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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων 
 

 

Θέματα 1ης Συνάντησης 

 

1) Αναφερθείτε στην έννοια του έθνους και συνδυάστε την με τις έννοιες δημό-
σιο και γενικό συμφέρον. 
 
 
 
2) Ποιες οι θέσεις Μαξ Βέμπερ για την νομιμοποίηση της εξουσίας, για την κρα-
τική γραφειοκρατία, για την δημοκρατία. 
 
 
 
3) Παρουσιάστε τις βασικές απόψεις περί κοινωνικού συμβολαίου των Χόμπς, 
Λόκ και Ρουσώ. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 1ου ΠΛΑΝΟΥ 

 

1) Έθνος μπορεί να χαρακτηρισθεί ένα σύνολο ανθρώπων που θεωρούν ότι κα‐

τέχουν μια κοινή εθνική συνείδηση ή ότι αποτελούν μια φαντασιακή κοινότητα (Β. 

Anderson).  Οι άνθρωποι που αποτελούν ένα έθνος αισθάνονται ότι διαφέρουν από 

ανθρώπους που αποτελούν άλλα έθνη και ότι δεσμεύονται από πνευματικούς αλλά 

και υλικούς δεσμούς, από κοινό μέλλον (δηλαδή επιδιώξεις) και από κοινό πολιτισμό.  

Στην διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η ανά‐

μνηση κοινών ευτυχισμένων ημερών, κοινών εθνικών συμφορών, κοινών συμφερό‐

ντων.  Για τη δημιουργία του έθνους θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσουν υποβοη‐

θητικά στοιχεία όπως η γλώσσα, η μακροχρόνια διαβίωση στην ίδια χώρα, η θρησκεία 

κλπ. Σύμφωνα με τον Άντερσον,1   το έθνος είναι μια φαντασιακή κοινότητα, δηλαδή 

μια συλλογική σύλληψη ή αναπαράσταση της πραγματικότητας που σε μια δεδομένη 

ιστορική στιγμή και γεωγραφικό χώρο «επινοεί» ή «πλάθει» μια συγκεκριμένη κοινω‐

νική ομάδα.  Το έθνος αποτελεί δηλαδή μια κατασκευή, ένα προϊόν ενός συστήματος 

υποκειμενικών αντιλήψεων, ιδεών, αξιών και συμβόλων.  Είναι αποκύημα της ιδεολο‐

γίας του εθνικισμού.  Σύμφωνα με τους Gellner,2  Hobsbawm3  και  Λέκκα,4  ο εθνικι‐

σμός προϋπάρχει και δημιουργεί το έθνος το οποίο κατασκευάζεται.  Το «κατασκευα‐

σμένο έθνος», σύμφωνα με τον  Μαρξ, συνδέεται αδιάρρηκτα με το κράτος (έθνος‐

κράτος) με την έννοια όχι απλώς της κοινότητας εδάφους, γλώσσας, πολιτισμού, αλ‐

λά και της κοινής πολιτικής εξουσίας.  Άρα το έθνος – κράτος εμφανίζεται  ως εθνικό 

συγκαλύπτοντας τον ταξικό του χαρακτήρα.  Το έθνος‐κράτος δημιουργείται μέσα 

από την διαδικασία καπιταλιστικής ανάπτυξης και νοηματοδοτείται από τις αξίες της 

νεωτερικότητας (ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά δικαιώματα) οι οποίες ισχύουν μέσα 

στον εθνικό εδαφικό προσδιορισμένο, επικρατειακό χώρο (πολιτική έννοια έθνους – 

Χαραλάμπης). 

Σύμφωνα με τον Σπηλιωτόπουλο5    δημόσιο είναι το συμφέρον όταν υποκείμενό 

του είναι ο λαός που έχει οργανωθεί με την έννομη τάξη σε κράτος.  Το  δημόσιο συμ‐

φέρον μπορεί να διακριθεί σε γενικό  όταν αφορά το σύνολο των μελών της κρατικής 
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κοινωνίας και σε ειδικό  όταν αφορά κάποια τμήματά της (πχ. τοπικά και επαγγελμα‐

τικά  συμφέροντα).  Βασική  θέση  του  Ρουσσώ  ήταν  το  ότι    η  κυριαρχία  του  κράτους 

πρέπει να συμπίπτει με την εφαρμογή της γενικής βούλησης  (generale volonte) ή του 

γενικού συμφέροντος. Η κρατική εξουσία νομιμοποιείται μέσω της αρχής της πλειο‐

ψηφίας η οποία εκφράζει πάντα την Γενική Βούληση.Αρα το κράτος προάγει το γενικό 

συμφέρον,το δημόσιο συμφέρον,το εθνικό συμφέρον. 

2)  1)Παραδοσιακή  εξουσία: προσωποπαγείς  εξουσιαστικές  σχέσεις  που  υπάρ‐

χουν ανέκαθεν   και γι αυτό  τον λόγο κανείς  δεν διανοείται να  τις αμφισβητήσει. Η 

πατριαρχική εξουσία(του αρχηγού της φυλής, του «πατέρα» της χώρας)αποτελεί τον 

πιο καθαρό τύπο της παραδοσιακής εξουσίας. 

2)  Χαρισματική    εξουσία: θεμελιώνεται  στο  χάρισμα  του φορέα  της  εξουσίας, 

δηλαδή στην προσωπική ακτινοβολία κλπ. νομιμοποιώντας έτσι την εξουσία του πεί‐

θοντας τους οπαδούς του για την ορθότητα όσων επαγγέλλεται(προσωπική αφοσίω‐

ση).Συνήθως ο μεγάλος δημαγωγός αποτελεί την πλέον καθαρή μορφή αυτού του τύ‐

που «νόμιμης» εξουσίας. 

2)  Χαρισματική    εξουσία: θεμελιώνεται  στο  χάρισμα  του φορέα  της  εξουσίας, 

δηλαδή στην προσωπική ακτινοβολία κλπ. νομιμοποιώντας έτσι την εξουσία του πεί‐

θοντας τους οπαδούς του για την ορθότητα όσων επαγγέλλεται(προσωπική αφοσίω‐

ση).Συνήθως ο μεγάλος δημαγωγός αποτελεί την πλέον καθαρή μορφή αυτού του τύ‐

που «νόμιμης» εξουσίας.  

Ο Weber ασχολήθηκε συστηματικά με την διοίκηση.   Συνέλαβε και συστηματο‐

ποίησε μέσα σε  ένα  ιδεότυπο  το  γραφειοκρατικό πρότυπο  οργάνωσης.    Το πρότυπο 

αυτό είναι συνδεδεμένο με τον καπιταλιστικό ορθολογισμό.  Σύμφωνα με το πρότυπο 

αυτό όλα τα Κράτη σε κάποια στιγμή της ιστορίας τους χρειάζονται ένα πρότυπο ορ‐

γάνωσης το οποίο θα λειτουργεί σαν μια μηχανή και δεν θα επηρεάζεται από εξωτε‐

ρικούς παράγοντες.   Δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα πετυχαίνει τους στόχους που 

θέτει.  Με άλλα λόγια το γραφειοκρατικό πρότυπο.  Σε αυτό το πρότυπο πρωτεύοντα 

ρόλο παίζει η δημιουργία σώματος εξειδικευμένων – επαγγελματιών υπαλλήλων.  Για 

τον Weber η γραφειοκρατία είναι μια πυραμίδα στην βάση της οποίας βρίσκονται οι 

κατώτεροι υπάλληλοι και στην κορυφή μόνο ένας ηγέτης ο οποίος διευθύνει τους υ‐
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πόλοιπους που βρίσκονται κάτω από αυτόν.   Στον γραφειοκρατικό πρότυπο ο υπάλ‐

ληλος οποιασδήποτε βαθμίδας διέπεται από τον νόμο.   

Η  γραφειοκρατία αποτελεί τον πιο καθαρό  τύπο  της νόμιμης εξουσί‐

ας.Χαρακτηριστικά του γραφειοκρατικού τύπου οργάνωσης είναι:16 

Ι.   Τα πρόσωπα που συμμετέχουν   σε μια γραφειοκρατική οργάνωση είναι πρό‐

σωπα ελεύθερα που διατηρούν μια τυπική σχέση με την οργάνωση και οφείλουν να 

συμμορφώνονται προς τις απρόσωπες ρυθμίσεις και κανόνες. 

ΙΙ. Τα μέλη της οργάνωσης έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα τα 

οποία καθορίζονται από τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και εκτελούνται ανάλογα με 

το βαθμό ή το αξίωμα που έχει κάθε μέλος. 

ΙΙΙ.   Η    εξουσία στις γραφειοκρατικές οργανώσεις  είναι  διαρθρωμένη  ιεραρχικά 

και λαμβάνει την μορφή πυραμίδας.  Όσο πιο κάτω βρίσκεται μια θέση, τόσο λιγότερη 

ευθύνη και ισχύ διαθέτει. 

IV.  Τα άτομα που στελεχώνουν την οργάνωση επιλέγονται, (δεν εκλέγονται) με 

βάση τα προσόντα τους, τις γνώσεις  και τις ικανότητες τους που επιβεβαιώνονται εί‐

τε με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών είτε με εξετάσεις. 

V.   Η αμοιβή των υπαλλήλων συνίσταται   στην καταβολή σταθερού μισθού και 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Το  ύψος της αμοιβής ποικίλει ανάλογα με την ιεραρχι‐

κή θέση και την χρονική διάρκεια της απασχόλησης.  

VI. Η απασχόληση έχει συνήθως χαρακτήρα μονιμότητας, η οποία θεσπίζεται με 

σκοπό να διασφαλίσει την ουδετερότητα, την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα 

των υπαλλήλων απέναντι στις πολιτικές διακυμάνσεις και στην ευνοιοκρατία (πελα‐

τειακό σύστημα). 

VII.  Υποχρέωση των υπαλλήλων για αποκλειστική απασχόληση. 

VIII. Η  προαγωγή και εξέλιξη των υπαλλήλων γίνεται είτε κατ’ αρχαιότητα, είτε 

κατ’  εκλογή ανάλογα με  τις  ικανότητες  και  τις  επιδόσεις.    Σ’  άλλες  περιπτώσεις  ε‐

φαρμόζεται  μεικτό    σύστημα.    Τις  προαγωγές  αποφασίζουν  τα  ιεραρχικά  ανώτερα 

στελέχη της οργάνωσης. 
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IX.   Η παρουσία της γραφειοκρατικής οργάνωσης διαχωρίζεται σαφώς από την 

προσωπική περιουσία των υπαλλήλων. 

X.  Ο  «ιδανικός» υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντά του κρατώντας μια στάση τυ‐

πική και  απρόσωπη χωρίς προσωπικές εκτιμήσεις και συναισθήματα. 

Σύμφωνα    με  τον M.   Weber    οι    γραφειοκρατίες  τείνουν  να μετατρέπονται  σε 

απρόσωπες δυνάμεις και η γραφειοκρατική λήψη αποφάσεων είναι  άκαμπτη και μη 

ελαστική  και  συχνά  αγνοεί  τις  ιδιαίτερες  συνθήκες  που  αντιμετωπίζουν  τα  άτομα.  

Επιπλέον ο  Weber  συνέδεε την αναγκαιότητα της γραφειοκρατίας με τα προβλήματα 

του συντονισμού που προκύπτουν από τα νεότερα οικονομικά συστήματα και την ε‐

πέκταση του δικαιώματος ψήφου.   Η οργανωτική αποτελεσματικότητα και σταθερό‐

τητα τις οποίες μόνο η γραφειοκρατία μπορεί μακροπρόθεσμα  να εξασφαλίσει ήταν 

(και  είναι)  απαραίτητη  για  την  ανάπτυξη  του  εμπορίου  και  της  βιομηχανίας.17    Απ’ 

την άλλη η ίδια η επέκταση του δικαιώματος ψήφου οδηγεί   σε αυξημένες απαιτήσεις 

ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα έναντι του κρότους.  Όσο πληθαίνουν οι απαιτή‐

σεις  τόσο πιο αναγκαία  είναι  η  έμπειρη  εξειδικευμένη  διοίκηση για  την προσεκτική 

ερμηνεία  και  αντιμετώπισή  τους.    Επιπλέον  υποστήριζε  ότι  οι  γραφειοκράτες  απο‐

κτούν σημαντική εξουσία μέσω της πείρας, της ενημέρωσης τους και της πρόσβασής 

τους σε μυστικά και έθεσε το ερώτημα πως μπορεί να ελεγχθεί η γραφειοκρατική ε‐

ξουσία.   Όταν απουσιάζει ο έλεγχος, η δημόσια οργάνωση μπορεί να αλωθεί από α‐

ξιωματούχους με υπερβάλλοντα ζήλο ή  ισχυρά  ιδιωτικά συμφέροντα που δεν ενδια‐

φέρονται για το γενικό  συμφέρον.   Ως  αποτέλεσμα αυτό τασσόταν υπέρ ενός ισχυ‐

ρού κοινοβουλίου που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πεδίο εκπαί‐

δευσης για  ισχυρή ηγεσία και να λειτουργήσει  εξισορροπητικά προς τη δημόσια και 

ιδιωτική γραφειοκρατία.18 

O  Weber απεικονίζει την δημοκρατία ως δοκιμαστικό πεδίο για δυνητικούς ηγέ‐

τες.  Η δημοκρατία είναι κάτι σαν την αγορά ένας θεσμικός μηχανισμός για τον εκτο‐

πισμό των αδυνάτων και την ανάδειξη των ικανοτέρων στην ανταγωνιστική πάλη για 

ψήφους και εξουσία. Ο Weber έγραφε ότι στις  παρούσες συνθήκες υπάρχει μόνο η ε‐

πιλογή «μεταξύ μιας ηγετικής δημοκρατίας με μια  ‘κομματική’ μηχανή και μιας δη‐

μοκρατίας δίχως ηγέτες δηλαδή της κυριαρχίας των επαγγελματιών πολιτικών χωρίς 
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κλήση».  Ο  Weber αποκαλεί τη σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημοκρατία «δημοψηφι‐

σμιακή ηγετική δημοκρατία» δημοψηφισμιακή επειδή οι τακτικές εκλογές στις δυτικές 

χώρες παίρνουν χαρακτήρα παροχής άμεσης ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, 

ηγετική επειδή αυτό που διακυβεύεται είναι η δημοτικότητα και αξιοπιστία των πολι‐

τικών ελίτ. 

 

Ο ενθουσιασμός του Weber για το αντιπροσωπευτικό σύστημα οφείλεται περισ‐

σότερο στην πεποίθηση του ότι το εθνικό μεγαλείο εξαρτάται από την ανεύρεση ικα‐

νών ηγετών παρά στην όποια έγνοια του για τις δημοκρατικές αξίες. Τέλος σύμφωνα 

με το μοντέλο του της δημοκρατίας υπερασπίζεται μια καπιταλιστικά διευθυνόμενη 

οικονομία,  παράλληλα  με  κοινοβουλευτική  κυβέρνηση  και  ένα  ανταγωνιστικό  σύ‐

στημα κομμάτων.   Πίστευε πως η κοινοβουλευτική κυβέρνηση είναι ζωτική για τους  

εξής λόγους:  1) το κοινοβούλιο προσδίδει κάποιο βαθμό διαφάνειας στην κυβέρνηση,  

2) η δομή της κοινοβουλευτικής συζήτησης, ο χαρακτήρας του διαλόγου καθώς και η 

απαίτηση ότι για να είναι κανείς «πειστικός» απαιτείται ένα υψηλό επίπεδο ρητορεί‐

ας,  καθιστούν  το  κοινοβούλιο σημαντικό πεδίο  δοκιμών για  επίδοξους  ηγέτες, 3)  το 

κοινοβούλιο παρέχει το χώρο για διαπραγματεύσεις γύρω από αντιμαχόμενες θέσεις. 

Τόνιζε δε ότι  ο ρόλος του κοινοβουλίου δεν πρέπει να εξιδανικεύεται και υποστήριζε 

ότι    η  επέκταση  του  δικαιώματος  ψήφου  και  η  ανάπτυξη  της  κομματικής πολιτικής 

υπονόμευσε την κλασική φιλελεύθερη αντίληψη περί του κοινοβουλίου ως χώρου ό‐

που η εθνική πολιτική ρυθμίζεται με τον έλλογο στοχασμό, με αποκλειστικό γνώμονα 

το δημόσιο ή το γενικό συμφέρον.   

 

Ο   Weber αποκαλεί τη σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημοκρατία «δημοψηφισμι‐

ακή  ηγετική  δημοκρατία».19  «Δημοψηφισμιακή»  επειδή  οι  τακτικές  εκλογές  ολοένα 

παίρνουν το χαρακτήρα της παροχής άμεσης ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.  

«Ηγετική» επειδή αυτό που διακυβεύεται στις εκλογές αυτές είναι η δημοτικότητα και 

η αξιοπιστία των επιμέρους ομάδων ηγετών,  δηλαδή των πολιτικών ελιτ.   Ήταν   υ‐

πέρμαχος της δημοκρατίας στη βάση του ότι στις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες 

μιας  σύγχρονης  γραφειοκρατικής  κοινωνίας,  προσφέρει  το  μέγιστο  του  δυναμισμού 
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και της ηγεσίας.  Ακόμη ο Weber ενδιαφερόταν να κατανοήσει και να βρεί τρόπους να 

διασφαλίσει μια αποτελεσματική  ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική  εξουσία,  την  έ‐

μπειρη    και  εξειδικευμένη  ηγεσία,  την  αποτελεσματική  διοίκηση  και  κάποιο  βαθμό 

πολιτικής λογοδοσίας.  Διόλου δεν απέρριπτε τη σημασία της δυνατότητας των εκλο‐

γέων να απαλλάσσονται από τους ανίκανους ηγέτες, αλλά στην ουσία αυτός ήταν και 

ο μόνος    ρόλος που επεφύλασσε για εκείνους.   Κλείνοντας ο   Weber διατύπωσε ένα 

καινούργιο,  πολύ  περιοριστικό  μοντέλο  δημοκρατίας.    Περιοριστικό  επειδή  εκείνος 

οραματιζόταν τη δημοκρατία ως κάτι λίγο παραπάνω από την παροχή ενός  τρόπου 

ανάδειξης ικανών πολιτικών ηγετών.  Περιοριστικό επειδή ο ρόλος των εκλογέων και 

οι πιθανοί δρόμοι διεύρυνσης της πολιτικής συμμετοχής αντιμετωπιζόταν με ιδιαίτερο 

σκεπτικισμό. Περιοριστικό επειδή,  μολονότι ο Weber πίστευε πως το εκλογικό σύστη‐

μα  παρέχει  κάποια  επίφαση  προστασίας  για  τους  εκλογείς,  υποστήριζε  ότι  αυτή  η 

προστασία  κρίνεται  από  την  δυνατότητα  απομάκρυνσης  των  ακατάλληλων  από  τα 

αξιώματά τους.20 

3) Ο  Thomas  Hobbes (1588 – 1679)  δημοσίευσε το έργο του Leviathan (1651)  στο 

οποίο παρουσίασε τις απόψεις του περί κράτους,  εξουσίας, φορέων της εξουσίας και 

εξουσιαζόμενων. 

Κατά τον Hobbes – ο οποίος είχε επηρεασθεί από τον αγγλικό εμφύλιο  (1648) – 

(1988) ο  άνθρωπος αναπτύσσεται στο πλαίσιο της «φυσικής κατάστασης», δηλαδή σε 

ένα πλαίσιο που  τον  καθιστά  έρμαιο  των  επιθυμιών και  των παρορμήσεων  του  και 

συγχρόνως του δημιουργεί μία κατάσταση διαρκούς πολέμου «όλων εναντίον όλων».1  

Αυτό σημαίνει  ότι ο άνθρωπος ζει σε  μία κοινωνία ανταγωνιστική στην οποία η έλ‐

λειψη ιεραρχίας συνεπάγεται τη δημιουργία ενός κλίματος μόνιμου φόβου, δυσπιστί‐

ας και μικροψυχίας.    Τα άτομα χαρακτηρίζονται από  το  ένστικτο  της αυτοσυντήρη‐

σης, το ατομικό συμφέρον και την προσπάθεια να υποτάξουν με κάθε τρόπο τους άλ‐

λους.  Επιπλέον, αποτελώντας και ο ίδιος ο Hobbes μέλος μιας «θεοκρατούμενης» τό‐

τε  κοινωνίας,  κατανόησε  τη  θρησκεία  ως  φαινόμενο  της  επιστήμης,  δηλαδή  ως  έκ‐

φραση της ψυχολογικής επεξεργασίας του φόβου και της άγνοιας των φυσικών αιτί‐

ων προσπαθώντας έτσι να εξηγήσει  το λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι  της  εποχής 

απέδιδαν θρησκευτικό χαρακτήρα στα φυσικά φαινόμενα. Ο  Hobbes δεχόταν ότι μέ‐
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σα από τη θρησκεία εγείρονται αξιώσεις κατεξουσιασμού και υλοποιούνται κρατικοί 

σκοποί, λόγοι για τους οποίους η θρησκεία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως σημα‐

ντικός πολιτικός παράγοντας, χωρίς ωστόσο οι θρησκευτικές αξίες να θεωρούνται δε‐

σμευτικές για την πολιτική πράξη.2 

 

Όσον   αφορά στην  έννοια  του κράτους ο   Hobbes –  έχοντας βιώσει  και  ο  ίδιος, 

όπως  προαναφέρθηκε,  η  σύγκρουση  Στέμματος  –  Κοινοβουλίου,  που  οδήγησε  στον 

εμφύλιο (1648) – (1688) θεωρεί ότι το κράτος αποτελεί μια πολύ χρήσιμη και απαραί‐

τητη κατασκευή.  Σύμφωνα με αυτή την εργαλειακή του αντίληψη, το κράτος αποτε‐

λεί το μέσο για την επίτευξη του σκοπού της κοινωνικής συμβίωσης, της ασφάλειας 

και της απρόσκοπτης  λειτουργίας της αγοράς. Το κράτος – το οποίο παρομοιάζει με 

«Λεβιάθαν» ‐ οφείλει να προστατεύει τη συλλογική ζωή και οντότητα της κοινωνίας, 

τιθασεύοντας  τα  ζωώδη  ένστικτα μεμονωμένων μελών  της.    Επιπλέον θεωρεί  ότι  η 

εξουσία του κράτους  ενσαρκώνεται   από τον  «ελέω Θεού» μονάρχη και αναφέρεται 

στην ύπαρξη κοινωνικού συμβολαίου, βάσει του οποίου το κράτος παρέχει στους υπη‐

κόους του ασφάλεια, αξιώνοντας ταυτόχρονα από αυτούς – ως αντάλλαγμα – απόλυ‐

τη υποταγή.3 

Ο στοχαστής  John Locke  (1632 – 1704)  επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και έθεσε τις 

βάσεις για τη φιλελεύθερη δημοκρατία.  Ο  ίδιος βίωσε τη λεγόμενη «Ένδοξη Επανά‐

σταση» (1688), με την οποία εγκαθιδρύθηκε η εξουσία του Κοινοβουλίου και άρχισε να 

επιβάλλεται η ιδέα του ελέγχου του κράτους από το Κοινοβούλιο.4 

 

Ο  Locke θεωρούσε ότι η συνύπαρξη των ανθρώπων καθίσταται  ομαλότερη και 

ποιοτικά ανώτερη από τη στιγμή  που τα άτομα συμφωνούν  να  υποτάξουν αυτοβού‐

λως τις δραστηριότητες  και  τις  συναλλαγές τους σε μία «εκ των άνω» καθοδήγηση 

και  κοινωνικό  έλεγχο  (δηλαδή στο  κράτος).   Κύριος σκοπός  της συνένωσης  των αν‐

θρώπων σε πολιτικές κοινότητες και της υποταγής τους σε μια κυβέρνηση είναι η δι‐

αφύλαξη της ιδιοκτησίας τους.   
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Η  ιδιοκτησία κατά τον  Locke αποτελεί «φυσικό» ατομικό δικαίωμα και συγχρό‐

νως την πιο σημαντική ιδιότητα του ατόμου, αφού αυτή προσδιορίζει και οροθετεί τα 

περιθώρια  ελευθερίας  κάθε  ανθρώπου,  καθώς  και  τις  δυνατότητες  υλοποίησης  των 

βασικών του αναγκών και των προσωπικών του στόχων.5 

Όσον αφορά στο κράτος  ειδικότερα,  ο  Locke – έχοντας ζήσει όπως προαναφέρ‐

θηκε, την επανάσταση του 1688 – θεωρεί απαραίτητη τη συγκρότηση και λειτουργία 

ενός θεσμικού οργάνου ή σώματος, το οποίο θα είναι σε θέση να χαλιναγωγήσει τα 

πάθη  των  πολιτών  και  να  επιβάλλει  κοινωνική  γαλήνη  και  ευημερία,  δηλαδή  ενός 

εξωοικονομικού μηχανισμού που θα έχει νομιμοποίηση από ένα περιορισμένο, έστω, 

εκλογικό σώμα και στόχος του θα είναι η δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθη‐

κών για τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς.   Επιπλέον, θεωρούσε ότι στην έν‐

νοια του κράτους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η ύπαρξη τριών στοιχείων: α) η νομο‐

θετική εξουσία (η οποία θα  δημιουργήσει έναν κώδικα κανόνων που θα διακρίνουν το 

καλό από το κακό), β) η  δικαστική εξουσία (με την έννοια της συγκρότησης ενός ανε‐

ξάρτητου  δικαστικού  σώματος)  και  γ)  η  εκτελεστική  εξουσία  (η  οποία  θα  εγγυάται 

την εφαρμογή των κανόνων που έχουν θεσπισθεί από την νομοθετική εξουσία). 

 

Τέλος ο Locke αναφέρθηκε στην ανάγκη συγκρότησης ενός πολιτικού σώματος 

(Κοινοβουλίου), στο οποίο οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση την αρχή της πλει‐

οψηφίας, καθώς επίσης και στην αναγνώριση του δικαιώματος των πολιτών για αντί‐

σταση  στις  περιπτώσεις  που  θα  διαπιστώνονται  καταχρήσεις  από  την  πλευρά  της 

κρατικής εξουσίας.  Σημαντική είναι και η αναφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός 

κοινωνικού  συμβολαίου,  βάσει  του  οποίου  το  κράτος  δεν  θα  παρέχει  στους  πολίτες 

μόνο ασφάλεια,  τάξη κλπ., αλλά    επιπλέον   και  δικαιώματα  (κυρίως ατομικά, αλλά 

και περιορισμένα πολιτικά δικαιώματα).6 

Ο  Γάλλος φιλόσοφος και πολιτικός στοχαστής  J.J. Rousseau (1712 – 1778) αποτε‐

λεί το  βασικότερο, ίσως, εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.  Οι σκέψεις και οι  

ιδέες του επηρέασαν πολλούς μεταγενέστερους στοχαστές που ασχολήθηκαν  με την  

ερμηνεία και τα χαρακτηριστικά του φιλελεύθερου κράτους. 
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Ο Ρουσσώ θεωρούσε, καταρχάς, ότι ο άνθρωπος – παρά το γεγονός ότι αναπτύσ‐

σεται  σε  ένα  πλαίσιο  «φυσικής  κατάστασης»  ‐  μπορεί  και  καταφέρνει  να  αναδείξει  

την καλή του φύση και να είναι ηθικός και κοινωνικός  (σε αντίθεση με τον  Hobbes).  

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κρατικής εξουσίας, η οποία αποτελεί μεν αναγκαίο κα‐

κό, αλλά, από την άλλη, δημιουργείται επειδή δεν μπορεί να διατηρηθεί πλέον αυτή η 

«φυσική κατάσταση» λόγω ανταγωνισμών.7 

Όσον αφορά στο κράτος, υποστήριζε ότι αυτό δημιουργείται μέσω ενός  Κοινωνι‐

κού Συμβολαίου, μεταξύ  εξουσίας και εξουσιαζόμενων, με το οποίο γίνεται αποδεκτό 

ότι  κανείς  δεν  διαθέτει  φυσική  εξουσίας  πάνω στους  άλλους,  παρά μόνο μέσα από 

νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.   Επομένως, κάθε νόμιμη εξουσία μεταξύ των 

ανθρώπων πρέπει να βασίζεται σε συμφωνίες (είναι, δηλαδή, απαραίτητα τα στοιχεία 

της συναίνεσης και της νομιμοποίησης).   Για τον Ρουσσώ η αναγκαστική κοινωνικο‐

ποίηση και συμβίωση (που χαρακτηρίζουν – μεταξύ άλλων – την δημοκρατία)  εγγυώ‐

νται την ελευθερία των πολιτών και σε προσωπικό επίπεδο.8 

 

Βασική θέση του Ρουσσώ ήταν, επίσης, και το ότι  η κυριαρχία του κράτους πρέ‐

πει να συμπίπτει με την εφαρμογή της γενικής βούλησης (generale volonte).  Στην ιδέα 

αυτή θεμελιώνεται η  αρχή  της διάκρισης των εξουσιών: «Δύο αιτίες συμβάλλουν πά‐

ντα   στο να παραχθεί κάθε ελεύθερη πράξη.   Η   μία είναι ηθική  (δηλαδή η θέληση 

που αποφασίζει  την πράξη)  και η άλλη φυσική  (δηλαδή η δύναμη που την εκτελεί).  

Το πολιτικό σώμα έχει κι αυτό τα ίδια κίνητρα τη θέληση και τη δύναμη.  Την πρώτη 

την ονομάζει νομοθετική εξουσία και τη δεύτερη εκτελεστική.  Τίποτα δεν γίνεται ού‐

τε και πρέπει να γίνεται δίχως  την σύμπραξη και των δύο».   Κυρίαρχο σώμα σε μία 

δημοκρατική κοινωνία θεωρούσε ότι πρέπει να είναι η λαϊκή συνέλευση,  καθώς και 

ότι η κρατική εξουσία νομιμοποιείται μέσω της αρχής της πλειοψηφίας, η οποία εκ‐

φράζει πάντα τη γενική βούληση (ολοκληρωτική δημοκρατία).9 

Τέλος, αναφορικά με την κοινωνία, ο Ρουσσώ θεωρούσε ότι πρέπει να αποτελεί‐

ται από μικροαγρότες και μικροβιοτέχνες.  Ιδεώδης κατάσταση για τον ίδιο, είναι αυτή 

στην οποία όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι, ενώ κανείς δεν κατέχει πάρα πολλά. 


