
https://ellinikosblog.wordpress.com

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ἡ πολιτικὴ σκέψη ξεκινᾶ μὲ τοὺς ἀρχαῖους

Ἕλληνες. Οἱ ἀπαρχὲς της συνδέονται μὲ τὸν

ἤρεμο καὶ ξεκάθαρο ὀρθολογισμὸ τοῦ ἀρχαίου

ἑλληνικοῦ νοῦ. Ἀντὶ νὰ περάσουν στὴ σφαῖρα

τῆς θρησκείας, ὅπως οἱ λαοὶ τῆς Ἰνδίας καὶ τῆς

Ἰουδαίας,  ἀντὶ  νὰ  ἀποδεχθοῦν  τὸν  κόσμο

αὐτὸν ἀδιερεύνητα καὶ νὰ τὸν δοῦν μέσω τῆς

πίστης, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στάθηκαν στὸ πε-

δίο τῆς σκέψης καὶ τολμῶντας νὰ ἀναρωτηθοῦν1 γιὰ τὰ ὁρατὰ πράγματα προσπάθη-

σαν νὰ κατανοήσουν τὸ σύμπαν ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ λόγου...

Τὸ ἄτομο καὶ ἡ πόλις 

Ἡ προϋπόθεση γιὰ κάθε πολιτικὴ σκέψη εἶναι ἡ κατανόηση τῆς ἀντίθεσης μεταξὺ

τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ κράτους, καὶ ἔργο τοῦ κάθε πολιτικοῦ διανοητῆ εἶναι ἡ γεφύρω-

ση καὶ κατάργηση αὐτῆς τῆς ἀντίθεσης, τῆς ὁποίας τὴ δύναμη ὁ διανοητὴς ἔχει συ-

νειδητοποιήσει. Χωρὶς τὴ συνειδητοποίηση αὐτῆς τῆς ἀντίθεσης κανένα ἀπὸ τὰ προ-

βλήματα τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης –προβλήματα ποὺ ἀγγίζουν τὴ βάση τῆς ἐξουσίας

τοῦ κράτους καὶ τὴν πηγὴ τῶν νόμων του δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει νόημα· χωρὶς τὴ γεφύ-

1 Ἕνα περίφημο ρητὸ τοῦ Πλάτωνα εἶναι ὅτι ἡ φιλοσοφία εἶναι τὸ τέκνο τῆς ἀπορίας. Ἡ ἀρετὴ

τῶν ἀρχαῖων Ἑλλήνων ἦταν ὅτι ἔτειναν νὰ ἀναρωτιοῦνται καὶ φυσικὰ ἔστρεφαν τὶς ἔρευνές τους

στὰ ζητήματα ποὺ ἐξῆπταν τὴν ἀπορία τους. Ἐρεύνησαν ὀρθολογικὰ τὶς ἰδιότητες τοῦ ρητοῦ λόγου

καὶ ἔτσι δημιούργησαν τὴν ἐπιστήμη τῆς λογικῆς· ἐρεύνησαν ὀρθολογικὰ τὶς χωρικὲς ἰδιότητες τῆς

ὕλης καὶ ἔτσι δημιούργησαν τὴν Εὐκλείδειο Γεωμετρία -ἴσως τὴν τυπικότερη ἔκφραση τῆς μεγαλο-

φυΐας τους. Στὸ ἴδιο πνεῦμα ἐρεύνησαν ὀρθολογικὰ τὴ σύνθεση καὶ τὶς ἰδιότητες τοῦ κράτους. Δὲν

γίνεται λόγος περὶ «θείου δικαιώματος» ἤ περὶ ὑπερφυσικῶν κυρώσεων στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ πο-

λιτικὴ θεωρία, ἐκτὸς ἴσως σὲ ὁρισμένους διαλογισμοὺς τῶν ὕστερων Πυθαγορείων. 
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ρωσή της κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ προβλήματα δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει λύση. Μὲ αὐτὸν ἀκρι-

βῶς τὸν τρόπο οἱ Σοφιστές, οἱ ὁποῖοι συνέλαβαν καὶ ἐνίσχυσαν τὴν ἀντίθεση, εἶναι οἱ

προπάτορες τοῦ Πλάτωνα καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τὸ ἔργο τους ἔθεσε τὶς ἀπαραίτη-

τες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐμφάνιση τῶν τελευταῖων, οἱ ὁποῖοι κατάργησαν αὐτὴ τὴν

ἀντίθεση. 

Ἔτσι ἡ αἴσθηση τῆς ἀξίας τοῦ ἀτόμου ἦταν ἡ πρώτη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀνάπτυ-

ξη τῆς πολιτικῆς σκέψης στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα. Ἡ αἴσθηση αὐτὴ ἐκδηλωνόταν τόσο

στὴν πρακτικὴ ὅσο καὶ στὴ θεωρία καὶ γινόταν πράξη μὲ τὴ μορφὴ τῆς πρακτικῆς ἔν-

νοιας τοῦ ἐλεύθερου πολίτη σὲ μία αὐτοκυβέρνητη κοινότητα -μία ἔννοια ποὺ συνι-

στᾶ τὴν οὐσία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς πόλης-κράτους. Ὅ,τι καὶ ἄν εἰπωθεῖ γιὰ τὴ «θυ-

σία» τοῦ ἀτόμου στὸ κράτος στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἤ στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ

θεωρία, τὸ γεγονὸς παραμένει ὅτι στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ὑπόλοιπο

ἀρχαῖο κόσμο, ὁ ἄνθρωπος θυσιαζόταν σὲ μικρότερο βαθμὸ ἀπ’ ὅ,τι ἀλλοῦ στὸ σύνο-

λο στὸ ὁποῖο ἀνῆκε. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ποτὲ δὲν κουράζονταν νὰ λένε στοὺς ἑαυ-

τούς τους ὅτι, ἐνῶ στὶς δικές τους κοινότητες ὁ κάθε ἄνθρωπος ὑπολογιζόταν ἀνάλο-

γα μὲ τὴν ἀξία του καὶ ἀσκοῦσε τὸ μερίδιό του ἐπιρροῆς στὸν κοινὸ βίο, στὰ δεσποτι-

κὰ καθεστῶτα τῆς Ἀνατολῆς τὸ μόνο ποὺ μετροῦσε ἦταν ὁ δεσπότης καὶ δὲν ὑπῆρχε

κανένα κοινὸ συμφέρον.  Ἡ συνοχὴ τῶν κρατῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας ὀφειλόταν

στὸν νόμο καὶ ὄχι στὸν προσωπικὸ σύνδεσμο τῆς κοινῆς ὑποταγῆς στὴν ἰδιότροπη

θέληση ἑνὸς μεμονωμένου ἀτόμου· τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κράτη ἦταν σύνδεσμοι (κοι-

νωνίαι) μὲ μία κοινὴ ἔννοια κοινωνικῆς γνώμης καὶ κοινωνικῆς ἠθικῆς καὶ ὄχι ἁπλὲς

ἑνώσεις κυρίων καὶ δούλων ὅπου δὲν ὑπῆρχε κοινὸ συμφέρον. Σὲ κράτη ὅπως αὐτά,

ὅπου οἱ ἄνδρες ἦταν «ὅμοιοι» -ἄν καὶ ὄχι πάντοτε «ἴσοι»- καί, καθὼς ἐπιδίωκαν ἀπὸ

κοινοῦ  ἕναν  παρόμοιο  συνεταιρισμό,  ἡ  πολιτικὴ  σκέψη  βρῆκε  ἕνα  φυσικὸ  πεδίο

ἀνάπτυξης. Ἐκεῖ τὰ ἄτομα διακρίνονταν ἀπὸ τὸ κράτος καὶ παρὰ ταῦτα στὴν κοι-

νότητά τους συγκροτοῦσαν τὸ κράτος...

Ἡ ἀπόσπαση τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὸ κράτος, ποὺ ἀποτελεῖ μία ἀπαραίτητη προϋπόθε-

ση τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης, εἶχε ἤδη ἐπιτευχθεῖ στὴν πράξη στὴ ζωὴ τῆς πόλεως· καὶ

ὁ ἀρχαῖος ἕλληνας πολίτης, παρότι ταυτιζόταν ἔντονα μὲ τὴν πόλη του, ἦταν ἀρκετὰ

ἀνεξάρτητος καὶ ἀποτελοῦσε διακριτὴ μονάδα στὴ δράση τῆς κοινότητας, ὥστε μπο-



ροῦσε νὰ ἀντιδιαστείλει τὸν ἑαυτό του πρὸς αὐτὴ καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ δημιουργήσει

μία φιλοσοφία γιὰ τὴν ἀξία τῆς κοινότητας. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἀρχαῖα ἑλληνικὴ πόλη

στηριζόταν σὲ μία ἀρχή -ἡ ὁποῖα δὲν εἶχε συνειδητοποιηθεῖ, ἀλλὰ ὑπονοεῖται- ὀρθο-

λογικῆς συνοχῆς· καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἡ ἀρχὴ ἦταν ἤδη σιωπηρὰ παροῦσα, ἦταν εὐκο-

λότερο γιὰ τὴ συνειδητὴ λογικὴ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τοῦ πολι-

τικοῦ συνδέσμου...

Ἡ ἑλληνικὴ «πόλις»: μία ἠθικὴ κοινότητα αὐτονομίας καὶ αὐτάρκειας

Ἡ πόλη συνιστοῦσε μία ἠθικὴ ὀντότητα μὲ καθορισμένο δικό της χαρακτήρα· καὶ

τὰ μέλη της, ὅπως δείχνει ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Περικλῆ, εἶχαν ἐπίγνωση τῆς ἀτομικότητας

τῆς πόλης τους καὶ μποροῦσαν νὰ ἀντιδιαστείλουν τὸν χαρακτῆρα της μὲ αὐτὸν ἄλ-

λων πόλεων.2 Ἔτσι στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κράτη εἶχε ἀναπτυχθεῖ μία πολιτικὴ συνεί-

δηση. Τὸ καθένα ἀντιλαμβανόταν τὸν ἑαυτό του ὡς ἕνα ὁλοκληρωμένο ὅλον, τὸ ὁπο-

ῖο διέθετε μία ἠθικὴ ζωὴ ποὺ δημιουργεῖτο καὶ  ὑποστηριζόταν ἀπὸ μόνη της· καὶ

ἐξέφραζε αὐτὴ τὴν αἴσθηση μὲ τὴν ἔννοια τῆς  αὐτάρκειας τῆς κάθε πολιτικῆς μο-

νάδας. Ἐπειδὴ ἦταν αὔταρκες, τὸ κράτος ἰσχυριζόταν ὅτι ἦταν αὐτοκυβέρνητο: Ἡ

αὐτονομία προέκυπτε ἀναπόφευκτα ἀπὸ τὴν  αὐτάρκεια. «Αὐτονομία καὶ αὐτάρκεια

εἶναι κατὰ τὴν παραδοσιακὴ ἀρχαιοελληνικὴ ἄποψη σχεδὸν συνώνυμοι ὅροι»...

Ἡ πόλις ἦταν μία ἠθικὴ κοινωνία· καὶ ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη, ὡς ἡ ἐπιστήμη μίας

τέτοιας κοινωνίας, ἔγινε στὰ χέρια τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγκεκριμένα καὶ πρωτί-

στως ἠθική. Τὸ πολίτευμα εἶναι γιὰ τὸ Ἀριστοτέλη τὸ κράτος· καὶ τὸ πολίτευμα δὲν

εἶναι μόνο «ἕνας διακανονισμὸς ἀξιωμάτων» ἀλλὰ καὶ «ἕνας τρόπος ζωῆς». Εἶναι

κάτι παραπάνω ἀπὸ μία νομικὴ δομή· εἶναι καὶ ἕνα ἠθικὸ πνεῦμα. Αὐτὴ εἶναι πράγ-

2 «Τὸ πολίτευμα ποὺ ἔχομε σὲ τίποτε δὲν ἀντιγράφει τὰ ξένα πολιτεύματα... Καὶ στὰ πολεμικὰ

πράγματα διαφέρομε ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς μας...  Καὶ στὴν ἀνατροφή...  Μόνο ἐμεῖς θεωροῦμε πὼς

εἶναι ὄχι μόνο ἀδιάφορος ἀλλὰ καὶ ἄχρηστος ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἐνδιαφέρεται στὰ πολιτικά. Ἐμεῖς οἱ

ἴδιοι κρίνομε κι ἀποφασίζομε γιὰ τὰ ζητήματά μας... Εἴμαστε τολμηροί, κι ὅμως ζυγίζομε καλὰ τὴν

κάθε ἐπιχείρησή μας... Καὶ στὴν διάθεσή μας ἀπέναντι στοὺς ξένους διαφέρομε ἀπ’ τοὺς πολλούς,

γιατὶ ἀποκτοῦμε φίλους εὐεργετῶντας τους καὶ ὄχι περιμένοντας ἀπ’ αὐτοὺς κάποιο καλό... Μόνη

ἀπ’ ὅλες τὶς ἄλλες πόλεις [ἡ πόλη μας] εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὴ φήμη της στὴν ὥρα τῆς δοκιμασίας...»

(Θουκυδίδης, Β 37-41, μτφ. Ἄγγελος Βλάχος).



ματι ἡ ἐσωτερικὴ οὐσία του καὶ τὸ ζωτικό του νόημα. Κατὰ συνέπεια, ὅταν ἕνας δια-

νοητὴς ἀσχολεῖται μὲ τὸ κράτος, θὰ πρέπει νὰ προσεγγίζει τὸ θέμα του ὑπὸ ἠθικὴ

ὀπτικὴ γωνία. Θὰ πρέπει νὰ μιλᾶ γιὰ τὴν πολιτικὴ ἐπιστήμη ὄχι μὲ ὅρους δικαίου,

ὅπως προσπάθησε νὰ κάνει μία κατοπινὴ γενιὰ διδαγμένη ἀπὸ τὴ Ρώμη, ἀλλὰ μὲ

ὅρους ἠθικῆς φιλοσοφίας.3 Θὰ πρέπει νὰ ρωτᾶ: Ποιός εἶναι ὁ στόχος ποὺ θὰ πρέπει

νὰ ἐπιδιώκει ἕνα κράτος καὶ ποιὲς εἶναι οἱ μέθοδοι ποὺ θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιήσει,

προκειμένου νὰ διεξαγάγει τὸν ὀρθό «τρόπο ζωῆς» καὶ νὰ πετύχει τὸ ἀληθινὸ ἠθικὸ

πνεῦμα; Δὲν θὰ πρέπει νὰ ρωτᾶ ἐὰν ἡ πολιτικὴ ἐξουσία θὰ πρέπει νὰ εἶναι συγκε-

ντρωμένη ἤ χωρισμένη· δὲν θὰ πρέπει νὰ διερευνᾶ νομικὰ δικαιώματα ἤ τὴν κατανο-

μὴ τῶν φόρων: Θὰ πρέπει νὰ θυμᾶται ὅτι ἀσχολεῖται μὲ μία ἠθικὴ καὶ ὄχι μὲ μία νο-

μικὴ κοινότητα, καὶ θὰ πρέπει νὰ συζητᾶ τὶς διάφορες πτυχὲς τῆς ἠθικῆς ζωῆς μίας

τέτοιας κοινότητας. Ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη θὰ πρέπει νὰ εἶναι γι’ αὐτὸν ἡ ἠθικὴ μίας

ὁλόκληρης κοινωνίας, ἡ ὁποῖα διαθέτει συνοχὴ χάρη σὲ ἕνα κοινὸ ἠθικὸ σκοπό: Θὰ

πρέπει  νὰ καθορίζει  τὸ «καλό» μίας τέτοιας κοινωνίας,  τὴ δομὴ μὲ τὴν ὁποῖα τὸ

«καλό» θὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο, τὴν ἐνέργεια μὲ τὴν ὁποῖα τὸ

«καλό» θὰ διασφαλιστεῖ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο. Γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη δὲν ὑπάρχει

οὐσιαστικὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν πολιτικὴ ἐπιστήμη ποὺ γίνεται ἀντιληπτὴ μὲ αὐτὸ

τὸν τρόπο καὶ στὴν ἠθική. Τὸ καλὸ τοῦ ἀτόμου εἶναι ἰδεατὰ τὸ ἴδιο μὲ τὸ καλὸ τῆς

κοινωνίας· ἡ ἀρετή του εἶναι ἰδεατὰ μὲ αὐτὴ τοῦ κράτους. Ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη, ὡς

ἐπιστήμη μίας ὁλόκληρης ἠθικῆς κοινωνίας ποὺ ἐπιδιώκει τὸ πλῆρες καλὸ τὸ ὁποῖο

μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ μόνο μέσω κοινῆς δράσης, εἶναι γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη ἡ ἀνώτατη

ἠθική. Εἶναι ἡ ἐπιστήμη τοῦ ὅλου καθήκοντος τοῦ ἀνθρώπου -τοῦ ἀνθρώπου μέσα

στὸ περιβάλλον του καὶ τῆς πληρότητας τῶν ἐνεργειῶν καὶ τῶν σχέσεών του. Ὁ Ἀρι-

στοτέλης δὲν διαθέτει μία λέξη ἤ μία ἔννοια γιὰ τὴν ἠθικὴ ὡς ξεχωριστὴ ἐπιστήμη.

Τὸ ὅτι γράφει μία πραγματεία περὶ ἠθικῆς ξεχωριστὴ ἀπὸ τὴν πραγματεία του περὶ

πολιτικῆς δὲν σημαίνει ὅτι διαχωρίζει μία ἐπιστήμη τῆς πολιτικῆς· σημαίνει μόνο ὅτι

διαφοροποιεῖ τὴν ἀρετὴ ὡς μία στατικὴ καὶ ψυχολογικὴ κατάσταση τοῦ ἀτόμου ἀπὸ

3 Μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ ὅτι ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη εἶναι πάντοτε ὑποχρεωμένη νὰ δανείζεται τὸ λεξι-

λόγιό της ἀπὸ ἄλλες σπουδές -ἠθική, δίκαιο ἤ βιολογία. Ἡ ἀρχαῖα ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἐπιστήμη

πάντοτε μιλοῦσε μὲ ὅρους ἠθικῆς.



τὴν ἀρετὴ ὡς δυναμικὴ ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου στὴν κοινωνία.4 Καὶ ἔτσι γιὰ τὸν Ἀρι-

στοτέλη  ὑπάρχει  μία  ἑνότητα  πολιτικῆς  ἐπιστήμης  μὲ  τὴν  ἠθικὴ  φιλοσοφία  -καὶ

αὐτῶν τῶν δύο (μπορεῖ νὰ προσθέσει κανείς) μὲ τὸ δίκαιο· κι αὐτό, γιατὶ ὁ ἠθικὸς

κώδικας τοῦ κράτους εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸν νόμο ἤ μὲ τὸ δίκαιο, ἐνῶ δὲν ὑπάρχει καμία

διάκριση ἀνάμεσα στὴ θεωρία τοῦ ἀστικοῦ δικαίου καὶ σ’ αὐτὴ τοῦ ἠθικοῦ δικαίου.

Ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη εἶναι μία τριλογία. Εἶναι ἡ θεωρία τοῦ κράτους, ἀλλὰ εἶναι καὶ

μία θεωρία ἠθῶν καὶ μία θεωρία δικαίου. Περιέχει δύο θέματα τὰ ὁποῖα ἔχουν ἔκτοτε

ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὸ πεδίο της καὶ ἀντιμετωπίζονται ὡς ξεχωριστὲς σφαῖρες.

Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀντίληψη τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης προκύπτουν συγκεκριμένες δια-

φορὲς ἀνάμεσα στὴν ἀρχαῖα ἑλληνικὴ πολιτικὴ σκέψη καὶ στοὺς δικούς μας σύγχρο-

νους τρόπους σκέψης. Ἡ ἀντίληψη τοῦ κράτους ὡς ἠθικῆς ἕνωσης γιὰ τὴν ἐπίτευξη

τῆς ἀρετῆς συνεπάγεται μία ἀντίληψη τῶν σχέσεων τοῦ κράτους πρὸς τὸ ἄτομο δια-

φορετικὴ ἀπὸ τὶς περισσότερες ποὺ ἰσχύουν σήμερα. Παρότι, ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ, ὁ

ἀρχαῖος  Ἕλληνας  ἀντιλαμβανόταν  τὸν  ἑαυτό  του  ὡς  κάποιον  ποὺ  ὑπολογιζόταν

ἀνάλογα μὲ τὴν ἀξία του στὴν κοινότητά του -παρόλο ποὺ θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του

ὡς σημαντικὸ παράγοντα στὸν καθορισμὸ τῶν ἐνεργειῶν τῆς τελευταίας-, τὸ γεγονὸς

παραμένει ὅτι στὴν πολιτικὴ σκέψη τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας ἡ ἔννοια τοῦ ἀτόμου δὲν

ἔχει ἐξέχουσα θέση καὶ ἡ ἔννοια τῶν δικαιωμάτων φαίνεται νὰ μὴν ἔχει συλληφθεῖ.

Ἴσως ἀκριβῶς ἐπειδὴ τὸ ἄτομο αἰσθανόταν ὅτι διέθετε ἐπιρροὴ στὴ ζωὴ τοῦ συ-

νόλου, νὰ μὴν προσπάθησε νὰ διεκδικήσει δικαιώματα ἀπέναντι στὸ σύνολο. Ἀσφα-

λὲς στὴν κοινωνικὴ ἀξία του, δὲν εἶχε ἀνάγκη νὰ προβληματίζεται γιὰ τὸ ἀτομικό του

«πρόσωπο». Καὶ ὡς ἐκ τούτου ξεκινῶντας ἀπὸ μία ἠθικὴ ὀπτική γωνία καὶ ἀπὸ τὴν

ἀντίληψη τοῦ κράτους ὡς ἠθικοῦ συνδέσμου, ἡ ἀρχαῖα ἑλληνικὴ σκέψη πάντοτε θεω-

ροῦσε ὡς δεδομένη μία ἀλληλεγγύη ἡ ὁποία εἶναι  ἀνύπαρκτη γιὰ  τὸ μεγαλύτερο

μέρος τῆς σύγχρονης σκέψης. Τὸ ἄτομο καὶ τὸ κράτος ταυτίζονται τόσο πολὺ στὸν

ἠθικό τους σκοπό, ὥστε τὸ κράτος ἀναμενόταν καὶ ἦταν σὲ θέση νὰ ἐξασκεῖ ἕναν

βαθμὸ ἐπιρροῆς ποὺ μᾶς φαίνεται παράδοξος. Τόσο ἀπὸ τὸν Πλάτωνα ὅσο καὶ ἀπὸ

τὸν Ἀριστοτέλη ἡ προώθηση τοῦ καλοῦ θεωρεῖται ὡς ἡ ἀποστολὴ τοῦ κράτους. Ξεκι-

4 Ταυτόχρονα θὰ πρέπει νὰ γίνει παραδεκτὸ ὅτι τὰ Βιβλία IV-VI τῶν Πολιτικῶν περιέχουν μία

ρεαλιστικὴ ἀντιμετώπιση τῆς πολιτικῆς διαχωρίζοντάς την ἀπὸ τὴν ἠθική. 



νοῦν ἀπὸ τὸ σύνολο καὶ ἀναζητοῦν τὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα ἡ ζωὴ καὶ ὁ σκοπός του μπο-

ροῦν νὰ ἀποτυπωθοῦν πάνω στὸ ἄτομο. Γιὰ τὸν σύγχρονο διανοητὴ ἡ ἀποστολὴ τοῦ

κράτους εἶναι ἀρνητική: Ἡ λειτουργία του εἶναι ἡ ἀφαίρεση τῶν ἐμποδίων (ἀντὶ γιὰ

τὴν ἐφαρμογὴ κινήτρων) πρὸς τὸν ἠθικὸ βίο. Ἐμεῖς ξεκινοῦμε ἀπὸ τὸ ἄτομο· θεωρο-

ῦμε  ὅτι  διαθέτει  δικαιώματα  (ὑπερβολικὰ  συχνὰ  γίνεται  λόγος  γιὰ  «φυσικὰ»  δι-

καιώματα  ἀνεξάρτητα  ἀπὸ  τὴν  κοινωνικὴ  ἀναγνώριση)  καὶ  ἀναμένουμε  ἀπὸ  τὸ

κράτος νὰ ἐγγυηθεῖ αὐτὰ τὰ δικαιώματα καὶ μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ διασφαλίσει τὶς

προϋποθέσεις  μιᾶς  αὐθόρμητης  ἀνάπτυξης  τοῦ  χαρακτῆρα.  Ἀνησυχοῦμε,  ὥστε  ἡ

δράση τοῦ κράτους νὰ μὴν εἰσάγει ὑπερβολικὸ αὐτοματισμὸ στὴ ζωὴ τῶν μελῶν του.

Τὸ ἀπόφθεγμά μας εἶναι: Καλύτερα τὸ μισὸ μιᾶς καλῆς πράξης ποὺ νὰ ἔχει προκύψει

ἐκ τῶν ἔσω παρὰ ὁλόκληρη ἡ πράξη ποὺ νὰ ἔχει ἐπιβληθεῖ ἔξωθεν. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλλη-

νες ἐλάχιστη ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀνησυχία εἶχαν. Εἶχαν ἐλάχιστη ἤ καὶ καθόλου ἰδέα περὶ

ἀπαραβιάστου τῶν δικαιωμάτων. Πράγματι ὁ Πλάτων φαίνεται ἕτοιμος νὰ καταργή-

σει τὰ πλέον ζωτικὰ τῶν δικαιωμάτων, παρότι ὁ Ἀριστοτέλης -ἐδῶ ὅπως καὶ ἀλλοῦ-

εἶναι πιὸ συντηρητικὸς καὶ ὑπερασπίζεται ἕνα δικαίωμα, ἄν αὐτὸ ἀποδειχθεῖ ἐπιτα-

κτικό  (ἀκριβῶς  ὅπως  στὴν  περίπτωση  τῆς  δουλείας  ὑπερασπίζεται  μιὰ  ἀδικία,

ἐφόσον ἀποδεικνυόταν ἐπιτακτική).5 Κατὰ συνέπεια, τὸ διακριτικὸ τῆς ἀρχαίας ἑλλη-

νικῆς πολιτικῆς σκέψης εἶναι μᾶλλον μιὰ ἐπιθυμία γιὰ τὴ δράση του τὸ κράτος καὶ

μιὰ προσπάθεια, γιὰ νὰ σκιαγραφηθοῦν οἱ γραμμὲς τῆς δράσης του, παρὰ ἕνας καθο-

ρισμὸς ἤ περιορισμὸς τοῦ βαθμοῦ τῆς «παρέμβασής» του. 

Δύσκολα θὰ μποροῦσαν τὰ πράγματα νὰ εἶναι  διαφορετικὰ μὲ μιὰ θεωρία ποὺ

ἦταν ἡ θεωρία μίας πόλης-κράτους. Θὰ πρέπει πάντοτε νὰ θυμᾶται κανείς ὅτι ἡ πόλη-

κράτος δὲν γνώριζε διάκριση μεταξὺ κράτους καὶ  ἐκκλησίας.  Ἡ ἀρχαῖα ἑλληνικὴ

θρησκεία, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν μυστηρίων, ἦταν ζήτημα «ἐξωτερικῆς δημόσιας λα-

τρείας». Δὲν ὑπῆρχε ξεχωριστὸ ἱερατεῖο στὴν Ἑλλάδα, ὅπως ὑπῆρχε στὴ Ρώμη...

Ἀλληλεπίδραση καὶ ὄχι ἀντιπαλότητα μεταξὺ κοινωνίας καὶ κράτους 

5 Τὸ ὅτι ὁ Πλάτων, καὶ ἀκόμη περισσότερο ὁ Ἀριστοτέλης, εἶχαν κάποια ἰδέα περί «δικαιω-

μάτων», οὐδόλως ἀμφισβητεῖται. Μία τέτοια ἰδέα, ὅπως θὰ δοῦμε, προέκυπτε ἀπὸ τὴν τελεολογικὴ

ἄποψη ποὺ εἶχαν γιὰ τὸν κόσμο.



Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν ὁρολογία τοῦ Hegel, ποτὲ δὲν

ἔκαναν μὲ ἐπαρκῆ σαφήνεια διάκριση ἀνάμεσα στὴν «κοινωνία» καὶ στό «κράτος» -

ἀνάμεσα στὸ σύμπλεγμα τῶν οἰκονομικῶν τάξεων οἱ ὁποῖες μὲ τὴ διαφορετικὴ συ-

νεισφορά τους συγκροτοῦν τὸ κοινωνικὸ σύνολο, ἀλλὰ εἶναι οἱ ἴδιες μπλεγμένες στὰ

ἀτομικὰ συμφέροντα-  καὶ  στὴν οὐδέτερη,  ἀμερόληπτη καὶ  μεσολαβητικὴ ἐξουσία

τοῦ ἡγεμόνα, ὁ ὁποῖος διορθώνει τὸν ἀτομικισμὸ τῆς κοινωνίας ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ

κοινοῦ συμφέροντος τοῦ ὁποῖου ὁ ἴδιος εἶναι ὁ ἐνσαρκωμένος ἐκπρόσωπος...

Ὅμως σὲ  μιὰ  ἐλεύθερη πολιτικὴ κοινωνία,  ὅπως αὐτὴ  τῶν ἀρχαῖων Ἑλλήνων,

αὐτὴ ἡ τροποποίηση ἤ ἀνταπόκριση ἐρχόταν φυσιολογικά. Ἡ κοινωνία καὶ τὸ κράτος

ἀλληλεπιδροῦσαν: Ἀφενός, ἡ ἐπενέργεια τῆς κοινωνικῆς γνώμης ἔδινε ζωὴ καὶ δυνα-

μισμὸ στὴν πολιτικὴ δράση, ἀφετέρου ἡ δυνατότητα ἔκφρασης σὲ πολιτικὴ δράση

ἔδινε ὑφὴ στὴν κοινωνικὴ γνώμη...

Ὁ πραγματικὸς κίνδυνος τοῦ ἀρχαῖου ἑλληνικοῦ κόσμου δὲν ἦταν τόσο ὅτι  τὸ

κράτος θὰ κατέπνιγε τὴν κοινωνία, ὅσο ὅτι τὸ κράτος θὰ διαφθειρόταν ἀπὸ μοχθηρὰ

κοινωνικὰ συμφέροντα...

Ἡ κοινωνία ἔπρεπε νὰ εἶναι ἕνα μὲ τὸ κράτος, ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε χῶρος γιὰ διαφο-

ροποίηση. Ἡ ἴδια ἡ θεωρία τῆς «διανεμητικῆς δικαιοσύνης» καταδεικνύει αὐτὸ τὸ

σημεῖο· κι αὐτὸ γιατὶ ἡ ἐν λόγω θεωρία προϋποθέτει ὅτι ἡ πολιτικὴ ἐξουσία θὰ πρέπει

νὰ ἀπονεμηθεῖ σὲ ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις κατ’ ἀναλογία μὲ τὴ συνεισφορὰ τῆς κα-

θεμιᾶς εἴτε σὲ μία μόνο λόγω τῶν ὑπηρεσιῶν της...

Ἡ διασφάλιση τῆς ἑνότητας τῆς πόλεως: Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης

Ὁ Πλάτων ἐπεδίωξε νὰ πετύχει μιὰ τέτοια concordia ordinum στὴν Πολιτεία μέσω

τῆς δημιουργίας μιᾶς ἐξειδικευμένης τάξης κυβερνητῶν ποὺ θὰ ἦταν ἀποσπασμένη

ἀπὸ τὴν κοινωνία μέσω ἑνὸς συστήματος κοινοκτημοσύνης -μία προσπάθεια νὰ δια-

φοροποιηθεῖ τό «κράτος» ἀπὸ τὴν «κοινωνία» καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀνακαλυφθεῖ ἕνα

ὄργανο γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ κοινοῦ καλού. Τὸν ἴδιο σκοπὸ ἐπεδίωξε καὶ ὁ Ἀριστο-

τέλης ἀλλὰ μὲ διαφορετικὰ μέσα. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Πλάτωνα, ὁ ὁποῖος ἐπιδίωκε νὰ

θεσμοθετήσει ἕναν ἀνθρώπινο ἡγεμόνα, ὁ Ἀριστοτέλης στράφηκε στὴν ἔννοια τοῦ

οὐδέτερου καὶ ἀμερόληπτου νόμου ὡς τοῦ ἀληθινοῦ ἡγεμόνα τοῦ κράτους. Συνειδη-



τοποιῶντας ὅμως τὴν ἀνάγκη ὕπαρξης ἑνὸς ἀνθρωπίνου παράγοντα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ

τοῦ νόμου καὶ ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας ὅτι οἱ νόμοι εἶναι αὐτὸ ποὺ οἱ ἄνθρω-

ποι τοὺς κάνουν νὰ εἶναι μὲ τὸν τρόπο ποὺ τοὺς ἐπιβάλλουν, ἀναζήτησε στὴ «μεσαῖα

τάξη» τὸν μεσολαβητὴ καὶ ἐπιδιαιτητὴ ἀνάμεσα στὶς ἀνταγωνιζόμενες φατρίες. Ἄν

δὲν κυβερνᾶ κανένα ἀπὸ τὰ ἄκρα, ἀλλὰ κυρίαρχη εἶναι ἡ μεσαῖα τάξη, ἡ ὁποῖα μοι-

ράζεται τὰ συμφέροντα καὶ τῶν δύο, τότε ἡ κυριαρχία της δημιουργεῖ τὴν concordia

ordinum καὶ τὸ κοινὸ καλὸ ἔχει βρεῖ τὸ ὄργανο ἐπίτευξής του.6 ...

Ἀθήνα καὶ Σπάρτη: Πρὸς μία ἀρμονικὴ σύνθεση 

Ἄν ἡ Ἀθήνα καυχιόταν γιὰ τὴν εὐτραπελία της, ἡ Σπάρτη μποροῦσε νὰ καυχηθεῖ

γιὰ  τὴν εὐνομία  της,  ἐνῶ ἡ  σταθερότητα ἑνὸς  πολιτεύματος  ποὺ  εἶχε  παραμείνει

ἀσφαλὲς ἐπὶ ἑκατοντάδες χρόνια ἦταν κάτι τὸ ἐντελῶς ξένο πρὸς τὴν πολύπλευρη

Ἀθήνα...Τὸ εὗρος τοῦ ἀθηναϊκοῦ χαρακτῆρα καὶ ἡ συγκέντρωση τοῦ σπαρτιατικοῦ

χρειαζόταν νὰ συνενωθοῦν, γιὰ νὰ δημιουργήσουν τὸν ἰδεώδη Ἕλληνα καὶ ἡ ἰδεώδης

πόλη ἔπρεπε νὰ συμφιλιώσει τὴν ἔκφραση ποὺ τὸ ἄτομο πετύχαινε στὴν Ἀθήνα μὲ

τὴν τάξη καὶ τὴν ἑνότητα ποὺ τὸ κράτος ἐπέβαλλε στὴ Σπάρτη.

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ πρῶτο κεφάλαιο «Ἡ ἀρχαῖα ἑλληνικὴ θεωρία τοῦ κράτους»,

ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ  Sir Ernest Barker,  Ὁ πολιτικὸς στοχασμὸς στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα,

μτφ. Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, ἐκδόσεις Ποιότητα, Ἀθήνα, 2007.
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6 Στὸ ἰδεῶδες κράτος τοῦ Ἀριστοτέλη ἡ μέθοδος ποὺ ἀκολουθεῖται εἶναι διαφορετική. Ἡ ἀμερο-

ληψία ἐπιδιώκεται καὶ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴ στρατολόγηση ὅλων τῶν πολιτῶν (οἱ ὁποῖοι ὅμως εἶναι

μόνο μία ἐπίλεκτη ἀριστοκρατία) στὸ ἔργο τῆς κυβέρνησης. Ἡ μέθοδος ποὺ περιγράφτηκε στὸ κεί-

μενο ἀνήκει στὸ ὑπο-ἰδεῶδες κράτος ἤ ἀλλιῶς «πολιτεία».

https://ellinikosblog.wordpress.com/

	https://ellinikosblog.wordpress.com
	Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

