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ΜΕΡΟΣ Ι 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία παρουσιάζει τα πιο βασικά σηµεία της πολιτικής θεωρίας και 

φιλοσοφίας του σύγχρονου ρεπουµπλικανισµού, δίνοντας έµφαση στην 

οικονοµική της διάσταση, την οποία ο Richard Dagger ονοµάζει «πολιτειακή 

οικονοµία» (civic economy) (Dagger, 2006, σ. 156).  

Άλλοι όροι που χρησιµοποιούνται γενικά για το θεωρητικό ρεύµα είναι 

«πολιτειακός ρεπουµπλικανισµός» (civic republicanism), «νεο-

ρεπουµπλικανισµός» (neo-republicanism) και «αριστοτελικός 

ρεπουµπλικανισµός», χωρίς να σηµαίνει ότι όλες αυτές οι εκφάνσεις 

ταυτίζονται απόλυτα µεταξύ τους.  

Κρίνεται αναγκαία για τη συνεπέστερη τεκµηρίωση του κυρίως 

θέµατος, τη σύνδεση δηλαδή πολιτικής φιλοσοφίας και οικονοµίας, η 

προηγούµενη παρουσίαση των βασικών θεµατικών του σύγχρονου 

ρεπουµπλικανισµού, οι οποίες άλλωστε εµπλέκονται καθοριστικά στο ζήτηµα 

της οικονοµικής θεώρησης.  

Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος ξεκινάει µε 

εισαγωγικό σηµείωµα που οδηγεί σε σύντοµη ιστορική αναδροµή, η οποία 

περιλαµβάνει και τη µετάβαση από τον κλασικό στο σύγχρονο 

ρεπουµπλικανισµό. Ακολουθεί η διάκριση των δύο σχολών σκέψης στα 

πλαίσιά του, της Νεο-Αθηναϊκής και της Νεο-Ρωµαϊκής και η παρουσίαση της 

υπέρτατης αξίας του, της ελευθερίας ως µη-κυριαρχία (freedom as non-

domination) κατά τον ορισµό του Philip Pettit (1997, σ. 90). Στη συνέχεια 

γίνεται αναφορά στο πολίτευµα, «το ελεύθερο κράτος», τον πολίτη και τα 

ηθικά χαρακτηριστικά του όπως τα αντιλαµβάνονται οι σύγχρονοι 
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ρεπουµπλικάνοι. Κατόπιν εξετάζεται η διαφωνία που πυροδότησε την 

ανάπτυξη του συστήµατος αντιλήψεων του vεο-ρεπουµπλικανισµού, αυτή µε 

το ρεύµα του νεοφιλελευθερισµού [ή ελευθερισµού (Libertarianism) κατά την 

αµερικανική ορολογία]. Το πρώτο µέρος της εργασίας κλείνει µε υποκεφάλαιο 

που θίγει το ζήτηµα του πατριωτισµού και τη σύνδεσή του µε το αίσθηµα 

κοινότητας και την έννοια της «ιδιότητας του πολίτη» (citizenship). 

Στη βάση των προαναφεροµένων ακολουθεί το δεύτερο µέρος µε 

γενικό θέµα τη νεο-ρεπουµπλικανική «πολιτειακή οικονοµία», η οποία 

αναπτύσσεται σε δύο άξονες. Από τη σκοπιά του πολίτη µε τις συµπεριφορές 

και τα χαρακτηριστικά του και από τη σκοπιά των πολιτικών διακυβέρνησης 

του κράτους και των θεσµών.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πολιτικό φιλοσοφικό σύστηµα του νεο-ρεπουµπλικανισµού 

επιλέχθηκε να παρουσιαστεί σε αυτή την εργασία ως επίκαιρο και χρήσιµο 

θεωρητικό σύστηµα για τη χάραξη πολιτικής στρατηγικής και όχι µόνο, ιδίως 

για τα δυτικού τύπου έθνη- κράτη.  

Η διαδροµή µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο δείχνει ότι οι 

συγκεκριµένου τύπου κοινωνίες συνδυάζουν δύο θεµελιώδη γνωρίσµατα. Το 

πρώτο είναι κατά βάση οικονοµικό ενώ το δεύτερο πολιτικό. Και τα δύο όµως 

διείσδυσαν σε βάθος σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης πραγµατικότητας 

επηρεάζοντας οικονοµία, πολιτική, κοινωνία και πολιτισµό.  

Τα δυτικού τύπου έθνη κράτη δέχονται όσον αφορά την οικονοµία το 

καπιταλιστικό σύστηµα, ως το αποτελεσµατικότερο για την οικονοµική 

ανάπτυξη και την εποικοδοµητική αξιοποίηση των πόρων µιας 

προσαρµοσµένης στις σύγχρονες συνθήκες γεωγραφικής τοποθεσίας, η 

οποία οργανώνεται οπωσδήποτε µε τη µορφή κράτους.  

Πριν αναφερθεί το δεύτερο σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι 

απαραίτητος ένας ορισµός για το καπιταλιστικό σύστηµα. Στην εποχή µας 

αλλά και παλαιότερα, στο άκουσµα ή στη θέα της λέξης καπιταλισµός, 

σχηµατίζονται στο νου των περισσότερων ατόµων, και ίσως όχι άδικα αν 

κρίνουµε εκ των πραγµάτων, σκέψεις όπως η στυγνή εκµετάλλευση της 

εργατικής τάξης, η ιµπεριαλιστική επιβολή των ισχυρών κρατών έναντι των 

οικονοµικά ασθενέστερων, το έντονα αντικοινωνικό πρόσωπο και η κατίσχυση 

του διεθνούς κεφαλαίου έναντι των τοπικού χαρακτήρα οικονοµικών 

στοιχείων, η κατάρρευση πολιτισµών.  
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Η εργασία χρησιµοποιεί την αντίληψη του Max Weber µέσα από το 

έργο του Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύµα του Καπιταλισµού, 1905. 

Προσεγγίζει ως καπιταλιστικό το οικονοµικό σύστηµα που βασίζεται:  

1) στην οργανωµένη, καταµερισµένη εργασία που κατέχει τη µορφή 

επαγγέλµατος,  

2) στη συσσώρευση κεφαλαίου που προκύπτει από την αποταµίευση 

των καρπών της προαναφερόµενης συγκεκριµένου τύπου εργασίας, η οποία 

πιθανότατα ενισχύεται από συγκεκριµένους τύπους κοινωνικής ζωής και  

3) στην επένδυση του σχηµατιζόµενου κεφαλαίου για τον 

πολλαπλασιασµό και εξέλιξη της παραγωγής (Weber, 2006, σ. 150).  

Η δεύτερη πτυχή πραγµατικότητας για τη σύγχρονη δυτικού τύπου 

κοινωνία έχει σχέση µε την πολιτική ιδεολογία του φιλελευθερισµού.  

Σύµφωνα µε το έργο του Andrew Heywood Εισαγωγή στην Πολιτική, 

2006, βασικά στοιχεία του φιλελευθερισµού είναι ο ατοµικισµός, η ελευθερία, ο 

λόγος, η ισότητα, η ανοχή, η συναίνεση και ο συνταγµατισµός. Απέναντι στον 

φιλελευθερισµό ως ανταγωνιστικό θεωρητικό σύστηµα τίθεται ο σοσιαλισµός 

της κοινότητας, αδελφότητας, κοινωνικής ισότητας, ανάγκης, κοινωνικής τάξης 

και κοινοκτηµοσύνης (Heywood, 2006, σσ. 74-76, σσ. 85-86).  

Η εργασία θα θεωρήσει, ακολουθώντας πολλούς άλλους βέβαια, ότι ο 

νεο-ρεπουµπλικανισµός προτείνει τη φιλοσοφία του σε πεδίο δυτικού τύπου 

φιλελεύθερης καπιταλιστικής κοινωνίας. 

Πρώτον είναι παγιωµένη δεκαετίες τώρα η πίστη ότι η συγκεκριµένη 

εκτίµηση συνάδει µε την πραγµατικότητα ως προς το φιλελεύθερη και 

καπιταλιστική. ∆εύτερον επειδή είναι επίσης διαδεδοµένη η άποψη ότι παρ’ 

όλες τις συνθήκες παγκοσµιοποίησης, εάν δε µπορούµε να µιλάµε για 
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ανατολικού τύπου κοινωνίες µετά το 1990 και για πρώην ανατολικές µετά τη 

διεύρυνση της Ε.Ε. το 2004 µε την ενσωµάτωση των ΧΚΑΕ1, σίγουρα 

µπορούµε να µιλάµε ακόµα για δυτικού τύπου λόγω ύπαρξης και ανάπτυξης 

του φιλελεύθερου καπιταλιστικού χαρακτήρα ανά τον κόσµο.  

Συνεπώς ο χαρακτηρισµός δυτικού τύπου φιλελεύθερη καπιταλιστική 

κοινωνία έχει υπόσταση και δε φαίνεται µεροληπτικός σύµφωνα µε το εύρος 

της αποδοχής που τυγχάνει. Στη συγκεκριµένη εργασία εικάζεται ότι όπως 

είναι δοµηµένος ο σύγχρονος ρεπουµπλικανισµός, µπορεί να υποστηριχτεί ότι 

προέκυψε για να επιδράσει επί των προαναφεροµένων συγκεκριµένων 

υποδοµών και να οδηγήσει σε κάποιου είδους µεταρρύθµιση σε βάρος του 

άκρατου νεοφιλελευθερισµού.  

Το να προσπαθεί ένα φιλοσοφικό σύστηµα να λειτουργήσει επί 

διαµορφωµένων συνθηκών πραγµατικότητας, χωρίς να αποσκοπεί σε 

επαναστατικές αλλαγές, τουλάχιστον µε τη κλασική έννοια της επανάστασης, 

δε σηµαίνει ότι απαραίτητα τις υπερασπίζεται ή τις αποδέχεται. Ο νεο- 

ρεπουµπλικανισµός αφορά σε πιο ρεφορµιστικές λύσεις. Άλλωστε το πού θα 

οδηγήσει η κριτική ενός καθεστώτος, το πώς ασκείται η παρέµβαση, ή το πώς 

εκφράζεται η αποδοκιµασία ή επιδοκιµασία σε αυτό είναι κάτι σχετικό. Η ίδια 

ιδέα µπορεί κάπου να υπερισχύσει ειρηνικά και αλλού να επιβληθεί µε τη βία. 

Ίσως όλες οι ιδέες είναι εν δυνάµει επαναστατικές. Ο επαναστατισµός 

εξαρτάται από το ψυχολογικό φορτίο κάθε κοινωνίας, την ένταση και τη µορφή 

µαζικότητας που έχει λάβει η υιοθέτηση συγκεκριµένων ιδεών, καταστάσεις οι 

οποίες τρέφονται από άθροισµα παραγόντων.  

                                                 
1 Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
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∆ε µπορεί να παραβλεφθεί ότι το συγκεκριµένο σύστηµα, 

πολιτικοοικονοµικό κατά βάση, αποδεικνύεται να έχει µη επιθυµητές 

επιπτώσεις για την πλειοψηφία των µελών της κοινωνίας και των κρατών της 

παγκόσµιας κοινότητας, από την άποψη ότι έχει οδηγήσει σε µεγάλης µορφής 

ανισότητες πλούτου και εκµετάλλευση των οικονοµικά ασθενέστερων. Επίσης 

όµως δε µπορεί να παραβλεφθεί η πιθανότητα να µην είναι η 

προαναφερόµενη εξέλιξη η µόνη που µπορεί να προκύπτει και να 

αντιµετωπίζεται ως αξιόλογη µια ρεφορµιστική επί αυτού πολιτική φιλοσοφία, 

όπως φαίνεται να είναι αυτή του σύγχρονου ρεπουµπλικανισµού. Ούτως ή 

άλλως δεν υφίσταται κανένα άλλο οικονοµικό πρότυπο ανάπτυξης. Η µέχρι 

πριν από είκοσι χρόνια εναλλακτική της κρατικής ιδιοκτησίας των µέσων 

παραγωγής των τότε Ανατολικών χωρών, έχει καταρρεύσει ακόµα και για τις 

αριστερής κατεύθυνσης ιδεολογίες.  

 

Επειδή η εργασία καταπιάνεται µε φιλοσοφικό ρεύµα, ενδείκνυται και 

ίσως επιβάλλεται η ιστορική αναδροµή για την εµφάνιση και εξέλιξή του, πριν 

από τη διείσδυση στα ζητήµατα της σύγχρονης έκφανσής του και την 

προσέγγιση της σχέσης του µε τις συνθήκες του σήµερα.  

 

Α.) ΚΛΑΣΙΚΟΣ KAI ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΣΜΟΣ 

Ετυµολογικά ο όρος ρεπουµπλικανισµός προέρχεται από το λατινικό 

res publica= δηµόσια πράγµατα ή κοινές υποθέσεις, το οποίο αντιτίθεται στο 

res privata= ιδιωτικά θέµατα.  Το res publica ερµηνεύεται επίσης και ως οι 

θεσµοί που δοµούν τη δηµόσια ζωή. Ταυτίζεται και µε το «κοινοπολιτεία» 

(commonwealth) ή απλά το «κράτος» (state). Η ιστορική του διαδροµή ξεκινά 
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από τον 15ο αιώνα σε Ιταλία, Αγγλία και Γαλλία. Ως εξέλιξη του res publica 

ακολουθούν το ιταλικό repubblica, το αγγλικανικό republic και το γαλλικό 

république, τα οποία στην ουσία αφορούν στη λέξη δηµοκρατία. Εικάζεται ότι 

ο πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο ήταν ο Jean-Jacques Rousseau 

(Haakonssen, 2007, σ. 730, SEP, 2010, σ. 1, 11, The Penguin English 

Dictionary, 2007, σσ. 1087-1088, ∆ιαµαντίδης, 2003, σ. 249, Μπαµπινιώτης, 

2005, σ. 1536).  

Οι αρχικές καταβολές της θεωρίας εντοπίζονται στο πολίτευµα των 

αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών, όπως εκφράστηκαν στο συγγραφικό 

έργο του Αριστοτέλη, στην κλασική Ρώµη και το έργο του ρήτορα Cicero και 

αργότερα τη συνταγµατική πολιτική θεωρία του Nicolo Machiavelli της 

περιόδου της Αναγέννησης. Συνετέλεσε στη δηµιουργία των βόρειων Ιταλικών 

πολιτειών οι οποίες θεωρούνται οι πρώτες µοντέρνες Ευρωπαϊκές πολιτείες 

και πολλές άλλες δυτικού τύπου κοινωνίες, όπως της περιόδου του Αγγλικού 

εµφυλίου και τη Γερµανική Πολιτεία του 17ου αιώνα (Dutch Republic). Επίσης 

επηρέασε µείζονες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις όπως τις επαναστάσεις σε 

Αµερική και Γαλλία (Goodin, 2003, σ. 65, Maynor, 2003, σ. 10, Pettit, 1997, σ. 

19, SEP, 2010, σ. 12, 

www.history.wisc.edu/sommerville/351/dutch%20republic.htm).  

Η συγκεκριµένη πολιτική φιλοσοφία παραµελήθηκε για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 αµερικανοί µελετητές 

αµφισβήτησαν, µέσω του ρεπουµπλικανισµού, την αποκλειστική θεµελίωση 

των ΗΠΑ σε θεσµούς βασισµένους στην αξία του ατοµιστικού 

φιλελευθερισµού (individual liberalism). Από τότε µέχρι σήµερα θεωρείται από 
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τα πιο αξιοσηµείωτα ρεύµατα στην πολιτική φιλοσοφία του Αγγλόφωνου 

κόσµου (Dagger, 2006, σ. 151, Haakonssen, 2007, σ. 729).  

Οι Cecile Laborde και John Maynor υποστηρίζουν ότι δε δόθηκε η 

σηµασία που θα του άξιζε από τη σύγχρονη Αγγλο-αµερικανική πολιτική 

φιλοσοφία. Αυτό γιατί λανθασµένα θεωρήθηκε ότι προσπαθεί να παρέχει µια 

εναλλακτική φιλοσοφία απέναντι στην κυρίαρχη του φιλελευθερισµού. Η 

αλήθεια όµως είναι ότι οι σύγχρονοι ρεπουµπλικάνοι λαµβάνουν σοβαρά 

υπόψη αυτό που λέγεται συνθήκες της φιλελεύθερης νεωτερικότητας, µε 

στοιχεία της όπως ο ηθικός ατοµισµός, ο ηθικός πλουραλισµός και η 

εργαλειακή (instrumental) αντίληψη της πολιτικής ζωής (Laborde-Maynor, 

2008, σ. 1). 

Επίσης σοβαρά όµως λαµβάνουν υπόψη τους θεωρητικούς της 

συµµετοχικής δηµοκρατίας (participatory democracy). Συµφωνούν και αυτοί 

στο ότι οι πολίτες θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να συµµετέχουν στη 

διακυβέρνηση του κράτους. Επικροτούν, όπως και οι της συµµετοχικής 

δηµοκρατίας, τα δηµοψηφίσµατα, τη συµµετοχή στις εκλογές, το e-

democracy, τη δηµοκρατία στο εργασιακό περιβάλλον, τις διαφόρων ειδών 

οργανώσεις πολιτών ως απαραίτητες συνθήκες για να ακούγεται η φωνή των 

µη προνοµιούχων και να εξασφαλίζεται ευρεία συµµετοχή των πολιτών στις 

διαδικασίες πολιτικής. Τα προαναφερόµενα πρέπει να αναπτύσσονται σε 

απόσταση από τις επιρροές των οικονοµικών συµφερόντων, των ΜΜΕ και 

των ειδικών των κρατικών αρχών (Kymlicka, 2006, σ. 417).  

Ο ρεπουµπλικανισµός αποτελεί όρο πολιτικής φιλοσοφίας που 

προσπαθεί να ερµηνεύσει πολιτικά φαινόµενα και δεν είναι ορθό να ταυτίζεται 

µε πολιτικά κόµµατα που φέρουν το ίδιο όνοµα, τα οποία σε πολλές 
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περιπτώσεις απέχουν πολύ από τις αξίες και πρακτικές του σύγχρονου 

ρεπουµπλικανισµού. Για παράδειγµα, το Ρεπουµπλικανικό κόµµα στις Η.Π.Α. 

(GOP), που ουσιαστικά έχει ελευθεριακό - συντηρητικό χαρακτήρα, το 

αριστερής κατεύθυνσης Ιταλικό Ρεπουµπλικανικό κόµµα (PRI), το καταργηθέν 

ακραίο συντηρητικό κόµµα Ρεπουµπλικάνοι Γερµανίας (REP), η µιλιταριστική 

Νορβηγική Ρεπουµπλικανική Συµµαχία (NRA) (Kymlicka, 2006, σ. 413, SEP, 

2010, σ. 11, en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party). 

Γενικά οι αξίες του είναι η υποστήριξη του αντιπροσωπευτικού 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος, του κράτους δικαίου (“Rule of Law”), η πίστη 

στην αξία της πολιτικής συµµετοχής και η προστασία των «δηµόσιων 

αγαθών» (public goods). Κινητήρια δύναµη για το σύστηµα ιδεών του 

ρεπουµπλικανισµού αποτέλεσε η αντίληψη αποστροφής για το πολίτευµα της 

κληρονοµικής µοναρχίας και τα αριστοκρατικά – ολιγαρχικά προνόµια (The 

Penguin English Dictionary, 2007, σσ. 1087-1088, ∆ιαµαντίδης, 2003, σ. 249).  

Η πολιτική φιλοσοφία του χαρακτηρίζεται και περφεξιονιστική, επειδή 

επικεντρώνεται σε αξίες όπως την πολιτειακή αρετή, την ενεργή ιδιότητα του 

πολίτη, το σεβασµό στο σύνταγµα και το νόµο και τονίζει τους κινδύνους της 

διαφθοράς ελλείψει των προαναφερόµενων (SEP, 2010, σ. 12). Ο όρος  

περφεξιονισµός αφορά θεωρίες αριστοτελικών καταβολών για την καλή ηθική, 

την καλή ζωή και τον συνδυασµό αυτών µε την πολιτική. Η εγωιστική έκφανση 

του περφεξιονισµού υποστηρίζει ότι το άτοµο πρέπει να επιδιώκει όσο 

δυνατόν την τέλεια ζωή και ότι το γενικό καλό είναι παράγωγο της 

προαναφερόµενης προσωπικής διαδικασίας. Η µη- εγωιστική του έκφανση 

προτρέπει σε θυσίες για την προαγωγή της γενικής τελειότητας, εξισώνοντας 

το καλό των άλλων µε το προσωπικό καλό. Αντιστοιχεί σε ηθική φιλοσοφία 
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που υποστηρίζει την όσο δυνατόν µεγαλύτερη τελειότητα ατόµων και κατ’ 

επέκταση της κοινωνίας. Το κράτος πρέπει να προάγει αυτές τις τάσεις και να 

µη µένει ουδέτερο. Αυτή η στάση  συνέδεσε το ρεπουµπλικανισµό, κλασικό ή 

σύγχρονο, µε τον ελιτισµό, επειδή οι αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα του 

θεωρήθηκε από κάποιους ότι αφορούν σε άτοµα που υπερέχουν σε φυσικές 

και κοινωνικές συνθήκες. Όντως ο παραδοσιακός ή κλασικός 

ρεπουµπλικανισµός (traditional or classical republicanism) είχε ελιτιστική 

τάση. Συνδύαζε την ιδιότητα του πολίτη µε την ιδιοκτησία. Μόνο όσοι κατείχαν 

ιδιοκτησία, θεωρούνταν ικανοί να διάγουν ενάρετο βίο µε χαρακτηριστικά την 

ανεξαρτησία και την τιµή (ρεπουµπλικανική ελίτ). Υγιής τάση εξισορρόπησης 

θεωρήθηκε η µεταγενέστερη αντίληψη ότι έπρεπε να συσταθούν θεσµοί για 

την προστασία των αδύνατων από την κυριαρχία των πλούσιων και 

ανεξάρτητων. Έτσι οι εκλογές, τα δηµοψηφίσµατα, ο διαχωρισµός των 

εξουσιών, προάχθηκαν ως µέσα για τη χαλιναγώγηση της επιρροής του 

πλούτου, µέσω της επιβολής περιορισµών επί του ίδιου του πλούτου 

(Haakonssen, 2007, σ. 731, SEP, 2010, σ. 1,12, σσ. 15-16, 

http://plato.stanford.edu/entries/perfectionism-moral/).  

Το σχετικό σύστηµα αξιών βάσει των παραπάνω ορίστηκε ως 

«πολιτειακός ανθρωπισµός» του κλασικού ρεπουµπλικανισµού (civic 

humanist tradition of classical republicanism), µε εκπρόσωπους τους J. G. A. 

Pocock, Arendt, Paul. Από πολλούς θεωρείται ότι ο πολιτειακός ανθρωπισµός 

έδωσε τη θέση του στον πολιτειακό ρεπουµπλικανισµό. Η σύνδεση 

δηµιουργήθηκε από το έργο ρεβισιονιστών ιστορικών, µε κυριότερο τον 

Quentin Skinner, οι οποίοι εντόπισαν αξιόλογη συνεκτική ρεπουµπλικανική 

παράδοση µε ρίζες στον νεοκλασικό πολιτειακό ουµανισµό της Αναγέννησης. 
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Ακολουθώντας τον Skinner, οι σύγχρονοι πολιτειακοί ρεπουµπλικάνοι (civic-

republicans ή neo-republicans) αναθεώρησαν ερµηνείες του Machiavelli, των 

“Commonwealthmen” Άγγλων ρεπουµπλικάνων του 17ου αιώνα όπως του 

James Harrington, του Jean-Jacques Rousseau που άσκησε επιρροή στην 

Αγγλική και Γαλλική επαναστατική σκέψη και των «θεµελιωτών πατέρων» 

(founding fathers) των ΗΠΑ, εµπνευστών της Αµερικανικής Επανάστασης, 

όπως του James Madison (Laborde-Maynor, 2008, σσ. 2-3, Maynor, 2003, σ. 

10, SEP, 2010, σ. 12, www.foundingfathers.info).  

Οι Quentin Skinner και Philip Pettit αποτελούν τους κύριους 

εκπρόσωπους του ρεύµατος. Ο σύγχρονος πολιτειακός ρεπουµπλικανισµός 

χαρακτηρίζεται ως προοδευτικά φιλελεύθερος. Ο Knud Haakonssen 

χαρακτηρίζει τη «νέα ιστορία» του ρεπουµπλικανισµού ως εντυπωσιακή τάση 

ευφυούς και πολύπλοκου ρεβιζιονισµού επί του φιλελευθερισµού. Αποκλίνει 

από τις επικρατούσες αντιλήψεις του φιλελευθερισµού σε σηµείο που κατά 

περίπτωση συνδέεται από κάποιους µε τον µοντέρνο κοινοτισµό (modern 

communitarianism). Αυτός σε γενικές γραµµές διαθέτει οµοιότητες µε τα 

νοήµατα του πολιτειακού ρεπουµπλικανισµού. Έχει επίσης αριστοτελικές 

καταβολές, τονίζει την κοινωνική φύση του ατόµου, στρέφεται κατά του 

φιλελευθερισµού κατηγορώντας τον για απαξίωση της έννοιας της κοινότητας. 

Επίσης υπερασπίζεται την παράδοση και την κοινωνική δράση για την 

προαγωγή του καλού ήθους και την τεκµηρίωση των πολιτικών αποφάσεων- 

στάσεων (Haakonssen, 2007, σ. 731, Laborde-Maynor, 2008, σ. 9, Maynor, 

2003, σ. 10, SEP, 2010, σσ. 1-2, SEP, 2009, σ. 1).  

Οι σύγχρονοι ρεπουµπλικάνοι ξεχωρίζουν στο θεωρητικό τους 

σύστηµα την έννοια της ιδιότητας του πολίτη (citizenship), η οποία 
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θεµελιώνεται βάσει της αξίας της ελευθερίας ως µη-κυριαρχία (freedom as 

non-domination). Το κλασικό έργο ανάλυσης αυτής της αξίας είναι το, 

Republicanism: A Theory of Freedom and Government, (1997) του Philip 

Pettit. Ο συγκεκριµένος τύπος πολιτικής και κοινωνικής πρωτίστως 

ελευθερίας, αλλά και µε επιρροές σε οικονοµικά θέµατα, συνάδει µε την 

ανεξαρτησία από δυνάµεις αυθαίρετης παρέµβασης (arbitrary interference). 

Θεωρείται και ότι µπορεί να προστατεύσει το άτοµο από την ισοπέδωση της 

ζωής του από τις δυνάµεις της αγοράς και του καταναλωτισµού. Ο Michael 

Walzer αναφέρει ότι εάν οι πολίτες επιθυµούν µια «πιο δυναµική ιδιότητα του 

πολίτη» (…more strenuous version of citizenship) θα πρέπει να 

αποκολληθούν από κάθε είδους ιεραρχία. Βασική προϋπόθεση για τη 

δηµοκρατία αποτελεί η ύπαρξη αυτο-κυβερνώµενων πολιτών, δηλαδή 

πολιτών που κυβερνώνται πρωτίστως από τους εαυτούς τους και όχι από 

εξωτερικές δυνάµεις (Laborde-Maynor, 2008, σ. 2, Pettit, 2006, σ. 134, SEP, 

2010, σ. 3, Walzer, 1983, σ. 277, 304).  

 Οι δύο κίνδυνοι που βλέπουν οι νεο-ρεπουµπλικάνοι για την ελευθερία 

είναι: α) µια αυταρχική, δεσποτική κυβέρνηση και β) η παγίδευση (“capture”) 

του δηµοσίου συµφέροντος από οµάδες ειδικών συµφερόντων (special 

interests groups). Μόνο όταν υπάρχει εσωτερικό σταθερό σύστηµα κανόνων 

για τις σχέσεις µεταξύ πολιτών µπορούν οι πολίτες να απολαύσουν την 

ανεξαρτησία από αυθαιρεσίες όσων βρίσκονται σε θέση ισχύος. Η σχέση 

ελευθερίας και έννοµης τάξης είναι βασικό ζήτηµα για τους κλασικούς 

ρεπουµπλικάνους. Οι σύγχρονοι όµως επισηµαίνουν ότι σταθερό σύστηµα 

νόµων δε σηµαίνει απαραίτητα και κατίσχυση κοινωνικής δικαιοσύνης ή 

εξάλειψη των κοινωνικών κινδύνων. Συγκεκριµένα, σύστηµα νόµων δε 



 16 

σηµαίνει ότι λαµβάνονται υπόψη και οι στερήσεις των οικονοµικά αδυνάτων, 

οι οποίοι για να καλύψουν βασικές ανάγκες αναγκάζονται να υποκύπτουν σε 

καταναγκαστικές και αυθαίρετες δυνάµεις εργοδοτών, ή εξαρτώνται από 

εθελοντικές φιλανθρωπίες. Η ρεπουµπλικανική ελευθερία µε τη σύγχρονη 

έννοια τίθεται υπέρ της πρόνοιας για τις βασικές ανάγκες αυτών των 

κατηγοριών ανθρώπων (SEP, 2010, σσ. 16-17). 

 

Β.) NEO-ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΑΙ NEO-ΡΩΜΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΣΜΟΥ 

Στο θεωρητικό σύστηµα του ρεπουµπλικανισµού διακρίνονται δύο 

σχολές. Η νεο-Αθηναϊκή µε επιρροή από τον πολιτειακό ουµανισµό 

αναπτύχθηκε από το J.G.A. Pocock και στη συνέχεια τους Michael Sandel, 

Charles Taylor. Υπερασπίζεται την αριστοτέλεια αντίληψη για την «καλή ζωή» 

σύµφωνα µε την οποία οι άνθρωποι είναι «πολιτικά όντα» που 

πραγµατώνουν αυτή τη φύση τους µέσω συµµετοχής σε αυτοκυβερνώµενες 

και ανεξάρτητες κοινότητες. Η πραγµατική ελευθερία περιλαµβάνει 

αυτοκυριαρχία και αυτογνωσία στα πλαίσια κοινότητας. Οι της νεο-Αθηναϊκής 

σχολής ή αλλιώς «αριστοτελικοί ρεπουµπλικάνοι» υποστηρίζουν την αρχαίου 

τύπου ελευθερία σύµφωνα µε την τυπολογία του Benjamin Constant που θα 

αναφερθεί στο επόµενο υποκεφάλαιο, είτε τονίζοντας την αξία της πολιτικής 

συµµετοχής, είτε υποβαθµίζοντας την αξία της ιδιωτικής ζωής (Constant, 

2000, σ. 33, σς. 44-45, Dagger, 2006, σ. 153, Kymlicka, 2006, σ. 414, 

Laborde-Maynor, 2008, σ. 3, Maynor, 2003, σ. 10).  

Η νεο-Ρωµαϊκή σχολή επικεντρώνεται στο κράτος δικαίου (“Rule of 

Law”) όπως υποστηρίχτηκε από τον ρωµαίο ρήτορα Cicero. Η θεωρία του 

concordia ordinum θεωρείται βάση της ιδέας περί εσωτερικής αρµονίας της 
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πολιτείας, που εξασφαλίζεται όταν το κοινό καλό προηγείται των προσωπικών 

συµφερόντων και συµφερόντων φατριών. Τονίζει την αξία της ανεξάρτητης και 

ελεύθερης δράσης του ατόµου υπό σύστηµα νόµων. Οραµατίζεται το 

ελεύθερο συνταγµατικό κράτος, αυτό που οι πολίτες του δεν είναι 

υποταγµένοι στην αυθαίρετη βούληση της κυβέρνησης. Ελεύθερος άνθρωπος 

είναι αυτός που ζει σε ελεύθερο κράτος (Dagger, 2006, σ. 153, Laborde-

Maynor, 2008, σ. 3, Maynor, 2003, σ. 12, 120).  

Οι δύο σχολές συµφωνούν και τονίζουν ότι αυτο-κυβέρνηση και 

αυτοδιαχείριση σηµαίνει ελευθερία µέσω της διακυβέρνησης και όχι ελευθερία 

έξω από τη διακυβέρνηση. Αυτο-κυβερνώµενος είναι ο πολίτης αυτός που δεν 

υπόκειται σε αυθαιρέτους κανόνες άλλων πολιτών. Ειδικότερα ο πολίτης του 

νεο-ρεπουµπλικανισµού είναι αυτός που δεν πράττει ενστικτωδώς, αυθαίρετα 

και µε αµέλεια, αλλά σύµφωνα µε το νόµο και πάντα έχει φωνή συµµετοχής. 

Τα µέσα για το «χτίσιµο» αυτής της συνείδησης είναι η «πολιτειακή αρετή» 

(civic virtue), η καταδίκη της διαφθοράς, η ανεξαρτησία και αυτοκυριαρχία 

(Dagger, 2006, σσ. 153-154).  

 

Ακολουθεί το βασικό θεµέλιο του σύγχρονου ρεπουµπλικανισµού. Μια  

αντίληψη περί ελευθερίας η οποία επιχειρεί να σταθεί ανάµεσα σε 

προγενέστερες αντιλήψεις, προσπαθώντας να συνδέσει και συνθέσει τα 

θετικά τους στοιχεία. 

Είναι φανερές οι καταβολές της συγκεκριµένης αντίληψης αρχικά στο 

έργο του Benjamin Constant, ο οποίος έθιξε το ζήτηµα προστασίας από τις 

αυθαίρετες παρεµβάσεις, αλλά και στο έργο του Isaiah Berlin. Η ελευθερία ως 

µη-κυριαρχία φαίνεται να προκύπτει µέσα από την ανάλυση των διακρίσεων 
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α) αρχαίας-νεωτερικής ελευθερίας του πρώτου διανοητή και β) αρνητικής-

θετικής ελευθερίας του δεύτερου. 

 

Γ.) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ «ΜΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ» 

Κλασικοί φιλελεύθεροι θεωρητικοί όπως οι Άγγλοι Locke, Smith, Mill 

και οι Γάλλοι Constant, Tocqueville, θεωρούν απαραίτητο κάθε άτοµο να 

διαθέτει µια περιοχή ελευθερίας που δε θα υπόκειται σε λογοδοτήσεις και 

επεµβάσεις, ώστε να µπορούν να καλλιεργούνται και αναπτύσσονται οι 

φυσικές ικανότητες. Κοινωνική ελευθερία και πρόοδος έρχονται µόνο µε αυτήν 

την προϋπόθεση. Οπωσδήποτε όµως πρέπει να υπάρχουν και όρια µεταξύ  

ιδιωτικής ζωής και της επέµβασης των αρχών επί των δραστηριοτήτων των 

πολιτών. Το τελευταίο αποτελεί ζήτηµα λογοµαχίας για το πού και πώς πρέπει 

να χαράσσονται αυτά τα όρια, δεδοµένου ότι και τα άτοµα στις σύγχρονες 

κοινωνίες είναι αλληλεξαρτώµενα, και οι δραστηριότητες του ενός 

διαπλέκονται σε πολλές περιπτώσεις µε την προσωπική πραγµατικότητα 

κάποιου άλλου ατόµου. Συντηρητικοί και αντιδραστικοί διανοητές όπως ο 

Hobbes τονίζουν την ανάγκη ύπαρξης του συγκεντρωτικού ελέγχου που 

επεµβαίνει στην ιδιωτική σφαίρα, ως πρόληψη από κοινωνικές καταστροφές, 

χωρίς να αρνούνται όµως την προσωπική προστατευµένη περιοχή. Ο  

Constant προσθέτει ότι ελευθερίες όπως οι θρησκευτικές, της άποψης, 

έκφρασης, ιδιοκτησίας, πρέπει να προστατεύονται από αυθαίρετες 

παρεµβάσεις. ∆ε µπορούν όµως τα άτοµα να είναι πλήρως ελεύθερα. 

Αντίθετα, κατά περίπτωση, θα πρέπει να εκχωρούν ελευθερίες για την 

προστασία των βασικών ελευθεριών συµπολιτών τους. ∆υστυχώς ή ευτυχώς 
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η ελευθερία κάποιου εξαρτάται και από περιορισµούς στην ελευθερία των 

άλλων (Berlin, 1969, σσ. 4-5).  

Σύµφωνα µε το έργο του Constant The Liberty of the Ancients and the 

Liberty of the Moderns (1819), η ελευθερία διακρίνεται σε αρχαία και 

νεωτερική. Η πρώτη συνάδει µε την ενεργή δηµόσια, δηµοκρατικού τύπου 

συµµετοχή στην άσκηση πολιτικής εξουσίας και το ελεύθερο κράτος. Η 

δεύτερη µε την ανάπτυξη και απόλαυση της προσωπικής ανεξαρτησίας 

σύµφωνα µε την προσωπική θέληση (Constant, 2000, σ. 33, σ. 44-45, σ. 55, 

Kymlicka, 2006, σ. 414, Maynor, 2003, σσ. 13-14, Pettit, 1997, σ. 18).  

Ο Isaiah Berlin στο έργο του Two concepts of Liberty, (1969) ανάγει σε 

κεντρικό θέµα της πολιτικής, το οποίο εκκινεί τη διατύπωση για τις δύο 

αντιλήψεις του περί ελευθερίας, την υπακοή που πρέπει ή δεν πρέπει και σε 

ποιο βαθµό να επιδεικνύουν οι πολίτες, και τον καταναγκασµό που πρέπει ή 

δεν πρέπει και σε ποιο βαθµό πρέπει να υφίστανται. Χωρίζει την έννοια της 

ελευθερίας σε αρνητική και θετική. Η πρώτη σχετίζεται µε την πλήρη απουσία 

επεµβάσεων (non-interference) επί των επιλογών του ατόµου. Ελεύθερο είναι 

το άτοµο που κανένας δε παρεµβαίνει στη δραστηριότητά του. Η δικαιοδοσία 

κάποιων να επεµβαίνουν στις υποθέσεις του ατόµου ισοδυναµεί µε 

καταναγκασµό και σκλαβιά. Καταναγκασµός είναι η εξουσιοδότηση κάποιων 

ατόµων να επεµβαίνουν ελεύθερα στην ιδιωτική σφαίρα άλλων ατόµων. Όσο 

περισσότερο απουσιάζουν αυτού του είδους οι παρεµβάσεις, τόσο πιο 

διάπλατα ελεύθερο καθίσταται το άτοµο. Η θετική έννοια θεωρείται 

δυσκολότερη στην κατανόηση. Είναι πιο απαιτητική από την πρώτη έννοια 

καθώς δεν αρκείται µόνο στην απουσία εξωτερικής παρέµβασης και 

προϋποθέτει πολύ συνειδητοποιηµένα µε αυτογνωσία άτοµα. Αφορά την 
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ανάληψη ενεργού δράσης και τον αυτοέλεγχο για την εξάσκηση και 

εξασφάλιση της προσωπικής αυτοκυριαρχίας (self-mastery). Κατά µια άλλη 

ερµηνεία, ο θετικά ελεύθερος είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει 

ειδικά τις δευτερεύουσες επιθυµίες του. Για παράδειγµα, ο εθισµένος στον 

τζόγο είναι ελεύθερος µε την αρνητική έννοια όταν κανένας δε µπορεί να του 

απαγορεύει να παίζει, και µε τη θετική όταν φτάνει σε σηµείο να ελέγχει αυτήν 

την επιθυµία του, δηλαδή να κυριαρχεί επί του πάθους του (Berlin, 1969, σσ. 

2-3, Maynor, 2003, σσ. 16-17, Pettit, 1997, σ. 17, SEP, 2010, σσ. 3-4).  

Η αξία της ελευθερίας αποτελεί κεντρικό άξονα στη θεώρηση των 

πολιτειακών ρεπουµπλικάνων, την οποία αντιλαµβάνονται κατά τον ορισµό 

του Pettit ως «µη κυριαρχία» (non-domination) ή, κατά τον Skinner, ελευθερία 

ως «απουσία εξάρτησης» ή ελευθερία ως «ανεξαρτησία» (absence of 

dependence ή independence). Βρίσκεται ως τρίτη εκδοχή σύµφωνα µε τον 

Pettit στην τυπολογία του Berlin, µεταξύ της αρνητικής έννοιας της ελευθερίας 

ως «µη παρέµβασης» (non-interference) των ελευθεριστών και της θετικής 

έννοιας ως «παράγοντα αυτοκυριαρχίας» (self-mastery) των υποστηρικτών 

της συµµετοχικής δηµοκρατίας (participatory democracy).  

Η ρεπουµπλικανική ελευθερία ως µη κυριαρχία συνάδει µε την 

αρνητική έννοια στο ότι αντιδρά στην κυριαρχία του κράτους και 

επικεντρώνεται στη δύναµη των ατόµων και των επιλογών τους. Ενώ είναι 

συµβατή και µε τη θετική έννοια η οποία και αυτή αντιδρά στην κυριαρχία του 

κράτους, υποστηρίζει τη µέριµνα για τους κοινούς ανθρώπους και πιστεύει 

στην αυτοκυριαρχία, στην αυτονοµία των ατόµων. 
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Παρουσιάζεται από τον Pettit ως πρωταρχικό αγαθό και συµβατή µε τις 

µοντέρνες πλουραλιστικές κοινωνίες. Η βαρύτητά της βασίζεται στο ότι 

απαλλάσσει τα άτοµα από:  

α) την αβεβαιότητα που γεννά η άσκηση δυνάµεων κυριαρχίας από 

άλλα άτοµα.  

β) την ανάγκη χάραξης «παραστρατηγικής», δηλαδή την προσπάθεια 

εύρεσης µεθόδων ικανοποίησης όσων µπορούν να ασκήσουν αυθαίρετη 

κυριαρχία πάνω τους και  

γ) την υποχρέωση να υποτάσσονται στα άτοµα-κυρίαρχους (Dagger,  

2006, σ. 155, Laborde-Maynor, 2008, σ. 2, 4, 5, 11, Maynor, 2003, σσ. 35-36, 

σσ. 44-46, Pettit, 1997, σ. 8, 11, 136, σσ. 90-92, σ. 97, SEP, 2010, σ. 6, 13).  

Το να υφίσταται το άτοµο αυθαίρετες παρεµβάσεις περιορίζει τις 

επιλογές του και το αναγκάζει να υποφέρει µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας και 

ανησυχίας, καθώς δε ξέρει πότε αυτή η αυθαίρετη παρέµβαση θα «χτυπήσει». 

Κάποιος παρεµβαίνει αυθαίρετα όταν έχει τη δυνατότητα να παρέµβει µε δικό 

του τρόπο, σε συγκεκριµένες επιλογές που αποφασίζει κάποιος άλλος για τον 

εαυτό του. Κανένας δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί ή αυτο-τοποθετηθεί σε 

θέση που να µπορεί να παρεµβαίνει µε αυτό τον τρόπο. Το άτοµο είναι 

ελεύθερο µόνο εάν αναγνωρίζεται από τους άλλους ως δικαιούχο κοινωνικής 

κατάστασης προστασίας από την ξένη αυθαίρετη παρέµβαση και εγγύησης 

ίσης υπόστασης ως πολίτης της κοινωνίας όπως απολαµβάνουν και οι 

υπόλοιποι (Laborde-Maynor, 2008, σ.  9, Pettit, 1997, σ. 52, 85). Η ελευθερία 

µε τη νεο-ρεπουµπλικανική έννοια είναι η απόλαυση της έλλειψης 

χειραγώγησης, η απουσία της εξάρτησης από αυθαίρετες δυνάµεις 

κυριαρχίας. Η αντίληψη αυτή ναι µεν σχετίζεται µε την αρνητική έννοια της 
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ελευθερίας, αλλά ο σύγχρονος πολιτειακός ρεπουµπλικανισµός δεν 

περιορίζεται µόνο σε αυτή τη διάσταση. Η απόλαυση της πολιτικής ελευθερίας 

προϋποθέτει βίο µε χαρακτηριστικά πολιτειακής αρετής και συµµετοχής. Αυτή 

η τάση ταιριάζει στη θετική έννοια της ελευθερίας σύµφωνα µε την τυπολογία 

του Berlin (Goodin, 2003, σ. 60, Laborde-Maynor, 2008, σ. 2, Pettit, 1997, σ. 

67, Pettit, 2006, σ. 138, SEP, 2010, σ. 6, 13).  

Οι σοσιαλιστές αναρωτούνται αν η αξία της ελευθερίας ως µη-

κυριαρχία αντιστοιχεί σε στάση ζωής που αφορά µόνο όσους έχουν 

ανεξαρτησία που απορρέει από την οικονοµική τους δύναµη, ή µπορεί να 

αποτελεί ιδανικό και για τον απλό εργάτη (Pettit, 1997, σ. 141).  

Ο Pettit θεωρεί ότι η αντίληψη περί ελευθερίας των ρεπουµπλικάνων 

συνδέεται µε την έννοια της «κοινωνικής ελευθερίας» (social freedom), η 

οποία δεν αντιτίθεται γενικά σε κάθε είδους παρεµβατικότητα ή  

υπερασπίζεται την ελάχιστη δυνατή παρεµβατικότητα, όπως το πρότυπο των 

ελευθεριστών, αλλά αντιτίθεται ειδικά στις περιπτώσεις αυθαίρετης 

παρέµβασης (arbitrary interference) και κυριαρχίας (domination). Η κυριαρχία 

διαφέρει από την παρεµβατικότητα καθώς, όπως στην περίπτωση της 

σκλαβιάς, µπορεί να υφίσταται ακόµα και αν απουσιάζει οποιαδήποτε  

παρέµβαση. Οι θεωρητικοί της αρνητικής ελευθερίας κατηγορούνται ότι 

αδυνατούν να δουν ότι υπάρχει ανελευθερία όταν κάποιοι διαθέτουν  

κυρίαρχη δύναµη έναντι άλλων, έστω και αν δεν ασκούν ποτέ αυτή τη 

δύναµη. Μπορεί να είµαι ελεύθερος να ασκήσω όλες τις ελευθερίες µου αλλά 

η συνολική µου ελευθερία να υπόκειται σε κυρίαρχο, οπότε στην ουσία είµαι 

κυριαρχούµενος. Για να υφίσταται η κοινωνική ελευθερία των ατόµων, πρέπει 

απαραίτητα να προστατεύεται από τις αυθαίρετες παρεµβάσεις κυριαρχίας 
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από άλλα άτοµα (Laborde-Maynor, 2008, σσ. 4-6, Maynor, 2003, σ. 39, Pettit, 

1997, σ. 84, Pettit, 2006, σ. 132, 135).  

Η ρεπουµπλικανική κοινωνική ελευθερία στρέφεται ενάντια στην 

ολοκληρωτική ελευθερία (outright freedom) υπερασπιζόµενη κάποια από τα 

εµπόδια που σχετίζονται µε τις ελεύθερες επιλογές. Τα θεωρεί κοινωνικά 

εµπόδια που σχετίζονται µε φυσικές τάσεις (Pettit, 2006, σ. 133). Αυτά 

σχετίζονται µε το «baseline scenario» το οποίο αφορά πραγµατικές ή 

υποθετικές συνθήκες οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν αρχικό σηµείο 

αναφοράς, το «φυσικό λαχείο» (natural lottery) κατά τη ρωλσιανή θεωρία 

(Kymlicka, 2006, σ. 150, www.businessdictionary.com/definition/baseline-

scenario.html).  

Η αυθαίρετη παρέµβαση περιλαµβάνει ευρύ πεδίο συµπεριφορών. Τον 

καταναγκασµό του σώµατος, της θέλησης, την τιµωρία ή την απειλή τιµωρίας, 

τη χειραγώγηση, δηλαδή την απατηλή κατεύθυνση για το σχηµατισµό 

δηµόσιας γνώµης ή επιθυµιών, ή νόθευση ενεργειών των ατόµων (Pettit,  

1997, σ. 53). Η κυριαρχία υφίσταται όταν συνειδητοποιείται από τη µία η 

δυνατότητα άσκησης ελέγχου από την πλευρά των δυνατών και από την άλλη 

η ευάλωτη κατάσταση από την πλευρά των αδυνάτων (Pettit, 1997, σ. 60). 

Επειδή όλα αυτά είναι αναπόφευκτα και έχουν σχέση µε ανισότητες, θα 

πρέπει να θεωρείται αναπόφευκτο το να επιδιώκουν τα άτοµα να µη 

κυριαρχούνται από όσους βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση και µάλιστα µε 

τρόπο αποκεντρωµένο από την πολιτική εξουσία (Pettit, 1997, σ. 93).   

Η µη-κυριαρχία, όπως αξιολογήθηκε στην παράδοση του 

ρεπουµπλικανισµού, είναι η απουσία κυριαρχίας παρόντος άλλων ατόµων και 

όχι η απουσία κυριαρχίας σε κατάσταση αποµόνωσης. Είναι κατάσταση που 



 24 

συνδέεται µε πολιτειακό ρόλο. Όπως τονίζει ο Pettit «…live in the presence of 

other people but at the mercy of none» (Pettit, 1997, σ. 66, σ. 80). 

Ο όρος κυριαρχία εξηγείται µε τη σχέση αφέντη-σκλάβου ή αφέντη- 

υπηρέτη. Αυτού του είδους οι σχέσεις επιτρέπουν την αυθαίρετη παρέµβαση 

του κυρίαρχου. Παρέµβαση που δε σχετίζεται µε τα συµφέροντα αυτού που 

επηρεάζει (Pettit, 1997, σ. 22). Αν υποθέσουµε ότι υπάρχει σκλάβος και 

αφέντης όπου ο δεύτερος γενικώς δεν επεµβαίνει στις υποθέσεις του πρώτου, 

τότε ο πρώτος απολαµβάνει κάποιου είδους ελευθερία. Εν δυνάµει όµως ο 

αφέντης έχει δυνατότητα να επέµβει και µε τελείως αυθαίρετο τρόπο. Οι νεο-

ρεπουµπλικάνοι δεν ενδιαφέρονται για το σε ποιο βαθµό όσοι έχουν εξουσία 

επιλέγουν να επεµβαίνουν, αλλά για το ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα να 

επιβληθεί αυθαίρετα σε κάποιον άλλον. Το άτοµο υποφέρει από την 

αυθαίρετη κυριαρχία όταν έχει «αφέντη», αλλά απολαµβάνει τη µη-

παρέµβαση όταν ο αφέντης δε παρεµβαίνει. Άρα παρεµβατικότητα και 

κυριαρχία πρέπει να διαχωρίζονται. Όσο εκτενής είναι η αυθαίρετη δύναµη 

τόσο διεισδυτική γίνεται η παρεµβατικότητα (Maynor, 2003, σ. 39, Pettit, 1997, 

σσ. 22-23, SEP, 2010, σσ. 6-8).  

Το είδος της ελευθερίας που αντιπαρατίθεται µε την κοινωνική είναι η 

απόλυτη (outright freedom). Απόλυτα ελεύθερος είναι αυτός του οποίου οι 

επιλογές συµβαίνουν εντελώς ανεµπόδιστα. Φορέας – βάση της πρώτης είναι 

ο επιλέγων, ενώ η δεύτερη παρουσιάζεται ως ελευθερία της ίδιας της 

επιλογής (Pettit, 2006, σ. 133). Η κοινωνική ελευθερία λειτουργεί ως πλέγµα 

που προστατεύει από την αυθαίρετη παρέµβαση και εξασφαλίζει στα άτοµα 

τον έλεγχο των επιλογών τους. Σχετική µε το τελευταίο είναι η έννοια της 

ενδυνάµωσης (capacitation ή empowerment). Στις κοινωνικές επιστήµες 
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αφορά στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων, ώστε να βελτιωθεί η 

ενεργός συµµετοχή σε οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά θέµατα, ικανά να 

επηρεάσουν την προσωπική κατάσταση αλλά και την ίδια τη συνολική 

ποιότητα της κοινότητας (Pettit, 2006, σ. 136, www.websters-online-

dictionary.org/definitions/Empowerment). Οι πόροι που επιτρέπουν κάποιον 

να έχει δύναµη επί άλλων ή προστατεύουν από την παρέµβαση είναι η 

φυσική δύναµη, η οικονοµική επιφάνεια, τεχνικά πλεονεκτήµατα, πολιτική 

εξουσία, κοινωνικές διασυνδέσεις, η κοινωνική θέση, η πρόσβαση σε 

πληροφορίες, η ιδεολογία, η πολιτισµική κληρονοµιά, η συµµετοχή σε 

οργανώσεις, αλλά και µέτρα που βοηθούν συνολικά τους πολίτες, όπως οι 

κατάλληλοι νόµοι ή η ύπαρξη προστατευτικών νορµών (Pettit, 1997, σ. 59, 

Pettit, 2006, σ. 133).  

Στο έργο Ο Πολιτισµός Πηγή ∆υστυχίας, 1930, ο Sigmund Freud 

αναφέρει ότι είναι βασικό χαρακτηριστικό του πολιτισµού οι ρυθµισµένες 

κοινωνικές σχέσεις, που ειδάλλως θα βρίσκονταν υπό την αυθαίρετη βούληση 

των φυσικά ισχυρότερων. Η ανθρώπινη συµβίωση είναι δυνατή όταν υπάρχει 

πλειοψηφία που υφίσταται ως ισχυρότερη από κάθε τέτοιο άτοµο. Το 

πέρασµα από τη δύναµη των ατόµων στη δύναµη της κοινότητας αποτελεί 

σηµαντικό πολιτισµικό βήµα. Η σχετική πολιτισµική απαίτηση είναι αυτή της 

δικαιοσύνης, η οποία διασφαλίζει ότι δεν διασπάται η κοινωνική τάξη για χάρη 

των ξεχωριστά ισχυρών ατόµων (Freud, 2005, σσ. 53-54). 

Η ατοµική ελευθερία δεν είναι πολιτισµικό αγαθό. Περιορίζεται µε την 

πολιτισµική εξέλιξη και η δικαιοσύνη απαιτεί να µην εξαιρείται κανείς από 

αυτούς τους περιορισµούς. Η τάση προς ελευθερία τίθεται ενάντια σε κάποιες 

µορφές και απαιτήσεις του πολιτισµού. Αποτελεί µεγάλο αγώνα της 
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ανθρωπότητας η ισορρόπηση µεταξύ ατοµικών-ορµικών και πολιτισµικών-

µαζικών απαιτήσεων (Freud, 2005, σσ. 54-55). 

Το άτοµο δεν είναι πράο πλάσµα που το πολύ-πολύ να αµυνθεί όταν 

του επιτεθούν, αλλά ορµικό και εν δυνάµει µε επιθετικές τάσεις (Freud, 2005, 

σ. 75). Η εχθρότητα µεταξύ των ανθρώπων αφορά µια πρωτογενή τάση και 

απειλεί την οργανωµένη κοινωνία µε διαφόρου τύπου καταστροφές. Τα 

ορµικά πάθη είναι ισχυρότερα από τα λογικά συµφέροντα. Ο πολιτισµός 

καταβάλλει µεγάλες προσπάθειες για να περιορίζει τις επιθετικές ορµές των 

ανθρώπων (Freud, 2005, σ. 76). Νοµιµοποιώντας το δικαίωµα να ασκεί βία 

στους εγκληµατίες προσπαθεί να αποφύγει τις χοντρές παρεκτροπές ωµής 

βίας, αλλά οι λεπτότερες εξωτερικεύσεις της ανθρώπινης πραγµατικότητας δε 

συλλαµβάνονται από το νόµο (Freud, 2005, σ. 77). 

Η παρέµβαση γενικότερα δε θεωρείται ότι προσβάλλει σε κάθε 

περίπτωση την κοινωνική ελευθερία. Η ηθικά τεκµηριωµένη παρέµβαση δεν 

περιορίζει την κοινωνική ελευθερία που πρέπει να απολαµβάνουν τα άτοµα 

(Pettit, 2006, σ. 135). Η µη αυθαίρετη (non-arbitrary) παρέµβαση έχει τη 

συγκατάθεση των πολιτών µιας κοινωνίας και βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους 

ως προς το πώς λειτουργεί. Παροµοιάζεται και µε «φυσικό εµπόδιο», το οποίο 

ενώ περιορίζει στην ουσία την κοινωνική ελευθερία, ο περιορισµός θεωρείται 

αµελητέος και προς επίρρωση κοινών αγαθών. Παράδειγµα είναι η επιβολή 

φορολογίας, κάποιοι αναγκαστικοί νόµοι, τα οποία όµως πρέπει να 

αποδεικνύεται ότι επιβάλλονται για την εξυπηρέτηση αναγνωρισµένων από 

την πολιτεία κοινών συµφερόντων (Laborde-Maynor, 2008, σ. 5, Pettit, 2006, 

σ. 136).  
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Τι περικλείει όµως ο όρος «άσκηση αυθαίρετης δύναµης»; Πού 

βασίζεται η αυθαιρεσία; Μια εξήγηση είναι ότι αυθαιρεσία υφίσταται όταν η 

άσκηση δύναµης επί κάποιου βασίζεται σε διαδικασίες, κανόνες και στόχους 

που δεν έχουν αναγνωριστεί τυπικά ή άτυπα από µια κοινωνία ως κοινά 

αποδεκτοί τύποι συµπεριφοράς (SEP, 2010, σ. 9). Για παράδειγµα, σε 

περίπτωση κλοπής, η αυθαιρεσία βασίζεται στο µη αναγνωρίσιµο της πράξης 

αυτής ή για την ακρίβεια στην αναγνώρισή της ως αξιόποινης. Ή στην 

περίπτωση προβοκάτσιας κάποιος µπορεί να έχει τα µέσα να επέµβει 

αυθαίρετα µε αθέµιτο τρόπο και να ωθήσει άλλο άτοµο σε πράξη που αδίκως 

θα τον ζηµιώσει. Ή οι περιπτώσεις προσλήψεων δηµόσιου χαρακτήρα µε 

αδιαφανείς τρόπους προς όφελος κοµµατικών συµφερόντων. Η παρέµβαση 

δικαιολογείται σε περίπτωση που συµβαίνει σύµφωνα µε τους νόµους, τις 

νόρµες και τους θεσµούς που είναι αναγνωρισµένοι και σύµφωνα µε το 

πολίτευµα µιας κοινότητας. Ο Pettit αποδοκιµάζει την ασκούµενη δύναµη 

κυριαρχίας όταν αυτή αντίκειται στην ευηµερία και κοσµοθεωρία αυτών επί 

των οποίων επιδρά. Η «νόµιµη» παρέµβαση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη 

τα αντικειµενικά και σαφώς ορισµένα συµφέροντα αυτών επί των οποίων 

επιδρά, δηλαδή τα νόµιµα και ξεκάθαρα συµφέροντα. Επίσης τις 

υποκειµενικές τους προτιµήσεις και τις κοινές τους ιδέες όπως εκφράζονται 

µέσω κατάλληλα δοµηµένων διαβουλευτικών διαδικασιών (SEP, 2010, σ. 10). 

Σ’ αυτό το σηµείο φαίνεται η ισχύς της διαβούλευσης. Όσο ανεπτυγµένο είναι 

κάποιο δίκτυο διαβουλευτικής επικοινωνίας και δράσης, τόσο πιο δύσκολη 

καθίσταται η παρέµβαση του νοµοθέτη και τόσο πιο εκτεθειµένος τελικά 

βρίσκεται αυτός που τείνει να µη το σέβεται.  
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Για τον James Harrington η κατάλληλη έννοια της ελευθερίας είναι η 

ελευθερία στο πλαίσιο νόµων και όχι η ελευθερία από τους νόµους. Η πρώτη 

συνάδει µε την έννοια της ιδιότητας του πολίτη ενώ η δεύτερη δεν 

αντιµετωπίζεται ως κάτι αξιόλογο (Pettit, 1997, σ. 39). 

Η ρεπουµπλικανική ελευθερία δε γίνεται αντιληπτή ως κατάσταση όπου 

το άτοµο αφήνεται µόνο του ανεξέλεγκτο. Οι νόµοι δηµιουργούν την ελευθερία 

που µοιράζονται οι πολίτες. Για παράδειγµα, ο νόµος που τιµωρεί τη 

σωµατική επίθεση προάγει την ελευθερία επειδή η ύπαρξή του και µόνο 

προστατεύει εν δυνάµει από ξένες βίαιες δυνάµεις. Οι πολίτες απολαµβάνουν 

δηµοκρατική ελευθερία µόνο µε την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου 

νοµικού συστήµατος. Οι νόµοι όµως είναι ικανοί να εξασφαλίζουν τη 

δηµοκρατική ελευθερία µόνο όταν σέβονται τα κοινά συµφέροντα και τις ιδέες 

των πολιτών και δεν υφίστανται ως όργανα για την εξυπηρέτηση της 

αυθαίρετης θέλησης οµάδων συµφερόντων. Όταν ξεπέφτουν σε όργανα για 

την εξυπηρέτηση επιθυµιών οµάδων συµφερόντων τότε έχουµε δεσποτικό 

καθεστώς απόλυτης βασιλείας ή ολιγαρχίας, που µετατρέπει τους πολίτες σε 

σκλάβους, τους αποξενώνει από τις ελευθερίες τους και τους θέτει υπό τη 

θέληση του/των κυρίου/ων τους. Πρέπει να περικλείουν την αποδοχή και 

συµµετοχή αυτών τους οποίους ρυθµίζουν χωρίς να είναι αυθαίρετοι ή 

ελιτιστικοί. ∆εν παρεµβαίνουν ως αφέντες, αλλά για να περιορίσουν αυτόν 

που έχει σκοπό να συµπεριφερθεί σαν αφέντης (Dagger, 2006, σ. 155, 

Laborde-Maynor, 2008, σ. 8, Maynor, 2003, σ. 129, Pettit, 1997, σ. 36).  

Κάθε σύστηµα νόµων ή διακυβέρνησης προϋποθέτει ότι κάποιες 

επιλογές δεν είναι πλέον διαθέσιµες ή ότι τουλάχιστον δεν είναι διαθέσιµες 

όπως ξέραµε ότι ήταν. Επειδή η επιβίωση των συστηµάτων νόµων και 
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διακυβέρνησης βασίζεται στη φορολογία, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι 

διαθέσιµες επιλογές συνδέονται µε κάποιου είδους κόστος. Υπό αυτή την 

έννοια τα άτοµα δε µπορούν να είναι πλήρως ελεύθερα, αλλά σχετικά 

ανελεύθερα (Pettit, 1997, σ. 93). Η ρεπουµπλικανική πεποίθηση για την 

κυριαρχία του νόµου έχει απήχηση στους φιλελεύθερους αλλά όχι στους 

Μαρξιστές, οι οποίοι βλέπουν ότι οι νόµοι µεροληπτούν και έχουν ταξική βάση 

(Pettit, 1997, σ. 176).  

Οι αρχές που αναγνωρίζονται από τους νόµους αποτελούν 

κυρίαρχους, τουλάχιστον δυνητικά. Παρόλο που ο νόµος περιλαµβάνει 

παρέµβαση και καταναγκασµό, η αυθαίρετη παρέµβαση σε καµία περίπτωση 

δε δικαιολογείται. Το κατάλληλο σύνταγµα αποτρέπει την αυθαίρετη δράση 

τους. Οι µηχανισµοί αντιπροσώπευσης και µοιράσµατος εξουσιών 

λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς το τελευταίο. Οπωσδήποτε οι 

ρεπουµπλικάνοι υποστηρίζουν τη συνταγµατική διακυβέρνηση που διαχωρίζει 

τις εξουσίες, επιτρέποντας τον αµοιβαίο έλεγχο µεταξύ τους (Miller, 2008, σ. 

139, Pettit, 1997, σ. 36).  

Το σύστηµα νόµων και άλλα στοιχεία όπως ο οµοσπονδισµός 

(en.wikipedia.org/wiki/Federalism), η κατάτµηση εξουσιών, τα συνταγµατικά 

κατοχυρωµένα δικαιώµατα αποτελούν εργαλεία της κυβερνητικής πολιτικής 

για την προστασία από την αυθαιρεσία. Παρόλα αυτά, όσο και να 

κατοχυρώνονται οι πολίτες σύµφωνα µε αυτά, οι απρόβλεπτες καταστάσεις, οι 

ειδικές συνθήκες, σε συνδυασµό µε την αδυναµία να χαραχτούν µε κάθε 

λεπτοµέρεια κανόνες για όλα αυτά, επιτρέπουν την εν µέρει διακριτική 

ευχέρεια των δηµοσίων αρχών. Αυτή ασκείται συγκεκριµένα από τα 

δικαστήρια, τις διοικητικές γραφειοκρατίες και δηµόσιες υπηρεσίες (SEP, 
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2010, σ. 18). Πολιτικές παρεµβάσεις και νόµοι δεν ελαττώνουν απαραίτητα 

την πολιτική ελευθερία, µε την προϋπόθεση ότι επιβάλλονται µε µη αυθαίρετο 

τρόπο. Αντίθετα βοηθούν στο να περιορίζεται η άσκηση αυθαιρεσίας που 

ασκείται από κάποια άτοµα, βελτιώνεται η προσωπική ανεξαρτησία όσων 

βρίσκονται υπό αυθαιρεσία, άρα γενικότερα ενδυναµώνουν την ελευθερία των 

πολιτών (SEP, 2010, σ. 15). 

Πάντως οι νόµοι από µόνοι τους δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 

πολλά, εάν δεν υπάρχει κατάλληλη πολιτειακή κατάσταση (Pettit, 1997, σ. 

245). Και η εξασφάλιση της ελευθερίας ως µη-κυριαρχίας απαιτεί κάτι 

περισσότερο από τους νόµους που προστατεύουν από την αυθαίρετη 

παρέµβαση. Απαιτεί κοινωνικές νόρµες. Η ελευθερία δε µπορεί να στηρίζεται 

µόνο στην προσδοκώµενη αποτελεσµατικότητα των νόµων και τη 

συµµόρφωση σε αυτούς. Αλλά και στην ύπαρξη καλής πολιτείας η οποία 

στηρίζεται στην ύπαρξη ισχυρών κοινωνικών νορµών  (Pettit, 1997, σσ. 246-

247). 

Στην προσπάθεια να αµφισβητηθεί το αξίωµα της νεο-

ρεπουµπλικανικής αντίληψης, ότι το άτοµο απολαµβάνει την ελευθερία από τη 

στιγµή που είναι ανεξάρτητος ως προς την άσκηση αυθαίρετης δύναµης 

επάνω του, κάποιοι υποστηρίζουν ότι στη σχέση γονέα και παιδιού δε µπορεί 

να υφίσταται αυτού του είδους η ελευθερία (Ferejohn, 2001, σσ. 3-4, SEP, 

2010, σ. 10). Όντως το παιδί για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα βρίσκεται 

υπό την εντολή του γονέα. Το παράδειγµα όµως φαίνεται κάπως αφηρηµένο. 

Οι φιλοσοφικές αντιλήψεις δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως µαθηµατικές 

πράξεις και να ψάχνουν εφαρµογή σε κάθε περίπτωση για να αποδειχτούν. Η 

πολιτική φιλοσοφία έχει ευρύτερο χαρακτήρα, πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό 
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αλλά και πολιτισµικό. Η προσπάθεια επιβεβαίωσης των επιχειρηµάτων της σε 

τόσο στενό και ιδιαίτερο πλαίσιο, όπως αυτό της πανίσχυρης βαθιά 

προσωπικής σχέσης παιδιού-γονέα, ίσως δεν ευσταθεί. Με τον τρόπο που 

θίγεται στο απόσπασµα της SEP, Republicanism και στο άρθρο του Ferejohn, 

Pettit’s Republic, φαίνεται να άπτεται άλλου γνωστικού πεδίου, της 

ψυχολογίας ή παιδαγωγικής. Η κρίση αυτού του είδους της σχέσης µε όρους 

νεο-ρεπουµπλικανικής πολιτικής φιλοσοφίας θα προσφέρονταν σε περίπτωση 

που εξετάζεται η σχέση νεαρού-πρώιµου πολίτη και γονιού-ώριµου πολίτη. 

Και βέβαια εξετάζοντας τη σχέση σε αυτό το πλαίσιο, ο νεαρός πολίτης 

µπορεί να µην υπόκειται στην αυθαιρεσία και βούληση του γονιού του. 

Με τις φιλοσοφικές έννοιες υπάρχει πρόβληµα σχετικά µε το τι πρέπει 

να θεωρηθεί ότι περικλείουν. Για παράδειγµα, τι ακριβώς ορίζεται ως 

παρέµβαση; (SEP, 2010, σ. 9). Η ερµηνεία εννοιών δεν µπορεί να απαιτείται 

να ταυτίζεται µε αποδείξεις θετικιστικού τύπου. Κάθε άτοµο και κάθε οµάδα 

ατόµων αντιλαµβάνεται µε διαφορετικό τρόπο µία έννοια και της δίδει 

διαφορετικό περιεχόµενο. ∆εν είναι σκόπιµο να απαιτείται από την πολιτική 

φιλοσοφία και θεωρία να υπάρχει η ικανότητα αντιµετώπισης των θεµάτων 

της στο πρότυπο του µαθηµατικού προβλήµατος (de more geometrico ή in 

the geometrical manner) (http://www.iep.utm.edu/descarte/, 

http://www.iep.utm.edu/spinoza/). Από την άλλη, αυτό δε σηµαίνει και ότι 

πρέπει να αντιµετωπίζονται οι έννοιες αφηρηµένα χωρίς συνεπές σύστηµα 

τεκµηρίωσης που να τις συνδέει µε συγκεκριµένες σκέψεις ή πρακτικές.  

Έργο της πολιτικής φιλοσοφίας είναι να συνδέει αφηρηµένες υποθέσεις 

µε ειδικές αντιλήψεις κοινωνικο-πολιτικών θεσµών (Galston, 2005, σ.  119).  

Αποτελεί κλάδο της ηθικής φιλοσοφίας που ξεκινά από την ανακάλυψη και 
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εφαρµογή των αντιλήψεων περί ηθικής στη σφαίρα της πολιτικής. Κινήµατα 

και κοινωνικά και πολιτικά συµβόλαια της παγκόσµιας ιστορίας γίνονται 

κατανοητά µόνο όταν γίνονται αντιληπτές οι ιδέες και συµπεριφορές που τα 

ώθησαν. Ο Berlin αναφέρει ότι το να αγνοείται η πολιτική σκέψη λόγω του ότι 

το συγκεκριµένο γνωστικό πεδίο βρίθει θολών σηµείων, ή δε συνάδει µε 

τυποποιηµένες έννοιες, το να απαιτείται από τη φιλοσοφία να διαθέτει 

αρµονική ενότητα στη µέθοδό της και να απορρίπτεται καθετί που δε 

καταφέρνει τη νοηµατική αρµονία και πλήρη εξήγηση, ισοδυναµεί µε βίο στο 

έλεος πρωτόγονων και άκριτων πολιτικών πιστεύω. Με αυτή τη στάση 

αµφισβητείται η δύναµη των ιδεών και χωρίς ιδέες οι κοινωνικές δυναµικές 

είναι τυφλές και ασυντόνιστες (Berlin, 1969, σ. 2).  

 

Η ελευθερία του νεο-ρεπουµπλικανισµού θα µπορούσε να 

υποστηριχτεί ότι δείχνει να έχει ιδιαίτερη αξία ιδίως για τις νέες γενιές και 

γενικότερα για τα άτοµα που βρίσκονται στο πρώιµο στάδιο της 

συνειδητοποίησής τους ως πολίτες. Βέβαια ανάλογα µε την κοινωνία και το 

άτοµο, αυτή η κατάσταση µπορεί να µείνει ανενεργή και πέρα από την 

ενηλικίωση και σε πολλές περιπτώσεις ίσως να µην ενεργοποιείται και ποτέ.  

Οι δύο  προγενέστερες σύγχρονες αντιλήψεις, δηλαδή των 

ελευθεριστών, που υπερασπίζεται την ελάχιστη παρέµβαση, και της 

συµµετοχικής δηµοκρατίας, που υπερασπίζεται την αυτοκυριαρχία, δείχνουν 

να αφορούν ένα επόµενο πιο ώριµο στάδιο ατοµικής πολιτειακής κατάστασης. 

 Η ελευθερία ως µη-κυριαρχία µπορεί να αποτελεί τη θεµελιώδη βάση 

που θέτει το νεαρό (ή «νεαρό» σύµφωνα µε τα προλεγόµενα περί 

καθυστέρησης ωρίµανσης) πολίτη σε κεντρικό σηµείο, σύµφωνα µε το οποίο 
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επιλέγει στο µέλλον να πορευθεί είτε προς την αρνητική έννοια της 

ελευθερίας, δηλαδή από τη Νέα δεξιά και δεξιότερα, είτε προς τη θετική 

έννοια, δηλαδή από την Νέα αριστερά και αριστερότερα, είτε να παραµείνει 

κινούµενος ενδιάµεσα, µιας και η νεο-ρεπουµπλικανική αντίληψη τείνει να 

συνδυάζει τάσεις και των δύο.  

Φαίνεται υγιής µια αρχική κατάσταση κρίσης η οποία επικεντρώνεται 

στην απόρριψη αυθαιρεσιών και αυθεντιών, βασισµένη όµως στο σεβασµό 

για το νόµο και στην εµπιστοσύνη απέναντι στο υγιές κράτος, το οποίο και δεν 

αποκλείεται ότι µπορεί να υπάρχει. Η απότοµη επαφή µε τις πολιτικές τάσεις 

της αρνητικής ελευθερίας µπορούν να οδηγήσουν στη συλλήβδην απαξίωση 

του κράτους και των λειτουργιών του, πράγµα που ενδείκνυται σε πολύ 

εξαιρετικές περιπτώσεις, ενώ η απότοµη επαφή µε τη θετική ελευθερία µπορεί 

να µετατρέψει τον πολίτη σε ασυγκράτητο και µε δράση εκτός νόµου, πράγµα 

που επίσης ενδείκνυται σε ακόµα πιο εξαιρετικές περιπτώσεις.   

Η νέα γενιά δικαιούται να θέσει υπό κρίση το πολιτικοκοινωνικό 

περιβάλλον εντός του οποίου καλείται να υπάρξει, ώστε να προστατευτεί από 

τις ανούσιες και άδικες τάσεις κηδεµονίας και συντηρητισµού, που πάντα οι 

προηγούµενες γενιές της επιφυλάσσει. ∆ε δικαιούται όµως να πράξει αυτό µε 

µη ορθολογικό τρόπο και ατεκµηρίωτα, παρά µόνο σε βάση σεβασµού και 

έµπρακτων αποδείξεων, ιδίως απέναντι σε ό,τι φαίνεται να έχει διανύσει 

µακρά χρονική διαδροµή.  

 

∆.) ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΟ-ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

Γενικά ρεπουµπλικάνος είναι αυτός που πιστεύει και υπερασπίζεται το 

δηµοκρατικό πολίτευµα, µε χαρακτηριστικά κοινοβουλευτικής 
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αντιπροσώπευσης, υπό την ηγεσία εκλεγµένου αξιωµατούχου (πρόεδρος, 

πρωθυπουργός). Οι σύγχρονοι ρεπουµπλικάνοι αποστρέφονται το µοναρχικό 

πολίτευµα. Η αντίδραση αυτή βασίζεται στην πίστη ότι οι µονάρχες 

µεταχειρίζονται το κράτος (ή κοινότητα που διοικούν) σαν να πρόκειται περί 

προσωπικής περιουσίας. Ακόµα και αν πρόκειται περί ενάρετου ηγεµόνα τα 

άτοµα παραµένουν ανελεύθερα, υπό τη θέληση και δύναµη του άρχοντα. 

Πιστεύουν ότι η διακυβέρνηση είναι θέµα πολιτείας και πρέπει να 

κατευθύνεται µε κάποιο τρόπο από τα µέλη της. Ασφάλεια ως προς την 

αυθαιρεσία των αρχόντων αποτελούν οι θεσµοί, το σύστηµα νόµων και οι 

κοινωνικές νόρµες. Ανάγκη για την κοινωνία του πολιτειακού 

ρεπουµπλικανισµού αποτελεί η καλλιέργεια της πολιτειακής αρετής (Dagger, 

2006, σ. 153, Pettit, 2006, σ. 136, SEP, 2010, σσ. 5-6, The Penguin English 

Dictionary, 2007, σσ. 1087-1088, Kymlicka, 2006, σ. 404). Είναι ανώριµο να 

αντιµετωπίζεται αυτό που ορίζεται ως πολιτειακή αρετή ως κάτι ουτοπιστικό 

που απαιτεί ηρωισµό και θυσίες. Στην πραγµατικότητα σχετίζεται άµεσα µε τα 

ατοµικά συµφέροντα. Αντιστοιχεί σε ένα τύπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

δράσης, που όσο δεν υπάρχει τόσο αυξάνεται η ανασφάλεια και οι πολίτες 

κινδυνεύουν να χάσουν από τα κεκτηµένα τους, είτε αυτά αφορούν οικονοµικά 

συµφέροντα, είτε γενικότερες συνθήκες της κοινωνικής ή ιδιωτικής ζωής.  

Ο δηµόσιος χαρακτήρας ή δηµοσιότητα (publicity) και η αυτο-

κυβέρνηση - αυτοδιαχείριση (self-government) αποτελούν ακρογωνιαίους 

λίθους της αντίληψης για διακυβέρνηση του νεο-ρεπουµπλικανισµού. 

∆ηµοσιότητα σηµαίνει ανοιχτές και δηµόσιες διαδικασίες, σχετικές µε τη 

διαβούλευση. Είναι εποικοδοµητικό για την κοινότητα η πολιτική να έχει 

ανοιχτό χαρακτήρα και να υπόκειται σε έλεγχο από το δήµο. Κοινότητα 
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σηµαίνει κοινά αγαθά και κοινοί σκοποί των µελών µιας κοινωνίας, οι οποίοι 

πρέπει να σκέφτονται και να πράττουν γι’ αυτά και να έχουν ρόλο στη 

διακυβέρνησή της. Οι δηµοκρατικοί θεσµοί θα πρέπει να επιτρέπουν στους 

πολίτες να αµφισβητούν και ελέγχουν µέσω της συµµετοχής τους, τις 

αποφάσεις των εκλεγµένων πολιτικών που τους αντιπροσωπεύουν (Dagger, 

2006, σ. 153, SEP, 2010, σ. 19). Οι ρεπουµπλικάνοι υποστηρίζουν σθεναρά 

ότι αν δε θέλουν οι πολίτες να κυριαρχηθούν από το κράτος, θα πρέπει µε 

κάποιο τρόπο να εµπλακούν στη διακυβέρνησή του (Laborde-Maynor, 2008, 

σ. 11). Στον αντίποδα κάποιοι πολιτικοί επιστήµονες υποστηρίζουν ότι οι 

ευρείες µαζικές συµµετοχές µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα µαζικές και 

συναισθηµατικές εξάρσεις που απειλούν την πολιτική σταθερότητα (Galston, 

2005, σ. 136).  

Η δηµόσια διαβούλευση αποτελεί πολιτική αξία του νεο-

ρεπουµπλικανισµού. Οι αρχές πρέπει να τεκµηριώνουν τις αποφάσεις τους 

και αυτές να τίθενται σε δηµόσιο διάλογο. Η νόρµα της διαβούλευσης µε 

σκοπό την τεκµηρίωση αποτρέπει από µυστικές, µεροληπτικές 

διαπραγµατεύσεις και την άσκηση αυθαίρετης εξουσίας. Όπως το θέτει ο 

Cass Sunstein. οι ρεπουµπλικάνοι προσπαθούν να προωθούν θεσµούς που 

προάγουν τη συζήτηση και επιχειρηµατολογία µεταξύ πολιτών, εναντίων 

συστηµάτων συµφωνιών και παραγωγής νοµοθεσίας που εξυπηρετούν 

µεµονωµένες οµάδες συµφερόντων. Αυτό δε σηµαίνει και ότι οι πολίτες 

µπορούν εύκολα και γρήγορα να συνεννοηθούν για κοινά συµφέροντα, ή ότι 

επιβάλλεται αποκοπή της κυβέρνησης από τις οµάδες συµφερόντων. Οι 

σύγχρονοι ρεπουµπλικάνοι στρέφονται κατά του οικονοµικού µοντέλου της 

πολιτικής, σύµφωνα µε το οποίο άτοµα και οµάδες συµφερόντων προωθούν 
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στους πολιτικούς τις αξιώσεις τους, και σύµφωνα µε την οικονοµική δύναµή 

τους επιδιώκουν τις καλύτερες δυνατές συµφωνίες µόνο γι’ αυτούς. Αυτού του 

είδους η πολιτική δράση πλήττει την «ιδιότητα του πολίτη» και τη µετατρέπει 

σε «ιδιότητα πολίτη – καταναλωτή». Υποστηρίζουν ότι οι δυνάµεις των 

ιδιωτικών συµφερόντων πρέπει να περιορίζονται από ένα σηµείο και µετά. 

Αυτό το αποτέλεσµα µπορεί αν επιτευχθεί: α) µε την εκπαίδευση των πολιτών, 

µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος και β) την εφαρµογή ανοιχτής 

διαβούλευσης µε τους πολίτες και τις οργανώσεις τους για συµµετοχή στις 

αποφάσεις θεµάτων κοινωνίας. Οι πολιτικές διαβούλευσης όµως, µπορούν να 

πετύχουν µόνο όταν υπάρχει απόθεµα πολιτειακής αρετής στις ατοµικές 

συνειδήσεις, η οποία εµφυσείται στα άτοµα κυρίως µέσω επιτυχηµένου 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Κατά τον Galston οι κοινωνίες πρέπει να δώσουν 

ιδιαίτερη έµφαση στις δυνάµεις που σχηµατοποιούν τον ατοµικό χαρακτήρα 

όπως την οικογένεια, «το κύτταρο του πολιτισµού» κατά τον Freud, το 

σχολείο, τα ΜΜΕ, τους τύπους παραγωγής και κατανάλωσης, τη λειτουργία 

της αγοράς και τη διανοµή πόρων. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπόβαθρο οι 

συζητήσεις-διαβουλεύσεις εξελίσσονται σε µάταιες επιδείξεις, που απλά 

αποσπούν την προσοχή από ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο 

χαρακτηρίζεται από µεροληπτικές διαπραγµατεύσεις εξασφάλισης ιδιωτικών 

πλεονεκτηµάτων (Dagger, 2006, σσ. 155-156, Freud, 2005, σ. 79, Galston, 

2005, σ. 161, SEP, 2010, σ. 19, Sunstein, 1988, σ. 1549). 

Η εκπαίδευση σύµφωνα µε τον µοντέρνο ρεπουµπλικανισµό 

αποσκοπεί στο να ετοιµάσει πολίτες που θα γνωρίζουν για την πολιτική και τη 

διακυβέρνηση. Πολίτες που έχουν την ικανότητα να υπερασπίζονται την 

υπόστασή τους απέναντι στις τάσεις κυριαρχίας, να υπολογίζουν τους 
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συµπολίτες, πρόθυµοι να συζητούν και να καταλαβαίνουν τις διαφορετικές 

αξίες που µπορεί να έχουν οµάδες και άτοµα (Maynor, 2003, σ. 120).   

Οι τάσεις αυτές δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως µεγαλοστοµίες 

και ρητορείες, άποψη που συνήθως ακούγεται από θετικιστές επιστήµονες. 

Αντιστοιχούν σε κατεύθυνση του ατόµου απαραίτητη για την κατανόηση του 

σύγχρονου κοινωνικού περιβάλλοντος. Και αυτού του είδους η κατανόηση 

µπορεί να συντελέσει σε ορθότερες επιλογές σε όλα τα επίπεδα.  

Όταν η πολιτεία είναι διαβουλευτική δίνει βάση στο λαό ώστε να 

συµµετέχει και αµφισβητεί νοµοθετικές, δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις.  

Εάν είναι και συµπεριεκτική (comprehensive) δίνει ευκαιρία σε όλα τα 

κοινωνικά στρώµατα να έχουν φωνή και να γνωστοποιούν τις αµφισβητήσεις 

τους. Πέρα από αυτές τις δύο συνθήκες όµως εκτός από τη βάση και τη φωνή 

διαβούλευσης, η τρίτη είναι ότι πρέπει κάποιοι να ασχολούνται παραπάνω και 

να διαπιστώνουν ότι αυτές οι φωνές ακούστηκαν. Εκτός από διαβουλευτική 

και συµπεριεκτική η πολιτεία πρέπει να είναι και απαντητική (responsive) 

(Pettit, 1997, σ. 195).  

Η συµµετοχή στο δηµόσιο διάλογο όµως δεν είναι τόσο απλό όσο 

λέγεται. ∆εν αρκεί, για παράδειγµα, η απλή γνωστοποίηση απόψεων, αλλά ο 

συνυπολογισµός όσων ακούγονται, η απάντηση, ο σεβασµός των απόψεων 

των άλλων και η εξέλιξη της συνοµιλίας.  Επίσης η παρουσίαση των απόψεων 

µε ειλικρινή και κατανοητό τρόπο µε απώτερο σκοπό την πειθώ και όχι τη 

χειραγώγηση. Αυτού του είδους η ανταπόκριση στο διάλογο είναι το «public 

reasonableness», δηλαδή η αρετή της «δηµοσίως εύλογης στάσης». Οι 

σύγχρονοι φιλελεύθεροι, µε την ευρύτερη έννοια, πολίτες πρέπει να 

τεκµηριώνουν τις απόψεις τους και να βοηθούν τους ακροατές τους να τις 
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αντιληφθούν. Οι διάλογοί τους πρέπει να επιτυγχάνουν έντιµους 

συµβιβασµούς, δεδοµένης της πολύπλευρης πολιτισµικής, πολιτικής ή και 

οικονοµικής ποικιλοµορφίας που συνάδει µε τη σύγχρονη φιλελεύθερη 

κοινωνία (Galston, 1991, σ. 227, Habermas, 1999, σσ. 57- 58, Kymlicka, 

2006, σσ. 407-408, Rawls, 1993, σσ. 212-215). 

Ο John Dryzek είναι από τους θεµελιωτές της «διαβουλευτικής 

στροφής» που παρουσιάζουν οι δηµοκρατίες µετά το 1990. Θεωρείται ότι µε 

τις διαβουλευτικές διαδικασίες παράγονται αποφάσεις µε ευρύτερη αποδοχή, 

προάγεται η κοινωνική συνοχή. Επίσης σχετίζονται µε την πληρέστερη 

ενηµέρωση (Kymlicka, 2006,  σσ. 409-410). Αδύνατο σηµείο της 

διαβούλευσης, σε περίπτωση που παραλείπεται, είναι ότι αυτός που τελικά 

αποφασίζει πρέπει να τεκµηριώνει γιατί επέλεξε αυτό που επέλεξε και γιατί 

απέρριψε αυτό που απέρριψε, ώστε να αποδεικνύει το ουσιαστικό της 

διαβούλευσης και να διατηρείται ως ενδιαφέρουσα διαδικασία. Ειδάλλως οι 

διαδικασίες είναι κατ’ επίφαση διαβουλευτικές και υφίστανται ως ρητορείες 

που χρησιµοποιούνται για µικροπολιτικούς σκοπούς. Με τη σωστή 

διαβουλευτική διαδικασία αυτός που αποφασίζει βρίσκεται στο εξής 

εκτεθειµένος απέναντι στη βούληση των πολιτών, και ανάλογα µε την έκβαση 

λόγω της απόφασης εξαργυρώνει ή πληρώνει το πολιτικό κόστος. Και 

προφανώς αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει από την αυθαιρεσία και ενισχύει το 

δηµοκρατικό χαρακτήρα της διακυβέρνησης.  

Γενικά όµως οι ρεπουµπλικάνοι πιστεύουν ότι ο σύγχρονος πολιτικός 

βίος ελέγχεται σε µεγάλο βαθµό από το χρήµα, την επιρροή των ΜΜΕ και 

τους ειδικούς της γραφειοκρατίας, συνθήκες που αποτρέπουν και καθιστούν 

αδύναµο το µέσο πολίτη για οποιαδήποτε ουσιώδη εµπλοκή στα κοινά 
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πράγµατα. Αποτελεσµατικό µέτρο σε αυτές τις συνθήκες αποτελεί η ανάπτυξη 

δηµόσιων βηµάτων σε απόσταση από τις επιρροές των οικονοµικών 

συµφερόντων, των ΜΜΕ και των ειδικών των κρατικών αρχών. Το ίδιο 

υποστηρίζουν και οι της συµµετοχικής (αντί διαβουλευτικής) δηµοκρατίας, µε 

στόχο η «δηµόσια συζήτηση» να αντικαταστήσει την «ιδιωτική ψηφοφορία» 

ως επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας. ∆ε µπορεί να αµφισβητηθεί το 

γεγονός ότι σε συντριπτικό ποσοστό οι πολίτες στις σύγχρονες δυτικές  

κοινωνίες πιστοποιούν την ταυτότητά τους ως «πολίτες» απλώς µέσω της 

ψήφου τους κατά τη διεξαγωγή εκλογών. Αυτού του τύπου η συµµετοχή στην 

πολιτική διαδικασία κρίνεται ελλιπέστατη. Το εµπόδιο για τους 

ρεπουµπλικάνους είναι το πώς θα γίνει αυτή η µετάβαση. Όσοι επωφελούνται 

από τα οικονοµικά συµφέροντα, τη δράση των ΜΜΕ και τα δηµόσια αξιώµατα 

συγκεντρώνουν τεράστια δύναµη, αποτελούν καθεστηκυία τάξη και δεν 

επιδιώκουν την αλλαγή. Οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις θα έρθουν µόνο µέσα 

από τις δράσεις του µέσου πολίτη. Η σύγχρονη κοινωνία όµως είναι τέτοια 

που είναι δύσκολο να ευοδωθούν τέτοιες προσπάθειες, λόγω της ασθένειας 

των θεσµών και των ισχυρών δυνάµεων αποχαύνωσης. Γενικώς η 

ενασχόληση µε την πολιτική θεωρείται θυσία. Ο ιδιωτικός βίος έχει 

«εµπλουτιστεί» σε σηµείο που ο πολιτικός βίος εξελίχθηκε σε αδιάφορο θέµα 

(Kymlicka, 2006, σ. 417). 

Όσο πιο αποστασιοποιηµένο είναι όµως το εκλογικό σώµα από τους 

εκλεγόµενους, τόσο παραχωρεί έδαφος για την αυθαίρετη δράση των 

δεύτερων. Οι διαβουλεύσεις και µορφές συµµετοχής µπορούν να υφίστανται 

ως µέσο πίεσης. Όσο ευρέως υποστηρίζεται ή αποδοκιµάζεται κάτι, τόσο 

εκτεθειµένοι βρίσκονται οι ηγήτορες που πράττουν το αντίθετο. Και τελικά 
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αποτελεί µεγάλο ερώτηµα αν όντως κοστίζει πιο πολύ το να θυσιάζει κάποιος 

χρόνο για συµµετοχή στα δηµόσια θέµατα ή να αποστασιοποιείται τόσο ώστε 

να εξελίσσεται σε έρµαιο των ελίτ και στη συνέχεια να του προκύπτουν 

απότοµες αλλαγές σε όλες τις πτυχές της ζωής του επειδή οτιδήποτε δηµόσιο 

και κοινό τείνει να ξεπέφτει προς de facto ιδιοποίηση.  

 

Ε.) ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΘΕΣΜΩΝ- 

ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Ο Quentin Skinner εκθειάζει την αξία του ελεύθερου κράτους. Ως 

ελεύθερο κράτος ορίζει το κράτος που υπόκειται σε όσο δυνατόν λιγότερους 

εξωτερικούς περιορισµούς (π.χ. άλλων κρατών, εταιριών, οργανισµών) και 

δρα σύµφωνα µε τη θέλησή του, το οποίο σηµαίνει υπό τη γενική θέληση του 

λαού που το απαρτίζει. Τα ελεύθερα κράτη υπερέχουν έναντι των κρατών που 

υστερούν σε ελευθερία, λόγω του ότι µπορούν να οικοδοµήσουν ανώτερη 

πολιτειακή κατάσταση, να διαχειριστούν και αξιοποιήσουν καλύτερα τον 

πλούτο τους και κατ’ επέκταση να εγγυώνται τις ελευθερίες που εξασφαλίζουν 

για τους πολίτες τους (Patten, 1996, σ. 28, Skinner, 1990, σσ. 301-302) 

Τα ελεύθερα κράτη µετατρέπονται εύκολα σε ανελεύθερα εξαιτίας της 

αδιαφορίας και αµέλειας των πολιτών τους. Η διατήρηση των ελευθεριών που 

εξασφαλίζουν οι θεσµοί και η πρόληψή τους από τη διαφθορά (ιδίως των 

αξιωµατούχων) µέσω της καλλιέργειας συνείδησης πολιτειακής αρετής, 

αποτελεί κεντρικής σηµασίας ζήτηµα για το ρεπουµπλικανισµό και γενικά τη 

δηµοκρατική διακυβέρνηση (Patten, 1996, σ. 28, Tocqueville, 2000, σ. 114, 

211, σσ. 593- 594). Ως διαφθορά ορίζεται η συµπεριφορά προς εξυπηρέτηση 

προσωπικών στόχων ή τοµεακών (sectional) στόχων, εις βάρος του δηµόσιου 
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συµφέροντος. Οι σύγχρονοι ρεπουµπλικάνοι απορρίπτουν τη διαδεδοµένη 

θεωρία ότι οι δηµόσιοι λειτουργοί τείνουν προς τη διαφθορά. ∆ιευρύνουν τη 

σκέψη αυτή ότι τα άτοµα γενικότερα είναι εν δυνάµει διεφθαρµένα. Πιστεύουν 

δε στην καταπολέµηση της διαφθοράς µέσω αξιοκρατικών προσλήψεων 

κρατικών υπαλλήλων, αλλά και µέσω της διάπλασης συνείδησης πολιτειακής 

αρετής. Η πολιτειακή αρετή είναι η θέληση και έµπρακτη έκφραση υπέρ του 

δηµοσίου συµφέροντος (Maynor, 2003, σ. 22, SEP, 2010, σ. 20, Skinner, 

1990, σ. 302).  

Μέσα από ιστορική αναδροµή ο David Miller διαπιστώνει για το 

ρεπουµπλικανισµό ότι οι πολιτείες του θα πρέπει από τη µια να έχουν σχετικά 

µικρό µέγεθος ώστε να αναπτυχθεί επαρκώς η πολιτειακή αρετή και να 

λειτουργήσει. Από την άλλη όµως η ασφάλεια απέναντι στις εξωτερικές 

απειλές προϋποθέτει µέγεθος. Το πρώτο µοντέλο πρέπει να καλλιεργεί στα 

µέλη του την ταυτότητα πολίτη, τη δηµόσια πολιτειακή αρετή και να 

κυβερνάται βάσει της λαϊκής θέλησης. Το δεύτερο αντιστοιχεί σε πολιτική 

κοινότητα µε υποενότητες (πόλεις, κράτη), βασίζεται σε συνταγµατικές αρχές 

που λειτουργούν εξισορροπητικά και σταθεροποιητικά, εξασφαλίζουν τις 

ελευθερίες και η λαϊκή βούληση προωθείται µέσω αντιπροσωπευτικών 

θεσµών. Όπως το θέτει ο Μοντεσκιέ, η µικρή σε µέγεθος πολιτεία µπορεί να 

καταστραφεί από ξένη δύναµη, ενώ η µεγάλη απειλείται από εσωτερική 

διαφθορά. Ως διαφθορά εννοεί την κατίσχυση επιµέρους συµφερόντων έναντι 

κοινών, όπως η κατάχρηση της δηµόσιας περιουσίας από όσους έχουν 

οικονοµική και πολιτική εξουσία. Το γενικό του συµπέρασµα είναι ότι οι 

ρεπουµπλικανικές πολιτείες είναι δύσκολο να ευδοκιµήσουν µε όρους 

σύγχρονου κόσµου. Ο τύπος σύγχρονης πολιτικής οργάνωσης που αντίκειται 
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σε αυτή τη θεώρηση είναι οι οµοσπονδιακές πολιτείες ή συνοµοσπονδίες 

όπως η Ελβετία, Ολλανδία και Γερµανία (Miller, 2008, σσ. 134- 136).  

Όπως αναφέρει ο James Madison στο The Federalist Papers, Number 

X, οι καλά οργανωµένες «ενώσεις» (Unions), είναι σηµαντικό να γνωρίζουν 

πώς να ελέγχουν και διασπούν τις φατρίες (fractions). Η φατρία αποτελείται 

από αριθµό ατόµων, µειοψηφία ή πλειοψηφία επί συνόλου, η οποία ενώνεται 

και δρα βάσει κοινών συµφερόντων, εχθρικών απέναντι στα δικαιώµατα 

άλλων πολιτών ή γενικότερα των συµφερόντων της κοινότητας. Ο τρόπος να 

καταπολεµηθούν είναι να εκλείπουν οι λόγοι για τους οποίους υπάρχουν και 

να ελέγχονται τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τις δράσεις τους. 

Προστασία απέναντι σε αυτού του τύπου συνεννοήσεις προσφέρει και 

ύπαρξη ικανού αριθµού αντιπροσώπων που προκύπτουν από εκλογές. Οι 

τελευταίοι θα πρέπει παράλληλα να είναι τόσοι ώστε να µην αποφεύγεται η 

σύγχυση της πολυφωνίας  (Madison, Hamilton, Jay, 1981, σ. 122 – 123, 127).   

Ο Machiavelli κατηγορεί τις φατρίες ότι προτρέπουν τους 

αξιωµατούχους να χρησιµοποιούν τις θέσεις τους όχι για το κοινό καλό, αλλά 

για να λυµαίνονται πόρους και να ανταµείβουν τους ηµετέρους τους. Έτσι 

καταστρέφουν την πολιτειακή αρετή και µεταδίδουν τη διαφθορά και στους πιο 

απλούς πολίτες, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα εξυπηρετηθούν καλύτερα µέσω 

φατριών παρά από την πολιτεία. Οι φατρίες ενοχοποιούνται για πολιτική 

αποσταθεροποίηση (Miller, 2008, σ. 138).  

Πρέπει να αναγνωριστεί όµως ότι η έννοια του δηµόσιου ή κοινού 

συµφέροντος είναι προβληµατική και χρήζει ανάλυσης. Αποτελεί και αυτή, 

όπως η δηµοκρατία, έννοια «πανηγυρισµό» της σύγχρονης εποχής. Ο 

ελευθεριστής οικονοµολόγος και πολιτικός επιστήµονας Joseph Schumpeter 
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επιτέθηκε στην ιδέα του «κοινού αγαθού», στηριζόµενος στο ότι οι άνθρωποι 

εκτός από διαφορετικές ανάγκες έχουν και διαφορετικές αξίες. Όχι µόνο 

διαφέρουν οι στόχοι των ατόµων, αλλά και σε περίπτωση που συµπίπτουν, 

πολύ πιθανόν να διαφέρει ο τρόπος που επιλέγουν για να φτάσουν στον ίδιο 

στόχο. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές και ανταγωνιστικές αντιλήψεις περί ζωής 

και κοινωνίας, που είναι δύσκολο να ενωθούν υπό κοινή θέληση.  

Η άλλη διάσταση της «παρεξήγησης» περί κοινού αγαθού ενέχει και 

επικινδυνότητα. Αυτός που βλέπει την ύπαρξη κοινού αγαθού και θεωρεί ότι 

ορθολογικά οδηγήθηκε σ’ αυτό το συµπέρασµα, ενδεχοµένως απορρίπτει ως 

αιρετικούς και παράλογους όσους δε βλέπουν το ίδιο.  Για τον Schumpeter, η 

θεωρία του κοινού αγαθού είναι απαράδεκτη ως στοιχείο δηµοκρατικής 

θεωρίας (Held, 1995, σσ. 172- 174). Ίσως δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο να 

µπορεί ο λαός να συµφωνήσει οµόφωνα. Οι απόψεις κάθε ατόµου για το τι 

είναι κοινό συµφέρον είναι διαφορετικές, συνεπώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι 

πρέπει να εγκαταλειφθεί η άποψη ότι οι κυβερνήσεις ή οι πολίτες επιδιώκουν 

το κοινό συµφέρον. Στην πραγµατικότητα στοχεύουν στην απόκτηση εξουσίας 

και προνοµίων και τη διατήρησή τους. Και συµφωνία να υπήρχε ως προς το 

κοινό καλό θα διέφεραν τα µέσα και οι τρόποι που θα οδηγούσαν σ’ αυτό 

(Schmidt, 2004, σ. 223).  

Για τους παραπάνω λόγους, ίσως η έννοια «κοινό συµφέρον» δεν είναι 

τόσο ευρεία όσο συνηθίζεται να προβάλλεται και ξεπέφτει σε ρητορεία και 

κοινοτυπία όταν δεν τεκµηριώνεται εµπεριστατωµένα ως προς το τι ακριβώς 

περιλαµβάνει και πώς επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους του. 

Το πρόβληµα µε την πολιτειακή αρετή είναι ότι κοινώς θεωρείται ότι 

µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αυταπάρνηση, υπερβολικές θυσίες, 
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λιτότητα και αποκήρυξη της ατοµικότητας. Σε αυτό το σηµείο διαφαίνεται και 

ένα άλλο ζήτηµα. Οι υποστηρικτές της παραπάνω αντίληψης, οι οποίοι 

επιλέγουν ατοµιστική στάση ζωής, καρπώνονται από τα αποτελέσµατα 

προσπαθειών και θυσιών κάποιων, χωρίς να έχουν συµβάλει στα 

επιτεύγµατα. Οι πολιτειακοί  ρεπουµπλικάνοι πιστεύουν στην πολιτειακή 

αρετή ως οργανικό αγαθό συστατικό για τη ρεπουµπλικανική ελευθερία. 

Υποστηρίζουν ότι αποτελεί συνθήκη που βελτιώνει τη δυνατότητα των 

πολιτών να επιδιώκουν προσωπικούς σκοπούς, µε πιστοποιήσεις ασφάλειας 

ως προς τις αυθαίρετες παρεµβάσεις που δύνανται να δεχθούν (SEP, 2010, 

σ. 20).  

Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι οι πολιτειακοί ρεπουµπλικάνοι δεν 

αντιτίθενται τελείως στην ελευθεριστική αρνητική έννοια της ελευθερίας. 

Υποστηρίζουν όµως ότι χωρίς τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις, δεν είναι 

δυνατόν να απολαµβάνουν οι πολίτες την απουσία παρεµβάσεων όπως την 

επιθυµούν. Για παράδειγµα, το επίπεδο πολιτειακής αρετής των πολιτών και η 

απασχόλησή τους µε τα κοινά θέµατα έχει άµεση σχέση µε το ελεύθερο 

κράτος. Με το να µη συµµετέχουν οι πολίτες στα σηµαντικά θέµατα της 

κοινωνίας τους αποδυναµώνουν το ελεύθερο κράτος, µετατρέπουν τους 

θεσµούς σε στατικούς και ανοίγουν έδαφος στη διαφθορά, η οποία τελικά 

τους αδρανοποιεί. Για το νεο-ρεπουµπλικανισµό ο πολίτης έχει καθήκον να 

συµµετέχει µε κάποιο τρόπο ενεργά στα πολιτικά. Ελλείψει της αναγνώρισης 

των κοινωνικών τους υποχρεώσεων, οι πολίτες αναπτύσσουν σχέση µε τη 

διαφθορά (Patten, 1996, σ.26, 28-29, 35). Μέσω της ενεργούς πολιτικής 

συµµετοχής και ενασχόλησης µε τα κοινά έχουν την ευκαιρία να επισηµαίνουν 

και να αναδεικνύουν προς κρίση τις περιπτώσεις κυριαρχίας.  Επίσης να 
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αναπτύσσουν πολιτικές για την υπεράσπιση και εξέλιξη της κοινωνικής 

ελευθερίας που απολαµβάνουν. Απαραίτητα γι’ αυτούς τους σκοπούς είναι 

ένα εύρωστο πρόγραµµα πολιτειακής εκπαίδευσης και κοινωνικές νόρµες που 

να επιβραβεύουν τις αρετές και την υπόληψη (SEP, 2010, σ. 21). 

Κανένας θεσµός όµως δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αυτός που 

µονοπωλεί την καλλιέργεια πολιτειακής αρετής. Όπως αναφέρουν οι 

Habermas και Kymlicka, οι πολίτες έχουν ανάγκη «να διδαχθούν ένα 

αλληλοεπικαλυπτόµενο σύνολο αρετών από ένα αλληλοπεπικαλυπτόµενο 

σύνολο θεσµών» (overlapping consensus). Τονίζεται ότι οι πολίτες δεν 

απολαµβάνουν τη ρεπουµπλικανική ελευθερία απλά µε το να προβαίνουν σε 

πολιτειακά ενάρετες πράξεις. Η πολιτειακή αρετή είναι απαραίτητη ως θεµέλιο 

ώστε να εξελιχθεί το επίπεδο των νόµων, θεσµών, κοινωνικών νορµών, να 

αποκτήσουν όλα αυτά αντοχή και να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των πολιτών 

(Habermas, 1998, σ. 61, Kymlicka, 2006, σ. 433, SEP, 2010, σ. 21). 

Οι κοινωνικοί θεσµοί και το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης αποτελούν 

εστίες που κανονικά πρέπει να αποσκοπούν στη µείωση της αυθαίρετης 

κοινωνικής δύναµης (Laborde-Maynor, 2008, σ. 17). Η θεµελίωση και 

απόδοση των δηµοσίων θεσµών όµως δεν είναι κάτι απλό. Χρειάζεται 

προσπάθεια για να δηµιουργηθούν, να αναπτυχθούν και διατηρηθούν, και 

εφόσον αυτά επιτευχθούν, όλοι κερδίζουν από αυτούς. Αυτό το αποτέλεσµα 

προκύπτει µέσα από νόρµες όπως η τήρηση του νόµου, η δηµόσια 

προσφορά, η δραστηριοποίηση σε δηµόσιες οργανώσεις. Το κράτος οφείλει 

να ενισχύει αυτές τις προσπάθειες (Galston, 2005, σ. 159). 

Ενώ οι υποστηρικτές της συµµετοχικής δηµοκρατίας βλέπουν το λαό 

ως αφέντη και το κράτος ως υπηρέτη, οι ρεπουµπλικάνοι βλέπουν το λαό ως 
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σώµα που εµπιστεύεται το κράτος, το οποίο αξίζει εµπιστοσύνης. Οι 

ελευθεριστές δεν αποδέχονται καν τον όρο λαός. Βλέπουν τα άτοµα ως 

µονάδες χωρίς συλλογική ταυτότητα και το κράτος ως αναγκαίο κακό που 

πρέπει να διευκολύνει τα άτοµα στις υποθέσεις τους (Pettit, 1997, σ. 9).  

Κατά πόσο είναι σοφή όµως η απαξιωτική στάση απέναντι στο κράτος; 

Αποτελεί θεσµό-θεµέλιο των σύγχρονων κοινωνιών. Η περίπτωση του 

αναγκαίου και καλού κράτους αποκλείεται; Και γιατί; Η στάση του νεο-

ρεπουµπλικανισµού απέναντι σε αυτό είναι πιο µετριοπαθής. Μήπως θα 

πρέπει να µην στρεφόµαστε συλλήβδην απέναντι στους κρατικούς θεσµούς, 

αλλά να ασχοληθούµε µε το τί γίνεται µε τα άτοµα που εργάζονται σε αυτούς 

και τις συµπεριφορές που επιδεικνύουν; Νέα ∆εξιά και Νέα Αριστερά 

φαίνονται αρκετά καχύποπτοι ως προς την περίπτωση να αποδεικνύεται το 

κράτος και οι λειτουργίες του εποικοδοµητικές και αναγκαίες. Ο νεο-

ρεπουµπλικανισµός ενδιαφέρεται να εκπαιδεύσει πολιτειακά τα άτοµα, ώστε 

να καταφέρει τη δηµιουργία αποδοτικού κράτους, το οποίο θα έχει τον πολίτη 

αντίπαλο ειδικά όταν φέρεται αυθαίρετα.  

Ο ρόλος των θεσµών είναι να καθοδηγούν τους πολίτες προβάλλοντας 

συγκεκριµένες συµπεριφορές, στάσεις οι οποίες διαµορφώνουν κοινωνικές 

νόρµες. Η εξέλιξη του ατόµου σε πολίτη είναι κάτι επίκτητο. Αποκτάται µε την 

εκπαίδευση, τις συνήθειες, τα ευρύτερα πολιτισµικά στοιχεία, και κατά 

περίπτωση µε την απειλή της τιµωρίας ή και τους περιορισµούς της 

συµπεριφοράς. Οι θεσµοί σχεδιάζονται για να ενθαρρύνουν τους πολίτες να 

αποκτήσουν την πολιτειακή αρετή, ώστε συνειδητά να συµµετέχουν στα κοινά 

θέµατα. Όσο προχωράει η εγκατάλειψη του δηµόσιου διάλογου και της 

κόσµιας συµπεριφοράς, αποσταθεροποιούνται οι δηµοκρατικοί θεσµοί και η 
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έννοµη τάξη. Η κοινωνική ελευθερία που µπορούν να απολαύσουν οι πολίτες 

εξαρτάται από τη δηµόσια στάση τους και την ανεπτυγµένη «ιδιότητα του 

πολίτη». Επειδή όµως συχνά δεν καταφέρνουν να επιδεικνύουν λογικές 

στάσεις, χρειάζονται οι θεσµοί της κοινωνίας ώστε να ασκούν κατά περίπτωση 

κάποιο είδος εξαναγκασµού για να διατηρείται το επίπεδο ελευθερίας 

(Kymlicka, 2006, σσ. 433- 434, Patten, 1996, σσ. 28-30, σ.35).  

 

ΣΤ.) «Η Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» 

 Στη δεκαετία του 80 προκύπτει ενδιαφέρον για την ιδιότητα του µέλους 

(membership), µέσα από την αµφιβολία των κοινοτιστών για το αν µπορεί ο 

φιλελεύθερος ατοµικισµός να εξηγήσει και αναπαράγει την αναµφισβήτητη 

ύπαρξη αισθηµάτων κοινότητας. Μέσα από αυτό τον ανταγωνισµό προκύπτει 

η θεωρία για την ιδιότητα του πολίτη (citizenship), που από τη µια συνάδει µε 

τη φιλελεύθερη στάση των ατοµικών δικαιωµάτων και ιδιοκτησίας και από την 

άλλη µε την κοινοτιστική ιδέα για την αίσθηση µέλους µιας κοινότητας και την 

προσφορά σ’ αυτήν. Η ιδιότητα του πολίτη χαρακτηρίζεται από τον Will 

Kymlicka ως «διαµεσολαβητική έννοια» µεταξύ φιλελεύθερων και κοινοτιστών 

(Kymlicka, 2006, σ. 401).  

Παράγοντες ανάδειξής της αποτέλεσαν η απάθεια για τις εκλογές, η 

εξάρτηση που δηµιουργούσε το κράτος πρόνοιας στις ΗΠΑ, η αποτυχία 

οικολογικών εθελοντικών πολιτικών, η άνοδος του εθνικισµού στην Ανατολική 

Ευρώπη, η εναντίωση στη παγκοσµιοποίηση. Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν σε 

συµπεράσµατα ότι η σταθερή και υγιής σύγχρονη δηµοκρατία έχει ανάγκη 

από την πιο ουσιαστική στάση των πολιτών της, οι οποίοι θα εµπνέονται από 

αίσθηµα ταυτότητας, συµµετέχουν στα κοινά για την προάσπιση κοινών 
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συµφερόντων και αναγκάζουν τις πολιτικές αρχές σε λογοδοσία. Επίσης 

πολίτες που επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στις 

οικονοµικές τους απαιτήσεις και στις προσωπικές τους επιλογές, όπως σε 

θέµατα υγείας και περιβαλλοντικά θέµατα. Η αποτελεσµατικότητα της 

σύγχρονης δηµοκρατίας βασίζεται σε αυτού του είδους την ποιότητα πολίτη. 

Όπως σηµειώνει ο Jurgen Habermas, «οι θεσµοί της συνταγµατικής 

ελευθερίας έχουν τόση αξία, όση της αποδίδει ο λαός που τους χρησιµοποιεί» 

(Habermas, 1992, σ. 7, Kymlicka,  2006, σ. 402). 

Πρωταρχικό θέµα για τους θεωρητικούς της ιδιότητας του πολίτη 

αποτελεί η κατηγοριοποίηση των πολιτειακών αρετών για µια πετυχηµένη 

σύγχρονη δηµοκρατία. Μεγάλη επίδραση ασκεί σε αυτό ο William Galston. 

Οµαδοποιεί τις αρετές σε i) γενικές: αφοσίωση στο νόµο, υπακοή και θάρρος, 

ii) οικονοµικές: ηθική εργατικότητα, φειδώ προς τις ατοµικές απολαύσεις, 

προσαρµοστικότητα σε τεχνολογικές και οικονοµικές αλλαγές, iii) κοινωνικές: 

ανεξαρτησία και ευρύτητα πνεύµατος, και iv) πολιτικές αρετές: αντίληψη και 

σεβασµός των δικαιωµάτων των άλλων, ικανότητα αξιολόγησης όσων έχουν 

δηµόσια αξιώµατα, συµµετοχή στο δηµόσιο διάλογο, προθυµία του πολίτη να 

προβάλλει λογικές απαιτήσεις. Οι τελευταίες ειδικά, θεωρείται ότι διακρίνουν 

τον πολίτη µιας δηµοκρατίας από τον υπήκοο αυταρχικού καθεστώτος 

(Galston, 1991, σσ. 221-224, Kymlicka, 2006, σσ. 406-407). Αυτή η 

διαπίστωση  µπορεί να χρησιµοποιηθεί και αντίστροφα. ∆ηλαδή τα φαινόµενα 

απάθειας των πολιτών, άκριτης κατίσχυσης των δηµόσιων αξιωµατούχων, 

ατοµισµού σε σηµείο άγνοιας για τα δικαιώµατα των άλλων και οι υπερβολικές 

αξιώσεις, αποδεικνύουν αυταρχικό ή κατ’ ευφηµισµό δηµοκρατικό πολίτευµα.  
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Οι αξίες των θεωριών της ιδιότητας του πολίτη δεν είναι ορθό να 

αντιµετωπίζονται ως ιδεαλιστικές που θα έχουν το τέλειο αποτέλεσµα. Είναι 

πολύ πιθανό όµως ότι η διάδοση και ενδεχοµένως η διδασκαλία τους 

µπορούν να έχουν κάποιου βαθµού επιρροή ως προς τα θέµατα που 

προβάλλουν. 

Οι δηµοκρατικοί πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί πολιτικά, κριτικοί 

απέναντι στην αυθεντία, να αποδοκιµάζουν τα δόγµατα και υπέρ των 

διαβουλευτικών διαδικασιών οι οποίες προάγουν την κατανόηση, 

«αναχαιτίζοντας» τις προσωπικού οφέλους απειλές και διαπραγµατεύσεις. 

∆εν είναι απαραίτητο όλοι οι πολίτες να διαθέτουν πολιτειακές αρετές, 

οπωσδήποτε όµως πρέπει να υπάρχει κάποιος ικανοποιητικός αριθµός που 

να κινείται σε κάποιο βαθµό σύµφωνα µε αυτά (Kymlicka, 2006, σσ. 411-412). 

Η ρεπουµπλικανική ιδιότητα του πολίτη είναι συνδεδεµένη µε την αρετή 

της επαγρύπνησης (the virtue of vigilance), ιδίως στη συναναστροφή µε τις 

αρχές, ώστε να ανιχνεύεται η διεφθαρµένη συµπεριφορά και µεροληψία 

(Pettit, 1997, σ.  263). Πολλοί συµφωνούν ότι πρέπει να στηρίζεται σε καλούς 

νόµους, θεσµούς αλλά και σε νόρµες πολιτειακής αρετής. Η επιτυχία αυτής 

της κατάστασης είναι δύσκολη και προϋποθέτει τη θέληση των πολιτών να 

συµµετέχουν σε συνεργασίες µεταξύ τους, να κατορθώνουν συµβιβασµούς 

για χάρη κοινών σκοπών και να νιώθουν έτοιµοι να υπεραµυνθούν θεσµούς 

της κοινωνίας τους οποίους αντιλαµβάνονται ως θεσµούς της ελευθερίας τους 

(Laborde-Maynor,  2008, σ. 14). 

Τον πολιτειακό ρεπουµπλικανισµό απασχολεί το πώς οι πολίτες των 

σύγχρονων φιλελεύθερων δηµοκρατιών µπορούν να αποστασιοποιηθούν από 

αυτό που ονοµάζει ο Habermas «σύνδροµο πολιτειακής ιδιώτευσης» (civic 



 50 

privatism). Να αισθανθούν την ιδιότητα του ενεργού µε πολιτειακές αρετές 

πολίτη και του πολίτη που δεν υποτάσσεται σε αυθαίρετους κανονισµούς που 

τείνουν να του επιβληθούν (Habermas, 1996, σ. 78, 505, Kymlicka, 2006, σσ. 

412-413, Laborde-Maynor, 2008, σ. 2).  

Η αριστοτελική ερµηνεία του ρεπουµπλικανισµού εκθειάζει το βίο του 

ενεργού πολίτη ως ύψιστη µορφή βίου (Kymlicka, 2006, σ. 413). Ο Kymlicka 

αναφέρει ότι στη σηµερινή εποχή είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτός αυτού του 

είδους ο βίος, καθώς προτιµάται η ενασχόληση µε τα θέµατα της 

οικογενειακής ζωής, εργασίας, θρησκείας ή άλλες περισσότερο ανάλαφρες 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (Kymlicka, 2006, σ. 414). Τα 

προαναφερόµενα αντικείµενα ιδιωτικής δικαιοδοσίας δε µπορούν να 

αποσπαστούν από τα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά θέµατα. Τα τελευταία 

καθορίζουν τις συνθήκες και το πεδίο δράσης των πρώτων. Ενεργή ιδιότητα 

του πολίτη σηµαίνει επίγνωση των οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών και 

πολιτισµικών συνθηκών, και αυτό σχετίζεται άµεσα µε την επιτυχία στην 

ιδιωτική σφαίρα, την ευηµερία και την πρόληψη από δυσάρεστες καταστάσεις. 

Πιστεύουν όµως οι σύγχρονοι πολίτες σε όλα αυτά; Και αν υποθέσουµε ότι 

κάποιοι πιστεύουν και δραστηριοποιούνται ως προς αυτά τα ενδιαφέροντα, 

λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από την πλειοψηφία; 

 

Ζ.) Η ∆ΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ 

Μέσω της ρεπουµπλικανικής παράδοσης αναπτύχθηκε από τους 

Skinner και Taylor η νεο-ρεπουµπλικανική κριτική, υπό τον όρο «εργαλειακός 

ρεπουµπλικανισµός» (instrumental republicanism), απέναντι στον 

φιλελευθερισµό των Rawls και Dworkin. Βάση της κριτικής των πρώτων είναι 



 51 

η παραγνώριση από τους δεύτερους της κοινωνικοπολιτικής 

πραγµατικότητας, η οποία συνάδει µε πιο ανθρωποκεντρικούς σκοπούς και 

αξίες όπως η δηµόσια προσφορά, η πολιτική συµµετοχή, η πολιτειακή αρετή, 

η πολιτική ισότητα, οι διαβουλευτικές πολιτικές, η φιλική συµπεριφορά µεταξύ 

πολιτών, η επίδειξη συµπεριφοράς κατανόησης, η ατοµική αυτο-κυριαρχία και 

το αίσθηµα πατριωτισµού. Οι φιλελεύθεροι διερωτώνται αν αξίζει να 

καλλιεργηθεί και προβληθεί στάση ζωής σχετική µε όλα αυτά. Η ενεργή 

ιδιότητα του πολίτη που συνάδει µε τα προαναφερόµενα δεν παρουσιάζεται 

απαραίτητα ως καθεαυτό αναγκαία από µόνη της, αλλά ως βασικό στοιχείο 

που συνεισφέρει στη διαµόρφωση και διατήρηση ελεύθερης κοινωνίας. Η 

παραγνώριση της ιδιότητας του πολίτη και της κοινωνικής προσφοράς 

θεωρείται ότι απειλεί τις ελευθερίες που απολαµβάνουν οι πολίτες. Και 

γενικότερα όµως, πέρα από τους φιλελεύθερους, αµφισβητείται το αν αυτή η 

κατεύθυνση του εργαλειακού ρεπουµπλικανισµού αποτελεί βελτιωτικό βήµα 

στην ευρύτερη φιλελεύθερη σκέψη, στην οποία εντάσσεται και ο ίδιος ο 

σύγχρονος ρεπουµπλικανισµός. Αµφισβητείται αν αξίζει ο τρόπος ζωής βάσει 

ενεργής ιδιότητας του πολίτη. Επίσης το κατά πόσο η ρεπουµπλικανική 

πολιτειακή αρετή, ή οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένες συµπεριφορές, είναι 

ανεκτική και ικανή να λύνει θέµατα διαφορετικότητας και πλουραλισµού 

(Dagger, 2006, σ. 156, Patten, 1996, σσ. 25-27, σ. 37, 44). 

Οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουν ότι το καθεστώς των ρεπουµπλικάνων 

απαιτεί «κρατικό περφεξιονισµό» σύµφωνα µε τον οποίο η κυβέρνηση θα 

υποδεικνύει το τι θεωρείται αγαθός βίος, µε αποτέλεσµα να καταπατώνται 

φιλελεύθερες αξίες, όπως η ατοµική αυτονοµία, η ποικιλοµορφία, η ανοχή της 

διαφορετικότητας και η κρατική αµεροληψία. Η φιλελεύθερη δηµοκρατία 
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πρέπει να σέβεται τις πολλές διαφορετικές αντιλήψεις περί αγαθού βίου 

(Kymlicka, 2006, σ. 420, Maynor, 2003, σ. 119).  

Οι σύγχρονοι φιλελεύθεροι δίνουν προτεραιότητα στα δικαιώµατα 

παραγκωνίζοντας τα καθήκοντα. Υψώνουν γύρω τους το πλέγµα των 

δικαιωµάτων και το προβάλλουν ως κύρια στάση ζωής. Οι ρεπουµπλικάνοι 

υποστηρίζουν ότι το να επιµένουµε στα δικαιώµατά µας είναι σαν να 

δηλώνουµε διεφθαρµένοι πολίτες. Η στάση αυτή συνάδει µε 

αυτοκαταστροφικό ανορθολογισµό. Θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα 

καθήκοντα, αντί να προσπαθούν οι πολίτες να βολεύονται στον ελάχιστο 

βαθµό δράσης απέναντι στις απαιτήσεις της κοινωνικής ζωής. Η αποστολή 

για την απόκτηση κοινωνικής ελευθερίας απαιτεί επίπεδο πολιτικής 

συµµετοχής και παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία, κοινώς πολιτειακής 

αρετής (Patten, 1996, σ. 32). Η ρεπουµπλικανική θεωρία επικρίνεται για το ότι 

δε λαµβάνει σοβαρά όσο θα έπρεπε για κάποιους τα ατοµικά δικαιώµατα. 

Όντως είναι γεγονός ότι κάποιοι ρεπουµπλικάνοι συµφωνούν µε τους 

κοινοτιστές και κρίνουν τον φιλελευθερισµό στο ότι η δεξιού τύπου 

νεοφιλελεύθερη κοινωνία ευνοεί την αποσύνθεση της κοινωνίας και την ηθική 

ανοµία. Αναπολούν και προσδοκούν την πιο οµοιογενή και ηθική κοινωνία 

βάσει κοινών συµφερόντων (Laborde-Maynor, 2008, σ. 16). 

Άλλο σηµείο της διαφωνίας φιλελεύθερων και εργαλειακών 

ρεπουµπλικάνων αφορά την ανάλυση περί «αόρατου χεριού» (invisible hand), 

και άυλου χεριού (intangible hand). Σύµφωνα µε το πρώτο υπάρχει πίστη  

στην αποτελεσµατικότητα του να κινείται κάθε µέλος της κοινωνίας µε 

αποκλειστικό γνώµονα το ατοµικό του συµφέρον. Η ανάπτυξη αυτής της 

στάσης πιστεύουν οι φιλελεύθεροι ότι προωθεί το γενικό καλό της κοινότητας. 
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Οι νεο-ρεπουµπλικάνοι κρίνουν ότι το δόγµα αυτό αγνοεί την ευθραυστότητα 

των θεσµών, οι οποίοι απειλούνται από τη διαφθορά που συνάδει µε τον 

άκρατο ατοµισµό και προβάλλουν το δόγµα του άυλου χεριού, το οποίο 

σχετίζεται µε τις κοινωνικές νόρµες. Εάν οι πολίτες δε διαθέτουν αίσθηση του 

καθήκοντος και αρετές, εάν δεν επιδεικνύουν συγκεκριµένες συµπεριφορές 

και διαθέσεις, παρακµάζουν και παρασύρονται από τη διαφθορά, µε 

αποτέλεσµα να αδυνατίζουν τους θεσµούς (Patten, 1996, σ. 31). Skinner και  

Taylor πιστεύουν ότι η ελεύθερη κοινωνία είναι µια οντότητα εύθραυστη, η 

οποία διατηρείται µόνο αν τα άτοµα εµπνέονται από συγκεκριµένες διαθέσεις 

και συµπεριφορές. Κατά τον Taylor, θεµελιώδες συστατικό της ελεύθερης 

κοινωνίας είναι να το αισθάνονται και να πιστεύουν οι πολίτες την ιδιότητα του 

πολίτη ως αξία - τµήµα της ταυτότητάς τους (Patten, 1996, σ. 37, Skinner, 

1990, σ. 303, Taylor, 1989, σσ. 171- 172).  

 

Η) ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σύµφωνα µε το έργο Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 2007, 

Κουσκουβέλης Η., η εθνική οµοιογένεια, η κοινωνική συνοχή και το εθνικό 

φρόνηµα, αποτελούν κατά τους Nicholas Spykman και Hans Morgenthau 

συντελεστές διεθνούς ισχύος για τα κράτη. Κάποια από τα πολλά νοήµατα 

που προσδιορίζουν την ισχύ στις διεθνείς σχέσεις την παρουσιάζουν ως 

«…δυνατότητα να ενεργεί κανείς θετικά ή αρνητικά…πάνω σε κάποιον ή σε 

κάτι.» ή ως δύναµη του να ασκείται επιρροή (Κουσκουβέλης, 2007, σ. 140, 

142, 147). Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση παραγόντων ισχύος, η ενότητα 

του πληθυσµού αποτελεί υλικό συντελεστή ισχύος. Επίσης το σταθερό 
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πολιτικό σύστηµα, που θα πρέπει να περιλαµβάνει τη µέριµνα για την ενότητα 

των πολιτών, λειτουργικό συντελεστή ισχύος (Κουσκουβέλης, 2007, σ. 159, 

169-170). 

Για τον Charles Taylor η πολιτειακή αρετή αντιστοιχεί και σε κάποια 

µορφή πατριωτισµού. Αυτή βασίζεται σε ταυτότητα που διαθέτουν και άλλοι, η 

οποία ταυτίζεται και µε συγκεκριµένους κοινούς σκοπούς. Ο πατριώτης δεν 

είναι αφοσιωµένος γενικά στην υπεράσπιση της ελευθερίας όλων. Αισθάνεται 

δεσµούς αλληλεγγύης µε τους συµπατριώτες και αντιλαµβάνεται κοινούς 

στόχους, αξίες και ιδανικά µε αυτούς. Αγωνίζεται για τη διατήρηση της 

γλώσσας και κουλτούρας, των παραδόσεων, ηθών και εθίµων του τόπου του. 

Το κράτος κατά τον Alan Patten πρέπει να βοηθά στη διατήρηση όλων αυτών. 

Το να µην το κάνει εγκυµονεί κινδύνους στη συνοχή, που µπορούν να 

οδηγήσουν σε διαφόρων ειδών εξασθενήσεις και επιβολές ισχυρότερων ή 

αναπτυσσόµενων πολιτισµικών, οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών 

στοιχείων, µε συνέπεια τη σταδιακή απώλεια κυριαρχίας (Patten, 1996, σσ. 

39-42, Taylor, 1989, σ. 166, σσ. 176-178).  

Σχετική µε τον σύγχρονο πατριωτισµό και αξιοσηµείωτη µπορεί να 

θεωρηθεί η κατηγοριοποίηση κρατών-κοινωνιών στο σύγχρονο δυναµικό 

διεθνές πλαίσιο, που ο Τούρκος διεθνολόγος Αχµέτ Νταβούτογλου αναλύει 

στο βιβλίο του Το Στρατηγικό Βάθος, 2010. Η ανάλυσή του αποτελεί δείγµα 

ορθολογικής και ρεαλιστικής διαπίστωσης για το πώς τελικά κινούνται 

σύγχρονα τα έθνη-κράτη. Βάσει τριών τύπων ψυχολογίας ξεχωρίζει τις 

σύγχρονες κοινωνίες ως εξής:  

Υπάρχουν αυτές που υιοθετούν στατική στάση αδράνειας µέχρι την 

αποκατάσταση της διεθνούς σταθερότητας. Τη στάση αυτή ακολουθούν 
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κοινωνίες χωρίς αυτοπεποίθηση, που δε µπορούν να προσανατολίσουν το 

δυναµισµό τους εντός δυναµικού διεθνούς πεδίου. Πορεύονται αναµένοντας 

να περάσει ο χρόνος δράσης των διεθνών δυνάµεων, και εν τω µεταξύ 

αναζητούν λύσεις ανάκτησης της χαµένης τους αυτοπεποίθησης, 

προσπαθώντας να ελέγξουν την όποια εναποµένουσα κοινωνική τους 

δυναµική. Προφυλάσσονται από το διεθνές σθένος προσπαθώντας 

ταυτόχρονα να φυλάξουν τους τοπικούς τους χώρους.   

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στα κράτη που παρασύρονται από τον 

διεθνή δυναµισµό χωρίς να καταφέρνουν να αξιοποιούν τα στοιχεία της 

όποιας ισχύος τους. Τη στάση αυτή υιοθετούν κοινωνίες που βλέπουν τις 

διεθνείς εξελίξεις ως ποτάµι και την υπόστασή τους ως απλό αντικείµενο που 

θα παρασυρθεί σε αυτό, ανίκανες να αυτοπροσδιοριστούν ως ενεργά στοιχεία 

των εξελίξεων. Εδώ υπάρχει πρόβληµα προσδιορισµού ταυτότητας αλλά και 

αδιαφορία για την κατάσταση. Το κράτος είναι αποκοµµένο από την κοινωνία 

και προσπαθεί να παρακολουθήσει τις παγκόσµιες τάσεις. Η κοινωνία είναι 

αποκοµµένη από τον τοπικό χώρο ύπαρξής της και αναζητά ευκαιρία 

απορρόφησης σε παγκόσµιους τόπους ύπαρξης.  

Τέλος υπάρχουν τα κράτη που προσπαθούν να µετατρέψουν τα 

δυναµικά τους στοιχεία σε παράγοντες ισχύος στα πλαίσια της διεθνούς 

δυναµικής. Αυτές οι κοινωνίες αντλούν δυνάµεις από την ιστορία και τη 

γεωγραφία τους, αναπτύσσουν στρατηγικές ικανότητες, µετατρέπουν το 

δυναµισµό τους σε ισχύ και καταφέρνουν να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναµική 

µε ισορροπηµένο τρόπο. Ο χρόνος γι’ αυτού του είδους δρώντες έχει αξία για 

το µέλλον και οι ανεκµετάλλευτες στιγµές αντιµετωπίζονται ως ανεπανάληπτες 

ευκαιρίες. Λειτουργούν σα να βρίσκονται σε «ιστορικό περίπατο» ως κοινωνία 
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και προσπαθούν να αξιοποιήσουν την κατάλληλη ώρα και µε τον κατάλληλο 

τρόπο τα δυναµικά στοιχεία τους. Νοηµατοδοτούν σύµφωνα µε τις συνθήκες 

τη σχέση τοπικών και παγκόσµιων χώρων ύπαρξης, ώστε να αποτελέσουν 

φορείς της δυναµικής αλλαγής και να κληροδοτήσουν στις νέες γενιές 

κατάλληλο περιβάλλον ώστε να σταθούν µε υπερηφάνεια (Νταβούτογλου, 

2010, σσ. 38-40).   

Μη κρατικά υποκείµενα, όπως πολυεθνικές εταιρείες, περιφερειακές 

και διεθνείς οργανώσεις, έχουν δηµιουργήσει µεγάλο πρόβληµα 

εναρµονισµού µεταξύ των υφιστάµενων µακρο-στρατηγικών παγκόσµιας 

κλίµακας και των µικρο-στρατηγικών τοπικής κλίµακας. Παραγωγικότητα και 

δραστηριότητα στον τοµέα της τεχνολογίας αποτελούν τις βαρύτερες 

παραµέτρους ισχύος για ένα κράτος, παράδειγµα η ηγεµονία των ΗΠΑ 

(Νταβούτογλου, 2010, σ. 60).  

Η παγκόσµια κοινότητα διανύει περίοδο µετάβασης από την «παλαιά 

οικονοµία» της µαζικής βιοµηχανικής παραγωγής στη «νέα οικονοµία» αυτή 

της γνώσης, πληροφοριών και τεχνολογικής καινοτοµίας. Επίσης περίοδο 

που οι εθνικές οικονοµίες έχουν χάσει σηµαντικό µέρος του ελέγχου του 

οικονοµικού τους πεπρωµένου, λόγω της ανάπτυξης πολυεθνικών 

συνεργασιών, της τεχνολογικής διάχυσης και τις ανεξέλεγκτες ροές 

κεφαλαίων. Το µέγεθος της ανάπτυξης των παραπάνω καθιστά επίκαιρη την 

ανάπτυξη υπερεθνικών νορµών και θεσµών, αλλά παράλληλα ανησυχεί 

καθώς σχετίζεται µε όλο και περισσότερη απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, 

όσο πιο µακριά από τη νέου τύπου οικονοµία βρίσκονται κάποια κράτη 

(Galston, 2005, σσ. 121-122, σ. 128, 138).  
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Οι κοινωνίες µε στρατηγική νοοτροπία που καταφέρνουν να 

ακολουθούν τις µεταβαλλόµενες παγκόσµιες συνθήκες, αναπαράγουν έννοιες, 

µέσα και µορφές, µε αποτέλεσµα να συµµετέχουν ενεργά στη διεθνή ισχύ. Οι 

κοινωνίες που η στρατηγική νοοτροπία τους έχει υποχωρήσει, φθείρουν την 

εθνική τους συνείδηση θέτοντας σε κίνδυνο την ύπαρξή τους. Όσες  

υποτιµούν την εθνική τους συνείδηση και την αντιλαµβάνονται ως νοοτροπία 

που περιθωριοποιεί άλλες κοινωνίες, περιθωριοποιούνται οι ίδιες και 

αποκόπτονται από την κοινή ανθρώπινη συνείδηση.  Όταν δεν υπάρχει 

στρατηγική κατεύθυνση οι επιµέρους νίκες που µπορεί να επιτευχθούν δε 

µπορούν να έχουν καθοριστικά αποτελέσµατα (Νταβούτογλου, 2010, σσ. 68-

69). 

Η αυτοπεποίθηση µιας χώρας και το όραµά της για το µέλλον 

σχετίζεται µε το κατά πόσο καταφέρνει να συγχρονίζεται µε τις εξελίξεις σε 

επίπεδο διεθνών σχέσεων, την ψυχολογία των διαπραγµατευτών της και της 

ικανότητάς τους να παίρνουν πρωτοβουλίες. Οι πολιτικοί ηγέτες µε όραµα 

διαµορφώνουν την επικαιρότητα και καθιστούν τη χώρα τους στοιχείο 

επιρροής. Οι χώρες που παραµέλησαν την εξωτερική τους πολιτική από 

έλλειψη πολιτικής βούλησης και αφέθηκαν στο έλεος των διακυµάνσεων 

χάνοντας το συγχρονισµό τους, εγκλωβίζονται σε πολύπλοκη 

πραγµατικότητα, αναγκάζονται σε παλινδροµικές αντιδράσεις, σε µια 

επικαιρότητα που καθορίζεται από άλλους. Οι πολιτικές ελίτ των χωρών 

αυτών είναι οπωσδήποτε άπειρες, χωρίς όραµα, µε αµυντική και αντιδραστική 

συµπεριφορά παρά επιθετική και αποφασιστική. Μένουν στην αφάνεια και 

έλλειψη πρωτοβουλιών. Επειδή η συµµετοχή στο πολιτικό προσκήνιο απαιτεί 

υπεύθυνες πολιτικές, υιοθετούν παθητική πολιτική στάση η οποία τους 
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αναγκάζει σε ανεξέλεγκτη σύναψη σχέσεων, υπό το φόβο της 

περιθωριοποίησής τους από το διεθνές σύστηµα. Βαδίζουν τρεκλίζοντας στη 

σκιά των άλλων, αντί να επιχειρήσουν αξιοπρεπή, µελετηµένη και 

αποφασιστική πορεία που η γεωγραφία και ιστορία κάθε κοινωνίας επιτρέπει 

(Νταβούτογλου, 2010, σ. 71, 73). 

Ο καλός στρατηγικός σχεδιασµός και η πολιτική βούληση επιτρέπει σε 

µια χώρα να σχηµατίσει ισχύ µε τα σταθερά και µεταβλητά της δεδοµένα πολύ 

ανώτερη από τις δυνατότητές της. Σταθερά δεδοµένα είναι η ιστορία, 

γεωγραφία, πολιτισµός, πληθυσµός και µεταβλητά-δυναµικά η τεχνολογική 

ανάπτυξη, η στρατιωτική ικανότητα και γενικότερα η οικονοµική ικανότητα. Η 

αντίθετη στάση µπορεί να καταστήσει µια χώρα µε σηµαντικές δυνατότητες 

κατώτερη της πραγµατικής της κλίµακας. Βασική παράµετρος της στρατηγικής 

ισχύος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Ιστορία και γεωγραφία είναι σταθερά 

στρατηγικά στοιχεία, ή αργά µεταβαλλόµενα. Το στοιχείο του καλλιεργηµένου 

ανθρώπου είναι αυτό που µπορεί να τα αξιοποιήσει, ενώ το στοιχείο του 

ακαλλιέργητου θα τα µετατρέψει σε µειονεκτήµατα. Παράδειγµα αποτελούν οι 

Γερµανοί. Ο Φρειδερίκος Β΄ αξιοποίησε τη διασπορά των Γερµανών εντός 

των ορίων της Αγίας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, που υπήρχε ως µειονέκτηµα 

της ιστορίας και γεωγραφίας τους από την εποχή του Καρλοµάγνου έως το 

18ο αιώνα. Βίσµαρκ και Γουλιέλµος Β οικοδόµησαν µια παγκόσµια δύναµη. Ο 

Χίτλερ δηµιούργησε πανίσχυρο κράτος βάσει αυτής της κληρονοµιάς, και στη 

συνέχεια την κατέστρεψε εξαιτίας της κακής χρήσης της συγκριµένης 

γερµανικής ιστορίας και γεωγραφίας (Νταβούτογλου, 2010, σ. 48, 75).  

Σύµφωνα µε τους Laborde, Maynor και Pettit, η ρεπουµπλικανική 

ιδιότητα του πολίτη δεν υποστηρίζει τον αλόγιστο εθνικισµό που απαντά στη 
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φράση «η χώρα µου είτε για καλό είτε για κακό» (“my country for good or ill”), 

αλλά έναν κριτικό πατριωτισµό του «η χώρα µου για τις αξίες που 

συνειδητοποιεί ή θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ή η χώρα µου για τις 

ελευθερίες που µου εξασφαλίζει» (“my country for the values it realizes (or 

should realize)”) (Laborde-Maynor, 2008, σ. 15, Pettit, 1997, σ. 260). 

Ο Miller ασχολήθηκε µε τη σύνδεση εθνικής ταυτότητας και 

ρεπουµπλικανικής ιδιότητας του πολίτη. Ως έθνη ορίζει τις κοινότητες µεγάλης 

κλίµακας, εντός των οποίων οι πολίτες ταυτίζονται µεταξύ τους εξαιτίας 

κοινών ιστορικών εµπειριών, κοινής γλώσσας, κοινών χαρακτηριστικών και 

ευρύτερων πολιτισµικών χαρακτηριστικών. Η εθνικότητα πρέπει να θεωρείται 

ότι απαντά στην ερώτηση του γιατί να αισθανθώ ότι έχω δεσµούς µε κάποιους 

ανθρώπους σε σχέση µε κάποιους άλλους, και να ανήκω σε πολιτική 

κοινότητα µε αυτούς; Στις εθνικές κοινότητες αναγνωρίζονται υπευθυνότητες 

αµοιβαίας βοήθειας. Εξαιτίας όλων αυτών οι οµοεθνείς τείνουν να 

εµπιστεύονται περισσότερο µεταξύ τους παρά σε σχέση µε άλλους. Οι 

παραπάνω σχέσεις κοινότητας και αµοιβαιότητας συνάδουν µε τη 

ρεπουµπλικανική ιδιότητα του πολίτη µιας και απαντούν στην απαίτηση για 

κοινή αφοσίωση και εργασία για την πολιτεία. Η εθνική ταυτότητα µπορεί να 

θεωρηθεί βάση της ρεπουµπλικανικής ιδιότητας του πολίτη (Miller, 2008,  σσ. 

142-143).  

Το ζήτηµα της εθνικής ταυτότητας όµως είναι πολύ σύνθετο. Η 

παραπάνω υπόθεση δεν είναι απόλυτη καθώς στα παραδείγµατα του Καναδά 

και της Ελβετίας χωρίς να υπάρχει κοινή εθνική κουλτούρα, υπάρχει κοινή 

συναίσθηση ιδιότητας του πολίτη. Γιατί οι γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής 

καταγωγής Ελβετοί δεν επέλεξαν να προβάλλονται ως Γάλλοι, Γερµανοί και 
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Ιταλοί; Η απάντηση είναι γιατί το να είσαι Ελβετός κατάφερε να θεωρείται κάτι 

ξεχωριστό το οποίο µάλιστα δεν προϋποθέτει την αποκοπή από 

οποιεσδήποτε ρίζες (Miller, 2008,  σ. 144). Κάνει λόγο για Ευρω-

ρεπουµπλικανισµό (Euro-republicanism), θέτοντας την υπόθεση εάν οι αξίες 

του ρεπουµπλικανισµού µπορούν να ευδοκιµήσουν µεταξύ των ευρωπαίων 

της Ε.Ε., να οδηγήσουν σε ευρωσύνταγµα και να συνυπάρξουν παράλληλα 

µε τις εθνοκεντρικές αντιλήψεις (Miller, 2008, σ. 133). 

Πάντως ο Miller συµπεραίνει ότι το χτίσιµο της ταυτότητας σύµφωνα µε 

το έθνος-κράτος είναι πρακτική που δε µπορεί να συνεχιστεί όπως συνέβαινε 

παλαιότερα στις σύγχρονες φιλελεύθερες κοινωνίες, ειδάλλως καταπατώνται 

θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα και δικαιώµατα µειονοτήτων. Ούτε πρέπει οι 

διαφορετικές ταυτότητες να αντιµετωπίζονται ως απειλή για την υπάρχουσα 

προγενέστερη, εφόσον δε δίνουν αφορµές για κάτι τέτοιο (Miller, 2008, σ. 

145).  

Και ο Habermas όµως υποστήριξε ότι η κοινωνική αλληλεγγύη και 

δικαιοσύνη, απαραίτητα στοιχεία για την ιδιότητα του πολίτη, προϋποθέτουν 

κράτη µε εθνική βάση. Μόνο η εθνική συνείδηση δένει την κοινή κληρονοµιά, 

γλώσσα και γενικά ιστορία και δηµιουργεί αίσθηµα υπεύθυνης στάσης µεταξύ 

συµπολιτών. Αυτές οι αντιλήψεις όµως θα πρέπει να συνυπολογίζουν σε 

επίπεδο σύγχρονου κόσµου την επαφή των εθνών-κρατών µε την 

πολυπολιτισµικότητα και τις δυνάµεις παγκοσµιοποίησης. Στις δεδοµένες 

συνθήκες παγκοσµιοποίησης το αποτέλεσµα της κοινής συνείδησης 

ενισχύεται από τον συνταγµατικό πατριωτισµό (constitutional patriotism). Η 

πολιτική κουλτούρα µιας χώρας αποκρυσταλλώνεται στο σύνταγµά της. Κάθε 

εθνική κουλτούρα ερµηνεύει µε ξεχωριστό τρόπο τις συνταγµατικές αρχές της 
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σύµφωνα µε τα ειδικά ιστορικά της στοιχεία. Ο συνταγµατικός πατριωτισµός 

προκύπτει από αυτή τη διεργασία και µπορεί να αντικαθιστά τον εθνικισµό. 

Πολλοί όµως, ιδίως οι προερχόµενοι πιο πολυπολιτισµικά κράτη ή ενώσεις 

κρατών, κρίνουν ότι δεν επαρκεί ως συστατικό για την ανάπτυξη κοινωνικών 

δεσµών και υγιούς εθνικής συνείδησης στις σύγχρονες πολύπλοκες κοινωνίες 

(Habermas, 1998, σ. 113, 118, 226, Miller, 2008,  σσ. 147-148). 

Πρέπει να προσδιοριστεί τι µπορεί να αποτελεί σύγχρονη ερµηνεία για 

το πώς µπορεί να εκφράζεται ο υγιής πατριωτισµός στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Η έννοια πέφτει θύµα παλαιότερων δογµατικών αντιλήψεων, κακών 

εκφάνσεων εθνικισµού, µε αποτέλεσµα να καταπνίγονται τα θετικά στοιχεία 

της από ακραίες ψευδο-πατριωτικές στάσεις. Πατριωτισµός δε σηµαίνει 

υψώνω τη σηµαία στο όνοµα της ανωτερότητάς µου και πολεµάω τους 

αλλόφρονες, ή προσκολλώµαι στο παρελθόν µε έµφαση την στρατιωτική 

ιστορία αγνοώντας τα βήµατα προόδου του παρόντος. Παράδειγµα υγιούς 

πατριωτισµού θα µπορούσε να είναι η υποστήριξη τοπικών στοιχείων της 

οικονοµίας και η γενικότερη επένδυση στα ντόπια πολιτισµικά στοιχεία. Ο 

πατριωτισµός πρέπει να αποσυνδεθεί από τις στείρες και ζηµιογόνες 

αντιλήψεις της ενοχοποίησης και αποκλεισµών που χρησιµοποιούν ακραίες 

οργανωµένες οµάδες στις δυτικές κοινωνίες, ώστε να αξιοποιηθούν οι 

χρήσιµες αξίες που διαθέτει.  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

Θ.) ΝΕΟ-ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ι) Η «Πολιτειακή Οικονοµία» 

Μια επαρκής σύγχρονη πολιτική θεωρία πρέπει να προβάλει 

απαραίτητα πρότυπο οικονοµικής διαχείρισης. Οι σύγχρονοι ρεπουµπλικάνοι 

υποστηρίζουν την «πολιτειακή οικονοµία», ένα πρότυπο οικονοµίας που 

συνάδει µε την αφοσίωση στη δηµόσια κοινή πραγµατικότητα και την 

αυτοκυριαρχία - αυτοδιαχείριση των ατόµων (Dagger, 2006, σ. 156). Βασική 

ιδέα για τη σύγχρονη ρεπουµπλικανική οικονοµία, της οποίας οι καταβολές  

ξεκινούν από τον Rousseau, είναι ότι ελευθερία και ανεξαρτησία έχουν υλικές 

βάσεις και οι πολίτες έχουν δικαιώµατα επί αυτών (Dagger, 2006, σ. 167). 

Οι µετασοσιαλιστικές νοµιµοποιούµενες από το λαό κοινωνίες θα 

πρέπει, πέρα από το να εγγυώνται βασικές ατοµικές ελευθερίες και να 

υιοθετούν κάποια φόρµα δηµοκρατικής αυτο-κυβέρνησης, να είναι συµβατές 

µε οικονοµικό σύστηµα που παράγει βιώσιµη ανάπτυξη και µοιράζει παρά 

συγκεντρώνει τα αποτελέσµατά του (Galston, 2005, σ. 125). Σύµφωνα µε τον 

William Galston, όσο µακρά είναι η περίοδος οικονοµικής αδράνειας 

(economic stagnation) µιας κοινωνίας, τόσο επιβλαβή είναι τα αποτελέσµατα 

για την κοινότητα καθώς απελευθερώνονται και καλλιεργούνται αντιµαχόµενες 

δυνάµεις µεταξύ ατόµων και οµάδων (Galston, 2005, σ. 164).   

 

ΙI) Άµβλυνση ανισοτήτων 

Επειδή πρωταρχικά ο ρεπουµπλικανισµός είναι θεωρία ιδιότητας του 

πολίτη, κρίνεται από πολλούς µέχρι και αδιάφορος για θέµατα κοινωνικο- 

οικονοµικής ισότητας και δικαιοσύνης (Goodin, 2003, σ. 62, Laborde-Maynor, 
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2008, σ. 20). ∆εν ισχύει κάτι τέτοιο. Ασχολείται µε την οικονοµική ευηµερία 

των πολιτών λόγω του ότι αυτή σχετίζεται µε την ελευθερία, την 

ελαχιστοποίηση πιθανοτήτων κυριαρχίας και την ανάπτυξη ανεµπόδιστων 

επιλογών (Pettit, 1997, σ. 163).  

Οι ρεπουµπλικάνοι βρίσκονται σε συµφωνία µε τις σύγχρονες 

προσπάθειες της νέας αριστεράς να υπερασπιστεί ότι οι οικονοµικές 

ανισότητες αποδυναµώνουν την αξία του ενεργού πολίτη και τις προσπάθειες 

της νέας δεξιάς να πείσει ότι οι πολιτικές πρόνοιας συχνά αποτελούν 

παράγοντα φθοράς της πολιτειακής αρετής και όχι µόνο (Kymlicka, 2006, σ. 

443).  

Κατά τον Sandel, οι ανισότητες διαφθείρουν πλούσιους και φτωχούς 

και καταστρέφουν τους απαραίτητους δεσµούς κοινότητας που προάγουν την 

αυτοκυριαρχία (Laborde-Maynor, 2008, σ. 21, Sandel, 1996, σ. 330). Κάποιος 

που υστερεί σε οικονοµικούς πόρους ή φυσικά χαρίσµατα, η έκταση των 

ελεύθερων επιλογών του είναι µικρή. Οι παροχές του κράτους δίνουν 

κοινωνικοοικονοµική ανεξαρτησία σε αυτά τα άτοµα και περιορίζουν την 

κυριαρχία που σε κάθε άλλη περίπτωση υφίστανται (Pettit,1997, σ. 159-160). 

Οι Kymlicka και Dworkin διαπιστώνουν ότι όλες οι σύγχρονες πολιτικές 

θεωρίες που θέλουν να φαίνονται λογικοφανείς κάνουν λόγο για ισότητα. Οι 

πρώιµοι ρεπουµπλικάνοι όπως ο Αριστοτέλης, Rousseau, Harrington τόνισαν 

τον κίνδυνο του κοινωνικού διαχωρισµού των πολιτών σε πλούσιους και 

φτωχούς. Σε αυτές τις συνθήκες οι φτωχοί δεν έχουν τη δυνατότητα να 

πετύχουν κατάσταση ανεξαρτησίας, που η ίση ιδιότητα του πολίτη απαιτεί. 

Όσο οι ανισότητες µεγεθύνονται τόσο δε µπορεί να διαµορφωθεί κοινή 

συνείδηση µεταξύ πλουσίων και φτωχών ώστε να αντιλαµβάνονται και 
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υπερασπίζονται τα δηµόσια συµφέροντα. Αντίθετα ωθούνται στο να αθετούν 

τις υποχρεώσεις τους στα θέµατα δικαίου και κοινωνικής αλληλεγγύης, 

προκύπτουν ανοµοιότητες και στην πολιτική επιρροή και τελικά διαβρώνεται 

σηµαντικά η αξία της ίσης ιδιότητας του πολίτη. ∆εν είναι στόχος των 

ρεπουµπλικάνων η υλική ισότητα των πολιτών, αλλά η άµβλυνση των 

ανισοτήτων πλούτου, οι οποίες ενοχοποιούνται επειδή απειλούν την πολιτική 

ισότητα. Επιδιώκεται η απεξάρτηση από την «οικονοµική σκλαβιά» του να µη 

µπορεί κάποιος να αποκτήσει κάποιο βασικό αγαθό, η οποία τον καθιστά το 

ίδιο ανελεύθερο σε σύγκριση µε το να του επιβάλλονταν απαγόρευση από το 

νόµο. Πολιτική ισότητα σηµαίνει απελευθέρωση από την εξάρτηση και 

κυριαρχία που ασκούν κάποιοι πολίτες σε άλλους (Berlin, 1969, σ. 3, Dagger, 

2006, σσ. 154-155, Goodin, 2003, σ. 62, Laborde-Maynor, 2008, σ. 21, Pettit, 

1997, σ. 161). Η ελευθερία των ισχυρότερων θα πρέπει κατά περίπτωση να 

θυσιάζεται για να εξασφαλίσει ελευθερία στους πιο αδύνατους (Berlin, 1969, 

σ. 5).   

Ας υποθέσουµε ότι είναι αποδεκτές στην κοινωνία οι συµβάσεις που 

αποδίδουν περιουσιακά στοιχεία στα άτοµα και έχουν και νοµική βάση (Pettit, 

2006, σ. 138). Το καθεστώς νόµιµης ιδιοκτησίας όµως ευνοεί όσους έχουν 

χαρίσµατα ή κληρονοµήσαν περιουσία. Αυτοί είναι σε θέση να απολαµβάνουν 

περισσότερο τη ρεπουµπλικανική ελευθερία ως µη-κυριαρχία, αλλά δε 

σηµαίνει ότι έχουν δικαίωµα κυριαρχίας επί όσων µειονεκτούν. Οι δεύτεροι 

πρέπει να προστατεύονται από την άσκηση αυθαιρεσίας των πρώτων (Pettit, 

2006, σ. 140). Η ελευθερία ως µη-κυριαρχία βρίσκεται σε συµφωνία µε τη 

θεωρία του εξισωτισµού (egalitarianism). Συνδέεται µε την ενίσχυση των 

αδυνάτων έναντι των ισχυρών. Η αύξηση-συγκέντρωση των πόρων για 
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κάποιους ισοδυναµεί µε µείωση για άλλους. Η ελευθερία ως µη κυριαρχία 

είναι παραγωγική στο µέτρο που δεν επιτρέπει τη διόγκωση αυτού του είδους 

των ανισοτήτων. Αν υπάρχει δυνατότητα παροχών, προτιµάται να συµβεί 

υπέρ των αδυνάτων. Εφόσον το καθεστώς ιδιοκτησίας παράγει ανισότητες µε 

τρόπο που πλούσιοι και ισχυροί έχουν δικαιοδοσία πάνω στους πιο 

αδύνατους, η αξία της ελευθερίας ως µη-κυριαρχία υποστηρίζει την 

ενεργοποίηση αναδιανεµητικών πολιτικών και περιορισµών στις οικονοµικές 

δυνάµεις (Pettit, 2006, σ. 141). 

Η ρεπουµπλικανική πολιτική θεωρία συµφωνεί µε την πρωτοβουλία 

του κράτους για αναδιανοµή και την επιβολή οικονοµικών περιορισµών κατά 

των κοινωνικά ισχυρών, καθώς πιστεύει ότι µ’ αυτό τον τρόπο αµβλύνονται οι 

ανισότητες και ενισχύεται η γενική κοινωνική ελευθερία. Η συγκεκριµένη 

πολιτική γραµµή δε συµφωνεί όµως µε την πλήρη υλική ισότητα, άποψη που 

θεωρείται ακραία. Εργάζεται πάντως πάνω στα προβλήµατα που 

οπωσδήποτε παράγει η οικονοµική ανισότητα και η φτώχεια. Πιστεύει ότι η 

άσκηση κρατικής πολιτικής και η ύπαρξη συντάγµατος πρέπει να 

«θεραπεύουν» τέτοια θέµατα. Σε αυτή την πολιτική στάση αντιδρούν οι 

ελευθεριστές που βλέπουν την αναδιανοµή και τους περιορισµούς ως 

ανεπιθύµητο κρατικό παρεµβατισµό. Γι’ αυτήν την κατεύθυνση πολιτικής οι 

ελευθεριστές ισχυρίζονται ότι κάποιοι επωφελούνται από κλοπή 

ιδιοκτησιακών στοιχείων άλλων, και αποδίδουν στο κράτος κατηγορία 

εγκληµατία (Pettit, 2006, σ. 141, 145).    

Το ερώτηµα που διατυπώνει ο Dagger είναι εάν η κατά τον Pettit 

προστασία από την κυριαρχία που οραµατίζεται για τη ρεπουµπλικανική 

κοινωνία είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς καθεστώς υλικής ισότητας 
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(Dagger, 2006, σ. 153). Ο Michael Sandel πιστεύει στην προώθηση πολιτικής 

οικονοµίας επικεντρωµένης στην ιδιότητα του πολίτη και στην εγκατάλειψη της 

ατοµιστικής φιλελεύθερης ρύθµισης στο θέµα της αναδιανεµητικής 

δικαιοσύνης. Ο Cass Sunstein, κινούµενος στη ίδια γραµµή, υποστηρίζει την 

αξία της ιδιότητας του πολίτη και ελπίζει στη διάσωσή της από τον ξεπεσµό 

που έχει υποπέσει σε επίπεδο σολιψιστικού2 καταναλωτισµού (Dagger, 2006, 

σ. 152, ∆ιαµαντίδης, 2003, σσ. 266-267). 

 

III) Κοινωνικές παροχές 

Ο Freud έγραψε ότι η κατοχή αγαθών προσφέρει δύναµη στο άτοµο 

και αφορµή να εκµεταλλευτεί τον πλησίον του. Ο αποκλεισµένος από την 

κατοχή αγαθών είναι σίγουρο ότι θα εξεγερθεί µε εχθρότητα απέναντι στον 

καταπιεστή κατέχοντα (Freud, 2005, σ. 77).  

Το να µην ευνοεί το κράτος την παροχή πολιτικών δικαιωµάτων και την 

εξασφάλιση ελευθερίας από παρεµβάσεις σε ανήµπορους, άρρωστους και 

αµόρφωτους, είναι σα να αδιαφορεί για τη δυσµενή κατάστασή τους. Η 

ανάπτυξη της ελευθερίας τους προϋποθέτει βοήθεια, π.χ. εκπαιδευτική, 

φαρµακευτική κ.ο.κ. (Berlin, 1969, σ. 4). Οι πολίτες πρέπει να λαµβάνουν 

κάποιο βασικό εισόδηµα ως ελάχιστο της πολιτειακής τους υπόστασης και 

ανεξαρτησίας (Laborde-Maynor, 2008, σ. 21). Αποτελεί κοινωνική υποχρέωση 

η πρόνοια για τις ευπαθείς οµάδες που δε µπορούν προσωρινά ή µόνιµα να 

συνεισφέρουν στην οικονοµία (Galston, 2005, σ. 160). 

Καλώς ή κακώς υπάρχουν δεξιότητες, αρετές και πόροι που είναι 

κατανεµηµένοι στους ανθρώπους από γεννήσεώς τους, δηλαδή εκ της 

                                                 
2 εγωκεντρικού – ατοµικιστικού από το solus=µόνος + ipse= ο ίδιος. 



 67 

φύσεως. Λογικά οφείλουν να εξασκούν, αξιοποιούν και να εκµεταλλεύονται 

όλα αυτά ανεµπόδιστα. Κάτι τέτοιο όµως δηµιουργεί πολλά εµπόδια στην 

ισότιµη εξάσκηση των ίδιων παραγόντων από άλλους κοινωνικούς εταίρους, 

οι οποίοι είχαν την ατυχία να υστερούν χωρίς να φταίνε σε τίποτα οι ίδιοι 

(Kymlicka, 2006, σ. 150, www.businessdictionary.com/definition/baseline-

scenario.html).  

Η πολιτειακή οικονοµία πρέπει να εγγυάται στα µέλη της κάποιο είδος 

κοινωνικής υποστήριξης, η οποία δίδεται µετά από ενδελεχή προγραµµατισµό 

και υπόκειται σε έλεγχο απόδοσης. Το πρόβληµα µε αυτά τα προγράµµατα 

είναι να µη καταλήγουν ως παροχή ελεηµοσύνης και δηµιουργίας εξάρτησης 

από αυτή την εύνοια. Οι οικονοµικές παροχές αυτού του είδους θα πρέπει να 

είναι στο ελάχιστο δυνατό σηµείο, το οποίο θα αντιστοιχεί σε κάλυψη βασικών 

αναγκών. Προκύπτουν είτε υπό όρους, είτε άνευ όρων, αν και οι νεο-

ρεπουµπλικάνοι αντιµετωπίζουν τη δεύτερη περίπτωση µε φειδώ. Ουσιώδης 

στόχος της πολιτειακής οικονοµίας είναι να ενθαρρύνει τη διαµόρφωση αυτο-

κυβερνώµενων και όχι εξαρτηµένων, αδρανών πολιτών. Η παροχή βασικού 

εισοδήµατος συµπίπτει µε προϋποθέσεις για τον ευεργετούµενο, όπως η 

κινητοποίηση για την εύρεση εργασίας και η παροχή δηµόσιας υπηρεσίας. 

Παραδείγµατα αυτής της νοοτροπίας παροχών είναι οι παροχές για 

παραγωγικές νέες επιχειρήσεις, για ποιοτικότερη περαιτέρω εκπαίδευση, 

επιδοτήσεις για εγκατάσταση σε συγκεκριµένες περιοχές, διευκόλυνση για 

περίθαλψη εξαρτώµενων µελών οικογένειας και η µε χρονικό περιορισµό 

βοήθεια των ανέργων (Dagger, 2006, σ. 166, Pettit, 2006, σ. 145, Walzer, 

1983, σ. 92). 
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Οι συγκεκριµένες αντιλήψεις συνάδουν µε τον λεγόµενο «τρίτο δρόµο», 

ο οποίος στα θέµατα πρόνοιας απορρίπτει τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη του 

«να τα βγάζει πέρα ο καθένας µόνος του», αλλά και τη σοσιαλδηµοκρατική 

του κράτους πρόνοιας τύπου «γκουβερνάντας». Η εναλλακτική του αφορά το 

«κράτος εργασιακής πρόνοιας», του οποίου το νόηµα συνοψίζεται στη φράση 

«να βοηθάµε τους ανθρώπους να βοηθήσουν τους εαυτούς τους», ή όπως το 

έθεσε ο πρώην πρόεδρος των Η.Π.Α. Bill Clinton «να ορθοποδήσουν και όχι 

να αποφύγουν τα προβλήµατα» (Heywood, 2006, σελ. 95). 

 

IV) Φορολογική αντίληψη 

Για τους υπέρµαχους της αρνητικής ελευθερίας η φορολογία είναι 

εγγενές κακό, κακής µορφής παρεµβατικότητα. Η φορολογική πολιτική θα 

πρέπει να έχει µεγάλο αντάλλαγµα µη-παρέµβασης. Για τους 

ρεπουµπλικάνους η φορολογία δε θεωρείται ως κάτι τόσο αποδοκιµαστέο και 

επίδειξη κυριαρχίας από το κράτος. Ναι µεν περιορίζει το πεδίο που οι 

φορολογούµενοι απολαµβάνουν τις επιλογές τους, καθώς τους στερεί από 

πόρους, αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς κακού τύπου κυριαρχία. Είναι πολιτικά 

πιο αισιόδοξοι από τους κλασικούς φιλελεύθερους, λιγότερο δύσπιστοι 

απέναντι στο κράτος και πιο ριζοσπάστες όσον αφορά την κοινωνική πολιτική. 

Για παράδειγµα, οι κλασικοί φιλελεύθεροι, επειδή χρησιµοποιούν κατά 

βούληση το ζήτηµα της απουσίας παρέµβασης, συνήθως δεν ενδιαφέρονται 

για το γεγονός ότι οι εργοδότες είναι σε θέση να παρεµβαίνουν από λίγο έως 

πολύ αυθαίρετα επί των εργαζοµένων (Pettit, 1997, σσ. 148-149).  

Θεωρούν απαραίτητους τους περιορισµούς στους πλούσιους και 

ισχυρούς για την ενίσχυση της ελευθερίας των υπολοίπων. Η επιτυχία σε 
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αυτό βασίζεται στη φορολόγηση του πολυτελούς βίου (Oldfield, 1990, όπως 

αναφέρεται στον Pettit, 1997, σ. 117). Η παράδοση του ρεπουµπλικανισµού 

πάντα σχετίζονταν µε τη φορολόγηση του πολυτελούς τρόπου διαβίωσης και 

την πρόνοια για την περίπτωση που πλούσιοι επηρεάζουν µε διεφθαρµένο 

τρόπο δηµόσιους αξιωµατούχους, κατευθύνοντάς τους κατά των 

ασθενέστερων πολιτών (Pettit, 1997, σ. 163).     

Βασικός ρόλος του κράτους είναι να επεµβαίνει για να διορθώνει τις 

αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το 

οποίο εκ των πραγµάτων βρίθει ανισοτήτων, σύµφωνα µε την αξία της 

ελευθερίας ως µη-κυριαρχία. Επίσης να ελέγχει το κατά πόσο περιέχουν 

όρους αθέµιτης εκµετάλλευσης τα «συµβόλαια» ή συµφωνίες και τις 

καταχρήσεις που συµβαίνουν στην αγορά. Η αγορά χρήζει πολιτικής 

ρύθµισης κατά τη ρεπουµπλικανική σκέψη (Pettit, 2006, σ. 144). Η ρύθµιση 

απαραίτητα περιλαµβάνει αναγκαστική επιβολή φορολογίας σε πρόσωπα και 

εταιρείες, καθώς χωρίς τη φορολογία το κράτος είναι ανίκανο να κάνει 

οτιδήποτε (Pettit, 2006, σ. 145). Η νοµιµοποίηση της φορολογίας µπορεί να 

τεκµηριωθεί και µε το γεγονός ότι όλοι όσοι δραστηριοποιούνται 

επαγγελµατικά, κατά κάποιο τρόπο ιδιοποιούνται πόρους κοινούς που 

ανήκουν στην κοινότητα και θα πρέπει να καταβάλλουν κάποιο αντίτιµο γι’ 

αυτό.  

Τα ατοµικά αποκτήµατα δεν είναι τόσο αµιγώς και δικαιωµατικά 

ατοµικά όσο φαίνονται. Η ρυθµιστική παρέµβαση από το κράτος δε θεωρείται 

για τους ρεπουµπλικάνους τόσο κακή όσο η ιδιωτική ολοκληρωτική κατίσχυση 

(Pettit, 2006, σ. 145). Η κρατική παρέµβαση δεν είναι αυθαίρετη γιατί 

επεµβαίνει στο όνοµα κοινά αποδεκτών συµφερόντων, ενώ οι ιδιωτικές 
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οµάδες για τα ίδια συµφέροντα. Η παρέµβαση που δεχόµαστε από ιδιωτικές 

οµάδες τείνει να είναι αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη, γι’ αυτό χρειάζεται η 

επέµβαση του κράτους (Pettit, 2006, σ. 146). 

Άλλο θέµα της νεο-ρεπουµπλικανικής αντίληψης για την φορολογία 

σχετίζεται µε τον κληρονοµικό πλούτο. Υπέρ του φόρου κληρονοµίας, καθώς 

η κληρονοµιά του πλούτου όσο προχωρά διευρύνει ανισότητες και τα 

φαινόµενα κυριαρχίας. Κατά τον Rawls, η κληρονοµιά πρέπει να ελέγχεται 

ώστε να ενισχύεται η διασπορά της πραγµατικής περιουσίας και των 

παραγωγικών πόρων. Όµως επιβολή φόρου κληρονοµιάς µπορεί να γίνεται 

µέχρι ενός σηµείου, διότι πλήττει την κοινότητα µε την έννοια ότι µπορεί να 

εµποδίσει την πορεία υγειών οικογενειακών επιχειρήσεων που συνδέονται µε 

την ανάπτυξη ενός τόπου. Ισορροπηµένη επιλογή αποτελεί η προοδευτική 

φορολόγηση και οι φοροαπαλλαγές για συγκεκριµένου τύπου επιχειρήσεις 

(Dagger, 2006, σ. 164). 

Η προοδευτική φορολογία σχετίζεται και µε την κατανάλωση για την  

αποτροπή υπερβολών που αφορούν σε σπατάλες και πολυτέλειες. Το 

φορολογικό σύστηµα που υποστηρίζει ο νεο-ρεπουµπλικανισµός τίθεται κατά 

της σπατάλης σε είδη πολυτελείας. Παρόλο που δε θεωρείται 

ρεπουµπλικάνος, ο Thomas Hobbes είναι από τους πρώτους που 

υπερασπίστηκαν τους φόρους κατανάλωσης και την αποταµίευση, η οποία 

βοηθά: α) στο να είναι διαθέσιµα µέσω του τραπεζικού συστήµατος τα 

κεφάλαια προς χρήση για δηµόσιες υποθέσεις, β) στην αύξηση των 

δυνατοτήτων επένδυσης στην οικονοµία και γ) στην αποτροπή δανεισµού. Οι 

φόροι κατανάλωσης έχουν σκοπό στην ενίσχυση της τάσης για αποταµίευση. 
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Η τάση αυτή προάγει την ανεξαρτησία, σε αντίθεση µε την υπερχρέωση που 

αφαιρεί ανεξαρτησία (Dagger, 2006, σ. 165).  

 

V) Στάση απέναντι στην αγορά 

Κατά τον Gerald Gaus, οι νεο-ρεπουµπλικάνοι ηγούνται της 

µετασοσιαλιστικής κριτικής της ηθικής νοµιµοποίησης των δυνάµεων της 

αγοράς, η οποία στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι σχέσεις της αγοράς είναι 

µεν ελεύθερες και ηθικές, αλλά µέχρις ενός σηµείου. Οι νεο-ρεπουµπλικάνοι 

δεν απορρίπτουν την αγορά και το βασισµένο στην ατοµική ιδιοκτησία 

οικονοµικό καθεστώς όπως οι σοσιαλιστές. Η αξία που βλέπουν σ’ αυτή 

σχετίζεται µε την προσωπική περιουσία, για την οποία ο Ρουσσώ επέµενε ότι 

εγγυάται την αυτάρκεια και ανεξαρτησία των πολιτών. ∆έχονται την αγορά 

αλλά όχι τη διαµόρφωση της κοινωνίας σύµφωνα µε αυτήν. Η αγορά δε 

µπορεί από µόνη της να εξασφαλίζει διευρυµένη και ίση απουσία κυριαρχίας. 

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της είναι που τους προβληµατίζουν. Όταν κάποιος 

έχει κάτι που περισσεύει και προσεγγίζεται από κάποιον άλλον που έχει 

ανάγκη τον πρώτο µε σκοπό τη συναλλαγή, όλα φαίνονται ελεύθερα και 

ηθικά. Το πρόβληµα προκύπτει όταν οι συνθήκες της συναλλαγής αποκτούν 

τα εξής χαρακτηριστικά: Ο πρώτος είναι ο µόνος που διαθέτει κάποιο 

απαραίτητο αγαθό και το πουλάει σε υπερβολική τιµή στο δεύτερο, σε σηµείο 

που η υπερκοστολόγηση δηµιουργεί σ’ αυτόν πρόβληµα. Οι ρεπουµπλικάνοι 

διαφωνούν µε την αγοραστική κοινωνία όπου οι σχέσεις αγοράς αφήνονται να 

διεισδύουν σε κοµµάτια της ζωής που δε πρέπει, µε αποτέλεσµα να 

επικρατούν, διαφθείρουν και κακοµαθαίνουν (Dagger, 2006, σσ. 157-158, 

Gaus, 2003, σ. 64, Laborde-Maynor, 2008, σ. 21).  
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Η οικονοµία της αγοράς θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως απαραίτητη 

αλλά όχι επαρκής από µόνη της συνθήκη της φιλελεύθερης δηµοκρατίας 

(Galston, 2005, σ. 125).  

Ο Galson κάνει λόγω για «civic life», πολιτειακή ζωή στα πλαίσια 

δυτικού τύπου φιλελεύθερων δηµοκρατικών κοινωνιών της αγοράς, την οποία 

συνδέει µε διαδικασίες και οργανώσεις εθελοντικής και συλλογικής δράσης 

(Galston, 2005, σ. 128).  Κρίνοντας από την ιστορία, γενικώς η κοινωνική ζωή 

σε αυτού του είδους τις κοινωνίες είναι ήρεµη και σταθερή. ∆ηλαδή οι 

περισσότεροι πολίτες υπακούν το νόµο τις περισσότερες φορές, το επίπεδο 

και οι εντάσεις που προκαλούν διαφωνίες είναι χαµηλό και οι κυβερνήσεις 

απολαµβάνουν νοµιµότητα. Παράλληλα υπάρχει και ανησυχία γι’ αυτό που 

φαίνεται ως εξασθένηση της πολιτειακής ζωής. Η συµµετοχή των πολιτών σε 

θέµατα πολιτικής και κοινωνίας παρακµάζει, όπως και η εµπιστοσύνη προς 

τις κυβερνήσεις. Όλο και λιγότεροι νέοι άνθρωποι ασχολούνται µε κοινά 

θέµατα, τα γκρουπ µεµονωµένων συµφερόντων όλο και αυξάνονται και αυτό 

που λέµε κοινωνική αλληλεγγύη φθίνει. Πολλοί αναλυτές ενοχοποιούν την 

αγορά γι’ αυτά τα αποτελέσµατα. Υποστηρίζουν πως οι δυνάµεις της αγοράς 

έχουν διεισδύσει διαβρωτικά στον τοµέα της πολιτικής, ο οποίος πρέπει να 

µένει διακριτός. Οι λόγοι που αυτή η σχέση είναι διαβρωτική είναι ότι οι 

αγορές αποσκοπούν στο ιδιωτικό συµφέρον ενώ η πολιτική απαιτεί αφοσίωση 

στο κοινό συµφέρον, και επίσης οι αγορές προάγουν τον άκρατο ατοµικισµό 

ενώ η πολιτική πρέπει να ενθαρρύνει τις κοινές δράσεις. Οι αγορές 

καταστρέφουν δηµιουργικά για να αναπτυχθούν, ενώ η πολιτική χρειάζεται 

σταθερότητα που βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη διατήρηση της παράδοσης 

(Galston, 2005, σ. 130). 



 73 

Ο νεο-ρεπουµπλικανισµός πιστεύει στο δικαίωµα των ανθρώπων να 

έχουν ανεµπόδιστες επιλογές, σε πεδίο που αυτές όλο και 

πολλαπλασιάζονται και ποικίλλουν, παράλληλα όµως αντιλαµβάνεται όρια. Η 

ανταγωνιστική αγορά αποτελεί παράδειγµα ελεύθερων, πολλαπλασιαζόµενων 

επιλογών. Υπό αυτό το πρίσµα οι ρεπουµπλικάνοι συνδέονται µε 

φιλελεύθερους και ελευθεριστές. Η διαφορά τους είναι ότι κάνουν λόγο για 

όρια στην αγορά, ώστε αυτή να σέβεται και ενισχύει την κοινωνική ελευθερία 

των ατόµων, επιτρέποντάς τους να διατηρούν προσωπική «προστατευµένη» 

περιοχή. Πολλά πράγµατα δεν είναι και δε µπορούν να είναι αντικείµενα 

αγοραπωλησίας. ∆εν έχουν πρόβληµα µε τις αγορές, µέχρι το βαθµό που δεν 

επηρεάζουν καταστρεπτικά και δε διαφθείρουν άλλες σφαίρες της κοινωνικής 

πραγµατικότητας/ των κοινωνικών σχέσεων. Αµφιβάλλουν ότι από µόνες τους 

οι αγορές µπορούν να λειτουργούν στην απαραίτητη κατ’ αυτούς βάση 

πολιτειακής αρετής, διαβούλευσης, πολιτικής ισότητας και ελευθερίας των 

ατόµων µε στοιχεία αυτοκυριαρχίας (Dagger, 2006, σ. 158, Pettit, 2006, 

σ.134, Walzer, 1993, σσ. 99-103). 

Οι συνθήκες που οραµατίζονται οι νεο-ρεπουµπλικάνοι για την αγορά 

είναι: α) απουσία «ληστρικής» τιµολογιακής πολιτικής (no predatory pricing), 

β) απουσία χειραγώγησης της αγοράς (αθέµιτος ανταγωνισµός), γ) απουσία 

εµπορίου βάσει εσωτερικής πληροφόρησης (insider trading), δ) απουσία 

διακρίσεων-αποκλεισµών σε συνδυασµό µε πειθαρχία σε νόµιµες ρυθµίσεις, 

ε) συµπεριφορά τυπική ανεξάρτητα µε το ποιος εξυπηρετείται, στ) απουσία 

σχέσεων εργασίας µε συνθήκες «έµµισθης σκλαβιάς» και στ) οι ανισορροπίες 

στην οικονοµική δύναµη και ιδιοκτησία να µην οδηγούν σε επιβολή 

αυθαίρετης κυριαρχίας στη διάρκεια συναλλαγών στην αγορά (ακραίο 
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παράδειγµα αποτελεί ο εκβιασµός των καταστηµαταρχών της νύχτας από 

παράτυπες οµάδες ασφάλειας) (Pettit, 2006, σ. 142). 

Σε καµία περίπτωση η στάση των νεο-ρεπουµπλικάνων απέναντι στην 

αγορά δεν είναι σοσιαλιστική, δηλαδή προς την κατάργηση ή το δραστικό 

περιορισµό της. Η προσωπική περιουσία προϋποθέτει αγορά. Η ατοµική 

ιδιοκτησία αποτελεί αξία που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και αυτοκυριαρχία 

των ατόµων και πρέπει να υφίσταται όσο το δυνατόν ευρέως, γιατί προάγει 

την ιδιότητα του πολίτη. Συµµερίζονται την αριστοτέλεια άποψη ότι τα άτοµα 

πρέπει να έχουν περιουσία, η οποία θα υπόκειται σε ρύθµιση από την 

κυβέρνηση, µε «βλέµµα» προς το κοινό καλό (Dagger, 2006, σ. 160) . Ο John 

Rawls µιλά για ιδιοκτησιακή δηµοκρατία (property owning democracy), η 

οποία υπερέχει και του “laissez faire” και του προσανατολισµένου στο κράτος 

πρόνοιας καπιταλισµού. Οι θεσµοί αυτού του συστήµατος δουλεύουν για να 

διασκορπίζουν κατά κάποιο τρόπο πλούτο και κεφάλαια, ώστε να 

αποτρέψουν µια µικρή µερίδα της κοινωνίας από το να ελέγχει την οικονοµία 

και εµµέσως την πολιτική ζωή. Η ισορροπία αυτή επιτυγχάνεται όχι µόνο µε 

αναδιανεµητική πολιτική, αλλά και µε προσπάθεια για διάχυση των 

παραγωγικών πόρων και επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, µέσω της 

εκπαίδευσης και άσκησης προσωπικών δυνατοτήτων. Ο Dagger πιστεύει ότι 

η νεο-ρεπουµπλικανική πολιτειακή οικονοµία πρέπει να έχει την µορφή της 

ρωλσιανής, δηµοκρατικής βασισµένης στην ιδιοκτησία οικονοµίας. Η αγορά 

έχει σε αυτή σηµαντικό ρόλο, αλλά υπόκειται σε δυναµικούς περιορισµούς 

(Dagger, 2006, σσ. 160-161). 

Η αγορά υφίσταται για φιλελεύθερους και ελευθεριστές ως κατεξοχήν 

πεδίο εντός του οποίου τα άτοµα απολαµβάνουν την ελευθερία. Ειδικότερα 
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την ελευθερία µε την αρνητική της έννοια, αυτή που συνάδει µε απουσία κάθε 

µορφής παρεµβατισµού (noninterference). Ο Pettit επιδιώκει στο άρθρο του 

«H Ελευθερία στην Αγορά» (Freedom in the Market) να δει την αγορά υπό 

διαφορετικό πρίσµα, χωρίς  να κατακρίνει  ελευθεριστές και φιλελεύθερους. Ο 

ρεπουµπλικανισµός εισάγει στο πεδίο της αγοράς την έννοια της ελευθερίας 

ως µη κυριαρχία. Υποστηρίζει την ύπαρξη κανονιστικών περιορισµών στα 

πεδία της αγοράς όπως τις συναλλαγές, την ιδιοκτησία και ρυθµιστικές 

παρεµβάσεις επί αυτών, µακριά από ακραίες αντιλήψεις του τύπου «η 

ιδιοκτησία αποτελεί κλοπή» ή «η φορολογία αποτελεί κλοπή» (Pettit, 2006, 

σσ. 131-132).  

Συµφωνεί γενικώς ότι η αγορά αντιστοιχεί σε πεδίο όπου ο 

καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανεµπόδιστα. Οι επιλογές αυτές 

όλο και πληθαίνουν, καθώς υφίστανται σε πεδίο συνεχούς ανταγωνισµού 

(Pettit, 2006, σ. 131). Οι συναλλαγές στην αγορά είναι εθελοντικές και 

προκύπτουν µε σχέσεις ανταπόδοσης µεταξύ ανθρώπων, συγκεκριµένα 

προσφοράς έναντι ανταµοιβής. Οι ανταµοιβές τυπικά τουλάχιστον δεν έχουν 

βίαιο χαρακτήρα. ∆ε σχετίζονται µε τιµωρίες ή απειλές. ∆ηλαδή επιρροή 

αγοράς και καταναγκαστική πίεση φαίνεται να απέχουν µεταξύ τους. Εκτός αν 

λάβουµε υπόψη τη σχέση προσφοράς-ανταµοιβής ως τάση παρέµβασης, 

οπότε προσδίδουµε διάσταση κυριαρχίας στην οικονοµική συναλλαγή (Pettit, 

2006, σ. 143). 

Ο εξαναγκασµός µε την απειλή τιµωρίας και η αξίωση για ανταµοιβή 

στην αγορά θα πρέπει να διακρίνονται κατά τον Pettit. Στη δεύτερη 

περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε προσφορά που µπορεί κάποιος να 

αρνηθεί. Εξαναγκασµός υπάρχει όταν παρεµβαίνει παράγοντας επιρροής που 
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προτρέπει σε συναλλαγή (Pettit, 2006, σ. 143). Όπως και να ’χει 

αγοραπωλησία και απειλή απέχουν µεταξύ τους. Η προσφορά στην αγορά 

κατά τους ρεπουµπλικάνους δεν απειλεί το status κάποιου. Η απειλή ορίζεται 

ως κάτι ξένο µε τα προσωπικά συµφέροντα. Σχετίζεται και µε κάποια πηγή 

κυριαρχίας και ελέγχου (Pettit, 2006, σ. 144). Συνήθως εντός αυτής τα άτοµα 

συναλλάσσονται από θέσεις µη-κυριαρχικές και χωρίς καταναγκασµούς 

(Pettit, 2006, σ. 147). 

Για τους ελευθεριστές η αγορά αποτελεί πεδίο πολιτειακής αρετής. Η 

πρωτοβουλία και ανεξαρτησία καλλιεργούνται µε το ελεύθερο εµπόριο, την 

αποδυνάµωση των συνδικαλιστικών σωµατείων, την απουσία νοµικής 

παρέµβασης και φόρων, την αποδυνάµωση του κράτους πρόνοιας. Η επίθεση 

που διεξάγουν στο κράτος πρόνοιας στηρίζεται στη θεωρία της ιδιότητας του 

πολίτη. Λέγεται ότι αυτό καλλιεργεί την παθητικότητα και εξάρτηση όσων 

ευεργετεί. Η αγορά ωθεί τα άτοµα στην αυτοσυντήρηση. Η αποτελεσµατική 

πολιτική πρόνοιας πρέπει να οδηγεί τους πολίτες σε δυνάµενους να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ως πολίτες και όχι να τους 

αδρανοποιεί. Οι παροχές πρόνοιας πρέπει να συνδεθούν µε υποχρεώσεις 

όπως η ανταποδοτική εργασία για τα βοηθήµατα. Οπότε οι αγορές προάγουν 

αρετές όπως η ανεξαρτησία, πρωτοβουλία, αλλά και κοσµιότητα. Όσοι δεν 

επιδεικνύουν κοσµιότητα στην αγορά διακρίνοντας τους συναλλασσόµενους 

µειονεκτούν ανταγωνιστικά (Kymlicka, 2006, σσ. 425-426). Αυτή η λειτουργία 

της αγοράς ως πεδίο καλλιέργειας πολιτειακής αρετής έχει όρια, καθώς από 

ένα σηµείο και µετά ξεπέφτει σε απληστία και οικονοµική ανευθυνότητα, κατά 

τον Jeoff Mulgan. Η αγορά αδυνατεί να αναπτύξει αισθήµατα δικαιοσύνης και 

κοινωνικής ευθύνης (Kymlicka, 2006, σ. 426, Mulgan, 1991, σ. 39). 
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Οι ρεπουµπλικάνοι σχετικά µε την παρέµβαση του κράτους στην 

οικονοµία δε τη βλέπουν ως κάτι που πρέπει εξαρχής να εκλαµβάνεται ως 

αρνητικό. Η αγορά δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως κάτι φυσικό, αλλά ως 

θεσµός και δηµιούργηµα µε πολιτική χροιά. Επίσης οι συναλλαγές που 

προκύπτουν από την αγορά µπορεί να στηρίζονται σε άδικες συνθήκες, οπότε 

οι δηµοκρατίες θα πρέπει µε νόµιµο τρόπο να επιβάλλονται στις αγορές ώστε 

να θεραπεύουν τις κυριαρχικές σχέσεις που ευνοεί (Laborde-Maynor, 2008, σ. 

21).   

Η κρίση χρέους της εποχής µας, η οποία σε µεγάλο βαθµό διαθέτει 

παγκόσµιες διαστάσεις, προσφέρει έδαφος για ξεχωριστή προσέγγιση του 

ζητήµατος της µη πραγµατικής αγοράς. ∆ηλαδή της αγοράς των 

χρηµατοπιστωτικών προϊόντων χωρίς αντίκρισµα, τα οποία και φαίνεται να 

ευθύνονται καθοριστικά για την προαναφερόµενη τωρινή κατάσταση. Η αγορά 

που συνήθως αποτελεί µέχρι τώρα θέµα της πολιτικής φιλοσοφίας κυρίως 

αναφέρεται σε συνθήκες πραγµατικής παραγωγικής αγοράς. Ίσως θα πρέπει 

να αναλυθεί ξεχωριστά ο τύπος της παραοικονοµίας των swaps, που φαίνεται 

να οδηγεί σε καταστροφές και να σχετίζεται µε τη διαφθορά του ακραίου 

ελευθερισµού. ∆ιανύουµε την εποχή που σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα 

επιβεβαιώνεται η υλιστική προσέγγιση του Μαρξ, η οποία ξεχώρισε τον 

καθοριστικό ρόλο του οικονοµικού παράγοντα, ως ρυθµιστικό για τις 

πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισµικές συνθήκες. Βλέπουµε ότι µπροστά στην 

παρακµή και την ασθένεια των οικονοµιών, λόγω τις απόσπασής τους από 

την πραγµατική παραγωγή, όλοι οι υπόλοιποι τοµείς της πραγµατικότητας 

διαβρώνονται µε ταχύτατους ρυθµούς σε σηµείο εξάλειψης. Παράδειγµα 
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αποτελεί η κατάσταση που βρίσκεται η Ε.Ε., όπου µπροστά στην κρίση του 

νοµίσµατος δε φαίνεται να µετράει τίποτε άλλο. 

 

VI) Αγοραστική δύναµη και πολιτική επιρροή 

Η επιτυχία στην αγορά πολύ εύκολα εξαργυρώνεται σε πολιτική 

ανισότητα. Όσο οι ελεύθερες αγορές οδηγούν σε ανισότητες πλούτου και ο 

πλούτος µπορεί να χρησιµοποιείται για να αγοράζει επιρροή, κάποια άτοµα  

θα έχουν πολύ παραπάνω πολιτική επιρροή από άλλους. Οι νεο-

ρεπουµπλικάνοι δεν οραµατίζονται την πλήρη ισορροπία σε πολιτική επιρροή 

µεταξύ όλων των ατόµων, αλλά δε µπορούν να δεχτούν ότι η ύπαρξη ή µη 

πλούτου καθορίζει αυτού του είδους την ανισότητα. Για χάρη της πολιτικής 

ισότητας επιδιώκουν τον έλεγχο των πολιτικών επιπτώσεων του πλούτου και 

της διαρκούς διεύρυνσης των ανισοτήτων που πηγάζουν από αυτόν (Dagger, 

2006, σ. 158, Goodin, 2003, σ. 62). 

Στο σηµείο που η ελευθερία είναι θέµα αυτοκυριαρχίας και 

ανεξαρτησίας, όποιος διαθέτει χρήµατα και χρόνο µπορεί να διεκδικήσει 

πολιτική επιρροή ή να επηρεάσει όσους έχουν πολιτική επιρροή. Όσοι 

στερούνται αυτών των πόρων µειονεκτούν ως προς αυτά (Dagger, 2006, σ. 

158). Επίσης όσο λιγότερα έχει κάποιος προς προώθηση στην αγορά, τόσο 

λιγότερα θα πάρει και από αυτή, µε συνέπεια να µειώνεται η δυνατότητα να 

ελέγχει τη ζωή του. Κάποιος που έχει ανάγκη αγαθό που µονοπωλείται στην 

αγορά βρίσκεται σε θέση εξαρτηµένης συναλλαγής, δηλαδή εξάρτησης από 

την καλή θέληση του δυνατότερου. Αυτή η κατάσταση, εκτός από 

εκµετάλλευση, αποτελεί και κακού τύπου ανελευθερία, που πλήττει την 

αξιοπρέπεια του εξαρτηµένου (Dagger, 2006, σ. 158-159). 
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Από την σκοπιά της πολιτικής διαβούλευσης, οι αγορές κατηγορούνται 

ότι τείνουν να οδηγούν σε διαπραγµατεύσεις για το παζάρεµα προς χάριν 

προσωπικών συµφερόντων, αντί να συµµετέχουν σε διαβούλευση προς 

επίρρωση επίτευξης ευρύτερων συµφωνιών. Έτσι ο πολίτης ξεπέφτει σε 

πολίτη – καταναλωτή που αµφιβάλει εάν αξίζει να σπαταλά χρόνο και 

ενέργεια για να παρακολουθεί δηµόσιες υποθέσεις και να συµµετέχει σ’ αυτές. 

(Dagger, 2006, σ. 159).  

Ο αυτόνοµος πολίτης δεν πρέπει να µένει σε αποµόνωση από τους 

υπόλοιπους. Συµµετέχει µε ταπεινοφροσύνη στις δράσεις της πολιτείας του. 

Για να συµβεί όµως αυτό απαιτείται συνείδηση κοινότητας και δεσµών. 

Εκπαίδευση και εργασία µπορούν να καλλιεργήσουν αυτή τη συµπεριφορά, 

αλλά δεν είναι από µόνα τους αρκετά  (Dagger, 2006, σ. 163). 

Σε αυτή τη θέση ανθίσταται η θεωρία της «κοινής επιλογής» (public 

choice), η οποία αποτελεί ερµηνεία κάποιων νεοφιλελεύθερων 

οικονοµολόγων για την πολιτική συµπεριφορά, όπως οι James Buchanan, 

Gordon Tullock, Kenneth Arrow.  Όπως το έθεσε ο Buchanan, public choice 

σηµαίνει «πολιτική χωρίς ροµαντισµούς» (politics without romance).  

Αντιµετωπίζουν µε σκωπτικό τρόπο την συµβατική, όπως την αποκαλούν, 

έννοια των «κοινών συµφερόντων», για τα οποία δήθεν αγωνίζονται οι 

αξιωµατούχοι ως φιλεύσπλαχνοι δηµόσιοι λειτουργοί, ώστε να ικανοποιήσουν 

τη θέληση του λαού. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι οδηγούνται 

από τα προσωπικά τους συµφέροντα όπως και να ‘χει, είτε πρόκειται να 

κινηθούν σε επίπεδο ιδιωτικής οικογενειακής πραγµατικότητας, είτε στη 

σφαίρα της πολιτικής. Το κίνητρο ισούται µε προσωπικό συµφέρον. Το άτοµο 

αποτελεί το αντικείµενο της πολιτικής ανάλυσης και οργανώσεις που 
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απαντούν στις λέξεις κοινότητα, λαός, κοινωνία απορρίπτονται. Οι άνθρωποι 

δεν είναι άγγελοι. Ενδιαφέρονται απλά για συνταγµατικούς θεσµούς που θα 

τους προστατεύσουν να επιδιώξουν τους προσωπικούς τους στόχους 

(http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice.html).     

Συνεχίζοντας τον αντίλογο στο πνεύµα της προαναφερόµενης άποψης, 

Max Weber και Joseph Schumpeter υποστήριξαν ότι οι ισχυρές κοινωνικές 

δυνάµεις των ελίτ δεν επιτρέπουν την ενεργή συµµετοχή του λαού στη 

δηµοκρατία και υπονοµεύουν την ατοµική ή και συλλογική ανάπτυξη. Σε 

περιβάλλον σύγχρονης βιοµηχανικής κοινωνίας η δηµοκρατία δε µπορεί παρά 

να είναι περιοριστική. Υπάρχει απλά ως µέσο εκλογής αντιπροσώπων. Ο 

Weber µιλά όµως και για δικαίωµα απαλλαγής του λαού από τους ανίκανους 

ηγέτες (Held,1995,σ.147,162). Οι δύο έβλεπαν τον ορθολογισµό ως το βασικό 

στοιχείο του σύγχρονου περίπλοκου κόσµου, στον οποίο µπορεί να σταθεί 

µόνο ένα περιοριστικό µοντέλο δηµοκρατίας. Αυτό εκλέγει την «κυβέρνηση 

ειδικών» η οποία είναι η µόνη που µπορεί να ρυθµίσει και ελέγξει τις κρατικές 

και διοικητικές υποθέσεις (Held,1995,σ.171).  

Όλες αυτές οι συνθήκες καθιστούν τις λαϊκές µάζες παθητικές, χωρίς να 

δίνουν ευκαιρίες ενεργής και ουσιαστικής συµµετοχής. Συν τις άλλοις λόγω 

του συναισθηµατισµού των µαζών υπάρχει αδυναµία κατανόησης των 

δηµοσίων θεµάτων, οπότε ο ουσιαστικός ρόλος τους περιορίζεται στην εκλογή 

ηγετών. Η δηµοκρατία παροµοιάζεται µε την αγορά και από το Weber, όπου 

προσφέρεται για ανάδειξη µέσω ανταγωνισµού των λίγων ισχυρότερων και 

περιορισµό των πολλών αδυνάτων (Held,1995,σσ.160-161). 

Ο Schumpeter δεν εκτιµούσε το µέσο πολίτη για τις πολιτικές και 

γενικότερα πνευµατικές ικανότητές του. Πίστευε ότι για να πετύχει µια 
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κυβέρνηση θα πρέπει να περιορίσει το ρόλο του λαού. Επίσης θεωρούσε το 

λαό επιρρεπή σε συναισθηµατικές παρορµήσεις. Τα ζητήµατα εσωτερικής και 

εξωτερικής πολιτικής είναι πολύ αποµακρυσµένα από τους περισσότερους και 

έτσι πολλοί είναι αυτοί που απέχουν από την πραγµατικότητα. Ελλείψει της 

αίσθησης υπευθυνότητας που πηγάζει από την άµεση ενασχόληση κυριαρχεί 

η άγνοια. Η εµπλοκή του µέσου πολίτη µε την πολιτική γίνεται µέσω 

ανορθολογικών προκαταλήψεων και συναισθηµατισµών (Held,1995,σ.169-

170). ∆εν είναι επίσης αποδεκτή η άποψη της κλασικής θεωρίας ότι τα άτοµα 

µπορούν να συµµετέχουν στα πολιτικά ζητήµατα. Υποστηρίζει ότι όταν 

τίθενται πολιτικά ζητήµατα στον πολίτη παρουσιάζει µειωµένη αίσθηση της 

πραγµατικότητας, γίνεται παρορµητικός και προβάλλει ασυνάρτητα 

επιχειρήµατα. Η πνευµατική του απόδοση είναι χαµηλή και χαρακτηρίζεται 

από παιδιάστικο τρόπο ανάλυσης και επιχειρηµατολογίας. Ταυτόχρονα 

επηρεάζεται και εύκολα σε θέµατα πολιτικής. Αυτό που παρουσιάζεται ως 

βούλησή του ονοµάζεται από τον Schumpeter «εξαρτηµένη µεταβλητής 

πολιτικής διαδικασίας», δηλαδή προϊόν και όχι κινητήριος ανεξάρτητη δύναµη 

της πολιτικής διαδικασίας (Schmidt, 2004, σ.224 - 225). 

 

VII) Πολιτειακή αρετή και οικονοµική συµπεριφορά-καταναλωτισµός 

Ο Alexis de Tocqueville στο έργο του Democracy in America (1835-

1840) αναφέρει ότι οι µοντέρνες, µετα-φεουδαρχικές και δηµοκρατικά 

οργανωµένες κοινωνίες απειλούνται από τον ατοµικισµό και την 

ανοµοιογένεια. Τύπος κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από ατοµικισµό και 

ασθενή ανάπτυξη συνεργασιών για την κοινότητα οδηγεί σε πολίτευµα 

συγκεντρωτικό και δεσποτικό, περιτυλιγµένο µε τη νοµιµοποίηση που δίνει η 
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εκλογή από την πλειοψηφία. ∆εν πρέπει οι πολίτες να αφήνουν τα θέµατά 

τους στο έλεος του ισχυρού κράτους, αλλά να παίρνουν πρωτοβουλία και να 

συνεργάζονται µε σκοπό την αποκεντρωµένη διαχείριση των κοινών τους 

θεµάτων. Ο Tocqueville βασίζει αυτό το ενδιαφέρον και πράξη στους νόµους, 

αλλά κυρίως σε αυτό που ονοµάζει συνήθειες της καρδιάς «habits of the 

heart» (Forst, 2007, σ. 455, Maynor, 2003, σ. 192, Tocqueville, 2003, σ. 336). 

Οι απόψεις διίστανται σχετικά µε το αν πρέπει να αντιµετωπιστούν 

ήθος ή αρετή ως επίκτητα η έµφυτα χαρακτηριστικά και σε ποιο βαθµό. Κατά 

την αριστοτέλεια θεωρία, η αρετή δεν είναι κάτι έµφυτο αλλά κάτι που 

αναπτύσσεται µε την εξάσκηση και εκπαίδευση. Καθοριστικός είναι και ο 

ρόλος την οικογένειας. Όπως και να προκύπτουν, αποτελούν τάσεις που 

πρέπει να καλλιεργούνται. Το κράτος ευθύνεται γι’ αυτό και το σύστηµα 

νόµων µπορεί να αποτελεί µέσο για τέτοιου είδους συµπεριφορά. Αυτό 

προϋποθέτει όµως και προϋπάρχουσες κατάλληλες κοινωνικές συνήθειες, 

των οποίων η ανάπτυξη ευνόησε την παραγωγή καλής νοµοθεσίας (Galston, 

2007, σ. 845). Η ανθεκτικότητα (toughness) κατά τον Galston, είναι 

πνευµατική κατάσταση που αποδεικνύει αρετή. Σύµφωνα µε την αριστοτέλεια 

θεωρία, είναι το µέσο για να επιβιώνει κάποιος µεταξύ ακραίων καταστάσεων 

(Galston, 2005, σ. 75-76).  

Αν οι άνθρωποι είναι κοινωνικά και πολιτικά όντα, που θέλουν να ζουν 

σε σύγχρονη κοινωνία, πρέπει να συνεργάζονται και η πολιτειακή αρετή είναι 

απαραίτητη γι’ αυτό. ∆ε µπορούν τα άτοµα να επιλέξουν να µην είναι 

συνειδητοποιηµένοι πολίτες και αυτό να µην έχει κόστος (Galston, 2007, σ. 

846). 
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Οι σύγχρονοι φιλελεύθεροι δηµοκρατικοί πολίτες πρέπει να 

επιδεικνύουν ανεκτικότητα σε διαφορετικούς τρόπους ζωής, χωρίς να 

σηµαίνει ότι θα πρέπει να τους επικροτούν, ούτε καν να τους δικαιολογούν ως 

λογικούς. Πρέπει να σέβονται τους νόµους, χωρίς να υπερβάλλουν, µε την 

έννοια ότι πρέπει να συµµορφώνονται και να δέχονται το σύστηµα νόµων που 

ερµηνεύεται από δικαστικές και άλλες διοικητικές αρχές. Να υποστηρίζουν 

θεσµούς που συµβάλλουν στην παροχή ευκαιριών και την προαγωγή της 

ελευθερίας. Να διαθέτουν κάποιο επίπεδο κοινής ταυτότητας µε συµπολίτες 

και να εµπιστεύονται την πολιτική τους κοινότητα (Galston, 2007, σ. 849). Η 

επιτυχία στις κοινωνίες µε οικονοµίες της αγοράς σχετίζεται και µε τις 

συνήθειες των ατόµων και τα γνωρίσµατα των χαρακτήρων. Το σύστηµα 

πρέπει να έχει ενσωµατώσει νόρµες όπως η ειλικρίνεια, η συνέπεια και 

υπευθυνότητα (Galston, 2005, σ. 143). 

Η συνεργασία κράτους-πολιτών και τα αποτελέσµατά της είναι χρήσιµα 

για την κοινότητα και αδύνατον να επιτευχθούν µε καταναγκασµούς. Η 

συνεργασία αυτή θα πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει το στοιχείο της 

αυτοσυγκράτησης στην ιδιωτική δικαιοδοσία (Cairns – Williams, 1985, σ. 43, 

Kymlicka, 2006, σ. 403).  

Ο Freud στα τέλη της ζωής του ανέπτυξε κοινωνική θεωρία σύµφωνα 

µε την οποία ο πολιτισµός αποτελεί παράδοξο φαινόµενο, το οποίο στηρίζεται 

στον καταναγκασµό και την καταστολή των ενστίκτων. Αυτή η διαδικασία 

ξεκινά από το οικογενειακό περιβάλλον και εξελίσσεται σχηµατοποιώντας τα 

προσωπικά ηθικά συστήµατα. Αυτό που ονοµάζεται κοινωνική αλληλεγγύη 

στηρίζεται στη δηµιουργία ενοχών στο άτοµο. Η ενοχή είναι στην ουσία 

ένταση µεταξύ του Εγώ και του ασυνείδητου Υπερεγώ, το οποίο δεύτερο 
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επιβάλλει στο πρώτο αυστηρά ηθικά κριτήρια. Ο πολιτισµός φέρνει σε 

σύγκρουση την αρχή της πραγµατικότητας µε την αρχή της ηδονής ή της 

προσωπικής ευχαρίστησης. Η ανθρώπινη ψυχή βρίθει πρωτόγονων 

ενστίκτων. Παράδειγµα απελευθέρωσης αυτών αποτελεί ο πόλεµος. Τα 

πολύµορφα ανθρώπινα ένστικτα θα µπορούσαν να υπάρξουν ως µη 

καταπιεστική κοινωνία µόνο µε την παρουσία ανιδιοτελών, χαρισµατικών 

ηγετών, µε την ύπαρξη ανεπτυγµένου συστήµατος αγωγής για τη νέα γενιά 

και την απαλλαγή από τη θρησκεία (Μαρκέτος, 2002, σσ. 58-59).   

Η ικανοποίηση των ορµών είναι ευτυχία και όταν το περιβάλλον µας 

περιορίζει ως προς αυτό υποφέρουµε, καθώς µας αρνείται τον κορεσµό 

αναγκών (Freud, 2005, σ. 32). Η κοινωνία επιβάλλει  στερήσεις στο άτοµο για 

χάρη πολιτισµικών ιδανικών µε αποτέλεσµα να υποφέρει. Όσο περισσότερο 

υποφέρει το άτοµο τόσο εξελίσσεται σε νευρωτικό. Είναι ανάγκη οι κοινωνικές 

απαιτήσεις να µετριάζονται και να µην είναι απαιτητικές (Freud, 2005, σ. 43). 

Οι ικανοί για κοινοτική ζωή σε κάθε περίπτωση κάνουν και αυτοί ορµικές 

θυσίες οι οποίες όσο µεγάλες είναι τόσο µεγάλες ψυχικές διαταραχές 

δηµιουργούν (Freud, 2005, σ. 54). 

Ως πολιτισµός ορίζεται το σύνολο των επιτευγµάτων και θεσµών 

σύµφωνα µε τα οποία αποµακρύνεται ο τρόπος ζωής των ανθρώπων από 

αυτόν των ζωωδών προγόνων τους. Αυτά αποσκοπούν στην προστασία των 

ανθρώπων απέναντι στη φύση και στη ρύθµιση των σχέσεων µεταξύ τους 

(Freud, 2005, σ. 46). Η σύνδεση των ατόµων σε µεγάλες ενότητες είναι 

βασική επιδίωξη του πολιτισµού (Freud, 2005, σ. 64). 

Οι πολιτισµικές απαιτήσεις σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε την τάξη, η 

οποία αντιστοιχεί σε επαναλαµβανόµενους καταναγκασµούς, αλλά επιτρέπει 
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στον άνθρωπο να αξιοποιεί καλύτερα χώρο και χρόνο, ενώ προστατεύει και 

τις ψυχικές του δυνάµεις. Ο άνθρωπος όµως έχει φυσική τάση για αµέλεια και 

ανακρίβεια (Freud, 2005, σ. 51).     

Ο Galston τονίζει ότι η επιτυχία της δηµόσιας οικονοµικής πολιτικής 

εξαρτάται σηµαντικά από τις υπεύθυνες στάσεις των πολιτών της κοινότητας. 

Όλο το πολιτικό φάσµα συµφωνεί ότι είναι η απαραίτητη η προαγωγή της 

αξίας του υπεύθυνου πολίτη. Για παράδειγµα, όσο περισσότερο προσέχουν οι 

πολίτες την υγεία τους, τόσο το κράτος έχει δυνατότητες για 

ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, όσο διαθέτουν 

περιβαλλοντική συνείδηση, τόσο επιτυγχάνουν οι περιβαλλοντικές πολιτικές, 

όσο προσέχονται τα παιδιά και οι ηλικιωµένοι, τόσο επιτυγχάνουν πολιτικές 

πρόνοιας. Επίσης η οικονοµία υπονοµεύεται µε τον υπερβολικό δανεισµό και 

τις υπερβολικές µισθολογικές απαιτήσεις. Η ανεκτική συµπεριφορά και η 

αντίληψη περί δικαιοσύνης είναι επίσης απαραίτητα στοιχεία νοοτροπίας. Όλα 

αυτά τα έχει ανάγκη η σύγχρονη φιλελεύθερη κοινωνία προκειµένου να 

πετύχει ό,τι οραµατίζεται (Galston, 1991, σ. 220, Kymlicka, 2006, σσ. 402-

403, 439).  

Οι νεο-ρεπουµπλικάνοι κάνουν λόγο και για ευσυνείδητο καταναλωτή 

που διερωτάται, συγκρίνει και αντιδρά. Ο κοινός καταναλωτής δεν έχει λόγο 

να θυσιάζει τα προσωπικά του συµφέροντα για χάρη κοινών, και 

εκµεταλλεύεται τις προσπάθειες των άλλων χωρίς να συνεισφέρει σε κοινές 

δράσεις. Ο συνειδητοποιηµένος βλέπει την αγορά συνολικότερα σκεπτόµενος 

συνολικότερα. Βλέπει τις συµφωνίες και νόµους πίσω από αυτήν, την 

φορολογική εισφορά, τον σεβασµό των προσωπικών περιουσιακών 

στοιχείων. Όµως η σύνεση και διορατικότητα δεν είναι αρκετές ώστε να 
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εµπνεύσουν τους πολίτες-καταναλωτές. Τελικά υπερισχύει η καταχρηστική 

έννοια του καταναλωτή σε σηµείο που η κατανάλωση να ξεπέφτει σε 

διαφθορά για τον πολίτη. Η σχέση σύγχρονου καταναλωτισµού και διαφθοράς 

σχετίζεται µε την επιθυµία για όλο και µεγαλύτερα αποκτήµατα αλλά και 

πολυτέλεια. Η επιθυµία για πολυτελή βίο είναι παρέκκλιση από την ιδεαλιστική 

έννοια του πολίτη, και µπορεί να θρέψει µέχρι και τη διχόνοια µεταξύ των 

πολιτών. Στο σηµείο που η αγορά τρέφει αυτές τις συµπεριφορές είναι εχθρός 

της πολιτειακής αρετής (Dagger, 2006, σ. 159).  

Ο Jonathan Sacks επισηµάνει ότι όταν ό,τι απασχολεί τα άτοµα µπορεί 

να αγοραστεί και πουληθεί, όταν οι συµφωνίες µπορούν να αθετούνται επειδή 

δεν είναι πλέον προς το συµφέρον, όταν η δύναµη της διαφήµισης και του 

shopping µεγεθύνονται, όταν η αξία των ατόµων σχετίζεται άµεσα µε την 

οικονοµική δύναµη και κατανάλωση, τότε η αγορά καταστρέφει τις αξίες από 

τις οποίες µακροχρόνια εξαρτάται. Η αγορά αποτελεί µία απέραντα δυνατή και 

δελεαστική µηχανή που τείνει να οµογενοποιεί διαστάσεις της ανθρώπινης 

ύπαρξης και να τις µετατρέπει σε εκφράσεις αγοραστικής συνήθειας. Το 

αποτέλεσµα διαβρώνει την πολιτειακή ζωή (Galston, 2005, σσ. 143-144).  

Μπορεί οι πολιτειακοί ρεπουµπλικάνοι να βλέπουν την πολιτική 

συµµετοχή ως θετικό και µέσο για την προσωπική ανάπτυξη και 

αυτοπραγµάτωση του ατόµου. Αυτή η άποψη όµως δεν απολαµβάνει 

αποδοχής, καθώς θεωρείται ότι αυτή η δράση απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, 

επίσης πολλοί πολίτες τη βρίσκουν µέχρι και αηδιαστική και 

αναποτελεσµατική. Ενώ αντίθετα οι αγοραστικές συναλλαγές κρίνονται πιο 

αποτελεσµατικές στην επιτυχία ατοµικών σκοπών (Galston, 2005, σ. 131). 
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 Στο Democracy in America ο Tocqueville µιλά για τον ατοµισµό 

«individualism», τον οποίο ορίζει ως ήρεµο συναίσθηµα που ωθεί κάθε πολίτη 

στην αποµόνωση από τους συµπολίτες του, ιδίως τις µαζικές εκφράσεις 

(Galston, 2005, σ. 133, Tocqueville, 2000, σ. 482). Η αγορά και ο 

καταναλωτισµός συνάδουν µε την εκπλήρωση του µοντέρνου ατοµισµού. Η 

αποµόνωση των πολιτών που αποφέρει έχει συνέπεια και στη λειτουργία του 

πολιτικού συστήµατος. ∆ηµιουργεί αποστάσεις και συνεπώς αποδυναµώνει 

τη σχέση εµπιστοσύνης κυβέρνησης – κυβερνώµενων (Galston, 2005, σ. 

135). 

 

VIII) Εργασία και επαγγελµατισµός 

Στο έργο Ο Πολιτισµός Πηγή ∆υστυχίας, 1930 ο Freud ονοµάζει την 

εργασία ως την καλύτερη τεχνική της ζωής που δένει το άτοµο µε την 

πραγµατικότητα. Αποτελεί και το εργαλείο προσαρµογής του ατόµου στην 

ανθρώπινη κοινότητα δηλαδή την κοινωνία. Προσφέρει ιδιαίτερη ικανοποίηση 

όταν επιλέγεται ελεύθερα και επιτρέπει στο άτοµο να µετουσιώνει τις κλίσεις 

του. Οι άνθρωποι όµως δε δίνουν σηµασία στην εργασία ως δρόµο που 

οδηγεί στην ευτυχία και οι περισσότεροι εργάζονται εξαναγκαστικά. Το 

τελευταίο αποτελεί φυγοπονία από την οποία πηγάζουν τα δυσκολότερα 

κοινωνικά προβλήµατα (Freud, 2005, σ. 34).   

Ζήτηµα για τη νεο-ρεπουµπλικανική οικονοµία είναι µε ποιούς τρόπους 

πρέπει να περιοριστεί η αγορά ώστε να προωθούνται η πολιτική ισότητα, η 

αυτοκυριαρχία, οι διαβουλευτικές πολιτικές και η πολιτειακή αρετή. Σηµαντική 

συνισταµένη είναι το ότι µια πολιτειακή οικονοµία λαµβάνει πολύ σοβαρά 

υπόψη την εργασία και το εργασιακό περιβάλλον. Κατά τον Sandel, στη 
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ρεπουµπλικανική οικονοµική θεώρηση δεν έχει τόσο σηµασία να 

ικανοποιηθούν οι προτιµήσεις του καταναλωτή, όσο το να 

αυτοπραγµατώνονται οι εργαζόµενοι µέσω της εργασίας τους και να 

καλλιεργούν ταυτότητα αυτόνοµου πολίτη. Σε καµία περίπτωση όµως η 

δουλειά δεν πρέπει να αποκοπεί από την οικονοµική της λειτουργία, δηλαδή 

να παράγει το µέγιστο για κάλυψη ανθρώπινων αναγκών. Η πολιτειακή αρετή 

δεν πρωταγωνιστεί στο εργασιακό περιβάλλον αλλά υπάρχει και καλλιεργείται 

έµµεσα. Ο Pettit τίθεται υπέρ της αποδοκιµασίας της απασχόλησης κατά 

βούληση, σύµφωνα µε τις διαθέσεις κάθε εργοδότη και χωρίς να εξηγούνται οι 

λόγοι για το τι αποφασίζεται. Υποστηρίζει το δηµοκρατικό εργασιακό 

περιβάλλον, σε σηµείο που αξιώνει συµµετοχή των εργαζοµένων στη 

διακυβέρνηση της εταιρείας (Dagger, 2006, σσ. 162-163). 

Είναι φανερές οι καταβολές αυτής τις στάσης απέναντι στο επάγγελµα 

στο έργο του Max Weber. Στην Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύµα του 

Καπιταλισµού συνδέει έναν τύπο εγκόσµιου ασκητισµού µε οικονοµική 

συµπεριφορά. Εστιάζεται κυρίως στον αγγλικό πουριτανισµό που προέκυψε 

από τον καλβινισµό, όπως εκφράστηκε στο έργο του θρησκευτικού 

συγγραφέα Richard Baxter, όπου η καλβινιστική ιδέα του επαγγέλµατος είναι 

ανεπτυγµένη (Weber, 2006, σ. 135, Κονιόρδος, 2002, σ. 71). Η πουριτανική 

αντίληψη θεωρείται µοναδική από τον Weber ως προς το ότι προσέφερε 

θεωρία οικονοµικού ορθολογισµού. Αποτέλεσε το θεµέλιο του σύγχρονου 

οικονοµικού ανθρώπου (Weber, 2006, σ. 152). 

Παραδοσιακά οι προτεστάντες κρατούν έντονα εχθρική στάση απέναντι 

στον πλούτο επειδή θεωρούν ότι η κατοχή του χαλαρώνει τα ήθη και 

αποµακρύνει τον άνθρωπο από την εργασία (Weber, 2006, σ. 137, 
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Κονιόρδος, 2002, σ. 71). Μόνο ο εργώδης πλούτος είναι θεµιτός, δηλαδή 

αυτός που είναι αποτέλεσµα σκληρής, συστηµατικής εργασίας. Η σκληρή και 

αδιάκοπη εργασία είναι δείγµα αρετής και συνάδει µε την θρησκευτικότητα. 

Αποτελεί ασκητικό µέσο και σκοπό ζωής (Weber, 2006, σ. 138, Κονιόρδος, 

2002, σ. 71-72). Οι καρποί του πλούτου όµως πρέπει να αξιοποιούνται 

κατάλληλα µε επίσης ενάρετο τρόπο και όχι µε απερίσκεπτη κατανάλωση 

(Weber, 2006, σ. 142).  

Η εξειδίκευση στο επάγγελµα είναι επίσης σηµαντική γιατί επιτρέπει την 

εύτακτη εργασία, την τεχνική εξέλιξη και κατ’ επέκταση τη µεγαλύτερη 

απόδοση. Τα παραπάνω εξυπηρετούν και το κοινό καλό που ορίζεται στο 

Weber ως το καλό των περισσοτέρων. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει 

αστάθεια, σύγχυση, σπαταλιέται χρόνος και το άτοµο αδυνατεί να αναπτύξει 

µεθοδικό χαρακτήρα (Weber, 2006, σσ. 140-141, Κονιόρδος, 2002, σ. 72). Το 

κέρδος από την εργασία είναι επίσης δείγµα χάρης. Προϋποθέσεις για τη 

σύνδεση του επαγγέλµατος µε τη θεία χάρη είναι το αντικείµενό του να 

συµβαδίζει µε τα θρησκευτικά ήθη, να προσφέρει στην κοινωνία και να 

αντιστοιχεί σε ανταµοιβή για τον εργαζόµενο (Weber, 2006, σ. 141, 

Κονιόρδος, 2002, σ. 72). Η προτεσταντική ηθική κατά τον Weber διαµορφώνει 

ένα «ειδικά αστικό επαγγελµατικό ήθος» (Weber, 2006, σ. 154, Κονιόρδος, 

2002, σ. 74). 

Ο ασκητισµός των πουριτανών αντιτίθεται στην πραγµατοποίηση 

εξόδων, ειδικά αυτών που σχετίζονται µε τον πολυτελή τρόπο ζωής. 

Απαραίτητα είναι τα έξοδα που εξασφαλίζουν τα απαραίτητα για τη διαβίωση, 

που αποσκοπούν στη συνέχιση της παραγωγής και την αναψυχή που θα 

ωθήσει την απόδοση στο επάγγελµα (Weber, 2006, σσ. 148-149, Κονιόρδος, 
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2002, σ. 73). Η ενστικτώδης απόλαυση της ζωής αποµακρύνει από την 

εργασία και τη θρησκεία (Weber, 2006, σ. 146). 

Ο συνδυασµός αυτών των αξιών περί περιορισµού της κατανάλωσης, 

της αποδοχής του πλούτου και του κέρδους, καθώς και της συνεχούς 

προσπάθειας στην εργασία αναπόφευκτα οδήγησε στην αποταµίευση και τη 

δηµιουργία κεφαλαίων (Weber, 2006, σ. 150, Κονιόρδος, 2002, σ. 74). Είναι 

προφανές ότι το σύστηµα αυτό αντιστοιχεί στην προαγωγή της καπιταλιστικής 

οικονοµίας και συγκεκριµένα στον κύκλο κέρδος, αποταµίευση, συσσώρευση 

κεφαλαίου, παραγωγική επένδυση (Κονιόρδος, 2002, σ. 74).   

    Ο Weber διαπιστώνει ότι πρώτοι οι προτεστάντες δίνουν στο 

επάγγελµα την έννοια ενός έργου ζωής µε καθορισµένη περιοχή και 

συµπεριφορά εργασίας. Χρησιµοποιήθηκε πρώτα σε λουθηρανική µετάφραση 

της Βίβλου (Weber, 2006, σ. 69). Η ανταπόκριση σε κάποιο επάγγελµα 

ορίζεται ως η ύψιστη ηθική δραστηριότητα και µε θρησκευτικό χαρακτήρα 

(Weber, 2006, σ. 70). Ο µοναχικός ασκητισµός αντιµετωπίζεται ως εγωιστικός 

και τάση αποφυγής των εγκόσµιων υποχρεώσεων (Weber, 2006, σ. 71). 

Ο Oliver Cromwell µετά τη µάχη του Dumber έγραψε στο αγγλικό 

κοινοβούλιο «Παρακαλώ, να χτυπήσετε τις καταχρήσεις όλων των 

επαγγελµάτων: και αν υπάρχει κανένα που κάνει πολλούς πτωχούς για να 

κάνει λίγους πλούσιους, αυτό δε συµφέρει σε µια κοινωνία» (Weber, 2006, σ. 

72). 

 

IX) Μονοπώλια και Παγκοσµιοποίηση 

Η κοινότητα πρέπει να προστατεύεται επίσης από τις καταστρεπτικές 

µορφές ανταγωνισµού που συναντώνται στην αγορά. Μέτρο γι’ αυτό είναι η 
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νοµοθεσία για προστασία της αγοράς από µονοπωλιακές τάσεις, σε 

συνδυασµό µε την ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων που αγωνίζονται να 

επιβιώσουν έναντι των µεγαλυτέρων πολυεθνικών οι οποίες διαθέτουν 

ευρύτερα περιθώρια στην τιµολογιακή πολιτική. Οι υποστηρικτές της 

ελευθεριστικής αγοράς ισχυρίζονται ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στα συµφέροντα 

του καταναλωτή. Οι νεο-ρεπουµπλικάνοι όµως πιστεύουν ότι το 

βραχυπρόθεσµο κέρδος που προκύπτει από την επιλογή φθηνότερων 

εµπορευµάτων από όπου και αν προέρχονται, υπολείπεται του 

µακροπρόθεσµου. Το δεύτερο µπορεί να κοστίζει περισσότερο, αλλά βοηθά  

την κοινότητα στο να διαθέτει επαγγελµατίες που κρατούν και αναπτύσσουν 

τις επιχειρήσεις τους και όχι µάνατζερς εκπροσώπους πολυεθνικών εταιρειών 

που επιδίδονται σε κυνήγι µεγιστοποίησης κερδών (Dagger, 2006, σ. 163). 

Κάθε κοινότητα συµµετέχει σε οικονοµικό ανταγωνισµό διεθνούς επιπέδου, 

αλλά οι ρεπουµπλικάνοι δε χαρακτηρίζονται από κοσµοπολιτισµό. Βλέπουν 

µε καχυποψία την παγκοσµιοποίηση και προτιµούν το σύνθηµα «δίκαιο 

εµπόριο» παρά «ελεύθερο εµπόριο», το οποίο συνάδει µε την ενίσχυση της 

τοπικής κοινότητας (Dagger, 2006, σ. 164, Pettit, 2006, σ. 145). Θα µπορούσε 

να ειπωθεί ότι αντιλαµβάνονται µάλλον την «οικονοµία των πολιτισµών», ένα 

πρότυπο υπέρ µιας πραγµατικής οικονοµίας που αξιοποιεί τα τοπικά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, βάσει του ξεχωριστού πολιτισµού και της 

κουλτούρας κάθε τοποθεσίας, σε σχέση µε την «οικονοµία των κεφαλαίων», 

δηλαδή των πολυεθνικών εταιρειών και τραπεζών. 
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X) Η «οικονοµία της υπόληψης» και ο ρόλος της κοινωνίας πολιτών 

Τρία κανονιστικά πάθη της ανθρώπινης ζωής, κατά τον Paul Ricoeur, 

είναι η επιθυµία για ιδιοκτησία, η επιθυµία για δύναµη και η επιθυµία για 

κύρος ή υπόληψη (Brennan-Pettit, 2005, σ. 1, Ricoeur, 1965, σ. 168). Η 

υπόληψη (esteem) περιλαµβάνει µια θετική γνώµη επιδοκιµασίας (Brennan-

Pettit, 2005, σ. 3). Η λέξη προέρχεται από το λατινικό «estimare» και 

ερµηνεύεται ως θετική εκτίµηση και υπόληψη. Αφορά πιο πολύ σε µια διάθεση 

και όχι δράση (Brennan-Pettit, 2005, σ. 15). Κατά τον Καντ, η επιθυµία να 

εισπράξουµε ευυπόληπτη γνώµη από τους άλλους µέσω της καλής 

συµπεριφοράς αποτελεί βάση όλων των ειδών καλής κοινωνικότητας 

(Brennan-Pettit, 2005, σ. 25, Lovejoy, 1961, σ. 193). 

Η κοινωνική υπόληψη ελκύει τους ανθρώπους σα να πρόκειται περί 

θεµελιώδους βιολογικής τάσης, λόγω των αποτελεσµάτων που έχει. Η 

υπόληψη ή τουλάχιστον η απουσία της ανυποληψίας καθιστά ασφαλέστερη 

την αλληλεπίδραση µε τα άλλα άτοµα (Brennan-Pettit, 2005, σ. 33). Είναι 

γενικός κανόνας ότι η εκτίµηση αποδίδεται σε αυτούς που δεν την επιδιώκουν 

ως αυτοσκοπό. Ο αµερικανός καθηγητής πολιτικής επιστήµης Jon Elster 

υποστηρίζει ότι η συµπεριφορά που σχεδιάζεται για να εντυπωσιάσει 

προκαλεί αδιαφορία (Brennan-Pettit, 2005, σ. 37).  

Οι οικονοµίες είναι διαδραστικά µεταξύ τους συστήµατα, όπου σπάνιοι 

πόροι, δηλαδή πόροι που δεν υπάρχουν σε τέτοια αφθονία ώστε να είναι 

ελεύθερα προσβάσιµοι, διανέµονται και κατανέµονται µεταξύ 

ανταγωνιζόµενων µερών (Brennan-Pettit, 2005, σ. 2). Μια οικονοµία ανθίζει 

όταν παράγει προϊόντα ελκυστικά και σπάνια, µε την έννοια ότι απαιτούνται 

προσπάθειες, κόποι και πόροι για να παραχθούν και ότι ωθούν τους 
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ανθρώπους σε οικονοµικό ανταγωνισµό, µε τις προσπάθειες του ενός να 

καθιστούν δυσκολότερες τις προσπάθειες των άλλων (Brennan-Pettit, 2005, 

σ. 65). Η υπόληψη αποτελεί κίνητρο που βελτιώνει τις αποδόσεις, η δε 

βελτίωση στην απόδοση ανεβάζει το µέσο επίπεδο (Brennan-Pettit, 2005, σ. 

115). Η δηµοσιότητα, που ως έννοια αναφέρεται στην απήχηση επί των 

πληθών, είναι το «καύσιµο» της «οικονοµίας υπόληψης». Όσο πληθαίνει το 

κοινό που πιστεύει σε αυτές τις αξίες, η ποιότητα, τα κίνητρα για υπόληψη και 

τα αποτελέσµατα βελτιώνονται (Brennan-Pettit, 2005, σ. 158).  

Οι δυνάµεις της υπόληψης συνήθως σχετίζονταν µε την κοινωνία 

πολιτών και όχι µε την αγορά ή το κράτος (Brennan-Pettit, 2005, σ. 5), µέχρι 

την εποχή ανάπτυξης της «οικονοµίας της γνώσης», όπου πλέον το 

«κεφάλαιο υπόληψης» γίνεται κεντρική οικονοµική έννοια.  

Γενικά η κοινωνία πολιτών αφορά σε συσσωµάτωση ελεύθερων 

πολιτών οι οποίοι οργανώνουν τα κοινά της ζωής τους µε τρόπο που ταιριάζει 

σε αυτόνοµα άτοµα και βάσει συνεργασίας. Η αριστοτελική ιδέα της κοινωνίας 

πολιτών αναφέρεται σε κοινωνία ελεύθερων, ίσων και ενάρετων πολιτών, που 

τους ενώνει η θέληση να αναπτύξουν τα κοινά συµφέροντά τους µέσω της 

πολιτικής διαδικασίας, έτσι ώστε να προστατεύουν την ελευθερία τους από το 

δεσποτισµό και την αναρχία και να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. Άλλη 

ερµηνεία της κοινωνίας πολιτών που συναντάται στο έργο του Adam Smith 

τονίζει τη διαφορετικότητα και ανεξαρτησία σφαιρών της µοντέρνας 

κοινωνικής πραγµατικότητας. Αυτών της κοινωνίας, της οικονοµίας και του 

κράτους. Η κοινωνία πολιτών αφορά σε πεδίο επιδίωξης ατοµικών 

συµφερόντων των πολιτών µέσα από αυτόνοµες δράσεις και κοινωνικές 

συσσωµατώσεις που σχετίζονται µε το θεσµό της αγοράς και αναπτύσσονται 
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σε απόσταση από το κράτος. Η τρίτη ερµηνεία που αναπτύχθηκε σε 

απάντηση της δεύτερης διερωτάται αν η ατοµιστική κατεύθυνση της δράσης 

που συνάδει µε την κοινωνία πολιτών µπορεί να ωφελήσει την καλλιέργεια 

δηµόσιου και πολιτειακού πνεύµατος στα µέλη της. Είναι πεδίο δράσης 

ανάµεσα στον κράτος, την οικονοµία και την ιδιωτική σφαίρα, λιγότερο 

αλλοτριωµένο σε σχέση µε άλλα πεδία της ζωής, που οχυρώνει απέναντι στο 

δεσποτισµό. Είναι πεδίο συνεργασιών αλλά και εξατοµίκευσης. Η µαρξική 

αντίληψη υποστηρίζει ότι πρόκειται περί καπιταλιστικού, αστικού πεδίου, µε 

σκοπό τις οικονοµικές συναλλαγές, την ταξική εκµετάλλευση και καλλιεργεί 

την αλλοτρίωση, εντός του οποίου δε µπορεί να αναπτυχθεί πραγµατικό 

αίσθηµα κοινότητας (Forst, 2007, σσ. 452-453, σ. 455, Maynor, 2003, σ.110).  

Ερώτηµα της ανθρωπότητας χαρακτηρίζει ο Freud το αν ο άνθρωπος 

καταφέρει µε την πολιτισµική του εξέλιξη να προφυλάξει τη συµβίωση των 

ανθρώπων, από τη βλάβη που έχει ως αποτέλεσµα η καταπίεση που 

επιβάλλει ο πολιτισµός στην ανθρώπινη ορµή, επιθετικότητα και τάση 

αυτοκαταστροφής (Freud, 2005, σ. 121). Ο πολιτισµός δαµάζει τις επιθετικές 

τάσεις του ατόµου µε το να το αποδυναµώνει και να το αφοπλίζει µε µια αρχή 

που τοποθετεί στο εσωτερικό του ως φρουρά (Freud, 2005, σ. 92). Το τίµηµα 

της πολιτισµικής προόδου είναι η απώλεια ευτυχίας που προέρχεται από την 

αύξηση των αισθηµάτων ενοχής. Τα αισθήµατα αυτά δηµιουργούν οι ηθικές 

αρχές που τοποθετούν στο ασυνείδητο Υπερεγώ, οι οποίες φρουρούν το Εγώ 

(Freud, 2005, σ. 107). Η ατοµική εξέλιξη συνδυάζει δύο τάσεις, την ατοµική-

εγωιστική και την πολιτισµική-αλτρουιστική που µας ενώνει µε τους άλλους. 

Στη δεύτερη υπερτερεί η δηµιουργία ενότητας ατόµων και ο σκοπός της 

ατοµικής ευτυχίας τίθεται στο παρασκήνιο (Freud, 2005, σ. 115).  
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Οι Jean Cohen και Andrew Arato διατυπώνουν έναν ορισµό της 

«κοινωνίας των πολιτών» ως κοινωνικό πεδίο ξεχωριστό από το κράτος και 

την οικονοµία, µε χαρακτηριστικά τον πλουραλισµό, τη δηµοσιότητα, την 

ιδιωτική σφαίρα και τη νοµιµότητα. Πλουραλιστικό κοινωνικό πεδίο σηµαίνει 

ύπαρξη οικογενειών, εθελοντικών οργανώσεων, οµάδων, που το πλήθος και 

η αυτονοµία τους επιτρέπουν ποικιλοµορφία και διάφορους 

προσανατολισµούς ζωής. ∆ηµοσιότητα σηµαίνει ύπαρξη θεσµών για την 

κουλτούρα και την επικοινωνία. Ιδιωτική σφαίρα ύπαρξη πεδίου ατοµικής 

ανάπτυξης και επιλογών, και νοµιµότητα, δοµές νόµων και βασικών 

δικαιωµάτων, που προάγουν την πολυµορφία, την ιδιωτική ζωή, 

προστατεύοντας παράλληλα από τη διεισδυτικότητα του κράτους και της 

οικονοµίας (Cohen and Arato, 1992, σ. 346, Pettit, 1997, σσ. 241-242). 

Η κοινωνία πολιτών είναι θεσµός που εξυπηρετεί την πολυπλοκότητα 

των σύγχρονων κοινωνιών και στοχεύει σε έλλογους τύπους κοινωνικής 

συµπεριφοράς και πολιτικής συµµετοχής. Επιτρέπει κατά την άποψη του Καντ 

την άνθιση του δηµόσιου τεκµηριωµένου λόγου και κατά τον Gramsci 

αναχαιτίζει τους ηγεµονικούς τύπους κοινωνικής ανάπτυξης (Forst, 2007, σ. 

457). 

Είναι πεδίο µη κρατικών συσσωµατώσεων όπου οι άνθρωποι µπορούν 

να καλλιεργήσουν την εµπιστοσύνη και τη συνεργασία και να φιλοξενήσουν, 

παρά να δαιµονοποιήσουν, τις όποιες διαφορές τους. Να χτίσουν την 

πολιτειακή κουλτούρα που µπορούν να µοιραστούν και τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά για την υγιή κοινωνία που µια φιλελεύθερη δηµοκρατία έχει 

ανάγκη. Υφίστανται και ως προπύργιο αντίστασης στην αυθαίρετη εξουσία 

του κράτους. Παραδείγµατα παρακµής στοιχείων της κοινωνίας πολιτών, 
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όπως η εξασθένηση του θεσµού της οικογένειας, η εξαπάτηση µεταξύ 

γειτόνων, η απάθεια για τον εθελοντισµό, αυξάνουν την εξάρτηση, 

εξασθενούν την εµπιστοσύνη στο νόµο και διαχέουν αίσθηµα ανησυχίας. 

Πολλοί φιλελεύθεροι υποστηρίζουν ότι η δυναµική του παγκόσµιου 

οικονοµικού ανταγωνισµού συγκρούεται µε τις υγιείς και σταθερές κοινωνικές 

σχέσεις. Ρόλο σε αυτή την κοινωνική παρακµή έχει και η τηλεόραση και οι νέοι 

τρόποι επικοινωνίας, οι οποίοι αποδυναµώνουν την οικογενειακή σύνδεση, 

προάγει τον καταναλωτισµό εις βάρος της πολιτειακής κοινωνικής 

κατάστασης και αναπτύσσει την κατάσταση οικο-κεντρικής αποξενωµένης 

ιδιώτευσης «cocooning». Η κατάσταση της κοινωνίας πολιτών αποτελεί 

κεντρικό θέµα στη δηµόσια συζήτηση της φιλελεύθερης δηµοκρατικής 

Αµερικανικής κοινωνίας στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα (Galston, 2005, σσ. 122-

123, 132). 

 Όπου η κοινωνία πολιτών είναι ζωντανή και ανεκτική, και άτοµα και 

οµάδες καταπολεµούν τα φαινόµενα αυθαίρετης κυριαρχίας, εκεί το κράτος 

έχει λιγότερα να κάνει (Pettit, 1997, σ. 148). 

Η «οικονοµία της υπόληψης» (The economy of esteem) σχετίζεται µε 

το άυλο χέρι (intangible hand), του οποίου οι λειτουργίες θεωρείται ότι 

αναπτύσσονται και λειτουργούν για το κοινό καλό. Το σιδερένιο χέρι (iron 

hand) σχετίζεται µε το κράτος και τις επιβολές του σε επίπεδο νοµικών ή 

ρυθµιστικών πρωτοβουλιών, όπως τιµωρίες ή ανταµοιβές. Το αόρατο χέρι 

(invisible hand) αφορά σε αυθόρµητα κοινές, θεµιτές δράσεις και 

πρωτοβουλίες, που δεν προτρέπουν σκόπιµα σε συγκεκριµένες 

συµπεριφορές, αλλά αυθόρµητα το αποτέλεσµά τους είναι τελικά κάποιου 

είδους ανταµοιβή ή τιµωρία, όπως π.χ. η τάση για επιλογή του φθηνότερου 
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προµηθευτή. Ο Adam Smith υποστήριξε ότι οι µετα-µερκαντιλιστικές, 

προσανατολισµένες στην αγορά κοινωνίες, µε συγκεκριµένη αντίληψη περί 

εργασίας και κατευθυνόµενη στο ατοµικό συµφέρον οικονοµική δράση, θα 

οδηγηθούν µέσω του αόρατου χεριού (invisible hand) σε ανάγκη για 

κοινωνικές συνεργασίες και θα αναπτύξουν κοινωνικό πλούτο. Το άυλο χέρι 

µοιάζει µε το αόρατο στην ανάπτυξη ακούσιων κυρώσεων ή επιδοκιµασιών, 

µε τη διαφορά όµως ότι αυτές θεωρούνται πως διαµορφώνουν ανάλογες 

συµπεριφορές και διαθέσεις (Brennan-Pettit, 2005, σ. 5, Smith, 1993, σ. 292). 

Τα τρία αυτά στοιχεία λειτουργούν παράλληλα. Το άυλο χέρι αναδεικνύει 

κοινωνικές νόρµες ξεχωριστές από τους νόµους µιας πολιτείας και τις 

αυτόµατες ή µη κανονιστικές δυνάµεις της αγοράς (Brennan-Pettit, 2005, σ. 

243). Το αόρατο διαφέρει από το ορατό ή σιδερένιο χέρι του κράτους, στο ότι 

σχετίζεται µε µη σκόπιµες ανταµοιβές ή τιµωρίες-αποδοκιµασίες. Το άυλο χέρι 

µοιάζει µε το αόρατο στο ότι περιλαµβάνει ακούσιες συγκαταθέσεις- 

επικυρώσεις (non-intentional sanctioning). Η ονοµασία «άυλο» απορρέει από 

την άυλη αµοιβή ή τιµωρία που εκφράζει το αποτέλεσµα υπόληψης ή 

ανυποληψίας αντίστοιχα (Brennan-Pettit, 2005, σ. 246). Σύµφωνα µε το άυλο 

χέρι, κανένα ρυθµιστικό καθεστώς δεν πρέπει να αγνοεί την επιθυµία των 

ατόµων για υπόληψη (Brennan-Pettit, 2005, σ. 255).  

 Πρέπει να γίνεται αντιληπτή η επιρροή που ασκεί η κοινωνία πολιτών 

στις αγορές πέρα από τις κατεξοχήν αξίες της αγοράς και του µάνατζµεντ 

(Brennan-Pettit, 2005, σ. 256). Η κοινωνία πολιτών αναπτύσσεται µε την 

θεµελίωση σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών. Όπως το αόρατο χέρι 

ελέγχει ό,τι γίνεται στον κόσµο της οικονοµίας και το σιδερένιο χέρι στον 

κόσµο των νόµων και του µάνατζµεντ, έτσι και το άυλο χέρι λειτουργεί σα 
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µηχανή της κοινωνίας πολιτών. Στην κοινωνία πολιτών οι πολίτες 

εκπαιδεύονται ως προς το τι απαιτείται ηθικά και πολιτισµικά µεταξύ τους, σε 

επίπεδο κοινωνικών συµπεριφορών. Τα άτοµα επιθυµούν να απολαµβάνουν 

τη θετική γνώµη των άλλων ώστε να µη θεωρούνται κοινωνικά 

«αρρωστηµένοι» (Brennan-Pettit, 2005, σ. 256).  

Η στρατηγική του σκληρού µάνατζµεντ είναι αντιπαραγωγική γιατί 

πνίγει τις ιδιαίτερες δεξιότητες του ατόµου µε τη δύναµη επιβλητικών 

κανόνων. Αν οι δάσκαλοι, για παράδειγµα, κατευθύνονται για το πώς ακριβώς 

θα κινούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, χάνεται ο αυθορµητισµός και ο 

προσωπικός τους τόνος, µε αποτέλεσµα να χάνεται δυναµική από την 

υπονόµευση των προσωπικών τους αρετών. Το άυλο χέρι είναι συµβατό µε 

την προσωπική αρετή (virtue-compatible) και την έκφρασή της (Brennan-

Pettit, 2005, σ. 257, 261).   

Βασικό κέρδος του άυλου χεριού είναι ότι σχετίζεται µε έναν αυτόµατο 

και µεταξύ πολιτών «έλεγχο» συµπεριφορών χωρίς κόστος. Η οικονοµία της 

υπόληψης ενεργοποιεί µηχανικά συµπεριφορές που λειτουργούν µε διάρκεια 

και χωρίς κόστος συντήρησης. Οι παρατηρούµενοι νιώθουν ότι οι 

παρατηρητές τους αναµένουν συγκεκριµένα πράγµατα ώστε να κριθούν 

αποδεκτοί. Βρίσκονται υπό κάποιου είδους κανονιστική πειθαρχία ως προς τη 

συµπεριφορά για την ικανοποίηση των παρατηρητών της απόδοσής τους. Τα 

άτοµα επιδίδονται σε ανταγωνισµό κατάκτησης υπόληψης σε αντίθεση µε την 

ανυποληψία, αποδοκιµάζουν τη δεύτερη, ανταµείβονται για την πρώτη και 

έτσι βελτιώνεται η συµπεριφορά τους. Οι κυβερνήτες µε ρυθµίσεις 

επεµβαίνουν σε αυτήν τη διαδικασία για να επιβραβεύσουν, ενθαρρύνουν ή 

περιορίσουν ανάλογα. Ζήτηµα όµως αποτελεί το ποιος ρυθµίζει αυτούς που 
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ρυθµίζουν (Brennan-Pettit, 2005, σσ. 258-259). Εκεί η εξουσία και η 

δικαιοδοσία ανήκουν στο λαό που αναδεικνύει τους αντιπροσώπους του. 

  Ο εκλογέας όµως στην ουσία απλά απορρίπτει ή εγκρίνει το 

«αφεντικό» του, το οποίο καλείται να λύσει το γρίφο της πολιτικής 

πολυπλοκότητας, έχοντας τη νοµιµοποίηση από την εκλογική επιτυχία. Ο 

λαός είναι «παραγωγός κυβερνήσεων» ώστε να αναδειχθούν οι ικανοί να 

λαµβάνουν αποφάσεις. Όπως οι εκλογείς όµως δεν καθορίζουν τα πολιτικά 

ζητήµατα, έτσι και στην πραγµατικότητα δεν επιλέγουν τους αντιπροσώπους 

τους. Αυτοί προκύπτουν ως επιλογές ισχυρών κοµµατικών και οικονοµικών 

δυνάµεων που κρύβονται πίσω από τις υποψηφιότητες (Held, 1995, σσ. 175-

176). 

Οι λειτουργίες του άυλου χεριού αποφέρουν κοινωνικά κέρδη, χωρίς 

κάποιοι να επιβαρύνονται µε εθελοντικές προσπάθειες. Γενικά οι κοινωνικές 

ρυθµίσεις που αποσκοπούν σε κοινωνικά κέρδη είναι τριών ειδών. Οι νόµιµες 

από το σιδερένιο χέρι του κράτους, οι αόρατες δυνάµεις της αγοράς και οι 

κοινωνικές νόρµες του άυλου χεριού. Οι νόρµες υλοποιούνται ως ρυθµίσεις 

στην κοινωνική ζωή, λόγω του ότι συνάδουν µε πρότυπα συµπεριφοράς που 

οδηγούν σε αποδοχές ή απορρίψεις (Brennan-Pettit, 2005, σ. 267). 

Υπαγορεύουν τους τρόπους αλληλεπίδρασης συµπεριφορών των ατόµων. 

Ενθαρρύνουν πρότυπα µε χαρακτηριστικά εµπιστοσύνης, αξιοπιστίας και 

ειλικρίνειας, ώστε τα άτοµα να επηρεάζουν το ένα το άλλο προς αποφυγή της 

βίας, της κλοπής, της απάτης και του καταναγκασµού. Ευνοούν τις 

συνεργασίες. Γενικά οι νόρµες αποτελούν τον «κινητήρα» της κοινωνίας 

πολιτών, χωρίς να σηµαίνει ότι όλες οι κοινωνικές νόρµες είναι και κοινωνικά 

επικερδείς, π.χ. η εκδίκηση (Brennan-Pettit, 2005, σ. 268). 
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Οι θεσµοί είναι κάτι σαν µηχανικές συσκευές που αποδίδουν µόνο αν 

πείσουν τους πολίτες να συνηθίζουν να πράττουν αναλόγως. Εάν οι πολίτες 

τους αντιµετωπίζουν ως κάτι εξωγενές και δεν εµπιστεύονται αυτούς που τους 

δηµιούργησαν δεν πρόκειται να διατηρηθούν. Κανένα σύστηµα νόµων δεν 

έχει χρόνο ζωής αν δεν αφορά λογικές απαιτήσεις που απολαµβάνουν 

σεβασµού και πίστης. Ο Pettit υποστηρίζει ότι σε περίπτωση που οι νόµοι 

είναι µη-κυριαρχικοί και  εύστοχοι, χρειάζονται και κοινωνικές νόρµες για να 

προαχθεί η ελευθερία ως µη-κυριαρχία. Οι νόρµες βασίζονται στην παράδοση 

τα έθιµα, που έχουν καταφέρει να συνδεθούν µε τα συµφέροντα ατόµων και 

οµάδων µιας κοινωνίας. Θα πρέπει να στηρίζονται σε δίκτυο νορµών που 

λειτουργεί αποτελεσµατικά, ανεξάρτητο από την επέµβαση του κράτους, στο 

πεδίο της κοινωνίας πολιτών. Αν το κράτος καταφέρει να κερδίσει την 

εµπιστοσύνη των πολιτών, δηµιουργεί και αποτελεσµατικούς νόµους οι οποίοι 

αποδίδουν σε συνεργασία µε τις κοινωνικές νόρµες που σχηµατίζονται στο 

πεδίο της κοινωνίας πολιτών. Οι νόµοι υποστηρίζουν τις νόρµες και οι νόρµες 

τους νόµους. Ο Μακιαβέλλι υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περίπτωση 

δηµιουργίας έννοµης πολιτείας όταν δεν υπάρχουν καλές συνήθειες και ηθική 

σε αυτή (Pettit, 1997, σσ. 241-242, Maynor, 2003, σσ. 192-193). 

Παράδειγµα νόρµας: να συνεισφέρει πάντα κάποιος που επωφελείται 

από µια συλλογική επιχείρηση και να επιδοκιµάζεται, ειδάλλως να 

αποδοκιµάζεται (Pettit, 1997, σ. 243). Τρεις είναι οι προϋποθέσεις ύπαρξης 

νορµών. Οι σχετικές οµάδες να επιδεικνύουν τις σχετικές συµπεριφορές, να 

επιδοκιµάζονται ή αποδοκιµάζονται ανάλογα συµφωνίες ή διαφωνίες, και ο 

τρόπος επιδοκιµασίας να καθιστά την πιθανότητα διάδοσης µεγαλύτερη, ενώ 
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ο τρόπος αποδοκιµασίας την πιθανότητα νέας παρεκτροπής µικρότερη (Pettit, 

1997, σ. 244). 

Το κίνηµα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας (social and 

solidarity economy) υπερασπίζεται έναν εναλλακτικό τύπο 

παγκοσµιοποίησης. Υποστηρίζει την οικονοµία που αποφέρει οφέλη και σε 

κοινωνικό επίπεδο, προάγοντας την ανάπτυξη της δηµοκρατίας, της ενεργής, 

ενδυναµωµένης ιδιότητας του πολίτη και δηµιουργώντας προγράµµατα για 

την ώθηση ατοµικής και συλλογικής παράλληλα πρωτοβουλίας. Στόχος της να 

εξυπηρετεί και τα µέλη της κοινότητας πέρα από το οικονοµικό κέρδος και να 

απέχει από το κράτος ώστε να λειτουργεί πιο δηµοκρατικά (Neamtan, 2002, 

σ. 2).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1- Πολιτική, οικονοµία, πολιτισµός και κοινωνία αποτελούν 

αλληλένδετα γνωστικά πεδία για την κατανόηση και αξιοποίηση της 

πραγµατικότητας.  

Η «τριβή» µε τις παραπάνω διαστάσεις της πραγµατικότητας είναι 

αναγκαίο προαπαιτούµενο για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την 

εποικοδοµητική δηµιουργία στα πλαίσια µιας κοινότητας. Αυτόν το σκοπό έχει 

ο πολιτειακός ρεπουµπλικανισµός. Η απόδοση σε όλα αυτά είναι πολύ 

δυσκολότερο να προκύψει µέσα από στάσεις άκρατου ατοµισµού. 

Προϋποθέτει συνεργασίες πολιτών.  

Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η οικονοµία µιας χώρας όταν δε βασίζεται 

στα τοπικά πολιτισµικά της στοιχεία ;  

Πώς µπορεί να αξιολογήσουν οι πολίτες και να χαράξουν 

επιχειρηµατικές στρατηγικές όταν δεν είναι καλά ενηµερωµένοι και 

εκπαιδευµένοι για τις κοινωνικές, πολιτισµικές, οικονοµικές και πολιτικές 

συνθήκες εντός των οποίων καλούνται να επιχειρήσουν ;  

2- Είναι άδικο να αντιµετωπίζεται ο πολιτειακός ρεπουµπλικανισµός ως 

σύστηµα ρητορικών και αναχρονιστικών µεγαλόστοµων ιδεών. Η ενεργή 

πολιτειακή ταυτότητα που προτρέπει, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µέσο 

που στην ουσία οδηγεί σε ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης των συνθηκών 

γύρω µας. Το ενεργό ενδιαφέρον όταν βασίζεται και σε κατάλληλο υπόβαθρο, 

επιτρέπει την ενασχόληση µε τα σηµαντικότερα θέµατα µιας κοινωνίας. Και 

αυτού του είδους η τριβή θα οδηγήσει σε καλύτερες εκτιµήσεις και 

αξιολογήσεις, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία και παραγωγή σε όλα τα επίπεδα.  
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 3- Το υπόβαθρο πολιτικής οικονοµίας που παρουσιάστηκε µπορεί να 

υποστηριχτεί ότι συνάδει µε κάποιου είδους θεραπεία στην ασθένεια που 

παρουσιάζουν οι σύγχρονες δυτικές οικονοµίες. Σε αυτές η απουσία της 

ανεπτυγµένης κοινωνίας πολιτών, της ιδιότητας του πολίτη, του πατριωτισµού 

κ.ο.κ., δείχνουν να οδηγούν σε τάση πολιτισµικής οµογενοποίησης η οποία 

τρέφει αδηφάγα µονοπώλια.  

4- Καλώς ή κακώς ο τρόπος που είναι οργανωµένες οι δυτικές 

κοινωνίες, ο οποίος µετρά και πολύχρονη διαδροµή αιώνων, δεν επιτρέπει 

σενάρια οικονοµίας µε προσανατολισµό προς υλική ισότητα. Υπάρχει και το 

παράδειγµα των πρώην και νυν σοσιαλιστικών κρατών το οποίο αποτρέπει 

ως προς αυτή την εξέλιξη. Αυτό ίσως σηµαίνει ότι τουλάχιστον κάποιες από 

τις κοινωνικές αδικίες που αναµφισβήτητα υφίστανται κάποιοι άτυχοι, πρέπει 

να «θαφτούν» µε αντάλλαγµα προσπάθειες που οφείλουν να 

πραγµατοποιούν τα κράτη για την πρόνοια υπέρ αυτών των οµάδων.  

5- Είναι δύσκολο να έχει αποτέλεσµα η απευθείας παρότρυνση των 

πολιτών για συµµετοχές κοινωνικοπολιτικού τύπου. Γνωρίζουµε ότι στις 

δυτικού τύπου φιλελεύθερες κοινωνίες διανύουµε περίοδο που επικρατεί η 

απάθεια προς τα «κοινά» και ο ατοµισµός. Το µεταβατικό στάδιο για την 

ενεργοποίηση των πολιτών µπορεί να επιτευχθεί µε τη συζήτηση. Την απλή 

απασχόληση σε πρώτη φάση µε τα θέµατα πραγµατικότητας, δηλαδή το 

κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτιστικό και πολιτικό µας περιβάλλον. 

Πρόβληµα αποτελεί η κατίσχυση µιας µαζικού τύπου κουλτούρας 

διασκέδασης. Η «πολιτειακή αρετή» που βοηθά στην κατανόηση των 

συνθηκών γύρω µας, προαπαιτεί την εξασθένιση πτυχών µιας µαζικής 
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κουλτούρας η οποία εγκλωβίζει τα άτοµα σε µια πραγµατικότητα που 

επικρατεί το στοιχείο της κατανάλωσης ευτελών πολιτισµικών προϊόντων. 

6- Οι θεωρίες περί ηθικής δεν αναπτύσσονται προσδοκώντας την 

γρήγορη αλλαγή των ατόµων µετά την ανάγνωσή τους, ούτε οραµατίζονται 

κοινωνίες ηρώων και αλτρουιστών. Όπως ισχύει γενικώς µε τη φιλοσοφία, 

µπορούν να βοηθήσουν αυτούς που αποφασίζουν, αλλά και αυτούς που 

πράττουν, να σκεφθούν επιλογές και στρατηγικές για καλύτερα αποτελέσµατα 

και ισορροπία. Μπορούν να συµβάλουν σε σταδιακή µετατροπή των 

συνειδήσεων έστω και µερική,  ώστε να δοκιµαστούν πρακτικές απόδοσης και 

ανάπτυξης, κυρίως µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το θέµα της εργασίας επιλέχθηκε και αναπτύχθηκε έχοντας υπόψη την 

περίπτωση της Ελλάδας µε τις τωρινές συνθήκες της. Όλες οι αξίες του 

πολιτειακού ρεπουµπλικανισµού απουσιάζουν από τον δηµόσιο και πολιτικό 

διάλογο αλλά και τις πρακτικές σε αυτή τη χώρα, ή αν υπάρχει κάτι βρίσκεται 

σε υποτυπώδη ηµιθανή κατάσταση π.χ. οι διαδικασίες διαβούλευσης.  

Είναι η εποχή που η συγκεκριµένη χώρα χρεοκοπεί ολικά σε όλα τα 

επίπεδα, σε σηµείο που αµφισβητείται η υπάρχουσα υπόστασή της για τα 

επόµενα χρόνια. Αυτό το συµπέρασµα, εκ των πραγµάτων και λόγω του 

σχεδόν παγκόσµιου εύρους που έχει λάβει, δεν αµφισβητείται.  

Σε αυτή τη χώρα η έννοια της πολιτειακής αρετής δεν υπάρχει πουθενά 

και ακούγεται σαν αστείο, παρόλο που ξεκίνησε εδώ. Η έννοια κοινότητα δε 

σηµαίνει τίποτα για τους περισσότερους. Επικρατεί άκρατος ατοµισµός και η 

ιδιότητα του πολίτη είναι επίσης άγνωστη. Η νέα γενιά πορεύεται στο έλεος 

του συντηρητισµού και της αποχαυνωτικής µόδας, µε αποτέλεσµα να 

ωριµάζει πολύ αργά. Ο πατριωτισµός είναι ταυτόσηµος µε τις ακραίες οµάδες 

και οργανώσεις. Η ανάπτυξη τοπικής οικονοµίας βασισµένης στα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και πόρους έχει σβήσει. Ο επαγγελµατισµός 

υφίσταται για τη συντριπτική πλειοψηφία ως στάση σύµφωνα µε την οποία 

πρέπει να επιτυγχάνεται το µεγαλύτερο δυνατό οικονοµικό κέρδος µε τη 

µικρότερη δυνατή καταβολή προσπάθειας και όλο αυτό µε οποιοδήποτε 

τρόπο.  Η φοροδιαφυγή, η κατανάλωση ξένου πολιτισµού και η απασχόληση 

στην παροχή υπηρεσιών, αποτυπώνουν τη µέση οικονοµική συµπεριφορά 

των πολιτών. Ο υπερδανεισµός, η ιδιοποίηση δηµόσιων πόρων και η ύποπτη 

και αδιάφορη λειτουργία του κράτους, αποτυπώνουν τη µέση 
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πολιτικοοικονοµική συµπεριφορά των κυβερνήσεων. Συνεπώς ίσως το 

κεφάλαιο πολιτειακός ρεπουµπλικανισµός να αποτελεί επίκαιρο θέµα, 

τουλάχιστον για συζήτηση. 
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