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  Σηνπο γνλείο  κνπ,  Γηώξγν θαη  Έιελα,  

             πνπ είλαη  πάληνηε  πνιύηηκνη   

         ζπκπαξαζηάηεο ζηε δσή κνπ …  
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Πεπίλητη 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

 

 
Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε έρεη σο αληηθείκελν ηε ζρέζε Πνιηηηθήο Δμνπζίαο 

θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε δεκνθξαηηθά κνληέια δηαθπβέξλεζεο. Σθνπφο ηεο είλαη 

λα επηζεκάλεη ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ αιιά θαη λα 

θαηαδείμεη ηελ αιιειεμάξηεζε πνπ ηνπο ζπλδέεη. Ζ ζρέζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο κε 

ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη πνιπεπίπεδε, πνιχπινθε ηαπηφρξνλα φκσο, ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ εκπιέθνληαη νη δχν ζεζκνί κεηαμχ ηνπο, ε 

ζρέζε ηνπο κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξνρή ηεο πνιηηηθήο έλαληη ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο (κε ηελ έλλνηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο), απφ ηελ απηφλνκε 

ιεηηνπξγία ηεο Γ.Γ. θαη ηνλ παξάιιειν θαη ππνβνεζεηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη 

δίπια ζηελ πνιηηηθή εμνπζία ή ηέινο, ζην άιιν άθξν, απφ γηγαληηζκφ θαη ππεξνρή 

ηεο Γ.Γ. έλαληη ηεο πνιηηηθήο αξρήο.  

 

Λέμεηο – Κιεηδηά  

Δημόσια Διοίκηση  

Κπάτορ   

Πολιτική εξοςσία                   

γπαυειοκπατία  

αςτονομία  

εξάπτηση  

 

 

 

 

 
 

 



‘ 

   6 
 [6] 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

1   ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 7 

 

2   ΔΗΑΓΧΓΖ 8 

 

Α΄ ΜΔΡΟ:  ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ 10 

Α.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 11 

Α.2  ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 14 

Α.3 ΦΟΡΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ 16 

 

Β΄ ΜΔΡΟ:  ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 19 

Β.1 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 20 

Β.2 ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 21 

Β.3 ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 23 

Β.4  ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ 25 

Β.4.1 Κξηηηθή ζεώξεζε γξαθεηνθξαηίαο 26 

Β.4.2 Ηδεαηόο Σύπνο Γξαθεηνθξαηίαο 28 

 

Γ΄ ΜΔΡΟ:  ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ  ΚΑΗ  ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 32 

Γ.1 Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΚΛΑΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 34 

Γ.2 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 41 

Γ.3 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 48 

Γ.4 ΑΜΔΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 53 

Γ.5 ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΔΛΗΣΗΜΟ 58 

Γ.6 ΠΛΟΤΡΑΛΗΜΟ 62 

Γ.7  ΝΔΑ ΓΔΞΗΑ 67 

Γ.8 ΝΔΑ ΑΡΗΣΔΡΑ 70 

 

3   ΔΠΗΛΟΓΟ 72 

 

4   ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 76 

 

file:///C:/Users/ΒΑΣΙΑ/Desktop/Documents/ΠΑΜΑΚ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ/ERGASIA%201.docx%23_Toc278459513
file:///C:/Users/ΒΑΣΙΑ/Desktop/Documents/ΠΑΜΑΚ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ/ERGASIA%201.docx%23_Toc278459515
file:///C:/Users/ΒΑΣΙΑ/Desktop/Documents/ΠΑΜΑΚ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ/ERGASIA%201.docx%23_Toc278459517
file:///C:/Users/ΒΑΣΙΑ/Desktop/Documents/ΠΑΜΑΚ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ/ERGASIA%201.docx%23_Toc278459522
file:///C:/Users/ΒΑΣΙΑ/Desktop/Documents/ΠΑΜΑΚ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ/ERGASIA%201.docx%23_Toc278459530
file:///C:/Users/ΒΑΣΙΑ/Desktop/Documents/ΠΑΜΑΚ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ/ERGASIA%201.docx%23_Toc278459531
file:///C:/Users/ΒΑΣΙΑ/Desktop/Documents/ΠΑΜΑΚ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ/ERGASIA%201.docx%23_Toc278459541
file:///C:/Users/ΒΑΣΙΑ/Desktop/Documents/ΠΑΜΑΚ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ/ERGASIA%201.docx%23_Toc278459543


‘ 

   7 
 [7] 

 

 

Δςσαπιζηίερ 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

1 

 

 
Με ην πέξαο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ληψζσ βαζεηά ηελ αλάγθε λα 

εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηα πξφζσπα ηα νπνία κε βνήζεζαλ ζηελ 

νινθιήξσζε απηνχ ηνπ έξγνπ: 

Σηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην Γεψξγην Σθνπιά, γηα ηελ άςνγε  

ζπλεξγαζία πνπ είρακε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε θαη ηελ 

θαηαλφεζε πνπ έδεημε ζε θάζε αλεζπρία θαη πξνβιεκαηηζκφ κνπ.  

Σε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηα εξεζίζκαηα θαη ηηο γλψζεηο 

πνπ κνπ κεηέδσζαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Σε φινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ κε ηνπο νπνίνπο, είηε κέζα ζηα πιαίζηα 

νκάδσλ εξγαζίαο είηε κε ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηνπο θνηλνχο καο πξνβιεκαηηζκνχο, 

ζεσξψ πσο κνηξαζηήθακε θαη απνθνκίζακε πνιχηηκεο εκπεηξίεο.    

Σηνλ πνιχηηκν δάζθαιφ κνπ, Γξ. Παξζελφπνπιν Κσλζηαληίλν,  πνπ κε ηηο 

ζπδεηήζεηο καο, ηηο ζπκβνπιέο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπ κε σζεί 

πάληα λα πξνζπαζψ κε επηκνλή γηα  ηνπο ζηφρνπο κνπ.  

Τν κεγαιχηεξν επραξηζηψ βέβαηα ην νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. Σηνπο 

γνλείο κνπ, Γηψξγν θαη Έιελα Παπάδνγινπ, γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο       

θαη ηελ απεξηφξηζηε ππνζηήξημε πνπ κνπ παξέρνπλ ζε θάζε κνπ πξνζπάζεηα.  Ζ 

βνήζεηα θαη ε ελζάξξπλζή ηνπο ζε θάζε  βήκα ηεο δσήο κνπ ππήξμε θαζνξηζηηθή. 

Σηνλ άλδξα κνπ, Κψζηα Σαπαλίδε, γηα ηε πνιχηηκε ζπκπαξάζηαζή ηνπ, ηελ 

ελζάξξπλζε θαη, ηδηαηηέξσο, ηελ ππνκνλή πνπ επέδεημε σο ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Κπξίσο φκσο ηνλ επραξηζηψ γηα ηελ αγάπε ηνπ,  πνπ 

κνπ παξέρεη ηελ επηζπκία θαη ηε δχλακε λα πξνζπαζψ δηαξθψο γηα ην θαιχηεξν.  

Σηνλ αδεξθφ κνπ, Γεκήηξε, γηα ηε ζηήξημε πνπ κνπ παξέρεη κε ηε ζεηηθή ηνπ 

αληηκεηψπηζε θαη ζε φια ηα αγαπεκέλα κνπ πξφζσπα, πνπ ζηεξήζεθαλ ηελ παξνπζία 

κνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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Διζαγυγή 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

2 

 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηε ζρέζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ 

πνιηηηθή εμνπζία, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ ηζηνξηθή επηζθφπεζε θαη θξηηηθή 

αλάιπζε κνληέισλ δεκνθξαηίαο. Κχξην αληηθείκελφ ηεο απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα 

δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα θαζψο θαη ην 

πψο νη θνξείο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο επεξεάδνπλ ηε δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. 

Παξάιιεια ζίγνληαη δεηήκαηα θαη βαζηθέο έλλνηεο φπσο απηή ηνπ θξάηνπο, ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο.  

Τα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ είλαη ηα εμήο: πνηα είλαη ε 

ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ Πνιηηηθή Δμνπζία θαη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηα δηάθνξα  

κνληέια δεκνθξαηίαο; Φαξαθηεξίδεηαη απφ ππεξνρή ηεο κίαο έλαληη ηεο άιιεο θαη ζε 

πνηεο πεξηπηψζεηο; Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη  ν έλαο παξάγνληαο ρσξίο ηνλ άιιν θαη 

πφζν απνδνηηθή έρεη απνδεηρηεί έσο ηψξα ε ζρέζε ηνπο ζηα ππάξρνληα κνληέια 

Γεκνθξαηίαο; Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρεη ε ζχγρξνλε Γεκνθξαηία 

ψζηε ε Πνιηηηθή Δμνπζία θαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε λα ζπλδένληαη κε κηα αξκνληθή 

θαη επνηθνδνκεηηθή ζρέζε;    

Κχξηνο ζθνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε αλάδεημε ηεο αλαγθαίαο αξκνληθήο 

ζπλχπαξμεο κεηαμχ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δμνπζίαο, δχν 

αιιεινζπκπιεξνχκελσλ παξαγφλησλ, πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρέζε 

αιιειεμάξηεζεο. Γεχηεξν ζηφρν ηεο απνηειεί ε επηζήκαλζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ηξηκεξή ζρέζε Πνιηηηθήο Δμνπζίαο, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Πνιηηψλ κέζα ζε πιαίζηα Γεκνθξαηίαο θαη θαηαζηνχλ ηα δεδνκέλα κνληέια 

δεκνθξαηίαο δπζιεηηνπξγηθά. Τξίηνο ζηφρνο ηέινο, είλαη ε ππφδεημε εθείλσλ ησλ 

παξακέηξσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε δηάξζξσζε ελφο θαηλνχξηνπ κνληέινπ 

νκαιήο ζπλχπαξμεο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ.  

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη είλαη θαηά θχξην ιφγν ε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα γχξσ απφ ηηο βαζηθέο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο  δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο θαη ηαπηφρξνλα ε εξκελεία θαη ε θξηηηθή ηνπο. Βαζηθφ εξγαιείν ηεο 
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Διζαγυγή 

έξεπλαο απνηεινχλ έξγα θαη απφςεηο ζεκαληηθψλ κειεηεηψλ θαζψο θαη αμηφπηζηεο 

πεγέο απφ ην δηαδίθηπν.  

Σην πξψην κέξνο αλαιχεηαη  ν παξάγνληαο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη 

παξαηίζεληαη ζεκαληηθέο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ην θξάηνο, ηνπο θνξείο θαη ηα φξγαλα 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαζψο επίζεο θαη ηηο πνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σην δεχηεξν 

κέξνο παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα νξγάλσζήο ηεο ελψ αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα ην 

δήηεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Τέινο, ζην ηξίην κέξνο επηρεηξείηαη κηα θξηηηθή ζεψξεζε 

ησλ ηχπσλ θαη κνληέισλ  δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη δεκνθξαηίαο πνπ εμειίζζνληαη απφ 

ηελ αξραία έσο ηελ ζχγρξνλε επνρή αιιά θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο.   
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Α.1  Η Έννοια ηος Κπάηοςρ 

 

Α.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

Ζ πνιηηηθή εμνπζία, ε άζθεζε ηεο πνιηηηθήο πξαγκαηψλεηαη κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ θξάηνπο. Τν θξάηνο είλαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν κπνξνχλ λα 

δηαξζξσζνχλ ηα δηάθνξα πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη λα εθαξκνζζεί ε αληίζηνηρε κνξθή 

πνιηηηθήο εμνπζίαο. Τν θξάηνο αθνινχζεζε κηα εμειηθηηθή πνξεία ψζηε απφ ηελ 

Πνιηηεία (πνιίηεπκα- νξγάλσζε) ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηνλ αζελατθφ φξν πόιηο (κε ηελ 

έλλνηα ηεο πνιηηηθήο αξρήο θαη εμνπζίαο) λα δηακνξθψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα 

πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ σο ηέηνην δει. ην ιαό, ηε ρώξα θαη ηελ εμνπζία αλάκεζα ζηνλ 

16
ν
 θαη 18

ν
 αηψλα κε ηηο απφιπηεο κνλαξρίεο ζηελ Δπξψπε. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα  

επξχηεξε έλλνηα πνπ δελ ηαπηίδεηαη κφλν κε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο  αιιά 

ηνπο πεξηιακβάλεη ζηα πιαίζηα ηνπ νξηζκνχ ηεο
1
. 

Σπρλφ είλαη ην θαηλφκελν επίζεο λα ζπγρέεηαη ε έλλνηα ηνπ θξάηνπο κε απηή 

ηνπ έζλνπο. Κάηη ηέηνην φκσο απνηειεί ιάζνο θαζψο ηα δχν δελ ηαπηίδνληαη. Τν έζλνο 

πέξα απφ  ππνθείκελν ελφο ηππηθνχ νξηζκνχ απνηειεί θάηη επξχηεξα ζχλζεην, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη  ζην πεξηερφκελφ ηνπ θνπιηνχξεο, ηζηνξία, πνιηηηζκνχο, πνιηηηθέο 

παξαδφζεηο, εκπεηξηθά θαη γισζζνινγηθά ζηνηρεία. Δπνκέλσο έλα έζλνο ζπλδέεη 

αλζξψπνπο κε θνηλά ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αιιά θπξίσο κε θνηλή ηελ εζληθή ηνπο 

ζπλείδεζε. Αληίζεηα κέζα ζε έλα θξάηνο κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο πνιιά έζλε 

(πνιπεζληθφ) φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο Ζ.Π.Α. ή ηελ πξψελ Σνβηεηηθή Έλσζε, 

γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί θαη κε ηε δηεπθξίληζε ηνπ Παγθάθε γηα ηηο δηαθνξεηηθφηεηεο 

ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο. Ταπηφρξνλα έλα έζλνο κπνξεί λα έρεη δηακνηξαζηεί ζε 

πνιιά δηαθνξεηηθά θξάηε φπσο ζπλέβε κε ηνπο Κνχξδνπο
2
.  

Σηελ πξνζπάζεηα ινηπφλ λα δηεπθξηληζηεί επαθξηβψο ε έλλνηα θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ θξάηνπο έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί δηάθνξεο ζεσξίεο, νη 

ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο:   

 νζηαιηζηηθή ζεσξία. Σχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή (εθθξαζηέο ηεο 

νπνίαο απνηεινχλ νη Marx θαη Engels) ην θξάηνο εξκελεχεηαη κε 

                                                           
1
 Κντκηδφγινπ Ησάλλεο Δ., Σηνηρεία Γεκνζίνπ Γηθαίνπ: Σπληαγκαηηθό θαη Γηνηθεηηθό Γίθαην ζε 

ζπλδπαζκό κε Γηεζλέο θαη Γηνηθεηηθό Γίθαην
2
, (πξφι. Τάρνο Α.Η.), Σάθθνπια, Θεζζαινλίθε, 2001, ζ. 

21. 

2
 Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη ηε ζεσξία ηεο Πνιηηηθήο, Παπαδήζε, 

Αζήλα, 1997, ζ. 148. 
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νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη εθθξάδεη ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ 

ζπλδένπλ ηνπο παξάγνληεο κηαο θνηλσλίαο. Πεξηγξάθεη δειαδή ηνπο 

δεζκνχο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ηνλ άθξαην αληαγσληζκφ πνπ 

επηθξαηεί αλάκεζά ηνπο θαη  ηηο ζρέζεηο ησλ κέζσλ παξαγσγήο κε ηνπο 

ηδηψηεο.   

 Θεηηθή ζεσξία. Ο Leon Duguit δηαηχπσζε ηελ άπνςε πσο ην θξάηνο 

απνηειεί απιά έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο πνπ βαζίδεηαη ζηε δηάθξηζε 

κεηαμχ απηψλ πνπ αζθνχλ εμνπζία θαη ησλ θπβεξλσκέλσλ. Γηα ηνλ 

Duguit ε επηβνιή ηεο βνχιεζεο θαη εμνπζίαο νξηζκέλσλ ζηνπο 

ππφινηπνπο απνηειεί έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο θαη δελ βαζίδεηαη ζε 

αμηνινγηθέο θξίζεηο (ε κία αλψηεξε ηεο άιιεο). Πξνθαλψο δειαδή 

ζπκβαίλεη γηαηί έηζη πξνζηάδεη ην δίθαην. Μηα ηέηνηα αλάιπζε φκσο 

ίζσο λα είλαη αζαθήο θαη έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο απφςεηο πνπ 

ζεσξνχλ ηελ εμνπζία δηθαίσκα ηνπ θξάηνπο (βι. ζεσξία λνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο) ελψ θαίλεηαη λα ππνβηβάδεη θαη ηελ αλσηεξφηεηα 

(εζηθή θαη πνιηηηθή θαη φρη κφλν επεηδή ηελ νξίδεη ην δίθαην) ηεο 

βνχιεζεο ησλ πνιηηψλ.   

 Θεσξία ηνπ Γηθαίνπ. O Hans Kelsen ηαπηίδεη ην θξάηνο κε ην δίθαην 

θαη ην θαζηζηά σο ηελ έθθξαζε ησλ λνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ 

εθάζηνηε ιαφ. Βέβαηα κηα ηέηνηα άπνςε παξνπζηάδεη έλα θξάηνο 

απξφζσπν, ηππηθφ θαη απφιπην, ηνπνζεηεκέλν θαζαξά ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν.  

 Θεσξία ηεο λνκηθήο πξνζσπηθόηεηαο. Δίλαη ε ζεσξία πνπ θαηά 

θχξην ιφγν επηθξαηεί ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη πνπ αλαγλσξίδεη -θαη 

αληηκεησπίδεη-  ην θξάηνο σο λνκηθφ θαηλφκελν.   

Μέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ζεσξίαο «Κξάηνο είλαη ιαόο, κόληκα 

εγθαηεζηεκέλνο ζε νξηζκέλε ρώξα, νξγαλσκέλνο ζε λνκηθό πξόζσπν πνπ αζθεί 

απηνδύλακε εμνπζία»
3
. Σηε ζπλέρεηα δηεπθξηλίδνληαη νη βαζηθνί φξνη ηνπ νξηζκνχ 

απηνχ:  

 

                                                           
3
 Παγθάθεο Γξεγφξηνο, Δηζαγσγή ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε

2
, Σάθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1991, ζ. 122. 
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 ιαόο: Απνηειεί ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο αλεμάξηεηα απφ 

ηα δηαθνξεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε ειηθία, ην θχιν, ε 

ζξεζθεία ή εζληθή πξνέιεπζε. Τα ζηνηρεία πνπ ηνπο ελψλνπλ ψζηε λα 

απνηεινχλ έλα ιαφ είλαη ν κφληκνο ηφπνο δηακνλήο ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ε θνηλή ηνπο πνιηηηθή 

ηζαγέλεηα είλαη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ ηνπο ελψλεη. Ταπηφρξνλα ιαφο 

είλαη θαη ην εθινγηθφ ζψκα ηνπ θξάηνπο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ 

πνιηηψλ πνπ  φηαλ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν 

λφκνο έρνπλ εθινγηθή αξκνδηφηεηα.  

 ρώξα: Ζ εδαθηθή επηθξάηεηα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο αζθείηαη ε 

θξαηηθή εμνπζία ζηνπο θαηνίθνπο ηεο. Πεξηιακβάλεη ηε ρεξζαία 

πεξηνρή, ηα ρσξηθά χδαηα θαη ηνλ ελαέξην ρψξν πνπ πεξηθιείνληαη ζηα 

φξηά ηεο.  

 θξαηηθή εμνπζία: ην δηθαίσκα ηνπ θξάηνπο λα επηηάζζεη ειεχζεξα 

άηνκα θαη λα ηα ππνρξεψλεη ζε ζπκκφξθσζε κε φζα απηφ νξίδεη.  

Βέβαηα ε δηαδηθαζία απηή δελ είλαη αλεμέιεγθηε θαη απεξηφξηζηε αιιά 

δηάθνξα φξγαλα (π.ρ. Γηθαζηήξηα) ειέγρνπλ ηε λφκηκή εθηέιεζή ηεο
4
.   

 λνκηθή πξνζσπηθόηεηα: ην θξάηνο αλαγλσξίδεηαη σο λνκηθφ 

πξφζσπν κε αλεμάξηεηε βνχιεζε, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απφ 

ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε απηφ
5
. 

Σχκθσλα ινηπφλ κε ηελ αλάιπζε ηνπ Παγθάθε πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ 

ππάξρνπλ δηάθνξεο εξκελείεο θαη ζρνιέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πεξηερφκελν θαη ηε 

ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηνπ θξάηνπο. Τν  βέβαην φκσο είλαη πσο, αλεμάξηεηα απφ φιεο 

απηέο ηηο ζεσξίεο θαη ζρνιέο,  δελ λνείηαη θξάηνο δηαρξνληθά πνπ λα κελ βαζίδεηαη ζε 

δχν βαζηθνχο ππιψλεο: ηνλ πνιηηηθό, πνπ ζαθέζηαηα δηαθξίλεηαη γηα ηνλ αηξεηφ ηνπ 

ραξαθηήξα θαη ην δηνηθεηηθό, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κνληκφηεηα. Αλάινγα κε ην 

ζχζηεκα  κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, ε ζρέζε ηνπο είλαη αξκνληθή ή ππνλνκεχεη ν 

έλαο ηνλ άιιν
6
. 

 
                                                           
4
 Σηνηρεία Γεκνζίνπ Γηθαίνπ: Σπληαγκαηηθό θαη Γηνηθεηηθό Γίθαην ζε ζπλδπαζκό κε Γηεζλέο θαη 

Γηνηθεηηθό Γίθαην
2
,  φπ. αλ. παξ. ζζ. 21-23. 

5
 Δηζαγσγή ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε

2
, φπ. αλ. παξ. ζ. 122. 

6
 Βι. ζρεηηθά ζην Γ’ Μέξνο ηεο παξνχζεο.  
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Α.2  ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 

«Λεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο είλαη νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη νη 

πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο, κε ηηο νπνίεο εμσηεξηθεύεηαη ε θξαηηθή εμνπζία»
7
. 

Σχκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Παγθάθε πξφθεηηαη γηα ηηο θξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο 

νπνίεο εθηειεί ή εθαξκφδεη ην Κξάηνο κε ηα φξγαλά ηνπ. Ωο γλσζηφλ, ην Κξάηνο 

αζθεί ηε δηνίθεζε ηεο επηθξάηεηαο πνπ ην απαξηίδεη αιιά ηαπηφρξνλα έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα λα λνκνζεηεί θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. 

Σπλεπψο θαηαιήγνπκε ζηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο.  

Ζ λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία είλαη ε θξαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ζέζπηζε θαλφλσλ δηθαίνπ, ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία είλαη ππεχζπλε λα εθαξκφδεη 

ζηελ πξάμε (δηνίθεζε) απηνχο ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ ελψ ηέινο, ε δηθαζηηθή 

αλαιακβάλεη ηελ πνηληθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη απνλέκεη δηθαηνζχλε. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ θάζε κία απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο αλαηίζεηαη ζε νξηζκέλε -μερσξηζηή- 

νκάδα νξγάλσλ πξνο εθηέιεζή ηνπο, ηφηε πιένλ πθίζηαηαη θαη δηάθξηζε ησλ 

εμνπζηψλ (ηππηθή δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ, ησλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο)
8
. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε εμνπζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ή πνιίηεπκα 

πνπ επηθξαηεί, ηζρχεη απφ ηελ αξραία επνρή, απφ ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ πξψησλ 

κνξθψλ θξάηνπο.   

Δπίζεο, αλάινγα κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ επηθξαηεί ζε θάζε Κξάηνο (βι. 

επφκελν θεθάιαην) δηακνηξάδνληαη νη αληίζηνηρεο απηέο εμνπζίεο κε ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν ζηα φξγαλα πνπ απηφ νξίδεη. Τα φξγαλα ηνπ θξάηνπο είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα 

πνπ απνηεινχλ ηνπο θνξείο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη δηαθξίλνληαη αληίζηνηρα ζε 

δηνηθεηηθά, δηθαζηηθά θαη λνκνζεηηθά. Κάπνηα απφ απηά είλαη ην εθινγηθφ ζψκα, ην 

ζχλνιν ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ, ε Βνπιή, ν Πξφεδξνο, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν 

Βαζηιηάο, ε Κπβέξλεζε, νη Γηθαζηηθέο Αξρέο. Οη ηξείο εμνπζίεο κπνξεί λα αλήθνπλ 

απνθιεηζηηθά ζε έλα φξγαλν ή λα αζθνχληαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο φξγαλα
9
.  

 

                                                           
7
 Δηζαγσγή ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε

2
, φπ. αλ. παξ. ζ. 122. 

8
 Βι. ζην ίδην, ζζ. 125-126.  

9
 Βι. ζην ίδην, ζζ. 122-125. 
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Ήδε απφ ην ζεκείν απηφ γίλεηαη ζαθέο ην πψο εκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο 

πνιηηηθή εμνπζία θαη Γεκφζηα Γηνίθεζε. Τα φξγαλα ην θξάηνπο, θνξείο ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Αλ θαη, 

φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απηφ είλαη θάηη πνπ δελ γίλεηαη αλεμέιεγθηα, θαζψο ε 

εμνπζία είλαη αδηαίξεηε άξα ειέγρεηαη θαη απφ ηα ππφινηπα φξγαλα, ε δηνίθεζε ηνπ 

θξάηνπο, φπσο εθηειείηαη απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε εμαξηάηαη απφ ηνλ πνιηηηθφ 

θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηελ εμνπζία ηνπ θξάηνπο.  

Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία ελέρεη ζηνηρεία θπβεξλεηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο γεγνλφο πνπ εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ εκπεηξηθή εμέηαζε φισλ 

δηαρξνληθά ησλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Ζ δηάθξηζε ινηπφλ ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο ζε δχν δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία 

πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε
10

.  

Ζ θπβεξλεηηθή ιεηηνπξγία είλαη ακηγψο πνιηηηθή θαη απηνπξνζδηνξηδφκελε. 

Τν θάζε πνιηηηθφ ζρήκα, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο επηδηψμεηο ηνπ, ραξάζζεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη αθνινπζεί  ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

ε θπβεξλεηηθή ιεηηνπξγία σο παξάγνληαο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο δε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέρεηα θαη ζηαζεξφηεηα αιιά κεηαβάιιεηαη παξάιιεια κε ηηο 

δηαδνρηθέο ελαιιαγέο ησλ εθάζηνηε θπβεξλψλησλ.  

Αληίζεηα ε Γηνίθεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη ελφηεηα -ή 

ηνπιάρηζηνλ νθείιεη λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν απηφ- φκσο κεηνλεθηεί ζε έλα βαζηθφ 

ζεκείν έλαληη ηεο θπβεξλεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Γελ απηνπξνζδηνξίδεηαη, κε 

απνηέιεζκα λα εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη ηειηθά λα ιεηηνπξγεί σο 

εθηειεζηηθφ εξγαιείν ησλ ηδηαίηεξσλ επηδηψμεψλ ηεο. Ταπηφρξνλα φκσο θαζίζηαηαη 

θαη απφιπηα απαξαίηεηε ζηελ θπβεξλεηηθή ιεηηνπξγία θαζψο ρσξίο ηε δηθή ηεο 

ζπκπαξάηαμε δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνσζεί θακία πνιηηηθή
11

. 

Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ ην νμχκσξν ζρήκα ε Γηνίθεζε αθελφο λα 

ππνηάζζεηαη ζηελ εμνπζία θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα είλαη εμαξηψκελε, αθεηέξνπ λα 

εκθαλίδεη θαη ε ίδηα κηα απηφλνκε ιεηηνπξγία απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε 

νινθιήξσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ επηδηψμεσλ.  Σπλεπψο ε Γηνίθεζε έρεη ηελ επρέξεηα 

                                                           
10 Αζαλαζφπνπινο, Γεκ., Κπβέξλεζε θαη θπβεξλεηηθά όξγαλα: παξαηεξήζεηο γηα ηελ θαιή άζθεζε ηεο 

θπβεξλεηηθήο ιεηηνπξγίαο, Σάθθνπια, Αζήλα -Κνκνηελή, 1986, ζ. 111.   

11
 Βι. ζην ίδην, ζ. 113. 
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λα ιεηηνπξγεί πέξα απφ ηελ παξέκβαζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη λα απνηειεί θαη ε 

ίδηα ηειηθά κία Δμνπζία. Ο κφλνο ηξφπνο λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά είλαη λα 

κπνξνχλ θαη νη δχν, πνιηηηθή εμνπζία –δηνίθεζε, λα δηαηεξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο 

έηζη ψζηε ε κελ πξψηε λα κπνξεί λα αθνζησζεί ζηελ δηαθπβέξλεζε ε δε δεχηεξε, σο 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ θξάηνπο, λα παξακέλεη ειεχζεξε απφ παξεκβάζεηο θαη 

επηβνιέο ηεο εμνπζίαο.   

 

Α.3 ΦΟΡΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ 

Ζ πνιηηηθή εμνπζία είλαη ε εμνπζία πνπ νξγαλψλεηαη θαη αζθείηαη απφ ην 

Κξάηνο. Σπλεπψο, αλάινγα κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ επηθξαηεί ζε θάζε Κξάηνο 

δηακνξθψλνληαη θαη νη παξάγνληεο πνπ αζθνχλ ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Ζ βαζηθή 

δηάθξηζε ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη απηή ζε αληαγσληζηηθά θαη κε 

αληαγσληζηηθά. Σηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ εθείλα ζχκθσλα κε ηα νπνία 

παξέρεηαη ζεζκνζεηεκέλε δπλαηφηεηα ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θφκκαηα λα 

δηεθδηθήζνπλ ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Τα αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα είλαη   

πνιπθνκκαηηθά, δηθνκκαηηθά ή λα θπξηαξρεί έλα θφκκα.  

Τα κε αληαγσληζηηθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα αληηζέησο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ην κνλνπψιην πνπ θαηέρεη έλα θφκκα ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο. Γηαθξίλνληαη ζε 

νινθιεξσηηθά φπσο ε πεξίπησζε ηνπ λαδηζκνχ θαη ηνπ θαζηζκνχ, ζε απηαξρηθά θαη 

ζε κεηαβαηηθά. Σηα θαζεζηψηα απηά ην θφκκα ηεο εμνπζίαο θαηέρεη ηνλ έιεγρν φισλ 

ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ θαη ρξεζηκνπνηεί φια ηα κέζα πξνθεηκέλνπ λα  επεξεάδεη ηελ 

θνηλή γλψκε θαηαθεχγνληαο αθφκε θαη ζηελ άζθεζε βίαο. Αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ θαη άιινη θνξείο εμνπζίαο, φπσο ν ζηξαηφο θαη ε 

εθθιεζία, ιεηηνπξγνχλ σο φξγαλα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Τν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη 

θαη κε ην γξαθεηνθξαηηθφ κεραληζκφ ηνλ νπνίν ην θφκκα ρξεζηκνπνηεί γηα 

εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζπλεπψο ε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

ππνηάζζεηαη νινθιεξσηηθά ζηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη ιεηηνπξγεί σο εθηειεζηηθφ ηεο 

φξγαλν
12

.  
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Α.3  Φοπείρ Πολιηικήρ Δξοςζίαρ  

Τα θφκκαηα ινηπφλ θαηαδεηθλχνληαη ζε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα ή νη θνξείο πνπ ζα 

αζθήζνπλ ηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία. «Τν θόκκα είλαη δηαξθήο θαη ζηαζεξή 

(ηδενινγηθή) νξγάλσζε (ή έλσζε ή ζπκκαρία) πξνζώπσλ ή νκάδσλ ζπκθεξόλησλ, 

δηαξζξσκέλε από ην εζληθό κέρξη ην ηνπηθό επίπεδν, πνπ ζηνρεύεη ζηελ θαηάθηεζε θαη 

ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη ε νπνία επηδηώθεη γηα ην ζθνπό απηό ηε ιατθή 

ππνζηήξημε»
13

. 

Σπλεπψο ηα θφκκαηα δηεθδηθνχλ ηα ίδηα ηελ άκεζε θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο 

ή απνηεινχλ έκκεζνπο θνξείο ηεο,  κέζσ ηεο πίεζεο πνπ αζθνχλ ζηνπο θπβεξλψληεο. 

Γελ απνηεινχλ δειαδή κφλνλ ζχλνια θνηλψλ ηδενινγηθψλ– πνιηηηθψλ ζπζπεηξψζεσλ 

αιιά παξάιιεια απνηεινχλ εθπξνζψπνπο ηεο βνχιεζεο ησλ πνιηηψλ, εθθξαζηέο 

ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηελ θνηλή γλψκε θαη λα 

επεξεάζνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο.     

Φνξείο ηεο εμνπζίαο απνηεινχλ παξάιιεια φια ηα πνιηηηθά φξγαλα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, αλάινγα κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

επηθξαηεί ζε θάζε θξάηνο (δηθαζηηθέο αξρέο, βνπιή, πξσζππνπξγφο, πξφεδξνο, 

βαζηιηάο θιπ). Σε θάζε πνιηηηθή νξγάλσζε πάλησο, ζηνηρείν πνιηηηθήο εμνπζίαο 

νπσζδήπνηε απνηειεί ε αγνξά, απηφ πνπ νλνκάδεηαη «νηθνλνκηθνί παξάγνληεο» ελφο 

θαζεζηψηνο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη νη ξπζκηζηέο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, ε νηθνλνκηθή 

ειίη ηεο θάζε πεξηφδνπ είηε απηφ εθθξάδεηαη σο κεγαινθηεκαηίεο ζε πξνεγνχκελεο 

επνρέο είηε σο βηνκήραλνη θαη ηξαπεδίηεο ζηε ζχγρξνλε. Γεγνλφο είλαη πσο 

δηαρξνληθά ε αγνξά, ην θεθάιαην, νη ξπζκηζηέο ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ απνηεινχλ 

παξάγνληα εμνπζίαο θαη κάιηζηα ηφζν ζεκαληηθφ ψζηε λα επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή 

δσή θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ελφο θξάηνπο.  

Τέινο, ζεκαληηθφ παξάγνληα εμνπζίαο απνηειεί απφ ηα λεφηεξα ρξφληα θαη 

χζηεξα, ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ. Τν ζχλνιν κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ,  

θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ζπλδηθάησλ, ελψζεσλ, εζεινληηθψλ νκάδσλ αιιά θαη 

εμηξεκηζηηθψλ ή/θαη βίαησλ νκάδσλ πνπ δελ ηαπηίδνληαη νχηε κε ηνπο θξαηηθνχο 

παξάγνληεο νχηε κε ηελ αγνξά. Τα κέιε θαη νη εθπξφζσπνί ηεο, κέζα ζε 

δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα κπνξνχλ λα νξγαλψλνληαη, λα εθθξάδνληαη θαη λα 

δηεθδηθνχλ δηθαηψκαηα θαη επηδηψμεηο ηνπο.  
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Α.3  Φοπείρ Πολιηικήρ Δξοςζίαρ  

Αλ θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε λα θαιπθζνχλ ηα 

θελά ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εμνπζίαο θαη ε ίδηα εμειίρζεθε λα απνηειεί πιένλ 

έλα θαζαξφ ζπληειεζηή πνιηηηθήο εμνπζίαο. Δίηε δξψληαο ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην 

θξάηνο είηε σο θνξέαο άζθεζεο πίεζεο πξνο απηφ, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

δηαδξακαηίδεη έλαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ελφο θξάηνπο
14

.  

Σχκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη πσο ε πνιηηηθή εμνπζία 

αζθείηαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ άιινηε αληαγσληζηηθά 

θαη άιινηε ζπκπιεξσκαηηθά ν έλαο πξνο ηνλ άιιν. Με ηνλ ηξφπν απηφ –αλ θαη δελ 

επηηπγράλεηαη πάληα ε δίθαηε θαη ηζνκεξήο θαηαλνκή ηεο- δηαζθαιίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 

ε χπαξμε ελφο πνιπζχλζεηνπ κνληέινπ άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο πνπ 

απνηξέπεη ηελ απφιπηε θπξηαξρία ελφο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο.  

Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη ν αηξεηφο ραξαθηήξαο πνπ δηαθξίλεη ηνπο 

θνξείο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη γεληθφηεξα ηνλ πνιηηηθφ ππιψλα ελφο θξάηνπο, 

πνπ αθελφο ηνπ πξνζδίδεη κηα θάπνηα αλσηεξφηεηα, θαζψο ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο 

ηηο νπνίεο θαιείηαη λα εθηειέζεη ν δηνηθεηηθφο παξάγνληαο ελψ ηαπηφρξνλα  

ραξαθηεξίδεηαη απφ εμειηζηκφηεηα έλαληη ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη πνιιέο θνξέο ηε 

δπζθακςία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.   
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Β.1  Γενική Γιοίκηζη 

Β.1 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ  

Ωο Γηνηθεηηθό θαηλόκελν νξίδεηαη «ε εμεηδηθεπκέλε αλζξώπηλε 

δξαζηεξηόηεηα, πνπ γίλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα κηαο νξγαλσκέλεο ζπιινγηθήο 

πξνζπάζεηαο (νξγαληζκό, δεκόζηα ππεξεζία, επηρείξεζε, ζπλεηαηξηζκό θ.η.ι.) θαη 

επηδηώθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε, ζηνλ θαιύηεξν δπλαηό βαζκό, θάπνηνπ επηζπκεηνύ 

απνηειέζκαηνο (έξγν, παξνρή ππεξεζηώλ, πσιήζεηο θ.η.ι.) κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ κέζσλ, κέζα από ιεηηνπξγίεο όπσο ν πξνγξακκαηηζκόο, ε νξγάλσζε, ε 

δηεύζπλζε, ν ζπληνληζκόο θαη ν έιεγρνο»
15

.   

Δπίζεο «Γηνίθεζε είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλώλεηαη θαη δνκείηαη ην 

θξάηνο θαη ε ππόζηαζή ηνπ. Αθνξά ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη θαηαλνκήο ησλ εμνπζηώλ, 

ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο δύλακεο. Δίλαη ε ελέξγεηα ηνπ «δηνηθείλ», ε  δηεύζπλζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ ζπλόινπ ησλ αξρώλ, αιιά θαη ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε κηαο ρώξαο θαζώο 

θαη ν ηξόπνο ηεο νξγάλσζεο απηήο ηεο ππνδηαίξεζεο. Αθόκα, δηνίθεζε είλαη θαη ε θάζε 

επηκέξνπο δηνηθεηηθή αξρή, ε πξντζηακέλε αξρή ή εμνπζία, αιιά θαη ην ζύλνιν ησλ 

πξντζηακέλσλ κηαο ππεξεζίαο ή ν αλώηαηνο δηνηθεηήο ηεο. Αθόκα δηνίθεζε είλαη ην 

ζύζηεκα ηεο δηνίθεζεο ελόο θξάηνπο ή ελόο νξγαληζκνύ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, κηαο 

επηρείξεζεο ή ελόο νξγαλσκέλνπ ζπλόινπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή πεξηερνκέλνπ. Από 

ηα παξαπάλσ θαίλεηαη θαζαξά όηη ην εύξνο ηνπ όξνπ δηνίθεζεο είλαη πνιύ κεγάιν»
16

.  

Αθφκε αλαθέξεηαη θαη ε δηνίθεζε έξγνπ: «Γηνίθεζε έξγνπ είλαη ν 

ζρεδηαζκόο, ε δηεύζπλζε θαη ν έιεγρνο ησλ πόξσλ κηαο εηαηξίαο γηα έλα 

βξαρππξόζεζκν ζρεηηθά ζηόρν, πνπ είρε θαζνξηζηεί λα εθπιεξώζεη ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηόρνπο θαη  ζηόρνπο»
17

.  

Ο θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ην θαηλφκελν ηεο δηνίθεζεο, ηελ εμέιημή ηνπ, 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαξζξψλεηαη θαη ηα δηάθνξα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα είλαη ε 

δηνηθεηηθή επηζηήκε. Παξάιιεια αζρνιείηαη κε ηε ζρέζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ 

πνιηηηθή εμνπζία, ην ξφιν ηεο εγεζίαο θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε άζθεζή ηεο ηφζν
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 Τχπαο Γεψξγηνο - Καηζαξφο Γεψξγηνο, Δηζαγσγή ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε. Από ηε γξαθεηνθξαηία 

θαη ηελ επηζηεκνληθή δηνίθεζε ζηελ ζύγρξνλε νξγαλσζηαθή ζεσξία, Gutenberg, Αζήλα, 2003, ζ. 59.  

16
 Παξζελφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε: ζεσξίεο, εκπεηξίεο, πξαθηηθέο θαη 

πξννπηηθέο: κηα πνιηηηζκηθή ζεώξεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα, Εήηε, 
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Β.2  Γημόζια Γιοίκηζη 

 ζηνπο δηνηθνχκελνπο φζν θαη γεληθά ζηελ ίδηα ηε δηνίθεζε.  Τέινο, 

δηαθξίλνπκε ηε δηνίθεζε ζε ηδησηηθή, φηαλ αλαθέξεηαη ζε ηδησηηθά δεηήκαηα, νπφηε 

θαη ηελ νλνκάδνπκε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη ζε Γεκόζηα Γηνίθεζε, φηαλ αθνξά 

ηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο
18

.  

 

Β.2 ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα δηαηππσζεί έλαο νξηζκφο πνπ λα πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο εκπιέθεηαη άκεζα κε ηελ πνιηηηθή 

εμνπζία, ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, νξγαληζκνχο θαη αλζξψπνπο, είλαη ρξήζηκν λα 

παξαηεζνχλ κεξηθνί νξηζκνί πνπ έρνπλ δηαηππσζεί, πξηλ εμεηαζηνχλ ε δνκή θαη 

νξγάλσζή ηεο. Σχκθσλα κε ηνλ Παγθάθε 

«Γεκόζηα δηνίθεζε κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ όξνπ, είλαη ην ζύλνιν ησλ θξαηηθώλ 

νξγάλσλ θαη κέζσλ, κε ηα νπνία πνιηηηθέο ηδέεο θαη πξνγξάκκαηα κεηαηξέπνληαη 

ζε δξάζε θαη γίλνληαη πξαγκαηηθόηεηα»
19

.  

Δπίζεο:  

«Η Γεκόζηα δηνίθεζε, εμάιινπ, ζην θεληξηθό, ην πεξηθεξεηαθό θαη ην ηνπηθό 

επίπεδν απνηειεί (θαηά ηα άξζξα 101-104 ηνπ Σπληάγκαηνο) ην ιεηηνπξγηθά 

δηαθνξνπνηεκέλν κέξνο (ππνζύζηεκα) ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο ην νπνίν είλαη 

επηθνξηηζκέλν κε ηε ζπλεπή θαη αμηόπηζηε πξαγκάησζε θαη εθαξκνγή ησλ 

έγθπξσλ επηινγώλ θαη πξνγξακκάησλ δεκόζηαο πνιηηηθήο, όπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη από αληίζηνηρα ιεηηνπξγηθά εμεηδηθεπκέλα όξγαλα ή κέξε ηνπ 

πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο (θόκκαηα, βνπιή, θπβέξλεζε) θαη ειέγρνληαη σο πξνο ηε 

λνκηκόηεηα θαη ηε ζπληαγκαηηθόηεηά ηνπο από άιια (δηθαζηήξηα)»
20

.  

 

Δλψ ηέινο: 

«Καηά ηελ νξγαληθή έλλνηα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο σο ηέηνηα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ην ζύλνιν ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, ζηα νπνία νξγαλώλνληαη ηα 

δηνηθεηηθά όξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο θαλόλεο δηθαίνπ. Μέξνο ηεο 
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Β.2  Γημόζια Γιοίκηζη 

έλλνηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο είλαη θαη ε Γεκόζηα Υπεξεζία. Απηή θαηά ηε 

ιεηηνπξγηθή έλλνηα είλαη ε δξαζηεξηόηεηα ησλ δεκόζησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 

πξνο ηνπο δηνηθνύκελνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ ηνπο»
21

.  

Θα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

ζηα εμήο:  

 είλαη ε κε πνιηηηθή γξαθεηνθξαηία πνπ  ιεηηνπξγεί (operating)  ζε έλα πνιηηηθφ 

ζχζηεκα 

 αζρνιείηαη κε ηηο αξρέο (ends)  ηνπ θξάηνπο, ηελ θπξίαξρε βνχιεζε, ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ θαη ην δίθαην 

 είλαη ε επηρεηξεκαηηθή πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο θαη ζεσξεκέλε σο ηέηνηα 

εκπιέθεηαη  κε ηελ εθηέιεζε ηεο πνιηηηθήο: αιιά επίζεο εκπιέθεηαη θαη κε ηε 

ράξαμε πνιηηηθήο 

 θαιχπηεη θαη ηνπο ηξεηο θιάδνπο ηεο θπβέξλεζεο, αλ θαη ηείλεη λα 

ζπγθεληξψλεηαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία 

 παξέρεη θαλνληζηηθέο  θαη ππεξεζηαθέο  ιεηηνπξγίεο ζηνπο πνιίηεο  κε ζθνπφ λα 

απνθηήζνπλ πνηνηηθή δσή 

 δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ ηδησηηθή δηνίθεζε, ηδίσο ζηελ έκθαζε πνπ δίλεη ζην 

θνηλφ θαη, 

 έρεη δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ φηη ζηεξίδεηαη θαη ζε  άιιεο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο, φπσο ε πνιηηηθή επηζηήκε, νηθνλνκία θαη ε 

θνηλσληνινγία
22

. 

Με βάζε ηνπο νξηζκνχο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, απνηειεί έλα 

πνιπζχλζεην θαηλφκελν, κε πνιιαπιέο αξκνδηφηεηεο θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. Ταπηφρξνλα δηαπηζηψλνπκε  

πφζν ζηελά ζπλδεδεκέλε είλαη κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη ηνπο θνξείο θαη έλλνηεο 

πνπ απηή πεξηιακβάλεη (θπβέξλεζε, εθηειεζηηθή εμνπζία, άζθεζε – ράξαμε 

πνιηηηθήο).   
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Β.3  Σςζηήμαηα Οπγάνυζηρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ  

Β.3 ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Τα ζεκαληηθφηεξα ζπζηήκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ή 

ηελ θαηά εηδηθφηεηα θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ είλαη ην ζπγθεληξσηηθφ, ην 

απνθεληξσηηθφ θαη απηφ ηεο απηνδηνίθεζεο. 

Τν ζπγθεληξσηηθό ζύζηεκα δηνίθεζεο αθνξά κία ηεξαξρηθά νξγαλσκέλε 

δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο ιακβάλεη φιεο ηηο  

απνθάζεηο, πνπ αθνξνχλ ηφζν ην θέληξν φζν θαη ηελ πεξηθέξεηα. Ζ θεληξηθή εμνπζία 

ινηπφλ είλαη εθείλε πνπ ζπγθεληξψλεη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη έρεη ζηελ νπζία ηηο πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο. Οη ππνζηεξηθηέο  ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ ζεσξνχλ πσο ε ιήςε φισλ ησλ απνθάζεσλ απφ έλα δηαρεηξηζηηθφ θέληξν 

κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαζψο ππάξρεη κφλν έλαο θνξέαο 

πνπ ζπληνλίδεη φιε ηελ νξγάλσζε, επνκέλσο έηζη επηηπγράλεηαη  νκνηνκνξθία, άκεζε 

αληίδξαζε ζε πεξίπησζε θξίζεσλ θαη αληηθεηκεληθφηεηα
23

.  

Δίλαη γεγνλφο βέβαηα πσο έλα ηέηνην ζχζηεκα δηνίθεζεο επηθνξηίδεη ηελ 

θεληξηθή εμνπζία κε ηελ επζχλε επίιπζεο πνιιαπιψλ δεηεκάησλ. Σε αληίζεζε ινηπφλ 

κε φζα ζεσξνχλ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη πνιχ πηζαλφ 

λα πξνθιεζεί θαζπζηέξεζε θαη επηθαλεηαθή αληηκεηψπηζε ηνπηθψλ π.ρ. δεηεκάησλ, 

γηα ηα νπνία ε θεληξηθή δηνίθεζε δελ έρεη άκεζε επίγλσζε αιιά ίζσο νχηε θαη ην 

αλαγθαίν ελδηαθέξνλ. Δπίζεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επέθηαζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

θαζψο νη πνιίηεο είλαη αλαγθαζκέλνη λα ―παξαπέκπνπλ‖ ηα αηηήκαηά ηνπο ζε 

απνκαθξπζκέλα φξγαλα, ζηα νπνία νη ίδηνη δελ έρνπλ πξφζβαζε. 

Οη δπζθνιίεο ινηπφλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ αλάζεζε φισλ ησλ εμνπζηψλ 

ζε κία, θεληξηθή δηνίθεζε, νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ελφο απνθεληξσηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν απνζπκθνξίδεη ηελ θεληξηθή εμνπζία κεηαβηβάδνληαο 

αξκνδηφηεηεο ζε πεξηθεξεηαθά  φξγαλα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο εθαξκνγή 

ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο ππάξρεη φηαλ νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη είλαη 

απνθαζηζηηθέο θαη φρη απιά εθηειεζηηθέο ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζηηο 

θεληξηθέο αξρέο ή ρξεηάδνληαη ηελ έγθξηζή ηνπο
24

.  
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Με έλαλ ηέηνην ηχπν δηνίθεζεο νη ηνπηθνί θνξείο κπνξνχλ λα είλαη πην 

άκεζνη θαη δξαζηηθνί ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο θαζψο 

ηα θαηέρνπλ θαιχηεξα θαη έρνπλ άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Απηφ 

ζηαδηαθά κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πην απνηειεζκαηηθή θαζψο 

ηελ απαιιάζζεη απφ ηα πνιιά θαη κηθξφηεξεο ίζσο εκβέιεηαο ηνπηθά δεηήκαηα 

αθήλνληάο ηεο ην πεξηζψξην λα επηθεληξσζεί ζε δεηήκαηα επξχηεξεο ζεκαζίαο. 

Βέβαηα αλ θαη νη πεξηθεξεηαθέο αξρέο είλαη απηέο πνπ απνθαζίδνπλ ε θεληξηθή 

εμνπζία εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηε γεληθή επνπηεία θαη ζπληνληζκφ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ πξνζπαζψληαο λα απνθχγεη θαη θαηλφκελα πηζαλήο 

θαηάρξεζεο εμνπζίαο απφ ηνπο θνξείο απηνχο. 

Σην ζχζηεκα ηέινο ηεο απηνδηνίθεζεο, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Παγθάθεο, 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ είλαη εθείλα πνπ θαηέρνπλ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 

δηνίθεζεο πνπ ηα δηαθξίλνπκε ζε  νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) θαη 

νξγαληζκνχο θαζχιελ απηνδηνίθεζεο. Οη Ο.Τ.Α. επηδηψθνπλ λα δηεπζεηήζνπλ ηα 

δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ ζηελ 

θεληξηθή εμνπζία. Τα φξγαλά ηνπο είλαη αηξεηά θαη νξίδνληαη κε θαζνιηθή θαη 

κπζηηθή ςεθνθνξία κέζα ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε δήκσλ
25

.  

Ο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ή απνθέληξσζεο ηεο εμνπζίαο δελ είλαη πάληα 

απφιπηνο θαη μεθάζαξνο. Καη απηφ γηαηί πνιιέο θνξέο ζε έλα θξάηνο δελ πηνζεηείηαη 

κφλν ην έλα ή ην άιιν ζχζηεκα αιιά κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξνη ζπλδπαζκνί 

ή παξαιιαγέο ηνπο. Αλακθίβνια πάλησο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνηξάδνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο θαη νη εμνπζίεο είλαη απνθαζηζηηθά ζεκαληηθφο γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Δπνκέλσο θαιφλ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε λα γίλεηαη ε 

θαηάιιειε επηινγή αλάκεζα απφ απηά ηα ζπζηήκαηα  –εθφζνλ φια έρνπλ θαη 

πξνηεξήκαηα θαη ειαηηψκαηα- πνπ, αλάινγα κε ηε δνκή ελφο θξάηνπο λα πξνσζεί ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη ηελ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο δηνίθεζε.  
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Β.4  ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ 

Πνιιέο θνξέο, εηδηθά ζηε ζχγρξνλε επνρή, θαη κφλνλ ε αλαθνξά ζηε  

Γεκφζηα Γηνίθεζε ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο ηφζν απφ ηνπο 

πνιίηεο θαη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο φζν θαη απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο. 

Ταπηφρξνλα ε ηαχηηζε απηή ζπλνδεχεηαη  θαη απφ κία ηάζε πξνθαηάιεςεο πξνο ηελ 

γξαθεηνθξαηηθή δηνίθεζε θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ παζνγέλεηα, 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηππνιαηξία. Παξφια απηά ε γξαθεηνθξαηία, απνηειεί έλα 

βαζηθφ θεθάιαην ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη ζηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε  

παξνπζίαζή ηεο κέζα απφ ηε ζεσξία ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο φζν θαη ησλ επηθξηηψλ 

ηεο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκνί θαη ε πξνέιεπζε ηεο ιέμεο γξαθεηνθξαηία.  

 Ο φξνο γξαθεηνθξαηία (bureaucracy) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε 

Γαιιία ηνλ 18ν αηψλα, φηαλ ε ιέμε bureau  (αξρηθά αλαθεξφηαλ ζην ηζφρηλν χθαζκα 

πνπ ζθέπαδε ηα γξαθεία ησλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ) θαηέιεμε λα ζεκαίλεη 

απηφ θαζαπηφ ην γξαθείν θαη ζηε ζπλέρεηα ην θπβεξλεηηθφ αμίσκα απηνχ πνπ 

θαηαιάκβαλε θαη ρξεζηκνπνηνχζε ην γξαθείν.  

«Γξαθεηνθξαηία είλαη έλαο ηύπνο νξγάλσζεο πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε 

κεγάιεο θιίκαθαο δηνηθεηηθώλ θαζεθόλησλ, κέζσ ηνπ ζπζηεκαηηθνύ ζπληνληζκνύ 

ηνπ έξγνπ πνιιώλ αηόκσλ, ζε νξγαλσκέλεο δνκέο νη νπνίεο ζέηνπλ ηνπο λόκνπο 

θαη ηηο πνιηηηθέο ζε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά»
26

.  

Δπίζεο: 

«Γξαθεηνθξαηία είλαη ν κεραληζκόο δηνίθεζεο ελόο θξάηνπο, ην ζύζηεκα πνπ 

δηαξζξώλεηαη από ηελ ηεξαξρία ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη  απηνδηνηθνύληαη θαη 

είλαη ππεύζπλνη, ν έλαο (πθηζηάκελνο) ζηνλ άιιν (πξντζηάκελνο). Δίλαη κε άιια 

ιόγηα ε εμνπζία ηνπ γξαθείνπ θαη ησλ αλζξώπσλ ηνπ, ε ζπγθέληξσζε δειαδή ηεο 

δηνηθεηηθήο εμνπζίαο ζηηο ππεξεζίεο κε ηα ηκήκαηα θαη ηα γξαθεία ή ηελ 

νπνηαδήπνηε άιιε δνκή ηνπο»
27

.   

Ζ γξαθεηνθξαηία απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ ζηνραζηψλ θαη θαηά 

θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο ζεσξίεο γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

δηνίθεζεο. Μπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ βέβαηα ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηελ θιαζηθή 

ζεψξεζή ηεο, κε θχξηα ηε ζεσξία ηνπ Max Weber θαη ηελ θξηηηθή ζεψξεζή ηεο φπσο 

εθθξάδεηαη ζην έξγν ηνπ Karl Marx. 
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Β.4.1 Κξηηηθή ζεώξεζε γξαθεηνθξαηίαο 

Ζ άπνςε ηνπ Marx γηα ηε γξαθεηνθξαηία εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε ζθέςε 

ηνπ γηα ην θξάηνο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ηελ θξηηηθή ηνπ ζηνλ 

θαπηηαιηζκφ θαη ηελ έιεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ. Θεκειηψλεη ηε ζεσξία ηνπ γηα ηε 

γξαθεηνθξαηία εθθξάδνληαο θπξίσο ηελ αληίζεζή ηνπ πξνο ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδεη 

ν Hegel ζην έξγν ηνπ Φηινζνθία ηνπ Γηθαίνπ. Γηα ην Hegel ε γξαθεηνθξαηία απνηειεί 

ην ζεκαληηθφηεξν ζεζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ην ζπλεθηηθφ δεζκφ ηνπ κε ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ. Δίλαη ην κνλαδηθφ φξγαλν πνπ κπνξεί λα ζπγθεξάζεη ηα ηδησηηθά 

ζπκθέξνληα ησλ ηδησηψλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο κε ην ―γεληθφ θαιφ‖, κε ην 

ζπκθέξνλ δειαδή ηνπ θξάηνπο
28

.   

Απηφ αθξηβψο απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν θξηηηθήο ηνπ Marx. 

Γελ είλαη απηνλφεην πσο ην θξάηνο εθθξάδεη ην γεληθφ θαιφ, αληίζεηα 

αληηπξνζσπεχεη ηα ζπκθέξνληα ζπγθεθξηκέλεο κεξίδαο ηεο θνηλσλίαο, ηεο άξρνπζαο 

ηάμεο. Γηα ηνλ Marx ην θξάηνο έρεη κεηαηξαπεί ζε έλαλ εμνπζηαζηηθφ κεραληζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί φια ηα κέζα ηνπ (ζηξαηφ, αζηπλνκία, εθηειεζηηθή εμνπζία),  αλάκεζα 

ζε απηά θαη ηε γξαθεηνθξαηία, φρη απιά γηα λα κπνξεί λα νξγαλψζεη θαη λα δηνηθήζεη 

ηε ζχγρξνλε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία θαη ηα αιιεινζπγθξνπφκελα ηαμηθά 

ζπκθέξνληα αιιά γηα λα πάξεη ζέζε ππέξ ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Σηελ νπζία ινηπφλ 

κεηαηξέπεηαη ζε φξγαλν ηεο θπξίαξρεο ηάμεο θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε 

δηαθξίλνπλ εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.  

Σχκθσλα κε ηνλ Μνπδέιε ηα γλσξίζκαηα πνπ δηαθξίλεη ν Marx ζηε 

γξαθεηνθξαηία είλαη ηα εμήο:  

Ζ γξαθεηνθξαηία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηαδηθαζία αιινηξίσζεο. Γελ 

απνηειεί πιένλ ην ζχλνιν ππεξεζηψλ πνπ αζθνχληαη απφ αλζξψπνπο αιιά ιεηηνπξγεί 

θαηαπηεζηηθά, γηγαληψλεηαη, κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ απηφλνκν νξγαληζκφ θαη 

βξίζθεηαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ αλζξψπσλ. Γίλεηαη δειαδή έλα είδνο θξάηνο ελ 

θξάηεη ην νπνίν δελ έρεη απσιέζεη ην ζθνπφ ηνπ κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηνπο πνιίηεο 

αιιά αθφκε θαη κέζα ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ ε γξαθεηνθξαηία έρεη αιινηξησζεί. Οη 

γξαθεηνθξαηηθνί ππάιιεινη, πεηζήληα φξγαλά ηεο θξαηηθήο κεραλήο, δελ κπνξνχλ λα 

δηαθξίλνπλ αλ ιεηηνπξγνχλ αμηνθξαηηθά θαζψο ζεσξνχλ πσο φ,ηη θάλνπλ ιεηηνπξγεί 

πάληα πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο.  
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Ζ αληθαλόηεηα επίζεο απνηειεί έλα ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηνπο 

γξαθεηνθξάηεο. Δλψ ινηπφλ είλαη αλίθαλνη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ηελ 

επζχλε γηα θάηη πέξα απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα ηνπο θαζήθνληα, φρη κφλν δελ 

αληηιακβάλνληαη πσο απηφ ηνπο θαζηζηά αλαπνηειεζκαηηθνχο αληίζεηα επηδηψθνπλ 

λα επεθηείλνπλ ηελ εμνπζία ηνπο θαη λα ειηρζνχλ ηεξαξρηθά.  

Τέινο, ην βαζηθφ γλψξηζκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο είλαη ν ξφινο ηεο σο όξγαλν 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο. Όκσο απηφο ν ξφινο είλαη πεξηζηαζηαθφο θαζψο κε ηελ 

επηθξάηεζε ηεο θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο, φπνπ δελ ζα ππάξρνπλ πηα ηάμεηο θαη ε 

δηνίθεζε ζα αζθείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, ε παξαζηηηθή γξαθεηνθξαηία δελ 

ζα είλαη πιένλ απαξαίηεηε θαη ζα εμαιεηθζεί
29

.   

Ο Marx αληηκεησπίδεη ηε γξαθεηνθξαηία κε θνηλσληθνχο φξνπο κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο ηαμηθήο θνηλσλίαο ηεο επνρήο ηνπ. Υπφ απηφ ην πξίζκα ε άπνςή ηνπ γηα 

ηε γξαθεηνθξαηία, εληαγκέλε ζηε γεληθφηεξε ζεσξία ηνπ γηα ην θξάηνο, είλαη 

επηθξηηηθή θαη απφιπηε. Ζ αξλεηηθή ηνπ θξηηηθή φκσο ζηελ νπζία ζηνρεχεη ην ίδην ην 

θξάηνο ην νπνίν είλαη απφιπηα εμαξηεκέλν απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο  

ζρέζεηο ησλ αηφκσλ θαη βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα ζπκθέξνληα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηέο θαη θπξίσο κε ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα ηεο 

θπξίαξρεο ηάμεο. Με απηή ηε ινγηθή είλαη αλακελφκελν ε θξαηηθή δηνίθεζε λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία εμαξηεκέλε γξαθεηνθξαηία.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Marx απνξξίπηεη ην θξάηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα δερηεί 

θακία κνξθή θξαηηθήο δηνίθεζεο. Δπνκέλσο θαη ηε γξαθεηνθξαηία. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ φκσο παξαβιέπεη ηε ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέπεηα πνπ ζε κηα ζεηηθή ηεο εθδνρή 

κπνξεί λα παξέρεη ε γξαθεηνθξαηία θαη πνπ, εκπεηξηθά κηιψληαο, είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε δηνίθεζε ελφο θξάηνπο θαη ζπκβάιιεη ζηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο εμνπζίαο. Καη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν φκσο, ζηελ επηθξάηεζε ηεο άκεζεο 

δεκνθξαηίαο πνπ ν ίδηνο πξνηείλεη (βι. ηξίην κέξνο) δελ ππάξρεη θακία εγγχεζε πσο 

νη πνιίηεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε δε ζα εμειηρζνχλ θαη νη ίδηνη ζε 

γξαθεηνθξάηεο ή ζα θαηέρνπλ ηελ εμεηδίθεπζε γηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε.  
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«The needs of mass administration make it today 

completely indispensable.  The choice is only between 

bureaucracy and dilettantism in the field of 

administration»     Max Weber 

Β.4.2 Ηδεαηόο Σύπνο Γξαθεηνθξαηίαο 

Ο ―ηδεαηφο ηχπνο‖ ή ―ηδεφηππνο‖ είλαη κία ζεσξεηηθή θαηαζθεπή πνπ ν 

γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο Max Weber ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο 

θαηλνκέλνπ. Με ηε ρξήζε ηεο αθαηξεηηθήο κεζφδνπ πάλσ ζηηο εκπεηξηθέο εθαξκνγέο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ν Weber –θαη ν θάζε επηζηήκνλαο πνπ πηνζεηεί απηή ηε κέζνδν- 

επηιέγεη εθείλα ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ, πνπ θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ, ην απνδίδνπλ νξζφηεξα. Έηζη θαη γηα ηε γξαθεηνθξαηία  ν Weber ζην έξγν 

ηνπ Οηθνλνκία θαη Κνηλσλία (1921) απαξηζκεί πάλσ απφ δέθα γλσξίζκαηα απηνχ ηνπ 

ηχπνπ δηνίθεζεο πνπ ζεσξεί πσο εθθξάδνπλ ηελ νπζία ηεο. Μεξηθά απφ απηά είλαη:  

 γξαπηνί θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο  

 απξφζσπνο ραξαθηήξαο δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ 

 ηεξαξρία ζηελ εμνπζία 

 πξφζιεςε θαη πξναγσγή ππαιιήισλ κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

ηερληθέο ηνπο  γλψζεηο  

 εμεηδηθεπκέλνο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο 

 απνδνηηθφηεηα
30

                       

Σχκθσλα ινηπφλ κε ηε Σεξαθεηηλίδνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο νκάδεο θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αλαιχεηαη παξαθάησ. 

    

 α) Σππνθξαηία: Γηα ηνλ Weber ε ζέζπηζε ζηαζεξψλ, ηππηθψλ θαλφλσλ πνπ 

ξπζκίδνπλ ηε ζχγρξνλε γξαθεηνθξαηηθή δηνίθεζε εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρεκέλε 

ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Οη μεθάζαξνη, ζεζκηθά 

δηαηππσκέλνη θαλφλεο νξγαλψλνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ηηο θαζηεξσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

κία γξαθεηνθξαηηθή δνκή (δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ελέξγεηεο). Ζ επηθξάηεζε ηεο 

ηππνθξαηίαο παξέρεη ζπλέπεηα, ζπλέρεηα, αθξίβεηα θαη πξνβιεςηκφηεηα ζηε 
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Β.4.2  Ιδεαηόρ  Τύπορ Γπαθειοκπαηίαρ  

δηνίθεζε. Απηφ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο ηππνθξαηίαο είλαη ν 

απξφζσπνο ραξαθηήξαο ηεο δηνίθεζεο, ν νπνίνο είλαη δηηηφο. Οη δηνηθεηηθέο ζέζεηο 

είλαη ηππηθά πξνθαζνξηζκέλεο θαη ν θάζε ππάιιεινο πνπ ηηο θαηαιακβάλεη 

ιεηηνπξγεί ην ίδην,  αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηά ηνπ απιά ηεξψληαο 

ηε δενληνινγία ησλ θαλφλσλ. Γειαδή ε ζέζε δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πξφζσπν 

αιιά ν θάζε ππάιιεινο ιεηηνπξγεί κφλν φπσο νξίδεη ην θαζήθνλ ηνπ. Δπίζεο, ην 

απξφζσπν ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αληηθεηκεληθή ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζηνπο πνιίηεο νη νπνίνη απέλαληη ζην λφκν δελ έρνπλ μερσξηζηά θαη 

ηδηαίηεξα πξφζσπα αιιά αληηκεησπίδνληαη κε ηζφηεηα θαη ακεξνιεςία
31

.  

β) Ηεξαξρία: Ο Μνπδέιεο ζπκθσλεί ζε γεληθέο γξακκέο κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε απηή θαη ζπκπιεξψλεη πσο γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε βαζίδεηαη 

ζην ζχζηεκα ηεο ηεξαξρίαο θαη θάζε θαηψηεξε ζέζε ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηεο 

αλψηεξήο ηεο. Υπνζηεξίδεη πσο γηα ηνλ Weber ην ηδηαίηεξν ηεο γξαθεηνθξαηηθήο 

ηεξαξρίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαδνρή πσο ε εμνπζία ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ 

ζεκειηψλεηαη  απφ ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ νξζφηεηα ησλ λφκσλ. Γελ είλαη ηφζν 

ζεκαληηθή ε πνιππινθφηεηα θαη ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο φζν (φπσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε νκάδα) ην απξφζσπν ζηνηρείν ηεο εμνπζίαο, πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ
32

.  

γ) Καηακεξηζκόο εξγαζίαο: Ο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

θαη ζην δεκφζην ηνκέα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ησλ ππαιιήισλ. Όζν πην ζπγθεθξηκέλε θαη 

ιεπηνκεξήο είλαη ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κίαο ζέζεο ηφζν ε γξαθεηνθξαηηθή 

δηνίθεζε νδεγείηαη λα δηνξίδεη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπο ππαιιήινπο. Σηαδηαθά  ε 

απαζρφιεζε απηψλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνζψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

εμαζθαιίδεη ηελ νινέλα κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο  

ζηελ εξγαζία ηνπο
33

.    

 Ο Weber πξνζεγγίδεη ην θαηλφκελν ηεο γξαθεηνθξαηίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο 

επξχηεξεο θνηλσληθνπνιηηηθήο ηνπ ηνπνζέηεζεο, σο θηιειεχζεξνο αζηφο θαη ην 

ζεσξεί σο ινγηθή ζπλέπεηα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο. Γειαδή νη πνιχπινθεο ζχγρξνλεο 
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 Οξγάλσζε θαη Γξαθεηνθξαηία, Αλάιπζε ησλ Σύγρξνλσλ Θεσξηώλ
2
, ζζ. 100-101.  
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θνηλσλίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηεο καδηθήο δηνίθεζεο θαζηζηνχλ ηε γξαθεηνθξαηία 

απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ. Θεσξεί ηε ζχγρξνλε 

γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε σο ηελ ηδαληθή κνξθή δηνίθεζεο θαη ηε κφλε ηθαλή λα 

εμαζθαιίζεη πξνβιεςηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Ωζηφζν, ν Weber αλ θαη ππνζηεξίδεη πσο απηφο ν ηππηθφο, ν νξζνινγηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο είλαη ην πιένλ ρξεζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη δηνίθεζε, εθθξάδεη θάπνηεο αλεζπρίεο κήπσο απηή ε γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε 

επεθηαζεί θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε ηα άηνκα λα ράζνπλ 

εληειψο ηελ ειεπζεξία θαη απηελέξγεηά ηνπο
34

.  

Τν ζεκείν απηφ αλάκεζα ζε άιια απνηειεί αληηθείκελν θξηηηθήο ηεο ζεσξίαο 

ηνπ Weber. Δίλαη ζαθέο πσο ν ηδεφηππνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο απνηειεί κία ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε – φπσο θαη ν ίδηνο ν γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο παξαδέρεηαη- θαη σο ηέηνηα 

παξνπζηάδεη κία εμηδαληθεπκέλε εηθφλα ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δηνίθεζεο. Ζ Σπαλνχ 

ππνζηεξίδεη πσο ν Weber εθθξάδεη κηα εξγαιεηαθή αληίιεςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 

ηε ζεσξεί απαξαίηεηε κε ηε ινγηθή ηνπ «ε πνιηηηθή απνθαζίδεη θαη ε δηνίθεζε 

εθηειεί»
35

. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ φκσο απφ ηελ νξζνινγηθή ηνπ ζθνπηά δελ 

κπνξεί λα εκθαλίδεη ηα ίδηα,  ζεηηθά απνηειέζκαηα αλ εμεηαζηεί ιεηηνπξγηθά φπσο 

έθαλαλ κεηαγελέζηεξνη  κειεηεηέο ηνπ Weber.  

Οη κεηα-βεκπεξηαλέο ινηπφλ ζεσξίεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο επηζεκαίλνπλ πσο 

ε απζηεξή πξνζήισζε ζηνπο θαλφλεο πνπ επηηάζζεη ην βεκπεξηαλφ κνληέιν 

νπσζδήπνηε κπνξεί λα παξέρεη πξνβιεςηκφηεηα, ηαπηφρξνλα φκσο κπνξεί λα 

νδεγήζεη θαη ζε κηα «απνζηεηξσκέλε» δηνίθεζε. Ζ ηππηθή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

γίλεηαη ηειηθά απηνζθνπφο εηο βάξνο ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο. Ο 

ππάιιεινο δελ απνηειεί έλα κεραληθφ εξγαιείν αιιά πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο 

άηνκν κε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα θαη δηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Σπλεπψο, φπσο παξαηεξεί 

ν Μνπδέιεο, είλαη αλάγθε λα βξεζεί έλα ηέηνην ζχζηεκα ζεψξεζεο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, πνπ λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα σο 

απαξαίηεηε κεηαβιεηή
36

.  

                                                           
34

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 54-55.  
35

 Σπαλνχ Κ., Γηνίθεζε, Πνιίηεο θαη Γεκνθξαηία, Παπαδήζε,  Αζήλα, 2000, ζ. 150. 
36

 Οξγάλσζε θαη Γξαθεηνθξαηία, Αλάιπζε ησλ Σύγρξνλσλ Θεσξηώλ
2
, ζζ. 120-123. 
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Β.4.2  Ιδεαηόρ  Τύπορ Γπαθειοκπαηίαρ  

 Παξά ηα ζεκεία θξηηηθήο πνπ δέρηεθε ην έξγν ηνπ  Weber ζπλεηέιεζε ζηελ 

πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο σο δηνηθεηηθνχ κνληέινπ. Ζ ζεσξία 

ηνπ ηεο πξνζδίδεη θχξνο αλάγνληάο ηελ ζε «επηζηεκνληθή δηνίθεζε» θαζψο ηνλίδεη  

ην ξφιν ηεο γλψζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ νη δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη. Πεξηζζφηεξν απφ πνηέ βξίζθεη εθαξκνγή απηφ ζηε ζχγρξνλε επνρή –

πιένλ θαη ζηελ Διιάδα- θαζψο ηα θξηηήξηα δηνξηζκνχ ζην δεκφζην ηνκέα βαζίδνληαη 

ζηελ αλψηεξε, εμεηδηθεπκέλε αιιά θαη ηελ πνιχπιεπξε γλψζε.   
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ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ  

ΚΑΗ  ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
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Γ’ Μέπορ: Γημόζια Γιοίκηζη και Μονηέλα Γημοκπαηίαρ 

Γηα λα απνζαθεληζηεί  ε ζρέζε Πνιηηηθήο Δμνπζίαο θαη Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί  ε  εμέιημή ηεο. Πξέπεη δειαδή λα εμεηαζηεί 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψζεθε ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ θξαηηθψλ 

ππνζέζεσλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο νξγαλσκέλσλ θνηλσληψλ θαη ν ηξφπνο πνπ απηή 

ζπλδέεηαη κε ηελ εμνπζία.  

Ζ ζπιινγηζηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί δελ είλαη ε ηππηθά ρξνληθή εμέιημε ησλ 

δηαθφξσλ κνξθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Θα εξεπλεζνχλ νη ηχπνη ηεο δεκφζηαο 

δηαρείξηζεο  πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά κνληέια. Ζ κειέηε 

ινηπφλ ζα εζηηαζηεί ζε κνληέια Γεκνθξαηίαο, εθφζνλ ζεσξείηαη πσο κφλν ζηα 

δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα κπνξεί λα επηηεπρζεί κία πγηήο θαη απνδνηηθή ζρέζε 

εμνπζίαο θαη δηνίθεζεο. 

Τα πξψηα βαζηθά κνληέια πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη απηφ ηεο θιαζηθήο 

δεκνθξαηίαο, φπσο εθθξάδεηαη ζηελ αξραία Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.ρ. θπξίσο κέζα 

απφ ηα έξγα ζηνραζηψλ φπσο ν Θνπθπδίδεο, ν Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο. Σηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πξνζηαηεπηηθή δεκνθξαηία, κε έλλνηεο φπσο ζπληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε, θνηλσληθφ ζπκβφιαην, εθπξνζψπεζε. Τν κνληέιν ηεο αλαπηπμηαθήο 

δεκνθξαηίαο πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη κηα πνιηηηθή εμνπζία πνπ ζέβεηαη θαη 

απνδέρεηαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο θαη πνιίηεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζή ηνπο. Τέινο, κε ηνπο 

Marx θαη Hegel ε άκεζε δεκνθξαηία  πεξηγξάθεη ην πξφηππν ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ηεο 

αξραίαο Αζήλα θαη ηελ απαμίσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζχγρξνλεο παξαιιαγέο ησλ θιαζηθψλ 

κνληέισλ. Ο αληαγσληζηηθόο ειηηηζκόο ησλ Weber θαη Schumpeter εθθξάδεη ηελ 

απαηζηνδνμία πσο νη αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

απεηινχλ ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα γη’ απηφ πξνηείλεη ηελ επηβνιή κηαο ηζρπξήο 

θπβέξλεζεο θαη ηελ επηθξάηεζε ηζρπξψλ πνιηηηθψλ ειίη θαη γξαθεηνθξαηίαο. Ο 

πινπξαιηζκόο αληίζεηα ζεσξεί πσο ηφζν ε χπαξμε φζν θαη εθπξνζψπεζε φισλ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ νκάδσλ ζηελ θνηλσλία κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ εδξαίσζε ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ζηελ πξφνδν. Με ηε Νέα Γεμηά πξνηείλεηαη ε επηθξάηεζε ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη ε επέθηαζε ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ελψ ηέινο, ε Νέα Αξηζηεξά 

ππεξαζπίδεηαη έλα ζπκκεηνρηθφ κνληέιν δεκνθξαηίαο ηελ πιήξε αλαδηνξγάλσζε ηεο 

πνιηηηθήο δσήο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο.  
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Γ.1  Η Οπγάνυζη και Γιοίκηζη ζηην  Κλαζική Γημοκπαηία 

Γ.1 Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΚΛΑΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

Ζ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 π.ρ. αηψλα βξίζθεηαη, ιφγσ νηθνλνκηθψλ-εκπνξηθψλ-

πνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ, ζην απφγεην ηεο αθκήο ηεο. Δπηπξφζζεηα απνηειεί θαη ηελ 

θνξχθσζε κηαο λέαο κνξθήο πνιηηηθήο νξγάλσζεο, πνπ ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 6
νπ

 π.ρ. 

αηψλα έρεη αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη: ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο. Μέζα απφ 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ε αζελατθή πνιηηεία, φπσο θαη νη ππφινηπεο ειιεληθέο πφιεηο, 

δηακνξθψλεη ηελ μερσξηζηή ηαπηφηεηά ηεο, πηνζεηψληαο ζπγθεθξηκέλεο δνκέο, 

νξγάλσζε θαη πνιηηηθέο
37

.   

Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζηνηρεία, πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηελ επξχηεξε 

πνιηηηθή θαη νξγαλσηηθή ζθέςε ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, ηα γλσξίδνπκε κέζα απφ 

ηα έξγα ζπνπδαίσλ ζηνραζηψλ, φπσο ν Θνπθπδίδεο, ν Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο, 

νη νπνίνη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. Δμάιινπ δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ αλαθεξζνχλ ε  

Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα, ηα Πνιηηηθά ηνπ Αξηζηνηέιε ή ν Δπηηάθηνο ηνπ Θνπθπδίδε 

ζηελ αλάπηπμε νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο πνιηηηθήο ή δηνηθεηηθήο επηζηήκεο
38

.  

Πνηα είλαη ινηπφλ ηα γλσξίζκαηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ αζελατθνχ θξάηνπο 

κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ κνληέινπ ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο; «Όηαλ κηιάκε γηα ηελ Πόιε 

– θξάηνο ιέκε όηη ε εμνπζία βξίζθεηαη “ζην θέληξν”, ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη ζην 

θέληξν ηνπ πιεζπζκνύ. Τν πην γλσζηό παξάδεηγκα είλαη ε Αζήλα, πνπ έρεη 

ζπγθεθξηκέλα ζύλνξα, έλα πιεζπζκό θαζνξηζκέλν κε ζαθήλεηα από ην λόκν θαη όπνπ 

όιεο νη απνθάζεηο βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ησλ ζπλειεύζεσλ. Η κεγάιε ζπλέιεπζε ηνπ 

ιανύ, πνπ ζεσξεηηθά είλαη ε κόλε θπξίαξρε, είλαη ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, ε νπνία 

ζπλέξρεηαη ζηελ Αγνξά, ζηελ θεληξηθή πιαηεία δειαδή. Σηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ εηδηθέο 

ζπλειεύζεηο: ην Σπκβνύιην, ε Βνπιή  θαη ηα δηθαζηήξηα. Οη δηθαζηέο, εθιεγκέλνη κε 

ςήθν ή κε θιήξν, επηβιέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ»
39

. 

Ζ  παξαπάλσ Οξγάλσζε παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

                                                           
37

 Μνληέια Γεκνθξαηίαο, φπ. αλ. παξ. ζζ. 26-27. 

38
 Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε: ζεσξίεο, εκπεηξίεο, πξαθηηθέο θαη πξννπηηθέο: κηα πνιηηηζκηθή ζεώξεζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα, φπ. αλ. παξ. ζ. 62. 

39
 Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη ηε ζεσξία ηεο Πνιηηηθήο, φπ. αλ. παξ. ζ. 171. 

 



‘ 

   35 
 [35] 

 

 

Γ.1  Η Οπγάνυζη και Γιοίκηζη ζηην  Κλαζική Γημοκπαηία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1: Κιαζηθή Γεκνθξαηία: Αζήλα (βάζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Κιεηζζέλε, πνπ 

πηνζεηήζεθε ην 507 π.Φ. 

Πεγή:  Φέιλη Νη., Μνληέια Γεκνθξαηίαο, (κεηαθξ. Τδηαληδή Μαξηάλλα), Σηάρπ, Αζήλα, 1987, ζ. 34  

ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

(Τν θπξίαξρν φξγαλν, κε 40 ηνπιάρηζηνλ ζπλφδνπο 

θαη’ έηνο θαη απαξηία 6.000 πνιηηψλ  γηα ηαθηηθέο 

ζπλφδνπο θαη άιιεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο) 

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ 500 

(Δθηειεζηηθφ θαη θαζνδεγηθφ φξγαλν ηεο εθθιεζίαο 

ηνπ δήκνπ, απνηεινχκελν απφ άληξεο άλσ ησλ 30 

ρξφλσλ) 

ΠΟΛΗΣΔ 

(Αζελαίνη άληξεο άλσ ησλ 20 ρξόλσλ) 

50 κειήο ΠΡΤΣΑΝΔΤΟΤΑ ΦΤΛΖ  

(πνπ θαζνδεγεί  θαη  θαηαζέηεη  πξνηάζεηο  

ζηε Βνπιή)  

ΔΠΗΣΑΣΖ ΣΧΝ ΠΡΤΣΑΝΔΧΝ  

(κε κνλνήκεξε κόλν ζεηεία)  

 

   

ΓΖΜΑΡΥΟΗ  

(αμίσκα πνπ αζθείην  απφ 

10κειέο ζπκβνχιην)  

ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ  

(κε κεγάιν ιατθό ζώκα 

ελόξθσλ,  πάλσ από 201  

ή θαη  από  501 πνιίηεο)  

 

10 ΣΡΑΣΖΓΟΗ  

 

Ζ Αζήλα δηαηξείηαη ζε 100 πεξίπνπ δήκνπο: 

Μνλάδεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
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Γ.1  Η Οπγάνυζη και Γιοίκηζη ζηην  Κλαζική Γημοκπαηία 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Δπηηάθην, νκηιία (δεκεγνξία) πνπ απνδίδεηαη ζε 

έλαλ ζπνπδαίν πνιηηηθφ θαη ζηξαηεγφ, ηνλ Πεξηθιή θαη πνπ ν Θνπθπδίδεο (460-397 

π.Φ.) ζπλέγξαςε κάιινλ 30 ρξφληα κεηά ηελ εθθψλεζή ηεο:  

«[…]Καη λνηάδνληαη νη ίδηνη άλζξσπνη θαη ηηο ηδησηηθέο ηνπο δνπιεηέο 

θαη ηα πνιηηηθά, θ' ελώ άιινη ζ' άιια επαγγέικαηα αζρνινύληαη, όκσο 

γλσξίδνπλ όινη ηα πνιηηηθά δεηήκαηα θαηά βάζνο· γηαηί κόλνλ εκείο 

ζεσξνύκε όπνηνλ δελ αλαθαηεύεηαη ζ' απηά, όρη ζαλ άλζξσπν πνπ 

θνηηάδεη ηε δνπιεηά ηνπ, αιιά ζαλ άλζξσπν άρξεζην· θ' νη ίδηνη 

άλζξσπνη θξίλνπλε γηα ηηο πνιηηηθέο πξάμεηο, θαη πξνζπαζνύλ λα 

επηλνήζνπλε ζσζηέο ιύζεηο γηα ηα πνιηηηθά δεηήκαηα· γηαηί δελ 

πηζηεύνκε πσο ε ζπδήηεζε δεκηώλεη ηελ πξάμε, αιιά πσο είλαη πην 

βιαβεξό λα κε κάζεη θαλείο από ηα πξηλ κε ην ιόγν ζε ηη πξέπεη λα 

πξνρσξήζεη κε ηελ πξάμε.
40

» (Θνπθπδίδε Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο, θεθ. 

40). 

Απφ ην πξνεγνχκελν απφζπαζκα γίλεηαη θαλεξφ φρη κφλνλ πφζν έληνλε 

είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα δεκφζηα πξάγκαηα αιιά θαη ε ζεκαζία πνπ 

δίλεηαη ζε απηήλ. Ζ εθθιεζία ηνπ δήκνπ απνηειεί ην θπξίαξρν φξγαλν εμνπζίαο θαη 

δηνίθεζεο, ν δήκνο είλαη εθείλνο πνπ αζθεί λνκνζεηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία. 

Πεξηγξάθεηαη κία επνρή θαη έλα πνιίηεπκα φπνπ επηθξαηεί ε απηνθπβέξλεζε, ε άκεζε 

ζπκκεηνρή θάζε πνιίηε ζηε δηνίθεζε. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν  Φέιλη 

«… νη θπβεξλώληεο έπξεπε λα είλαη νη θπβεξλώκελνη …». Ηδησηηθή θαη δεκφζηα 

ζθαίξα ζπλδένληαη θαη κφλν κέζσ ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πνιίηε κπνξνχλ 

ηα άηνκα λα νινθιεξσζνχλ. Μάιηζηα απηφ απνηειεί φρη κφλν δηθαίσκα αιιά θαη 

ππνρξέσζή ηνπο
41

.  

Δπίζεο θαη ν Πιάησλαο (427-347π.Φ.) είλαη έλαο απφ ζηνραζηέο πνπ 

αμηνινγεί κε ην έξγν ηνπ φινπο ηνπο ηχπνπο πνιηηεχκαηνο (νιηγαξρία, ηπξαλλία, 

ηηκνθξαηία) φκσο ζηελ Πνιηηεία είλαη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα εθείλν πνπ 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο θξηηηθήο ηνπ. Θεσξεί πσο ε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε 

πεξηνξίδεη ηνπο πνιηηηθέο εγέηεο, πνπ πξέπεη λα ππαθνχλ ζηε ιατθή βνχιεζε.  Ζ 

ειεπζεξία ησλ αηφκσλ λα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ  ζηαδηαθά ζα νδεγήζεη ζε κία θνηλσλία 

                                                           
40

 Θνπθπδίδεο, Ιζηνξία, (κηθξ. Δ. Λακπξίδε, πξφινγνο, κεηάθξαζε, ζρφιηα, εηζαγσγή: Η.Θ. Καθξηδήο), 

Η–IV,  Γθνβφζηεο, Αζήλα, 1962, ζην: http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=181&m=2  
41

 Μνληέια Γεκνθξαηίαο, φπ. αλ. παξ. ζζ. 28-29. 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=181&m=2
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=181&m=2
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αλεθηηθή ζε θάζε είδνπο λννηξνπία πνπ κπνξεί λα απεηιήζεη ηηο αμίεο θαη ηηο εζηθέο 

αξρέο ηεο πνιηηείαο
42

.  

Παξάιιεια, ν Πιάησλαο ζηελ Πνιηηεία καο πεξηγξάθεη πνην είλαη ην 

ηδαληθφ πνιίηεπκα, ην νπνίν κε βάζε ηελ απφιπηε δηθαηνζχλε θαη, μεθηλψληαο απφ ηε 

θπζηθή πνιηηεία, ζα αλαπηπρζεί ζηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο κε ηνπο βαζηιείο- 

θηινζφθνπο. Σην θείκελν απηφ δίδεηαη κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο δνκήο, 

νξγάλσζεο θαη δηαθπβέξλεζεο ηεο ηδαληθήο πνιηηείαο θαη θπξίσο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνπο δηνηθνχληεο
43

.  

«Αλ νη θηιόζνθνη δελ γίλνπλ βαζηιείο ζηηο πόιεηο, ή απηνί πνπ 

νλνκάδνληαη ζήκεξα βαζηιείο θαη δπλάζηεο, δελ θηινζνθήζνπλ γλήζηα 

θη όζν ρξεηάδεηαη, ζε ηξόπν πνπ λα ζπκπέζεη ζην ίδην πξόζσπν θαη 

δύλακε θαη θηινζνθία, θαη δελ απνθιεηζηνύλ αλαγθαζηηθά νη πνιιέο 

θαη δηάθνξεο θύζεηο αλζξώπσλ, πνπ ηξαβνύλ ζήκεξα ρσξηζηά ηνλ έλα 

ή ηνλ άιιν απ' απηνύο ηνπο δπν δξόκνπο, είλαη αδύλαην, θίιε κνπ 

Γιαύθσλ, λα ζηακαηήζεη ην θαθό ζηηο πόιεηο θαη ζ' όιν, λνκίδσ, ην 

αλζξώπηλν γέλνο, νπδέ λα μεθπηξώζεη όζν είλαη θαηνξζσηό θαη λα δε 

ην θσο ηνπ ήιηνπ θαη απηή ε πνιηηεία πνπ εκείο ηώξα ραξάμακε ην 

ζρέδηό ηεο.
44

». (Πιάησλνο Πνιηηεία, 473d-473e). 

Γηα λα δηνηθήζεη θαλείο ζσζηά ρξεηάδεηαη φρη κφλνλ ε ζπλαίζζεζε ηεο 

δηθαηνζχλεο αιιά θπξίσο ε γλψζε ηνπ αγαζνχ. Κπξίαξρν ζηνηρείν γηα ηελ 

επηηπρεκέλε δηνίθεζε ζηνλ Πιάησλα είλαη ε κφξθσζε ησλ αξρφλησλ, ε παηδεία είλαη 

εθείλε πνπ θαηαδεηθλχεηαη σο ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ψζηε νη άλδξεο απφ ηα 35 

έσο ηα 50 ηνπο ρξφληα λα κπνξνχλ λα αζθνχλ δηνηθεηηθά θαη ζηξαηησηηθά θαζήθνληα 

θαη κόλνλ ζηελ ψξηκε ειηθία ηνπο λα αλαιάβνπλ αξκνδηφηεηεο άξρνληα. Σε γεληθέο 

γξακκέο ζα ιέγακε πσο ν Πιάησλαο πξνηείλεη έλα πνιίηεπκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο «θσηηζκέλνο δεζπνηηζκφο»
45

. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζήκεξα φζν 

πνηέ άιινηε αθνινπζεί ην πξφηππν ηεο επηκφξθσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη 
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 Βι. ζην ίδην, ζζ. 42-43.  

43
 Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη ηε ζεσξία ηεο Πνιηηηθήο, φπ. αλ. παξ. ζζ. 173-174. 
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 Πιάησλ, Πνιηηεία, (κηθξ. Η.Ν. Γξππάξεο, πξφινγνο Δ. Παπαλνχηζνο), Η–ΗΗ, Εαραξφπνπινο, Αζήλα, 

ρ.ρ. ζην:  
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πιένλ είλαη ηα ζηειέρε κε αλψηαηε κφξθσζε θαη πξνζφληα πνπ πξνσζνχληαη ζηηο 

πςειέο ζέζεηο.  

Τελ επνρή πνπ ν Αξηζηνηέιεο (384-322 π.Φ.) γξάθεη ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ζεσξία, ηνλ 4
ν 

αηψλα π.ρ., ε πόιε έρεη αξρίζεη λα ράλεη ηε δπλακηθή  ηεο θαη 

παξαδίδεη ζηγά-ζηγά ηελ νπζηαζηηθή θπξηαξρία ζηηο ειιεληζηηθέο κνλαξρίεο. Βέβαηα, 

είλαη αδηακθηζβήηεην πσο ην έξγν ηνπ Πνιηηηθά έρεη επεξεάζεη ηελ επξχηεξε 

πνιηηηθή ζεσξία θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζηα κειινληηθά πνιηηηθά 

ζπζηήκαηα
46

. Με βαζηθέο αξρέο ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα ζθνπφο ηεο θιαζηθήο 

δεκνθξαηίαο είλαη ε πνιηηηθή απηνπξαγκάησζε ησλ αηφκσλ. Όινη νη πνιίηεο γίλνληαη 

άξρνληεο θαη αξρφκελνη εθ πεξηηξνπήο θαη κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ φια ηα αμηψκαηα 

ηεο πφιεο αξθεί λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο:
47

 

«Δπεηδή όκσο απηό  ε ίλαη  αδύλαην,  βιέπνπκε  όηη  θαη  ζηνλ ηνκέα  

ηεο πνιηη ηθήο,  δε  κπνξνύκε λα ζηεξηρζνύκε ζε  θακηά αληζόηεηα 

γ ηα ηε δ ηεθδ ίθεζε ησλ πνιηη ηθώλ αμησκάησλ.  (Αλ ι.ρ .  άιιν η  

ε ίλα η  αξγνί ,  θ η  άιιν η  ε ίλαη  γξήγνξνη,  απηόο δελ ε ίλαη  ιόγνο γ ηα  

λα έρνπλ νη  πξώηνη ή  νη  δεύηεξν η  πεξηζζόηεξα ή ιηγόηεξα  

δηθαηώκαηα  ζηελ εμνπζία,  αθνύ ζηνπο γπκληθνύο αγώλεο  

αληακείβεηαη  απηή ε δηαθνξά),  (15) αιιά πξέπε η  ε δηεθδ ίθε ζε 

ησλ αμησκάησλ λα γ ίλεηαη  αλαγθαζη ηθά κε βάζε ηα ζηνηρεία  

από ηα νπνία απαξηίδεηαη  ε πόιε.  Γη '  απηό δ ηθαηνινγεκέλα  

δηεθδ ηθνύλ απηέο  η ηο  η ηκέο  θα η  νη  επγελε ίο  θη  ν η  ειεύζεξνη θ η  ν η  

πινύζην η . .
48

».  (Αξηζηνηέινπο ,  Πνιηη ηθά ,  1283a  9-17) .  

Σπλνςίδνληαο γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ζπκπεξαίλνπκε πσο κέζα απφ ηελ 

πεξηγξαθή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηα Πνιηηηθά, ηε δηάθξηζε ησλ πνιηηεπκάησλ θαη 

ηελ αλαδήηεζε ηνπ ηδαληθνχ απφ απηά, θαηαιήγεη πσο  «ηα πνιηηεύκαηα θαη ζπλεπώο 

νη ηξόπνη δηνίθεζεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη γηα λα ξπζκίδνληαη αλάινγα κε ηνλ 

ραξαθηήξα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ιανύ, γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη»
49

.  
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Δίλαη γεγνλφο πσο ην θιαζηθφ ηδεψδεο ηνπ πνιίηε, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

άκεζεο ζπκκεηνρήο φπσο παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ηχπσλ δηνίθεζεο ησλ κεηέπεηηα ρξφλσλ θαη ησλ 

ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ. Σην κνληέιν απηφ πνιηηηθή εμνπζία θαη δηνίθεζε φρη απιά 

ηαπηίδνληαη αιιά ε επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αλήθεη ζηνπο  ίδηνπο ηνπο πνιίηεο. 

Παξφια απηά αζθήζεθε αξθεηή θαη έληνλε θξηηηθή γχξσ απφ ην πφζν ηειηθά ε 

θιαζηθή Αζήλα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ηππηθή δεκνθξαηία ή θαηά πφζν κπνξεί 

λα είλαη εθαξκφζηκνο έλαο ηέηνηνο ηχπνο δηνίθεζεο ζε ζχγρξνλα δεδνκέλα.  

Κχξην ζεκείν θξηηηθήο απνηειεί ν κε θαζνιηθόο ραξαθηήξαο ηεο αζελατθήο 

δεκνθξαηίαο φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Φειλη. Τν θιαζηθφ ηδεψδεο πξεζβεχεη 

πσο φινη νη πνιίηεο άξρνληαη αιιά θαη άξρνπλ, πνιηηηθή εμνπζία θαη δηαθπβέξλεζε 

ηεο πόιεσο-θξάηνπο βξίζθνληαη ζηα ρέξηα φισλ ησλ αηφκσλ πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε. Καη εδψ αθξηβψο εζηηάδεηαη ε θξηηηθή: πνιίηεο -άξα θαη απηνί πνπ 

δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ηεο πνιηηείαο ηνπο- είλαη κφλνλ νη άληξεο 

άλσ ησλ 20 εηψλ. Δπνκέλσο ππάξρνπλ αξθεηέο νκάδεο αηφκσλ πνπ απνθιείνληαη απφ 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά ηεο πφιεο: νη γπλαίθεο, νη κέηνηθνη θαη νη δνχινη. 

Δπνκέλσο, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά γηα πνιηηηθή ηζφηεηα θαη ίζε εηζθνξά ζηηο 

δηνηθεηηθέο-πνιηηηθέο ππνζέζεηο, ελλνείηαη ε ηζφηεηα κεηαμχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

απηήο κεξίδαο πνιηηψλ
50

. 

Δπίζεο, ζηηο εθηελείο πνιηηείεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο είλαη αδχλαηνλ λα 

γίλεηαη ιφγνο γηα δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ απνηεινχλ παξάιιεια θαη θνξείο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο. Φαίλεηαη πσο ην πξνζσπηθφ πνπ ζπγθξνηεί ην ζχλνιν ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη απνκαθξπζκέλν απφ ηα θέληξα ιήςεο ησλ πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη κάιινλ απνηειεί ην ζχλνιν θάπνησλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ παξά 

κεηνπζηψλεη ην θιαζηθφ πξφηππν ηνπ πνιίηε πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ζηε δηνίθεζε 

θαη ζηελ εμνπζία ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν αλήθεη.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ θξηηηθή γηα ηνλ ηχπν δηνίθεζεο θαη εμνπζίαο πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζην κνληέιν ηεο θιαζηθήο δεκνθξαηίαο επηζεκαίλεηαη ε  έκθαζε πνπ 

δίλεηαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε πνπ θέξνπλ ηα άηνκα. Γελ απνηεινχλ νη ίδηνη 

ππνθείκελα αιιά πξαγκαηψλνληαη κφλν κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θνηλά. Ζ δηνίθεζε θαη ε εμνπζία ηεο πφιεο βαζίδεηαη θαη 
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εμαξηάηαη απφ απηνχο. Αληίζεηα, ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο (θαη θνηλσλίεο) ε αηνκηθή 

ηαπηφηεηα θαη ε ηδησηηθή ζθαίξα κνηάδνπλ φρη κφλν λα δηαρσξίδνληαη αιιά πνιιέο 

θνξέο θαη λα ππεξηεξνχλ έλαληη ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ δεκφζηνπ βίνπ
51

.  
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Γ.2 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

Τν πξφηππν ηεο αλζξσπνθεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ επηθξαηεί ζην κνληέιν ηεο 

θιαζηθήο Γεκνθξαηίαο θαη πνπ ζέηεη ηνλ πνιίηε πξσηαγσληζηή ζηελ πνιηηηθή δξάζε, 

βξίζθεη κηθξφηεξε απήρεζε ζηνπο κεηέπεηηα ρξφλνπο θαζψο ζπληειείηαη ην πέξαζκα 

απφ ηηο κηθξέο πφιεηο-θξάηε ζηηο πνιηηείεο θαη αξγφηεξα ζηηο εγεκνλίεο. «… είλαη 

αξθεηά ζαθέο όηη ζηνλ αληίπνδα ηνπ homo politicus βξίζθεηαη ν homo credens ηεο 

ρξηζηηαληθήο πίζηεο
.
 ν πνιίηεο πνπ ελεξγνπνηείηαη  θαη ηνπ νπνίνπ ε δεκνθξαηηθή 

απόθαλζε είλαη νπζηαζηηθή, αληηθαζίζηαηαη από ηνλ αιεζηλά πηζηό»
52

. (Ο πνιίηεο 

ειέγρεη ελψ ν πηζηφο αθνινπζεί).  

Μεηά ην Μεζαίσλα θαη ηελ αληίιεςε ηεο ζετθά δνζκέλεο εμνπζίαο 

ζπληεινχληαη κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα φπσο ε Αγγιηθή Δπαλάζηαζε (1640-1688), ε 

Ακεξηθαληθή Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο (1776) θαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (1789) 

ηα νπνία νδεγνχλ ζηαδηαθά ζε κηα λέα πνιηηηθή αληίιεςε πνπ δηαθξίλεηαη, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη ν Φειλη, απφ δχν ―ζρνιέο‖: α) ηελ πνιηηηθή 

νπκαληζηηθή (civic humanist) ή θιαζηθή ξεπνπκπιηθαληθή (republican) παξάδνζε κε 

θχξην εθθξαζηή ην Niccolo Machiavelli θαη β) ην θηιειεπζεξηζκφ κε θχξηνπο 

εθθξαζηέο ηνλ Thomas Hobbes θαη ηνλ John Locke
53

.  

Σε γεληθέο γξακκέο ζα ιέγακε πσο ην ζηνηρείν πνπ επηθξαηεί ζην κνληέιν 

απηφ πνπ αλαιχεηαη, ηεο πξνζηαηεπηηθήο δεκνθξαηίαο, είλαη κηα γεληθφηεξε 

απφξξηςε ησλ παιηφηεξσλ κνληέισλ δηαθπβέξλεζεο θαη ε αλάγθε γηα ζπληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε απνιπηαξρία 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη λα πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ σο 

ζχλνιν. Απνηειεί δειαδή κία πξψηε πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ απόιπηνπ ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο.    

Ο Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469-1527), ινηπφλ, δηαηππψλεη 

ηελ πνιηηηθή ηνπ ζεσξία ζε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε Ηηαιία απαξηίδεηαη απφ 

θενπδαξρηθά θξαηίδηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ηφζν έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ 

ηνπο ψζηε λα θαηαιήγνπλ αθφκε θαη ζε πνιεκηθέο ζπξξάμεηο. Με ην φξακα ινηπφλ 

κηαο ελσκέλεο Ηηαιίαο, ε νπνία αθελφο ζα ιήμεη ηηο εζσηεξηθέο δηακάρεο αθεηέξνπ 

ζα αληηκεησπίζεη ηηο εμσηεξηθέο ηεο απεηιέο, ν Machiavelli ζηα έξγα ηνπ O Ηγεκώλ 
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(1513) θαη Οη ιόγνη γηα ηελ γηα ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ Τίηνπ Ληβίνπ (1512-1522) 

αλαιχεη φρη απιά ζεσξεηηθνχο αιιά θαη ξεαιηζηηθνχο κεραληζκνχο εμνπζίαο θαη 

δηνίθεζεο κέζα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ βηψκαηα έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζπζηαζεί έλα 

ηζρπξφ θξάηνο
54

.   

Θεσξεί ηελ πνιηηηθή βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο πνπ ζπλδέεη ηελ ηζρπξή 

εμνπζία –ην θξάηνο νθείιεη λα είλαη πάλσ απφ ηα άηνκα- κε ηνπο πνιίηεο. Ζ δηνίθεζε 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμηζνξξνπεί ηα αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα ησλ 

αηφκσλ αιιά θαη λα ηνπο εκπλέεη ην φξακα ηεο πίζηεο ζην ζηαζεξφ θξάηνο
55

.  

«[…] Γη’ απηό θαη έλαο ζνθόο εγεκόλαο πξέπεη λα ζθεθηεί έλαλ ηξόπν 

δηαθπβεξλήζεσο, κε ηνλ νπνίν νη πνιίηεο ηνπ, πάληα θαη ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα έρνπλ ηελ αλάγθε ηνπ θξάηνπο θαη ηε δηθή 

ηνπ: θαη ηόηε ζα ηνπ είλαη πάληα πηζηνί»
56

  

Σε γεληθέο γξακκέο ν Machiavelli ππνζηεξίδεη κηα δεκνθξαηηθή 

δηαθπβέξλεζε ζηελ νπνία αλαγλσξίδεη ζην ιαφ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Υπνζηεξίδεη 

πσο κηθξνέκπνξνη θαη ηερλίηεο,  εθφζνλ έρνπλ ζπκθέξνληα ζηε ρψξα νθείινπλ θαη 

πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο. Παξφια απηά ε ηδηφηεηα απηή 

αλαγλσξίδεηαη κφλν ζε άληξεο πνπ δηαζέηνπλ νηθνλνκηθά κέζα ελψ απνθιείεη μέλνπο, 

ππεξέηεο, εξγάηεο θαη γπλαίθεο
57

. Σην ζεκείν απηφ είλαη εκθαλήο ε νκνηφηεηα κε ηελ 

θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηελ θιαζηθή Αζήλα γηα απνθιεηζκφ πνιιψλ αηφκσλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά.  

Απφ ην ζηνραζκφ ηνπ Machiavelli δηαπηζηψλεηαη πσο ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε ησλ δεκφζησλ ππνζέζεσλ αξρίδεη λα 

ηαπηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ρεηξαθέηεζε ησλ αηφκσλ. Δηδηθά απφ ην 17
ν
 αηψλα θαη 

έπεηηα είλαη ε αηνκηθή ειεπζεξία θαη ε θαηνρχξσζή ηεο ζπληαγκαηηθά πνπ λνείηαη σο 

πνιηηηθή ειεπζεξία. Παξάιιεια, φπσο εχζηνρα επηζεκάλεη θαη ε Σπαλνχ, 

ζπληειείηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θιαζηθή Αζήλα έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ζθαίξαο, γεγνλφο πνπ εθθξάδεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζρέζεο 

ηεο εμνπζίαο κε ηε δηνίθεζε ησλ πνιηηψλ
58

.  
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Ο Thomas Hobbes (1588-1679) ζπρλά αλαθέξεηαη σο ν ζεκειησηήο ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ θαη κε ην έξγν ηνπ Λεβηάζαλ (1651) πεξηγξάθεη απφιπηα ηε δηακάρε 

αλάκεζα ζηε δεζπνηεία ηεο κνλαξρίαο ηεο νπνίαο ε εμνπζία έπξεπε λα πεξηνξηζηεί 

θαη ηνπ ιανχ, φπσο εθπξνζσπείηαη απφ ην βξεηαληθφ θνηλνβνχιην. Ο ίδηνο ζπγθξνηεί 

ηε ζεσξία ηνπ  ζηελ πεξίνδν ηνπ αγγιηθνχ εκθπιίνπ (1640-1660) ζέηνληαο ηνλ ηξφπν 

ηεο δηαθπβέξλεζεο ζην επίθεληξν ηνπ πνιηηηθνχ ζηνραζκνχ. Ζ πξνβιεκαηηθή ηνπ 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ κείδνλα θαη δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο. 

«Πξόθεηηαη, θπξίσο γηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηεο ζπλαίλεζεο, ην 

πξόβιεκα ηεο εκπινθήο ησλ αμηώλ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζόηεηαο ζηε ζπγθξόηεζε 

ησλ ζεζκώλ»
59

.  

Τα απφιπηα εγσηζηηθά άηνκα, ζηε θπζηθή θαηάζηαζε, ρεηξίδνληαη φια ηα 

κέζα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηα θπζηθά ηνπο δηθαηψκαηα, θαηαιήγνληαο πνιιέο θνξέο 

ζηελ αλαξρία. Ζ δσή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη σο κηα δηαξθήο πάιε έλαο «πφιεκνο φισλ 

ελαληίνλ φισλ» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Hobbes (Warre of every one 

against every one). Φξεηάδνληαη ινηπφλ κία εμνπζία θαη κία δηνίθεζε νη νπνίεο ζα 

κπνξέζνπλ λα ζπγθεξάζνπλ ηα αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα ησλ αηφκσλ κε ηε 

ζχλαςε ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ. Δίλαη βέβαηα ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ην γεγνλφο 

πσο ε δηαθπβέξλεζή ηνπ δίδεηαη απφ ηνλ ίδην ην ιαφ, κε ηε ζπλαίλεζή ηνπ, φκσο απηφ 

δελ εκπνδίδεη ην θξάηνο λα εμειηρζεί ζε έλα γηγαληηαίν ζψκα, κε παλίζρπξε εμνπζία, 

ζέηνληαο έηζη ηέινο ζε θάζε επηδίσμε γηα πξαγκαηηθή νπζηαζηηθή, αηνκηθή 

αλεμαξηεζία
60

. Έλα ηέηνην κφξθσκα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη 

νινθιεξσηηθφ.  

Σηα αξλεηηθά ηεο ζεσξίαο ηνπ Hobbes ζπγθαηαιέγεηαη ε απφιπηα αξλεηηθή 

εηθφλα ησλ αηφκσλ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απηαξρηθέο πνιηηηθέο εηο βάξνο 

ηνπο (ψζηε λα θαηαιαγηάζεη ηα πάζε ηνπο) γεγνλφο πνπ ζεσξήζεθε πσο απνηειεί 

πξφδξνκν ησλ νινθιεξσηηθψλ ηδενινγηψλ. Δπίζεο, ελψ ππνζηεξίδεη ηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, κε ηε ζπλαίλεζή ηνπο ζηελ αλάζεζε ηεο εμνπζίαο ζην 

θξάηνο, δελ αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα γηα επαλάζηαζε ζε πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο - 
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Λεβηάζαλ δελ ηεξήζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα εμαζθάιηζε ηεο εηξήλεο θαη 

ζηαζεξφηεηαο
61

.  

Ο John Locke (1632-1704) επίζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

εθθξαζηέο ησλ ζπνπδαίσλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη απφ ηα 

κηζά ηνπ 17
νπ

 αηψλα θαη έπεηηα. Δθθξάδεη θαη απηφο ηε κεηάβαζε απφ ηελ θιαζηθή 

θνηλσληθή δνκή ζε κηα θαπηηαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο, απφ ηε ζρνιαζηηθή 

ζθέςε ζηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν αληίιεςεο, απφ ηελ απζεληία ηεο Δθθιεζίαο ζην 

δηθαίσκα γηα αλεμάξηεηε βνχιεζε, απφ ηε θενπδαξρία ζηελ αζηηθή παξαγσγή. Με 

ην έξγν ηνπ Γύν πξαγκαηείεο γηα ηε δηαθπβέξλεζε (1690) ζεσξείηαη πσο ζηελ νπζία 

εθθξάδεη ηα αηηήκαηα θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο απφ ηνπο 

επγελείο θαη ηελ εμνπζία
62

.  

Όπσο θαη ν Hobbes έηζη θαη ν Locke θάλεη ιφγν γηα ηε θπζηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα άηνκα, ζηελ νπνία φκσο -θαη εδψ δηαθέξεη απφ ηνλ 

Hobbes- παξά ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηε ινγηθή. Γηα ηελ 

πξνάζπηζε φκσο ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζε δσή, ειεπζεξία θαη ηδηνθηεζία ρξεηάδνληαη 

κία αλψηεξε δηνίθεζε, κία εμνπζία (ην θξάηνο) πνπ ζα ζηέθεη σο αληηθεηκεληθφο 

θξηηήο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνζέζεσλ. Τα ζεκεία επίζεο ζηα νπνία ν Locke δηαθέξεη 

απφ ηνλ Hobbes είλαη πσο ν Locke ζεσξεί ηελ εμνπζία έλα εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο 

εληνιήο πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ ιαφ πνπ δεζκεχεηαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπκβνιαίνπ πνπ ηα άηνκα ζπλάπηνπλ κε ηνπο θπβεξλψληεο. Δπίζεο, ν Locke 

αλαγλσξίδεη (έκκεζα) θαη ην δηθαίσκα ηεο επαλάζηαζεο θαη αλαηξνπήο ηεο εμνπζίαο 

απφ ην ιαφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ πξνζηαηεχεη ηα ζεκειηψδε ηνπο δηθαηψκαηα
63

.  

Δξγαιεηαθή ραξαθηεξίδεη θαη ε Σπαλνχ ηε ιεηηνπξγία ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο ε νπνία πξνζθέξεη ηνπο λφκνπο, ηνπο δηθαζηέο θαη ηηο θπξψζεηο πνπ 

απνπζηάδνπλ απφ ηε θπζηθή θαηάζηαζε. Αληηιακβαλφκαζηε πσο πιένλ κηινχκε γηα 

δηαρσξηζκφ λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο κε ηελ πξψηε λα ππεξηζρχεη ηεο 

δεχηεξεο
64

.  

Ζ θπξηφηεξε θξηηηθή πνπ ζα κπνξνχζακε λα αλαθεξζεί γηα ηνλ Locke είλαη 

πσο ε ζεσξία ηνπ ζηεξίδεηαη ζε κία νηθνλνκηθή βάζε, θάηη πνπ ζεσξείηαη εχινγν αλ 
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αλαινγηζηεί θαλείο ηελ επνρή πνπ έδεζε, θαζψο έρεη μεθηλήζεη ήδε ε νηθνλνκηθή 

ρεηξαθέηεζε ηεο αζηηθήο ηάμεο. Απφ ην θείκελφ ηνπ θαίλεηαη λα επλννχληαη νη 

έρνληεο ηδηνθηεζία, γεγνλφο πνπ απφ κφλν ηνπ αληηθξνχεη ην αίηεκα γηα ηζφηεηα πνπ 

πξέζβεπε θαη ν Locke. Ζ εμνπζία πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ 

εθείλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη πξνλνκηνχρνη θαη πνπ ζηαδηαθά ζα ειέγρνπλ ηελ αγνξά. 

Ο ιφγνο ηνπ θαίλεηαη μεθάζαξα λα «… είλαη ηδενινγηθά θαζνξηζκέλνο. Δθθξάδεη ή 

επηρεηξεί λα εθθξάζεη ζπγθεθξηκέλα ηαμηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα»
65

.  

Ο Charles de Secondat, Baron de la Brede et de Montesquieu (1689-

1755), αξηζηνθξαηηθήο θαηαγσγήο, απνηειεί έλαλ ζηνραζηή πνπ ην έξγν ηνπ Τν 

πλεύκα ησλ λόκσλ (1747) θαηέρεη δηαρξνληθή αμία φκσο πξνθάιεζε πνηθίιεο 

αληηδξάζεηο ζηελ επνρή ηνπ. Δπηδίσμή ηνπ ήηαλ κε αθεηεξία έλα αληηθεηκεληθφ 

γεγνλφο φπσο είλαη νη Νφκνη, λα μεδηπιψζεη κία πνιηηηθή ζεσξία, επίθεληξν ηεο 

νπνίαο ζα είλαη ε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ, πνπ ζα εμαζθαιίδεη πνιηηηθή ειεπζεξία. 

«Καηά ηνλ Montesquieu ε δηάθξηζε ησλ εμνπζηώλ δελ νδεγεί ζε κία αιεζηλή 

δεκνθξαηία, αιιά ζε κία κνξθή δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία πξννξίδεηαη λα απνηξέςεη ηελ 

θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο»
66

. Δκθαλίδεηαη δειαδή  ζηελ νπζία έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα 

ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο.  

Σπγθεθξηκέλα γηα ηε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ ν Montesquieu πξνβιέπεη έλα 

ζχληαγκα πνπ βαζίδεηαη ζε : 

Δθηειεζηηθή εμνπζία: πξέπεη λα αζθείηαη απφ έλα πξφζσπν, ην κνλάξρε. Ζ 

ράξαμε πνιηηηθήο, ε νξηνζέηεζε πξνηεξαηνηήησλ, ε γεληθφηεξε δηνίθεζε είλαη 

πξνηηκφηεξν λα αλήθεη ζε έλα πξφζσπν κε δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ζε λνκνζεζία πνπ 

ζα επηδηψθεη λα θαηαζηξαηεγήζεη ηελ εμνπζία ηεο. Δπίζεο, ε εθηειεζηηθή εμνπζία 

κπνξεί λα νξίδεη ηηο ζπλειεχζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο θαη λα έρεη ηζρχ επί ηνπ 

ζηξαηνχ.  

Ννκνζεηηθή εμνπζία: κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ηνπο λφκνπο, λα δηαβνπιεχεηαη 

κε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο αιιά θαη λα ηελ ειέγρεη, λα 

ηελ ππνρξεψλεη ζε ινγνδνζία γηα παξάλνκεο ιεηηνπξγίεο αθφκε θαη λα απνθαζίζεη 

ηε δηάιπζε ηνπ ζηξαηνχ. Γηαθξίλεηαη ζε δχν ζψκαηα, έλα ησλ επγελψλ (κε 
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θιεξνλνκηθφ αμίσκα) θαη έλα ησλ εθιεγκέλσλ απφ ην ιαφ θαη δηαρεηξίδνληαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εθινγέσλ ηνπο.  

Γηθαζηηθή εμνπζία: ν Montesquieu ηε ζέιεη εληειψο αλεμάξηεηε απφ ηελ 

εθηειεζηηθή ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη έηζη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ.  

Ο Montesquieu κε ηε ξεηή απαίηεζή ηνπ γηα δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ -ζε 

ζχγθξηζε κε ην Locke πνπ δελ είρε ζηα έξγα ηνπ ηφζν μεθάζαξε αλαθνξά- πξάγκαηη 

πξνζθέξεη πνιιά ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε 

εμνπζία ησλ θπβεξλψλησλ. Παξφια απηά αληί λα απμήζεη ηηο δηθαηνδνζίεο ησλ 

εθιεγκέλσλ απφ ην ιαφ λνκνζεηψλ (2
ν
 ζψκα λνκνζεηηθήο εμνπζίαο) παξνπζηάδεη ην 

πεξηερφκελν απηήο ηεο εμνπζίαο αξθεηά δηθνξνχκελν, έηζη ψζηε θαη πάιη νη 

δηνηθνχληεο λα κελ ινγνδνηνχλ ζηνπο θπβεξλψληεο
67

.   

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ κνληέινπ θαη ζεκειησηήο ηνπ ακεξηθαληθνχ 

ζπληάγκαηνο θαη θχξηνο ππεξαζπηζηήο ηεο πξνζηαζίαο ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη 

ηδηνθηεζίαο ππήξμε ν James Madison (1751-1832). Σην έξγν ηνπ The Federalist 

(1788) εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ηε δεκφζηα εμνπζία: νθείιεη λα είλαη 

θαζνξηζκέλε κε λφκνπο θαη λα ινγνδνηεί ζηνπο ςεθνθφξνπο. Όπσο θαη ν 

Montesquieu, ππνζηεξίδεη ηε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ αιιά απνξξίπηεη κηα άκεζε, 

―θαζαξή‖ δεκνθξαηία ζηελ νπνία αζθεί ηελ εμνπζία έλα κηθξφ ζχλνιν αλζξψπσλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα θαηαιήγεη άδηθε θαη θαηαπηεζηηθή.  Ο ηξφπνο γηα λα απνθεπρζεί 

απηφ είλαη έλα κηα δηνίθεζε πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ πνιηηηθή αληηπξνζψπεπζε 

θαη έλα επξχ εθινγηθφ ζψκα έηζη ψζηε φιεο νη κεξίδεο ησλ πνιηηψλ λα κπνξνχλ λα 

εθθξάζνπλ θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη θπξίσο ην θπζηθφ 

δηθαίσκά ηνπο γηα ηδησηηθή ηδηνθηεζία. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ν Madison 

πξνηείλεη ηε ζχζηαζε ελφο νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο κε κηα θεληξηθή εμνπζία, πνπ 

φκσο ζα κνηξάδεη ηηο ηξεηο εμνπζίεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ψζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη πεξηζζφηεξν ε ειεπζεξία
68

.  

Παξάιιεια νη J.Bentham (1748-1832) θαη J.Mill (1773-1836) 

επεξεαζκέλνη απφ ηηο δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ηεο βηνκεραλνπνίεζεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

κε θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αδηθίεο ζην πξνζθήλην, επηζπκνχλ λα θέξνπλ ηελ 

πνιηηηθή πην θνληά ζηελ θνηλσλία. Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ σθειηκηζκνχ, ηνπ νπνίνπ 
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απνηεινχλ εθπξνζψπνπο, ππνζηεξίδνπλ πσο ε εμνπζία ζα πξέπεη λα νξγαλψλεηαη 

έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο νκάδεο αλζξψπσλ. Απηφ 

δειαδή πνπ ππνζηεξίδνπλ νη Bentham θαη  Mill είλαη κηα πνιηηηθή εμνπζία πνπ ζα 

έρεη πην «θνηλσληθφ πξφζσπν» θαη κηα δεκφζηα δηνίθεζε πην δίθαηε θαη 

αληηθεηκεληθή απέλαληη ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο. Ταπηφρξνλα 

ζπλαηλνχλ ζε κηα δηεχξπλζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη ζε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο 

ψζηε λα κπνξνχλ θαη φζνη δελ θαηέρνπλ πεξηνπζία θαη ηδηνθηεζία, αιιά θαη ε κεζαία 

θαη ε εξγαηηθή ηάμε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο γαηνθηήκνλεο θαη ηνπο ηζρπξνχο. Αλ 

θαη ν εθινγηθφο  λφκνο ηνπ 1832 ζηελ Αγγιία ηειηθά έδσζε απηφ ην δηθαίσκα ζηελ 

αζηηθή ηάμε, δελ ζπλέβε ην ίδην θαη κε ηνπο εξγάηεο
69

.   
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Γ.3 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

Οη απφςεηο ησλ ζηνραζηψλ πνπ εθθξάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν κνληέιν 

άζθεζαλ ηεξάζηηα επηξξνή ζηελ πνιηηηθή ζεσξία θαη θπξίσο ζην δήηεκα πνπ αθνξά 

ηε ζρέζε θπβέξλεζεο θαη θπβεξλψκελσλ. Σηηο αληηιήςεηο ησλ Machiavelli θαη 

Hobbes, πνπ θπξίσο θάλνπλ ιφγν γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

ησλ αηφκσλ απφ ηελ πνιηηεία, έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ απφςεηο ηνπ  18
νπ

 θαη 19
νπ

 

αηψλα πνπ πξνρσξνχλ ηε ζρέζε θπβέξλεζεο – πνιηηψλ έλα επίπεδν βαζχηεξα: νη 

πνιίηεο νθείινπλ λα παίξλνπλ κέξνο θαη νη ίδηνη ζηα πνιηηηθά δξψκελα, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θπβέξλεζε
70

.  

Απηφ πνπ ζηελ νπζία πξεζβεχεη ε αλαπηπμηαθή δεκνθξαηία είλαη πσο δελ 

αξθεί κφλν ε ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη ε ζεκειίσζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ αιιά ζα πξέπεη -θαη κπνξνχλ-λα απνθηήζνπλ πνιηηηθή 

ζπλείδεζε. Ζ πνιηηηθή ηνπο ινηπφλ ζπκπεξηθνξά δελ ζα είλαη απιά δηεθπεξαησηηθή 

νχηε θαη’ αλάγθελ αιιά ζα απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν ηφζν γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

ίδηαο ηεο Γεκνθξαηίαο φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο, γηα ηελ αλάπηπμή 

ηνπο σο άηνκα θαη σο πνιίηεο. Δηζάγεηαη κε άιια ιφγηα ν πνιηηηθφο πνιηηηζκφο.  

Μέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα ζα αλαπηπρζνχλ ελ ζπληνκία ηηο απφςεηο ησλ 

J.J.Rousseau θαη J.S.Mill γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο  δηνίθεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο, πάληα ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηνπ πνιίηε. Τφζν ν  Rousseau, κε κηα 

πην πξσηφηππε γηα ηελ επνρή ηνπ ζεσξία, φζν θαη o Mill, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ, πξνηείλνπλ κηα δεκνθξαηία πνπ βαζίδεηαη ζε ελεξγνχο, 

δξαζηήξηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη κέζσ ηεο αλάκεημήο ηνπο ζηελ πνιηηηθή νδεγνχληαη 

ζηελ αηνκηθή ηνπο πξφνδν θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπο σο πνιίηεο
71

.    

Ο Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ππήξμε έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζηνραζηέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα, πνπ άζθεζε ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ 

παγθφζκηα ζθέςε, θπξίσο γηα ην γεγνλφο φηη έζεζε ζε λέα βάζε ηε ζρέζε εμνπζίαο-

πνιηηψλ. Δίλαη ηφζν πξσηφηππε ε αληίιεςή ηνπ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ ψζηε ραξαθηεξίδνπλ «ξηδνζπαζηηθή αλαπηπμηαθή 

δεκνθξαηία» ηε ζεσξία ηνπ
72

. 
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  Ζ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο θαηά ηνλ Rousseau βαζίδεηαη ζηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, φρη κε θίλεηξν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο 

ζπκθεξφλησλ φζν κε ηελ ζεκειίσζε ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ Σπαλνχ επηζεκαίλεη φηη νη 

πνιίηεο κέζσ ηεο αιιειεμάξηεζήο ηνπο επαλαηξνθνδνηνχλ ηελ ηζφηεηα θαη 

αλεμαξηεζία ηνπο ελψ ην Κξάηνο -κε ηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο- δελ βξίζθεηαη ζε 

αληίζεζε, νχηε ζε δηάζηαζε κε ηνπο πνιίηεο αιιά επηθξαηεί κηα ακθίδξνκε ζρέζε
73

.  

Όπσο θαη νη πξνεγνχκελνί ηνπ Hobbes θαη Locke, θάλεη θαη απηφο ιφγν γηα 

θνηλσληθφ ζπκβφιαην θαη ζπλαίλεζε ησλ πνιηηψλ ψζηε αλαιάβεη ην θξάηνο ηε 

δηνίθεζή ησλ ππνζέζεψλ ηνπο,  φκσο κε ηελ εμήο δηαθνξά: ε θπξηαξρία πξέπεη λα 

παξακέλεη ζηα ρέξηα ησλ θπβεξλψκελσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαγλσξίδνληαη πεξηζζφηεξα 

δηθαηψκαηα ελψ ε πνιηηηθή εμνπζία θαίλεηαη λα δξα ππφ πεξηνξηζκνχο. Όπσο 

αλαθέξεη θαη ν Καξβνχλεο «Γη’ απηό ε θπξηαξρία (γεληθόο λόκνο) δηαθξίλεηαη από ηελ 

θπβεξλεηηθή δξάζε (δηαθπβέξλεζε θαη εθαξκνγή ηνπ λόκνπ)»
74

.  

Σην Κνηλσληθό Σπκβόιαην (1762) ν Rousseau πεξηγξάθεη κηα δηνίθεζε πνπ 

βαζίδεηαη ζε δηάθξηζε λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Οη πνιίηεο 

ζπγθξνηνχλ ηε λνκνζεηηθή ζπλέιεπζε κε ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δεκφζηεο 

ζπλειεχζεηο θαη ε θπβέξλεζε αλαιακβάλεη ηελ εμνπζία ηνπ θξάηνπο. Ζ θπβέξλεζε 

κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε (δεκόζηνπο 

ιεηηνπξγνύο ή δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο) θαη είλαη ππεχζπλε ζην λα ζπληάζζεη ηνπο 

λφκνπο (ηνπο νπνίνπο φκσο επηιέγεη ν ιαφο) λα εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζή ηνπο θαη 

γεληθά λα δηαηεξεί έλα δηαρεηξηζηηθφ ξφιν. Σεκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο πσο νη  

δεκφζηνη απηνί ιεηηνπξγνί, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζέβνληαη θαη ηεξνχλ ηε ιατθή 

βνχιεζε, αλαθαινχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη.  

Ζ ζεσξία ηνπ Rousseau είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέηνληαο ηελ 

απηνθπβέξλεζε ζην πξνζθήλην ηεο πνιηηηθήο δσήο θαη πξνηείλνληαο κία δηνίθεζε 

απφ ηνπο πνιίηεο γηα ηνπο πνιίηεο, φπσο ζα ιέγακε ζήκεξα.  Βέβαηα νθείινπκε λα 

αλαξσηεζνχκε αλ απηφ ην κνληέιν δηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε 

πνιππιεζείο θνηλσλίεο, ζηηο νπνίεο πξαγκαηηθά ε άκεζε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

πνιηηψλ ζα απνηεινχζε κεγάιε πξφθιεζε. Δπίζεο, ε ηζρχο ηεο πιεηνςεθίαο ζηνλ 

Rousseau είλαη ηέηνηα πνπ πξαγκαηηθά πεξηνξίδεη ηηο ηδηαίηεξεο κεηνςεθίεο, 
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εγείξνληαο εξσηήκαηα γχξσ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αηνκηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ απφ 

ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ ιανχ.  

Ο J.S.Mill (1806-1876) ζχκθσλα κε πνιινχο κειεηεηέο απνηειεί 

εθπξφζσπν ηνπ σθειηκηζκνχ, φπσο θαη νη Bentham θαη Mill, πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

πξνζηαηεπηηθή δεκνθξαηία, κε ηε δηαθνξά πσο ζηνλ πνζνηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ζεσξίαο ηνπο, απηφο αληηηάζζεη ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε δεκνθξαηία 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηδείαο θαη ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ πνιηηψλ. Απηφ κπνξεί 

λα πξαγκαησζεί κφλν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Σπλεπψο, ν ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο γηα ηνλ Mill νθείιεη λα είλαη ε αληηπξνζσπεπηηθή 

δηαθπβέξλεζε εμαζθαιίδνληαο ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ
75

.  

Σπγθεθξηκέλα ζην έξγν ηνπ On Liberty (1859) γηα ηελ θξαηηθή ιεηηνπξγία ν 

Mill εθθξάδεη κία ηδηαίηεξα θαηλνηφκν γηα ηελ επνρή ηνπ άπνςε: θαηαθξίλεη ηελ 

επέθηαζε ησλ θπβεξλεηηθψλ  ιεηηνπξγηψλ θαη ηε δηφγθσζε ηνπ θξάηνπο ελψ ζεσξεί 

«απεηιή» ηελ ζπλερψο απμαλφκελε γξαθεηνθξαηία. Τν παξαθάησ απφζπαζκα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ:  

«Αλ ήηαλ, πξάγκαηη, δπλαηό λα ζηξαθνύλ πξνο ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο 

όινη νη πξνηθηζκέλνη θαη ηθαλνί απηήο ηεο ρώξαο, ηόηε ε πξόηαζε, πνπ ζα 

απέβιεπε ζ’ έλα ηέηνην απνηέιεζκα, ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα εκπλεύζεη 

αλεζπρία. Αλ ήηαλ αξκνδηόηεηα ηεο θπβέξλεζεο όιεο νη ππνζέζεηο ηεο 

θνηλσλίαο, πνπ απαηηνύλ αξκνληθά νξγαλσκέλε δξάζε ή επξύηεηα 

αληηιήςεσλ
.
 αλ νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ήηαλ γεληθά επαλδξσκέλεο κε 

ηνπο ηθαλόηεξνπο αλζξώπνπο, ηόηε όιε ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ε 

απνθηεζείζα ζνθία ηεο ρώξαο, κε εμαίξεζε εθείλε, πνπ αθνξά ηα θαζαξά 

ζεσξεηηθά ζέκαηα, ζα ήηαλ ζπγθεληξσκέλε ζε κηα πνιπάξηζκε 

γξαθεηνθξαηία. […] Σ’ απηό ην θαζεζηώο, ην εθηόο γξαθεηνθξαηίαο θνηλό 

δελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα, ιόγσ ηεο έιιεηςεο πξαθηηθήο εκπεηξίαο, λ΄ αζθήζεη 

θξηηηθή ή έιεγρν ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο»
76

. 

Ο Mill ινηπφλ ζεσξεί ηελ ηζρπξή  γξαθεηνθξαηία αληίπαιν ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ππνζηεξίδεη πσο ε εμνπζία ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη  απφ ηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ 

ιανχ. Γηα ηε δηνίθεζε πηζηεχεη πσο θαιφ είλαη λα κε βαζίδεηαη κφλν ζε απφιπηα 

θαιιηεξγεκέλν πξνζσπηθφ αλψηαηεο κφξθσζεο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 
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«ειίη» γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή θαη παξέκβαζε ηνπ απινχ 

πνιίηε. Θα ιέγακε πσο πξνηείλεη έλα κεηθηφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, ην νπνίν βαζίδεηαη 

ζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ηνπο επαγγεικαηίεο δει. θαη ζηνλ έιεγρν αιιά θαη ηελ 

ειεχζεξε πξόζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηε δηνίθεζε
77

.  

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε άπνςε ηνπ Mill γηα ην πψο ζα πξέπεη λα 

νξγαλψλεηαη ε δηνίθεζε. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: 

«Πηζηεύσ, όκσο, όηη ε νπζηώδεο αξρή, πνπ εκπλέεη θάπνηα αζθάιεηα, ην 

ηδεώδεο, πνπ πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνύ, ην πξόηππν, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

πξέπεη λα ειέγρνληαη όιεο νη ξπζκίζεηο, πνπ απνβιέπνπλ ζηελ ππέξβαζε 

ηεο δπζθνιίαο, κπνξεί λα απνδνζεί κε απηά ηα ιόγηα: ε κέγηζηε δηαζπνξά 

εμνπζίαο, πνπ επηηξέπεη ν παξάγνληαο απνδνηηθόηεηα αιιά θαη ε θαηά ην 

δπλαηόλ κέγηζηε ζπγθέληξσζε θαη δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηώλ από ην 

θέληξν»
78. 

Απηφ πνπ πξνηείλεη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλα φξγαλα είλαη λα δηαρεηξίδεηαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηα εζσηεξηθά ηεο 

δεηήκαηα, κέζσ εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ ππαιιήισλ ηεο -εμαζθαιίδνληαο έηζη ην 

δηθαίσκα ε θάζε θνηλσλία λα κπνξεί λα έρεη κηα πξψηε επνπηεία ησλ ζεκάησλ ηεο- 

φκσο λα ππάξρνπλ θαη επνπηηθέο δηεπζχλζεηο. Οη ππεξεζίεο απηέο, ππαγφκελεο ζηελ 

θεληξηθή θπβέξλεζε θαη αλεμάξηεηεο, θαζψο δελ ζα επεξεάδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε 

ηνπηθέο πξνθαηαιήςεηο, ζα δηαζθαιίδνπλ πσο ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ ζα 

απζαηξεηεί, αιιά ηαπηφρξνλα ζα ελεκεξψλεη θαη ηελ θεληξηθή εμνπζία πνπ έρεη ηνλ 

θαζνιηθφ έιεγρν
79

. 

Αλακθηζβήηεηα ε ζεσξία ηνπ  Mill ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ επξχηεξε 

θηιειεχζεξε ζθέςε. Τν κνληέιν δηνίθεζεο θαη εμνπζίαο πνπ  πξνηείλεη θαίλεηαη λα 

επλνεί έλα δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα πνπ ζέβεηαη ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο αλαζέηεη 

ζεκαληηθφ ξφιν.  Τν θπξηφηεξν ζεκείν θξηηηθήο πνπ ζα κπνξνχζε λα απεπζχλεη 

θαλείο φκσο είλαη πσο ην ξφιν απηφ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ πνιίηεο πνπ έρνπλ ήδε 

έλα επίπεδν πνιηηηθήο ζπλείδεζεο.  

                                                           
77

 Γηνίθεζε, Πνιίηεο θαη Γεκνθξαηία, φπ. αλ. παξ. ζζ. 54-55.  

78
 Πεξί ειεπζεξίαο,  φπ. αλ. παξ.  ζ. 188. 

79
 Βι. ζην ίδην, ζζ. 188-189.  



‘ 

   52 
 [52] 
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Ζ πξσηνβνπιία γηα ελεξγφ δξάζε θαη ην πξφηππν ηνπ επζπλείδεηνπ πνιίηε 

πνπ ζπκκεηέρεη γηα ηελ εζηθή ηνπ νινθιήξσζε θαη ηε ζεκειίσζε ηεο δεκνθξαηίαο 

είλαη απηφ πνπ πξνηείλεη ν Mill. Μφλν πνπ απηφ ζπκβαίλεη ηελ πεξίνδν ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έρεη αξρίζεη ήδε ε νηθνλνκηθή 

απειεπζέξσζε ησλ αηφκσλ θαη έλαο άθξαηνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο. Σπλεπψο, 

πην πηζαλφλ είλαη ε επηζπκία ησλ αηφκσλ γηα ζπκκεηνρή λα ζηνρεχεη ζην ίδην 

(ηδησηηθφ) ηνπο ζπκθέξνλ παξά λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ηδηαίηεξα απμεκέλε πνιηηηθή 

ηνπο θνπιηνχξα.     
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Γ.4 ΑΜΔΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

Με ηνλ φξν άκεζε (ή θαζαξή) δεκνθξαηία ελλννχκε εθείλν ην κνληέιν 

δεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ην νπνίν ε εμνπζία βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ  

αηφκσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Ζ ζπλέιεπζε απηή ησλ πνιηηψλ κπνξεί λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εθηειεζηηθέο ή (θαη) λνκνζεηηθέο αξκνδηφηεηεο, λα απνθαζίδεη 

γηα ηα εθηειεζηηθά φξγαλα θαζψο θαη λα δηθάδεη. Δθηφο απφ ηελ άκεζε δεκνθξαηία 

πνπ παξαθνινπζήζακε ζην κνληέιν ηεο θιαζηθήο Αζήλαο, ππάξρεη κία αθφκε 

εθδνρή ηεο θαηά ην 19ν αηψλα, ζηα πιαίζηα ηεο ζνζηαιηζηηθήο αληίιεςεο
80

.   

Αλαθεξφκαζηε ζηε ζεσξία ηνπ Marx ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

θηιειεπζεξηζκφ, θπξίσο φπσο εθθξάζηεθε ζηνλ J.S.Mill. Οη δχν ζεσξεηηθνί μεθηλνχλ 

ηε ζπιινγηζηηθή ηνπο αζθψληαο θξηηηθή ζηνλ Mill θαη ζε φζα απηφο πξφηεηλε πεξί 

ειεπζεξίαο θαη ηζφηεηαο. Σχκθσλα κε ηνλ Marx  -ην έξγν ηνπ νπνίνπ ζα καο 

απαζρνιήζεη ζηε ζπλέρεηα- ε «ίζε δηθαηνζχλε γηα φινπο» ηνπ θηιειεχζεξνπ 

θξάηνπο, είλαη αλέθηθηε. Οη νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο δελ 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηελ ίδηα αζθάιεηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο
81

.  

Σε γεληθέο γξακκέο ε δηνίθεζε θαη ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο ζην κνληέιν ηεο 

άκεζεο δεκνθξαηίαο ηνπ Marx ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα ζηνηρεία ζπκκεηνρήο, 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ ζε θάζε δεκφζηα ππφζεζε, αλάζεζε δηνηθεηηθψλ 

θαζεθφλησλ κέζσ εθινγψλ ή θαη εθ πεξηηξνπήο, αλάιεςε θπβεξλεηηθψλ ζέζεσλ 

κφλν κέζσ ηαθηηθψλ εθινγψλ, ζπγρψλεπζε εθηειεζηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ έσο ηελ ζηαδηαθή θαηάξγεζή ηνπο θαζψο πιένλ δελ ζα είλαη 

απαξαίηεηεο (θνκκνπληζκφο). Γεληθά ε δεκφζηα δηνίθεζε βαζίδεηαη ζε κία Κνκκνχλα 

ή ζε Σπκβνχιηα κε ππξακνεηδή δηάηαμε έσο φηνπ ππεξηζρχζεη ε νινθιεξσηηθή 

απηνθπβέξλεζε
82

.  

Πξηλ αθνινπζήζεη ε αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Marx είλαη απαξαίηεην λα  

πξνεγεζεί ε αλαθνξά βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770-1831), απφ ηνλ νπνίν επεξεάζηεθε ζεκαληηθά. Πνιιέο απφ 

ηηο  απφςεηο ηνπ Marx γηα ηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε ιεηηνπξγνχλ 

ζε αληίζεζε κε απηέο ηνπ Hegel.  
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Ζ ζεσξία ηνπ Hegel γηα ην θξάηνο ιεηηνπξγεί σο απνθνξχθσζε ηεο άπνςεο 

πνπ επηθξαηνχζε —σο ηηο κέξεο ηνπ— γχξσ απφ ηε ινγηθή ζεψξεζε ηνπ θξάηνπο. 

Σηε ζχγρξνλή ινηπφλ ζεψξεζε ηνπ θξάηνπο νη δηάθνξνη ζηνραζηέο, φπσο νη Hobbes 

θαη Rousseau, ραξαθηήξηδαλ ην θξάηνο σο ηε ινγηθή επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ήζειαλ 

λα ζπγθξνηήζνπλ θνηλσλίεο. Έηζη θαη ζηε Φηινζνθία ηνπ Γηθαίνπ (1821) ν Hegel 

πξνζδίδεη ζην θξάηνο φρη απιά έλαλ νξζνινγηθφ ραξαθηήξα αιιά ην πςψλεη ζε ξφιν 

Υπνθεηκέλνπ, δίλνληάο ηνπ ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζηε λεψηεξε θνηλσλία. Δπίζεο,  

δηαθξίλεη ην  πνιηηηθφ θξάηνο απφ ηελ ηδησηηθή θνηλσλία, ζεσξψληαο ην σο απφιπηα 

ζεηηθφ. Ζ άπνςε απηή βέβαηα,  έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Marx, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ
83

.  

Σπγθεθξηκέλα γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε, παξαηεξεί ε Σπαλνχ, ν Hegel 

ζεσξεί πσο απνηειεί ην ζεκειηψδε ζεζκφ ηνπ θξάηνπο θαη κφλν κέζα ζηα πιαίζηα 

ηνπ Νφκνπ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη πνιίηεο κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ θαη νη ίδηνη νξζνινγηθή χπαξμε. Δηδηθά γηα ηε γξαθεηνθξαηία 

ππνζηεξίδεη πσο απνηειεί ηελ νξζφηεξε νξγάλσζε πνπ κε ζσζηή ηεξάξρεζε, 

αληηθεηκεληθφηεηα, ακεξνιεςία θαη εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε κπνξεί αθελφο λα 

απνηειέζεη  ην νπζηαζηηθφ ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηψλ κε ηνπο αλψηεξνπο ζεζκνχο 

αθεηέξνπ λα ππνηάμεη φια ηα ζπκθέξνληα
84

.  

Ζ γξαθεηνθξαηηθή δηνίθεζε πνπ πξνηείλεη ν Hegel, κε ηελ θαζνιηθφηεηα 

πνπ ν ίδηνο ηεο πξνζδίδεη,  δεκηνπξγεί αλαπφθεπθηα έλα αζθπθηηθφ πιαίζην, κέζα 

ζην νπνίν είλαη αδχλαην λα ιεηηνπξγήζνπλ ειεχζεξα θαη επζπλείδεηα άηνκα, αιιά 

κεραληθνί πνιίηεο πνπ εθπιεξψλνπλ ηνπο ζθνπνχο πνπ ην ίδην ην θξάηνο κφλν ηνπο 

αλαζέηεη.  

Ο Karl Marx (1818-1883) ζε αληίζεζε κε ηνλ Hegel πνπ πξνζπαζεί λα 

εξκελεχζεη ην θξάηνο κε φξνπο ινγηθήο, ζέηεη ηελ χιε θαη θπξίσο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο σο θαζνξηζηηθνχο ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη κε βάζε απηνχο 

δηακνξθψλεη ηε ζεσξία ηνπ. Ηδξπηήο καδί κε ηνλ Engels ηεο «Λίγθαο ησλ 

Κνκκνπληζηψλ» ζέιεζε κε ηα έξγα ηνπ Κνκκνπληζηηθό Μαληθέζην (1848) θαη Τν 
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Κεθάιαην (1867-1894) λα θαηαδείμεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηελ χπαξμε ελφο 

ηαμηθνχ θξάηνπο
85

.  

Υπνζηεξίδεη ινηπφλ πσο φρη κφλν ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο αιιά πσο ην θξάηνο ηηο ππνζάιπεη, επλνψληαο ηελ άξρνπζα 

ηάμε. Γηα ηε γξαθεηνθξαηία εηδηθά θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θπξηαξρεί ζηελ 

πνιηηηθή δσή, αληίζεηα απφ ηνλ Hegel, ζεσξεί πσο έρεη εμειηρζεί ζε έλα απηφλνκν 

πιένλ θαζεζηψο. Τν απφιπηα γξαθεηνθξαηηθφ θξάηνο απνθηά ηέηνηα εμνπζία πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ζεζκνχο ηνπ γηα λα εμππεξεηήζεη ίδηα ζπκθέξνληα 

(κε ηνλ φξν ίδηα αλαθέξεηαη ζε απηά ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ)
86

.  

Απηφ πνπ πξνηείλεη ν Marx είλαη λα μεθηλήζεη ε αλαδηάξζξσζε φρη κφλν ηεο 

δηνίθεζεο αιιά νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο θαζψο πξέπεη λα θπξηαξρήζεη ε βνχιεζε 

ησλ πνιηηψλ. Απηφ απνηειεί κηα καθξά δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζα κεζνιαβήζνπλ 

δηάθνξα ζηάδηα έσο φηνπ θπξηαξρήζεη ν θνκκνπληζκφο. Τφηε ζα ηζρχζεη ε ηδαληθή 

θαηάζηαζε γηα ηνλ Marx, θαηά ηελ νπνία ζα επηθξαηεί κηα αηαμηθή θνηλσλία, 

απφιπηε ηζφηεηα θαη νπζηαζηηθά θακία αλάγθε γηα ην θξάηνο φπσο ην μέξνπκε. Θα 

ηζρχζεη δειαδή ην «ηέινο ηεο πνιηηηθήο» φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν Held
87

.  

Ζ Παξηζηλή Κνκκνχλα ηνπ 1871
88

  είλαη απηφ πνπ έρεη θαηά λνπ ν Marx 

φηαλ αλαθέξεηαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ. Τν θίλεκα απηφ ζνζηαιηζηψλ θαη 

θνκκνπληζηψλ, νη θνκκνπλάξνη αλέηξεςε κε επαλαζηαηηθφ ηξφπν ην πξνεγνχκελν 

θαζεζηψο θαη, αλ θαη ζηελ νπζία επέβαιιε ηελ δηθή ηνπ δηθηαηνξία, γηα ηνλ Marx 

απνηειεί ην πξφηππν ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο, πνπ ν ίδηνο ζεσξεί πσο ζα επηθέξεη 

ηελ ηδαληθή θαηάζηαζε. Με βάζε ινηπφλ ηε δνκή, νξγάλσζε θαη ηελ πνιηηηθή 

δηαρείξηζε πνπ επέδεημε ε θνκκνχλα ν Marx δηαθξίλεη ελλέα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δηνίθεζε ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο:
89
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1. Ζ πνιηηηθή θπξηαξρία πξέπεη λα πεγάδεη απφ ηε βάζε ηεο  θνηλσλίαο, κέζα απφ 

επδηάθξηηεο ελφηεηεο.  

2. Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηα εθηειεζηηθά  φξγαλα ηεο ιατθήο 

βνχιεζεο.  

3. Σε φια ηα δεκφζηα αμηψκαηα ζα πξέπεη λα ηζρχεη ε άκεζε εθινγή ησλ 

ππνςεθίσλ απφ ηνπο ςεθνθφξνπο. 

4. Όπνηνο  θαηέρεη δεκφζην αμίσκα δεζκεχεηαη απφ ηε ιατθή βνχιεζε, ειέγρεηαη 

θαη κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα θαζαηξεζεί.  

5. O κηζζφο ησλ δεκνζίσλ αμησκαηνχρσλ είλαη αλάινγνο κε ηνλ κέζν φξν 

εηζνδήκαηνο έηζη ψζηε λα επηθξαηεί κηα ηζφηεηα αλάκεζα ζηνπο θαη λα 

απνθεπρζεί ην ελδερφκελν λα απηνλνκεζνχλ (νη αμησκαηνχρνη) απφ ηε βάζε.  

6. Γηα λα κελ εκθαληζηνχλ θαηλφκελα γξαθεηνθξαηίαο θαη θαηάρξεζεο εμνπζίαο, 

ε ζεηεία ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ ζα είλαη ζχληνκε θαη ζα γίλεηαη εθ 

πεξηηξνπήο.  

7. Ζ θνηλσλία πξέπεη λα εθπξνζσπείηαη απφ ζπκβνχιηα πνπ ζα εθπξνζσπνχλ φιεο 

ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη  θπξίσο ηηο θαηαπηεζκέλεο (πξνιεηαξηάην, εξγαηηθή 

ηάμε).  

8. Ζ «επαλαζηαηηθή» άκεζε δεκνθξαηία ζα παηάμεη θάζε απφπεηξα απεηιήο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηζφηεηαο (νξγαλσκέλα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα).  

9. Τν κνληέιν ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο έρεη κηα νιηζηηθή πνιηηηθή αληίιεςε, 

αθνξά δειαδή ν,ηηδήπνηε αγγίδεη ηελ θνηλσλία θαη φρη κφλν ηηο δεκφζηεο 

ππνζέζεηο. 

 

Πεγή: Schmidt M., Θεσξίεο ηεο Γεκνθξαηίαο, (επίκεηξν Πάζρνο Γ., επηζη. επηκ.   

           Γψδνο Γ., κεηαθξ. Γεθαβάιια Δ.), Σαββάιαο, Αζήλα, 2004, ζζ.185-186 
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Ζ ζεσξία απηή ηνπ Marx ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο βξήθε ππνζηεξηθηέο φπσο 

είλαη ινγηθφ ζηνπο θχθινπο ησλ αλαξρνζπλδηθαιηζηψλ θαη ησλ αξηζηεξψλ θηλήζεσλ 

πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε βάζε, ελψ αληίζεηα θαηαδηθάζηεθε απφ θηιειεχζεξνπο, 

ρξηζηηαληθά θαη ζπληεξεηηθά ξεχκαηα. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηε ζεσξία ηεο δεκνθξαηίαο 

είλαη βέβαηα πνιχ ζεκαληηθή φκσο δελ κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε θαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο θξηηηθήο πνπ ηνπ αζθήζεθε.  

Ο ηχπνο ηεο νξγάλσζεο πνπ πξνηείλεη πξνυπνζέηεη πςειφ επίπεδν πνιηηηθήο 

θνπιηνχξαο θαη ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε κηθξφηεξεο θνηλσλίεο κάιινλ, 

παξνπζηάδεηαη δειαδή βηψζηκν κφλν ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ ε 

πξαγκαηηθφηεηα απνδεηθλχεη πσο δελ ππάξρνπλ. Δπίζεο, ελψ ν ίδηνο άζθεζε έληνλε 

θξηηηθή ζην θηιειεχζεξν κνληέιν γηα παξεκπφδηζε ηεο πνιηηηθήο απηνπξαγκάησζεο 

ησλ αηφκσλ άξα θαη παξεκπφδηζε ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο, πψο κπνξεί λα εγγπεζεί 

πσο ε δεκφζηα εμνπζία πνπ πξνθχπηεη απφ ην δηθφ ηνπ κνληέιν  δελ ζα απνβεί 

―δεζπνηηθή‖; Ζ εληνιή ηνπ ιανχ αθνξά ηελ εθινγή θαη ζεηεία ησλ ιεηηνπξγψλ φκσο 

δε δεζκεχεη γεληθά ηελ θξαηηθή εμνπζία. Ζ ζπγρψλεπζε ησλ ηξηψλ εμνπζηψλ δελ 

δεκηνπξγεί απφιπηα ζπγθεληξσηηθή εμνπζία γηα φπνηνλ ηειηθά αλαιάβεη ηελ 

εμνπζία
90

;  

Σπλνςίδνληαο ζα ιέγακε πσο ε άκεζε δεκνθξαηία ηνπ Marx εκθαλίδεη ηφζν 

ζεσξεηηθέο ειιείςεηο φζν θαη (θπξίσο) πξνβιήκαηα εθαξκνγήο. Παξνιαπηά ε 

κεγαιχηεξε ηεο ζπκβνιή, θαηά ηε γλψκε καο, απνηειεί ην επαλαζηαηηθφ ηεο ηδεψδεο, 

πνπ κπνξεί λα αθππλίζεη απαζείο πνιηηηθέο ζπλεηδήζεηο, θαηαπηεζκέλεο νκάδεο πάληα 

κε ηε ινγηθή ηεο επίηεπμεο ηεο ηδαληθήο ηζφηεηαο θαη ειεπζεξίαο.  
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Γ.5 ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΔΛΗΣΗΜΟ  

Οη πεξηζζφηεξνη ζηνραζηέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα δηαηχπσζαλ κηα πξννδεπηηθή 

εηθφλα γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο. Ζ αηζηφδνμε νπηηθή ηνπο βαζίδεηαη 

ζηηο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη απηήλ ηελ 

πεξίνδν, πνπ θαζηζηνχλ ηνπο πνιίηεο πεξηζζφηεξν ηθαλνχο απφ πνηέ αθελφο λα 

αλαπηπρζνχλ νη ίδηνη αθεηέξνπ λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφ ξφιν ζε λέεο δηνηθεηηθέο 

κεζφδνπο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ απηννξγάλσζε. Καηά ηα ηέιε φκσο ηνπ 19
νπ 

 θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ππάξρνπλ κειεηεηέο πνπ δηαθξίλνπλ πσο ε ζπλερφκελε θαη 

ξαγδαία ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαζψο θαη νη πνιηηηθέο εμειίμεηο πηζαλφλ λα 

πξνκελχνπλ κία αξλεηηθή εθδνρή ηεο ζρέζεο δηνίθεζεο-εμνπζίαο- πνιίηε
91

. 

Σην πιαίζην απηφ αλαπηχζζεηαη ην κνληέιν ηνπ «αληαγσληζηηθνχ 

ειηηηζκνχ», φπσο ην νλνκάδεη ην Held, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο εθθξάδεη κηα κάιινλ 

απαηζηφδνμε άπνςε ηεο πνιηηηθήο δσήο, ε νπνία κπνξεί λα θηλδπλέςεη ηφζν απφ ηελ 

πεξηνξηζκέλε ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ φζν θαη απφ ηε ζπλερφκελε αχμεζε 

ηζρχνο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Τα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα απηνχ ηνπ 

κνληέινπ δηαθξίλνληαη ζηελ επηινγή κηαο εμεηδηθεπκέλεο πνιηηηθήο ειίη, πνπ 

ζπγθεληξψλεη αξθεηέο απνθάζεηο ζηα ρέξηα ηεο, ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ δηαθφξσλ 

πνιηηηθψλ ειίη θαη θνκκάησλ, ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή θπβέξλεζε, ζηνλ θπξίαξρν ξφιν 

ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ζηελ εδξαησκέλε ζέζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο
92

.  

Σην κνληέιν απηφ αλήθνπλ ζεσξεηηθά θαη νη Weber θαη Schumpeter, πνπ κε 

ην έξγν ηνπο, κέξνο ηνπ νπνίνπ ζα αλαπηπρζεί ζηε ζπλέρεηα, άζθεζαλ κεγάιε 

επηξξνή ζηελ πνιηηηθή ζεσξία ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  
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Γ.5   Ανηαγυνιζηικόρ Δλιηιζμόρ 

Ο Max Weber (1864-1920) άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζηελ άκεζε δεκνθξαηία 

ηνπ Marx, ζεσξψληαο πσο κπνξεί λα πινπνηεζεί κφλν ζε θνηλσλίεο ιίγσλ κειψλ 

φπνπ πξαγκαηηθά ν πνιίηεο κπνξεί λα έρεη ελεξγφ ξφιν. Αληίζεηα, ε ζχγρξνλε 

θνηλσλία ηνπ Weber, πεξηνξίδεη ηελ αηνκηθή ζπκκεηνρή γηα ηνλ εμήο ιφγν: ε απφιπηε 

εμεηδίθεπζε θαη ν νινέλα κεγαιχηεξνο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο έρεη κεηαηξέςεη ηηο 

θνηλσλίεο ζε ηεξάζηηνπο γξαθεηνθξαηηθνπνηεκέλνπο κεραληζκνχο, κέζα ζηνπο 

νπνίνπο ηα πεξηζψξηα απηελέξγεηαο είλαη πεξηνξηζκέλα. Απηφ ζηαδηαθά κεηαθέξεηαη 

ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο, ζέηνληαο έηζη ζε θίλδπλν αθφκε θαη 

ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο
93

.  

 Ταπηφρξνλα φκσο ν Weber ζεσξεί πσο απφ φιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία 

κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κία απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο ζσζηήο δηνίθεζεο πνπ 

απαηηείηαη γηα έλα θξάηνο: ε λνκηκνπνίεζε. Καη πσο ζπκβαίλεη απηφ; Όπσο εμεγεί ν 

Μνπδέιεο, απηή ε ηππνπνηεκέλε ηάμε, ε ξνπηίλα ηεο γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο νδεγεί 

ζε κία ζηαζεξά, απνηειεί κία εθινγίθεπζε, κηα νξζνινγηθνπνίεζε ηνπ θφζκνπ φινπ 

αιιά θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο εηδηθφηεξα. Με άιια ιφγηα ε γξαθεηνθξαηία 

απνηειεί ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηνίθεζεο γηα κία εγεζία, θαζψο κπνξεί λα 

απνηξέςεη ηελ αβεβαηφηεηα θαη παξέρεη αζθάιεηα
94

.  

Τα παξαπάλσ ραξαθηεξίδεη σο εξγαιεηαθή δηάζηαζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ε 

Σπαλνχ, αλαθέξνληαο: «Η ζπγθεληξσηηθή ηεξαξρηθή  δνκή, νη απζηεξνί θαη ινγηθά 

δνκεκέλνη θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, ν απξόζσπνο ραξαθηήξαο ηεο 

θπξηαξρίαο θαη ε sine ira ac studio ιεηηνπξγία ηεο αληηζηνηρνύλ ζηελ πξνζπάζεηα 

πιήξνπο ειέγρνπ ηνπ εξγαιείνπ θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ ζπλζεθώλ εθείλσλ πνπ ζα 

έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ απηόκαηε ππνηαγή ηνπ ζηνλ όπνην δηαζέηεη ηελ εμνπζία»
95

.  

Δλψ ινηπφλ ν Weber παξαδέρεηαη ηε ρξεζηκφηεηα πνπ θαηέρεη σο εξγαιείν 

δηνίθεζεο ε γξαθεηνθξαηία, ηαπηφρξνλα εθθξάδεη ηνλ θφβν ηνπ γηα ελδερφκελε 

απεηιή ηνπ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Πξάγκαηη, παξαδέρεηαη πσο ζηε ζχγρξνλε δεκφζηα δηνίθεζε αλαπφθεπθηα 

θαηαπαηνχληαη ζηνηρεία δεκνθξαηηθψλ αξρψλ. Καη απηφ γηαηί ζε έλα ηδαληθφ κνληέιν 

δεκφζηαο δηνίθεζεο φπσο απηφ πνπ πεξηγξάθεη ν Marx, ν γξαθεηνθξάηεο ππάιιεινο 
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ή αμησκαηνχρνο ζα είρε ζπγθεθξηκέλε ζεηεία θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο έηζη ψζηε λα 

κελ παξαβηάδνληαη νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί. Όκσο ε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

πνιππιεζψλ θαη αλνκνηνγελψλ θνηλσληψλ έρεη απνζπλδέζεη ηε γξαθεηνθξαηία απφ 

ηελ πνιηηηθή δσή, δίλνληάο ηεο κία ζηαζεξφηεηα θαη κνληκφηεηα πνπ πνιχ πηζαλφλ λα 

απνβεί επηθίλδπλε
96

.  

 Ωο απάληεζε ζην πξφβιεκα απηφ ν Weber πξνηείλεη ηε ιχζε ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ, γηα ηνλ νπνίν ζεσξεί πσο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

αληηζηάζκηζκα ηεο εληζρπκέλεο γξαθεηνθξαηίαο. Μηα θνηλνβνπιεπηηθή θπβέξλεζε 

κπνξεί λα επηθέξεη ζε θάπνην βαζκφ δηαθάλεηα ζηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα επνηθνδνκεηηθή θαη νπζηαζηηθή δηαπξαγκάηεπζε ησλ δεηεκάησλ ηεο 

δηαθπβέξλεζεο. Αλ ην θνηλνβνχιην εθιεθζεί ζηελ ηδεαηή ηνπ κνξθή δειαδή σο 

έθθξαζε θαη εθπξνζψπεπζε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη δελ απνηειεί 

απιά πεδίν επηβνιήο ηζρχνο ησλ θνκκάησλ, ηφηε κπνξεί θαη απηφ λα απνηειέζεη 

εξγαιείν φπσο θαη ε γξαθεηνθξαηία. Θα απνηειέζεη κηα δηθιείδα αζθαιείαο έλαληη 

ηεο απμαλφκελεο γξαθεηνθξαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί 

ππνρείξην ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εμνπζίαο
97

.  

Μφλν σο ζεηηθή κπνξνχκε λα θξίλνπκε ηελ άθξσο ξεαιηζηηθή ζεψξεζε ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνλ Weber, πνπ δηαηππψλεη ηε ζεσξία ηνπ κε βάζε 

ην ζπγθεξαζκφ φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο επνρήο ηνπ. Παξφια απηά ζεσξνχκε πσο ε 

απφιπηε παξαδνρή ηεο ππεξνρήο ηεο ηππνπνηεκέλεο γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ηελ επηινγή άιισλ 

ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ κνξθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. 

Ο Joseph Schumpeter (1883-1946), φπσο θαη ν Weber, αθνινπζεί κία 

ξεαιηζηηθή ζεψξεζε ηεο δεκνθξαηίαο βαζηδφκελνο ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηεο 

επνρήο ηνπ. Ζ Γεκνθξαηία γη’ απηφλ δελ απνηειεί  έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

αμηψλ, αιιά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο απιά λα επηιέγνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο 

εμνπζία. Γίλνληαη «παξαγσγνί θπβεξλήζεσλ» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε 

Σπαλνχ. Σηνλ ήδε πεξηνξηζκέλν ξφιν ηνπ πνιίηε πνπ έρεη αλαγλσξίζεη ν Weber, ν 

Schumpeter εθθξάδεη κία αξθεηά απαηζηφδνμε άπνςε αθφκε θαη γηα ηελ ηθαλφηεηά 
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ηνπ ζε επίπεδν θξίζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Θεσξεί ηνλ πνιίηε απιά παξαρσξεηή 

ηεο απφιπηεο εμνπζίαο ζηελ θπβέξλεζε κέζσ πεξηνδηθψλ εθινγψλ
98

.  

Ταπηφρξνλα ζπκθσλεί κε ηνλ Weber πσο νη πνιχπινθεο θαη εθηεηακέλεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απαηηνχλ κία νξζνινγηθή ζεψξεζε θαη κία  δηαρείξηζε πνπ λα 

ηελ απαξηίδνπλ απφιπηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε.  Ζ γξαθεηνθξαηηθή δηνίθεζε είλαη 

απαξαίηεηε ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίδνληαη νη ηεξάζηηεο επηρεηξήζεηο, κία απφ ηηο νπνίεο θπζηθά είλαη θαη ην 

θξάηνο. Μάιηζηα κηα ηέηνηα θεληξηθή δηνίθεζε κπνξεί λα αλαιάβεη αξκνδηφηεηεο —

θαηλνηνκίεο, επελδχζεηο, ειέγρνπο— ηηο νπνίεο ζην παξειζφλ έθαλε ε αγνξά
99

.  

«Δγώ ιόγνπ ράξε δελ κπνξώ λα θαληαζηώ, ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζύγρξνλεο 

θνηλσλίαο, κηα ζνζηαιηζηηθή νξγάλσζε νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο πέξα 

από έλαλ ηεξάζηην θαη θαζνιηθό γξαθεηνθξαηηθό νξγαληζκό. Κάζε άιιν 

ελδερόκελν πνπ κπνξώ λα θαληαζηώ ζεκαίλεη απνηπρία θαη 

θαηάξξεπζε
100

».  

Γηα ηνλ Schumpeter ε γξαθεηνθξαηία απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

ζχγρξνλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πξνζδίδνληάο ηεο απφιπηα ζεηηθή εξκελεία ελψ 

ηαπηφρξνλα δελ πηζηεχεη πσο κπνξεί λα απεηιήζεη ην ζνζηαιηζκφ ή θαη ηε 

δεκνθξαηία, φπσο θνβφηαλ ν Weber. Γηαηππψλεηαη θάπνηα επηθχιαμε ζηε ζεσξία 

απηή, θαζψο έλα κνληέιν ζην νπνίν νη πνιίηεο φρη κφλν έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

ζπκκεηνρή αιιά ακθηζβεηείηαη αθφκε θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο γηα θξίζε θαη πξνζσπηθή  

αλάπηπμε δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηα δεκνθξαηηθφ. Ο πνιίηεο ζε κία γλήζηα 

δεκνθξαηία δελ είλαη νχηε άκνηξνο επζπλψλ νχηε πξέπεη λα κεηαβηβάδεη ηελ εμνπζία 

ζηελ θπβέξλεζε απφ αληθαλφηεηα, αιιά γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ κεηνπζηψλεη ηα 

δεκνθξαηηθά ηδεψδε.   
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Γ.6 ΠΛΟΤΡΑΛΗΜΟ 

Ζ ζεσξία ησλ Weber θαη Schumpeter δελ αθήλεη πεξηζψξην γηα θακία 

πεξαηηέξσ δξαζηεξηνπνίεζε απφ ην επίπεδν ηνπ πνιίηε έσο απηφ ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο. Ζ δηνίθεζε, εληειψο γξαθεηνθξαηηθνπνηεκέλε, επίζεο δελ αθήλεη 

πεξηζψξην ζηα άηνκα γηα παξέκβαζε. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα νη πνιίηεο 

παξνπζηάδνληαη εληειψο αλππεξάζπηζηνη κπξνζηά ζηηο δηαζέζεηο ηεο εθάζηνηε 

θπβέξλεζεο ελψ θνξείο φπσο νη ζξεζθεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, ηα 

ζσκαηεία  θαη νη δηάθνξνη θνηλνηηθνί φκηινη παξακεξίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά
101

. 

Τελ αλάγθε ινηπφλ γηα ππεξάζπηζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

έρνπλ ζηελ ελεξγφ πνιηηηθή δξάζε νη παξαπάλσ παξάγνληεο εθθξάδεη ε ζρνιή ηνπ 

πινπξαιηζκνχ. Ο πινπξαιηζκφο εθθξάδεη ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ δηαθφξσλ 

ζπκθεξφλησλ, πεπνηζήζεσλ θαη ηξφπσλ δσήο. Αλαγλσξίδεη πσο ππάξρνπλ  

αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα θαη ζεσξεί φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο ζα δηεπζεηήζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ
102

. Κάηη πνπ 

ζήκεξα γίλεηαη αξθεηά ζπρλά θαη ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο κε δεκφζηεο 

δηαβνπιεχζεηο.  

Οη πινπξαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ πσο νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη πνιχ 

αληαγσληζηηθέο θαη πσο ε χπαξμε νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ δελ είλαη 

απαξαίηεηα έλαο αξλεηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο δεκνθξαηηθέο ελψζεηο, φπσο θνβφηαλ 

ν Madison ζρεηηθά κε ηηο κεξίδεο. Αληίζεηα, ε έθθξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ε εηξεληθή ζπλχπαξμή ηνπο απνηεινχλ γηα ηνπο πινπξαιηζηέο ηελ 

νπζηαζηηθή πξαγκάησζε ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ ζεσξία ηνπο θαηά θχξην ιφγν πξνθχπηεη 

σο αληίδξαζε ζηηο απφςεηο ησλ Weber θαη Schumpeter θαη ηνπο δηαθξίλνπκε ζε 

θιαζηθνχο (Dahl) θαη λενπινπξαιηζηέο (Lindblom) ελψ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο 

γλψξηζαλ ηδηαίηεξε απήρεζε θαηά ηηο δεθαεηίεο ΄50 θαη ΄60
103

.  
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Ο Robert Dahl (1915- ) απνηειεί θχξην εθθξαζηή ηεο θιαζηθήο 

πινπξαιηζηηθήο ζεσξίαο. Ο Dahl αθνινπζεί κία «πεξηγξαθηθή – εξκελεπηηθή αλάιπζε 

ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο» εθθξάδνληαο κηα «εκπεηξηθή 

δεκνθξαηηθή ζεσξία». Δίλαη αδχλαην λα ηζρχζεη ην ηδεψδεο ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο 

ηνπ Marx ή ηεο θιαζηθήο Αζήλαο φπνπ ην ζψκα ησλ πνιηηψλ εθθξάδεη ην θνηλφ 

θαιφ
104

.  

 Κάηη ηέηνην είλαη αλέθηθην θαη ε Σπαλνχ καο εμεγεί γηαηί: Σχκθσλα κε ηνλ 

Dahl ε ππαξθηή δεκνθξαηία βαζίδεηαη ζε 7 ζεζκνχο: 

1. Έιεγρνο ησλ θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ θαηά ην Σχληαγκα απφ αηξεηνχο 

αμησκαηνχρνπο. 

2. Δπηινγή ησλ αηξεηψλ αμησκαηνχρσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε 

δίθαηεο θαη ειεχζεξεο εθινγέο. 

3. Όινη νη ελήιηθεο έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο εθινγέο.  

4. Όινη νη ελήιηθεο έρνπλ δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα αηξεηά 

αμηψκαηα.  

5. Οη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη άζθεζεο θξηηηθήο 

ζηνπο ππάξρνληεο ζεζκνχο. 

6. Οη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο.  

7. Οη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα ίδξπζεο αλεμάξηεησλ ζπιιφγσλ θαη θνκκάησλ. 

 

Ζ ηδεαηή δεκνθξαηία βαζίδεηαη ζε 5 πξνυπνζέζεηο: 

1. Ηζόηεηα ςήθνπ θάζε πνιίηε ζε ζπιινγηθέο απνθάζεηο 

2. Πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ ζε φιε ηε δηαδηθαζία ησλ 

ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ   

3. ε βάζνο θαηαλόεζε θάζε ζέκαηνο απφ θαζέλα πνιίηε κε ίζεο επθαηξίεο 

πξηλ ηε ιήςε  απφθαζεο 
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4. Σειηθόο έιεγρνο επί ηεο αηδέληαο απφ ην ζψκα ησλ πνιηηψλ γχξσ απφ ηα 

πνηα ζέκαηα ζα ηεζνχλ ππφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο.   

5. Με απνθιεηζκόο νπνηνπδήπνηε ελήιηθα πνιίηε. 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν γίλεηαη ζαθέο πσο ζηελ πξαγκαηηθή δεκνθξαηία 

νη πνιίηεο απνθιείνληαη απφ ηα 2, 3 θαη 4 ηεο ηδεαηήο δεκνθξαηίαο επνκέλσο δελ 

κπνξεί λα πθίζηαηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία παξά κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν
105

.  

Άξα δελ κπνξεί λα ηζρχεη ε έλλνηα ηνπ ζχζζσκνπ ιανχ, πνπ ιεηηνπξγεί σο εληαίν 

πλεχκα κε θνηλνχο νξακαηηζκνχο θαη ζηφρνπο θαη ζπιινγηθή αίζζεζε ηνπ ηη είλαη 

θαιφ.                   

Αληίζεηα βαζηθή πεπνίζεζε ηνπ Dahl είλαη πσο απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο κέζα ζε θάζε θνηλσλία ππάξρνπλ δηάθνξεο νκάδεο θαη 

θάζε νκάδα, αλάινγα κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη, κπνξεί λα αζθήζεη ηε δηθή ηεο 

επίδξαζε ζηελ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα. Μάιηζηα απηφ γίλεηαη  ζε ηέηνην βαζκφ, 

ψζηε απηφ πνπ θάλεη ε πνιηηηθή εμνπζία ζηελ νπζία είλαη λα απνηειεί ην 

δηακεζνιαβεηή κεηαμχ ησλ αληηθξνπφκελσλ αηηεκάησλ ηνπο.  

Δπνκέλσο γηα ηνλ Dahl, δελ κπνξεί λα ππάξρεη κφλν έλα θέληξν ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ε εμνπζία δελ είλαη ζπγθεληξσηηθή, αληηζέησο δηαρέεηαη ζε φιε ηελ 

θνηλσλία. Μάιηζηα γηα λα ην εμαθξηβψζεη εθπφλεζε εηδηθή κειέηε ζηνπο δήκνπο ηεο 

Ακεξηθήο θαη ηελ εμέδσζε κε ηίηιν Who Governs? (1961). Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

πσο πξάγκαηη ε δεκφζηα πνιηηηθή επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο ζπλαζπηζκνχο πνπ 

«πηέδνπλ» ηελ θπβέξλεζε λα εμηζνξξνπεί αλάκεζα ζηα αληαγσληζηηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα
106

.   

Σε φηη αθνξά ηε δεκφζηα δηνίθεζε ν Dahl αλαγλσξίδεη πσο ε γξαθεηνθξαηία 

φπσο θαη  ην ζχληαγκα θαη ε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ έρνπλ ηελ αμία ηνπο ζηελ 

άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο φκσο ηα ραξαθηεξίδεη ηεηξηκκέλα ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο κε ζεζκνζεηεκέλνπο θαλφλεο πνπ αθνινπζνχλ νη δηάθνξεο νξγαλψζεηο ζηελ 

αιιεινζχλδεζή ηνπο θαη ζηελ επηδίσμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο
107

.  

 Απηφ φκσο κπνξεί λα θξχβεη έλα κεγάιν θίλδπλν θαζψο νη γξαθεηνθξαηηθέο 

δνκέο είλαη πηζαλφλ λα ππνθχςνπλ ζηηο πην ηζρπξέο θαη ηθαλέο νκάδεο, ράλνληαο ηελ 
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ακεξνιεςία ηνπο. Καη αθξηβψο επεηδή, φπσο ππνζηήξημε θαη ν Dahl, θάζε νκάδα 

ρεηξίδεηαη ηα δηθά ηεο κέζα, ζηελ επνρή ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ είλαη ινγηθφ πσο φιεο νη νκάδεο δελ ζα δηαζέηνπλ ην ίδην ηζρπξά κέζα, κε 

απνηέιεζκα νη νκάδεο ησλ ειίη λα είλαη απηέο πνπ ζα κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηηο 

πνιηηηθέο θαη δεκφζηεο δνκέο.    

Ο Charles Lindblom (1917- ) αλήθεη ζε κηα επξχηεξε ζεσξεηηθή νκάδα 

πνπ νλνκάδεηαη ―λενπινπξαιηζκφο‖. Οη λενπινπξαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ γεληθά ηελ 

άπνςε ηνπ πινπξαιηζκνχ γηα χπαξμε αληαγσληζηηθψλ νκάδσλ πνπ κε ηελ 

αιιεινζχλδεζή ηνπο επηηπγράλεηαη ε ηζνξξνπία ζηε δηαρείξηζε ηεο εμνπζίαο φκσο 

πξνρσξνχλ έλα επίπεδν πεξαηηέξσ. Σπγθεθξηκέλα, θαη κε αθνξκή ηελ άπνςε ηνπ 

Dahl πνπ αλαπηχρζεθε πξσηχηεξα πσο φιεο νη νκάδεο δελ είλαη απφιπηα ίζεο κεηαμχ 

ηνπο θαη δελ κνηξάδνληαη ηα ίδηα κέζα, ν Lindblom ππνζηεξίδεη πσο νη νκάδεο πνπ 

θαηέρνπλ ηα ηζρπξφηεξα κέζα —ειίη— απνθηνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε επηξξνή, 

έηζη ψζηε θαη λα ζπγθξνχνληαη κε ηηο ππφινηπεο αιιά αθφκε θαη λα επηβιεζνχλ θαη 

ζηελ πνιηηηθή εμνπζία
108

.  

Ο Lindblom ινηπφλ παξνπζηάδεη κία δεκνθξαηία απφιπηα πξνζαξκνζκέλε 

ζηηο νηθνλνκηθέο αληαγσληζηηθέο ηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη κία  πνιηηηθή 

εμνπζία πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεί ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα:  

«Δθόζνλ δεκόζηεο ιεηηνπξγίεο ζην ζύζηεκα ηεο αγνξάο ζηεξίδνληαη ζε 

επηρεηξεκαηίεο, ζπλεπάγεηαη όηη νη ζέζεηο εξγαζίαο, νη ηηκέο, ε παξαγσγή, ε 

αλάπηπμε, ε πνηόηεηα δσήο θαη ε νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα ηνπ 

νπνηνπδήπνηε, όια θαηά ζηεξίδνληαη ζ’ απηνύο. Καηά ζπλέπεηα, νη 

αμησκαηνύρνη ηεο θπβέξλεζεο δελ κπνξνύλ λα είλαη αδηάθνξνη απέλαληη 

ζην πόζν θαιά ιεηηνπξγνύλ νη επηρεηξήζεηο. Η ύθεζε, ν πιεζσξηζκόο ή 

άιια νηθνλνκηθά δεηλά κπνξνύλ λα ξίμνπλ κηα θπβέξλεζε. Γη’ απηό, κηα 

θεθαιαηώδεο ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα θξνληίδεη ώζηε νη 

επηρεηξεκαηίεο λα εθηεινύλ ην έξγν ηνπο»
109

.  
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Δπίζεο γηα ηνλ Lindblom δελ είλαη κφλν νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ην 

θεθάιαην πνπ απνηεινχλ ηελ ηζρπξφηεξε νκάδα πίεζεο. Αθφκε θαη ε ίδηα ε δεκφζηα 

δηνίθεζε είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη νκάδα ζπκθέξνληνο θαη κάιηζηα ηζρπξή. Οη 

δεκφζηνη ιεηηνπξγνί δελ αζρνινχληαη κφλν κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ θεθαιαηνχρσλ 

αιιά πξνσζψληαο ή ππνλνκεχνληαο ζπγθξηκέλα δεηήκαηα, ηθαλνπνηψληαο ή 

απνξξίπηνληαο αηηήκαηα νη γξαθεηνθξάηεο δεκφζηνη ιεηηνπξγνί εκθαλίδνληαη αξθεηά 

ηζρπξνί λα εμππεξεηήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα ή θαη ηελ επέθηαζε ηεο ίδηαο ηεο 

θξαηηθήο κεραλήο
110

.  

Σχκθσλα κε φζα παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ θαη θπξίσο ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπ Φειλη, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο πινπξαιηζηέο θαη λενπινπξαιηζηέο 

εθθξάδνπλ κία εκπεηξηθή άπνςε ηεο δεκνθξαηίαο βαζηδφκελνη ζηηο μεθάζαξεο ηάζεηο 

ηεο επνρήο ηνπο. Αθνινπζνχλ κία πεξηγξαθηθή κέζνδν ηεο ηζρχνπζαο δεκνθξαηίαο 

εξκελεχνληαο ηελ κε νηθνλνκηθνχο φξνπο. Ταπηφρξνλα φκσο ππεξαζπίδνληαη ηηο 

αληζφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ έλα ηέηνην θαζεζηψο, πνπ επλνεί ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνλνκηθέο νκάδεο. Δκθαλίδνπλ έλα θξάηνο ρσξίο θεληξηθφ ξφιν, σο δηαηηεηή ησλ 

αληαγσληζηηθψλ αηηεκάησλ ελψ ν ξφινο ηνπ πνιίηε θαίλεηαη επίζεο κηθξήο 

ζπκκεηνρήο. Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ πινπξαιηζκνχ, λα ππνζηεξίμεη κηα 

δεκνθξαηία πνπ βαζίδεηαη ζηελ απνδνρή θαη ηζνξξφπεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, ηειηθά ηείλεη λα εθθξάδεη ηελ ππεξάζπηζε ησλ ιίγσλ, ηελ επηθξάηεζε 

εθείλσλ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ θαηέρνπλ ηδηαίηεξα κέζα.    
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Γ.7  ΝΔΑ ΓΔΞΗΑ  

Με ηνλ φξν Νέα Γεμηά ή λενθηιειεπζεξηζκφ ή λενζπληεξεηηζκφ ελλννχκε 

κηα ζεσξία ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ηδέα 

γεληθά ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Μέζα ζηα πιαίζηα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ 

θξάηνπο θπξηαξρεί απφιπηα ν λφκνο, επηθξαηεί ε ην δπλαηφλ ειάρηζηε παξέκβαζε ηνπ 

θξάηνπο ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ πνιηηψλ θαη ε ειεχζεξε αγνξά επεθηείλεηαη ζε 

πνιινχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο. Οη νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν κνληέιν κεηψλνληαη ελψ ειαρηζηνπνηείηαη επίζεο 

θαη ε γξαθεηνθξαηηθή δεκφζηα ιεηηνπξγία. Τέινο, βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε 

χπαξμε κηαο ηζρπξήο πνιηηηθήο εγεζίαο ε νπνία ιεηηνπξγεί κε θηιειεχζεξεο αξρέο
111

.  

Ωο ηδενινγία εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηνπ 1970 θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

φηαλ θπβεξλήζεηο φπσο απηέο ηεο Margaret Thatcher θαη ηνπ Ronald Reagan 

επέθξηλαλ ηελ επέθηαζε ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ πξνζπαζνχζε 

δηαξθψο λα ηθαλνπνηήζεη ηα αηηήκαηα ησλ νκάδσλ θαη ππνζηεξίδεη ηελ αηνκηθή 

πξσηνβνπιία, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ηζρπξνχ θξάηνπο. Σηε 

ζπλέρεηα ζα αλαπηχμνπκε ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ γχξσ απφ ηελ 

πνιηηηθή εμνπζία θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε, κέζα απφ ην έξγν ησλ Friedrich Hayek θαη 

Robert Nozick, δχν απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο εθθξαζηέο απηνχ ηνπ κνληέινπ 

δεκνθξαηίαο
112

.  
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Αλ θαη ν Friedrich Hayek (1899-1992) απνηειεί ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθφ 

εθθξαζηή ηεο Νέαο Γεμηάο καδί κε ηνλ Robert Nozick (1938-2002)  ζπκβάιινπλ θαη 

νη δχν πνιχ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

επηθξαηεί θαηά θχξην ιφγν ην θξάηνο πξφλνηαο κε ηνλ παξεκβαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. 

Καη νη δχν ππνζηεξίδνπλ πσο ην θξάηνο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, φπσο ν Λεβηάζαλ ηνπ 

Hobbes, θαηαπηέδεη ηηο ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα 

ζπξξηθλσζεί
113

.  

Σην έξγν ηνπ Αλαξρία, θξάηνο θαη νπηνπία (1974) ν Nozick ππνζηεξίδεη πσο 

δελ κπνξεί λα ππάξμεη απηφ πνπ απνθαιείηαη θνηλό όξακα γηα ηελ ηδαληθή θνηλσλία. Ο 

θαζέλαο έρεη ηελ δηθή ηνπ αληίιεςε πεξί νπηνπίαο θαη κφλνλ έλα ειεχζεξν θαη 

πεξηνξηζκέλν θξάηνο κπνξεί λα δψζεη ηελ επρέξεηα ζηνπο πνιίηεο λα πεηξακαηηζηνχλ 

θαη λα βξνπλ ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ νπηνπία. Ζ ηδαληθή θνηλφηεηα είλαη εθείλε φπνπ ν 

θαζέλαο νξίδεη ην δηθφ ηνπ φξακα ρσξίο λα επηβάιιεηαη ζηνπο άιινπο αιιά θαη ρσξίο 

λα ηνπ επηβάιιεη θαη θαλέλαο ην φξακα απηφ
114

.   

Απνηέιεζκα ηεο θνηλήο αληίιεςεο πεξί θνηλνχ αγαζνχ πνπ επέβαιε ην 

θξάηνο πξφλνηαο είλαη λα θαηαληνχλ νη θνξείο ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ θξάηνπο 

γεληθφηεξα θαηαπηεζηηθνί θαη παξεκβαηηθνί ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή φζν θαη ζηελ 

ηδησηηθή δσή πάξα πνιιψλ πνιηηψλ πνπ, εχινγν είλαη, πσο δελ ζπκκεξίδνληαη ην 

φξακα απηνχ πεξί αγαζνχ. Ζ πνιηηηθή εμνπζία αληίζεηα γηα ηνπο λενθηιειεχζεξνπο 

νθείιεη λα είλαη αλνηρηή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ επηδίσμή ηνπο γηα 

αηνκηθή πξφνδν.  

Ο πεξηνξηζκφο ηεο απζαηξεζίαο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κε ηελ επηβνιή ηνπ Νφκνπ. Ο Hayek  αλαθέξεη πσο κφλν φηαλ ζπληαγκαηηθνί θαλφλεο 

θαη ζηαζεξνί ζεζκνί πεξηνξίδνπλ ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο κπνξνχλ λα 

πξνζηαηεπηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη λα αλαπηχμνπλ ειεχζεξα ηηο αηνκηθέο 

ηνπο επηδηψμεηο
115

. Τέινο, ε γξαθεηνθξαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε σο θνξέαο ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο δελ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε απηφ ην κνληέιν ηεο επέθηαζεο ηεο 

αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο. Θα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ην δπλαηφλ, λα ζπξξηθλσζεί, 
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ειαρηζηνπνηψληαο ηηο ππεξβνιηθέο ηεο ξπζκίζεηο, πνπ θαηαπηέδνπλ ην πεδίν δξάζεο 

ησλ πνιηηψλ
116

.  

Ζ Νέα Γεμηά εθθξάδεη κηα ηδενινγία ππέξ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, 

αλαζέηνληάο ηεο πνιιέο πξσηνβνπιίεο θαη ζηελ νπζία εθηνπίδεη απφ ηελ πνιηηηθή 

δξάζε ηφζν έλα ηζρπξφ θξάηνο φζν θαη ηηο ηζρπξέο νκάδεο πίεζεο. Πξνήιζε σο 

αληίδξαζε ζηελ απνηπρία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ θξάηνπο πνπ απνδείρηεθε 

δαπαλεξφ θαη πνπ νδήγεζε ζηε ρξεσθνπία. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεη ηε ιχζε ηεο 

αγνξάο θαη παξνπζηάδεη κηα σξαηνπνηεκέλε εηθφλα ηεο, φηη δει. ζπληειεί ζηελ 

απηνπξαγκάησζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ επηδίσμε ησλ αηνκηθψλ ηνπο ζηφρσλ, φκσο ε 

πξαγκαηηθφηεηα απνδεηθλχεη πσο ν ρψξνο ηεο αγνξάο είλαη αδπζψπεηα 

αληαγσληζηηθφο θαη ζπλήζσο εληείλεη ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. 

Τέινο, ε επηβνιή ηνπ λφκνπ σο ζεκείν πνπ νξηνζεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο θαίλεηαη πσο απαηηεί κηα εθηεηακέλε γξαθεηνθξαηηθή δηνίθεζε, έηζη ψζηε 

λα ειέγρεη θαη λα επηβάιιεη ηε λνκηκφηεηα ζε θάζε δεκφζηα δξαζηεξηφηεηα. 

Δπνκέλσο ζεσξείηαη κάιινλ δχζθνιν λα επηηεπρζεί ε κείσζε γξαθεηνθξαηίαο ζην 

ειάρηζην, φπσο ππνζηεξίδεη ν Hayek. 
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Γ.8 ΝΔΑ ΑΡΗΣΔΡΑ  

Με ηνλ φξν Νέα Αξηζηεξά ή αιιηψο Σπκκεηνρηθή Γεκνθξαηία ελλννχκε έλα 

ζεσξεηηθφ ξεχκα πνπ εκθαλίζηεθε ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970, κε ζαθείο 

επηξξνέο απφ ην Rousseau, ηνλ πινπξαιηζκφ, ηνλ Marx, ηελ επξχηεξε αξηζηεξή 

αληίιεςε αθφκε θαη ηηο αλαξρηθέο ηδέεο. Ζ βαζηθή ζέζε ηεο Νέαο Αξηζηεξάο είλαη 

πσο ε απηνπξαγκάησζε θαη αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κπνξεί λα ζπληειεζηεί κφλν ζε κία 

ειεχζεξε θαη ζπκκεηνρηθή θνηλσλία, ζηελ νπνία νη πνιίηεο ελδηαθέξνληαη, 

ελεκεξψλνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη ζηε δηαδηθαζία ηεο θπβέξλεζεο. Άιια 

γλσξίζκαηα ηνπ κνληέινπ απηνχ απνηεινχλ ε αλαδηνξγάλσζε ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ θαη ε ινγνδνζία ησλ ζηειερψλ ηνπο ζηα απιά κέιε, ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαζψο θαη ε χπαξμε γεληθά ελφο «αλνηρηνχ» ζπζηήκαηνο 

δηαθπβέξλεζεο
117

.  

Ζ ζεσξία απηή μεθηλά κε ηελ θξηηηθή πνπ αζθεί ζην αληηπξνζσπεπηηθφ 

ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Όπσο επηζεκαίλεη ν Ν. Πνπιαληδάο (1936-1979) ε 

αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία, πεξηνξίδεη ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, 

δηέξρεηαη θξίζε θαζψο έρεη νδεγήζεη ζε επέθηαζε θαη απηνλφκεζε ηεο 

γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο θαη ηαπηφρξνλα ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπζηαζηηθήο 

πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο ησλ θνκκάησλ. Απηφ νδεγεί ζηαδηαθά ζε γηγάλησζε ηνπ 

θξάηνπο, απέλαληη ζηελ νπνία νη πνιίηεο αληηδξνχλ απαηηψληαο άκεζε δεκνθξαηία. 

Βέβαηα ν Πνπιαληδάο δελ παξνπζηάδεη κηα εμηδαληθεπκέλε εηθφλα ηεο άκεζεο 

δεκνθξαηίαο. Θεσξεί πσο ην κνληέιν απηήο ηεο άκεζεο ζπκκεηνρήο, έηζη φπσο 

παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Marx, κπνξεί λα νδεγήζεη επίζεο ζε δεζπνηηζκφ θαη 

επηθξάηεζε κηαο γξαθεηνθξαηίαο ηερλνθξαηψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Πξνηείλεη 

ινηπφλ κηα αλαδηάξζξσζε ησλ πνιηηηθψλ δνκψλ θαη ηεο ζρέζεο εμνπζίαο-πνιηηψλ-

δηνίθεζεο
118

.   

Σ’ απηφ ζπκθσλεί καδί ηνπ θαη ε Carole Pateman ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο 

δελ αξθεί ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ κφλν ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία, αιιά ζα πξέπεη 

λα επεθηαζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ πνιηηψλ. Οη ίδηνη  νη 

πνιίηεο ζα δηαρεηξίδνληαη ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ φρη κέζσ αληηπξνζψπσλ 

αιιά κέζσ ηεο δηθήο ηνπο απηελέξγεηαο. Σαθψο θαη δελ είλαη δπλαηφλ ζε ηφζν 

πνιππιεζείο θνηλσλίεο όινη νη πνιίηεο λα κπνξνχλ πάληα λα ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο 
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δηαδηθαζίεο. Απηφ πνπ πεξηζζφηεξν ζέιεη λα θαηαζηήζεη ζαθέο ε Pateman είλαη πσο 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηαξρήλ ην πεξηζψξην, απφ πιεπξάο ηεο πνιηηείαο, γηα 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζε δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο κε θαηάιιειεο ξπζκίζεηο θαη 

λνκνζεζίεο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ. Θα πξέπεη 

ζε θάζε επθαηξία δει. πνπ είλαη δπλαηφλ, ηα άηνκα λα κπνξνχλ θαη λα ελδηαθέξνληαη 

λα ζπκπεξηθεξζνχλ σο πνιίηεο κφλν φκσο φηαλ ε πνιηηηθή εμνπζία έρεη αθήζεη 

πεξηζψξηα γηα θάηη ηέηνην
119

.  

Ζ ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ην θηιειεπζεξηζκφ κε 

ηελ παξάδνζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Marx. Δθθξάδεη κία ζεηηθή άπνςε ηφζν γηα ηνπο 

πνιίηεο φζν θαη γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο ζεζκνχο. Παξφια απηά ππάξρνπλ θάπνηα 

ζεκεία ζην κνληέιν απηφ ζηα νπνία αζθήζεθε θξηηηθή. Τα ζπνπδαηφηεξα απφ απηά 

ζπλνςίδεη ν Φειλη πνιχ εχζηνρα:  

1. Οη κειεηεηέο δελ παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

κνληέινπ πνπ πξνηείλνπλ. Γειαδή, πψο ζα πινπνηεζεί ε αθξηβήο νξγάλσζε 

θαη άζθεζε ηεο δηνίθεζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, ε ζρέζε ηεο νηθνλνκίαο 

κε ηνπο πνιηηηθνχο θνξείο θαη φια ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζηελ πξάμε είλαη 

δχζθνιν λα επαιεζεπζνχλ αιιά θαη θξίλνπλ θαη ηελ επαιεζεπζηκφηεηα κηαο 

ζεσξίαο.   

2. Ζ ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία δελ δηεπθξηλίδεη πψο αθξηβψο ζα γίλεη ε κεηάβαζε 

απφ ην παιαηφ θαζεζηψο ζην επίπεδν ηεο απηνθπβέξλεζεο ηε ζηηγκή πνπ 

πνιινί παξάγνληεο πνπ πξηλ είραλ ηνλ έιεγρν θαη απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηα 

ρέξηα ηνπο (αθφκε θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε), ζα αληηδξάζνπλ θαη δελ ζα είλαη 

εχθνιν λα παξαρσξήζνπλ απηά ηνπο ηα πξνλφκηα. 

3. Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κνληέινπ πξνυπνζέηεη ηε ζπλαίλεζε ησλ πνιηηψλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα απηνθπβεξλνχληαη. Απηφ απαηηεί λα ππάξρνπλ άηνκα πνπ 

δηαθξίλνληαη απφ πςειφ επίπεδν πνιηηηθήο ζπλείδεζεο. Αθφκε θαη αλ έρνπλ 

ηε δηάζεζε βέβαηα λα ζπκκεηέρνπλ πνηνο εγγπάηαη πσο έρνπλ θαη ηηο 

απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο; Τη ζα ζπκβεί αλ δελ αθνινπζήζνπλ δεκνθξαηηθέο 

πνιηηηθέο; Απηά είλαη εξσηήκαηα πνπ κέλνπλ αλαπάληεηα θαη δεκηνπξγνχλ 

ακθηβνιίεο γηα ην αλ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί έλα ηέηνην κνληέιν.
120
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Δπίλογορ   

ΔΠΗΛΟΓΟ 

3 

 

 
Σηε κειέηε πνπ πξνεγήζεθε, παξνπζηάζηεθε ε ζρέζε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Πνιηηηθήο Δμνπζίαο ζε δεκνθξαηηθά κνληέια δηαθπβέξλεζεο. 

Σθνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα θαηαδείμεη ηελ αιιειεμάξηεζε πνπ ηηο ζπλδέεη θαζψο 

θαη ην πψο ελαιιάζζεηαη ε ππεξνρή ηεο κίαο έλαληη ηεο άιιεο ζηα δηάθνξα 

δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα.    

Κχξην αληηθείκελφ ηεο απνηέιεζε ε θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη κνξθψλ Πνιηηηθήο Δμνπζίαο, φπσο  

παξνπζηάδνληαη ζηα έξγα ζπνπδαίσλ δηαλνεηψλ ηεο εθάζηνηε επνρήο. Σπγθεθξηκέλα, 

ζην πξψην κέξνο αλαπηχρζεθε ν παξάγνληαο ηεο Πνιηηηθήο Δμνπζίαο  κε ηελ 

αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ θξάηνπο, ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ 

αζθνχλ πνιηηηθή εμνπζία. 

Σην δεχηεξν κέξνο απνζαθελίζηεθαλ βαζηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, πεξηγξάθεθαλ ηα ηππηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ηα θπξίαξρα 

ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ελψ ηέινο παξνπζηάζηεθαλ νη δχν πξνζεγγίζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο γξαθεηνθξαηίαο: ν ηδεαηφο ηεο ηχπνο απφ ηνλ Max Weber θαη ε 

θξηηηθή ηεο ζεψξεζε απφ ηνλ Karl Marx. 

Σην ηξίην κέξνο αλαπηχρζεθαλ νη δχν θνξείο κέζα ζηα δηάθνξα 

δεκνθξαηηθά κνληέια, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαθνξέο ζεκαληηθψλ δηαλνεηψλ 

ζηα έξγα ηνπο. Πεξηγξάθεθαλ  ινηπφλ  ηα γλσξίζκαηα ηεο Πνιηηηθήο Δμνπζίαο θαη 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ άκεζε δεκνθξαηία κέζα απφ ηε ―καηηά‖ ηνπ Θνπθπδίδε, 

ηνπ Πιάησλα, θαη ηνπ Αξηζηνηέιε. Καη νη δχν παξνπζηάδνληαη ηζφλνκεο, κε ηελ 

άκεζε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα δεκφζηα αμηψκαηα.   

Σηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο δηαλνεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην 

κνληέιν ηεο πξνζηαηεπηηθήο δεκνθξαηίαο (Machiavelli, Thomas Hobbes, John 

Locke, Montesquieu, James Madison,  J.Bentham θαη J.Mill) θαη πνπ πεξηγξάθνπλ 
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ηελ ππεξνρή ηεο Πνιηηηθήο Δμνπζίαο έλαληη κηαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε εξγαιεηαθφ 

πεξηερφκελν, πνπ αξρίδεη ζηαδηαθά λα ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ησλ ηδησηψλ.  

Σηελ αλαπηπμηαθή δεκνθξαηία, θείκελα ησλ Rousseau θαη J.S.Mill 

εκθαλίδνπλ παξφκνηα κε ηα πξνεγνχκελα εηθφλα κε ηε δηαθνξά πσο ε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε γξαθεηνθξαηία αξρίδεη λα επεθηείλεηαη αλ θαη 

παξακέλεη, φπσο θαη ε Πνιηηηθή Δμνπζία, ειεγρφκελε κέζσ ηεο δηάθξηζεο ησλ 

εμνπζηψλ.  

Σην κνληέιν ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο ηνπ Marx πξνηείλεηαη ε 

απηνθπβέξλεζε, ε ζπγρψλεπζε ησλ εμνπζηψλ θαη ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ 

θξάηνπο σο απάληεζε ζηε γηγάλησζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ θαζηζηά ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε απηφλνκν θαζεζηψο.  

Σηνλ αληαγσληζηηθφ ειηηηζκφ ησλ Max Weber θαη Joseph Schumpeter ηφζν ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε γεληθά φζν θαη ε γξαθεηνθξαηία εηδηθφηεξα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ 

απαξαίηεην ξφιν γηα ηελ νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη εκθαλίδνπλ 

ππεξνρή έλαληη ηεο εμνπζίαο, ε νπνία είλαη δηεθπεξαησηηθή, ρσξίο πνιηηηθφ 

ηδενινγηθφ πεξηερφκελν. Δίλαη ε πεξίνδνο ηεο επηθξάηεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ νκάδσλ –ειίη.  

Οη Robert Dahl θαη Charles Lindblom έρνπλ κηα εκπεηξηθή ζεψξεζε ησλ δχν 

παξαγφλησλ, εκθαλίδνληάο ηεο πνιηηηθά αλίζρπξεο θαη, ζηελ νπζία, ππνρείξηα ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Σηε Νέα Γεμηά ε επηθξάηεζε ηεο ειεχζεξεο αγνξάο απαηηεί ηε ζπξξίθλσζε 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ψζηε λα κελ θαηαπηέδεηαη ε δξάζε ησλ πνιηηψλ. Οη 

Friedrich Hayek θαη Robert Nozick ππνζηεξίδνπλ θαη ηνλ ηαπηφρξνλν πεξηνξηζκφ ηεο 

Πνιηηηθήο Δμνπζίαο κέζσ ηεο ηζρπξήο επηβνιήο ηνπ Νφκνπ.  

Τέινο, ζηελ Νέα Αξηζηεξά ε απηνπξαγκάησζε ησλ αηφκσλ ζα επηηεπρζεί 

κφλν ζε κία ειεχζεξε θαη ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία, φπνπ ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα 

πξέπεη λα παξαρσξήζεη πνιιέο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ζηνπο πνιίηεο ελψ θαη ε 

Πνιηηηθή Δμνπζία ζα πξέπεη λα αλαδηαξζξψζεη ηηο δηθαηνδνζίεο ηεο.  

Τα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη πσο:  
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 Οη δχν θνξείο εκπιέθνληαη δηαρξνληθά ζε φια ηα θαζεζηψηα ηφζν 

κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε δεκνθξαηία, ε 

νηθνλνκία, νη πνιίηεο  

 πνιιέο θνξέο ηα φξηα ηεο κίαο απφ ηελ άιιε είλαη δπζδηάθξηηα  

 ζπρλά αζθνχλ παξέκβαζή κεηαμχ ηνπο ή θαη ζηνπο ππφινηπνπο 

θνξείο 

 αλάινγα κε ηηο πεξηξξένπζεο ζπλζήθεο  επηθξαηεί άιινηε κηα ηζρπξή 

Πνιηηηθή Δμνπζία, άιινηε ε ππεξνρή ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

άιινηε θαη νη δχν ηαπηφρξνλα εκθαλίδνληαη ηζρπξέο ή πεξηνξηζκέλεο 

απφ ηελ επηξξνή άιισλ παξαγφλησλ 

 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα απφ ηηο δχν εκθαλίδεη είηε 

ππεξνρή είηε πνιχ πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαίλεηαη πσο ε 

Γεκνθξαηία παξνπζηάδεηαη δπζιεηηνπξγηθή θαζψο άιινη 

παξάγνληεο
121

 αλαιακβάλνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο (π.ρ. νηθνλνκηθνί) δηαηαξάζζνληαο ηελ ηζνξξνπία. 

Με αθνξκή ην ηειεπηαίν απηφ ζπκπέξαζκα γίλεηαη αληηιεπηφ πσο Πνιηηηθή 

Δμνπζία θαη Γεκφζηα Γηνίθεζε ρξεηάδεηαη λα είλαη ηζρπξέο θαη κε μεθάζαξε 

ιεηηνπξγία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ Κξάηνπο φκσο κε θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο 

θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα 

απνηεινχλ δηθαηνδνζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πνιίηεο θαη πνπ ειέγρνληαη απφ 

δηαδηθαζίεο φπσο ε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ, ε δξάζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη 

ν αληαγσληζκφο ηεο αγνξάο φκσο ζε θακία πεξίπησζε εηο βάξνο ηεο ζηαζεξφηεηαο 

πνπ πξέπεη πάληα λα επηθξαηεί αλάκεζά ηνπο.  

Σε έλα δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο, φηαλ νη πνιίηεο θαηέρνπλ πνιηηηθφ θξφλεκα 

είλαη ηθαλνί λα δηακνξθψζνπλ ζηαδηαθά κία θνηλσλία (θαη ηειηθά έλα θξάηνο) πνπ ζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ νπζηαζηηθή ειεπζεξία θαη αμηνθξαηία. Θα επηιέγνπλ ηελ 

πνιηηηθή εγεζία εθείλε πνπ ζα εθηειεί ηελ εμνπζία ηεο φρη απιά  κέζα ζηα έλλνκα 

πιαίζηα  αιιά θαη κε ηε ινγηθή ηνπ ―θνηλνχ ζπκθέξνληνο‖.  

                                                           
121

 Αλαθέξεηαη πσο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παξάγνληαο ησλ πνιηηψλ είλαη εθείλνο πνπ 

απνθηά πεξαηηέξσ εμνπζίεο, απηφ γίλεηαη είηε  ζηελ πεξίπησζε ησλ ―ηδησηψλ‖ πνπ πξνάγνπλ ηα 

αηνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα είηε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζηεξνχληαη πςειήο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο ψζηε λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπο δίλνληαη  
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Δπίζεο, θαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο φκσο ν ξφινο ηεο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη απζηεξά κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ θξαηηθψλ ππνζέζεσλ θαη λα είλαη απφιπηα δηαθξηηφο 

απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία. Παξάιιεια παξαηεξείηαη πσο είλαη πην 

ιεηηνπξγηθφ νη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηέο ηεο λα αζθνχληαη ζε επίπεδν 

απηνδηνίθεζεο ψζηε λα είλαη πην άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή. 

Δίλαη ζαθέο πσο φια ηα κνληέια πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε 

εκθαλίδνπλ αδπλακίεο θαη ειιείςεηο αιιά θαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία 

θαηάιιεια λα πιαηζηψζνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ κνληέιν δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Παξφια απηά είλαη αλάγθε λα δηακνξθσζεί έλα θαηλνχξην πξφηππν πνπ ζα θαηαζηεί 

ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη ηα αδηέμνδα ησλ πξνεγνχκελσλ θαη θπξίσο λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ηδηαίηεξεο εζηθέο, θνηλσληθέο, πλεπκαηηθέο θαη πνιηηηθέο απαηηήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο.  

Κπξίσο ν ηνκέαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, είλαη απαξαίηεην λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ έλα δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα θαηάιιειν λα εμαιείςεη ηε 

ζηαζηκφηεηα θαη λα πξνάγεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ εμέιημε. Μφλν φηαλ  ν 

ρψξνο ηεο Γηνίθεζεο βαζίδεηαη ζε δεκνθξαηηθά ζεκέιηα θαη δηαζθαιίδεηαη ε 

απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη λα δηαηεξεί κία 

ηζφλνκε ζρέζε κε ηελ Πνιηηηθή Δμνπζία.  

Ζ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ απνηειεί κία αλεμάξηεηε θαη απαηηεηηθή  

κειέηε, πνπ δελ κπνξεί λα εμαληιεζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φκσο 

είλαη αξθεηφ λα αλαθεξζεί πσο επίθεληξφ ηεο κπνξεί θαη πξέπεη λα θαηαζηεί ε 

πνιχπιεπξε αλακφξθσζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε. Ζ κφξθσζε, ε παηδεία, ε 

―γλψζε ηνπ αγαζνχ‖, φπσο πξφηεηλε ν Πιάησλαο, είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 

δηακνξθψζνπλ επζπλείδεηνπο πνιίηεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα επηιέμνπλ ηελ 

Πνιηηηθή Δμνπζία πνπ ηνπο αξκφδεη θαη ζα ζηειερψζνπλ κηα Γεκφζηα Γηνίθεζε 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ επαιεζεχεηαη απηφ πνπ 

ππνζηήξημε θαη ν Αξηζηνηέιεο πσο  «ηα πνιηηεύκαηα θαη ζπλεπώο νη ηξόπνη δηνίθεζεο 

πξέπεη λα θαζνξίδνληαη γηα λα ξπζκίδνληαη αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπ ιανύ, γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη
122

». 
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 Βι. ζρεηηθή αλαθνξά ζην Γ.1  Η Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ζηελ  Κιαζηθή Γεκνθξαηία, ζ. 38 ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο 
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