
πολλοί µαρξιστές φιλόσοφοι , οι οποίοι πρότειναν διάφορες 
τροποποιηµένες εκδοχές της µαρξιστικής θεωρίας όπως για παράδειγµα ο 
Λέων Τρότσκι , ο Χέρµπερτ Μαρκούζε , ο Λουί Αλτουσέρ και ο Αντόνιο 
Γκράµσι . Ο τελευταίος , µάλιστα , σφοδρός πολέµιος της καπιταλιστικής 
δηµοκρατίας , δήλωνε χαρακτηριστικά : “ Η δηµοκρατία είναι ο 
χειρότερος εχθρός µας . Οφείλουµε να είµαστε έτοιµοι να αγωνιζόµαστε 
εναντίον της , διότι αυτή θαµπώνει την καθαρή διαίρεση των τάξεων ” . 
    Και ο καπιταλισµός ως θεωρία υπέστη σηµαντικές αλλαγές και 
τροποποιήσεις και , αφού συνενώθηκε µε το κράτος δικαίου , την 
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία και την γενική παραδοχή της λαϊκής 
κυριαρχίας ως της µόνης πηγής εξουσίας , διαµόρφωσε τα σηµερινά 
δηµοκρατικά κράτη . Πιο συγκεκριµένα , το σηµερινό δηµοκρατικό 
κράτος αναδύθηκε µέσα από ένα ψηφιδωτό απόψεων επιστηµόνων , 
θεωριών φιλοσόφων και γενικότερων συµπερασµάτων από πληθώρα 
γεγονότων . Σε αυτό οφείλονται , άλλωστε , και οι διαφορές που 
παρουσιάζουν ως προς την διάρθρωσή τους τα διάφορα κράτη µεταξύ 
τους . Ορισµένα κοινά για όλα τα κράτη και θεµελιώδη για τις σηµερινές 
δηµοκρατίες στοιχεία είναι η ανάδειξη του λαού στην µοναδική πηγή και 
φορέα της κρατικής εξουσίας , η θεσµοποίηση και εγκαθίδρυση του 
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κράτους δικαίου9 , η διάκριση των εξουσιών ( σε νοµοθετική , 
εκτελεστική και δικαστική ) και η ανάθεση της άσκησης της εξουσίας σε 
αντιπροσώπους του λαού , οι οποίοι επιλέγονται , άµεσα ή έµµεσα , από 
αυτόν και έχουν ως µόνο στόχο το να υπηρετούν αυτόν ( 
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία ) . Στην καπιταλιστική δηµοκρατία , 
επιπλέον , δεν υπάρχει εµφανής διαίρεση σε κοινωνικές τάξεις αν και , 
παρ’όλα αυτά , υπάρχει κοινωνικός διαχωρισµός των πολιτών ανάλογα 
µε τις οικονοµικές τους δυνατότητες ( το κεφάλαιό τους δηλαδή ) χωρίς 
όµως αυτός να στερεί τους πτωχότερους και τους ασθενέστερους από τα 
δικαιώµατα και τις υπηρεσίες που είναι κοινές για όλους . Επίσης , στα 
σηµερινά δηµοκρατικά πολιτεύµατα κατοχυρώνονται συνταγµατικά η 
απόλυτη ισότητα όλων των ανθρώπων και η πλήρης ελευθερία βούλησης, 
έκφρασης και δράσης τους σε όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής . 
Η αρµονία και η οµαλή λειτουργία της κοινωνίας αυτής εξασφαλίζεται 
χάρη σε θεσµοποιηµένους κανόνες δικαίου και στα αρµόδια όργανα που 
αναλαµβάνουν την εφαρµογή τους .  
 
23.Κέλσεν 
 
    Ο αµερικανικής υπηκοότητας Αυστριακός Χανς Κέλσεν ήταν 
καθηγητής νοµικών , δικαστικός και συγγραφέας και εξέφρασε µια δική 
του πολιτική θεωρία , την “ καθαρή ” θεωρία , στα έργα του “ Κύρια 
προβλήµατα του δόγµατος του ∆ιεθνούς ∆ικαίου ( “ Hauptprobleme der 
Staatsrechtslehre ” ) ” , “ Η γενική θεωρία του ∆ικαίου και του Κράτους ( 
“ General Theory of Law and State ” ) ” και “ Οι αρχές του ∆ιεθνούς 
∆ικαίου ( “ Principles of international Law ” ) ” . 
    Ο Κέλσεν , βασισµένος στον ορισµό του κράτους κατά το 
Συνταγµατικό ∆ίκαιο10 , εξίσωσε το κράτος µε το ∆ίκαιο υπό την έννοια 
ότι το πρώτο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ιδεατό συγκρότηµα νοµικών 
κανόνων , οι οποίοι , σύµφωνοι µε τις αρχές της ηθικής και της 
κοινωνιολογίας , θα ρυθµίζουν κάθε ανθρώπινη συµπεριφορά και 
δραστηριότητα µε δεοντολογικό σκοπό , να πράττουν δηλαδή οι 
άνθρωποι αυτά που πρέπει να πραχθούν .  
 
 
 
 
                                                 
9 “ Με τον όρο “ Κράτος ∆ικαίου ” , εννοούµε ένα Κράτος µε δηµοκρατικό πολίτευµα , όπου 
πρωταρχικό δικαίωµα του Λαού θα είναι να εκλέγει τη Κυβέρνηση του ελεύθερα και µε δηµοκρατική 
διαδικασία , και στη συνέχεια να την ελέγχει χωρίς να φοβάται ... ” , Νίκος ∆. Πετρούτσος , Το Κράτος 
∆ικαίου και πώς θα το αποκτήσουµε , Αθήνα , 1993 , σελ. 46 . 
10 Το Συνταγµατικό ∆ίκαιο αναγνωρίζει το Κράτος ως νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου , το οποίο 
ασκεί στα γεωγραφικά όριά του αυτοδύναµη ( εξ’ιδίου δικαίου ) πολιτική εξουσία . Βλ. Κώστας Γ. 
Μαυριάς , Συνταγµατικό ∆ίκαιο , Αθήνα – Κοµοτηνή , 2004 , σελ. 56 
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Βασικά συµπεράσµατα 
 
    Το κράτος , ως µορφή οργάνωσης και διοίκησης της κοινωνίας , 
απασχόλησε τον άνθρωπο από τα πρώτα κιόλας στάδια της συγκρότησής 
του σε κοινωνίες . Ο ιδανικός τρόπος για να διαρθρωθεί και να 
διακυβερνηθεί η κοινωνία αποτέλεσε την χίµαιρα πολλών επιστηµόνων 
και φιλοσόφων . Κοινή παραδοχή , ωστόσο , είναι ότι το κράτος οφείλει 
να έχει ως πρωταρχικό του στόχο το κοινό αγαθό της κοινωνίας , την 
ευηµερία και την ευτυχία δηλαδή όλων των πολιτών . Εκφράστηκαν 
πολλές διαφορετικές θεωρίες , ορισµένες εκ διαµέτρου αντίθετες µεταξύ 
τους , αλλά από όσες εφαρµόσθηκαν καµία δεν κατάφερε να προσεγγίσει 
τον στόχο αυτό . Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό και στην ανθρώπινη 
φύση , η οποία επιβουλεύεται και ανταγωνίζεται τον συνάνθρωπο και 
διψά για την προσωπική διάκριση , ανάδειξη και ισχυροποίηση . 
    Παρά το γεγονός ότι το ιδανικό κράτος αποτελεί µια ουτοπία – µε τα 
εώς τώρα δεδοµένα , τουλάχιστον – ωστόσο η πορεία και η εξέλιξη της 
Πολιτικής Επιστήµης µέσα από τους αιώνες έχει δώσει καρπούς όπως η 
σηµερινή δηµοκρατία και αφήνει βάσιµες ελπίδες ότι , µελετώντας 
ενδελεχώς κάθε νέο πολίτευµα και θεωρία περί κράτους , θα οδηγεί το 
ανθρώπινο είδος σε συνεχώς καλύτερα , ορθότερα και βελτιωµένα 
κρατικά συστήµατα τα οποία θα πλησιάζουν όλο και περισσότερο την 
ιδανική πολιτεία .  
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Περίληψη 
 
    Η εργασία αυτή πραγµατεύεται τις σηµαντικότερες θεωρίες περί 
κράτους . Παραθέτει , δηλαδή , περιληπτικά την βασική ιδέα και τα 
κυριότερα στοιχεία κάθε πολιτικής θεωρίας που µελετάται εδώ . Επίσης , 
παρατίθενται και τα έργα των πολιτικών φιλοσόφων - στα οποία 
αναλύουν διεξοδικά τις θεωρίες τους – για τυχόν επιθυµητή αναδροµή 
του αναγνώστη . Πρέπει να επισηµανθεί , ακόµα , ότι οι πολιτικές 
θεωρίες που παρατίθενται εδώ συγκαταλέγονται µεν στις σηµαντικότερες 
πολιτικές θεωρίες αλλά , από την άλλη , δεν είναι όλες . Αρκετές θεωρίες 
µε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία έχουν παραλειφθεί λόγω της 
αδυναµίας συγκέντρωσης επαρκούς βιβλιογραφίας για αυτές καθώς και 
του περιορισµένου µεγέθους της εργασίας . 
 
Λήµµατα 
 
- Θεωρία περί κράτους 
- Κοινωνικό συµβόλαιο 
- Κοινό αγαθό 
- Κράτος 
- Μορφές κυβερνήσεως 
- Μορφές πολιτεύµατος 
- Πολιτική Επιστήµη 
 
Summary 
 
    This project focuses on the most important theories of State . As 
theory of State is defined a particular political theory , expressed by a 
philosopher or a political scientist , that deals with the ideal organization 
and government of the human society . In this assignment there is a 
summary of the basic idea and the fundamental elements of each theory . 
There is also reference to the works of the political philosophers for any 
desired further information of the reader . It should be taken into account, 
though , that because of the large number of the political theories and the 
lack of bibliography in Greek for some of those , some important political 
theories have not been included in this project . 
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