
AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΑΦΛΕΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 

 

 

Φάκελος υλικού σελ.71-72 (7Η ενότητα) 

Ν.Μακιαβέλι, Ο Ηγεμόνας 

Ο Ιταλός συγγραφέας και πολιτικός Niccolò Machiavelli (1469-1527), σε ένα από τα πιο διάσημα έργα της 

παγκόσμιας γραμματείας, τον Ηγεμόνα (γραμμένο το 1513), δίνει συμβουλές στον επίδοξο πολιτικό ηγέτη. Σε 

μια τέτοια ρεαλιστική πολιτική τέχνη δεν έχουν θέση όσα έγραψαν, αρχαίοι και μεσαιωνικοί συγγραφείς, για 

ιδανικές πολιτείες και για τον καθορισμό της πολιτικής από την ηθική. 

Μένει τώρα να δούμε ποιοι πρέπει να είναι οι τρόποι και η συμπεριφορά ενός ηγεμόνα προς τους υπηκόους του 

και τους φίλους του. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί έχουν γράψει γι’ αυτό το θέμα, φοβούμαι μήπως, γράφοντας κι 

εγώ, θεωρηθώ φαντασμένος, μια και, ιδιαίτερα κατά την εξέταση του εν λόγω ζητήματος, απομακρύνομαι από 

τις αρχές των άλλων. Καθώς πρόθεσή μου είναι να γράψω κάτι χρήσιμο γι’ αυτόν που καταλαβαίνει, μου φάνηκε 

ορθότερο να φτάσω μέχρι την πραγματική αλήθεια του πράγματος παρά να μείνω στη φανταστική. Πολλοί 

έπλασαν με τη φαντασία τους δημοκρατίες και ηγεμονίες, που ποτέ κανείς δεν τις είδε ούτε έμαθε πως 

υπάρχουνε στ’ αλήθεια. Γιατί η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο πώς ζούμε και στο πώς θα έπρεπε να ζούμε 

είναι τόσο μεγάλη, ώστε όποιος αφήνει αυτό που γίνεται για εκείνο που θα έπρεπε να γίνεται, προετοιμάζει την 

καταστροφή του μάλλον παρά τη σωτηρία του: γιατί ένας άνθρωπος που θέλει να φανεί σ’ όλα καλός, εύλογο 

είναι να καταστρέφεται ανάμεσα σε τόσους που δεν είναι καλοί. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο σ’ έναν ηγεμόνα, 

εφόσον επιθυμεί να κρατηθεί στην εξουσία, να μάθει να μπορεί να μην είναι καλός και να χρησιμοποιεί ή όχι τη 

γνώση αυτή ανάλογα με την ανάγκη. 

 

Τ.Χομπς, Περί του πολίτη 

Ο Χομπς στο έργο του Περί του πολίτη ή Φιλοσοφικά στοιχεία για την κυβέρνηση και την πολιτική κοινωνία 

(1651) εκθέτει την πολιτική του σκέψη, προσπαθώντας να θεμελιώσει θεωρητικά το νεότερο αστικό κράτος 

και τη νομιμότητα της κρατικής εξουσίας πάνω σε μια νέα σύλληψη του δικαίου. Σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή αντίληψη, περιγράφει συχνά τον άνθρωπο σαν ένα εγωιστικό πλάσμα που χαρακτηρίζεται 

από έλλειψη κοινωνικότητας, συμπόνοιας και αλτρουιστικής διάθεσης. 

Το μεγαλύτερο μέρος εκείνων που έχουν συγγράψει οτιδήποτε σχετικά με τις πολιτικές κοινότητες είτε 

υποθέτουν ότι πιστεύουμε είτε απαιτούν από εμάς να πιστέψουμε είτε μας παρακαλούν να πιστέψουμε ότι ο 

άνθρωπος είναι ένα πλάσμα εκ φύσεως κατάλληλο για την κοινωνία. οι Έλληνες τον ονομάζουν ζῷον πολιτικόν, 

και πάνω σε αυτή τη βάση κατασκευάζουν τη θεωρία τους για την πολιτική κοινωνία, λες και για τη διατήρηση 

της ειρήνης και τη διακυβέρνηση της ανθρωπότητας δεν απαιτείτο τίποτε άλλο, παρά μόνο να συμφωνήσουν οι 

άνθρωποι να συνάψουν από κοινού ορισμένες συμφωνίες και να θέσουν όρους, τους οποίους στη συνέχεια θα 

πρέπει οι ίδιοι να αποκαλούν νόμους. Το συγκεκριμένο αξίωμα, αν και έγινε αποδεκτό από τους περισσότερους, 

εντούτοις είναι εσφαλμένο. πρόκειται για ένα σφάλμα που δημιουργείται από την επιπόλαιη μελέτη της 

ανθρώπινης φύσης. Γιατί όσοι εξετάσουν με πιο ενδελεχή τρόπο τις αιτίες για τις οποίες οι άνθρωποι 

συναθροίζονται και απολαμβάνουν τη μεταξύ τους συναναστροφή, θα διαπιστώσουν εύκολα ότι αυτό δεν 

συμβαίνει επειδή δεν θα μπορούσε εκ φύσεως να συμβεί διαφορετικά, αλλά από σύμπτωση· γιατί αν ένας 

άνθρωπος εκ φύσεως αγαπούσε κάποιον άνθρωπο ως άνθρωπο, δεν θα μπορούσε να απαντηθεί το γιατί κάθε 
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άνθρωπος να μην αγαπά εξίσου κάθε άνθρωπο, σαν ίσο άνθρωπο, ή γιατί να συναναστρέφεται περισσότερο 

εκείνους των οποίων η συντροφιά τού εξασφαλίζει τιμή ή όφελος. Επομένως, δεν αναζητούμε εκ φύσεως την 

καθαυτό συντροφιά, αλλά την αναζητούμε επειδή μπορεί να αποκομίσουμε κάποια τιμή ή όφελος από αυτή. 

 

Τζ.Λοκ, Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως 

Ο Άγγλος φιλόσοφος John Locke (1632-1704), πατέρας του πολιτικού φιλελευθερισμού, εισηγήθηκε μία 

θεωρία κοινωνικού συμβολαίου. Στη Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως: Δοκίμιο με θέμα την αληθινή 

αρχή, την έκταση και τον σκοπό της πολιτικής εξουσίας (1689) εκτιμά ότι, παρόλο που η ανθρώπινη φύση 

είναι έλλογη και ανεκτική, ο φυσικός νόμος δεν επαρκεί για την προστασία της περιουσίας και της 

ελευθερίας των ατόμων και έτσι προκύπτει η ανάγκη για τη συγκρότηση της πολιτικής κοινωνίας. 

Εισερχόμενο σε αυτήν, το άτομο αποδέχεται να συμμορφωθεί προς τους κανόνες και τις αποφάσεις της 

πλειοψηφίας, η οποία πρέπει να κυριαρχεί, για πρακτικούς λόγους. 

Επειδή οι άνθρωποι είναι, όπως ελέχθη, εκ φύσεως ελεύθεροι, ίσοι και ανεξάρτητοι, κανένας δεν μπορεί να τεθεί 

έξω από αυτή την κατάσταση και να υπαχθεί στην πολιτική εξουσία κάποιου άλλου, χωρίς τη συγκατάθεσή του. 

Ο μόνος τρόπος, με τον οποίο οιοσδήποτε απεκδύεται της Φυσικής του ελευθερίας και αναδέχεται τα δεσμά της 

πολιτικής κοινωνίας είναι η σύναψη συμφωνίας με άλλους ανθρώπους για να συνενωθούν και να συμπήξουν μία 

κοινότητα, ούτως ώστε να κατορθώσουν να ζουν με άνεση, ασφάλεια και ειρήνη αναμεταξύ τους, έχοντας 

εξασφαλίσει την απόλαυση των ιδιοκτησιών τους και μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι όσων δεν μετέχουν στην 

κοινότητά τους. Αυτό μπορεί να το πράξει οποιοσδήποτε αριθμός προσώπων, διότι δεν πλήττει την ελευθερία 

των υπολοίπων. αυτοί παραμένουν, όπως και προηγουμένως, στην ελευθερία της φυσικής καταστάσεως. Όταν 

άνθρωποι ανεξαρτήτως αριθμού έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους στη δημιουργία μιας κοινότητας ή 

κυβερνήσεως, συσσωματώνονται έτσι αμέσως και δημιουργούν ένα πολιτικό σώμα, στο οποίο η πλειοψηφία έχει 

το δικαίωμα να δρα και να καθορίζει τα υπόλοιπα ζητήματα. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα παραπάνω κείμενα ασκούν κριτική στη θεωρία του Αριστοτέλη ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση 

του πολιτικό ον. Αφού τα μελετήσετε προσεκτικά, να παρουσιάσετε συνοπτικά τις παραπάνω απόψεις και να 

διατυπώσετε τη γνώμη σας σχετικά με την κριτική αυτή. 
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ΕΕΝΝΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ::    

  

TToo  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  σσυυγγκκρρόόττηησσηηςς  κκααιι  οορργγάάννωωσσηηςς  μμιιααςς  κκοοιιννωωννίίααςς  ααππαασσχχόόλληησσεε  δδιιεεξξοοδδιικκάά  ττηη  φφιιλλοοσσοοφφιικκήή  σσκκέέψψηη..  

ΠΠοοιικκίίλλεεςς  ααππόόψψεειιςς  εεκκφφρράάσσττηηκκαανν    ααννάά  ττοουυςς  ααιιώώννεεςς  γγιιαα  ττοο  αανν  ηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ττηηςς  εείίννααιι  έέμμφφυυττηη  ήή  

««ααννααγγκκαασσττιικκήή»»  κκααιι  σσυυμμββααττιικκήή..  ΗΗ  μμεελλέέττηη  κκααιι  οο  ππααρρααλλλληηλλιισσμμόόςς  οορριισσμμέέννωωνν  ααππόόψψεεωωνν  εεξξεεχχόόννττωωνν  

φφιιλλοοσσόόφφωωνν  εεππίί  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς  ααυυττοούύ  δδιιααφφωωττίίζζεειι  ππττυυχχέέςς  ττοουυ  ζζηηττήήμμααττοοςς  κκααιι  ααννττιικκααττοοππττρρίίζζεειι  ππααρράάλλλληηλλαα  ττοο  

κκοοιιννωωννιικκόό,,  ιισσττοορριικκόό  κκααιι  πποολλιιττιισσμμιικκόό  υυππόόββααθθρροο  ττηηςς  κκοοιιννωωννίίααςς  πποουυ  εεκκφφρράάσσττηηκκαανν..  ΜΜεε  ααφφοορρμμήή  εεπποομμέέννωωςς  ττοο  

δδοοθθέένν  ααππόόσσππαασσμμαα  ααππόό  τταα  ««ΠΠοολλιιττιικκάά»»  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοττέέλληη  μμπποορροούύνν  νναα  μμεελλεεττηηθθοούύνν  ππααρράάλλλληηλλαα  μμεείίζζοονναα  έέρργγαα  

ττηηςς  ππααγγκκόόσσμμιιααςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς,,  οο  ««ΗΗγγεεμμόόννααςς»»  ττοουυ  ΝΝιικκοολλόό  ΜΜαακκιιααββέέλλιι,,  ττοο  έέρργγοο  ««ΠΠεερρίί  ττοουυ  πποολλίίττηη»»  ττοουυ  ΤΤόόμμααςς  

ΧΧοομμππςς  κκααιι  ηη  ««  ΔΔεεύύττεερρηη  ππρρααγγμμααττεείίαα  ππεερρίί  κκυυββεερρννήήσσεεωωςς»»  ττοουυ  ΆΆγγγγλλοουυ  φφιιλλοοσσόόφφοουυ  ΤΤζζοονν  ΛΛοοκκ..    

  ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  οο  ΙΙττααλλόόςς  σσυυγγγγρρααφφέέααςς  κκααιι  πποολλιιττιικκόόςς  ΝΝιικκοολλόό  ΜΜαακκιιααββέέλλιι  σσττοονν  ««  ΗΗγγεεμμόόνναα  »»  

εεκκφφρράάζζοοννττααςς  ααππόόψψεειιςς  δδιιααμμεεττρριικκάά  ααννττίίθθεεττεεςς  μμεε  εεκκεείίννεεςς  ττοουυ  ΣΣττααγγεειιρρίίττηη  ΑΑρριισσττοοττέέλληη,,  σσυυμμββοουυλλεεύύεειι  ττοονν  

εεππίίδδοοξξοο  πποολλιιττιικκόό  ηηγγέέττηη..  ΟΟ  ΈΈλλλληηννααςς  φφιιλλόόσσοοφφοοςς  δδηηλλώώννεειι  ααππεερρίίφφρραασστταα  ττηηνν  άάπποοψψήή  ττοουυ,,  όόττιι  ηη  πποολλιιττιικκήή  

σσυυννδδέέεεττααιι  άάμμεεσσαα  μμεε  ττηηνν  ηηθθιικκήή  κκααιι  όόττιι  ύύψψιισσττηη  ααξξίίαα  μμιιααςς  πποολλιιττιικκήήςς  κκοοιιννωωννίίααςς  εείίννααιι  ηη  ααρρεεττήή  κκααιι  ηη  

δδιικκααιιοοσσύύννηη  ((««ἡἡ  γγὰὰρρ  δδίίκκηη  ……  δδιικκααίίοουυ  κκρρίίσσιιςς»»))..  ΣΣττοονν  ααννττίίπποοδδαα,,  οο  ΜΜαακκιιααββέέλλιι  ρρεεααλλιισσττιικκάά  κκααιι  μμεε  κκυυννιισσμμόό  

δδιιααττυυππώώννεειι  ττηηνν  άάπποοψψήή  ττοουυ  κκααττααγγρράάφφοοννττααςς  ττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς  ππρραακκττιικκέέςς  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  ττοουυ  ((««ΚΚααθθώώςς  ππρρόόθθεεσσήή  μμοουυ  

……  σσττηη  φφαανντταασσττιικκήή»»))   κκααιι  ππααρροουυσσίίααζζεειι  ττηη  θθεεώώρρηησσήή  ττοουυ  ωωςς  ααννττιικκεειιμμεεννιικκόό  ααίίττηημμαα  πποουυ  σσττηηρρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ίίδδιιαα  

ττηη  φφύύσσηη  ττωωνν  ππρρααγγμμάάττωωνν..  ΣΣττηηνν  άάπποοψψηη  ττοουυ  ΙΙττααλλοούύ  πποολλιιττιικκοούύ  ααπποουυσσιιάάζζεειι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααννααφφοορράά  σσττηηνν  

ηηθθιικκήή,,  ττηη  δδιικκααιιοοσσύύννηη  ήή  ττιιςς  ααρρεεττέέςς,,  δδιιόόττιι  σσττηη  σσκκέέψψηη  ττοουυ  ααυυττέέςς  εείίννααιι  ααπποοσσυυννδδεεδδεεμμέέννεεςς  εεννττεελλώώςς  ααππόό  ττηηνν  

άάσσκκηησσηη  ττηηςς  εεξξοουυσσίίααςς..  ΚΚάάθθεε  άάλλλληη  άάπποοψψηη,,  ιισσχχυυρρίίζζεεττααιι,,  εείίννααιι  άάχχρρηησσττηη  κκααιι  εεππιιζζήήμμιιαα  γγιιαα  ττοονν  εεππίίδδοοξξοο  ηηγγέέττηη,,  

ααπποοττεελλεείί  κκεεννήή  θθεεωωρρηηττιικκοολλοογγίίαα  ((««ΠΠοολλλλοοίί  έέππλλαασσαανν  μμεε  ττηη  φφαανντταασσίίαα  ττοουυςς  ……  ττηη  σσωωττηηρρίίαα  ττοουυ»»)) ..  ΗΗ  ττεελλεευυττααίίαα  

μμάάλλιισστταα  ππεερρίίοοδδοοςς  ττοουυ  δδοοθθέέννττοοςς  μμεεττααφφρραασσμμέέννοουυ  ααπποοσσππάάσσμμααττοοςς  φφααννεερρώώννεειι  ττηηνν  ααγγεεφφύύρρωωττηη  ααππόόσστταασσηη  

ααππόό  ττηηνν  ααρριισσττοοττεελλιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη..    ΟΟ  ΜΜαακκιιααββέέλλιι  δδιιααττεείίννεεττααιι  όόττιι  οο  εεππιιττυυχχηημμέέννοοςς  ηηγγεεμμόόννααςς  κκααθθοογγηηγγεείίττααιι  

ααππόό  ωωφφεελλιιμμιισσττιικκήή  εεππιιλλοογγήή  ττωωνν  μμέέσσωωνν  πποουυ  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλαα,,  γγιιαα  νναα  υυππηηρρεεττήήσσοουυνν  ττοουυςς  εεκκάάσσττοοττεε  σσκκοοπποούύςς  

ττοουυ  ((««ΓΓιι’’ααυυττόό  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  ……  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  ααννάάγγκκηη»»))   ..              

ΣΣττοο  δδεεύύττεερροο  ππααρρααττιιθθέέμμεεννοο  ααππόόσσππαασσμμαα  ααππόό  ττοο  έέρργγοο  ττοουυ  ΤΤόόμμααςς  ΧΧοομμππςς  ««ΠΠεερρίί  ττοουυ  πποολλίίττηη»»  οο  ΆΆγγγγλλοοςς  

φφιιλλόόσσοοφφοοςς  κκααιι  ιιδδρρυυττήήςς  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  φφιιλλοοσσοοφφίίααςς  εεκκθθέέττεειι  ττηη  σσκκέέψψηη  ττοουυ  εεππιιχχεειιρρώώννττααςς  νναα  θθεεμμεελλιιώώσσεειι  

θθεεωωρρηηττιικκάά  ττοο  ννεεόόττεερροο  αασσττιικκόό  κκρράάττοοςς  πποουυ  γγεεννννιιέέττααιι  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  κκααιι  ττηη  ννοομμιιμμόόττηητταα  ττηηςς  κκρρααττιικκήήςς  

εεξξοουυσσίίααςς  ππάάννωω  σσεε  μμίίαα  ννέέαα,,  δδιιααμμεεττρριικκάά  ααννττίίθθεεττηη  ααππόό  ττηηνν  ααρριισσττοοττεελλιικκήή,,  σσύύλλλληηψψηη  ττοουυ  δδιικκααίίοουυ..  ΉΉδδηη  ααππόό  

ττηηνν  ααρρχχήή  ττοουυ  ααπποοσσππάάσσμμααττοοςς  οο  ΧΧοομμππςς  αασσκκεείί  έέννττοοννηη  κκρριιττιικκήή  σσττηηνν  ααρρχχααιιοοεελλλληηννιικκήή  θθεεώώρρηησσηη  ––  εεμμμμέέσσωωςς  

σσττοονν  ίίδδιιοο  ττοονν  ΑΑρριισσττοοττέέλληη  ––  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηη  οοπποοίίαα  οο  άάννθθρρωωπποοςς  εείίννααιι  ««ζζῷῷοονν  πποολλιιττιικκόόνν»»,,  έέχχεειι  δδηηλλααδδήή  εεκκ  

φφύύσσεεωωςς  ττηηνν  ττάάσσηη  νναα  ζζεειι  σσεε  ««κκοοιιννωωννίίεεςς»»  ((««οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς  ττοονν  οοννοομμάάζζοουυνν  ……  ααπποοκκααλλοούύνν  ννόόμμοουυςς»»)) ..  ΟΟ  ΧΧοομμππςς  
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χχααρραακκττηηρρίίζζεειι  ««εεππιιππόόλλααιιηη  μμεελλέέττηη  ττηηςς  ααννθθρρώώππιιννηηςς  φφύύσσηηςς»»  μμιιαα  ττέέττοοιιαα  ππρροοσσέέγγγγγγιισσηη  κκααιι  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ττοονν  

άάννθθρρωωπποο  σσαανν  έένναα  εεγγωωιισσττιικκόό  ππλλάάσσμμαα  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ααππόό  έέλλλλεειιψψηη  κκοοιιννωωννιικκόόττηηττααςς,,  σσυυμμππόόννιιααςς  κκααιι  

ααλλττρροουυιισσμμοούύ  εεκκ  φφύύσσεεωωςς  ((««γγιιααττίί  όόσσοοιι  εεξξεεττάάζζοουυνν  ……  όόφφεελλοοςς  ααππόό  ααυυττήή»»))..    ΣΣεε  ααννττιιδδιιαασσττοολλήή  εεπποομμέέννωωςς  μμεε  ττηηνν  

ααρριισσττοοττεελλιικκήή  έέμμφφυυττηη  κκοοιιννωωννιικκόόττηητταα  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ  ((««φφύύσσεειι  μμεενν  οοὖὖνν  ……  ττοοιιααύύττηηνν  κκοοιιννωωννίίαανν»»)) ,,  οο  ΆΆγγγγλλοοςς  

φφιιλλόόσσοοφφοοςς  υυππεερρααμμύύννεεττααιι  ττηηςς  άάπποοψψηηςς  όόττιι  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι  σσττηη  φφυυσσιικκήή  ππρροοπποολλιιττιισσμμιικκήή  ττοουυςς  κκααττάάσστταασσηη  εείίννααιι  

άάττοομμαα  μμοοννααχχιικκάά  κκααιι  εεχχθθρριικκάά  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  εεππιικκρρααττεείί  ««ππόόλλεεμμοοςς  όόλλωωνν  εεννααττννίίοονν  όόλλωωνν»»..  

ΠΠρροοττάάσσσσεειι  εεπποομμέέννωωςς  ττηη  σσυυμμφφεερροοννττοολλοογγιικκήή  όόψψηη  ττηηςς  εεππιιδδίίωωξξηηςς  σσυυννττρροοφφιιάάςς  κκααιι  σσυυννττρροοφφιικκόόττηηττααςς  

((««εεππεειιδδήή  μμπποορρεείί  ……  ααππόό  ααυυττήή»»)) ,,  σσχχεεττιικκοοπποοιιεείί  ττοο  κκααλλόό  κκααιι  ττοο  κκαακκόό  κκααιι  ααρρννεείίττααιι  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  ααννττιικκεειιμμεεννιικκήήςς  

ββάάσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ηηθθιικκήή..      

ΤΤοο  ττεελλεευυττααίίοο  ααππόόσσππαασσμμαα  ααννττλλεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  εεππίίσσηηςς  ΆΆγγγγλλοο  φφιιλλοοσσόόφφοο  ΤΤζζοονν  ΛΛοοκκ  ααππόό  ττοο  έέρργγοο  ττοουυ  ««ΔΔεεύύττεερρηη  

ππρρααγγμμααττεείίαα  ππεερρίί  κκυυββεερρννήήσσεεωωςς»»,,  εεννόόςς  εεκκ  ττωωνν  σσηημμααννττιικκόόττεερρωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  

ΔΔιιααφφωωττιισσμμοούύ,,  ττοουυ  ««ππααττέέρραα»»ττοουυ  πποολλιιττιικκοούύ  φφιιλλεελλεευυθθεερριισσμμοούύ  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ττοονν  κκύύρριιοο  ααννττιιππρρόόσσωωπποο  ττοουυ  

ααγγγγλλιικκοούύ  κκιιννήήμμααττοοςς  ττοουυ  εεμμππεειιρριισσμμοούύ..  ΤΤοο  δδοοκκίίμμιιοο  ααυυττόό  έέχχεειι  ωωςς  θθέέμμαα  ττηηνν  ααλληηθθιιννήή  ααρρχχήή,,  ττηηνν  έέκκτταασσηη  κκααιι  ττοονν  

σσκκοοππόό  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  εεξξοουυσσίίααςς..  ΟΟ  ΛΛοοκκ  εείίννααιι  έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  εειισσηηγγηηττέέςς  ττηηςς  θθεεωωρρίίααςς  ττοουυ  ««κκοοιιννωωννιικκοούύ  

σσυυμμββοολλααίίοουυ»»,,  εεπποομμέέννωωςς  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ααυυττόό  ηη  άάπποοψψηη  πποουυ  εεκκφφρράάζζεειι  σσττοο  ππααρρόόνν  έέρργγοο  εεννττάάσσσσεεττααιι  σσττοο  

εευυρρύύττεερροο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ΔΔιιααφφωωττιισσμμοούύ..  ΟΟ  ίίδδιιοοςς  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  όόττιι  ττοο  πποολλιιττιικκόό  φφααιιννόόμμεεννοο,,  ηη  σσυυγγκκρρόόττηησσηη  

πποολλιιττιικκώώνν  κκοοιιννωωννιιώώνν,,  δδεενν  θθεεμμεελλιιώώννεεττααιι  σσττηηνν  ααρριισσττοοττεελλιικκήή  ααννττίίλληηψψηη  γγιιαα  ττηη  ««φφύύσσεειι»»  κκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  ττοονν  

««φφύύσσεειι»»  πποολλιιττιικκόό  άάννθθρρωωπποο  όόππωωςς  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  ππααρρααππάάννωω  σσεε  ααρρκκεεττάά  σσηημμεείίαα,,  ααλλλλάά  σσττηη  σσυυμμφφωωννίίαα  ττωωνν  

ααννθθρρώώππωωνν  σσεε  έένναα  ««σσυυμμββόόλλααιιοο»»  πποουυ  σσυυννοομμοολλοογγεείίττααιι  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ααππόό  ααννάάγγκκηη  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  

ππρροοσσττααττεευυθθοούύνν  οο  έέννααςς  ααππόό  ττοονν  άάλλλλοο  κκααιι  νναα  δδιιαασσφφααλλίίσσοουυνν  τταα  ββαασσιικκάά  ααγγααθθάά  ττοουυςς  ((  ««  γγιιαα  νναα  σσυυννεεννωωθθοούύνν  

……  ααννααμμεεττααξξύύ  ττοουυςς»»)) ..    ΚΚααττάά  ττοονν  ΛΛοοκκ,,  οο  άάννθθρρωωπποοςς  δδηημμιιοουυρργγεείί  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα  κκααιι  ττοουυςς  ννόόμμοουυςς  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππρροοσσττααττεεύύσσεειι  τταα  φφυυσσιικκάά  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμαατταα,,  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  σσττηη  ζζωωήή,,  ττηηνν  εελλεευυθθεερρίίαα  κκααιι  ττηηνν  

ιιδδιιοοκκττηησσίίαα..  ΠΠρρόόκκεειιττααιι  εεπποομμέέννωωςς  γγιιαα  ττοο  σσυυμμββόόλλααιιοο  μμιιααςς  ««εεκκοούύσσιιααςς»»  --  κκααιι  όόχχιι  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ππααρρόόρρμμηησσηηςς  --    

σσυυννέέννωωσσηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  οο  κκααθθέέννααςς  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσττηηνν  πποολλιιττκκήή  κκοοιιννωωννίίαα  οοιικκεείίαα  ββοουυλλήήσσεειι,,  γγιιαα  νναα  

ππρροοσσττααττέέψψεειι  τταα  σσυυμμφφέέρροοννττάά  ττοουυ,,  ααπποοδδεεχχόόμμεεννοοςς  όόττιι  οοιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  θθαα  λλααμμββάάννοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  

((««όότταανν  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι  ……  λλοοιιππάά  ζζηηττήήμμαατταα»»)) ..  

ΑΑππόό  ττηη  σσύύγγκκρριισσηη  λλοοππόόνν  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ππρροοκκύύππττοουυνν  οοιι  εεξξήήςς  δδιιααππιισσττώώσσεειιςς..  ΟΟιι  ααππόόψψεειιςς  ττοουυ  ΜΜαακκιιααββέέλλιι  

εεσσττιιάάζζοουυνν  σσττιιςς  σσυυμμββοουυλλέέςς  σσεε  έένναανν  εεππίίδδοοξξοο  ηηγγεεμμόόνναα  κκααιι  ππρροοββάάλλλλοουυνν  ππιιοο  ««ααννεεξξάάρρττηηττεεςς»»  ααππόό  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  

ττωωνν  δδύύοο  ΆΆγγγγλλωωνν  φφιιλλοοσσόόφφωωνν  ππααρρόόλλοο  πποουυ  εεππιι  ττηη  ββάάσσεειι  ττοουυςς  εείίννααιι  κκοοιιννέέςς..  ΟΟ  ΙΙττααλλόόςς  πποολλιιττιικκόόςς  δδηηλλααδδήή  δδεενν  

ααννααφφέέρρεεττααιι  ττόόσσοο  δδιιεεξξοοδδιικκάά  σστταα  κκίίννηηττρραα  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ττωωνν  κκοοιιννωωννιιώώνν,,  όόσσοο  σστταα  ηηθθιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  

ηηγγέέττηη..  ΟΟιι  ααππόόψψεειιςς  ττοουυ  ΧΧοομμππςς  κκααιι  ττοουυ  ΛΛοοκκ  εεμμφφααννίίζζοουυνν  οομμοοιιόόττηηττεεςς  κκααιι  δδιιααφφοορρέέςς..  ΒΒαασσιικκήή  θθέέσσηη  κκααιι  ττωωνν  δδύύοο  

εείίννααιι  όόττιι  ηη  ««ππόόλλιιςς»»,,  ττοο  κκρράάττοοςς  μμεε  σσηημμεερριιννάά  δδεεδδοομμέένναα,,  σσυυγγκκρροοττεείίττααιι  έέλλλλοογγαα  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  σσύύμμββαασσηηςς  

πποουυ  σσυυννάάππττοουυνν  εεκκοούύσσιιαα  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  υυππηηρρεεττηηθθοούύνν  κκααλλύύττεερραα  τταα  σσυυμμφφέέρροοννττάά  ττοουυςς..  ΟΟ  
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ΛΛοοκκ  ωωσσττόόσσοο  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεειι  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  ααππόό  ττοονν  ΧΧοομμππςς  ττηη  φφυυσσιικκήή  ––  ππρροοπποολλιιττιισσμμιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  ,,  κκααθθώώςς  

κκααττ’’    ααυυττόόνν  τταα  άάττοομμαα  έέχχοουυνν  ππλλήήρρηη  εελλεευυθθεερρίίαα  κκααιι  ιισσόόττηητταα  ((««εεππεειιδδήή  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι  ……  χχωωρρίίςς  ττηη  σσυυγγκκααττάάθθεεσσήή  

ττοουυ»»)) ..  ΤΤαα  οοιικκοοννοομμιικκάά  ωωσσττόόσσοο  σσυυμμφφέέρροονντταα  υυπποοννοομμεεύύοουυνν  ττηηνν  εειιρρηηννιικκήή  κκααιι  ιισσόόττιιμμηη  σσυυμμββίίωωσσηη,,  ππρροοκκααλλοούύνν  

έέρριιδδεεςς  κκααιι  δδιιεεννέέξξεειιςς  κκααιι  δδιιααμμοορρφφώώννοουυνν  ααννιισσόόττηηττεεςς,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  ααπποοττεελλεείί  ααδδήήρριιττηη  ααννάάγγκκηη  μμιιαα  

ααμμοοιιββααίίαα  ««σσύύμμββαασσηη»»..  ΟΟιι  δδιιααφφοορρέέςς  μμεε  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  ττοουυ  ΑΑρριισσττέέλληη  εείίννααιι  ππρροοφφααννεείίςς..  ΟΟ  ««ΝΝοουυςς»»  ττηηςς  

ππλλααττωωννιικκήήςς  ΑΑκκααδδηημμίίααςς  σσυυννδδέέεειι  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  οορρμμήή  μμεε  ττηηνν  ιισσττοορριικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  κκααιι  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  ((««φφύύσσεειι  

μμεενν  οοὖὖνν  ……  κκοοιιννωωννίίαανν»»))..  ΑΑννττιιλλααμμββάάννεεττααιι  ττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς  κκοοιιννωωννιιέέςς  ωωςς  φφυυσσιικκέέςς  οοννττόόττηηττεεςς  υυπποοκκεείίμμεεννεεςς  σσεε  

εεξξέέλλιιξξηη..  ΠΠααρρόόλλοο  πποουυ  οοιι  ππααρρααππάάννωω  ααππόόψψεειιςς  εείίννααιι  ααννττιικκρροουυόόμμεεννεεςς,,  ηη  σσυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ηη  έέμμππρραακκττηη  

δδηημμιιοουυρργγίίαα  κκοοιιννωωννιιώώνν  έέμμφφυυτταα  ήή  μμηη  σσυυννέέββααλλεε  σσττηηνν  ααννθθρρώώππιιννηη  εεξξέέλλιιξξηη  σσεε  όόλλαα  τταα  εεππίίππεεδδαα,,  πποουυ  σσεε  άάλλλληη  

ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ττοουυςς,,  ττοο  ααννθθρρώώππιιννοο  γγέέννοοςς  θθαα  οοδδηηγγοούύνντταανν  σσεε  ααφφααννιισσμμόό..              

 

 

 

 

  


