
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ



 Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ
ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ,
άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ
τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ
που επικρατεί.



Θ Πολιτικι Επιςτιμθ τονίηει ότι οι αρετζσ τθσ 
κοινωνικισ ηωισ (ειρινθ, ςυνεργαςία, ελευκερίεσ 
των πολιτϊν, δίκαιθ κατανομι του πλοφτου)

εξαρτϊνται από:

 τθν πολιτικι δφναμθ, 

 το είδοσ τθσ εξουςίασ, τθν προζλευςθ και τουσ 
τρόπουσ νομιμοποίθςισ τθσ

 τθ μορφι του πολιτικοφ ςυςτιματοσ που επικρατεί



Πολιτικι:
αφετθρία των ςφγχρονων Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν

 Από τον 16ο αιϊνα αρχίηει να εμφανίηεται
το ςφγχρονο κράτοσ ςτθν Ευρϊπθ, να
αναδιοργανϊνεται και να εξορκολογίηεται
θ εξουςία.



Πολιτικι Θεωρία

Θ πολιτικι κεωρία καλείται να:

 υπθρετιςει τθν ανάγκθ εξορκολογιςμοφ του 
κράτουσ

 να επαναπροςδιορίςει τθν προζλευςθ και τα όρια 
τθσ εξουςίασ του κράτουσ

 να τοποκετθκεί απζναντι ςτθ Μεταρρφκμιςθ και 
ςτθν Αντιμεταρρφκμιςθ, δθλαδι ςτθ ςχζςθ 
κράτουσ και εκκλθςίασ, 

 να τοποκετθκεί ςχετικά με τθν ελευκερία τθσ 
ςκζψθσ και τθσ ςυνείδθςθσ. 



Πολιτικι Επιςτιμθ

 Από τον 16ο αιϊνα και τθ Γαλλικι Επανάςταςθ 
(1789) μζχρι τον 20ό αιϊνα, θ Πολιτικι Επιςτιμθ 
υποχρεϊνεται να αναδιαμορφϊνει τισ κζςεισ τθσ.



Θεμελιωτζσ τθσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ

 Σόμασ Χομπσ

 Σηων Λοκ

 Ηαν-Ηακ Ρουςςϊ

 Καρλ Μαρξ

Ζκεςαν ωσ κατεξοχιν πρόβλθμα τθσ πολιτικισ κεωρίασ τον 
προςδιοριςμό των προχποκζςεων και τθσ μορφισ τθσ κρατικισ 
εξουςίασ.

Οι τρεισ πρϊτοι, οι οποίοι κεμελιϊνουν τθν Πολιτικι Επιςτιμθ 
του 17ου και του 18ου αιϊνα, εντάςςονται ςτθ ςχολι του Φυςικοφ 
Δικαίου.



χολι του Φυςικοφ Δικαίου

 Θεϊκό Δίκαιο: κεωρία τθσ κεϊκισ προζλευςθσ τθσ πολιτικισ 
εξουςίασ. Από το Θεϊκό Δίκαιο αντλοφςε τθ νομιμοποίθςι τθσ θ 
Κακολικι Εκκλθςία και θ απόλυτθ μοναρχία.

 Φυσικό Δίκαιο: βαςίηεται ςτθν ζννοια τθσ φφςθσ. Φφςθ 
κεωρείται θ φφςθ του ανκρϊπου με τα πάκθ, τισ επικυμίεσ και 
τον ορκό λόγο. Θ κεωρία αυτι ςτθρίηεται ςε μια βαςικι 
υπόκεςθ, τθ φυςικι κατάςταςθ.  Πρόκειται για μια υποκετικι 
φάςθ τθσ ανκρϊπινθσ Ιςτορίασ, όπου δεν υπάρχουν κεςμοί, 
πολιτικι ςυγκρότθςθ, κράτοσ. Από τθν κατάςταςθ αυτι τα άτομα 
οδθγοφνται ςτθν πολιτικι κοινωνία με τθ κζλθςθ τουσ, αφοφ 
ςυνάψουν το Κοινωνικό υμβόλαιο.  φμφωνα με το κοινωνικό 
ςυμβόλαιο θ προζλευςθ και θ μορφι του κράτουσ εξθγείται ωσ 
προϊόν του λόγου και τθσ ςυναίνεςθσ των ατόμων.



Σόμασ Χομπσ 
(Thomas Hobbes, 1588-1679)

 Άγγλοσ φιλόςοφοσ, 
γνωςτόσ κυρίωσ ωσ 
πολιτικόσ κεωρθτικόσ, 

χάρθ ςτο ζργο του 
Λεβιάκαν (1651) 



Σόμασ Χομπσ: 
Θ κεμελίωςθ του απολυταρχικοφ κράτουσ

 Με τθ κεωρία του Χομπσ, 
παρουςιάηεται για πρϊτθ φορά 
μια πλιρθσ κεωρία του κράτουσ, 
με τθν οποία αιτιολογείται θ 
αναγκαιότθτά του.



Σόμασ Χομπσ 
φυςικι κατάςταςθ

Θεωρεί τουσ ανκρϊπουσ ςτθ φυςικι, προ-
κοινωνικι κατάςταςθ ωσ άτομα, μοναχικά και 
εχκρικά αναμεταξφ τουσ.

Σα άτομα κεωροφνται ότι είναι ίςα μεταξφ 
τουσ, με το επιχείρθμα ότι, όςο δυνατόσ και αν 
είναι κάποιοσ, είναι αδφνατο να μθ βρεκεί 
κάποιοσ άλλοσ ιςχυρότεροσ για να του 
αφαιρζςει τθ ηωι.



Σόμασ Χομπσ 
φυςικι κατάςταςθ

τθ φυςικι κατάςταςθ:

 επικρατεί ο «πόλεμοσ όλων εναντίον όλων» 

 ευνοείται το ζνςτικτο τθσ αυτοςυντιρθςθσ και θ 
επικυμία για απόκτθςθ μεγαλφτερθσ δφναμθσ.



Σόμασ Χομπσ 
Κοινωνικό υμβόλαιο

 Επειδι θ φυςικι ηωι γίνεται αβίωτθ και θ 
αρχζγονθ ελευκερία οδθγεί ςτο κάνατο, τα 
μεμονωμζνα άτομα υποχρεϊνονται να ζρκουν 
ςε ςυνεννόθςθ μεταξφ τουσ, να προβοφν ςε 
αμοιβαίεσ υποχωριςεισ, να ςυμβιβαςτοφν.



Σόμασ Χομπσ 
Κοινωνικό υμβόλαιο

υνάπτουν αμοιβαίεσ ςυμφωνίεσ δεςμευόμενα 
ξεχωριςτά το κακζνα για τθν τιρθςθ τθσ ειρινθσ. 

υνάπτουν ζνα ςφμφωνο υπακοισ με τον ανϊτατο 
άρχοντα, με το οποίο αποποιοφνται το δικαίωμα 
που είχαν ςτθ φυςικι κατάςταςθ να 
υπεραςπίηονται τα ίδια τθ ηωι τουσ και το 
μεταβιβάηουν ςτθν Ανϊτατθ Αρχι. 

Θ εξουςία τθσ Ανϊτατθσ Αρχισ είναι ανεμπόδιςτθ. 
Σο μόνο όριο τθσ βοφλθςισ τθσ είναι θ προςταςία 
τθσ ηωισ των υπθκόων.



Σόμασ Χομπσ 
Θ εξουςία τθσ Ανϊτατθσ Αρχισ

 Ο Χομπσ είναι υπζρ μιασ απόλυτης εξουσίας, 
γιατί διαφορετικά δε κεωρεί ότι υπάρχει 
εγγφθςθ για μια ςτακερι και ειρθνικι ηωι. 

 Δεν πρόκειται όμωσ για μια αυκαίρετθ εξουςία, 
που κάνει «ό,τι κζλει». 



Σόμασ Χομπσ 
Θ εξουςία τθσ Ανϊτατθσ Αρχισ

Θ εξουςία τθσ Ανϊτατθσ Αρχισ πρζπει να εγγυάται:

 τθν αμερόλθπτθ απονομι δικαιοςφνθσ, ϊςτε να 
μθν τιμωροφνται ακϊοι 

 τθν επιβολι δίκαιθσ φορολογίασ 

 τθν κατοχφρωςθ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ 

 τθν εκπαίδευςθ των πολιτϊν 

 τθν εξαςφάλιςθ όχι μόνο τθσ ηωισ, αλλά και μιασ 
άνετθσ ηωισ.



 Με αυτό τον ιδεατό τφπο κράτουσ ο Χομπσ 
προςπακεί να πείςει ότι τα εγωιςτικά πάκθ του 
ανκρϊπου τθσ φυςικισ κατάςταςθσ μποροφν να 
εκλογικευτοφν, να μετατραποφν ςε δικαιϊματα
και υποχρεϊςεισ χάρθ ςτθ ρφκμιςθ των κεςμϊν 
του κράτουσ. 

 Θ λογικι, εφόςον ςυνεργαςτεί με το πάκοσ, 
μπορεί να γίνει πανίςχυρθ.

Σόμασ Χομπσ 



Τζων Λοκ
(John Locke, 1632-1704)

 Άγγλοσ φιλόςοφοσ, ζνασ από 
τουσ πλζον ςθμαίνοντεσ 
ςτοχαςτζσ του Διαφωτιςμοφ.

 Οι πολιτικζσ ιδζεσ του Λοκ 
ςυναντϊνται κυρίωσ ςτισ «Δφο
Πραγματείεσ περί 
Διακυβερνιςεωσ».



Σηων Λοκ 
φιλελευκεροποίθςθ του κράτουσ

 Ο Σηων Λοκ εκφράηει τθν άνοδο τθσ φιλελεφκερθσ 
αςτικισ τάξθσ ςτθν πολιτικι.

 Είναι ο πρϊτοσ που διατυπϊνει τθ κεωρία τθσ 
αντιπροςωπευτικισ δθμοκρατίασ.

 Θ πολιτικι του φιλοςοφία ότι ο λαόσ ζχει το 
δικαίωμα τθσ αντίςταςθσ επθρζαςε τισ 
επαναςτάςεισ ςτθν Αγγλία, Γαλλία και Αμερικι.



«Όςοι υποτάχκθκαν με βία 
ςτο ηυγό μιασ κυβζρνθςθσ 
καταναγκαςμοφ 
ζχουν πάντα το δικαίωμα να 
αποτινάξουν το ηυγό.»

JΟΗΝ LΟCΚΕ
«Δεφτερθ Πραγματεία»

Σηων Λοκ 
φιλελευκεροποίθςθ του κράτουσ



 τθν φυςικι κατάςταςθ τα άτομα ζχουν πλιρθ 
ελευκερία να «ορίηουν τισ πράξεισ τουσ και να 
διακζτουν τα αγακά και το πρόςωπο τουσ κατά τον 
τρόπο που κεωροφν ςωςτό, ςτα όρια του φυςικοφ 
νόμου, χωρίσ να ηθτοφν τθν άδεια ι να εξαρτώνται 
από τθ κζλθςθ κάποιου άλλου ανκρώπου». 

 Πρόκειται για μια κατάςταςθ ελευκερίασ και 
ιςότθτασ, αλλά και ειρθνικισ αλλθλεγγφθσ ανάμεςα 
ςτουσ ανκρϊπουσ. 

Σηων Λοκ 
φυςικι κατάςταςθ 



 Οι άνκρωποι ςε φυςικι κατάςταςθ δεν είναι τόςο 
επικετικοί, αλλά κυρίωσ κοινωνικοί, δθμιουργικοί, 
λογικοί και ςϊφρονεσ.

 Ενδιαφζρονται να ςυγκροτιςουν πολιτιςμζνεσ 
κοινωνίεσ. 

 Γι' αυτό ςυνάπτουν «κοινωνικό ςυμβόλαιο» με το 
κράτοσ με αμοιβαίουσ όρουσ.

 Οι άνκρωποι, ειςερχόμενοι ςτθν πολιτικι 
κοινωνία, παραδίδουν όλα τουσ τα φυςικά 
δικαιϊματα.

Σηων Λοκ 
φυςικι κατάςταςθ 

Αιμιλία Σιακοβζλθ - οικονομολόγοσ



 Αποδζχονται να περιορίςουν τθν ελευκερία τουσ 
και ςε αντάλλαγμα το κράτοσ πρζπει να εγγυθκεί 
για τθ διαςφάλιςθ των φυςικϊν τουσ 
δικαιωμάτων: τθσ ηωισ, τθσ ελευκερίασ, τθσ 
ιδιοκτθςίασ. 

 Με το ςυμβόλαιο ςυνζνωςθσ αναλαμβάνουν τθν 
υποχρζωςθ να υποτάςςονται ςτθν πλειοψθφία.

Σηων Λοκ 
κοινωνικό ςυμβόλαιο



 ε αντίκεςθ με τον Χομπσ, υποςτθρίηει ότι θ 
πλειοψθφία όχι μόνο τοποκετεί τθν Ανϊτατθ Αρχι, 
αλλά διατθρεί τθν εξουςία να τθν απομακρφνει ι 
να τθ μεταβάλλει, δθλαδι διατθρεί το δικαίωμα να 
επαναςτατεί.

 Θ δφναμθ τθσ πλειοψθφίασ περιορίηει μια 
αυκαίρετθ ι τυραννικι κυβζρνθςθ, αλλά δεν 
μπορεί να διοικεί ςτθ κζςθ αυτισ.

Σηων Λοκ 
κοινωνικό ςυμβόλαιο



 Κεντρικό μζροσ τθσ πολιτικισ του είναι θ κεωρία για 
τθν ιδιοκτθςία. «Ο μζγασ και κφριοσ ςκοπόσ... τθσ 
ςυνζνωςθσ των ανκρώπων ςε κράτθ και τθσ 
υπαγωγισ τουσ ςε κυβερνιςεισ είναι θ διαφφλαξθ τθσ 
ιδιοκτθςίασ τουσ». 

 Θ ιδιοκτθςία κεωρείται δικαίωμα το οποίο ζχουν οι 
άνκρωποι εκ φφςεωσ, το οποίο προςτατεφεται ςτθν 
πολιτικι κοινωνία. 

 Όπωσ ο κακζνασ ζχει το φυςικό δικαίωμα τθσ 
αυτοςυντιρθςθσ, ζχει και το δικαίωμα ςε ό,τι είναι 
αναγκαίο για τθν αυτοςυντιρθςι του. 

Σηων Λοκ 
ιδιοκτθςία



 τθν πολιτικι κοινωνία οφείλει το άτομο να μθν 
παίρνει πράγματα που ανικουν ςε άλλον, αλλά 
να εργάηεται προκειμζνου να αποκτιςει όςα 
χρειάηεται. 

 Θ εργαςία κεμελιϊνει το δικαίωμα τθσ ατομικισ 
ιδιοκτθςίασ και αποτελεί πθγι πλοφτου.

Σηων Λοκ 
ιδιοκτθςία



Σηων Λοκ

 Ο Λοκ προβλθματίηεται πάνω ςτθν απόλυτθ μορφι 
του κράτουσ τθσ κεωρίασ του Χομπσ, κεωρϊντασ ότι 
δεν αποτελεί αςφαλι μορφι για τθν πρόοδο και τθν 
ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ. 

 Θζτει ωσ βαςικζσ αρχζσ τα ατομικά δικαιϊματα, τθ 
νομιμότθτα τθσ κυβζρνθςθσ που κεμελιϊνεται ςτθ 
ςυναίνεςθ, το δικαίωμα τθσ αντίςταςθσ απζναντι ςε 
μια άδικθ κυβζρνθςθ, το χωριςμό εκκλθςίασ και 
κράτουσ. 

 Πρόκειται για φιλελεφκερεσ αρχζσ που όριςαν τα 
ςφγχρονα πολιτεφματα.



 Ο Jean Jacques Rousseau ιταν 
Ελβετόσ φιλόςοφοσ, 
ςυγγραφζασ, πολιτικόσ 
κεωρθτικόσ, και αυτοδίδακτοσ 
ςυνκζτθσ ςτθν περίοδο του 
Διαφωτιςμοφ. 

 Οι πολιτικζσ ιδζεσ του Ρουςςϊ 
επθρζαςαν τθ γαλλικι 
επανάςταςθ, τθν ανάπτυξθ 
τθσ κομμουνιςτικισ και τθσ 
ςοςιαλιςτικισ κεωρίασ.

Ηαν-Ηακ Ρουςςϊ: 
(J.-J. Rousseau, 1712-1778)



Ηαν-Ηακ Ρουςςϊ: 
Οι όροι ενόσ δθμοκρατικοφ κράτουσ

Σο Κοινωνικό Συμβόλαιο 
ανοίγει με τθ φράςθ «Ο 
άνκρωποσ γεννικθκε 
ελεφκεροσ, αλλά παντοφ 
είναι αλυςοδεμζνοσ», 
εννοϊντασ ότι ο άνκρωποσ 
γεννικθκε για να είναι 
ελεφκεροσ.



 Με τθ φράςθ αυτι εννοείται θ αντίκεςθ ςτα 
προνόμια τθσ τάξθσ, τθσ κάςτασ και του 
επαγγζλματοσ. 

 Θ ζννοια τθσ ελευκερίασ προκφπτει μζςα από τθν 
κριτικι τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ τθσ εποχισ του. 

 Για τον Ρουςςϊ, θ Γαλλία δε χαρακτθρίηεται 
πλζον από τθν απόλυτθ εξουςία του βαςιλιά.

Ηαν-Ηακ Ρουςςϊ: 
Οι όροι ενόσ δθμοκρατικοφ κράτουσ



 Θ κριτικι του Ρουςςϊ απευκφνεται ςε μια 
κοινωνία ςτθν οποία κακζνασ ςυγκρίνει τον άλλο 
για τον πλοφτο, τθν ομορφιά ι τθ δόξα, μια 
κοινωνία που βαςίηεται ςτθ ςφγκριςθ, δθλαδι 
πάνω ςτθν οπτικι τθσ ανιςότθτασ. 

 Με αυτοφσ τουσ όρουσ δεν μπορεί να υπάρξει 
οφτε κοινωνία οφτε αποτελεςματικι κυβζρνθςθ, 
γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ενότθτα.

Ηαν-Ηακ Ρουςςϊ: 
Οι όροι ενόσ δθμοκρατικοφ κράτουσ



 Ο Ρουςςϊ επιςτρζφει ςτθν αρχαιοελλθνικι 
ζννοια τθσ ελευκερίασ, ωσ πολιτικισ αρετισ, 
ςφμφωνα με τθν οποία ο πολίτθσ ενδιαφζρεται 
πρϊτα για το καλό τθσ πόλθσ και κατόπιν για το 
ατομικό του ςυμφζρον. 

 τθν εποχι του, αντίκετα, διαπιςτϊνει ότι ο 
άνκρωποσ ζχει γίνει αςτόσ (bourgeois) και ζχει 
πάψει να είναι πολίτθσ (citoyen).

Ηαν-Ηακ Ρουςςϊ: 
Οι όροι ενόσ δθμοκρατικοφ κράτουσ



 Ο Ρουςςϊ ςυμφωνεί με τον Χομπσ ότι θ ηωι των 
ανκρϊπων ςτθ φυςικι κατάςταςθ είναι «μονιρθσ», 
ότι δθλαδι χαρακτθρίηεται από τθν απουςία 
κοινωνίασ και κοινωνικότθτασ.

 Αποκλίνει από τον Χομπσ κεωρϊντασ ότι, εφόςον ςτθ 
φυςικι κατάςταςθ δεν υπάρχουν κοινωνικζσ ςχζςεισ, 
δεν μπορεί να υπάρχει οφτε φιλία αλλά οφτε και 
εχκρότθτα. 

 Από τθν υπόκεςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ ο Ρουςςϊ 
κρατά μεν τθν ελευκερία και τθν ιςότθτα, αλλά 
αφαιρεί «τον πόλεμο όλων εναντίον όλων».

Ηαν-Ηακ Ρουςςϊ: 
Οι όροι ενόσ δθμοκρατικοφ κράτουσ



Ο άνκρωποσ είναι ελευκερία:

θ ζννοια αυτι ςτον Ρουςςϊ αποκτά νζο νόθμα:

 θμαίνει τθ δφναμθ του ανκρϊπου να 
αυτονομοκετείται, να υπακοφει ςτουσ νόμουσ 
τουσ οποίουσ ζκεςε ο ίδιοσ. 

 Θ ελευκερία αυτι δεν μπορεί παρά να 
πραγματοποιθκεί μζςα ςτθν κοινωνία, μαηί με τθν 
ανάπτυξθ τθσ λογικισ. 

Ηαν-Ηακ Ρουςςϊ: 
Οι όροι ενόσ δθμοκρατικοφ κράτουσ



 χετικά με το πϊσ κα πραγματοποιθκεί θ ζνωςθ 
των ανκρϊπων, ο Ρουςςϊ δζχεται τθν αρχι του 
Λοκ για το δικαίωμα τθσ αντίςταςθσ απζναντι ςε 
μια άδικθ κυβζρνθςθ. 

 Θ λφςθ που προτείνει ο Ρουςςϊ κάνει δεκτι τθν 
ελευκερία και τθν ιςότθτα, αλλά και τθν ενότθτα 
και τθν αναγνϊριςθ τθσ διαφοράσ.

Ηαν-Ηακ Ρουςςϊ: 
Οι όροι ενόσ δθμοκρατικοφ κράτουσ



γενικι κζλθςθ

Βαςικι ζννοια του Κοινωνικοφ υμβολαίου είναι

θ «γενική θέληση»

 Θ γενικι κζλθςθ βαςίηεται ςτθ ςυνείδθςθ τθσ 
ενότθτασ και του κοινοφ ςυμφζροντοσ που 
αποκτοφν οι πολίτεσ.

 Κάκε άτομο εκχωρεί όλα τα φυςικά δικαιϊματά του 
ςτο ςφνολο τθσ κοινότθτασ και κζτει τον εαυτό του 
υπό τθ διεφκυνςθ τθσ γενικισ κζλθςθσ. 

 Ζτςι, μζςα από τθν ζνωςθ όλων ςχθματίηεται το 
δθμόςιο πρόςωπο που λζγεται πολιτεία.



κζλθςθ όλων

Από τθν άλλθ μεριά, υπάρχει θ ζννοια 
«θέληση όλων»

 Είναι το άκροιςμα των επιμζρουσ κελιςεων και 
αποτελείται από τα ξεχωριςτά ιδιωτικά ςυμφζροντα 
τα οποία μπορεί να είναι αντίκετα με τθ γενικι 
κζλθςθ. 

 Σο ςφνολο των επιμζρουσ κελιςεων (κζλθςθ όλων) 
οφείλει να υποχωριςει απζναντι ςτθ γενικι κζλθςθ, 
δθλαδι ςτισ κοινζσ αξίεσ και ςτουσ κοινοφσ κανόνεσ, 
διαφορετικά κινδυνεφει να καταςτραφεί το πολιτικό 
ςϊμα. 

 Προτείνει επομζνωσ τθν υποχϊρθςθ του εγωιςμοφ και 
των ενςτίκτων για να επιτευχκεί θ προςταςία όλων.



Οι άνκρωποι γεννιοφνται και παραμζνουν ελεφκεροι 
και ίςοι ωσ προσ τα δικαιϊματά τουσ

 Οι αρχζσ του Κοινωνικοφ υμβολαίου, το οποίο 
ζγινε το ευαγγζλιο τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ, 
ενςωματϊκθκαν ςτισ διακθρφξεισ τθσ 
επανάςταςθσ αυτισ. 

 το πρϊτο άρκρο τθσ Διακιρυξθσ των 
Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και του Πολίτθ 
ορίηεται ότι «οι άνθρωποι γεννιοφνται και 
παραμζνουν ελεφθεροι και ίςοι ωσ προσ τα 
δικαιώματά τουσ». 

Αιμιλία Σιακοβζλθ - οικονομολόγοσ


