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ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαπηχζζεηαη επξέσο ε πνιηηηθή ζθέςε 

θαη ζεσξία ηνπ John Locke. ηφρνο είλαη ε αλεχξεζε ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ 

δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο πνιηηηθψλ θνηλσληψλ.    

Αξρηθά αλαπηχζζεηαη ε ζπιινγηζηηθή πνπ αθνξά ηε ζεσξία θπζηθνχ δηθαίνπ. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε πνιηηηθή ζεσξία ηνπ κε θχξηνπο ζηαζκνχο ηε θπζηθή 

θαηάζηαζε, ηε θαηάζηαζε πνιέκνπ, ηε δνπιεία, ηε ηδηνθηεζία, ηε παηξηθή εμνπζία, 

ηε πνιηηηθή θαηάζηαζε, ηε πξνλνκία θαη ηε πνιηηηθή αλππαθνή. Καη ηέινο εμεγείηαη 

πσο ε ζχζηαζε πνιηηηθήο θνηλσλίαο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε γηα ηε πξνζηαζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο.    
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The topic of this dissertation is the in-depth analysis of the political thinking 

and theory of John Locke. Our aim is to find common ground between the natural 

right to property and the necessity of existence of political societies.   

 

We initially examine his reasoning on the theory of natural law. Then, we 

consider his political theory mainly inspecting the state of nature, the state of war, 

slavery, property, parental power, political society, privileges and civil disobedience. 

Finally, we explain how the formation of a political society is necessary to protect the 

right to property. 
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ηε παξνχζα εξγαζία αλαπηχζζεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζεκειησηή ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ John Locke
1
 ζηελ δηακφξθσζε ηεο θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο ζεσξίαο 

ηνπ 17
νπ

 θαη 18
νπ

 αηψλα, ελψ παξνπζηάδεηαη ε νξηνζέηεζε θαη ε ζπλάθεηα ηνπ 

θξάηνπο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηιέρηεθε δηφηη ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζθέςε ηνπ 

J.Locke έθεξε θάηη λέν ζηε κέρξη ηφηε πνιηηηθή αλάιπζε ησλ ζεσξηψλ ηνπ θξάηνπο. 

Γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ ινθηαλή πνιηηηθή ζεσξία ηδηαηηέξα επαλαζηαηηθή γηα ηελ 

επνρή ηεο. Πην αλαιπηηθά, ε εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο θεθάιαηα: 

Κεθάλαιο 1: Ζ Πνιηηηθή θέςε ηνπ J.Locke 

ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ν Νφκνο ηεο Φχζεο θαη ηα φξηα ηνπ, φπσο 

επίζεο θαη ην γλσζηηθφ εξγαιείν θαηάθηεζεο ηνπ, ν Οξζφο Λφγνο. Παξάιιεια 

παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θπζηθφ δηθαίνπ θαη ηα δχν ζηνηρεία (ειεπζεξία θαη 

θαιβηληζηηθή αληίιεςε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο) πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θνηλσληθή 

ζθέςε ηνπ J.Locke. 

Κεθάλαιο 2: Ζ Φπζηθή Καηάζηαζε 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν, ηα φξηα, ην λνκνζεηηθφ 

ζχζηεκα, πνπ εθαξκφδεηαη, ηα δεηλά, νη ακθηζεκίεο θαη νη αληηζέζεηο ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο θαζψο θαη ε αληηπαξάζεζή ηεο κε ην κνλαξρηθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο. 

Δπηπιένλ κειεηάηαη ζαλ ε πξψηε πνιηηηθή θαηάζηαζε ηνπ άλζξσπνπ φρη φκσο σο 

ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά σο λνεκαηηθή αθαίξεζε.   

Κεθάλαιο 3: Ζ Καηάζηαζε Πνιέκνπ 

ην ηξίην θεθάιαην θαζνξίδεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ. Δπίζεο 

παξαηίζνληαη νη ιφγνη, νη νπνίνη λνκηκνπνηνχλ ηε δξάζε ησλ ζπκάησλ έλαληη ησλ 

ζπηψλ ηνπο θαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία παχεη ε εκπφιεκε θαηάζηαζε  ζηελ 

νπνία κπνξεί λα βξίζθνληαη δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα.  

Κεθάλαιο 4: Ζ Γνπιεία  

ην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο δνπιείαο, ην νπνίν 

δχλαηαη λα πθίζηαηαη θαη ζηε θπζηθή θαη ζηε πνιηηηθή θαηάζηαζε, θαζψο θαη ε 

κνλαδηθή πεξίπησζε, φπνπ ζπληζηά λφκηκε πξάμε.    

 

 

Κεθάλαιο 5: Ζ Ηδηνθηεζία 

                                                 
1
 «Άςκθςε μεγάλθ επίδραςθ ςτθ κεωρία του φιλελεφκερου αςτικοφ κράτουσ» (Κ.Γ.Μαυριά, 1981, 

ςελ.204) 
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ην πέκπην θεθάιαην κειεηάηαη ην θπζηθφ δηθαίσκα ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο 

αιιά θαη ε ζχγρπζε ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο θαηά ηελ δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο ηεο. 

Αθφκα δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο πνπ ν θπζηθφο λφκνο λνκηκνπνηεί ηε θαηνρή 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πσο ηειηθά ην ίδην ην δηθαίσκα ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ ν 

Νφκνο ηεο Φχζεο επέβαιιε. Σέινο αλαθέξεηαη ν λεσηεξηζκφο ηεο ινθηαλήο ζεσξίαο, 

ν νπνίνο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνπνίεζεο ηεο 

πξνζσπηθήο εξγαζίαο ελφο αλζξψπνπ σο θπζηθνχ κε ην παξάιιειν ζπάζηκν ησλ 

νξίσλ πνπ ζέηνληαη απφ ηνλ θπζηθφ λφκν.  

Κεθάλαιο 6: Ζ Παηξηθή Δμνπζία  

ην έθην θεθάιαην απνξξίπηνληαη έλα πξνο έλα ηα λνκηκνπνηεηηθά 

επηρεηξήκαηα, πνπ ηέζεθαλ θπξίσο απφ ηνλ Filmer, ππέξ κηαο θπξίαξρεο 

παηεξλαιηζηηθήο εμνπζίαο  

Κεθάλαιο 7: Ζ Πνιηηηθή Καηάζηαζε 

ην έβδνκν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε γακήιηα ή ζπδπγηθή, ε θχξηνπ-ππεξέηε, 

ε νηθνγελεηαθή θαη ε πνιηηηθή θνηλσλία θαζψο θαη ε ζρέζε απηψλ κε ηελ 

απνιπηαξρηθή δηαθπβέξλεζε. Δλ ζπλερεία ζθηαγξαθείηαη ην θαηαπίζηεπκα πνπ 

δηακνξθψλεηαη κεηαμχ πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ιανχ θαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ (ιανχ) 

ψζηε λα εηζαρζεί ζηε πνιηηηθή θνηλσλία. Αθνινχζσο ζπγθξίλεηαη ε λνκνζεηηθή θαη 

εθηειεζηηθή εμνπζία. Έπεηηα εμεηάδεηαη ε ηαμηθφηεηα, νη ακθηζεκίεο θαη ηα αδηέμνδα 

ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο. Σέινο ζπγθξίλνληαη απφ θνηλνχ ε παηξηθή, πνιηηηθή θαη 

δεζπνηηθή εμνπζία.    

Κεθάλαιο 8: Ζ Πξνλνκία 

ην φγδνν θεθάιαην αλαιχεηαη ην δηθαίσκα πξνλνκίαο πνπ έρεη ε πνιηηηθή 

εμνπζία, δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο ηεο άζθεζεο εμνπζίαο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

ρσξίο ξεηή δηάηαμε ηνπ λφκνπ θαη κεξηθέο θνξέο αθφκα θαη παξά ηνλ λφκν. 

Παξάιιεια φκσο παξνπζηάδνληαη θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο. 

Κεθάλαιο 9: Ζ Πνιηηηθή Αλππαθνή  

ην έλαην θεθάιαην δηεξεπλάηαη ε αηηία θαη ην δηθαίσκα πνπ νδεγεί ηνλ ιαφ 

ζε αλππαθνή απέλαληη ζηηο απνθάζεηο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

Δλ θαηαθιείδη επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ θξάηνπο, θαζψο θαη ν ιφγνο ζχληαμεο ηεο 

ινθηαλήο ζεσξίαο 

 

Διζαγυγή 
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Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ κε θαηεχζπλζε ηε Πνιηηηθή 

Θεσξία θαη Γηθαηψκαηα ζην Σκήκα ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο. Πξφθεηηαη γηα κία ζεσξεηηθή κειέηε, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ ζεσξεηηθνχ έξγνπ ηνπ John Locke ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο ζεσξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

θξάηνπο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο θαζψο θαη ηεο ζπλάθεηαο πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπο. 

Πξψηα απφ φια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο θ. 

Γ.Γξάβαξε, θαζεγεηή ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, γηα ηε βνήζεηα ηνπ ζηε 

ζπγθξφηεζε θαη νινθιήξσζεο ηεο, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θ. 

Θ.Ννπηζφπνπιν θαη θ. Θ.Γθηνχξα.   

Πξνζσπηθέο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απνδψζσ: ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζηελ 

νηθνγέλεηα ηάκνπ-Βαζηιεηάδνπ, ζηνπο θαζεγεηέο κνπ θ. Μ.Μαξθαλησλάηνπ, θ. 

Δ.Γεσξγνχια θαη θ. Δ.Παπάλε (Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ) θαη 

ζηα κέιε ησλ θνκκαηηθψλ νξγαλψζεσλ Μπηηιήλεο, Ρεζχκλνπ θαη Πάηξαο ηνπ ΚΚΔ.  

Σέινο ζα ήζεια επραξηζηήζσ  ηνπο αλζξψπνπο ησλ ππεξεζηψλ κε ηηο νπνίεο 

ζπλεξγάζηεθα γηα λα επηηεπρζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα, νη νπνίεο είλαη: Βηβιηνζήθε 

θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (παξάξηεκα Ρεζχκλνπ), 

Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε-Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο Παηξψλ, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε (παξάξηεκα 

Φσθαίαο), Βηβιηνζήθε Σξηψλ Ναπάξρσλ Πάηξαο,  Βηβιηνζήθε Γηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ Παηξψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
ο
 Κεθάλαιο: Η Πολιηική κέτη ηος J.Locke 
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Σν ζχλνιν ηεο ινθηαλήο πνιηηηθήο ζθέςεο παξνπζηάδεηαη, φπσο είλαη γλσζηφ, 

αλαιπηηθά ζην έξγν «Γεχηεξε Πξαγκαηεία πεξί ηεο Κπβεξλήζεσο» (1690) (J.Locke, 

2010, ζει.46). ην παξφλ θεθάιαην δηεξεπλψληαη αξρηθά ηα βαζηθά ζεκεία κηαο 

ζεηξάο δηαιέμεσλ πνπ έδσζε γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ζην Christ Church ην 1664 κε 

ζέκα ηνλ Νφκν ηεο Φχζεο (J.Locke, 2010, ζει.48). ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ε 

εζηθέο αξρέο πνπ ζπληζηνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ, ελψ ηέινο γίλεηαη 

κηα πξνζπάζεηα λα εμεηαζηνχλ ηα ζηνηρεία ηεο ινθηαλήο θνηλσληθήο ζθέςεο, ηα 

νπνία ζπλζέηνπλ ηε βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίαο.        

1.1.Ο Νφκνο ηεο Φχζεο  

Βαζηθφ κέιεκα, πνπ δηαπεξλά ην ζχζηεκα ηεο ινθηαλήο πνιηηηθήο 

θηινζνθίαο, απνηειεί ε επίηεπμε ηεο θνηλσληθή επηαμίαο, ε νπνία δηαζθαιίδεηαη 

κέζσ ηνπ Νφκνπ ηεο Φχζεο, ν νπνίνο «είλαη ζαθήο θαη θαηαλνεηφο ζε φια ηα έιινγα 

φληα» (Κ.Φπρνπαίδεο 1999, ζει.44) θαη απνδεηθηένο ιφγσ ηεο «χπαξμεο θαη ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ Θενχ» (L.Strauss, 1988, ζει.244). 

πγθεθξηκέλα ν Φπζηθφο Νφκνο «είλαη ε ζεία επηηαγή πξνο ηνπο αλζξψπνπο ζε 

ζρέζε κε ηα θαζήθνληα ηνπο» (J.Locke, 2010, ζει.48), «είλαη ‘ε θσλή ηνπ Θενχ’ κέζα 

ζηνλ άλζξσπν» (L.Strauss, 1988, ζει.243). Ο ζεβαζκφο θαη ε πεηζαξρία απέλαληη ζην 

ζετθφ παξάγγεικα, αιιά θαη ε επηηέιεζε ηνπ, θαηνρπξψλεη νπζηαζηηθά «ηελ εηξεληθή 

ζπλχπαξμε ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ θνηλσληθή γαιήλε» (J.Locke, 2010, ζει.48). 

Παξάιιεια ν Νφκνο ηεο Φχζεο ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (λα γλσζηνπνηεί ζηνπο 

αλζξψπνπο ηε ζετθή βνχιεζε) δηακνξθψλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνξά φια ηα άηνκα. πσο κάιηζηα αλαθέξεη ν L.Strauss (1988, 

ζει.243) «ρσξίο απηή ηελ γλψζε ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα πξάμεη εζηθά» (J.Locke, 

2010, ζει.48,65)  

Οη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνλ Νφκν ηεο Φχζεο, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ  λα δήζνπλ εηξεληθά. «Σν κέζν γηα ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο ηνπ Νφκνπ 

ηεο Φχζεο» ζπληζηά ε ιεηηνπξγία ηνπ Οξζνχ Λφγνπ. Ο Οξζφο Λφγνο είλαη απηφο πνπ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα εξκελεχζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ Νφκν ηεο 

Φχζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηε ζεία επηζπκία. (J.Locke, 2010, ζει.48) 

Κάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο νη άλζξσπνη είλαη δπλαηφλ λα παξαβηάζνπλ 

ηνλ Νφκν ηεο Φχζεο θαη λα δηακνξθψζνπλ λέα πιαίζηα ηα νπνία ζα θαζνξίζνπλ ηνλ 
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ηξφπν δσήο ηνπο, ηηο αμίεο ηνπο θηι. Σα λέα απηά πιαίζηα δελ ζπλάδνπλ κε ηε ζετθή 

βνχιεζε, αθνχ παξαβαίλνπλ ηνλ Φπζηθφ Νφκν, νπφηε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη πσο 

θηλδπλεχεη ε αζθάιεηα θαη ε γαιήλε νιφθιεξνπ ην αλζξψπηλνπ γέλνπο. (J.Locke, 

2010, ζει.92)  

Ο Νφκνο ηεο Φχζεο ρνξεγεί φιν ηνλ αλαγθαίν ζεσξεηηθφ νπιηζκφ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία είλαη «ε δσή, ε ειεπζεξία θαη ε 

ηδηνθηεζία»
2
 (A.Heywood, 2007, ζει.109), αιιά θαη θαζεθφλησλ (G.H.Sabine, 1980, 

ζει.572). Σα παξαπάλσ δηθαηψκαηα απνιακβάλνπλ φινη νη άλζξσπνη, δηφηη φπσο 

πξναλαθέξζεθε είλαη «εθ θχζεσο έιινγα θαη θνηλσληθά φληα» (Μ.εξαθεηηλίδνπ, 

2006, ζει.77) άξα θαη ηζφηηκα κεηαμχ ηνπο. Παξάιιεια επηβάιιεηαη νη άλζξσπνη λα 

δείρλνπλ ακέξηζην ζεβαζκφ ν έλαο ζηα δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, 

ζει.188).  

Ζ ζετθή πξνέιεπζε ηνπ Νφκνπ ηεο Φχζεο δίλεη ηελ ςεπδαίζζεζε πσο 

νξίδεηαη βίαηα απφ έλα Θεφ εμνπζηαζηή λνκνζέηε (Α.Καξακνπξαηίδεο, 2008, ζει.60-

61). Ζ εληχπσζε απηή είλαη ιαζεκέλε αθνχ ε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία 

γλσξίδνπλ νη άλζξσπνη ηνλ Θεφ θαη «ε ζρέζε ηεο πίζηεο κε ηνλ Λφγν, καο επηηξέπνπλ 

λα θαηαλνήζνπκε ηνλ Νφκν ηεο Φχζεο σο λφκν ηνπ Λφγνπ, ζην βαζκφ πνπ αλ δελ 

κπνξεί λα είλαη αληίζεηνο κε απηφλ» (Α.Καξακνπξαηίδεο, 2008, ζει.61). 

Σέινο παξαηεξείηαη πσο ε ινθηαλή ζεσξία ηνπ Φπζηθνχ Νφκνπ λνκηκνπνηεί 

ηελ αζηηθή αληίιεςε πνπ επηζπκεί λα ζπληαπηίδεη κε φξγαλν ηελ αιήζεηα θαη φρη ηελ 

απζεληία ηνπο θπζηθνχο θαη ηνπο θνηλσληθνχο λφκνπο. Με ιίγα ιφγηα απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ νη έιινγνη άλζξσπνη είλαη ζε ζέζε λα γλσξίζνπλ ηελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα είλαη 

ζε ζέζε παξάιιεια λα γλσξίζνπλ θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο πνιηηηθέο 

θνηλσλίεο. (Β.Η.Φίιηαο, 1970, ζει.26-27)  

 

 

1.2.Σν Φπζηθφ Γίθαην 

                                                 
2
 Ο J.Locke ςυχνά ςτο ζργο του ταυτίηει τον όρο τθσ ιδιοκτθςίασ ςυνολικά με τθ ζννοια των φυςικϊν 

δικαιωμάτων (ηωι, ελευκερία, κτίςθσ), ίςωσ διότι ιταν και το μόνο φυςικό δικαίωμα, το οποίο 
εξζταςε ενδελεχϊσ (G.H.Sabine, 1980, ςελ.574, βλ. επίςθσ J.Locke, 2010, ςελ.184). 
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«Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί» 

ζην ζεσξεηηθφ έξγν «Γεχηεξε Πξαγκαηεία πεξί ηεο Κπβεξλήζεσο» (1690) ηνπ 

J.Locke. Δληνχηνηο δηαθξίλεηαη ηειηθά πσο ην θπζηθφ δίθαην επελεξγεί ζηηο βαζηθέο 

εζηθέο αξρέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα δηακνξθψλνπλ ηηο δσέο ηνπο. 

(Ν.Υειλη, 2000, ζει.61)  

Σν γξάκκα ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν αλ θαη ζετθφ θαηαζθεχαζκα 

«κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηελ αλζξψπηλε ινγηθή», δελ επηηξέπεη ζηνπο 

αλζξψπνπο ηελ πξάμε ηεο απηνθηνλίαο (Ν.Υειλη, 2000, ζει.61). Ζ άξλεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνρεηξίαο ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε πσο νη άλζξσπνη είλαη 

δεκηνπξγήκαηα ηνπ Θενχ θαη κφλν Απηφο θαζνξίδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

επίγεηαο δσήο ηνπο (J.Locke, 2010, ζει.90-91).  

Ζ δεχηεξε εζηθή αξρή ππνρξεψλεη ηνπο αλζξψπνπο ζε κεηαμχ ηνπο 

ππεξάζπηζε. Δλψ ε ηξίηε επηβάιιεη λα κελ «παξαβηάδεη ην έλα» άηνκν «ηελ ειεπζεξία 

ηνπ άιινπ»  (Ν.Υειλη, 2000, ζει.61).  

Οη δχν ηειεπηαίεο αξρέο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ ζπγθξνηνχληαη ζηελ εμήο βάζε: 

φινη νη άλζξσπνη έρνπλ θνηλέο «ςπρνπλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζπκκεξίδνληαη ηα 

πάληα», σο εθ ηνχηνπ δελ επηηξέπεηαη ε χπαξμε ζρέζεσλ ππνηαγήο κεηαμχ ηνπο θαη’ 

επέθηαζε θαη ε αιιεινεμφλησζε ηνπο. πλεπψο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα άηνκα 

ππνρξεψλνληαη λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφλ ηνπο, ππνρξεψλνληαη λα δηαθπιάζζνπλ 

ην δηθαίσκα «ζηελ δσή, ηελ ειεπζεξία, ηελ πγεία, ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ησλ 

αγαζψλ» ησλ ππφινηπσλ αλζξψπσλ πιελ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ φπνπ 

επηβάιιεηαη λα αζθεζεί δηθαηνζχλε ζε παξαβάηεο ηνπ θπζηθνχ λφκνπ. (J.Locke, 

2010, ζει.91) 

1.3. Ζ Κνηλσληθή θέςε J.Locke   

Ζ θνηλσληθή ζθέςε ηνπ J.Locke ζηνηρεηνζεηείηαη απφ δχν δεδνκέλα, ηα νπνία 

«αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ειπίδεο ηνπ γηα ηε ζπλχπαξμε ησλ αλζξψπσλ ζε κηα πνιηηηζκέλε 

θνηλσλία» (J.Locke, 2010, ζει.68). Σν πξψην αθνξά «ζηε ζξεζθεπηηθή ηεο ζεκειίσζε 

ζην ξηδνζπαζηηθφ πλεχκα ηεο θαιβηληζηηθήο δηδαζθαιίαο». Σν δεδνκέλν απηφ 

πξνζθέξεη εκθαλψο ζην ζχλνιν ηεο ινθηαλήο ζθέςεο «έληνλν δενληνινγηθφ 

ραξαθηήξα». πγθεθξηκέλα ε  χπαξμε ηνπ άηνκνπ ζπληζηά «έλα επίγεην 

‘πξνζθχλεκα’» κε ζθνπφ λα πξαγκαησζεί ε ζεία βνχιεζε, ψζηε λα ζσζεί ε ςπρή 
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ηνπ. Σν πεξηερφκελν απηφ ηνπ Φπζηθνχ Νφκνπ γλσζηνπνηείηαη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ζηνπο αλζξψπνπο κέζσ ηνπ Οξζνχ Λφγνπ κε απνηέιεζκα λα  

πξνζθέξεηαη ζηνπο άλζξσπνη ε δπλαηφηεηα λα «‘ζθέθηνληαη θαη λα γλσξίδνπλ ν 

θαζέλαο γηα ηνλ εαπηφλ ηνπ’». Σν γεγνλφο απηφ θαζίζηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ίζνπο 

θαη ειεπζέξνπο κεηαμχ ηνπο. (J.Locke, 2010, ζει.65)  

Ζ παξνπζίαζε ηεο αλζξψπηλνπ βίνπ κε θεληξηθφ άμνλα «ηα πξφηππα ηεο 

πξνηεζηαληηθήο ρξηζηηαλνζχλεο» (J.Locke, 2010, ζει.66) ππαγνξεχνπλ ηελ απνθπγή 

ησλ φπνησλ παξεθθιίζεσλ φπσο απηψλ «ηεο ζπζζψξεπζεο πιηθψλ αγαζψλ, ησλ 

επίγεησλ απνιαχζεσλ, ηεο δφμαο θαη ησλ κεγαιείσλ, ηεο δχλακεο θαη ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο» (J.Locke, 2010, ζει.66). (J.Locke, 2010, ζει.65-66)  

Σν δεχηεξν δεηνχκελν ηεο ινθηαλήο θνηλσληθήο ζθέςεο είλαη ε ειεπζεξία, ε 

νπνία απνηειεί ζπλέπεηα ηνπ θαιβηληζηηθνχ ηξφπνπ δσήο πνπ επηβάιιεη «ηε 

πξνζσπηθή πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα σο νδφ ζσηεξίαο» ηεο ςπρήο ησλ αλζξψπσλ 

(J.Locke, 2010, ζει.66). Δίλαη δειαδή επαθφινπζν ηεο πξφζεζε θαη ηεο επηκνλήο πνπ 

έρεη ν δξψλ  λα δηακνξθψζεη ηελ δσή ηνπ ζχκθσλα κε ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ ηεο 

Φχζεο, ην νπνίν θεξχζζεη ν Οξζφο Λφγνο θαη φρη ε Δθθιεζία ή ην Κξάηνο (J.Locke, 

2010, ζει.66). θφπεινη ηεο πξνζσπηθήο απηήο πλεπκαηηθήο πξνζπάζεηαο απνηεινχλ 

κφλν ηα αλζξψπηλα πάζε ήηνη «ν θαλαηηζκφο, ε δεηζηδαηκνλία, ε πξνθαηάιεςε, ε 

βηαηφηεηα ηεο θάζε νξζνδνμίαο» (J.Locke, 2010, ζει.67).  

Χο εμήο είλαη απαξαίηεην, θαηά ηελ ινθηαλή αλάιπζε, ν επιαβήο άλζξσπνο 

λα είλαη ειεχζεξνο ψζηε λα επηιέγεηαη απφ ηνλ ίδην θαηά ζπλείδεζε ν δξφκνο πξνο ηε 

ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπ (J.Locke, 2010, ζει.66). Αθνινχζσο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

αλνρή «σο θαζήθνλ ηνπ θξάηνπο» (F.Alessio, 2012, ζει.423) απέλαληη ζε φιεο ηηο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, αθνχ νπνηαδήπνηε παξαβίαζε απηψλ ζπληζηά πιήγκα 

ζηελ αηνκηθή ειεπζεξία θαη ηζφηεηα άξα θαη ηξαχκα ζηελ θνηλσληθή εηξήλε 

(J.Locke, 2010, ζει.49). Μάιηζηα φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν J.Dunn (2000, 

ζει.113) αθφκα θαη νη βαζηιηάδεο δελ δηθαηνχληαη «λα έρνπλ θακία εμνπζία ζηελ 

θξνληίδα ησλ αλζξψπηλσλ ςπρψλ». Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε έλλνηα ηεο 

ειεπζεξίαο γίλεηαη αληηιεπηή σο «ην απαξάγξαπην θαη ακεηάζεην ζεκέιην ηεο 

αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο» (J.Locke, 2010, ζει.67).   

Δάλ «δηπιηζηεί» ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο κέζα απφ «ηα θίιηξα» ηεο 

θηινζνθίαο, ηεο ζενινγίαο, ηεο εζηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο ηφηε ην πεξηερφκελν ηεο 
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εηδηθεχεηαη. Ζ επηζηήκε ηεο θηινζνθίαο κεηαθξάδεη ηελ ειεπζεξία σο «ηελ 

αλεμαξηεζία απφ ηηο απζεληίεο θαη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο αηνκηθήο θξίζεο». 

Αληίζηνηρα ε ζενινγία ηελ εξκελεχεη σο «απαιιαγή απφ ηηο εμσηεξηθέο ρεηξαγσγήζεηο 

ζηα δεηήκαηα ηεο πίζηεο». Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε εζηθή αλάιπζή ηεο ηελ νξίδεη σο 

«ιχηξσζε απφ ηνπο θαηαλαγθαζκνχο ησλ επηζπκηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ππεχζπλεο 

επηινγήο ησλ πξάμεσλ καο». Δλψ ηέινο πνιηηηθή ειεπζεξία είλαη «ε έιινγε θαη 

ελζπλείδεηε αλάιεςε ππνρξεψζεσλ γηα ηελ θαηαρψξεζε» ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο 

πεξηνχζηαο ησλ αηφκσλ. (J.Locke, 2010, ζει.67) 

Σα δχν παξαπάλσ ζηνηρεία ηεο ινθηαλήο θνηλσληθήο ζεσξίαο (ε θαιβηληζηηθή 

αληίιεςε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο θαη ε ειεπζεξία) απνηεινχλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίαο. Ζ πνιηηηζκέλε θνηλσλία παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην αλζξψπηλν γέλνο λα ζέζεη ππφ έιεγρν ην δσψδεο ζηνηρείν ηνπ
3
 θαη λα 

θαηαθηήζεη ηελ απηνπεηζαξρία ηνπ (κε πην ζπλήζε κνξθή ηελ εξγαζία) ψζηε λα 

εθηειέζεη ηηο εληνιέο ηνπ Νφκνπ ηεο Φχζεο. (J.Locke, 2010, ζει.69-70) 

Χζηφζν γηα λα ζπγθξνηεζεί κηα πνιηηηζκέλε θνηλσλία ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη νη δχν εμήο ζπλζήθεο. Πξψηνλ ε εμνπζία λα ζπληζηά θαηαπίζηεπκα, 

άξα νη ζρέζεηο κεηαμχ «ησλ δηνηθνχκελσλ (θπξίαξρσλ) θαη ησλ δηνηθνχλησλ 

(δηεθπεξαησηψλ)» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.178) «δηέπνληαη απφ ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε» (J.Locke, 2010, ζει.73) θαη «αιιεινζεβαζκφ» (J.Locke, 2010, ζει.73), 

φπσο επηηάζζνπλ άιισζηε θαη νη δηαηαγέο ηνπ Ννκνχ ηεο Φχζεο. Καη δεχηεξνλ νη 

θνξείο ηεο πνιηηείαο θαη ηεο Δθθιεζίαο λα είλαη αλεθηηθνί απέλαληη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο πλεπκαηηθέο αληηιήςεηο θαη θαηεπζχλζεηο, αθνχ ε δηακφξθσζε ηεο 

αηνκηθήο ζπλείδεζεο ζπληζηά πξάμε ειεπζεξίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, «ζπλεπψο 

θάζε άπνςε πνπ ν θαζέλαο γλήζηα πηζηεχεη πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή» (J.Locke, 2010, 

ζει.73) πιελ ησλ πηζηψλ ηεο ξσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο θαη ησλ άζεσλ. (J.Locke, 

2010, ζει.73-74) 

 

2
ο
 Κεθάλαιο: Η Φςζική Καηάζηαζη  

                                                 
3
 «Η ανκρώπινθ φφςθ … είναι εγωιςτικι, άπλθςτθ και δυνθτικά επικετικι» (A.Heywood, 2007, 

ςελ.348)  
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Σελ πεξίνδν ηνπ 17
νπ

 αηψλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ηέιε ηνπ, παξαηεξείηαη 

πσο επαλαθαζνξίδεηαη ζπλνιηθά ε έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν «ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο (ε θπζηθή ζπλζήθε ηνπ αλζξψπνπ)», πνπ θπξηαξρνχζε έσο ηφηε, ελψ 

παξάιιεια πξνβάιινληαη ηα δηθαησκάησλ ησλ αλζξψπσλ έλαληη «ηνπ ζετθνχ δίθαηνπ 

σο ζεκέιην πνιηηηθψλ ηεξαξρηψλ» (M.Carnoy, 1990, ζει.20). Γηα ηνλ J.Locke ε 

αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ζπληζηά δήηεκα βαξχλνπζαο 

«ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ηελ βάζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαη 

ηεο ζεσξίαο πεξί θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ» (Archive.gr, 2011). Καηά ζπλέπεηα ζην 

παξφλ θεθάιαην ζα δηεξεπλεζεί ν ινθηαλφο φξνο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο.  

πγθεθξηκέλα ζα κειεηεζεί ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηα θαζψο θαη ην 

πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. Πεξαηηέξσ ζα εμεηαζηεί ηη 

έγθεηηαη ζηε πεξίπησζε πνπ ην δίθαην δελ εθαξκφδεηαη ακεξφιεπηα. ηε ζπλέρεηα ζα 

δηεξεπλεζεί ην εξψηεκα, πνπ ηίζεηαη απφ αξθεηνχο επηθξηηέο ηνπ J.Locke, αλ ε 

θπζηθή θαηάζηαζε ζπληζηά έλα γέλλεκα ηεο θαληαζίαο ηνπ ή φρη. Δπηπιένλ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηα νπνία νδεγνχλ 

ηα άηνκα ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ζηελ είζνδν ηνπο ζηε 

πνιηηηθή θνηλσλία. Σέινο ζα πξνβιεζνχλ νη ακθηζεκίεο πνπ ζπλαληψληαη 

εμεηάδνληαο ηε θπζηθή θαηάζηαζε ζηε ινθηαλή ζεσξία αιιά θαη νη πξνζπάζεηεο λα 

δηθαηνινγεζνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο αληηθάζεηο ηνπ ινθηαλνχ έξγνπ.  

2.1.Σν Πεξηερφκελν ηεο Φπζηθήο Καηάζηαζεο 

Ζ θπζηθή ζπλζήθε ησλ αηφκσλ ζπληζηά «θαλνληζηηθή θαηάζηαζε» κε 

«θπζηθνδηθαηηθφ ραξαθηήξα» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει. 43), ζηελ νπνία επηθξαηεί 

«εηξήλε, θαιή ζέιεζε, αιιεινβνήζεηα θαη πξνζηαζία» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.320, βι. επίζεο J.Locke, 2010, ζει.101, βι. επίζεο G.H.Sabine, 1980, 

ζει.571,577). πλεπψο νη άλζξσπνη δνπλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Φπζηθνχ Γηθαίνπ 

θαη ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ ηεο Φχζεο.  

Με άιια ιφγηα, ηα άηνκα είλαη ειεχζεξα θαη ίζα κεηαμχ ηνπο ελψ παξάιιεια 

ππνρξενχληαη λα πξνζηαηεχνπλ «ηελ δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηδηνθηεζία ησλ 

άιισλ» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει. 43). Χο εθ ηνχηνπ ε θπζηθή θαηάζηαζε αξρηθά 

απνηειεί κηα ζπλζήθε ζηελ νπνία βηψλεηαη θαη απνιακβάλεηαη ε απφιπηε ειεπζεξία 

πνπ εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα θαζνξίδνπλ ζχκθσλα κε ηε 

πξνζσπηθή βνχιεζή ηνπο ηηο πξάμεηο ηνπο, ρσξίο λα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε 

ρνξήγεζε άδεηαο απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ (J.Locke, 2010, ζει.89, βι. επίζεο 

Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει. 188).    
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Ζ φπνηα ειεπζεξία (νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, ζξεζθεπηηθή) θαηέρεη ν άλζξσπνο 

πξνθχπηεη επεηδή φια ηα άηνκα γελληνχληαη έρνληαο ηελ ίδηα ηθαλφηεηα λα κπνξνχλ 

λα είλαη ειεπζέξα θαη έιινγα. Με ιίγα ιφγηα φπσο αλαθέξεη θαη ν J.W.Gough «ν 

άλζξσπνο γελληέηαη… κε δηθαίσκα ηέιεηαο ειεπζεξίαο». (Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει.131) 

Παξφιε ηελ ειεπζεξία πνπ δηαζέηνπλ ηα άηνκα ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε δελ 

νδεγνχληαη ζηελ θαηάρξεζε απηήο, ιφγσ ηνπ φηη θαλέλαο άλζξσπνο δε δηθαηνχηαη λα 

πξνμελήζεη βιάβε ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν φλ, πνπ βξίζθεηαη ζηε 

θαηνρή ηνπ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ «ην επηηάζζεη θάπνηα κεγάιε αλάγθε 

επγελέζηεξε απφ ηελ απιή επηβίσζε» (J.Locke, 2010, ζει.90). Χο εμήο ε θπζηθή 

ζπλζήθε σο κε «θαηάζηαζε αζπδνζίαο» (J.Locke, 2010, ζει.90) ζέηεη φξηα θαη δελ 

εθιακβάλεηαη σο κηα «πξσηφγνλε» (M.Carnoy, 1990, ζει.27) θνηλσλία αγξίσλ. 

Αληίζεηα φπσο αλαθέξεη ν B.Russell (1946, ζει.347)  απνηειεί «κηα επθάληαζηε 

θνηλσλία ελάξεησλ αλαξρηθψλ, πνπ δελ ρξεηάδνληαη αζηπλνκία ή δηθαζηήξηα» φπσο ζα 

δνχκε θαη ζηελ ζπλέρεηα.  

Ζ αηνκηθή ειεπζεξία αθφκα θαη ζηε θπζηθή θαηάζηαζε θαζνξίδεηαη απφ ηα 

φξηα πνπ ζέηεη ε έιινγε αλζξσπηλή θχζε δειαδή απφ ηα φξηα πνπ επηβάιεη ν Νφκνο 

ηεο Φχζεο (F.Alessio, 2012, ζει.418-419), «ν νπνίνο ξπζκίδεη ζε ηειηθή αλάιπζε ηη 

είλαη επηηξεπηφ θαη ηη φρη» (Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει.131), «ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απηνζπληήξεζεο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο φρη κφλν παξέρνληαο 

δηθαηψκαηα ζηνλ θάζε άλζξσπν αιιά θαη πξνσζψληαο ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ππνινίπσλ» (Α.Καξακνπξαηίδεο, 2008, ζει.62) 

Ζ θπζηθή θαηάζηαζε πεξαηηέξσ ζπληζηά κηα θαηάζηαζε ακνηβαίαο ηζφηεηαο 

πνπ παξάγεηαη εμαηηίαο ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ δηαζέηεη ν άλζξσπνο (Α.ηπιηαλφο, 

2006, ζει.133) θαη αίξεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Θεφο επηιέμεη λα 

παξαρσξήζεη ζε θάπνηνλ ην δηθαίσκα ηεο επηβνιήο θαη ηεο θπξηαξρίαο επί ησλ 

άιισλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ θαλέλα άηνκν δελ δηθαηνχηαη λα θπξηαξρεί ή λα 

εμνπζηάδεη θάπνηνλ άιινλ άλζξσπν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζέζε ηνπ Hooker πσο 

ε θπζηθή ηζφηεηα απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο ακνηβαίαο αγάπεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ε 

νπνία νξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, παξέρεη νπζηαζηηθά ζηνλ J.Lock 

ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ψζηε αξγφηεξα λα αλαθέξεη πσο ε θπζηθή ηζφηεηα 

δηακνξθψλεη θαη νξηνζεηεί ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο επζπιαρλίαο. (J.Locke, 

2010, ζει.89) 

πλάκα ε θπζηθή θαηάζηαζε απνηειεί ζπλζήθε ζηε νπνία ην άηνκν 

«απηνπξαγκαηψλεηαη σο ηδηνθηήηεο» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.185), θαζφζνλ ην 
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άηνκν σο εθ θχζεσο ειεχζεξν θη ίζν κε ηνπο ππφινηπνπο, δηθαηνχηαη λα 

κεηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαηά ην δνθνχλ, αξθεί  λα κελ 

παξαβηάδνληαη νη επηηαγέο ηνπ Νφκνπ ηεο Φχζεο  (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.188). 

πλνιηθά ε αλάιπζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα «λα 

αλαγλσξίζνπκε πνηα δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο αλήθνπλ ζηνλ άλζξσπν σο άηνκν θαη 

φρη ζαλ πνιίηε» (Α.Καξακνπξαηίδεο, 2008, ζει.62), ελψ παξάιιεια, φπσο λα 

αλαθέξεη ν I.Hampsher (Α.Καξακνπξαηίδεο, 2008, ζει.62-63) παξνπζηάδνληαη νη 

εζηθνί θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ 

νη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο «φηαλ δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη ή έρνπλ ζπλάςεη ζπκβφιαην πνπ 

κε ην νπνίν δεζκεχνληαη λα ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά». Οπζηαζηηθά γηα ηνλ 

J.Lock, φπσο κλεκνλεχεη ν J.Dunn (Α.Καξακνπξαηίδεο, 2008, ζει.63) ε θπζηθή 

ζπλζήθε δελ απνηειεί κηα «αλζξσπνινγηθή έξεπλα ή ηζηνξηθή ππφζεζε πξν- 

θνηλσληθήο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο, αιιά κηα ινγηθή παξαγσγή» κέζα απφ ηελ νπνία 

παξνπζηάδεηαη ε κεηαμχ ζρέζε θαη ηζηνξία ησλ αλζξψπσλ ρσξίο θακία ζετθή 

παξέκβαζε. 

2.2.Σν Ννκνζεηηθφ Πιαίζην ηεο Φπζηθήο Καηάζηαζεο 

«ηελ θπζηθή θαηάζηαζε ε απνπζία κίαο αλψηεξεο αξρήο θαζηζηά ηελ 

θνηλσληθή ζπκβίσζε ηδηαίηεξα αζηαζή θαη αλαζθαιή» (Archive.gr, 2011). Λφγσ 

απηήο ηεο έιιεηςεο θαη παξά ηα πξνλφκηα (ηζφηεηα, ειεπζεξία θηι) πνπ 

απνιακβάλνπλ ηα άηνκα ζηε θπζηθή θαηάζηαζε ν εκπεηξηζηήο  J.Locke δηαβιέπεη 

ηελ πεξίπησζε νξηζκέλνη άλζξσπνη λα ζειήζνπλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην ζχλνιν ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη λα δήζνπλ κε δηαθνξεηηθά αξρέο απφ απηέο πνπ επηηάζζεη ν Οξζφο 

Λφγνο. Έλαο άλζξσπνο πνπ παξαβηάδεη ηνλ λφκν «εθθπιίδεηαη» (J.Locke, 2010, 

ζει.93) θαη κεηαηξέπεηαη ζε «επηβιαβέο φλ» (J.Locke, 2010, ζει.93). Χο εμήο νη 

πξάμεηο ηνπ εγθιεκαηία ζεσξείηαη πσο ζηξέθνληαη ελάληηα ηνπ ζπλφινπ ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη αθνχ δελ ππάξρεη νηαδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλε πνιηηηθή αξρή θάζε 

άλζξσπνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηηκσξήζεη ηνπο δξάζηεο. (J.Locke, 2010, ζει.91-93, 

βι. επίζεο Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει. 188) 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο άιια θαη νη πνηλέο ηνπο 

«έρνπλ πνηληθφ (έγθιεκα θαηά ηεο δσήο, θφλνο εγθιεκαηία) ή αζηηθφ ραξαθηήξα (κε 

παξνρή ππνζρεζέληνο, αληίζηνηρε απνδεκίσζε)» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει. 188).    

πσο πξναλαθέξζεθε ε άζθεζε δηθαηνζχλεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε εθαξκνγή 

ηνπ Φπζηθνχ Νφκνπ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θάζε άλζξσπν μερσξηζηά 

(Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει. 188), «αθνχ ν λφκνο ηεο θχζεο… επηβάιιεηαη άκεζα, φρη 
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απφ ηνλ Θεφ ή απφ ηελ ζπλείδεζε, αιιά απφ ηα αλζξψπηλα φληα» (L.Strauss, 1988, ζει 

267). Δπνκέλσο ε θνηλφηεηα απνηειείηαη απφ πνιινχο «δηθαζηέο». Κάζε δηθαζηήο 

είλαη δπλαηφλ λα εδξαηψζεη ηελ ηζρχ ηνπ ζηνλ δξάζηε κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ 

είλαη «απφιπηε θαη απζαίξεηε» (J Locke, 2010, ζει.91-92). Γηα απηφ θαη ε 

ηηκσξία/πνηλή πνπ ζα απνδνζεί ηνλ δξάζηε, δελ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε γλψκνλα 

θαη άμνλα ηα αηνκηθά πάζε θαη ηηο αθξφηεηεο ησλ αλζξψπσλ (J.Locke, 2010, ζει.92), 

αιιά ζχκθσλα κε ηνλ Οξζφ Λφγν, πνπ ζηνηρεηνζεηεί «ην θνηλφ… κέηξν πνπ έδσζε ν 

Θεφο ζηνπο αλζξψπνπο», ψζηε ε εθαξκνγή ηεο λα κελ εθπίπηεη ηεο λνκηκφηεηαο 

(J.Locke, 2010, ζει.94).  

Ζ ηηκσξία πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηνλ παξαβάηε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Οξζφ 

Λφγν (J.Locke, 2010, ζει.92) γηα απηφ θξηηήξηά ηεο ζπληζηνχλ «νη αξρέο ηεο θνηλήο 

επζπδηθίαο (common equity)» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει. 188). 

Οη αξρέο ηεο θνηλήο επζπδηθίαο είλαη α)ε επαλφξζσζε ηεο βιάβεο πνπ ππέζηε 

ην ζχκα θαη β)ε θαηαζηνιή ηεο πξάμεσο ηνπ ζχηε (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει. 188). Ζ 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επζπδηθία (είηε αθνξά ην 

άηνκν μερσξηζηά είηε αθνξά νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα) είλαη ν ζσθξνληζκφο θαη ν 

παξαδεηγκαηηζκφο ηνπ δξάζηε ,έζησ θαη αλ πξνθαιείηαη ζην ζχηε κεγαιχηεξε βιάβε 

απφ απηή πνπ ππέζηε ην ζχκα (J.Locke, 2010, ζει.92-95).  

Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ πσο θάζε ζχκα σο θξηηήο αιιά θαη σο εθηειεζηήο 

ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ (Μ. εξαθεηηλίδνπ, 2006, ζει. 77-78), δηθαηνχηαη α)«λα 

επηβάιιεη, …, πνηλή αλάινγε πξνο ηελ παξάβαζε ηνπ (δηθαίσκα επηβνιήο πνηλήο) θαη 

επαξθή γηα ηελ επαλφξζσζε ηεο αδηθίαο (δηθαίσκα επαλφξζσζεο) θαη ηελ απνηξνπή 

ηεο» (J.Locke, 2010, ζει.92) θαη β)λα ηδηνπνηεζεί ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

δξάζηε ζην φλνκα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνζπληήξεζεο ηνπ (J.Locke, 2010, 

ζει.94). 

Σέινο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ πεξηγξάθεθε έσο ηψξα ιακβάλεη ηζρχ κφλν 

γηα ηνπο πνιίηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο. Άηνκα, πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα, δελ ππνρξενχληαη ηεο ηήξεζεο ησλ λνκηθψλ 

θαλφλσλ. Καηά ζπλέπεηα ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο απαγνξεχεη 

ηελ επηβνιή ηνπ θξαηηθνχ λφκνπ ή ηνπ εγεκφλα ζε έλα ππήθνν άιιεο επηθξάηεηαο, 

αθνχ ε εθαξκνγή θάπνηαο πνηλήο πξέπεη λα αθνξά κφλν ζηνπο ππεθφνπο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο επηθξάηεηαο. (J. Locke, 2010, ζει.93)  

2.3.Φπζηθή Καηάζηαζε: Φαληαζία ή Πξαγκαηηθφηεηα; 
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πρλά ππνβάιιεηαη ζηνλ J.Locke ην εξψηεκα αλ ε θπζηθή θαηάζηαζε 

ζπληζηά απνθχεκα ηεο θαληαζίαο ηνπ. Ζ ινθηαλή ζεσξία φκσο απαληάεη πσο ε 

θπζηθή θαηάζηαζε ζπληζηά ηε πξψηε αλζξψπηλε πνιηηηθή θαηάζηαζε (M.Carnoy, 

1990, ζει.27), παξά ην γεγνλφο «πσο ε ηζηνξία δελ πξνθέξεη παξά ειάρηζηα ζηνηρεία 

γηα ηε γλψζε ηεο» (Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει.128) . Ο παξψλ ηζρπξηζκφο ζηεξίδεηαη ζην 

έξγν ηνπ Hooker, Laws of an Ecclesiastical Polity (βηβιίν Η, παξαγξ.10), πνπ 

παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο δσήο θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ πξηλ εηζέιζνπλ ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία (J.Locke, 2010, ζει.97-98).  

«Γεληθφηεξα, πηζηεχεη φηη ν άλζξσπνο ππάξρεη ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε, εθηφο 

ζεζκψλ θαη θαζνξηζκέλσλ ζρέζεσλ, εθ ηνπ γεγνλφηνο θαη κφλν πσο είλαη άλζξσπνο» 

(Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει129). Γηα λα επηβεβαηψζεη ηε ζέζε ηνπ απηή δελ παξνπζηάδεη 

κνλφ ην επηρείξεκα ηνπ Hooker, αιιά αλαθέξεη παξάιιεια πσο «φινη νη άλζξσπνη 

βξίζθνληαη εθ θχζεσο ζ’ απηή ηε θαηάζηαζε θαη παξακέλνπλ ζε απηή κέρξηο φηνπ, κε 

δηθή ηνπο ζπγθαηάζεζε, γίλνπλ κέιε θάπνηαο πνιηηηθήο θνηλσλίαο» (J.Locke, 2010, 

ζει.98). Δθ ηνχηνπ πξνθχπηεη πσο ηα βαζηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ειεπζεξία) 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην «θνκκάηη» φισλ ησλ αλζξψπσλ. (Α.ηπιηαλφο, 2006, 

ζει129-130) 

Ο J.Locke (2010, ζει.96-97) επηζπκψληαο λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηελ 

απάληεζε ηνπ γηα ηελ χπαξμε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, αλαθέξεη πσο φινη νη 

θπβεξλήηεο ησλ αλεμάξηεησλ θξαηψλ βξίζθνληαη ζε θπζηθή θαηάζηαζε αλεμαξηήησο 

ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ (π.ρ. ερζξηθψλ ή ζπκκαρηθψλ), δηφηη αχηε δελ ηεξκαηίδεηαη 

κε ηε ζχλαςε νπνηαδήπνηε ζχκβαζεο πιελ απηήο γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηθήο 

θνηλσλίαο. Τπφδεηγκα κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο ζπληζηά αχηε πνπ θαζνξίδεη ηελ αμία 

ηνπ ρξήκαηνο, ε νπνία πθίζηαηαη ζηε θπζηθή θαηάζηαζε δειαδή «πξνγελέζηεξα θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλαίλεζε γηα ηελ πνιηηηθή θνηλσλία» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.280, βι. επίζεο J.Locke, 2010, ζει.125).  

Σειηθά ε θπζηθή θαηάζηαζε γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ ινθηαλή αλάιπζε σο 

λνεκαηηθή αθαίξεζε θαη φρη σο ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.280). Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε σο ζχγρξνλν παξάδεηγκα, πνπ απνδεηθλχεη 

ηελ ζέζε ηνπ J.Locke ηεο χπαξμεο ηεο θπζηθήο ζπλζήθεο, ηε Γίθε ηεο Νπξεκβέξγεο. 

Οη απνθάζεηο πνπ ιεθζήθαλ απφ ην δηθαζηηθφ ζψκα ήηαλ ζην φλνκα  ηνπ Φπζηθνχ 

Γηθαίνπ. Με άιια ιφγηα νη παξαβάηεο ηηκσξήζεθαλ επεηδή εγθιεκάηεζαλ ελάληηα 

ηεο αλζξσπφηεηαο.     

2.4.Μνλαξρία ή Φπζηθή Καηάζηαζε 
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ηελ θπζηθή θαηάζηαζε είλαη δπλαηφλ νξηζκέλεο θνξέο λα κελ εθαξκνζηεί ην 

δίθαην ακεξφιεπηα, δηφηη ηα άηνκα εθδηθάδνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο κφλα ηνπο. Σν 

πξφβιεκα απηφ πνπ ζπλαληάηαη νδήγεζε πνιινχο κειεηεηέο λα πξνηείλνπλ σο ιχζε 

ηε δεκηνπξγία κηα θνηλσλίαο κε κνλαξρηθφ πνιίηεπκα. ηελ θνηλσλία απηή ν 

κνλάξρεο ειέσ Θενχ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα «λα ζπγθξαηεί ηε κεξνιεςία» (J.Locke, 

2010, ζει.96) θαη βαλαπζφηεηα ησλ αηφκσλ. (J.Locke, 2010, ζει.95-96)     

 Δληνχηνηο ν J.Locke (2010, ζει.96) σζεί ηνπο αλζξψπνπο λα κελ δνκήζνπλ 

κνλαξρηθέο θνηλσλίεο, ρσξίο λα αξλείηαη παξάιιεια πσο ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

είλαη ε δηακφξθσζε κηαο πνιηηηθήο θπβέξλεζεο. ηνλ αληίπνδα ηεο ζέζεσο ησλ 

επηθξηηψλ ηνπ αληηηάζζεη ην εμήο επηρείξεκα: νη άλζξσπνη, ζηε θπζηθή θαηάζηαζε, 

εθδηθάδνπλ απφ κφλνη ηνπο ηηο ηδησηηθέο ηνπο ππνζέζεηο θαη θξίλνληαη απφ ην ζχλνιν 

ηεο αλζξσπφηεηαο. Αληίζεηα νη κνλάξρεο πνπ δελ ειέγρνληαη απφ θαλέλα πξάηηνπλ 

θαηά ην δνθνχλ αλαγθάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηνπο ππεθφνπο ηνπο λα 

ππνηάζζνληαη ζηε δηθή ηνπο ζέιεζε.  

ζελ ζηε θπζηθή θαηάζηαζε νη ππνζέζεηο δηεθπεξαηψλνληαη κε θαιχηεξν 

ηξφπν ζε ζρέζε κε ηα κνλαξρηθά πνιηηεχκαηα, δηφηη ην άηνκν α)είλαη ππφινγν 

απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, β)δελ επηβάιιεηαη ζε 

θαλέλαλ ε άδηθε βνχιεζε ηνπ σο εγεκφλα θαη γ)έρεη ηε δπλαηφηεηα αιιά θαη ην 

θαζήθνλ απέλαληη ζηελ ππφινηπε αλζξσπφηεηα λα παξέκβεη ην ίδην, φηαλ ληψζεη πσο 

ε δηθή ηνπ ππφζεζε ή θάπνηνπ άιινπ δελ εθηειέζηεθε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

θπζηθνχ δίθαηνπ. (J.Locke, 2010, ζει.96) 

2.5.Σα Γεηλά ηεο Φπζηθήο Καηάζηαζεο 

Ζ θπζηθή θαηάζηαζε «ελ πξψηεο φςεσο κνηάδεη αλ είλαη ν ρξπζφο αηψλαο, 

νπνχ θπξηαξρεί ν Θεφο ή νη θαινί δαίκνλεο» (L.Strauss, 1988, ζει.269) θαη ν 

άλζξσπνο απνιακβάλεη ηελ απφιπηε ειεπζεξία, ηζφηεηα θαη απηνπξαγκαηψλεηαη σο 

ηδηνθηήηεο (J.Locke, 2010, ζει.184). Δληνχηνηο δελ θαηνρπξψλεηαη ην απαξαβίαζην 

ησλ θπζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε θπζηθή 

θαηάζηαζε ζπληζηά θαηάζηαζε πνιέκνπ (Ν.Υέιλη, 2000, ζει.62).  

Γηα πνηφλ ιφγν φκσο δελ δηαθπιάζζεηαη ε δσή, ε ειεπζεξία θαη ε ηδηνθηεζία 

ησλ αλζξψπσλ ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε, ελψ απηή «δηέπεηαη απφ ηνλ ιφγν, απφ κηα 

νξηζκέλε αίζζεζε κέηξνπ θαη απφ ηηο εζηθέο επηηαγέο ηηο νπνίεο δηδάζθεη ε ζξεζθεία 

θαη επεμεξγάδεηαη ν αλζξψπηλνο λνπο» (Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει.141); Αξρηθά δελ 

πθίζηαληαη «ζηαζεξνί θαη γλσζηνί λφκνη» νη νπνίνη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ην ζχλνιν 

ηεο αλζξσπφηεηαο ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα «θνηλφ κέηξν δηεπζέηεζεο ησλ κεηαμχ 
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ηνπο δηαθνξψλ» (J.Locke, 2010, ζει.185). Δπνκέλσο «νη δηακάρεο θαη νη δηαθσλίεο 

δελ κπνξνχλ πάληνηε λα δηεπζεηεζνχλ κε εηξεληθφ θαη ζπλαηλεηηθφ ηξφπν» 

(Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει.144). Αθφκα θαη ηνλ Νφκν ηεο Φχζεο αξλνχληαη λα ηνλ 

εθαξκφζνπλ σο κέηξν ή επεηδή κπνξεί λα ελαληηψλεηαη ζηα ζπκθέξνληα ηνπο ή απφ 

ακάζεηα (J.Locke, 2010, ζει.185). Γηα απηφ θαη παξνπζηάδνληαη άπεηξεο 

«αληηθξνπφκελεο εξκελείεο σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπ δηθαίνπ» (Ν.Υέιλη, 2000, ζει.62).  

Δπηπιένλ πξφβιεκα πνπ ζπλαληάηαη ζηε θπζηθή θαηάζηαζε είλαη πσο ην 

Φπζηθφ Γίθαην θαη ν Φπζηθφο Νφκνο πξαγκαηψλνληαη απφ ην θάζε άηνκν μερσξηζηά 

(Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει. 188), έηζη ε θνηλφηεηα απαξηίδεηαη απφ πνιινχο δηθαζηέο. 

Δχινγα ινηπφλ θάζε δηθαζηήο κεξνιεπηεί ππέξ ηνπ εαπηνχ ηνπ ακειψληαο θαη 

αδηαθνξψληαο γηα ηνπο ππφινηπνπο (J.Locke, 2010, ζει.185)  

Αθφκα δελ ππάξρεη λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία πνπ ζα ππεξαζπίδεη 

θαη ζα επηβάιιεη κηα δίθαηε δηθαζηηθή απφθαζε. Δπνκέλσο «δελ ιείπεη απιψο ν 

ακεξφιεπηνο κεραληζκφο απνλνκήο δηθαηνζχλεο, αιιά θαη ν εθηειεζηηθφο κεραληζκφο 

ησλ απνθάζεσλ, ελ νιίγνηο ν κεραληζκφο πνηληθήο θχξσζεο θαη θαηαζηνιήο» 

(Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει.145). Απηφ ην κεηνλέθηεκα είλαη δπλαηφλ λα απνβεί κνηξαίν, 

δηφηη νη αδηθεζέληεο ζα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπο γηα επαλφξζσζε έζησ θαη κε ηε 

βία, γεγνλφο πνπ θαζίζηα ηε ηηκσξία ηνπ δξάζηε «επηθίλδπλε θαη ζπρλά νιέζξηα» γηα 

ηελ αλζξσπφηεηα. (J.Locke, 2010, ζει.185) 

Ζ έιιεηςε παξνπζίαο λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζπληζηνχλ 

επηρεηξήκαηα «άκεζα πειαηεηαθνχ ηχπνπ». Δλ νιίγνηο ε χπαξμε ησλ εμνπζηψλ απηψλ 

θαζηζηά απαξαίηεηε «χπαξμε πνιηηηθήο θνηλσλία θαη θξάηνπο» γεγνλφο πνπ έξρεηαη 

ζε αληίθαζε κε ηελ ινθηαλή νξηνζέηεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. (Α.ηπιηαλφο, 

2006, ζει.145) 

Πεξαηηέξσ δπζθνιία ζηε δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ 

απνηειεί ην γεγνλφο πσο «ε νξγάλσζε ηνπ ιανχ είλαη ραιαξή» κε απνηέιεζκα 

δηαθηλδπλεχεηαη «λα δερηεί  επίζεζε απφ ην εμσηεξηθφ» (Ν.Υέιλη, 2000, ζει.62). 

Σέινο νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ Φπζηθνχ Νφκνπ δελ ζα 

εγθαηέιεηπαλ πνηέ ηε θπζηθή θαηάζηαζε γηα λα εηζέιζνπλ ζε κηα πνιηηηθή θνηλσλία 

ζηελ νπνία ζα δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο, αλ δελ ππήξραλ άηνκα θαθνήζε, 

θαχια θαη δηεθζαξκέλα (J.Locke, 2010, ζει.186). Σα άηνκα απηά είλαη εκθαλέο φηη 

δελ «ζέβνληαη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ» (Ν.Υέιλη, 2000, ζει.62).     

ινη απηνί νη πξναλαθεξζέληεο ιφγνη είλαη πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ην 

δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο σζψληαο ηειηθά ηα άηνκα λα εγθαηαιείςνπλ πξφζπκα ηελ 
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θπζηθή θαηάζηαζε θαη λα παξαηηεζνχλ απφ φια ηα πξνλφκηα πνπ απνιακβάλνπλ ζε 

απηή γηα λα εηζέιζνπλ ζε πνιηηηθέο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο «ζα ελαπνζέζνπλ ηελ 

ηζφηεηα, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία» πνπ θαηείραλ ζηελ θπζηθή 

θαηάζηαζε «γηα λα αζθεζνχλ απφ ην λνκνζεηηθφ φξγαλν ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ 

θνηλνχ θαινχ ηεο θνηλσλίαο». (J.Locke, 2010, ζει.186) 

πλεπψο ε εγθαηάιεηςε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ζχζηαζε πνιηηηθήο 

θνηλσλίαο ζπληζηά έλα είδνο ζεξαπείαο πνπ «νδεγεί ζηελ ππέξβαζε ηεο αβεβαηφηεηαο 

πνπ ζπλεπάγεη» ε θπζηθή ζπλζήθε. Σέινο, παξφια ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία πνπ 

δηαθαίλνληαη ζηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη θπξηφηεξνο ηνπ γεγνλφηνο πσο απνηειεί ην 

«ην ζπίηη… ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν 

B.A.Golding (L.Strauss& J.Cropsey,1987, ζει.485),  απηή είλαη πξνηηκψκελε απφ 

νπνηαδήπνηε πνιηηηθή θνηλσλία. (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει. 188) 

2.6.Οη Ακθηζεκίεο θαη νη Αληηζέζεηο ηεο Φπζηθήο Καηάζηαζεο 

Δμεηάδνληαο ζπλνιηθά ηε θπζηθή θαηάζηαζε φπσο απηή παξνπζηάζηεθε ζην 

έξγν ηνπ J.Locke παξαηεξνχληαη νξηζκέλεο αληηθάζεηο. πγθεθξηκέλα ε πξψηε 

ακθηζεκία δηαβιέπεηε φηαλ πεξηγξάθεηαη ν θπζηθφο άλζξσπνο. Δλψ νη ππφινηπεο 

δηαθξίλνληαη θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο θπζηθήο ζπλζήθεο, ε νπνία άιινηε 

παξνπζηάδεηαη σο αληίζεηε θαη άιινηε σο ηαπηφζεκε κε ηε εκπφιεκε θαηάζηαζε. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.321) 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηα άηνκα ζηελ ινθηαλή 

αλάιπζε εθιακβάλνληαη σο «εθ θχζεσο έιινγα θαη θνηλσληθά φληα» 

(Μ.εξαθεηηλίδνπ, 2006, ζει.77). Σν έιινγν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ην νθείινπλ ζην 

γεγνλφο πσο είλαη ζε ζέζε λα ζπλππάξμνπλ ζχκθσλα κε ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ ηεο 

Φχζεο, ηνλ νπνίν γλσξίδνπλ κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Οξζνχ Λφγνπ ρσξίο ηελ 

αλαγθαηφηεηα νπνηαζδήπνηε ζετθήο παξέκβαζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην θνηλσληθφ 

ηνπο ζηνηρείν αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο α)λα ζπκβηψλνπλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηνπ Νφκνπ ηεο Φχζεο θαη β)λα ζεζπίδνπλ θαλφλεο θαη λφκνπο ρσξίο ηελ επηθνπξία 

θάπνηνπ επίγεηνπ θπξίαξρνπ. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.318, βι. επίζεο J.Locke, 

2010, ζει.89-91)  

Παξά ην γεγνλφο πσο ηα άηνκα είλαη έιινγα θαη θνηλσληθά είλαη δπλαηφλ, 

φπσο έρεη αλαθεξζεί, ζηε θπζηθή θαηάζηαζε λα δνπλ θαη «κεξηθνί άλζξσπνη πνπ 

αξλνχληαη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ Νφκν ηεο Φχζεο» (J.Locke, 2010, ζει.93). Σν 
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γεγνλφο απηφ ηνπο θαζηζηά παξαβάηεο θαη κάιηζηα ραξαθηεξίδνληαη σο «επηβιαβή 

φληα», ηα νπνία «εθθπιίδνληαη» (J.Locke, 2010, ζει.93). Ζ ζηάζε ηνπο απηή λα δνπλ 

κε δηαθνξεηηθνχο λφκνπο απφ απηνχο πνπ επηηάζζεη ν Οξζφο Λφγνο ζηεξίδεηαη ζηε 

ζέζε πσο «ν λφκνο ηεο θχζεο δηδάζθεη κφλν απηνχο ‘πνπ ζέινπλ λα ηνλ 

ζπκβνπιεχνληαη’» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.319). Βέβαηα ελψ ν J.Locke καο 

δηαβεβαηψλεη πσο νη παξαβάηεο ζπληζηνχλ «κηα ειάρηζηε κεηνςεθία πνπ απνηειεί 

εμαίξεζε» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.319), αξγφηεξα δειψλεη πσο είλαη «νη 

πιείζηνη» (J.Locke, 2010, ζει.184). 

Δμαηηίαο ηεο θπζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ λα απηφ-θπβεξλνχληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Φπζηθφ Νφκν πξνθχπηεη θαη ε δπλαηφηεηα ηνπο λα κπνξνχλ λα 

ζπκβηψζνπλ ζηα πιαίζηα ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο «ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ 

Λφγνπ, ρσξίο θνηλφ θπξίαξρν επί ηεο γεο, εμνπζηνδνηεκέλν λα απνλέκεη δηθαηνζχλε» 

(J.Locke, 2010, ζει.101). Παξάιιεια αλαθέξεηαη πσο «ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ 

ππάξρεη θνηλφο θπξίαξρνο επί ηεο γεο ζηνλ νπνίν λα κπνξεί λα πξνζθχγεη θαλείο γηα 

αλαθνχθηζε» φηαλ έρεη δερηεί ή έπεηαη λα δερηεί επίζεζε απφ θάπνηνλ «ζπληζηά 

θαηάζηαζε πνιέκνπ» (J.Locke, 2010, ζει.101). Σν λα νδεγεζνχλ φκσο ηα άηνκα ζε 

εκπφιεκε θαηάζηαζε ζηηο θνηλσλίεο φπνπ δελ ππάξρεη θάπνηνο θνηλφο δηθαζηήο είλαη 

πνιχ εχθνιν αθνχ «θαη ε παξακηθξή δηαθνξά» κπνξεί λα ηνπο ζέζεη ζε θαηάζηαζε 

πνιέκνπ, ην γεγνλφο απηφ κάιηζηα ζπληζηά θαη ηελ αηηία πνπ «νη άλζξσπνη 

εγθαηαιείπνπλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη εηζέξρνληαη ζηελ θνηλσλία» (J.Locke, 2010, 

ζει.101).    

Παξά ην γεγνλφο πσο ν J.Locke (2010, ζει.101) αληηιακβάλεηαη ηε 

θαηάζηαζε πνιέκνπ θαη ηε θπζηθή θαηάζηαζε σο δχν εληειψο δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο, «νη νπνίεο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο, φζν κηα θαηάζηαζε εηξήλεο, θαιήο 

ζέιεζεο, αιιεινβνήζεηαο θαη ζπληήξεζεο απέρεη απφ κηα θαηάζηαζε ερζξφηεηαο, 

θαθίαο, βίαο θαη αιιεινθαηαζηξάθεο».  Ζ αιήζεηα είλαη πσο δελ δηαθξίλεηαη θακία 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ρνκπζηαλήο εκπφιεκεο 

θαηάζηαζεο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.320) 

Δπηπιένλ ζεκείν, φπνπ δελ είλαη εκθαλή ε αληίζεζε κεηαμχ ηεο εκπφιεκεο 

θαη ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, είλαη εθεί φπνπ πεξηγξάθεηαη πσο ζηελ θπζηθή 

θαηάζηαζε «ε απφιαπζε είλαη πνιχ αβέβαηε θαη κνλίκσο εθηεζεηκέλε ζηηο εηζβνιέο 

ησλ άιισλ» επεηδή «νη πιείζηνη εμ απηψλ δελ ηεξνχλ απζηεξά ηηο αξρέο ηεο επζπδηθίαο 
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θαη ηηο δηθαηνζχλεο» (J.Locke, 2010, ζει.184). χκθσλα κε απηή ηε πεξηγξαθή ε 

αηηία πνπ εηζέξρνληαη νη άλζξσπνη ζε πνιηηηθέο θνηλσλίεο δελ είλαη ε ερζξηθφηαηα 

ησλ νιίγσλ αιιά ε δηάζεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ λα δήζνπλ κε δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο 

απφ απηνχο πνπ επηηάζζεη ν Νφκνο ηεο Φχζεο θαη ν Οξζφο Λφγνο. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.320) 

Ζ ίδηα δπζδηάθξηηε θαηάζηαζε κεηαμχ εκπφιεκεο θαη θπζηθήο ζπλζήθεο 

επηθξαηεί θαη φηαλ εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο εμέγεξζεο σο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη 

δπλαηφλ λα δηαιπζεί ε θπβέξλεζε. πγθεθξηκέλα ηα άηνκα πνπ μεζεθψλνληαη 

«δηαπξάηηνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπ rebellare, δειαδή επαλαθέξνπλ ηελ εκπφιεκε 

θαηάζηαζε» (J.Locke, 2010, ζει.266) «θαηαιχνληαο… ηε δηαηηεζία, ζηελ νπνία νη 

πάληεο είραλ ζπγθαηαηάζζεη γηα ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο θαη ηελ 

απνθπγή ηεο εκπφιεκεο θαηαζηάζεσο αλάκεζα ηνπο» (J.Locke, 2010, ζει.266-267). 

κσο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε πνιηηηθή θνηλσλία θαηαιχεηαη, ηα άηνκα εηζέξρνληαη 

ζε ζπλζήθε πνιέκνπ, φρη ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία επηθξαηεί πξσηίζησο 

εηξήλε. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.320-321) 

Αξθεηέο πξνζπάζεηεο έγηλεο απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο ψζηε λα 

δηθαηνινγεζνχλ απηέο νη αληηθάζεηο ηνπ ινθηαλνχ έξγνπ, φζν αθνξά ηνλ θπζηθφ 

άλζξσπν πνπ άιινηε εθιακβάλεηαη σο έιινγν θαη θνηλσληθφ φλ θαη άιινηε σο 

«επηβιαβέο» (J.Locke, 2010, ζει.93). Ζ δηπιή απηή θχζε ηνπ αηφκνπ ζπκίδεη αξθεηά 

ηε ρξηζηηαληθή ζέζε πνπ εξκελεχεη ηνλ άλζξσπν σο «έλα αληηθαηηθφ κίγκα επηζπκηψλ 

θαη Λφγνπ». Ο J.Locke ελψ πηνζεηεί ηελ ρξηζηηαληθή αληίιεςε παξάιιεια «δελ 

παίξλεη κηα ζέζε πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, αιιά δχν αληίζεηεο ζέζεηο». 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.321) 

Μηα πξψηε εμήγεζε γηα ηε ζηάζε ηνπ J.Locke ζπληζηά ην γεγνλφο πσο ζα 

πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηνπο αλζξψπνπο ηφζν έιινγνπο, ψζηε λα κελ απαηηείηαη γηα 

ηελ επηβίσζε ηνπο θαλέλαο «ρνκπζηαλφ θπξίαξρν», αιιά θαη ηφζν «άπιεζηνπο, ψζηε 

λα απαηηείηαη ε κεηαβίβαζε ησλ θπζηθψλ δηθαησκάησλ θαη δπλάκεσλ ηνπο ζε κηα 

πνιηηηθή θνηλσλία». Καηά ηνλ Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ «φκσο, αλ πνχκε θάηη ηέηνην, 

θαηεγνξνχκε ηνλ Locke, αξθεηά άδηθα θαη αλαίηηα, είηε γηα δηαλνεηηθή αλεληηκφηεηα ή 

γηα ππεξβνιηθή επηθαλεηαθφηαηα θαη επηπιένλ ζα ππνηηκνχζακε ζησπεξά ησλ βαζκφ, 

ζηνλ νπνίν ν Locke ππφηαζζε πξάγκαηη ην άηνκν ζην θξάηνο». (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 

1986, ζει.321) 
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Μηα άιιε εξκελεία αλαθέξεη πσο ζην πξψην ζηάδην (ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη 

σο επράξηζην) ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνπ δε πνπ δελ έρεη εηζαρζεί ε έλλνηα ηνπ 

ρξήκαηνο «‘δελ ππήξραλ παξά κφλν ιίγεο παξαβάζεηο θαη ιίγνη παξαβάηεο’ θαη θαηά 

ζπλέπεηα θακία πιήξεο πνιηηηθή εμνπζία» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.322), ελψ 

ζην δεχηεξν ζηάδην (ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο δπζάξεζην) φπνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχκβαζε ηνπ ρξήκαηνο εθεί παξαηεξείηαη πσο ππεξηζρχνπλ νη 

παξαβάηεο, πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ ηδηνθηεζία, ζε ζρέζε κε ηνπο έιινγνπο 

αλζξψπνπο. Ο Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, φκσο, αληηηάζζεηαη θαη ζε απηή ηελ εξκελεία 

ιέγνληαο πσο ν J.Locke αλαθέξεη μεθάζαξα ζε έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ γηα ηελ 

αλππαξμία ηεο απζαίξεηεο θπξηαξρίαο ζηε θπζηθή θαηάζηαζε, πσο θαη ηα δχν ζηάδηα 

επράξηζην θαη δπζάξεζην πξνεγνχληαη ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα ν 

Locke έρεη «δερηεί αμησκαηηθά, φηη ε θπζηθή θαηάζηαζε, απφ ηελ νπνία νη άλζξσπνη 

εηζέξρνληαη ζε πνιηηηθή θνηλσλία, είλαη θαηάζηαζε φπνπ νη άλζξσπνη ζην ζχλνιν ηνπο 

αθνινπζνχλ ηνλ λφκν ηεο θχζεο, δει. δελ πξνζβάιινπλ απζαίξεηα ηελ δσή, ηελ 

ειεπζεξία ή ηελ ηδηνθηεζία ησλ άιισλ. Αλ ελεξγνχζαλ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ηφηε ζα 

είραλ απζαίξεηε εμνπζία ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε. Όκσο ν Locke ππνζηεξίδεη φηη νη 

άλζξσπνη δε έρνπλ απζαίξεηε εμνπζία ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε θαη ζπλεπψο δελ 

κπνξνχλ λα ηελ κεηαβηβάζνπλ ζηε πνιηηηθή θνηλσλία». (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.322-323) 

Ζ καθθεξζνληθή εξκελεία ησλ δχν ζέζεσλ γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε 

δηθαηνινγεί «ηελ άπνςε πσο ν Locke ήηαλ ζε ζέζε λα πηνζεηήζεη θαη ηηο δχν ζέζεηο… 

επεηδή είρε θαηά λνπ δχν ηαπηφρξνλα αληηιήςεηο γηα ηελ θνηλσλία». Ζ πξψηε θνηλσλία 

απνηειείηαη απφ άηνκα ηα νπνία είλαη φκνηα θαη ίζα κεηαμχ ηνπο ελψ ε δεχηεξε 

απνηειείηαη απφ δπν ηάμεηο πνπ ε θάζε κηα έρεη δηαθνξεηηθφ επίπεδν 

νξζνινγηθφηεηαο. Ζ πξψηε ηάμε απαξηίδεηαη απφ ηδηνθηήηεο θηιφπνλνπο θαη 

έιινγνπο θαη ε δεχηεξε απφ άηνκα πνπ δελ ήηαλ έιινγα θαη εξγαηηθά, ηα νπνία 

δνχιεπαλ «κφλν γηα δήζνπλ θαη φρη γηα λα ζπζζσξεχζνπλ». (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 

1986, ζει.323, βι. επίζεο Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει.136) 

ηελ πξψηε θνηλσλία πηνζεηείηαη ε παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο θπζηθήο 

εζηθήο ηζφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ εαπηφλ ηνπο 

θαη ηελ δσή ηνπο θαηά ην δνθνχλ. Χο εμήο ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο ζηελ 

θνηλσλία ηεο αγνξάο, ρσξίο ηε θάιπςε πνπ παξέρεη ν λφκνο ηεο Φχζεο, θαζίζηαηαη 

δίθαηνο. Έηζη ζπκβηβάδεηαη «ε δηθαηνζχλε ηεο αγνξάο κε ηηο παξαδνζηαθέο ηδέεο ηεο 

κεηαηξεπηηθήο θαη δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.326) 
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ζέζε πνπ απνηειεί ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν θάζε αζηηθήο ζεσξίαο πνπ «ήζειε λα 

παξνπζηάδεηαη σο ζπλέρεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ θπζηθνχ λφκνπ» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 

1986, ζει.326). Με άιια ιφγηα «φηαλ… ε έλλνηα ηνπ άλζξσπνπ ελ γέλεη αληηζηνηρεί 

ζηελ εηθφλα ηνπ έιινγνπ αζηνχ, ηφηε ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη θαη’ 

εμνρήλ έιινγε θαη θηιεηξεληθή» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.326). Απηή 

αλαγλσξίδεηαη σο ε ξίδα ηεο πξψηεο έλλνηαο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.323-326) 

ηελ δεχηεξε θνηλσλία ε νξζνινγηθή δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

εθπνξεχεηαη απφ ηηο ηαμηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηείραλ ηδηνθηεζία 

θαη απηψλ πνπ ήηαλ θησρνί. «Ζ δηαθνξά ηεο νξζνινγηθφηεηαο δελ ήηαλ εγγελήο ζηνπο 

αλζξψπνπο, νχηε έρεη εκθπηεπζεί ζ’ απηνχο απφ ηνλ Θεφ ή ηελ θχζε αληίζεηα, ηελ είραλ 

απνθηήζεη θνηλσληθά κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζέζεσλ ηνπο» γηα απηφ θαη 

«ήηαλ εγγελήο ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.327). 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα δηαθνξά πνπ αθνξά ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επηζπκία 

ησλ αλζξψπσλ λα δηακνξθψζνπλ ηε δσή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αζηηθέο αξρέο. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.326-327) 

Ζ δηαθνξηθή νξζνινγηθφηεηα, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ λα εθρσξνχλ ηελ ειεπζεξία ηνπο, δηθαηψλεη ηε αέλαε κεηαθνξά ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Ζ δηαθνξά ηεο νξζνινγηθφηεηαο ππήξμε απνηέιεζκα, φρη αηηία, ηεο 

κεηαβίβαζεο απηήο. Καηά ζπλέπεηα ε εδξαίσζε ηεο δηαθνξηθή νξζνινγηθφηεηα 

απνδεηθλχεη σο ζσζηή ηελ δηάθνξα κεηαμχ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.327-328) 

πλνιηθά δηαθαίλεηαη πσο ε «ακθηπιεπξηθφηεηαο» ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο 

θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ παξάιιειε χπαξμε «ηππηθήο ηζφηεηαο» θαη «νπζηαζηηθήο 

αληζφηεηαο δηθαησκάησλ» θαη απηφ δηφηη νη θπβεξλφληεο αξλνχληαλ «λα 

εγθαηαιείςνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ εζηθφ λφκν». Απηφ αθξηβψο πέηπρε κε ηελ ζεσξία 

ηνπ ν J.Locke λα ζεκειηψζεη δειαδή παξάιιεια ηε θπζηθή ηζφηεηα θαη αληζφηεηα 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ «θαιπκκέλεο κε ηνλ καλδχα ηνπ θπζηθνχ λφκνπ». 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.329)  

Σελ αληίζεζε ηνπο ζηε Μαθθεξζνληθή αλάγλσζε ηνπ έξγνπ ηνπ J.Locke 

επηρείξεζαλ λα παξνπζηάζνπλ νη θηιειεχζεξνη ινθηαλνί κειεηεηέο J.Dunn θαη 

J.Tully. πγθεθξηκέλα ν J.Dunn επηρείξεζε λα απνδείμεη πσο ν δεκφζηνο βηφο 

δηακνξθψλεηαη απφ κηα επαλαζηαηηθή ζξεζθεπηηθφηεηα βάζε ηεο νπνίαο 

εμαζθαιίδεηαη ε ειεπζεξία ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο. Χο εθ ηνχην ν J.Dunn 
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θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ν J.Locke δελ ζθφπεπε «λα δηθαηψζεη ηελ 

θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε, αιιά λα πξνηάμεη ηελ εζηθή αμία ηεο εξγαζίαο, ιφγσ ηεο 

θαιβηληζηηθήο ζξεζθεπηηθήο παηδείαο ηνπ». (Α.ηπιηαλνχ, 2006, ζει.138) 

Απφ ηε πιεπξά ηνπ ν J.Tully ππνζηεξίδεη πσο ην έξγνπ ηνπ J.Locke δελ 

απέβιεπε ζηε ζεσξεηηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ, εμαηηίαο ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Νφκν ηεο Φχζεο θαη  

ζέηνληαη ζηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία. πγθεθξηκέλα ε ηδηνθηεζία απνηειεί κέζν γηα λα 

σθειείηαη ε αλζξσπφηεηα. Άξα «ε ηδηνθηεζία ππνηάζζεηαη ζηηο γεληθφηεξεο αξρέο ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ηεο πξνζηαζίαο φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ λφκν ηεο θχζεο», ν νπνίνο δελ παχεη λα πθίζηαηαη ζηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα. 

Δπηπιένλ ε ινθηαλή έλλνηα ηεο ηδηνθηεζία δελ αθνξά κφλν ηελ απφθηεζε πιηθψλ 

αγαζψλ αιιά παξάιιεια εζσθιείεη ηελ δσή θαη ηελ ειεπζεξία. (Α.ηπιηαλνχ, 2006, 

ζει.138) 
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ο
 Κεθάλαιο: Η Καηάζηαζη Πολέμος  

Ζ θαηάζηαζε πνιέκνπ, πνπ ζα νξηζηεί ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, ζπληζηά 

κηα εκπφιεκε δηακάρε κεηαμχ δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ (ζχηεο θαη ζχκαηα). 
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Οη επηηηζέκελνη εηζέξρνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνιέκνπ επεηδή επηιέγνπλ λα παξαβνχλ 

ηηο ξπζκίζεηο θαη ηηο δηεπζεηήζεηο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε βάζε ην θπζηθφ λφκν θαη 

ην ζεηηθφ δίθαην (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.189). Αληίζεηα νη ακπλφκελνη 

εκπιέθνληαη ζηε θαηάζηαζε πνιέκνπ εμαηηίαο ηνπ θπζηθνχ δηθαηψκαηνο πνπ 

ππαγνξεχεη ηελ εκπινθή ηνπο ζε πφιεκν κε ζθνπφ ηελ απηνζπληήξεζε 

(Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.189). 

ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ιφγνη πνπ αηηηνινγνχλ θαη 

λνκηκνπνηνχλ ηελ δξάζε ησλ ζπκάησλ απέλαληη ζηνπο ζχηεο ηνπο. Δπηπιένλ 

εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα εμέξρνληαη απφ ηε εκπφιεκε θαηάζηαζε 

θαζψο επίζεο θαη ν ιφγνο πνπ νδεγνχληαη ζηελ ιήμε ηνπ πνιέκνπ. 

3.1.Οξηζκφο  

Ζ θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ ζηε ινθηαλή ζεσξία ζπληζηά κηα αμηαθή 

θαηαζθεπή, αθνχ «δελ είλαη έλα factum brutum». Σαπηφρξνλα ε εκπφιεκε θαηάζηαζε 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ «‘παξάγεηαη’ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία άξζεο ησλ νξζψλ 

θαλφλσλ» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.189), ζηελ νπνία θαηαπαηάηαη ην θπζηθφ 

δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ «ζηε δσή, ζηε πγεία, ζηε ειεπζεξία θαη ζηε θηήζε» 

(Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.188).  

Ο πφιεκνο αλαπαξηζηά «κηα θαηάζηαζε ερζξφηεηαο, θαθίαο, βίαο, 

αιιεινεμφλησζεο» (J.Locke, 2010, ζει.101) θαη απφιπηεο θαηαζηξνθήο κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ. πλάκα απνηειεί πξντφλ κεραλνγξαθίαο, πνπ ηειείηαη απφ έλα άηνκν ή 

νκάδα αηφκσλ ελ πιήξε ζπλείδεζε, ζπλαίζζεζε θαη επίγλσζε ηνπο, κε ζθνπφ λα 

βιαθηεί θάπνηα άιιε αλζξψπηλε δσή (J.Locke, 2010, ζει.99).  

3.2.Ννκηκνπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπ ζχκαηνο 

Ζ απεηιή ηεο δσήο ελφο αηφκνπ (ζχκα) νδεγεί απηφκαηα ζε θαηάζηαζε 

πνιέκνπ κε ηνλ επηηηζέκελν είηε ηα άηνκα βξίζθνληαη πξσηίζησο ζε θπζηθή είηε ζε 

θνηλσληθή θαηάζηαζε φπσο αλαθέξεη ν B.A.Golding (L.Strauss& J.Cropsey,1987, 

ζει.481). ηελ θπζηθή θαηάζηαζε, ε εκπφιεκε θαηάζηαζε δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηεο 

απνπζίαο ελφο επίγεηνπ δηθαζηή, ελψ ζηε πνιηηηθή ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ κεηαμχ ηεο 

ζηηγκή επίζεζεο είηε έσο ηε πξνζθπγή ζε θάπνηνλ θνηλφ δηθαζηή  είηε έσο «ηελ 

εηπκεγνξία ηνπ λφκνπ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, ζε πεξίπησζε πνπ απηή ζα ήηαλ 

αλεπαλφξζσηε» (J.Locke, 2010, ζει.101). Πξαγκαηηθά ν ίδηνο ν ζχηεο ζέηεη ηνλ 

εαπηφλ ηνπ ζε θαηάζηαζε πνιέκνπ αθνχ πξνζπαζεί λα εμνπζηάζεη θαη ελ ζπλερεία λα 

ππνδνπιψζεη ην ζχκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ζχκα κεηαηξέπεηαη ζε ππνρείξην, ζην 

νπνίν ν ζχηεο ζα θέξεη δηθαίσκα δσήο θαη ζαλάηνπ. Γεγνλφο πνπ επηδεηθλχεη πσο 
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θηλδπλεχεη ε αηνκηθή ειεπζεξία πνπ ζπληζηά «φξν ζηαζεξνπνίεζεο (κε θαηαζηξνθήο) 

ηεο θνηλσλίαο». (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.189) 

 Ζ πξνζπάζεηα φκσο ζηέξεζεο ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο ελλνείηαη πσο νδεγεί 

ζηελ ζηέξεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ηνπ ζχκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ην ζχκα 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη θάζε κέηξν (κέρξη θαη ηελ αθαίξεζε ηεο δσήο ηνπ δξάζηε), ψζηε 

λα δηαζθαιίζεη ηελ απηνζπληήξεζε ηνπ. Παξφκνην δηθαίσκα κνηξάδεηαη θαη 

νπνηνζδήπνηε ζπκκαρεί κε ην ζχκα κε ζθνπφ ηελ άκπλα ηνπ ή επεηδή αληηιακβάλεηαη 

θαη θαηαλνεί ηελ δηακάρε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ην ζχκα. (J.Locke, 2010, ζει.99-

101) 

Σα κέηξα πνπ ζα ιάβεη ην ζχκα ή νη ζχκκαρνη ηνπ λνκηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 

ζεκειηψδε Φπζηθφ Νφκν, νπνίνο επηβάιιεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο απηνζπληήξεζεο ησλ 

αζψσλ θαζψο επίζεο θαη «ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ θνηλσληθή 

γαιήλε» (J.Locke, 2010, ζει.48). Ζ πξάμε ηνπ ζχηε φκσο έξρεηαη ζε ξήμε κε ηνλ 

Νφκν ηεο Φχζεο θαη ηνλ Οξζφ Λφγν. πλεπψο ε κνλαδηθή αξρή πνπ ελζηεξλίδνληαη 

νη επηηηζέκελνη είλαη «ν θαηαλαγθαζκφο θαη ε βία», παξφκνηα αξρή πνπ αξκφδεη ζηα 

επηθίλδπλα δψα. Γη’ απηφ θαη νη ζχηεο πξέπεη λα θαηαζηξαθνχλ. (J.Locke, 2010, 

ζει.99)     

3.3.Ο ηεξκαηηζκφο ηεο θαηάζηαζεο πνιέκνπ  

Ζ θαηάζηαζε πνιέκνπ είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη ηέινο είηε ην άηνκν βξηζθφηαλ 

πξηλ απηήο ζηελ θνηλσληθή είηε ζηε θπζηθή θαηάζηαζε. ζν αθνξά ηα άηνκα πνπ 

βξίζθνληαλ ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε, πξηλ εηζέιζνπλ ζηελ εκπφιεκε, ν πφιεκνο 

κεηαμχ ηνπο ηειεηψλεη φηαλ ν ζχηεο παξαπεκθζεί ζην δηθαζηήξην θαη ηνπ απνδνζεί 

πνηλή δίθαηε θαη ζχκθσλε κε ηνλ λφκν, ε νπνία ή απνθαζηζηά ηε βιάβε πνπ ππέζηε 

ην ζχκα ή απνηξέπεη δηα παληφο νπνηαδήπνηε κειινληηθή δεκηά. Οξηζκέλεο θνξέο 

φκσο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηνπ «πνιέκνπ θαηά ησλ ζπκάησλ» ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ε αδηθία δελ απνθαζηζηάηαη «ιφγσ πξνθαλνχο δηαζηξνθήο θαη απξνθάιππηεο 

παξεξκελείαο ησλ λφκσλ» (J.Locke, 2010, ζει.102) κε απνηέιεζκα ν ζχηεο (ή νκάδα 

ζπηψλ) λα πξνθπιάζζεηαη θαη παξάιιεια λα αληακείβεηαη γηα ηε βία πνπ άζθεζε θαη 

ηα αδηθήκαηα πνπ ηέιεζε. Χο εμήο ηα άηνκα επαλέξρνληαη ζε εκπφιεκε κεηαμχ ηνπο 

θαηάζηαζε. Οη ζπλζήθεο απηέο επηβάιινπλ ζην ζχκα λα απνηαζεί ζηνλ νπξαλφ γηα 

ηελ δηθαίσζε ηνπ, δειαδή κε ιίγα ιφγηα λα δεηήζεη απφ ην Θεφ λα απνδψζεη 

δηθαηνζχλε, αθνχ θαλέλα επίγεην πξφζσπν δελ είλαη κπνξεί. Ζ αίηεζε ηνπ ζχκαηνο 

ζετθήο δηθαηνζχλεο νλνκάδεηαη πξνζθπγή ζηνλ νπξαλφ. (J.Locke, 2010, ζει.102-103)    
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα ην άηνκν πνπ βξηζθφηαλ ζηε θπζηθή θαηάζηαζε δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ην ζχκα λα δηεμάγεη δίθε, αθνχ δελ ππάξρνπλ δηθαζηέο, ζεηηθνί 

λφκνη θηι. Γηα ην ιφγν απηφλ επηβάιιεηαη απφ ην ζχκα λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο 

εμφλησζεο ηνπ ζχηε σο φηνπ είηε ν επηηηζέκελνο ζθνησζεί είηε πξνηαζεί απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εηξήλε δηα ηεο νπνίαο ζα απνθαηαζηαζνχλ νη αδηθίεο πνπ δηαηέιεζε θαη 

ζα εμαζθαιηζηεί ε κειινληηθή αζθάιεηα ηνπ ζχκαηνο. (J.Locke, 2010, ζει.102)   

Χο έμεο ε εληέιεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θπζηθή θαηάζηαζε είλαη 

πεξηνξηζκέλε, δηφηη είλαη δπλαηφλ νη άλζξσπνη λα αζθήζνπλ βία αλά πάζα ζηηγκή 

θαηαπαηψληαο ζην θπζηθφ δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

«εκθαλίδεηαη ε βία, θαλείο δελ μέξεη ζε ηη φξηα ζα θηάζεη», κνλαδηθφ φξην ζπληζηά «ν 

ζεζπηζκέλνο λφκνο, δειαδή δηθαζηέο κε ηέηνηα εμνπζία» πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηβάιινπλ αλά πάζα ζηηγκή ην θπζηθφ δίθαην. (F.Alessio, 2012, ζει.419)  

Οη άλζξσπνη ηειηθά γηα λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηνλ εθθπιηζκφ πνπ πξνθαιεί ν 

πφιεκνο ελψλνληαη ζε πνιηηηθέο θνηλσλίεο, ζηηο νπνίεο «παξαρσξνχλ ηα δηθαηψκαηα 

ηεο απηνπξνζηαζίαο ηεο ηδηνθηεζίαο» ηνπο (M.Carnoy, 1990, ζει.27), δηφηη κφλν ζηε 

πνιηηηθή θνηλφηεηα «ε ζπλέρηζε ηεο εκπφιεκεο θαηαζηάζεσο απνθιείεηαη θαη ε 

αληηδηθία επηιχεηαη απφ ηελ εμνπζία» (J.Locke, 2010, ζει.103). 
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Εήηεκα πξνο εμέηαζε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζα απνηειέζεη ην θαηλφκελν 

ηεο δνπιείαο απφ ηελ ζθνπηά ηεο ινθηαλήο αληίιεςεο. Με ιίγα ιφγηα ζα 

παξνπζηαζηεί ην πεξηερφκελν πνπ ιακβάλεη ν ινθηαλφο φξνο ηεο δνπιείαο είηε νη 

άλζξσπνη βξίζθνληαη ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε είηε έρνπλ δηακνξθψζεη πνιηηηθέο 

θνηλσλίεο. Πέξαλ ηνχηνπ ζα εμεηαζηεί ε κνλαδηθή πεξίπησζε δνπιείαο πνπ γίλεηαη 

απνδεθηή απφ ινθηαλή αληίιεςε. 

Ο J.Locke νξηνζεηψληαο ηελ έλλνηα ηνπ θπζηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο 

ελφο αηφκνπ ζηελ θπζηθή θαη ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε νπζηαζηηθά παξνπζηάδεη 

παξάιιεια θαη ην πεξηερφκελν πνπ ιακβάλεη ε έλλνηα ηεο δνπιείαο ζηηο δπν απηέο 

θαηαζηάζεηο. Δπνκέλσο δνχινο ζηελ θπζηθή ζπλζήθε ζεσξείηαη έλαο άλζξσπνο ν 

νπνίνο δελ «είλαη απαιιαγκέλνο απφ νπνηαδήπνηε επίγεηα αλψηεξε αξρή» (J.Locke, 

2010, ζει104), «ππφθεηηαη ζηελ βνχιεζε ή ζηε λνκνζεηηθή εμνπζία [άιινπ] 

αλζξψπνπ» (J.Locke, 2010, ζει104) θαη «έρεη σο γλψκνλα ησλ πξάμεσλ ηνπ ηνλ λφκν 

ηεο θχζεο» (J.Locke, 2010, ζει104).     

Αληίζηνηρα ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε έλα άηνκν ζεσξείηαη πσο βξίζθεηαη ζε 

θαζεζηψο δνπιείαο α)φηαλ ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθή λνκνζεηηθή εμνπζία απφ απηή 

ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο, β)φηαλ εμνπζηάδεηαη απφ ηελ ζέιεζε θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ 

πξνζψπνπ, ην νπνίν δελ ηπγράλεη θακίαο λνκηκνπνίεζεο ζχκθσλεο κε ηνπο λφκνπο 

ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο θαη γ)φηαλ θπβεξλάηαη κε δηαθνξεηηθνχο λνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο απφ απηνχο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί απφ θνηλνχ ζηελ πνιηηηθή 

θνηλφηεηα. (J.Locke, 2010, ζει104)     

Ζ ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ελφο αηφκνπ δελ δηθαηψλεηαη απφ θαλέλα λφκν 

δηφηη νδεγεί ζηελ αθαίξεζε ηνπ αλζξσπίλνπ θπζηθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ 

απηνζπληήξεζε θαη ζηε δσή (J.Locke, 2010, ζει106). Αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ 

ην άηνκν επηζπκεί κε δηθή ηνπ ζπγθαηάζεζε ή ζπκθσλία λα γίλεη δνχινο πάιη ε 

πξάμε ηνπ απηή δελ λνκηκνπνηείηαη αθνχ «θαλείο δελ κπνξεί λα παξαρσξήζεη 

πεξηζζφηεξε εμνπζία απ’ φζε δηαζέηεη ν ίδηνο». (J.Locke, 2010, ζει105)  

Μνλαδηθή εμαίξεζε πνπ γίλεηαη απνδεθηή είλαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο 

άλζξσπνο «κε δηθφ ηνπ ζθάικα ράζεη ηε δσή ηνπ δηαπξάηηνληαο κηα πξάμε πνπ ηεο 

αξκφδεη ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ» ηφηε «εθείλνο, ζε ζρέζε κε ηνλ νπνίν ηε ράλεη, κπνξεί, 

φηαλ ηνλ ιάβεη ππφ ηε εμνπζία ηνπ, λα θαζπζηεξήζεη λα ηνπ αθαίξεζε ηε δσή θαη λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ππεξεζία ηνπ» ρσξίο λα αδηθείηαη. Αλ απνθαζίζεη πσο «νη 

θαθνπρίεο ηεο δνπιείαο μεπεξλνχλ ηελ αμία ηεο δσήο ηνπ» κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηνλ 

αθέληε ηνπ επηιέγνληαο ην ζάλαην πνπ επηζπκεί. (J.Locke, 1990, ζει100)    
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Απηή ε πεξίπησζε λνκηκνπνηεκέλεο δνπιείαο ζην ινθηαλφ έξγν αληηζηνηρεί 

θαηά έλα ηξφπν ζε κηα ηδηφξξπζκε παξαηεηακέλε θαηάζηαζε πνιέκνπ κεηαμχ ελφο 

λφκηκνπ θαηαθηεηή θαη ελφο αηρκαιψηνπ πνιέκνπ. ην ελδερφκελν απηφ ν 

αηρκάισηνο κπνξεί λα κεηαηξέπεη ζε δνχιν κε ηε πξνυπφζεζε πσο ζα έρνπλ ζπλάςεη 

ν θαηαθηεηήο θαη ν αηρκάισηνο κηα ζχκβαζε, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη ηα φξηα ηεο 

εμνπζηαζηηθήο δχλακεο ηνπ ελφο θαη ηελ ππαθνή ηνπ άιινπ. (J.Locke, 2010, ζει105)  

Ο J.Locke βέβαηα δελ αξλείηαη ην ελδερφκελν έλαο άλζξσπνο λα πνπιήζεη ηνλ 

εαπηφλ. Σε πεξίπησζε απηή φκσο ηε αληηιακβάλεηαη σο «κνξθή αγγαξείαο, θη φρη 

δνπιείαο» (J.Locke, 2010, ζει105), δηφηη ν «δνχινο» δελ ππφθεηηαη ζηε απφιπηε, 

ηπξαλληθή εμνπζία ηνπ «αθέληε» ηνπ, κάιηζηα αλ εθαξκνζηεί δεζπνηηθή εμνπζία 

απηφκαηα «ν δνχινο» απειεπζεξψλεηαη. (J.Locke, 2010, ζει105-106)  
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ηελ ινθηαλή ζεσξία ε θηίζε ζπληζηά έλα απφ ηα βαζηθφηεξα, θαζψο 

αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θπζηθά δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ. πσο 

κάιηζηα θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ J.Dunn (2000,ζει.91) ν ίδηνο ν J.Locke αηζζαλφηαλ 

κεγάιε «ππεξεθάλεηα γηα απηήλ ηε ζεσξία ηνπ». θνπφο ηεο αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο 

ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο απφ ην J.Locke είλαη ε ζχλδεζε ηεο κε απηή ηεο πνιηηηθήο 

ζεσξίαο. Ο θξίθνο πνπ ελψλεη ηεο δχν απηέο ζεσξίεο είλαη ην γεγνλφο πσο νη 

άλζξσπνη ζπληζηνχλ πνιηηηθέο θνηλσλίεο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ αλζξψπσλ, ην νπνίν θηλδπλεχεη ζηελ δσψδε θπζηθή 

ζπλζήθε. (Μ.Αγγειίδεο& Θ.Γθηνχξαο, 2005, ζει.27, βι. επίζεο Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 

1986, ζει.266-268, θαη Β.Η.Φίιηαο, 1978, ζει.29). 

ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά ζα παξνπζηαζηεί ε ζχγρπζε πνπ πθίζηαηαη ν 

φξνο ηεο ηδηνθηεζίαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο νξηνζέηεζήο ηνπ. Αθνινχζσο ζα 

εμεηαζηεί ε λνκηκνπνίεζε πνπ επέθεξε ν Φπζηθφο Νφκνο θαη ην θπζηθφ δίθαην ζηε 

θαηνρή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα κειεηεζεί ν ηξφπνο πνπ ηα 

φξηα ηνπ Φπζηθνχ Νφκνπ ππεξβαίλνληαη απφ ην ίδην ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο. 

Σέινο ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ην επίηεπγκα ηνπ J.Locke.     

5.1.Οη Ακθηζεκίεο ηεο Ηδηνθηεζίαο  

Παξά ηελ ζεκαληηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο ζηε ινθηαλή 

πνιηηηθή ζεσξία ζπρλά παξαηεξείηαη πσο ε αλάιπζε ηνπ φξνπ παξνπζηάδεη 

νξηζκέλεο ακθηζεκίεο, εμαηηίαο ηεο «ηξηπιήο ππφζηαζεο» (M.G.Scmidt, 2004, ζει.74) 

πνπ ηελ  ραξαθηεξίδεη. πγθεθξηκέλα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο κε ηε επξεία 

έλλνηα ηνπ ηαπηίδεηαη ε ιέμε ηδηνθηεζία κε απηή ηνπ δηθαηψκαηνο (G.H.Sabine, 1980, 

ζει.574). Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ ηνλ J.Locke (2010, ζει.153, 184, 226) 

πσο α)«ν άλζξσπνο… έρεη απφ ηελ θχζε ηελ εμνπζία… λα ζπληεξεί ηελ ηδηνθηεζία ηνπ, 

δειαδή ηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηα ππάξρνληά ηνπ», β)«ε δσή, ε ειεπζεξία θαη ηα 

ππάξρνληα» ησλ αλζξψπσλ «ηα απνθαιψ κε ην γεληθφ φλνκα ηδηνθηεζία» θαη γ)«κε 

ηνλ φξν ηδηνθηεζία… ελλνείηαη θαη εδψ… ε ηδηνθηεζία πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη ηφζν 

ζηα πξφζσπα φζν θαη ζηα ππάξρνληά ηνπο». Ζ ηδηνθηεζία φκσο σο φξνο δειψλεη 

επίζεο ην δηθαίσκα θαηνρήο γεο θαη αγαζψλ απφ ηνπο αλζξψπνπο. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.266-267) 

Ο J.Locke θαηφξζσζε, παξά ην δηπιφ πεξηερφκελν πνπ ιακβάλεη ε έλλνηα ηεο 

ηδηνθηεζίαο, λα απνδείμεη πσο είλαη έλα δηθαίσκα πνπ ν άλζξσπνο θαηέρεη απφ ηε 

θχζε ηνπ. Με ιίγα ιφγηα ε ηδηνθηεζία είλαη θπζηθφ δηθαίσκα. Οη απνθάλζεηο ηνπ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα αθνχ απφ ηε θχζε ηνπο «φινη είλαη ίζνη θαη αλεμάξηεηνη θαλείο 
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δελ πξέπεη λα πξνμελεί βιάβε ζηε δσή, ζηελ πγεία, ζηελ ειεπζεξία θαη ηα ππάξρνληα 

ηνπ άιινπ» (J.Locke, 2010, ζει.90), δηθαηψλνπλ ηελ ζέζε πσο «ε πιηθή ηδηνθηεζία 

θαηαηάζζεηαη καδί κε ηελ δσή θαη ηελ ειεπζεξία σο αληηθείκελα ηνπ θπζηθνχ 

δηθαηψκαηνο ησλ αλζξψπσλ, αληηθείκελα πνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπο νη άλζξσπνη 

νξίδνπλ θπβεξλήζεηο». (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.267)   

5.2.Σν Αξρηθφ Πεξηνξηζκέλν Γηθαίσκα  

Ζ ζεσξία ηεο ηδηνθηεζίαο, πνπ δηαηππψλεηαη ζην έξγν ηνπ J.Locke, 

αλαπηχζζεηαη, απαληψληαο ζην εμήο εξψηεκα: «Πψο είλαη δπλαηφλ νηνδήπνηε άηνκν 

λα έρεη ηελ θηήζε νηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ σο ηδηνθηεζία ηνπ», αθνχ ν Θεφο πξφζηαμε 

λα κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο ηα πάληα; Ζ απάληεζε  απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο βξίζθεηαη 

ζηελ αλαδήηεζε ηεο πξνέιεπζε ηεο πξψηεο θνηλήο ηδηνθηεζίαο ηεο αλζξσπφηεηαο. 

(Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.56) 

Ο J.Locke (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.57) φζν αθνξά ηελ πξνέιεπζε ηεο 

θνηλήο θηίζεο δέρεηαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ πξνζθέξεη ηαπηφρξνλα ε  ζενινγηθή 

αληίιεςε θαη ε ζεσξία ηνπ θπζηθνχ ιφγνπ. Ζ ζξεζθεπηηθή αληίιεςε, φκσο, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ηηο κεζαησληθέο θαη πνπξηηαληθέο ζεσξίεο σο ηδενινγηθφ 

επηζηέγαζκα γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ βαζηιηθψλ πεξηνπζηψλ (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 

1986, ζει.268). πγθεθξηκέλα ε παξαδνζηαθή αληίιεςε (πρ. ηνπ Filmer) αλαθέξεη 

πσο ζχκθσλα κε ηε ζετθή βνχιεζε ν θφζκνο θιεξνδνηήζεθε απφ θνηλνχ ζηνλ Αδάκ 

θαη ζηνπο απφγνλνπο ηνπ, ζπλεπψο ηδηνθηεζία δχλαηαη λα έρεη κφλν έλαο θνηλφο 

παγθφζκηνο εγεκφλαο (J.Locke, 2010, ζει.107, βι.επίζεο (J.Dunn, 2000, ζει.83-84). 

Ο J.Locke (2010, ζει.107), φκσο, απνδεηθλχεη ηειηθά «πσο νη άλζξσπνη, έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ ηδηνθηεζία ζε επηκέξνπο ηκήκαηα εθείλνπ πνπ ν Θεφο δψξηζε 

ζηελ αλζξσπφηεηα απφ θνηλνχ, θαη ηνχην ρσξίο νπνηαδήπνηε ξεηή ζχκβαζε κεηαμχ 

ησλ θνηλψλ ρξεζηψλ».  

Γηα αηηηνινγήζεη ν J.Locke (2010, ζει.107) ηελ παξαπάλσ ζέζε ηνπ καο 

παξαπέκπεη ζηηο αξρέο ηνπ θπζηθνχ ιφγνπ θαη ζην θπζηθφ δηθαίσκα ηεο 

απηνζπληήξεζεο, πνπ έρνπλ δσξηζεί ζε φιε αλζξσπφηεηα απφ ηνλ Θεφ. πλεπψο ν 

άλζξσπνο ηεξψληαο ηηο επηηαγέο ηνπ θπζηθνχ ιφγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παιεχεη 

θαζεκεξηλά γηα «ηελ επηβίσζε ηνπ (πξφζβαζε ζε ηξνθή) θαη ηελ βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπ» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.190). 

Γηα λα εθαξκνζηεί, φκσο, ν Λφγνο είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ελφο θπζηθνχ 

αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ηδηνπνίεζεο, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηελ λφκηκε απφθηεζε 

ησλ πξντφλησλ ηεο γεο. Σν δηθαίσκα απηφ ζα πξέπεη λα θάλεη ην πξντφλ ηδηνπνίεζεο 
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αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπ αλζξψπνπ, γηα λα κελ δηθαηνχηαη θαλέλαο λα 

ην δηεθδηθήζεη αξγφηεξα. (J.Locke, 2010, ζει.108, βι. επίζεο Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 

1986, ζει.269)   

Σν αηνκηθφ δηθαίσκα πνπ λνκηκνπνηεί ηελ πξάμε ηδηνπνίεζεο είλαη ε εξγαζία 

θαη φρη ε νηαδήπνηε θνηλσληθή πξάμε (π.ρ. ζπκβφιαην) (L.Strauss, 1988, ζει.281), 

δηφηη «θάζε άλζξσπνο είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ» (J.Locke, 2010, ζει.108) 

άξα «ν κφρζνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαη ε εξγαζία ησλ ρεξηψλ ηνπ… ηνπ αλήθνπλ 

απηνδίθαηα» (J.Locke, 2010, ζει.108) κε ηνλ ηξφπν απηφ «νηηδήπνηε απνζπά ν 

άλζξσπνο απφ ηε θπζηθή θαηάζηαζε αλακεηγλχνληαο κε απηφ ηνλ κφρζν ηνπ θαη 

ζπλδένληαο ην έηζη κε θάηη δηθφ ηνπ, ην θαζηζηά κε ηελ ελέξγεηα απηή ηδηνθηεζία ηνπ» 

(J.Locke, 2010, ζει.108) αθνχ «ε εξγαζία πξνζζέηεη» ζηα αγαζά «θάηη πεξηζζφηεξν 

απ’ φηη είρε δψζεη ε θνηλή κεηέξα θχζε» (J.Locke, 2010, ζει.109). Ο άλζξσπνο 

κάιηζηα πνπ κνρζεί γηα λα απνθηήζεη ηα αγαζά πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

απηνζπληήξεζε ηνπ φπσο νξίδεη ν θπζηθφο λφκνο εθιακβάλεηαη σο θηιφπνλνο θαη 

έιινγνο (Archive.gr, 2011). Δάλ ήηαλ αλαγθαία ε ζχλαςε θάπνηνπ ζπκβνιαίνπ ηφηε 

«ν άλζξσπνο ζα ιηκνθηνλνχζε, παξ’ φιε ηελ αθζνλία ησλ αγαζψλ πνπ ηνπ ράξηζε ν 

Θεφο» (J.Locke, 2010, ζει.109), αθνχ γηα παξάδεηγκα «ηα παηδία ή νη ππεξέηεο δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα θφςνπλ ην θξέαο πνπ ν παηέξαο ή ν θχξηνο ηνπο ηνχο έδσζε απφ θνηλνχ 

ρσξίο λα πξνζδηνξίζεη πνην θνκκάηη αλήθεη ζηνλ θαζέλα» (J.Locke, 2010, ζει.110).   

Ζ αληίιεςε πσο ε ηδηνθηεζία λνκηκνπνηείηαη δηα ηεο εξγαζίαο ηνπ αλζξψπνπ 

παξνπζηάδεη έλα θφζκν, ν νπνίνο αλ θαη δφζεθε απφ θνηλνχ ζηνπο αλζξψπνπο, νη 

ίδηνη ηνλ «μαλαδεκηνπξγνχλ… κεηαθέξνληαο ηηο ππνθεηκεληθέο δπλάκεηο ηνπο ζην 

αληηθείκελν, μνδεχνληαο ηηο θαη μαλαβξίζθνληαο ηηο ζε απηφ» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, 

ζει.191). Ο θφζκνο φπσο ηνλ γλσξίδνπκε δελ ζα ήηαλ ν ίδηνο ρσξίο ηελ εξγαζία θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ καο ραξίδεη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αλέζεσλ πνπ απνιακβάλνπλ νη θάηνηθνη ηεο Ακεξηθήο θαη νη 

ππήθννη ηεο Αγγιίαο. Έηζη ηελ πεξίνδν ηνπ 17
νπ

 αηψλα βιέπνπκε πσο νη Άγγινη 

απνιακβάλνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα αγαζά παξφιν πνπ ε Ακεξηθαληθή ήπεηξνο είλαη 

εμίζνπ εχπνξε θαη πινχζηα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ν J.Locke ραξαθηεξίδεη ζπρλά ζηα 

θείκελα ηνπ ην αξρηθφ θφζκν σο Ακεξηθή. (J.Dunn, 2000, ζει.85)    

Ο J.Locke αληηηίζεηαη ζηε ζέζε ηεο απεξηφξηζηεο ηδηνθηεζίαο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ παξάιιεια κε ηα επηρεηξήκαηα πνπ λνκηκνπνηνχλ ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία 

παξνπζηάδεη θαη ηξείο πεξηνξηζκνχο «νη νπνίνη ηίζεληαη απφ ην θπζηθφ λφκν θαη 

απνηεινχλ θξαγκνχο ζηελ αιφγηζηε επέθηαζε ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο 
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ηδηνπνίεζεο» (Archive.gr, 2011). Πξψηνλ ν άλζξσπνο δχλαηαη λα ηδηνπνηεζεί κε ηελ 

εξγαζίαο ηνπ φζα αγαζά επηζπκεί «εθφζνλ παξακέλεη επαξθήο, απφ άπνςε πνζφηεηαο 

θαη πνηφηεηαο, θνηλή παξαθαηαζήθε αγαζψλ γηα ηνπο άιινπο» (J.Locke, 2010, 

ζει.109). Οηηδήπνηε «δελ ρξεηάδεηαη νθείιεη λα ην αθήζεη άζηθην γηα ην θαξπσζνχλ 

άιινη» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.191). Σν φξην απηφ δίθαηα ππνβάιιεηαη δηφηη φινη 

νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ εθ θχζεσο ην δηθαίσκα ηεο απηνζπληήξεζεο. Υσξίο ηελ 

χπαξμε ηνπ πεξηνξηζκνχ απηνχ φιε ε αλζξσπφηεηα ζα δηέηξερε πνιχ ζνβαξφ 

θίλδπλν. Γελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί πσο «ην δηθαίσκα… απηφ  αλαγλσξίδεη ζηελ 

πξάμε ηελ δπλαηφηεηα νηθεηνπνίεζεο δηα ηνπ κφρζνπ» (Archive.gr, 2011) θαη ηεο 

εξγαζίαο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.270, βι. επίζεο J.Locke, 2010, ζει.108-

111)    

Ο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο αλαθέξεη πσο θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα ηδηνπνηείηαη 

κε ηνλ κφρζν ηνπ φζα αγαζά ρξεηάδεηαη γηα ηελ δσή ηνπ, πξηλ φκσο αξρίδνπλ λα 

θζείξνληαη, «δηφηη δηαθνξεηηθά ζα έρεη πάξεη πεξηζζφηεξα απφ ην [πξνζήθνλ] κεξίδην 

ηνπ απνζηεξψληαο ην απφ θάπνηνπο άιινπο» (J.Locke, 2010, ζει.123). Ζ 

«θαηαπάηεζε» ηνπ νξίνπ ηεο θζνξάο ελαληηψλεηαη ζην ζέιεκα ηνπ Θενχ, ν νπνίνο 

απαγνξεχεη ηελ θαηαζηξνθή ή ηελ θζνξά νπνηνπδήπνηε επίγεηνπ δεκηνπξγήκαηνο 

ηνπ. (J.Dunn, 2000, ζει.85, βι. επίζεο J.Locke, 2010, ζει.111)    

Γηακέζνπ ηνπ νξίνπ ηεο θζνξάο λνκηκνπνηείηαη «ε αληαιιαγή ηνπ 

πιενλάδνληνο θζαξηνχ πξντφληνο ηνπ κφρζνπ» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.271). 

Με ηελ αληαιιαγή πξντφλησλ ν άλζξσπνο «δελ ζπαηάιεζε ηελ θνηλή παξαθαηαζήθε, 

δελ θαηάζηξεςε θαλέλα κέξνο ησλ αγαζψλ πνπ αλήθαλ ζε άιινπο, εθφζνλ ηίπνηε δελ 

θαηαζηξάθεθε απφ αρξεζηία ζηα ρέξηα ηνπ» (J.Locke, 2010, ζει.123) έηζη δελ 

θαηαπαηάηαη θαλέλα θπζηθφ αηνκηθφ δηθαίσκα.  

Ο ηξίηνο πεξηνξηζκφο δειψλεη πσο κέηξν ηδηνπνίεζεο ηεο πνζφηεηαο ησλ 

αγαζψλ απνηειεί ε πξνζσπηθή εξγαζία, ν κφρζνο ελφο αλζξψπνπ, δηφηη ε εξγαζηαθή 

ηνπ ηθαλφηεηα, ε νπνία ελζσκαηψλεηαη ζηα θπζηθά πξντφληα, είλαη απηή πνπ ηνπ 

επηηξέπεη λα θαηέρεη αηνκηθή ηδηνθηεζία. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.271, βι. 

επίζεο J.Locke, 2010, ζει.108-109) 

Δπεθηείλνληαο ηελ πνιηηηθή ηνπ ζθέςε, ν ζεσξεηηθφο ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ 

έλλνηα ηεο ηδηνπνίεζεο (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.271), επηπιένλ ησλ θαξπψλ 

ηεο γεο ή ησλ δψσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε απηή θαη ηελ ηδηνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο γεο. Ζ 

δηαδηθαζία δηθαίσζεο ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο επί ηεο γεο είλαη παξφκνηα κε απηή 

ησλ ππνινίπσλ πιηθψλ πξντφλησλ. πγθεθξηκέλα «φζε γε έλαο άλζξσπνο θαη ηε 
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θπηεχεη, ηε βειηηψλεη, ηελ θαιιηεξγεί θαη είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξντφληα 

ηεο, απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ. Με ηνλ κφρζν ηνπ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ηελ πεξηθξάζζεη, 

απνζπψληαο ηελ απφ ηηο θνηλνηηθέο γαίεο» (J.Locke, 2010, ζει.111). 

Σν δηθαίσκα αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο γεο δελ θαζηζηά αλαγθαία ηελ ζχλαςε 

νπνηαζδήπνηε ζπλζήθεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, δηφηη αλ θαη ν Θεφο παξαρψξεζε ηελ 

γε απφ θνηλνχ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, παξάιιεια πξφζηαμε ηνλ άλζξσπν λα 

εξγάδεηαη (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.271). «Ο Θεφο θαη ν Λφγνο ηνπ επέβαιιαλ 

λα θαηαθπξηεχζεη ηελ γε, δειαδή λα ηε βειηηψζεη γηα ην θαιφ ηεο ίδηαο ηνπ ηεο δσήο, 

θαη κε ηε πξνζπάζεηα απηή απέζεζε πάλσ ηεο έλα κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηνλ κφρζν 

ηνπ» (J.Locke, 2010, ζει.112).  

Δπνκέλσο ε δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο ηεο γεο θαη ε ηδηνπνίεζε ηεο απνηεινχλ 

δπν δηθαηψκαηα «δηαιεθηηθά» δεκέλα κεηαμχ ηνπο, αθνχ ην έλα ζπληζηά απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ. Χο εμήο απφ ηελ κία πιεπξά ε ζετθή εληνιή 

επηηάζζεη ηελ θαηαθπξίεπζε ηεο γεο κε απνηέιεζκα λα παξέρεηαη άδεηα ζηνλ 

άλζξσπν λα ηδηνπνηεζεί ηελ γε θαη απφ ηελ άιιε «ε θαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο, 

φηαλ απαηηεί εξγαζία θαη χιε σο αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, γελλά αλαγθαζηηθά ηηο 

ηδησηηθέο πεξηνπζίεο». (J.Locke, 2010, ζει.114)    

Ζ πξνζπάζεηα ηδηνπνίεζεο ηεο γεο, αιιά θαη ζπλνιηθά ησλ πιηθψλ αγαζψλ 

δελ ζπληζηά αδίθεκα αθνχ ζπλερίδεη λα ππάξρεη αξθεηά θαιή θαη ζε πνζφηεηα θαη ζε 

πνηφηεηα γηα ηελ ππφινηπε αλζξσπφηεηα. Αληίζεηα ν ζθεηεξηζκφο ηεο ηδηνπνηεκέλεο 

γεο ζπληζηά έγθιεκα, αθνχ ζηξέθεηαη ελάληηα ζην θπζηθφ δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο, 

ζηελ ίδηα δειαδή ηελ ζετθή εληνιή. (L.Strauss, 1988, ζει.182) 

πσο θαη ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο ζηα αγαζά ηεο γεο θαη ζηα δψα έρεη 

νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο παξφκνηα θαη ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο ζηε γε θέξεη θαη 

απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ θάπνηα φξηα (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.271-272). Με άιια 

ιφγηα δελ είλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα ζπζζσξεχεη γε απεξηφξηζηα, ρσξίο θαλέλα 

θξαγκφ.  

χκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απνηξέπνπλ ηελ απεξηφξηζηε 

ζπζζψξεπζε γεο «έλαο άλζξσπνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηδηνπνηεζεί κφλνλ ηφζε γε» 

ψζηε λα αθήλεη θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο επαξθή πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

γε, «‘ηφζε, φζεο είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχκε ην πξντφλ’, θαη ηφζε, φζε έρεη 

αλακείμεη κε ηελ εξγαζία ηνπ». (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.272) 

Σέινο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο πσο ζηηο πξσηαξρηθέο 

θνηλσλίεο αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο φρη κφλν επεηδή 
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ππάξρεη δηαζέζηκε γε αιιά θαη επεηδή ην αξρηθά πεξηνξηζκέλν δηθαίσκα ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηειηθά φπσο ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα ππεξβαίλεηαη. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 

1986, ζει.272)  

5.3.Ζ Τπέξβαζε ησλ Πεξηνξηζκψλ 

Ο J.Locke αληηηίζεηαη ζηε ζέζε ηεο απεξηφξηζηεο ηδηνθηεζίαο, πξνπάλησλ γηα 

λα παξεκπνδίζεη ηελ αιφγηζηε ηδηνπνίεζε παξάζεζε κηα ζεηξά απφ πεξηνξηζκνχο, πνπ 

παξαθνινπζήζακε ζην παξαπάλσ εδάθην. Παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο πνπ πξνζέθεξε 

ηειηθά «δελ ζπλεγνξεί ππέξ … ηεο πεξηνξηζκέλεο ηδηνπνίεζεο, αιιά ππέξ ελφο 

απεξηνξίζηνπ θπζηθνχ δηθαηψκαηνο ηδηνπνίεζεο, ελφο δηθαηψκαηνο πνπ ππεξβαίλεη ηνπ 

πεξηνξηζκνχο, ηνπο νπνίνπο επηβάιιεη ε αξρηθή δηθαίσζή ηνπ» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 

1986, ζει.272).   

Ζ δηέιεπζε απφ ην πεξηνξηζκέλν θπζηθφ δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο ζην 

απεξηφξηζην δελ γίλεηαη ιφγσ έιιεηςεο θηεκάησλ γεο (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.273), άιισζηε φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν J.Locke (2010, ζει.114-115) θαη 

λα δηπιαζηαζηεί ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ πιαλήηε ζα ζπλερίζεη 

λα ππάξρεη αθφκα αξθεηή γε γηα φινπο. Σνπλαληίνλ ην πέξαζκα απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη ιφγσ ηεο αλζξψπηλεο εθεχξεζεο ηνπ ρξήκαηνο. Σν ρξήκα είλαη ε 

αηηία πνπ «ε ηδηνθηεζία ηξνπνπνηείηαη θαη βγαίλεη απφ ηα φξηα ηεο θπζηθήο ηάμεο» 

(F.Chatelet, 1990, ζει226). πγθεθξηκέλα νη άλζξσπνη ζπκθψλεζαλ κεηαμχ ηνπο 

ζπλαηλεηηθά πσο ε θαηνρή ρξήκαηνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα 

απμάλνπλ ην κέγεζνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ. Με ιίγα ιφγηα «έλα κηθξφ ηεκάρην θίηξηλνπ 

κεηάιινπ, πνπ δελ κπνξνχζε λα θαηαζηξαθεί ή λα θζαξεί, ζα ήηαλ ηζνδχλακεο αμίαο» 

γηα παξάδεηγκα «κε κηα κεγάιε πνζφηεηα θξέαηνο ή κε έλαλ νιφθιεξν ζσξφ 

δεκεηξηαθψλ» (J.Locke, 2010, ζει.115).    

Σν ρξήκα, φπσο αλαθέξεη ν J.Locke (2010, ζει.122) ήηαλ απηφ πνπ νδήγεζε 

ηνπο αλζξψπνπο λα κελ αθήλνπλ αθαιιηέξγεηεο εθηάζεηο γεο. Παξαηεξείηαη φηη ζηηο 

ρψξεο-πεξηνρέο φπνπ ηζρχεη ν λφκνο ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ ζέιεη «ηνλ άλζξσπν… λα 

έρεη ηφζα φζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.273) κεγάια 

θνκκάηηα γεο παξακέλνπλ παξακειεκέλα, «θαη έηζη αλήθνπλ ζηηο θνηλέο γαίεο» 

(J.Locke, 2010, ζει.122), αληίζεηα ζηηο ρψξεο-πεξηνρέο πνπ έρεη εηζαρζεί ην ρξήκα 

«αλαηξνχληαη νη πξφηεξνη θπζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο δίθαηαο ηδηνπνίεζεο» 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.274).  

ηελ ζπλέρεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εδάθηνπ ζα θαηαδεηρζεί ν αθξηβήο ηξφπνο 

θαηά ηνλ νπνίνλ ε αλζξσπηλή ζπκθσλία πνπ νδήγεζε ζηελ εηζαγσγή ηνπ ρξήκαηνο 
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αλαηξεί ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην αξρηθφ πεξηνξηζκέλν θπζηθφ δηθαίσκα ηεο 

ηδηνπνίεζεο. 

5.3.1.Ο Πεξηνξηζκφο ηεο Φζνξάο  

Ο πεξηνξηζκφο ηεο θζνξάο αλαθέξεη πσο θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα 

ηδηνπνηείηαη κε ηνλ κφρζν ηνπ φζα αγαζά ρξεηάδεηαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ, πξνηνχ 

αξρίζνπλ φκσο λα θαηαζηξέθνληαη (J.Locke, 2010, ζει.123). Με ηε έληαμε ηνπ 

ρξήκαηνο (αζήκη, ρξπζφο, δηακάληηα) ζηηο αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο ε παξνχζα 

νξηνζέηεζε ππεξβαίλεηαη θαη απηφ γηαηί απηφο ν νξπθηφο πινχηνο ππφ ηελ κνξθή ηνπ 

ρξήκαηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηξέθεη. Δπηπιένλ ηνχηνπ ε ζπζζψξεπζε 

πινχηνπ (αζήκη, ρξπζφο, δηακάληηα) λνκηκνπνηείηαη α)αθνχ «ε ζπζζψξεπζε 

άθζαξησλ (φπσο είλαη ην κεηαιιηθφ ρξήκα)» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.192) δελ 

θαηαπαηά ην θπζηθφ δηθαίσκα ηεο ηδηνπνίεζεο θαλελφο άιινπ αλζξψπνπ, 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.274), β)«δηφηη ε ππέξβαζε ησλ δηθαίσλ νξίσλ ηεο 

ηδηνθηεζίαο δελ ζπλίζηαηαη ζην κέγεζνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ άιια ζηε 

θαηαζηξνθή ηκήκαηνο ηνπο απφ αρξεζηία» (J.Locke, 2010, ζει.123-124) θαη γ)«δηφηη 

δελ έρνπλ αμία θαζ' εαπηφ θαη «πξαγκαηηθή ρξεζηκφηεηα», δειαδή δελ πξνζθέξνληαη 

γηα άκεζε θαηαλάισζε» (Archive.gr, 2011).  

Παξφκνηα ινγηθή επηθξαηεί θαη φηαλ εμεηάδνληαη νη εθηάζεηο ηεο γεο σο 

ζηνηρείν αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο. Δλ νιίγνηο ν άλζξσπνο κπνξεί λα θαηέρεη φζε γε 

επηδεηάεη αξθεί ηα πιενλάδνληα πξντφληα πνπ απηή παξάγεη λα αληαιιάζζνληαη κε 

ρξπζφ ή αζήκη, πνπ δελ θζείξνληαη, έηζη δελ είλαη δπλαηφλ ππνζηεί βιάβε θαλέλαο 

άιινο άλζξσπνο. (J.Locke, 2010, ζει.125)          

    ην ζεκείν απηφ εχινγα ν Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ (1986, ζει.274-275) 

δηαηππψλεη κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα πνπ γελλνχληαη θαηά ηελ κειέηε ηεο ινθηαλήο 

πνιηηηθήο ζεσξίαο ηεο ηδηνπνίεζεο. Πξψηνλ, γηαηί έλαο άλζξσπνο επηζπκεί λα 

απνθηήζεη μαθληθά πεξηζζφηεξα αγαζά απφ απηά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

απηνζπληήξεζε ηνπ; Γεχηεξνλ, αθνχ ν J.Locke έρεη αλαθέξεη πσο ν άλζξσπνο δελ 

επηζπκνχζε πεξηζζφηεξα ησλ αλαγθαίσλ ηεο ζπληήξεζεο ηνπ πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ 

ρξήκαηνο, ηη είλαη απηφ πνπ κεζνιαβεί θαη άμαθλα επηδεηάεη πεξηζζφηεξα αγαζά; Καη 

ηξίηνλ «ηη είλαη ‘ε επηζπκία θηήζεο πεξηζζφηεξσλ απ’ φζα ρξεηάδνληαη ν άλζξσπνη’, 

πνπ ν Locke βξίζθεη φηη έρεη αλαθαλεί καδί κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ρξήκαηνο;».  

Με κηα πξψηε καηηά είλαη δπλαηφλ λα ζεσξήζεη θάπνηνο πσο ε απάληεζε ησλ 

δχν πξψησλ εξσηεκάησλ βξίζθεηαη «ζηελ επηζπκία» ή ησλ θηινρξήκαησλ αλζξψπσλ 

πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ «αλψθειε απνζεζαχξηζε» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.275) 
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ή ησλ εππνξψλ αηφκσλ ψζηε λα  «θαηαλαιψζνπλ πεξηζζφηεξν πνηθίια θαη επράξηζηα 

αγαζά» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.276).  

Ο Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ (1986, ζει175), κειεηψληαο ηα Works ηνπ J.Locke, 

αληηηίζεηαη ζζελαξά ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο. Ζ ζέζε πνπ αθνξά ηελ αλζξψπηλε 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ αλψθειε απνζεζαχξηζε θαηαξξίπηεηαη εμεηάδνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη απνδψζεη ν J.Locke ζην αλζξψπηλν γέλνο. Ο άλζξσπνο σο 

έιινγν νλ ζηεξίδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ ινγηθή πνπ 

επηβάιιεη ε σθειηκηζηηθή αληίιεςε. Αθνχ ινηπφλ «ε απνζεζαχξηζε (δει. 

ζπζζψξεπζε ρξεκάησλ ρσξίο απηά λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θεθάιαην) είλαη 

επηβιαβείο» ηφηε είλαη παξάινγε ε αξρηθή ππφζεζε πνπ ζέιεη ηνλ άλζξσπν λα 

ζπζζσξεχεη αλψθεια.    

Αληίζεηα ε ινθηαλή αλάιπζε αλαγλσξίδεη ηνλ κεξθαληηιηζηή ηδηνθηήηε 

άλζξσπν, ν νπνίνο «ρξεζηκνπνίεη ηε γε θαη ην ρξήκα σο θεθάιαην» 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.275). Αθνινχζσο «ην ρξήκα έπξεπε λα δηαηίζεηαη ζε 

εκππξεχκαηα ή πξψηεο χιεο θαη ζε κηζζνχο, ε γε έπξεπε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

παξαγσγή εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.275-276). Άξα  ε 

επηζπκία ησλ αλζξψπσλ γηα ζπζζψξεπζε ρξπζνχ δελ ζπληζηά «απηνζθνπφ» 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.275) αιιά πξνυπφζεζε γηα ηε πεξαηηέξσ «επηηάρπλζε 

θαη αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.275). 

Ζ έληαμε ηνπ ρξήκαηνο ζηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ «παξέρεη… ηελ δπλαηφηεηα 

φζν θαη ηελ αηηία (νη νπνίεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ  πξνεγνπκέλσο)» ζε 

απηφλ «‘λα επεθηείλεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ πέξα απφ ηε ρξήζε ηεο νηθνγέλεηα ηνπ θαη 

απφ έλα άθζνλν απφζεκα πνπ ζα θαηαλαισλφηαλ απφ απηήλ είηε ζε φηη παξήγαγε ε 

δηθή ηνπο εξγαηηθφηεηα, είηε ζε φηη πξντφλ ζα κπνξνχζαλ λα αληαιιάμνπλ κε εμίζνπ 

θζαξηά, ρξήζηκα αγαζά ησλ άιισλ’». πλεπψο ε αζρνιία ηνπ άλζξσπνπ κε ην 

εκπφξην (φρη σο αληαιιαγή πξντφλησλ) ζπληζηά ηνλ ιφγν πνπ επηζπκεί λα ηδηνπνηείηαη 

πεξηζζφηεξε γε απφ απηή πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ απηνζπληήξεζε ηνπ ίδηνπ θαη 

ηεο νηθνγελείαο ηνπ, αθνχ ε πψιεζε ησλ «εμηξά» πξντφλησλ πνπ απηή ζα παξάγεη ζα 

ηνπ απνθέξεη ρξήκα, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη σο θεθάιαην γηα λα 

επεθηείλεη πεξηζζφηεξν ηελ ηδηνθηεζία ηνπ θαη νχησ θαζεμήο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 

1986, ζει.276) 

Ζ δεχηεξε άπνςε πνπ πξνβάιιεη σο αηηία ηεο εθηεηακέλεο ηδηνπνίεζεο ηελ 

αλάγθε ππεξθαηαλάισζεο ησλ εππνξψλ αλζξψπσλ δηαςεχδεηαη φηαλ ν J.Locke 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.276), ζην θείκελν ησλ Works, «ηαπηίδεη ρξήκα θαη 
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θεθάιαην, θη εμνκνηψλεη θαη ηα δχν κε ηελ γε». Δμεηάδνληαο ην ρξήκα, σο 

«εκπνξεχζηκν αγαζφ» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.277), ην νπνίν «έρεη αμία επεηδή 

είλαη εκπφξεπκα πνπ κπνξεί λα αληαιιαγεί κε άιια» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.277) θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αγνξνπσιεζίαο ηνπ γίλεηαη εκθαλέο πσο εηήζηα ην 

ίδην ην ρξήκα, αλ θαη «ζηείξν» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.277) αθνχ δελ 

δεκηνπξγεί ηίπνηα, απνθέξεη έλα θέξδνο, ηνλ ιεγφκελν ηφθν. ε απηφ ην ζεκείν 

αλαθχπηεη ε θνηλή θχζε κεηαμχ ηεο γεο, ε νπνία κέζσ ηνπ ελνηθίνπ απνθέξεη έλα 

εηήζην εηζφδεκα θαη ηνπ ρξήκαηνο, ηνπ φπνηνπ εηήζην εηζφδεκα ζπληζηά ν ηφθνο. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.276-277) 

 Ζ θνηλή θχζε κεηαμχ ρξήκαηνο θαη γεο είλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί πσο 

απνηειεί έλα ηερλεηφ αλζξψπηλν θαηαζθεχαζκα, νπζηαζηηθά ζπληζηά κηα άληζε 

ζχκβαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηέρνπλ αληζφηηκνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε άληζε απηή «ζχκβαζε κεηαθέξεη ην θέξδνο, πνπ ππήξμε ε ακνηβή 

ηνπ κφρζνπ ελφο αλζξψπνπ, ζηε ηζέπε ελφο άιινπ αλζξψπνπ. Απηφ είλαη δπλαηφλ ιφγσ 

ηεο άληζεο θαηαλνκήο ηνπ ρξήκαηνο». Γειαδή φπσο ε άληζε ηδηνθηεζία γεο 

«απνθέξεη» θάπνηνλ ελνηθηαζηή αθξηβψο θαη ε αληζφηεηα ρξήκαηνο ζα «απνθέξεη» 

θάπνηνλ πνπ επηζπκεί λα ελνηθηάζεη ρξήκα. πλεπψο ζην λέν απηφ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην «ε αμία ηνπ ρξήκαηνο, σο θεθαιαίνπ, δεκηνπξγείηαη απφ ην γεγνλφο ηεο άληζεο 

θαηαλνκήο ηνπ». (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.276-277) 

Σν ρξήκα φπσο πξναλαθέξζεθε ζην ινθηαλφ έξγν δελ απνηειεί κφλν κέζν 

ζπλαιιαγήο, αιιά παξάιιεια ιεηηνπξγεί θαη σο θεθάιαην. Μάιηζηα «ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ρξήκαηνο σο κέζνπ ζπλαιιαγήο εμαξηάηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο θεθαιαίνπ» 

θαη απηφ δηφηη «ζθνπφο ηεο γεσξγίαο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ ήηαλ ε 

ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ». Καη επηδίσμε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα γελλήζεη θαη άιιν 

θεθάιαην φρη «λα παξέρεη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ έλα θαηαλαιψζηκν εηζφδεκα». 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.278)     

Καηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα ν J.Locke πσο ε επηζπκία εθηεηακέλεο 

ηδηνπνίεζεο είλαη ε βνχιεζε ησλ αλζξψπσλ «λα ζπζζσξεχζνπλ γε θαη ρξήκα σο 

θεθάιαην». Έηζη κε ην ρξήκα ν άλζξσπνο δηθαηψλεη ηελ εθηεηακέλε ηδηνπνίεζε γεο 

ελψ παξάιιεια ππεξπεδά ην φξην ηνπ Φπζηθνχ Νφκνπ πνπ εμαξηά ηελ πνζφηεηα 

ηδηνπνίεζεο αγαζψλ απφ ηελ θζνξά ηνπο. Γηφηη κε ην ρξήκα σο άθζαξην πξντφλ 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε αληαιιαγή νπνηαζδήπνηε πνζφηεηαο αγαζψλ κε απηφ. Δπηπιένλ 

ζεσξείηαη δίθαηε θαη εχινγε «ε ηδηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε έθηαζεο γεο γηα ηελ 

παξαγσγή πιενλάζκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ρξήκα θαη λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί σο θεθάιαην» αθνχ ην φξην ηεο θζνξάο απαιείθεηαη ιφγσ ηεο 

ζπζζψξεπζεο γεο θαη θεθαιαίνπ. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.279)       

ην παξφλ ζεκείν θαίλεηαη θαζαξά πσο ν J.Locke λνκηκνπνηεί ηελ 

θαπηηαιηζηηθή ηδηνπνίεζε ηεο γεο θαη ηνπ θεθαιαίνπ σο θπζηθφ δηθαίσκα θαη θαη’ 

επέθηαζε ηηο δηαθνξέο πινχηνπ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Γηφηη ε θνηλή ζπγθαηάζεζε 

πνπ ιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη εηζάγεη ην ρξήκα ζηελ δσή ηνπο δελ είλαη 

ε ίδηα κε απηή πνπ θαηεπζχλεη ηνπο αλζξψπνπο ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ 

θνηλσληψλ. Ζ ζπκθσλία πνπ εηζάγεη ην ρξήκα πξνεγείηαη θαη είλαη απνδεζκεπκέλε 

ηεο ζπλαίλεζεο γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο θνηλφηεηαο.  (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.279-280)   

Ζ λνκηκνπνηεκέλε απηή αληζφηεηα παξάιιεια  «επαλαπξνζδηνξίδεη θαη ην 

‘πνιηηηθφ’ πιαίζην αιιειεπίδξαζεο» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.192). Χο εμήο ε 

αληίιεςε πνπ ήζειε ηελ χπαξμε εηξεληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ πιηθψλ 

αγαζψλ παχεη λα ηζρχεη θαη ηε ζέζε παίξλεη ε εξκελεία πνπ «πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο 

έλα δπλακηθφ κνληέιν, ζρέζεσλ, ζην νπνίν ππάξρεη αχμεζε ηνπ πινχηνπ θαη ρξήκα θαη 

ζην νπνίν απαηηείηαη νξηνζέηεζε εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαη άξζε ησλ ακθηζβεηήζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηηο ηδησηηθέο θηήζεηο» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.192), ελψ παξάιιεια 

ηίζεηαη επί ηάπεηνο ην δήηεκα ηεο λνκνζεηηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ θπζηθνχ δηθαηψκαηνο 

ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ ζρεκαηηζκνχ κηαο ερέθξσλ πνιηηηθήο εμνπζίαο, ε νπνία ζα 

αληηζηέθεηαη ζηηο πηέζεηο πνπ θέξνπλ ηα ηδηάδνληα ζπκθέξνληα ηνπ θάζε πνιίηε. 

(Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.192-193)  

Ο J.Locke έρεη εξκελεχζεη ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ 

φπνηα αίξεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο θζνξάο ζηα πξντφληα θαη λνκηκνπνηείηαη ε 

εθηεηακέλε ηδηνπνίεζε κε ηε εηζαγσγή ηνπ ρξήκαηνο. Καη αθνινχζσο έρεη απνδείμεη 

πσο ε εηζαγσγή ηνπ απνηειεί ηελ αηηία πνπ «εκθαλίδνληαη νη αγνξέο θαη ην εκπφξην 

πέξα απφ ην επίπεδν αληαιιαγήο ζε είδνο» είλαη νπζηαζηηθά απηαπφδεηρην πσο θαη ην 

λέν εκπφξην απνδίδεηαη ζηε θπζηθή ζπλζήθε. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.279-

280)   

Ζ ινθηαλή ζέζε πνπ εληνπίδεη ην εκπφξην πνιχ πξηλ ηε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ 

θνηλσληψλ, δειαδή ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε, επηβεβαηψλεηαη απφ ηα εμήο 

επηρεηξήκαηα. Πξψηνλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ε θπζηθή 

ζπλζήθε είλαη «έλα κείγκα ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη ινγηθήο αθαίξεζεο απφ ηε 

πνιηηηθή θνηλσλία» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.280). Απφ ηελ ηζηνξηθή πιεπξά 

δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη εκπνξηθή νηθνλνκία άλεπ πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. 
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Δμεηαδφκελε φκσο σο αθαίξεζε ε θπζηθή θαηάζηαζε είλαη επλφεηε ε χπαξμε ηεο. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.281-282) 

Γεχηεξνλ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο πσο ηα άηνκα είλαη ειεχζεξα θαη έιινγα 

απφ ηελ θχζεο ηνπο θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίδνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα αγαζά πνπ βξίζθνληαη ζηε θαηνρή ηνπο βάζε ηνπ γξάκκαηνο ηνπ 

Οξζνχ Λφγνπ έηζη έρνπλ ηε ηθαλφηεηα «λα ζπκθσλήζνπλ φρη κφλν λ’ απνδψζνπλ 

αμία ζην ρξήκα, αιιά θαη λα ηεξνχλ έλα θψδηθα εκπνξηθήο εληηκφηεηαο, ν νπνίνο ζα 

θαζηζηνχζε δπλαηή κηα εθηεηακέλε εκπνξηθή νηθνλνκία, ρσξίο λα έρεη ζεζπηζηεί θακία 

ηππηθή πνιηηηθή εμνπζία» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.281). Σν έιινγν θπζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλζξψπσλ δελ αθνξά κφλν ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ αιιά θαη ησλ εζηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Έηζη αθνχ 

κπνξνχλ λα πάξνπλ κηα ηφζν δχζθνιή απφθαζε φζν απηή πνπ αθνξά ηε  

δηακφξθσζε κηαο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο επαγσγηθά είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ θαη 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ κηθξφηεξν ξίζθν φπσο απηέο πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.281-282)    

πλάγεηαη ηειηθά πσο ζηελ ινθηαλή ζεσξία ε ζπλαίλεζε πνπ πξαγκαηψλεηαη 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ έρεη δχν επίπεδα. Σν πξψην αθνξά ηε ζπγθαηάζεζε πνπ 

πξαγκαηψλεηαη ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε, «‘έμσ απφ ηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο θαη 

ρσξίο ζχκβαζε’», κεηαμχ έιινγσλ αλζξψπσλ πνπ απνιακβάλνπλ ην θπζηθφ 

δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο. Ζ ζπλαίλεζε απηή «απνδίδεη κηα αμία ζην 

ρξήκα, ε νπνία ζπλνδεχεηαη,… απφ ηελ ζπκβαηηθή απνδνρή ηεο ππνρξέσζεο ησλ 

εκπνξηθψλ ζπκβνιαίσλ». Μεηά ηελ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζπλαίλεζεο νη άλζξσπνη 

ζπλερίδνπλ λα δξνπλ εληφο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζε έρνληαο πιένλ ην δηθαίσκα λα 

ηδηνπνηνχληαη φζα αγαζά επηζπκνχλ. Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά «ηε ζπκθσλία 

θαζελφο λα κεηαβηβάζεη φιεο ηηο εμνπζίεο ηνπ ζηελ πιεηνςεθία» κε απνηέιεζκα ηε 

θαηαζθεπή ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.282)  

Ζ πξψηε ζπλαίλεζε, απηή πνπ απνδίδεη ζην ρξήκα ηελ αμία ηνπ δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ηεο απεξηφξηζηεο ηδηνπνίεζεο ζηνλ άλζξσπν κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο 

ηελ ζέζπηζε θάπνηαο πνιηηηθήο θνηλσλίαο (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.282). Ζ 

εθαξκνγή φκσο ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία δελ είλαη εχθνιε 

ππφζεζε φηαλ ν άλζξσπνο βξίζθεηαη ζηε θπζηθή θαηάζηαζε (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 

1986, ζει.282). Γηα ηνλ ιφγν απηφ εγθαζηδξχνληαη πνιηηηθέο θνηλσλίεο γηα λα 

ξπζκηζηεί θαη λα πξνζηαηεπηεί ην δηθαίσκα ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο (G.H.Sabine, 

1980, ζει.574). 
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O J.Locke αληηιακβάλεηαη ην πέξαζκα απφ ηε θπζηθή θαηάζηαζε ζηελ 

πνιηηηθή θνηλφηεηα σο ρξνληθή αθνινπζία ε νπνία ζπληειείηαη κεηά ηελ ζπκθσλία 

γηα ην ρξήκα πνπ ζπλάπηνπλ νη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο. Ζ αθνινπζία απηή 

απνηειείηαη απφ ηξία ζηαδία. Σα πξψηα δχν ζπληεινχληαη εληφο ηεο θπζηθή 

θαηάζηαζεο, ην έλα πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ρξήκαηνο θαη δεχηεξν κεηά. Σν ηξίην 

ζηάδην πθίζηαηαη κε ηε ζέζπηζε ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.282-283) 

5.3.2.Ο Πεξηνξηζκφο ηεο Δπάξθεηαο  

Γηα λα αλαηξέςεη ν J.Locke ηνλ αξρηθφ λφκν, πνπ εμαξηά ην αηνκηθφ 

δηθαίσκα ηεο ηδηνπνίεζεο γεο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε κφλν ησλ απαξαίηεησλ αηνκηθψλ 

αλαγθψλ, αθήλνληαο αξθεηή θαη εμίζνπ θαιή γηα ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο, 

ρξεζηκνπνηεί ηα έμεο δχν επηρεηξήκαηα. Σν πξψην επηρείξεκα άθνξα ηελ εηζαγσγή 

ηνπ ρξήκαηνο ζηελ αλζξψπηλε δσή. Οπζηαζηηθά ην ρξήκα ζα δηακνξθψζεη κηα 

εκπνξηθή νηθνλνκία, ε φπνηα κε ηε ζεηξά ηεο ζα δεκηνπξγήζεη αγνξέο γηα γεσξγηθά 

πξντφληα πνπ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα εθιακβάλνληαλ σο άρξεζηα. «Ζ ζπλαίλεζε 

ζηε ρξήζε ηνπ ρξήκαηνο ππνδειψλεη ζπλαίλεζε ζηηο ζπλέπεηεο ηεο» παχνληαο 

ηνηνπηνηξφπσο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επάξθεηαο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.283) 

Σν δεχηεξν επηρείξεκα αλαθέξεη πσο έλα άηνκν δηθαηνχηαη ηειηθά λα 

ηδηνπνηεζεί γε πέξα απφ απηή πνπ ηνπ αλαινγεί (ν πεξηνξηζκφο ζπλερίδεη λα 

πθίζηαηαη εμαηηίαο ηνπ θπζηθνχ δηθαηψκαηνο απηνζπληήξεζεο) επεηδή κε ηελ 

εξγαζία ηνπ ζα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα ηεο ηδηνπνηεκέλεο γεο θαη νπζηαζηηθά ζα 

απμεζεί ην ζπλνιηθφ ηακείν ηεο αλζξσπφηεηαο, παξέρνληαο νπζηαζηηθά «επαξθή θαη 

εμίζνπ θαιή… δηαβίσζε» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.285). Αξθεί βέβαηα ε 

απμεκέλε παξαγσγή λα σθειήζεη ή λα ηνπιάρηζηνλ κελ δεκηψζεη ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ έκεηλαλ ρσξίο θηήκαηα. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.284-285) 

Ο J.Locke (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.286) αλαθέξεη κάιηζηα πσο ζε 

ρψξεο πνπ ε γε είλαη πιήξσο ηδηνπνηεκέλε θαη θαιιηεξγείηαη απφ αθηήκνλεο ην 

βηνηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ ηεο παξνχζαο ρψξαο είλαη αλψηεξν απφ απηφ ησλ 

ρσξψλ πνπ ηα θηήκαηα είλαη αλεηδνπνίεηα. 

Δμεηάδνληαο θάπνηνο ζπλνιηθά ηα επηρεηξήκαηα πνπ παξαζέηεη ν J.Locke 

ψζηε λα λνκηκνπνηεζεί ε εθηεηακέλε ηδηνπνίεζε εχινγα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα 

πσο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ ζέζε πσο νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα ηδηνπνηνχληαη 

κέρξη ην ζεκείν πνπ ζα απνκέλνπλ ηα ίδηα αγαζά θαη ζε πνηφηεηα θαη ζε πνζφηεηα 

γηα ηελ ππφινηπε αλζξσπφηεηα κσο ε ζέζε απηή ηέζεθε σο ζπλέπεηα ηνπ θπζηθνχ 
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δηθαηψκαηνο ησλ αλζξψπσλ λα θεξδίδνπλ ηα κέζα γηα ηελ απηνζπληήξεζε ηνπο 

(δειαδή ηελ δηαηξνθή ηνπο) κέζσ ηνπ κφρζνπ ηνπο. Σν θπζηθφ δηθαίσκα ηεο 

απηνζπληήξεζεο εθπιεξψλεηαη κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο «είλαη λα ηεζεί αμησκαηηθά 

φηη θαζέλαο δηθαηνχηαη λα ηδηνπνηεζεί γε» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.286) θαη λα 

επέιζεη «ν αξρηθφο πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε γεο πνπ δηθαηνχηαη θαλείο λα 

ηδηνπνηεζεί» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.286). Απηφο ν ηξφπνο εθπιήξσζεο ηνπ 

θπζηθνχ δηθαηψκαηνο αθνξά πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη ελ αθζνλία αλεηδνπνίεηε γε θαη 

θαλείο δελ ελνριείηαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ. Ο δεχηεξνο ηξφπνο αθνξά ηελ πεξίπησζε 

φπνπ δελ ππάξρεη άθζνλε γε γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. ην ελδερφκελν απηφ ζα 

πξέπεη λα «ηεζεί αμησκαηηθά ή σο πξνυπφζεζε έλαο δηαθαλνληζκφο πνπ ζα εμαζθαιίδεη 

ηελ δπλαηφηεηα ησλ αθηεκφλσλ λα απηνζπληεξνχληαη κε ηελ εξγαζία ηνπο» 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.287), ν νπνίνο ζπληζηά «θπζηθή ζπλέπεηα ηεο 

εηζαγσγήο ηνπ ρξήκαηνο», ε νπνία λνκηκνπνηεί ηελ εθηεηακέλε ηδηνπνίεζε αγαζψλ 

αλεμάξηεηα αλ απνκέλνπλ γηα ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηαπηζηψλεηαη πσο ν J.Locke δελ πέθηεη ζε αληίθαζε. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.286-287)                

5.3.3.Ο ππνηηζέκελνο πεξηνξηζκφο ηεο εξγαζίαο 

 Ο ππνηηζέκελνο
4
 πεξηνξηζκφο ηεο εξγαζίαο πνπ ππνδειψλεη πσο ν άλζξσπνο 

είλαη δπλαηφλ λα ηδηνπνηεζεί κφλν ηα αγαζά ζηα νπνία έρεη πξνζζέζεη ηελ εξγαζία 

ηνπ αίξεηαη ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη ε αζηηθή αληίιεςε ζηελ ηδηνθηεζία 

«λα δηαηίζεηαη, λα αληαιιάζζεηαη θαη λα κεηαβηβάδεηαη» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.288), ρσξίο λα απνηειεί κφλν αηνκηθφ δηθαίσκα κεηαρείξηζεο ή επραξίζηεζεο.  

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.287-288)   

Ζ δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ηεο εξγαζίαο ζηεξίδεηαη αξρηθά ζην γεγνλφο πσο 

ην άηνκν ζπληζηά ηνλ κνλαδηθφ ηδηνθηήηε θαη θαη’ επέθηαζε εμνπζηαζηή ηνπ εαπηνχ 

ηνπ. Παξάιιεια ε εξγαζία εθιακβάλεηαη θαη απηή σο αηνκηθή ηδηνθηεζία, κε 

απνηέιεζκα φηαλ ε εξγαζία ελφο αηφκνπ αλακεηγλχεηαη κε ηε θχζε ηφηε ηα λέα 

πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζε απηφλ. Ζ ινθηαλή ζεσξία 

επηπιένλ ζεσξεί πσο «ε εθρψξεζε εξγαζίαο έλαληη ακνηβήο απνηειεί θπζηθφ 

δηθαίσκα» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.288) ησλ αηφκσλ. πλεπψο ε κηζζσηή 

                                                 
4
 Ο Κ.ΜΠ.Μακφζρςον (1986, ςελ.295) χαρακτθρίηει τον περιοριςμό τθσ εργαςίασ ωσ υποτικζμενο 

διότι κεωρεί πωσ ο J.Locke «δεν τον είχε κατά νου του, αλλά αποδόκθκε ςτθ κεωρία του από όςουσ 
τθν προςζγγιηαν από τθ ςφγχρονθ παράδοςθ του ανκρωπιςτικοφ φιλελευκεριςμοφ». 
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εξγαζία απνηειεί πιένλ αηνκηθή ηδηνθηεζία ηνπ αγνξαζηή φπσο θαη ηα πξντφληα πνπ 

απηή παξάγεη. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.287-288)    

Γηαηί φκσο «ν J.Locke δερφηαλ ηε ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο σο θπζηθή, δει. 

ππαξθηή ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε»; (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.289) 

Πξψηνλ, ην θπζηθφ δηθαίσκα ηδηνπνίεζεο κέξνο ησλ θνηλψλ πιηθψλ αγαζψλ 

ηεο αλζξσπφηεηαο ρσξίο ηελ ζχλαςε θαλελφο ζπκβνιαίνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα θάπνηνπ αλζξψπνπ λα εξγάδεηαη αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα θάπνηνπ λα 

αγνξάδεη εξγαζία. Οπζηαζηηθά ε κηζζσηή εξγαζία ππάξρεη αθφκα θαη ζηελ θπζηθή 

θαηάζηαζε επεηδή ζπληζηά κηα εκπνξηθή θνηλσλία, ζηελ νπνία επηηξέπεηαη «ε 

ηδηνπνίεζε εθηεηακέλσλ πεξηνπζηψλ (ρηιηάδσλ πιέζξσλ) γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ 

πξνο επηθεξδή πψιεζε» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.290) γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηελ αγνξά ηεο εξγαζίαο θάπνηνπ αλζξψπνπ. Άξα ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα λα κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα ηδηνπνηεζεί ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε ηελ εξγαζία 

θάπνηνπ άιινπ είλαη ε ζχλαςή ελφο ζπκβνιαίνπ πνπ ζα νξίδεη α) πσο «ε ζπζζψξεπζε 

θεθαιαίνπ δηακέζνπ ηνπ ρξήκαηνο βαζίδεηαη κφλν ζηελ ζπλαίλεζε ησλ αλζξψπσλ λ’ 

απνδψζνπλ αμία ζην ρξήκα» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.292) θαη β) πσο ε ζρέζε 

ηεο έκκηζζεο εξγαζίαο ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζχλαςε ελφο ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ 

πσιεηή θαη ηνπ αγνξαζηή εξγαζίαο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.289-292)  

Γεχηεξνλ, κε ηελ εδξαίσζε ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο νη άλζξσπνη δελ 

απνθηνχλ λέα δηθαηψκαηα «απιά κεηαθέξνπλ ζε κηα πνιηηηθή εμνπζία ηηο εμνπζίεο πνπ 

είραλ… γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα θπζηθά δηθαηψκαηα ηνπο» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.292) φπσο γηα παξάδεηγκα ην δηθαίσκα ζηελ απηνζπληήξεζε, ζηελ άληζε 

ηδηνθηεζία θ.α. Με ιίγα ιφγηα αθνχ ε πνιηηηθή εμνπζία εθαξκφδεη ην θπζηθφ δίθαην 

ηφηε ε ηδηνπνίεζε αγαζψλ πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ απηνζπληήξεζε ησλ 

αλζξψπσλ θαη ε αγνξά εξγαζίαο «είλαη λφκηκεο ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία» 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.293). Δπηπιένλ, αθνχ α)ην ζπκβφιαην πνπ ζπλάπηεηαη 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ ζχζηαζε κηαο πνιηηηθήο θνηλσλίαο δελ γελλά λέα 

δηθαηψκαηα θαη β) ηδηνπνίεζε αγαζψλ πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ απηνζπληήξεζε 

ησλ αλζξψπσλ θαη ε έκκηζζε εξγαζίαο είλαη λφκηκε θαη δίθαηε ζηελ πνιηηηθή 

θνηλσλία ζπλεπάγεηαη εχινγα πσο ζπληζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ θπζηθά δηθαηψκαηα.  

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει. 292-293) 

Ζ ζεσξία πνπ αλαπηχζζεη ν J.Locke γηα ηελ αμία ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία  

(δει. ηα άηνκα κε ηελ εξγαζία πξνζζέηνπλ κηα λέα αμία ζηα πιηθά αγαζά γεγνλφο 
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πνπ λνκηκνπνηεί ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία) θαηά ηνλ D.Harvey (2011,ζει.104) 

εζσθιείεη κηα ζεκαληηθά αξλεηηθή επίπησζε ζηνπο πιεζπζκνχο ή ζηα κεκνλσκέλα 

άηνκα πνπ δελ παξάγνπλ «δελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία». Χο εθ ηνχηνπ 

«ε απνζηέξεζε ησλ ηζαγελψλ πιεζπζκψλ ζηελ λφηηα Ακεξηθή απφ ηνπο 

«παξαγσγηθνχο» απνηθηνθξάηεο… ήηαλ δηθαηνινγεκέλε επεηδή νη ηζαγελείο πιεζπζκνί 

δελ παξήγαγαλ αμία». 

«Μέζα απφ απηφ ην εμειηθηηθφ ζρήκα ζθέςεο» φπνπ ν J.Locke «μεθηλψληαο 

απφ ηελ θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ  θαζελφο πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

ηνλ κφρζν ηνπ, θηάλεη κέζσ ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ κέζσλ παξαγσγήο ζηελ πνιηηηθή 

θνηλσλία», δηαπηζηψλεηαη πσο ε ζχζηαζεο ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο έρεη ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο θαη απνηειείηαη κφλν απφ ηδηψηεο «αθνχ φζνη κε 

φληαο ηθαλνί λα έρνπλ ηδηνθηεζία δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κέιε ηεο πνιηηηθήο 

θνηλσλίαο». (Απηφλνκν ηέθη, 2013)
 
 

Σέινο ν J.Locke πάξα ην γεγνλφο πσο «παξάγεη ην δηθαίσκα ηεο ηδηνπνίεζεο 

γεο θαη ησλ αγαζψλ απφ ην δηθαίσκα ηνπ άλζξσπνπ λα πξνζηαηεχεη ηελ δσή ηνπ θαη 

απφ ηελ θπζηθή ηδηνθηεζία ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηελ εξγαζία ηνπ», απνδερφκελνο σο 

«θπζηθφ δηθαίσκα ηελ κεηαβίβαζε ηεο αλζξσπηλήο εξγαζίαο,… δελ απνδέρεηαη σο 

θπζηθφ δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ ηελ κεηαβίβαζε ηεο δσήο ζε θάπνηνλ άιινλ» 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.293), αθνχ ε αλζξψπηλε δσή είλαη ηδηνθηεζία κφλν 

ηνπ Θενχ θαη θαλελφο άιινπ. Με ηε ζέζε ηνπ απηή ε δσή ηνπ αλζξψπνπ 

εθιακβάλεηαη σο «ηεξή θαη αλαπαιινηξίσηε» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.294).  

5.4.Σν Δπίηεπγκα ηνπ J.Locke 

Ο λεσηεξηζκφο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζεσξία πνπ δηαηχπσζε ν  J.Locke, 

πξνθχπηεη απφ  ινθηαλή αληίιεςε ηνπ θπζηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνπνίεζεο ηεο 

πξνζσπηθήο εξγαζίαο ελφο αλζξψπνπ (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.295). 

Οπζηαζηηθά ε ζέζε απηή απνηέιεζε ην ζεκείν ξήμεο κε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

αλαιχζεηο, φπσο απηή ηνπ Grotius θαη ηνπ Pufendorf (Μ.Αγγειίδεο& Θ.Γθηνχξαο, 

2005, ζει.27), νη νπνίεο δηέβιεπαλ ζηελ εξγαζία θαη ζηελ ηδηνθηεζία θνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη θαη’ επέθηαζε θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.296). πλάκα ε ζέζε απηή «δηθαηνινγεί πιήξσο ηελ αξρηθή θεθαιαηνθξαηηθή 

ζπζζψξεπζε, ζεκειηψλνληαο εζηθά ηελ θνηλσλία ηνπ θηεηηθνχ αηνκηθηζκνχ» 

(Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει137).   
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Με ιίγα ιφγηα κε ηε απνδνρή ηεο ηδηνθηεζίαο σο θπζηθφ δηθαίσκα ε ινθηαλή 

ζεσξία λνκηκνπνηεί α)ηελ άληζε ηδηνθηεζία πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ 

«επηβάιινληαο ηελ ηάμε ησλ ηδηνθηεηψλ επί ησλ αθηεκφλσλ εξγαηψλ» (Α.ηπιηαλφο, 

2006, ζει137) θαη β)ηελ απεξηφξηζηε ηδηνπνίεζε αγαζψλ θαη γεο θαη γ)παξέρεη ηε 

θαηαιιειφηεξε «θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία». (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.296).   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά αξθεηνί κειεηεηέο ζεψξεζαλ πσο ν J.Locke δελ 

ζθφπεπε κε ηελ αλάπηπμε ηε ζεσξίαο ηνπ ζηελ ζεσξεηηθή θαηνρχξσζε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζρεκαηηζκνχ. πγθεθξηκέλα ν J.Dunn 

ππνζηήξημε πσο ην ινθηαλφ έξγν πξνβάιιεη «ηελ εζηθή αμία ηεο εξγαζίαο, ιφγσ ηεο 

θαιβηληζηηθήο παηδείαο ηνπ» (Α.ηπιηαλνο, 2006, ζει138), ελψ ν J.Tully αλαθέξεη 

πσο ε έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο μεπεξλάεη ηελ απιή απφθηεζε πιηθψλ αγαζψλ αθνχ 

ζεκαίλεη παξάιιεια θαη δσή θαη ειεπζεξία θαη θηίζε (Α.ηπιηαλνο, 2006, ζει138-

139).Αηηία γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη ζεσξεηηθνί γχξσ απφ ην 

δήηεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο ή ηεο απφξξηςεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θνλσληθννηθνκηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ J.Locke απνηειεί ν αζαθήο νξηζκφο ηεο ζεσξίαο 

ηεο ηδηνθηεζίαο (J.Dunn, 2000,ζει.93).  

Δλ θαηαθιείδη ην εθπιεθηηθφ θαηφξζσκα ηνπ J.Locke ζπληζηά ην γεγνλφο φηη 

«ζηήξημε ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζία ζην θπζηθφ δίθαην θαη ηνλ θπζηθφ λφκν, θαη 

θαηφπηλ αθαίξεζε φια ηα φξηα ηνπ λφκν ηεο θχζεο απφ ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο». 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.268) 
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Ζ ζεκειίσζε ηεο ινθηαλήο πνιηηηθήο ζεσξίαο ηνπ θξάηνπο δηαθνξνπνηείηαη, 

φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνχκελα, απφ ηε παξαδνζηαθή λνκηκνπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο ηνπ Filmer, πνπ δίδαζθε πσο «ήηαλ απνηέιεζκα κηαο εμέιημεο πνπ 

δηέπεηαη απφ ηε ζεία πξφλνηα θαη νδεγεί απφ ηνλ Αδάκ ζηνπο ησξηλνχο βαζηιείο». 

Αληίζεηα φπσο ζα παξνπζηαζηεί ζε απηφ ην θεθάιαην ν J.Locke «ζα απνξξίςεη ηα 

λνκηκνπνηεηηθά επηρεηξήκαηα ππέξ κηαο θπξίαξρεο εμνπζίαο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε 

παηεξλαιηζηηθά πξφηππα («παηξηθή» εμνπζίαο ηνπ Αδάκ)» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει. 

187), πνπ ηζρχνπλ ζηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο θαη παξαπέκπνπλ «ζηελ ηαχηηζε ηεο… κε 

ηε θξαηηθή-εθθιεζηαζηηθή Οξζνδνμία» (M.G.Schmidt, 2004, ζει.73). 

 Αξρηθά ν J.Locke (2010, ζει.127, 135, 140-141) ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

αλαηξέςεη  ηνλ «παηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ» ηεο γνληθήο εμνπζίαο είηε ηνλ Οξζφ Λφγν 

είηε ηνλ Θείν Νφκν. Έηζη αθνινπζψληαο ηελ ζεία απνθάιπςε ν απφγνλνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηηκά, λα ππαθνχεη θαη λα ζέβεηαη
5
 εμίζνπ ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηε 

κεηέξα ηνπ
6
. πλεπψο δηαπηζηψλεηαη πσο ζηελ Παιηά θαη ζηε Καηλή Γηαζήθε δελ 

ππάξρεη θάπνην ζεκείν πνπ λα κελ επηβεβαηψλεη ηελ ηζφηεηα δηθαησκάησλ ησλ δχν 

γνληψλ ζηνπο απνγφλνπο ηνπο.  

Παξφκνηα δηαβεβαίσζε παξέρεη θαη ν ζπιινγηζκφο, πνπ ζέηεη ζην επίθεληξν 

ηνπ, ηνλ Οξζνχ Λφγνπ. πγθεθξηκέλα ε εθ θχζεσο ηζφηεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ 

δελ ζπλεπάγεη πσο νξηζκέλα άηνκα δελ είλαη «πάλσ απφ ην θνηλφ επίπεδν» (J.Locke, 

2010, ζει.128). Απηή ε «αληζφηεηα
7
» πνπ παξαηεξείηαη εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία, 

ηελ αξεηή θαη πξνζσπηθή αμία ησλ αλζξψπσλ. Δπνκέλσο «ηα παηδηά … δελ 

γελληνχληαη ζε θαηάζηαζε ηζφηεηαο» (J.Locke, 2010, ζει.128) αθνχ α)βξίζθνληαη ζε 

«βξεθηθή ειηθία» θαη β)ζηεξνχληαη λφεζεο. Αληίζεηα νη γνλείο νη νπνίνη γλσξίδνπλ 

ηνλ Οξζφ Λφγν ππνρξενχληαη λα ηνλ λα δηδάμνπλ ζηα παηδία ηνπο, ψζηε λα γίλνπλ 

θάπνηα ζηηγκή «ειεχζεξνη θαη θχξηνη ηνπ εαπηνχ ηνπο» (J.Locke, 2010, ζει.129). Άξα 

ην  παηεξλαιηζηηθφ πξφηππν γνληθήο εμνπζίαο θαηαξξέεη κπξνζηά ζην εμήο απιφ 

εξψηεκα: ηη ζα ζπκβεί ζην παηδί αλ ν παηέξαο γηα παξάδεηγκα πεζάλεη; Ή «ηη ζα 

ζπκβεί…. ζηελ παηξηθή εμνπζία ζ’ εθείλν ην κέξνο ηνπ θφζκνπ νπνχ κηα γπλαίθα» 

                                                 
5
 Με τθ προχπόκεςθ να μθν κίγεται το ίδιο το άτομο ι θ οικογζνεια του. (J.Locke, 2010, ςελ.140)  

6
 Π.χ. «Τίμα τον πατζρα ςου και τθ μθτζρα ςου» (Ζξοδοσ, Κϋ, 12) ι «τα τζκνα υπακοφετε τοισ γονευςίν 

υμϊν» (προσ Εφεςίουσ, ΣΤϋ, 1). (J.Locke, 2010, ςελ.127) 
7
 Ο J.Locke (2010, ςελ.128) δεν εννοεί πωσ τα άτομα είναι άνιςα ωσ προσ το δικαίωμα τθσ φυςικισ 

ελευκερίασ, δθλαδι του δικαιϊματοσ να μθν «υποτάςςεται ςτθ βοφλθςθ ι ςτθν εξουςία 
οποιουδιποτε».  
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(J.Locke, 2010, ζει.136) δηθαηνχηαη λα έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ λφκηκνπο  

ζπδχγνπο; (J.Locke, 2010, ζει.128-129, 136) 

ηελ ζπλέρεηα απνραξαθηεξίδεηαη σο εγεκνληθή ε εμνπζία πνπ αζθνχλ νη 

γνλείο ζηνπο απνγφλνπο ηνπο κε κηα ζεηξά επηρεηξεκάησλ. Σν πξψην αθνξά ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ Φπζηθνχ Νφκνπ θαη ηεο ειεπζεξίαο. πγθεθξηκέλα νη γνλείο θαηά ηε 

βξεθηθή ειηθία ησλ απνγφλσλ ηνπο, «δηαζέηνπλ έλα είδνο αξρήο θαη δηθαηνδνζίαο 

επάλσ ηνπο… πξνζσξηλά» (J.Locke, 2010, ζει.129), ε νπνία παχεη θαηά ηελ 

ελειηθίσζε θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ Οξζνχ Λφγνπ. Ζ εμνπζία απηή αζθείηαη απφ ηνπο 

γνλείο δηφηη ηα παηδία, ζε αληίζεζε κε ηνλ Αδάκ φπνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαζνξηδφηαλ εμαξρήο απφ ηνλ Οξζφ Λφγν, είλαη εθ γελεηήο «ακαζή… άκνηξα 

ινγηθήο» (J.Locke, 2010, ζει.129) θαη κε άκεζα ειεχζεξα. Γηφηη δελ ππφθεηληαη 

απηφκαηα ζηνλ Φπζηθφ Νφκν, επεηδή απηφο γλσζηνπνηείηαη ή δεκνζηνπνηείηαη κφλν 

κέζσ ηνπ Λφγνπ, ν νπνίνο γηα λα γίλεη αληηιεπηφο ζα πξέπεη ηα άηνκα «λα έρνπλ 

θηάζεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ ινγηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ» (J.Locke, 2010, ζει.130). 

Άξα ν Νφκνο ηεο Φχζεο νπζηαζηηθά δελ ιεηηνπξγεί σο πεξηνξηζκφο αιιά σο 

«θαζνδήγεζε ελφο ειεχζεξνπ θαη λνήκνλνο ππνθεηκέλνπ» (J.Locke, 2010, ζει.130) 

πξνθεηκέλνπ θάπνηα ζηηγκή λα γλσξίζεη ηνλ Λφγν
8
 θαη λα απνιαχζεη ηελ ειεπζεξία 

πνπ απηφο ηνπ παξέρεη. Άξα ε γνληθή εμνπζία δελ έρεη εγεκνληθφ ραξαθηήξα αθνχ 

πξνάγεη ηελ ειεπζεξία ηνπ απνγφλνπ. (J.Locke, 2010, ζει.129-130)   

Ο δεχηεξνο ηζρπξηζκφο αθφξα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπληήξεζεο ησλ 

απνγφλσλ θαη ηεο γνληθήο εμνπζίαο. Καηά ηνλ J.Locke (2010, ζει.133) «ε ζπληήξεζε 

ησλ απνγφλσλ, κέρξηο φηνπ απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηα βγάινπλ πέξα κφλνη 

ηνπο,… δελ κπνξεί θαζφινπ λα ζεσξεζεί φηη ηζνδπλακεί κε πεξίπησζε ή απφδεημε 

βαζηιηθήο εμνπζίαο ησλ γνλέσλ» αθνχ ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ζπληζηά ην θαζήθνλ
9
 

ησλ γνληψλ απέλαληη ζηνπο απνγφλνπο «λα δηακνξθψζνπλ ην κπαιφ θαη λα 

θαζνδεγήζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο» (J.Locke, 2010, ζει. 131). Μφλν έηζη ηα παηδηά 

θαζψο σξηκάδνπλ
10

 ζα θαηαθηήζνπλ ηνλ Λφγν, ν νπνίνο ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ 

«ειεπζεξία βνχιεζεο θαη… πξάμεσλ», δηφηη αθνχ θαηαλνήζνπλ ηα φξηα ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπο ζα κπνξέζνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ ίδηα ηελ ειεπζεξία ηνπο. 

(J.Locke, 2010, ζει.130-133)   

                                                 
8
 Αν χορθγείτο ςτα παιδιά το φυςικό δικαίωμα τθσ ελευκερίασ χωρίσ να κατζχει τον Λόγο κα ιταν 

ςαν «να τα ρίχναμε ςτα κθρία». (J.Locke, 2010, ςελ.135)          
9
 Το κακικον αυτό το ζχει επιβλθκεί ςτον άνκρωπο από το Θεό και τθ Φφςθ. (J.Locke, 2010, ςελ.133)           

10
 Το ζτοσ ενθλικίωςθσ των παιδιϊν ςυνιςτά αποκλειςτικι φροντίδα τθσ πολιτείασ. Συνικωσ ορίηεται 

το 21 ζτοσ, μόνο ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ λίγο νωρίτερα. (J.Locke, 2010, ςελ.132-134)         
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Οπζηαζηηθά ε εμνπζία ησλ γνληψλ ζηνπο απνγφλνπο ηνπο είλαη «πξνζσξηλή 

θαη δελ θαιχπηεη ηε δσή ή ηελ ηδηνθηεζίαο ηνπο» (J.Locke, 2010, ζει.136). Δίλαη «κηα 

κνξθή βνήζεηαο ζηελ αδπλακία θαη αηέιεηα ηεο αλσξηκφηεηαο ηνπο, κηα κνξθή 

πεηζαξρίαο αλαγθαία γηα ηελ αγσγή ηνπο» (J.Locke, 2010, ζει.136). Ζ παξνδηθφηεηα 

ηεο εμνπζίαο επηβεβαηψλεηαη αθφκα θαη φηαλ ν γνλέαο παξαηηεζεί απφ ηελ θεδεκνλία 

ηνπ απνγφλνπ, δηφηη ηφηε ε θεδεκνλία θαη επαθφινπζα ε εμνπζία αλήθεη ζην ζεηφ 

γνληφ. Ζ ζέζε απηή νδεγεί ζπλάκα ζηελ ζθέςε πσο ε ηεθλνπνηία σο πξάμε δελ 

πξνζδίδεη θάπνηα ηδηαίηεξε δηθαηνδνζία ζηνπο γνλείο, άξα δελ ζπληζηά θπζηθφ 

δηθαίσκα. (J.Locke, 2010, ζει.135-136)  

Αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ν απφγνλνο δελ κπνξεί λα θαηαθηήζεη ηνλ 

Οξζφ Λφγν είηε ιφγσ θάπνηαο λνεηηθήο πζηέξεζεο είηε ιφγσ ςπρηθήο αζζέλεηαο, ε 

γνληθή εμνπζία δελ αιιάδεη ραξαθηήξα, παξφιν πνπ ε γνληθή θεδεκνλία ζπλερίδεηαη 

εζαεί. (J.Locke, 2010, ζει.132-133)  

Σν επφκελν επηρείξεκα αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο ησλ 

απνγφλσλ λα ηηκνχλ ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηεο γνληθήο θπξηαξρίαο. πσο 

πξναλαθέξζεθε ε γνληθή εμνπζία ηεξκαηίδεηαη κε ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζηελ 

ελήιηθε δσή. Παξφι’ απηά ζχκθσλα κε ηε ζετθή βνχιεζε θαη ηνλ Νφκν ηεο Φχζεο 

ην ηέθλν νθείιεη λα ζπλερίζεη λα ηηκά ηνπο γνλείο ηνπ, αιιά θαη λα ζέβεηαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπο, αξθεί λα κελ πιήηηεηαη ν ίδηνο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ. Χο εμήο νη γνλείο 

δελ δηθαηνχληαη λα θαζνξίδνπλ αελάσο ηελ δσή ησλ παηδηψλ ηνπο είηε λνκνζεηψληαο 

επί απηψλ είηε δηαρσξίδνληαο ηε πεξηνπζία ζηνπο είηε επηβάιινληάο ηνπο πνηλέο. 

Οπζηαζηηθά αχηε ε απνλνκή ηηκήο πξνο ηνπο γνλείο απνηειεί ηελ αληαπφδνζε ηεο 

πξνζθνξάο (αγσγή, δηαηξνθή, θεδεκνλία θα.) ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδία ηνπο. 

(J.Locke, 2010, ζει.137-140) 

Ζ επφκελε άπνςε ηνπ J.Locke (2010, ζει.141-143, 178-180) πξνθχπηεη 

εμεηάδνληαο ηε ζέζε πσο ε γνληθή πεξηνπζία (θιεξνλνκηά) επηβάιιεη ζηνπο 

απνγφλνπο λα απνδερηνχλ ην ζπκβφιαην πνπ έρεη ζπλάςεη ν γνλέαο κε ηε θπβέξλεζε 

αιιά θαη ηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο απηήο. κσο φπσο γλσξίδνπκε θάζε άηνκν έρεη 

ην θπζηθφ δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ζπλεπψο ελαπφθεηηαη ζηε πξνζσπηθή ηνπ ζέιεζε 

θαη φρη ζε θάπνην παηξηθφ δίθαην, αλ ζα απνδερηεί ηε παηξηθή θιεξνλνκία θαη θαη’ 

επέθηαζε «φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε θαηνρή ηεο» (J.Locke, 2010, 

ζει.142). Πέξαλ ηνχηνπ θαη ε ίδηα ε θπβέξλεζε δελ ζεσξεί «φηη δηαζέηεη εμνπζία επί 

ηνπ γηνχ εμαηηίαο εθείλεο πνπ δηέζεηαλ επί ηνπ παηέξα» (J.Locke, 2010, ζει.179), ν 
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απφγνλνο είλαη ππφ ηε θεδεκνλία ηνπ παηέξα ηνπ κέρξη φηνπ ελειηθησζεί θαη ζπλάςεη 

κε δηθή ηνπ πηα ζπλαίλεζε λέν ζπκβφιαην κε ηελ θπβέξλεζε. 

Σν είδνο ηεο θπξηαξρίαο ησλ γνλέσλ επί ησλ ηέθλσλ ηνπο δελ αιιάδεη νχηε 

αθφκα θαη αλ εμεηαζηεί ζηηο απαξρέο ηεο αλζξσπφηεηαο. αθψο θαη ζηηο πξψηεο 

πνιηηηθέο θνηλσλίεο ε θπβέξλεζε θαη ε δηνίθεζε ηνπο ππάγνληαη ζηελ εμνπζία ελφο 

αλζξψπνπ ηνπ πάηεξα, κε ζησπεξή ζπλαίλεζε, φρη ιφγσ θάπνηνπ παηξηθνχ δηθαίνπ 

αιιά γηαηί νη απφγνλνη είραλ ζπλεζίζεη λα εμνπζηάδνληαη απφ απηφλ απφ ηε παηδηθή 

ηνπο ειηθία. Έηζη ε παηξηθή θπβέξλεζε ήηαλ αξθεηή γηα «ηελ πνιηηηθή επδαηκνλία 

πνπ αλαδεηνχζαλ νη άλζξσπνη» (J.Locke, 2010, ζει.170), δειαδή ηελ πξνζηαζία «ηεο 

εηξήλεο, ησλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο» (J.Locke, 2010, ζει.145). 

Δπνκέλσο ε αλαγσγή απφ ηελ εμνπζία ηνπ παηέξα ζε έλα κνλαδηθφ άηνκν, ην νπνίν 

ήηαλ ηίκην, ζπλεηφ, πξνζηαηεπηηθφ θαη γεληθά δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο 

«ζηνξγηθφο παηέξαο»
11

 ζεσξείην «θπζηθή» θαη απαξαίηεηε έσο φηνπ λα εθπαηδεπηνχλ 

νη λεαξνί πνιίηεο ζηηο λεαξέο θνηλσλίεο θαη λα ληψζνπλ αζθαιείο. «Ζ δηαηχπσζε 

απηή» φκσο «δελ αλαηξέπεη ηνλ ηζρπξηζκφ… φηη ε αξρηθή ζπγθξφηεζε ηεο πνιηηηθήο 

θνηλσλίαο εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθαηάζεζε ησλ αηφκσλ λα ζπλελσζνχλ θαη λα 

απνηειέζνπλ» (J.Locke, 2010, ζει.169) κηα πνιηηηθή θνηλφηεηα. (J.Locke, 2010, 

ζει.143-145, 168-170, 173-176) 

Δπηπιένλ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε άζθεζε ηεο εμνπζία απφ έλα άηνκν δελ 

πξνθαινχζε ην θφβν ησλ πνιηηψλ δηφηη α)νη θπβεξλφληεο δελ είραλ θπξηεπηεί απφ «ηε 

θηινδνμία θαη ηε απζάδεηα» (J.Locke, 2010, ζει.170) ηεο εμνπζίαο θαη παξάιιεια 

δελ είραλ γλσξίζεη ηεο πνιπηέιεηα ψζηε λα είλαη απαξαίηεηε ε «επηλφεζε κεζφδσλ 

πεξηνξηζκνχ ησλ ηπρψλ ππεξβνιψλ» (J.Locke, 2010, ζει.170) θαη ε αλάζεζε ησλ 

εμνπζηψλ ηεο θπβέξλεζεο ζε δηαθνξεηηθά πξφζσπα, β)νη επηζπκίεο ησλ πνιηηψλ 

ηθαλνπνηνχληαλ απφ κηα κηθξή έθηαζε ηδηνθηεζίαο πνπ ε ξχζκηζε ηεο 

πξαγκαησλφηαλ κε ειάρηζηνπο λφκνπο, γ)«δελ είραλ γλσξίζεη… ηε θαηαδπλάζηεπζε 

ηεο ηπξαλληθήο θπξηαξρίαο» (J.Locke, 2010, ζει.170), δ)δελ ππήξραλ πνιινί 

παξαβάηεο, ε)ν θίλδπλνο πξνεξρφηαλ απφ εμσηεξηθνχο ερζξνχο (πρ. άιιε θνηλφηεηα), 

γη’ απηφ θαη επέιεγαλ λα ρξίδνπλ σο θπβεξλήηε «ηνλ ζνθφηεξν θαη γελλαηφηεξν 

άλζξσπν» (J.Locke, 2010, ζει.171) ηεο θνηλφηεηαο ζη)νη πνιίηεο κε ηνλ θπβεξλήηε 

ζπλδένληαλ «κεηαμχ ηνπο κε γλσξηκία θαη θηιία θαη ακνηβαία εκπηζηνζχλε» (J.Locke, 

                                                 
11

 Όταν οι κλθρονόμοι τουσ διζκεταν παρόμοια χαρακτθριςτικά ςυνθκιηόταν μζςα από τθ διαδικαςία 
τθσ διαδοχισ ι με άλλουσ τρόπουσ να αναλαμβάνουν αυτοί τθν εξουςία κζτοντασ ζτςι τισ βάςεισ τθσ 
κλθρονομικισ/αιρετισ βαςιλείασ. (J.Locke, 2010, ςελ.145-146)  
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2010, ζει.171) θαη δ)φιεο νη κηθξέο κνλαξρίεο ηεο πεξηφδνπ απηήο ήηαλ ζπλήζσο 

αηξεηέο θαη δελ ζπληεξνχληαλ ζην φλνκα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο παηξηθήο εμνπζίαο. 

πλεπψο δελ πξνθαιεί εληχπσζε πνπ δελ ελνρινχληαλ επεηδή ε εμνπζία βξηζθφηαλ 

ζηα ρέξηα ελφο κφλν αηφκνπ. (J.Locke, 2010, ζει.169-171, 174-175)   

Σέινο κέλεη λα κειεηεζεί θαη λα αλαηξαπεί ε άπνςε πσο επεηδή φινη νη 

άλζξσπνη «γελληνχληαη ππνηειείο ζηνλ πάηεξα ηνπο ή ζηνλ εγεκφλα ηνπο» (J.Locke, 

2010, ζει.177) «είλαη αδχλαηνλ κεξηθνί απφ απηνχο λα ππήξμαλ ειεχζεξνη λα 

ζπλελσζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα θπβέξλεζε ή λα είλαη πνηέ ηθαλνί λα 

ζπγθξνηήζνπλ λφκηκε θπβέξλεζε» (J.Locke, 2010, ζει.176) αθνχ «ππφθεηληαη ζηνλ 

δηελεθή δεζκφ ηεο ππνηέιεηα θαη ηεο αθνζίσζεο» (J.Locke, 2010, ζει.177).  

Καηαξρήλ ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ζξεζθεπηηθά θαη ηζηνξηθά πνπ 

άηνκα εγείξνληαη ελάληηα ηεο εμνπζίαο «ζηελ νπνία είραλ γελλεζεί θαη πξνο ηεο 

νηθνγέλεηα ή ηελ θνηλφηεηα… ζηελ νπνία είραλ αλαηξαθεί» (J.Locke, 2010, ζει.177), 

κε ζθνπφ ηε ίδξπζε λέσλ πνιηηηθψλ θνηλσληψλ. Γεγνλφο κάιηζηα πνπ επηβεβαηψλεη 

ηε χπαξμε πνιιψλ, ιηιηπνχηεησλ, δηαθνξεηηθψλ θαη λφκηκσλ, σο πξνο ηε κνξθή 

πνιηηεχκαηνο, πνιηηηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ αξραηφηεηα. Αλ νη θπβεξλήζεηο 

απνηεινχζαλ θαξπφ ηεο γνληθήο εμνπζίαο δελ ζα ππήξραλ «ηφζα κηθξά βαζίιεηα» 

(J.Locke, 2010, ζει.177), άιια έλα νηθνπκεληθφ ραιηθάην. (J.Locke, 2010, ζει.177-

178)   

Αθφκα θαη αλ νη άλζξσπνη ήηαλ, απφ ηε γέλλεζε ηνπο σο ηνλ ζάλαηφ ηνπο, 

ππνηειείο ηφηε ζα έπξεπε λα «ππάξρεη… έλαο θαη κφλνο λφκηκνο εγεκφλαο, κηα κφλν 

λφκηκε θπβέξλεζε ζηνλ θφζκν» (J.Locke, 2010, ζει.176). Γεγνλφο ην νπνίν δελ 

ηεθκεξηψλεηαη νχηε εμεηάδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο νχηε ηελ ζξεζθεία 

απηήο. (J.Locke, 2010, ζει.176-177)        

Δλ θαηαθιείδη ν J.Locke θαηφξζσζε λα ηεθκεξηψζεη άξηηα ηε ζέζε ηνπ πσο ε 

γνληθή εμνπζία δελ έρεη παηεξλαιηζηηθή θαηεχζπλζε θαη εγεκνληθφ/ηπξαλληθφ 

ραξαθηήξα. ε αληίζεζε κε ηε θπξίαξρε άπνςε ηεο επνρήο εθείλεο πνπ έζεηε ηε 

παηξηαξρία σο «πξφηππν ηεο απφιπηεο κνλαξρίαο» (Α.ηαπξνπνχινπ, 2012, ζει.3).  
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7
ο
 Κεθάλαιο: Η Πολιηική Καηάζηαζη  

ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε γακήιηα ή ζπδπγηθή θνηλσλία θαζψο θαη 

ν ζθνπφο θαη ν ιφγνο πνπ ζπλάρζεθε ζπκβφιαην κεηαμχ ηνπ αλδξνγχλνπ γηα ηελ 

δεκηνπξγία απηήο. ηελ ζπλέρεηα ζθηαγξαθείηαη ε θνηλσλία θχξηνπ θαη ππεξέηε, ε 

δηαθνξεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ην ζπκβφιαην πνπ ζπλάπηεη κε ηνλ άξρσλ 

ηνπ ν ειεχζεξνο θαη κε ππεξέηεο. Έπεηηα δηεξεπλάηαη ε νηθνγελεηαθή θνηλσλία, ελψ 

παξάιιεια ζπγθξίλεηαη ην θάζκα εμνπζίαο κεηαμχ ηνπ παηέξα θαη ηνπ πνιηηηθνχ 

άξρνληα. ηελ ζπλέρεηα κειεηάηαη ε ζχζηαζε ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο, ε εμέηαζε ηεο 

νπνίαο νδεγεί ζηελ αλαδείμεη «ησλ δηαθνξεηηθψλ ζθνπψλ, δεζκψλ θαη νξίσλ» 

(J.Locke, 2010, ζει.147) πνπ έρεη κε ηηο πξνεγνχκελεο πέληε θνηλσλίεο. 

 Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ην αζπκβίβαζην κεηαμχ πνιηηηθήο θνηλσλίαο θαη 

απφιπηεο κνλαξρίαο, κειεηάηαη ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην, ε αμία αιιά θαη ηα είδε ηεο 

ζπγθαηάζεζεο πνπ δίλεη ην άηνκν γηα λα εηζαρζεί ζηε πνιηηηθή θνηλσλία. Δπηπιένλ 

ζπγθξίλεηαη ε εμνπζία κεηαμχ ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ ζψκαηνο ή 

πξνζψπνπ.  

Αθφκα εθζέηνληαη νη ηαμηθέο δηαθνξέο πνπ πξαγκαηψλνληαη εληφο ηεο 

πνιηηηθήο θνηλσλίαο θαζψο θαη νη ακθηζεκίεο απηήο. Δπίζεο επαλεμεηάδνληαη ηα 

αδηέμνδα ηεο ινθηαλήο πνιηηηθήο ζεσξίαο. Δλψ ηέινο εμεηάδεηαη απφ θνηλνχ ε 

παηξηθή, πνιηηηθή θαη δεζπνηηθή εμνπζία.    

7.1.Οη Κνηλσλίεο 

Ζ ζετθή βνχιεζε επηηάζζεη ηε δηακφξθσζε θνηλσληθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ. Χο εμήο νη άλζξσπνη ζχλαςαλ πέληε θνηλσλίεο. Ζ πξψηε είλαη ε γακήιηα 

ή ζπδπγηθή θνηλσλία, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ ζχδπγν θαη ηε ζχδπγν. Γεχηεξε 

είλαη ε θνηλσλία γνλέσλ θαη ηέθλσλ ε νπνία έρεη κειεηεζεί εθηεηακέλνο ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ζα γίλεη θάπνηα αλαθνξά ζε απηφ. 

Σξίηε είλαη ε θνηλσλία θχξηνπ θαη ππεξέηε, ηέηαξηε είλαη ε θνηλσλία ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη πέκπηε είλαη ε πνιηηηθή θνηλσλία.  

7.1.1.Ζ Γακήιηα ή πδπγηθή θνηλσλία 

Ζ γακήιηα ή ζπδπγηθή θνηλσλία είλαη απηή πνπ νηθνδνκήζεθε απφ ηνλ άλδξα 

θαη ηε γπλαίθα κε εθνχζηα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία. Ζ ζπκθσλία απηή ζπλάρηεθε κε 

ζθνπφ ηελ αλαπαξαγσγή θαη δηαηψληζε ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνο, θαζψο θαη ηε 

αλαηξνθή ησλ απνγφλσλ αθνχ ε ζπληήξεζε θαη ε θξνληίδα απηψλ (έσο ηελ 

ελειηθίσζε ηνπο) απφ ηνπο γνλείο ηνπο ζπληζηά ζετθή επηηαγή. Χζηφζν ε ζπδπγηθή 
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ζπκθσλία «ζπλεπηθέξεη ακνηβαία ππνζηήξημε θαη βνήζεηα» (J.Locke, 2010, ζει.147) 

κεηαμχ ηνπ αλδξνγχλνπ. (J.Locke, 2010, ζει.147-148) 

Με ην ζπδπγηθφ ζπκβφιαην πνπ ζπλάπηεηαη, είηε ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε είηε  

ζηε θνηλσλία, θαηνρπξψλεηαη ε θπξηαξρία ηνπ άλδξα
12

 φζν αθνξά ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε πεξηνπζηαθά δεηήκαηα (πάληα ζχκθσλα κε ην θνηλφ ζπκθέξνλ θαη 

ησλ δχν ζπδχγσλ) θαη φρη ε εμνπζία επί ησλ θπζηθψλ δηθαησκάησλ ηεο γπλαίθαο ηνπ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ δχλαηαη ε γπλαίθα αλά πάζα ζηηγκή  λα ρσξίζεη απφ ηνλ ζχδπγν 

ηεο, ελψ ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ κπνξεί λα αλαιάβεη είηε ν παηέξαο είηε ε κεηέξα 

αλάινγα κε ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ν πνιίηηθνο 

αμησκαηνχρνπο κπνξεί λα παξέκβεη κφλν ζηηο δηελέμεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ γάκνπ. πλεπψο ν ζχδπγνο δελ είλαη ν απφιπηνο κνλάξρεο εληφο ηνπ ζπδπγηθνχ 

δεπγαξηνχ.  (J.Locke, 2010, ζει.150-151)  

Παξά ην γεγνλφο πσο ε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ αλδξνγχλνπ είλαη νηθεηνζειή θαη 

σο εθ ηνχηνπ αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα δηαιπζεί ή λα ζεσξεζεί ιεμηπξφζεζκε 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη γάκνη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ζε αληίζεζε κε ην 

δεπγάξσκα ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ, δηαξθνχλ κεγαιχηεξν δηάζηεκα. Αηηία ησλ 

καθξνρξφλησλ δεζκψλ ζπληζηνχλ νη ζθνπνί ηνπ ζπκβνιαίνπ (αλαπαξαγσγή, αγσγή, 

θιεξνλνκηά) πνπ ζπλάπηνπλ κεηαμχ ηνπο νη ζχδπγνη γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο γακήιηαο 

θνηλσλίαο. (J.Locke, 2010, ζει.148-150)        

πλήζσο ε ζχδπγνο, αθνχ γελλήζεη ηνλ πξψην απφγνλν ηνπ δεπγαξηνχ θαη 

πξηλ πξνιάβεη ην ηέθλν λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηελ γνληθή θξνληίδα, θαζίζηαηαη 

πάιη έγθπνο. Έηζη ν παηέξαο, ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ ηεο αγσγήο πνπ επηηάζζεη ην 

ζπκβφιαην πξέπεη λα θξνληίζεη φινπο ηνπο απνγφλνπο ηνπ σο ηελ ελειηθίσζε ηνπο. 

Άξα πξέπεη λα αλακέλεηαη ε ελειηθίσζε φισλ ησλ απνγφλσλ, δηαδηθαζία πνπ 

παξαηείλεη ησλ γακήιησλ δεζκφ. Μέηα φκσο ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε φισλ ησλ 

απνγφλσλ κπνξεί «ν ζπδπγηθφο δεζκφο δηαιχεηαη απφ κφλνο ηνπ θαη ηα κέιε… 

ειεπζέξα» (J.Locke, 2010, ζει.149) πηα κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ λένπο ζπληξφθνπο. 

(J.Locke, 2010, ζει.148-149)       

Δπηπιένλ νη γακήιηνη δεζκνί δηαξθνχλ ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ νη γνλείο ζηνπο 

απνγφλνπο ηνπο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πεξηνπζία-θιεξνλνκηά. Γηφηη σο δεπγάξη 

                                                 
12

 Παρ’ όλεσ όμωσ τισ διαβεβαιϊςεισ του J.Locke για τθν ιςότθτα μεταξφ των δφο φφλων ςε αυτό το 
ςθμείο γίνεται εμφανζσ, κατά τον Π.Μ.Κιτρομθλίδθ (J.Locke, 2010, ςελ.291), πωσ δεν είναι ςε κζςθ 
να αποδεςμευτεί από τισ αρχζσ τθσ ανδροκρατικισ κοινωνίασ που ζχει ανατραφεί.  
  



Ρέθυμνο 2016 Σελίδα 59 
 

ελαξκνλίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπο απμάλνληαο ηελ εξγαηηθφηεηαο ηνπο πξνο φθεινο 

ησλ απνγφλσλ ηνπο. (J.Locke, 2010, ζει.149)      

7.1.2.Ζ Κνηλσλία Κπξίνπ-Αθέληε 

ηελ δεχηεξε θνηλσλία απηή θπξίνπ-ππεξέηε πθίζηαληαη δπν δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ ππεξέηεο. πγθεθξηκέλα ππάξρεη ν ειεχζεξνο άλζξσπνο, ν νπνίνο ζα 

‘κεηακνξθσζεί’ ζε ππεξέηε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κε αληάιιαγκα 

θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ. Με ην παξφλ ζπκβφιαην ν ππεξέηεο εηζάγεηαη ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ θαη «ππνηάζζεηαη ζηε θπζηνινγηθή πεηζαξρία ηεο» 

(J.Locke, 2010, ζει.151), ρσξίο φκσο ν θχξηνο ηνπ λα έρεη δηθαίσκα εμνπζίαο επάλσ 

ηνπ γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα απφ ην απηφ, πνπ έρεη ήδε ζπκθσλεζεί ζην ζπκβφιαην. 

(J.Locke, 2010, ζει.151-152)      

Χζηφζν ππάξρεη θαη ν ππεξέηεο πνπ απνθαιείηαη δνχινο. Ο δνχινο είλαη 

«αηρκάισηνο δίθαηνπ πνιέκνπ κε επηηαγή ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ ζηελ απφιπηε θπξηφηεηα 

θαη απζαίξεηε εμνπζία ησλ θπξηψλ ηνπο». Οη άλζξσπνη απηνί δελ εθιακβάλνληαη σο 

πνιίηεο, δηφηη σο δνχινη δελ έρνπλ θαλέλα θπζηθφ δηθαίσκα, δειαδή δελ έρνπλ 

θαλέλα δηθαίσκα δσήο, ειεπζεξίαο θαη θηίζεο. κσο επεηδή ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο 

θνηλσλίαο είλαη ε δηαθχιαμε ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο, ζπκπεξαίλεηαη πσο νη δνχινη 

δελ είλαη ζε δχλαηαη λα βξίζθνληαη ζε πνιηηηθή θαηάζηαζε. (J.Locke, 2010, ζει.152) 

7.1.3.Ζ Κνηλσλία ηεο Οηθνγέλεηαο  

Σν νηθνγελεηαθφ θαζεζηψο είλαη ε κνλαδηθή θνηλσλία πνπ παξνπζηάδεη 

αξθεηέο νκνηφηεηεο (ηάμε, ιεηηνπξγήκαηα θαη αξηζκεηηθά) κε ηε πνιηηηθή θνηλσλία 

«σζηφζν πνιχ απέρεη απφ απηή σο πξνο ηε ζχζηαζε ηεο, ηελ ηζρχ θαη ηνλ ζθνπφ ηεο» 

(J.Locke, 2010, ζει.152). ην νηθνγελεηαθφ θαζεζηψο αξρή ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ν 

παηέξαο θαη ‘ππνηειείο’ είλαη ε γπλαίθα ηνπ, ηα παηδηά ηνπ, νη ππεξέηεο θαη νη δνχινη 

ηνπ. κσο ε εμνπζία ηνπ, ζε ζρέζε κε απηή ηνπ πνιηηηθνχ άξρνληα, είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη απφ πιεπξάο ρξφλνπ θαη απφ πιεπξάο έθηαζεο, αθνχ πιελ ηνπ 

δνχινπ, «δελ δηαζέηεη λνκνζεηηθή εμνπζία δσήο ή ζαλάηνπ πάλσ … ζηα πξφζσπα» 

(J.Locke, 2010, ζει.152) ηεο νηθνγελείαο ηνπ. (J.Locke, 2010, ζει.152-153) 

7.1.4.Ζ Πνιηηηθή Κνηλφηεηα 

Ζ πνιηηηθή θνηλσλία ζπληζηάηαη απφ άηνκα ηα νπνία «αλεμαξηήησο αξηζκνχ 

έρνπλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο ή θπβεξλήζεσο» 

(J.Locke, 2010, ζει.162) θαη ηα νπνία «ζπζζσκαηψλνληαη έηζη ακέζσο θαη 
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δεκηνπξγνχλ έλα πνιηηηθφ ζψκα, ζην νπνίν ε πιεηνςεθία
13

 έρεη δηθαίσκα λα δξα θαη 

λα θαζνξίδεη ηα ππφινηπα δεηήκαηα» (J.Locke, 2010, ζει.162). Σν πνιηηηθφ απηφ 

ζψκα δξαζηεξηνπνηείηαη «σο εληαίν …, πνπ ζεκαίλεη ζχκθσλα κε ηε βνχιεζε θαη ηηο 

απνθάζεηο ηηο πιεηνςεθίαο» (J.Locke, 2010, ζει.162), γηα απηφ θάζε κέινο 

«δεζκεχεηαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ λα απνδέρεηαη ηηο απνθάζεηο ηεο» (J.Locke, 2010, 

ζει.163).  «Ζ αξρήο ηεο πιεηνςεθίαο πξνθξίλεηαη ηεο αξρήο ηεο πακςεθίαο, ελφςεη 

ηεο αδπλακίαο λα ιεθζνχλ απνθάζεηο κε πακςεθία ζηελ θνηλσλία ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.193). Αληίζεηα ε πιεηνςεθηθή αξρή δελ 

αληηβαίλεη ζηελ «εκπεηξηθή πακςεθία (πνπ είλαη απξαγκαηνπνίεηε), αιιά ζην 

θαλνληζηηθφ-ζπληαγκαηηθφ πιαίζην πνπ ζπλνδεχεη ηνπο πάληεο» (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, 

ζει.193).  

Δθεμήο, ζχκθσλα κε ηνλ Laslett (Ν.Υειλη, 2000, ζει.63), δεκηνπξγείηαη κηα 

πνιηηηθή θνηλσλία φπνπ θάζε κέινο σο πνιίηεο έρεη «επζχλεο θαη δηθαηψκαηα, 

θαζήθνληα θαη εμνπζίεο, πεξηνξηζκνχο θαη ειεπζεξίεο». θνπφο ηεο νπνίαο, φπσο 

αλαθέξεη ν R.A.Goldwin (L.Strauss& J.Cropsey, 1987, ζει.495), είλαη ε δηαθχιαμε 

ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ ζηε θπζηθή θαηάζηαζε. 

Έηζη ε πνιηηηθή θνηλσλία νδεγεί ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο πξνο ηελ ηειεηφηεηα αθνχ 

είλαη απνηέιεζκα ηνπ Οξζνχ Λφγνπ θαη ηεο απηφ-νινθιήξσζεο ησλ αηφκσλ. Γηα 

απηφλ θαη κφλν γηα απηφλ ηνλ ιφγν έλαο άλζξσπνο επηιέγεη, λα ζηεξεζεί ησλ 

θπζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη εμνπζίαο, γηα λα εηζέιζεη ζηε πνιηηηθή θνηλσλία 

(θξάηνο), ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη, σο άιινο «επηδηαηηεηήο» (J.Locke, 2010, ζει.153), 

ηηο πνηληθέο δηαθνξέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. κσο ε 

παξαρψξεζε απηή δελ ζπλάδεη πσο αίξεηαη ε αξρή ηνπο, δηφηη ε θπξίαξρε εμνπζία 

αλήθεη πάληα ζην ιαφ. (J.Locke, 2010, ζει.153-155, βι. επίζεο Ν.Υειλη, 2000, 

ζει.62, βι. επίζεο M.Carnoy, 1990, ζει.27-28, 31)    

Ζ πνιηηηθή θνηλσλία δηάκεζνπ ησλ νξγάλσλ ηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαζνξίδεη ην ζεηηθφ δίθαην «σο θνξέαο ηνπ ιανχ, ζε ζπκθσλία κε ην θπζηθφ δίθαην» 

(Ν.Υειλη, 2000, ζει.62) κε φζε ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα, άιια θαη 

«ζχκθσλα κε ηηο απαηήζεηο ηνπ θνηλνχ θαινχ ηεο θνηλσλίαο»
14

 (J.Locke, 2010, 

ζει.155), νχηνο ψζηε λα «ελζαξθψλεηαη ν εζηθφο λφκνο» (F.Chatelet, 1990, ζει.227). 

Απηή ε εμνπζία νλνκάδεηαη λνκνζεηηθή (π.ρ. Κνηλνβνχιην ή χγθιεηνο). Δπηπιένλ 

                                                 
13

 Μόνο ςτθ «Δεφτερθ Πραγματεία» (2010) δικαιοφται ο λαόσ «να επιβάλλει τθ δικι του ερμθνεία 
του φυςικοφ νόμου ςτθν ςυςτακείςα πολιτικι εξουςία». (Κ.ΜΠ.Μακφζρςον, 1986, ςελ.346) 
14

Στο παρόν ςθμείο διαφαίνεται πωσ  θ νομοκεςία τθσ πολιτικισ κοινωνίασ «ςυνδζεται με μιαν ιδζα 
δθμόςιου αγακοφ».  (Μ.Αγγελίδθσ, Θ.Γκιοφρασ, 2005, ςελ.28) 
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έρεη ηελ εμνπζία «λα ηηκσξεί θάζε βιάβε πνπ πθίζηαληαη ηα κέιε ηεο» (J.Locke, 2010, 

ζει.154) (π.ρ. επίγεηνη δηθαζηέο), ε νπνία νλνκάδεηαη εθηειεζηηθή. Καη δχν εμνπζίεο 

νθείινπλ λα αζθνχληαη «ζχκθσλα κε θαζηεξσκέλνπο πάγηνπο λφκνπο, επίζεκα 

δεκνζηεπκέλνπο θαη γλσζηνχο ζην ιαφ θαη φρη κε απηνζρέδηα δηαηάγκαηα» (J.Locke, 

2010, ζει.188). Παξάιιεια ηα εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα νθείινπλ λα εθηεινχλ θαη 

λα λνκνζεηνχλ κε ππεξβάιινληαη δήιν ηηο ππνζέζεηο ησλ πνιηηψλ ζαλ λα πξφθεηηαη 

λα δηαζθαιίζνπλ ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα ηνπο. (J.Locke, 2010, ζει.154-155, 160, 

187-188)   

Χ εμήο φινη νη άλζξσπνη θπβεξλψληαη ζηε πνιηηηθή θνηλσλία ζχκθσλα κε ην 

ίδην ζεηηθφ δίθαην, δηφηη πσο αλαθέξεη θαη ν Hooker (L.Locke, 2010, ζει.161) «ην 

ζεηηθφ δίθαην απνηειεί πξάμε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πνιηηηθνχ ζψκαηνο ππεξηζρχεη σο εθ 

ηνχηνπ έλαληη θάζε επηκέξνπο ηκήκαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζψκαηνο», αλεμαξηήησο 

θνηλσληθήο ζέζεο, αθφκα θαη ηα άηνκα πνπ ζπληζηνχλ κέιε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη 

εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ.    

7.2.Ζ ρέζε Πνιηηηθήο Κνηλσλίαο θαη Απφιπηεο Μνλαξρίαο     

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα, έλαο άλζξσπνο δελ ζεσξείηαη πνιίηεο, 

δειαδή δελ απνηειεί κέξνο ηνπ πνιηηηθνχ ζψκαηνο, αλ δελ παξαρσξήζεη ηε θπζηθή 

ηνπ εμνπζία ζηηο αξκφδηεο αξρέο, νη νπνίεο απφ εδψ θαη πέξα ζα απνθαζίδνπλ γηα 

φπνηα δηακάρε πξνθχςεη. Ώζεζε ζηε ζχλαςε πνιηηηθψλ θνηλσληψλ, λα ζπκίζνπκε, 

απνηεινχλ νη θίλδπλνη πνπ δηαηξέρεη ζηε θπζηθή θαηάζηαζε ην άηνκν. (J.Locke, 

2010, ζει.156)   

Δπνκέλσο «νπνπδήπνηε ππάξρνπλ άλζξσπνη ρσξίο λα δηαζέηνπλ απηνχ ηνπ 

είδνπο ηελ αξρή» (J.Locke, 2010, ζει.156), δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθχγνπλ ζε 

θάπνηνλ αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηεπζέηεζε θάπνηαο δηακάρεο, βξίζθνληαη ζε θπζηθή 

θαηάζηαζε. ην ζεκείν απηφ βξίζθεηαη ε αρίιιεηνο θηέξλα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο 

Διέσ Θενχ βαζηιείαο, δηφηη ν απφιπηνο εγεκφλαο βξίζθεηαη ζε απηή αθξηβψο ηε 

θαηάζηαζε (θπζηθή) «ζε ζρέζε κε φζνπο ππφθεηληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ» (J.Locke, 

2010, ζει.156), αθνχ ν ίδηνο είλαη θαη ε λνκνζεηηθή θαη ε εθηειεζηηθή εμνπζία. Άξα 

αθνχ δελ ππάξρεη «άιιε εμνπζία πξνζθεχγεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ, θη απηφ ζπκβαίλεη κφλν 

ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε, φρη ζηε πνιηηηθή θνηλσλία» (M.Carnoy, 1990, ζει.28). Αθφκα 

θαη ζηηο απφιπηεο κνλαξρίεο, πνπ ππάξρνπλ επίγεηνη δηθαζηέο γηα ηνπο πνιίηεο, ν 

κνλάξρεο «δηαηεξεί φιε ηελ ειεπζεξία ηεο θπζηθήο θαηάζηαζε επαπμεκέλε κε εμνπζία 

θαη αζχδνηε» (J.Locke, 2010, ζει.159) εμαηηίαο ηνπ αιψβεηνπ ηεο ζέζεο ηνπ. 

(J.Locke, 2010, ζει.156-159)   
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Δπηπιένλ επηρείξεκα πνπ εδξαηψλεη ηε ζέζε πσο ε απφιπηε κνλαξρία 

βξίζθεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηε πνιηηηθή θνηλσλία είλαη ην γεγνλφο πσο «ζηηο 

πνιηηηθέο θνηλφηεηεο ε πνιηηηθή εμνπζία ζεκειηψλεηαη… ζηε ζπκθσλία θαη ζηε 

ζπγθαηάζεζε». Αληίζεηα ζηελ απφιπηε κνλαξρία «ν ππήθννο έρεη ην θαζήθνλ λα 

ππαθνχζεη ζ’ απηφλ ηνπ θαηέρεη» ηελ εμνπζία.  (J.Dunn, 2000, ζει.101) 

πλεπψο ε απφιπηε κνλαξρία δελ κπνξεί «λα απνηειέζεη νπνηαδήπνηε κνξθή 

πνιηηηθήο θπβέξλεζεο» (J.Locke, 2010, ζει.156), αθνχ «ε αθεξαηφηεηα θαη νη ζηφρνη 

ηεο θνηλσλίαο απαηηνχλ έλα ζπληαγκαηηθφ θξάηνο πνπ ε ‘δεκφζηα εμνπζία’ ζα είλαη 

λνκνζεηηθά νξηνζεηεκέλε θαη δηαηξεκέλε» (Ν.Υειλη, 2000, ζει.62) θαη ζα αζθείηαη κε 

αξσγφ ηελ ππαθνή θαη φρη ηε ζπγθαηάζεζε ησλ κειψλ ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. 

7.3.Σν Κνηλσληθφ πκβφιαην 

Σν πέξαζκα ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ θπζηθή θαηάζηαζε «ζηηο νξγαλσκέλεο 

θξαηηθέο νληφηεηεο έγηλε κέζσ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ ειεπζέξσλ απηψλ αλζξψπσλ, λα 

παξαρσξήζνπλ θάπνηα απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε κία εμνπζία θνηλήο απνδνρήο, κε 

αληάιιαγκα ηελ ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα» (Φψηηνο, 2009)
 
ηνπο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ειινρεχνπλ ζηε θπζηθή θαηάζηαζε (R.E.Goodin&P.Petit, 1999, ζει.380) θαη «έλαληη 

φζσλ δελ κεηέρνπλ ζηε θνηλφηεηα ηνπο» (J.Locke, 2010, ζει.162). Απηή ε ζπκθσλία 

πνπ πξαγκαηψζεθε ζπληζηά ην ιεγφκελν θνηλσληθφ ζπκβφιαην ηνπ J.Locke, ην νπνίν 

«ζεκάλεη, ηελ απαξρή θάζε λφκηκεο θπβεξλήζεσο ζηνλ θφζκν» (J.Locke, 2010, 

ζει.165). 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπλάπηεηαη ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην ν θάζε άλζξσπνο 

δίλεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ «γηα ηελ ζπγθξφηεζε ελφο πνιηηηθνχ ζψκαηνο ππφ εληαία 

θπβέξλεζε αλαιακβάλνληαο… ηελ ππνρξέσζε λα ππνηάζζεηαη ζηηο απνθάζεηο ηηο 

πιεηνςεθίαο θαη λα δεζκεχεηαη απφ απηή» (J.Locke, 2010, ζει.163). Καηά ηνλ 

Plamenatz δελ είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο «ζπκθσλία ησλ αηφκσλ… γηα ηε 

θαηνρχξσζε ηνπ θαζήθνληνο ππαθνή… γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ θχξνπο θαη ηε 

λνκηκφηεηαο κηαο θπβέξλεζεο», αιιά κφλν «γηα ηελ αξρηθή εγθαζίδξπζε ελφο λφκηκνπ 

θξάηνπο» (Ν.Υειλη, 2000, ζει.63). Ζ πιεηνςεθηθή ξήηξα ηνπ ζπκβνιαίνπ φκσο είλαη 

απαξαίηεηε δηφηη αιιηψο «ην ζχλνιν δελ κπνξεί λα δξάζεη σο εληαίν ζχλνιν, θαη 

ζπλεπψο ζα δηαιπζεί ακέζσο εθ λένπ» (J.Locke, 2010, ζει.164) επηζηξέθνληαο ζηελ 

θπζηθή θαηάζηαζε. (Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει.150-152)  

Με ιίγα ιφγηα, ζχκθσλα κε ηνλ J.S.McClelland (1996, ζει.237-238),  

δηακέζνπ ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ ν άλζξσπνο πνπ δηακνξθψλεη πνιηηηθέο 
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θνηλσλίεο, εγθαηαιείπεη ην θπζηθά δηθαηψκαηά ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηε δπλαηφηεηά 

ηνπ λα θξίλεη ηηο ηδησηηθέο ηνπ ππνζέζεηο θαηά ην δνθνχλ, κε ζθνπφ λα δηαθπιάμεη 

αθξηβψο απηά ηα δηθαηψκαηα. Παξάιιεια αλά πάζα ζηηγκή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ιχζεη ην ζπκβφιαην απηφ θαη λα εθιεθζεί απφ ηελ πνιηηηθή θνηλσλία σο μέλνο ή 

επηζθέπηεο θαη «θαλείο δελ ηζρπξίδεηαη φηη νη αιινδαπνί δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ππαθνχνπλ ζηνπο λφκνπο ηεο εθάζηνηε ρψξαο πνπ ηπραίλεη λα βξεζνχλ» 

(J.S.McClelland, 1996, ζει.238). 

ηε πξαγκαηηθφηεηα ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην δελ πεξηγξάθεηαη πνπζελά ζην 

ινθηαλφ έξγν. Απνηειεί «θπξίσο έλα λνεηηθφ ζρήκα» (Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει.152), 

«κηα ζπκβνιηθή ή ζεσξεζηαθή ζχιιεςε» (Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει.149)  πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην έιινγν ησλ αηφκσλ, γηα απηφ θαη δελ εμεγεί ηελ 

ηζηνξηθή γέλλεζε ηνπ θξάηνπο αιιά κφλν ηελ χπαξμε ηνπ. Δπηπιένλ ν J.Locke θάλεη 

ιφγν γηα έλα εληαίν ζπκβφιαην πνπ αθνξά θαη ηε ζχλαςε πνιηηηθήο θνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ ζπγθξφηεζε κηαο θπβέξλεζεο. (Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει.149-

152, βι. επίζεο Γ.Κ.Βιάρνο, 1975, ζει.91-94) 

7.4.Ζ πλαίλεζε 

Έρεη γίλεη θαηαλνεηφ κέρξη ηψξα πσο ε λνκηκφηεηα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο 

παξέρεηαη απφ ηελ ζπλαίλεζε ησλ αηφκσλ
15

 πνπ ζπλάπηνπλ ηε πνιηηηθή θνηλφηεηα. 

Γηα απηφ ην ιφγν ε ζπγθαηάζεζε ζπληζηά κηα θξίζηκε θαη ζεκαληηθή έλλνηα ζηε 

ινθηαλή πνιηηηθή ζεσξία. (Ν.Υειλη, 2000, ζει.63) 

ηα θείκελα ηνπ J.Locke απαληψληαη δχν εηδψλ ζπλαίλεζεο ε εθθξαζκέλε ή 

αιιηψο ξεηή θαη ε ζησπεξή. Ζ ξεηή/εθθξαζκέλε ζπλαίλεζε «θαζηζηά ηνλ άλζξσπν 

πιήξεο κέινο ηεο θνηλσλίαο γηα φιε ηνπ ηε δσή, κε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηα 

θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο θνηλσλίαο» (J.Dunn, 2000, 

ζει.102) εξκελεχνληαο έηζη ηε αληηζηνηρία κεηαμχ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ησλ λνκίκσλ πνιηηψλ. Αληίζεηα ε ζησπεξή ζπλαίλεζε κεηαηξέπεη ην άηνκν ζε 

«ππνθείκελν ησλ λφκσλ ηεο ρψξαο ηνπ φζν ρξφλν παξακέλεη ζ’ απηή» (J.Dunn, 2000, 

ζει.102), «απνιακβάλνληαο ηα Πξνλφκηα θαη ηελ Πξνζηαζία» (R.E.Goodin&P.Petit, 

1999, ζει.381) πνπ ηνπ πξνζθέξεη,  ρσξίο φκσο λα ηνπ παξέρεηαη ε ηδηφηεηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε ηνπ θξάηνπο εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ππαθνή φισλ ζηνπο 

λφκνπο κηαο ρψξαο. (J.Dunn, 2000, ζει.102 βι. επίζεο R.E.Goodin&P.Petit, 1999, 

ζει.380-381) 

                                                 
15

 «Ο J.Locke εμφανίηει τον ενωμζνο και ςυναινοφντα λαό ωσ δθμιουργικό υποκείμενο». 
(Κ.Ψυχοπαίδθσ, 1999, ςελ.198)   
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ε πεξίπησζε πνπ ν δξψλ έρεη δψζεη ξεηή/εθθξαζκέλε ζπγθαηάζεζε ζε 

θάπνηα πνιηηηθή θνηλσλία ηφηε είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνηειεί αηψλην ππήθνν ηεο 

πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε θπβέξλεζε θαηαιπζεί ή ηνλ απνβάιεη. Αληηζέησο αλ 

έρεη παξαρσξήζεη ηελ ζησπεξή ηνπ ζπγθαηάζεζε, είλαη ζε ζέζε, αλά πάζα ζηηγκή λα 

εγθαηαιείςεη ηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα θαη λα εηζρσξήζεη ζε θάπνηα άιιε, αξθεί λα 

ραξίζεη ή λα δσξίζεη ηελ ηδηνθηεζία, πνπ ηνπ πξνζηάηεπε κέρξη ηψξα ε πνιηηηθή 

θνηλφηεηα. (M.Rosen&J.Wolff, 1999, ζει.61)     

Οπζηαζηηθά «ζπλδέζεθε ην πξφβιεκα ηεο εμνπζίαο κε ην πξφβιεκα ηεο 

ζπλαίλεζεο θαη ηαπηφρξνλα εμαξηήζεθε ε ζπλαίλεζε πξνο ηελ εμνπζία κε ηελ 

ηδηνθηεζηαθή ζρέζε», αθνχ φπσο είδακε ν ηδηνθηήηεο ζπλαηλεί «ζην λνκηθνπνιηηηθφ 

πιαίζην», πνπ νξίδεη κηα θπβέξλεζε, ην νπνίν «πξνζδηνξίδεη θαη εγγπάηαη ηελ 

ηδηνθηεζηαθή ηνπ ζρέζε». (Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.195)   

Οπζηαζηηθά ν J.Locke αλάιπζε ην δήηεκα ηεο ζπλαίλεζεο κε ζθνπφ λα 

αηηηνινγήζεη ηε λνκηκφηεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηθή εμνπζία ησλ πνιηηηθψλ 

εγεκφλσλ (φρη απνιπηψλ κνλαξρψλ) θαη φρη γηα λα δηακνξθψζεη κηα ζεσξία 

πνιηηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη κέιε ελφο θξάηνπο ή γηα λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα «δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο» ζηνπο 

«θνηλσληθά δπζαξεζηεκέλνπο». (J.Dunn, 2000, ζει.103)   

7.5.Ζ Τπαγσγή ησλ Δμνπζηψλ  

ηελ ινθηαλή πνιηηηθή ζεσξία ππάξρνπλ δχν είδε εμνπζίαο ε λνκνζεηηθή θαη 

ε εθηειεζηηθή. Κάζε κηα έρεη δηαθνξεηηθέο δηθαηνδνζίεο ζηελ  πνιηηηθή θνηλφηεηα. Ζ 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηθαηνδνζηψλ «αληαπνθξίλεηαη ζε κηα ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα» 

(Ν.Καληνχξνπ, ζει.3) φπνπ ππήξρε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηεο εθηειεζηηθήο 

θαη λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, παξφια απηά άιινηε «ιεηηνπξγνχλ… αληηζηαζκηζηηθά» 

(Ν.Καληνχξνπ, ζει.3) θαη άιινηε αληηπαξαζεηηθά κεηαμχ ηνπο. κσο πάληνηε ε 

λνκνζεηηθή εμνπζία είλαη αλψηεξε ηεο εθηειεζηηθήο θαη φισλ ζπλνιηθά ησλ 

ππνπξγεκάησλ ηνπο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.    

ε κηα πνιηηηθή θνηλσλία ην λνκνζεηηθφ ζψκα δελ απνηειεί ηελ αλψηεξε 

αξρή, ν ιαφο είλαη. Ζ εμνπζία πνπ ηνπ έρεη δνζεί είλαη θαηαπηζηεπκαηηθή, γη’ απηφ 

ππνρξενχηαη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ιανχ. ηαλ παξαβεί ηνπο 

φξνπο θαη «ιεηηνπξγήζεη αληίζεηα πξνο ην θαηαπίζηεπκα πνπ ηνπ αλαηέζεθε», ν ιαφο 

σο ππέξηαηε αξρή έρεη ην δηθαίσκα «λα ην κεηαθηλήζεη ή λα ην αιιάμεη».  (J.Locke, 

2010, ζει.205)   
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Αλ θαη ε λνκνζεηηθή εμνπζία είλαη ππνδεέζηεξε ηεο εμνπζίαο ηνπ ιανχ, 

ζπληζηά ηελ ππέξηαηε αξρή ελ ζπγθξίζεη κε «φιεο ηηο άιιεο εμνπζίεο επηκέξνπο κεξψλ 

ή ηκεκάησλ ηεο θνηλσλίαο πνπ πεγάδνπλ απφ απηήλ θαη ππφθεηληαη ζ’ απηήλ». 

(J.Locke, 2010, ζει.206).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φηαλ «ε λνκνζεηηθή ζπλέιεπζε δελ πθίζηαηαη κφληκα θαη 

ε εθηειεζηηθή εμνπζία βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ελφο κεκνλσκέλνπ αηφκνπ» (J.Locke, 2010, 

ζει.206), ην νπνίν «ζπκκεηέρεη… θαη ζην λνκνζεηηθφ έξγν» (J.Locke, 2010, ζει.206) 

ηφηε απηφ ην άηνκν είλαη ε ππέξηαηε αξρή, «ν θπξίαξρνο»
16

 (J.Locke, 2010, ζει.206), 

δηφηη απφ απηφλ πιένλ πξνέξρνληαη «νη εμαξηεκέλεο εμνπζίεο φισλ ησλ 

αμησκαηνχρσλ» (J.Locke, 2010, ζει.206) ή ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ απηνχο.  

Δληνχηνηο αλ απηφο ν θπξίαξρνο ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηδηνηειή 

ζπκθέξνληα, αθνχ «δελ ππφθεηηαη νχηε είλαη ππφινγνο ζε θάπνην ηδηαίηεξν αλψηεξν 

θνξέα λνκνζεηηθήο εμνπζίαο πέξα ηνπ βαζκνχ πνπ ν ίδηνο ζα ζπκθσλεί θαη ζα 

απνδέρεηαη», ηφηε «γίλεηαη απιφο ηδηψηεο ρσξίο εμνπζία θαη ρσξίο βνχιεζε, ρσξίο 

δηθαίσκα λα δηεθδηθεί ππαθνή» απφ ηνπο ππφινηπνπο δξψληεο ηεο πνιηηηθήο 

θνηλσλίαο. πλεπψο παξαηεξείηαη νπζηαζηηθά μαλά πσο ε εθηειεζηηθή εμνπζία έπεηαη 

ηεο λνκνζεηηθήο. (J.Locke, 2010, ζει.207) 

ζν αθνξά ηα εμαξηψκελα πνηθηιφκνξθα ππνπξγήκαηα ηεο θάζε εμνπζίαο 

πξάηηνπλ βάζε ζεηηθψλ εληνιψλ θαη αλάζεζεο, ελψ παξάιιεια δίλνπλ αλαθνξά ζηελ 

λνκνζεηηθή ή ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Άξα ππάγνληαη ηειηθά ζηελ εμνπζία ηεο 

λνκνζεηηθήο αξρήο. (J.Locke, 2010, ζει.208)      

πσο πξναλαθέξζεθε, επεηδή δελ ρξεηάδεηαη ζπλερψο κηα πνιηηηθή θνηλφηεηα 

λα ζεζπίδεη λφκνπο, ε κφληκε παξνπζία ελφο λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο δελ είλαη 

απαξαίηεηε. Αληίζεηα ε παξνπζία ηεο εθηειεζηηθήο είλαη πάληα αλαγθαία, αθνχ 

πξέπεη πάληα θάπνηνο λα εθηειεί ηνπο λφκνπο. Σν έξγν ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο ππφ 

κηα έλλνηα ζηακαηά φηαλ πιένλ «αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε… ησλ λφκσλ… ζε άιια 

ρέξηα». Αλά πάζα ζηηγκή φκσο δχλαηαη ε λνκνζεηηθή αξρή, ιφγσ ιαλζαζκέλεο 

δηνίθεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ λφκσλ, λα αλαηξέζεη θαη ηελ εθηειεζηηθή θαη ηελ 

νκνζπνλδηαθή εμνπζία σο ππνπξγήκαηα
17

 ηεο. (J.Locke, 2010, ζει.208) 

                                                 
16

 Ο J.Locke χαρακτθρίηει το άτομο αυτό κυρίαρχο «ςυγκαταβατικά… όχι με τθν ζννοια ότι 
ςυγκεντρώνει ςτο πρόςωπο του όλθ τθν υπζρτατθ εξουςία» (J.Locke, 2010, ςελ.206)  , δθλαδι θ 
δυνατότθτα να νομοκετεί αλλά διότι διακζτει «τθν ιδιότθτα… του υπζρτατου εκτελεςτι του νόμου» . 
(J.Locke, 2010, ςελ.207)   
17

 Όλα τα δθμόςια αξιϊματα ζχουν όςθ εξουςία τουσ παρζχεται με κετικι εντολι ι ανάκεςθ και 
δίνουν αναφορά «ςε κάποια άλλθ εξουςία τθσ πολιτικισ κοινότθτασ». (J.Locke, 2010, ςελ.208)     
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Δπηπιένλ αλ θαη ζην λνκνζεηηθή ζψκα ηνπ έρεη παξαρσξεζεί αησλίσο απφ ην 

ιαφ ε ππέξηαηε εμνπζία, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπλειεχζεηο 

ηνπ θαη ην έξγν ηνπ ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ή απφ ην 

ζχληαγκα ή βάζε απφθαζεο πνπ ζα ιεθζεί ζην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ή θαηά ην 

δνθνχλ ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο, είλαη δπλαηφλ ηελ εμνπζία ηεο ζχγθιηζεο θαη ηεο 

δηάιπζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο λα ηε θαηέρεη ε εθηειεζηηθή αξρή. Ζ δπλαηφηεηα 

απηήλ ηελ έρεη ε εθηειεζηηθή εμνπζία επεηδή «ην λνκνζεηηθφ ζψκα ή θάπνην ηκήκα 

ηνπ, απνηειείηαη απφ αληηπξνζψπνπο, ηνπο νπνίνπο εθιέγεη γηα ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

ν ιαφο», νη νπνίνη κεηά ην πέξαο ηεο ζεηείαο ηνπ μαλαγίλνληαη ππάθνπνη ηεο 

πνιηηηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε πηα λα λνκνζεηνχλ. (J.Locke, 2010, 

ζει.209) 

Δμαηηίαο απηήο ηεο δχλακεο πνπ έρεη ε εθηειεζηηθή εμνπζία κπνξεί 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή «λα εκπνδίζεη ηε ζχλνδν θαη ηελ εξγαζία ηνπ λνκνζεηηθνχ 

ζψκαηνο» (J.Locke, 2010, ζει.209). κσο ε πξάμε απηή ρσξίο ηελ ιατθή έγθξηζε 

ζεκαίλεη παξαβίαζε ηνπ θαηαπηζηεχκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε πφιεκν, εμ απηνχ ν 

ιαφο ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζηε βία πνπ ηνπ αζθείηαη κε βίαηα αληίζηαζε.  (J.Locke, 

2010, ζει.209-210)  

πσο ζα εμεηάζνπκε θαη ζε επφκελν θεθάιαην ε πξνλνκία απηή πνπ δηαζέηεη 

ε εθηειεζηηθή εμνπζία νξηζκέλεο θφξεο είλαη αλαγθαία π.ρ. γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ιανχ. κσο ιφγσ ηνπ ιατθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ αληίζηαζε ηφηε δηαθαίλεηαη πσο ε 

εθηειεζηηθή αξρή δε είλαη ζηε νπζία αλψηεξε απφ ηελ λνκνζεηηθή. (J.Locke, 2010, 

ζει.211, 213)  

7.6.Οη Σαμηθέο Γηαθνξνπνηήζεηο 

Ο J.Locke δηάθξηλε ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία δχν ηάμεηο απηή ησλ θαηφρσλ 

ηδηνθηεζίαο θαη απηή ησλ εξγαηψλ. Ζ ηάμε ησλ ηδηνθηεηψλ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, 

ζπληζηά πιήξεο κέινο ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο, ελψ ε εξγαηηθή ηάμε δελ ζπληζηά. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή κεηαμχ ησλ ηάμεσλ πθίζηαηαη ιφγσ «ησλ δηαθνξεηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ινγηθήο» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.306) πνπ έρεη ε θαζεκία. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.306-307) 

Σν γεγνλφο πσο ε κηζζσηή ηάμε ειιείπεηε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αλππαξμίαο θαηνρήο ηδηνθηεζίαο, ζηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

δηνρεηεχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο πξνο εξγαζία. Ζ απεξηφξηζηε θαηνρή ηδηνθηεζίαο 

είλαη θπζηθφ δηθαίσκα θαηά ην νπνίν «νη εξγαηηθφηεξνη κπνξνχλ δηθαησκαηηθά λα 

απνθηήζνπλ φιελ ηε γε κε αθήλνληαο γηα ηνπο ππφινηπνπο άιιν κέζν επηβίσζεο εθηφο 
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απφ ηελ πψιεζε θαη ηελ δηάζεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.308). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο,  είλαη αηνκηθφ θπζηθφ δηθαίσκα ε θαηνρή 

φζεο ηδηνθηεζίαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα δήζεη θαη εξγαζηεί θάπνηνο. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.307-308)  

Παξαηεξείηαη ινηπφλ πσο ηα αξρηθά ίζα δηθαηψκαηα πνπ είραλ κεηαμχ ηνπο νη 

άλζξσπνη κεηαβάιινληαη. Αηηία είλαη ν αηνκηθηζκφο
18

 πνπ ελππάξρεη ζηελ ινθηαλή 

ζεσξία. Έηζη αθνχ ηα άηνκα «είλαη ειεχζεξα λα αιινηξηψζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα πξνο εξγαζία» ηφηε κεηακνξθψλεηαη «ε κάδα ησλ (δηθαησκαηηθά) ίζσλ 

αηφκσλ ζε δχν ηάμεηο κε πνιχ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα». (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.308) 

Με ην ηέινο ηεο ηδηνπνίεζεο ησλ ρεξζαίσλ θηεκάησλ παχεη ην ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ «λα κελ ππάγνληαη… ζηελ δηθαηνδνζία θάπνηνπ άιινπ» 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.308). Πιένλ επηθξαηεί αληζφηεηα κεηαμχ θαηφρσλ θαη 

κε ηδηνθηεζίαο, αθνχ νη κε θάηνρνη εμαξηνχλ ηελ επηβίσζε ηνπο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, 

κε απνηέιεζκα λα απνιέζνπλ «ηε θπξηφηεηα ηνπ εαπηνχ ηνπο πνπ απνηειεί ηε βάζε 

ησλ ίζσλ θπζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.309). 

ζν αθνξά ηνπο άλεξγνπο θαη απηνί δελ ζπληζηνχλ πιήξε κέιε ηε πνιηηηθήο 

θνηλσλίαο αθνχ ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε δελ νθεηιφηαλ ζε νηθνλνκηθά αίηηα 

αιιά ζηελ εζηθή ηνπο δηαθζνξά. ληαο ινηπφλ αλήζηθα φληα ζεσξνχληαλ θαη άινγα 

θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πιήξε κέιε ηεο πνιηηηθήο 

θνηλφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην θξάηνο έπξαηηε γηα απηνχο ζχκθσλα κε φπνηεο 

επηηαγέο ήζειε εμαλαγθάδνληαο ηνπο γηα παξάδεηγκα λα δνπιεχνπλ ζε πησρνθνκεία 

πνπ είραλ κεηαηξαπεί ζε ρψξνπο ζθιεξήο βηνκεραληθήο εξγαζίαο ή λα ζηέιλνπλ ηα 

παηδία ηνπο λα δνπιεχνπλ κφιηο απφ ηα ηξία ηνπο ρξφληα. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.298)     

Ζ ηαμηθή αληζφηεηα, πνπ αθνξά ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα, θαηά ηνλ J.Locke 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.309), πξαγκαηψλεηαη «εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηεο 

θνηλσλίαο θαη ρσξίο ζχκβαζε», ζπλεπψο ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία κεηαθέξεηαη απηή ε 

αληζφηεηα. 

Ο βαζκφο νξζνινγηθφηεηαο ηεο θάζε κηα ηάμεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

ζπληζηά ην δεχηεξν ζεκείν ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπο. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηε 

ινθηαλή αλάιπζε ζηε θπζηθή θαηάζηαζε έιινγν είλαη έλα άηνκν, πνπ ηδηνπνηείηαη, 

                                                 
18

 Ο άνκρωποσ είναι κάτοχοσ του εαυτοφ του και των ικανοτιτων του χωρίσ να οφείλει τίποτα ςτθν 
πολιτικι κοινωνία. (Κ.ΜΠ.Μακφζρςον, 1986, ςελ.308) 
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κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ηε γε θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηηο δηθέο ηνπ θαη ηεο 

νηθνγελείαο ηνπ. Πέξαλ απηνχ ηνπ ζεκείνπ ε θαηαλάισζε θαη ε ηδηνπνίεζε ήηαλ 

παξάινγε, αθνχ επηθέξεη θζνξά θαη θαηαζηξνθή. Με ηελ εηζαγσγή ηνπ ρξήκαηνο 

αίξνληαη νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί θαη ην άηνκν κπνξεί πιένλ λα ηδηνπνηείηαη 

κεγαιχηεξεο εθηάζεηο γαηψλ θαη πιηθψλ πξαγκάησλ πσο ηθαλνπνίεζε ησλ ίδησλ 

ζθνπψλ. πλεπψο έιινγε είλαη ε ζπζζψξεπζε θαη φρη ε εξγαζία. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.309-314, 316-317) 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ είλαη αληηθαηηθή ε ζέζε ηνπ J.Locke κε ηελ 

νπνία απνξξίπηεηαη ε απιεζηία. Αθνχ άπιεζην νξίδεηαη ην άηνκν πνπ ζθνπεχεη λα 

ηδηνπνηεζεί ηελ ηδηνθηεζία άιισλ αηφκσλ. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.315-316) 

Δλ θαηαθιείδη απφ ηε θπζηθή θηφιαο θαηάζηαζε ηα ηθαλά πξνο ζπζζψξεπζε 

άηνκα, δειαδή ε ηάμε ησλ ηδηνθηεηψλ, είλαη έιινγα. Αληίζεηα ε εξγαηηθή ηάμε 

απνηειείηαη απφ κε πιήξσο έιινγνπο αλζξψπνπο, αλίθαλνπο λα δήζνπλ ζχκθσλα κε 

ηνλ θπζηθφ λφκν θαη ηνλ Οξζφ Λφγν. Γηα απηφ θαη ζηε πνιηηηθή θνηλσλία νη εξγάηεο 

απνδίδνπλ φιε ηνπο ηε δσηηθφηεηα ζηελ επηβίσζε ηνπο θαη φρη ζηε βειηίσζε ηεο γεο 

θαη ησλ πιηθψλ πξαγκάησλ. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.309, 317)               

 7.7.Ζ Ακθίζεκε Πνιηηηθή Κνηλσλία 

Ζ ακθηζεκία ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο νπζηαζηηθά εθπνξεχεηαη απφ ηνλ δηπιφ 

νξηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο. πσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ε 

ηδηνθηεζία νξηζκέλεο θνξέο ζην ινθηαλφ έξγν ηαπηίδεηαη κε ην θπζηθφ δηθαίσκα 

«δσήο, ειεπζεξίαο θαη ππαξρφλησλ» (J.Locke, 2010, ζει.184), ελψ άιιεο 

εθιακβάλεηαη σο ηε αηνκηθή πεξηνπζία. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.328-329) 

Δμαηηίαο απηνχ ηνπ δηηηνχ νξηζκνχ ηεο ηδηνθηεζίαο νη άλζξσπνη φηαλ 

απνθαζίζνπλ λα ζπλάςνπλ πνιηηηθή θνηλσλία κε ζθνπφ λα πεξηθξνπξήζνπλ ηελ 

ηδηνθηεζία ζεκαίλεη πσο άιινηε γίλεηαη λα γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηελ δσή ηνπο, ηελ 

ειεπζεξίαο ηνπο θαη ηελ πεξηνπζίαο ηνπο θαη άιινηε γηα λα δηαθπιάμνπλ ηα αγαζά 

θαη ηε  γε ηνπο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.329)  

Χο εθ ηνχηνπ νη άλζξσπνη πνπ εηζέξρνληαη ζηε πνιηηηθή θνηλσλία, κε ζθνπφ 

ηε πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο κε ηελ έλλνηα ηεο δσήο, ειεπζεξίαο θαη θηίζεο, 

κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε απηήο (εμαηξνπκέλσλ ησλ δνχισλ). Αληίζεηα αλ δελ είλαη 

ηδηνθηήηεο αγαζψλ θαη γεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πνιίηεο ηνπ θξάηνπο ιφγνπ 

ράξε νη γπλαίθεο ή νη κηζζσηνί εξγάηεο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.329 βι. 

επίζεο M.Carnoy, 1990, ζει.29-30) 
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Ο Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ (1986, ζει.329) εξκελεχεη απηή ηελ αληίθαζε «σο ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ηνλ J.Locke» κεηαμχ ηεο εξγαηηθή 

θαη ηεο αζηηθήο ηάμεο «ζην επίπεδν ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ» θαη φρη σο «σο 

επηρείξεκα ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο» (M.Carnoy, 1990, ζει.29).  

Κάπνπ εδψ πξνθχπηεη έλα εχινγν εξψηεκα πνηνη ηειηθά ζπληζηνχλ κέιε ηεο 

πνιηηηθήο θνηλσλίαο; Γηα ηνλ Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ (1986, ζει.330) ην εξψηεκα απηφ 

έρεη κφλν κηα απάληεζε. ινη, φληαο ηδηνθηήηεο αγαζψλ, γεο θηι αξθεί λα 

επσθεινχληαη απφ ηελ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ε πνιηηηθή θνηλσλία ζηε δσή θαη 

ζηελ ειεπζεξία ηνπο εθιακβάλνληαη σο κέιε ηνπ θξάηνπο, ηα νπνία απνηεινχλ κηα 

«νκάδα ζρεηηθά νκνγελήο» (M.Carnoy, 1990, ζει.29). κσο πιήξε κειή είλαη κφλν νη 

ηδηνθηήηεο γηαηί α)απηνί θεξδίδνπλ νπζηαζηηθά απφ ηε πεξηθξνχξεζε ηεο αηνκηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ πξνζθέξεη ε πνιηηηθή θνηλσλία θαη β)«κφλνλ απηνί είλαη πιήξσο 

ηθαλνί γηα ηε έιινγε εθείλε δσή…, ε νπνία απνηειεί ηελ αλαγθαία βάζε ηεο πιήξνπο 

ζπκκεηνρήο ζηε πνιηηηθή θνηλσλία».  

Αληίζεηα ε εξγαηηθή ηάμε έιιεηςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ ζεσξείηε 

πιήξεο κέινο θαη δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ
19

. Αθφκα κε πιήξεηο κέιε ζεσξνχληαη νη 

απηφρζνλεο πνπ δελ έρνπλ ή δελ πξφθεηηαη λα απνθηήζνπλ ηδηνθηεζία, νη αιινδαπνί 

θαη νη γπλαίθεο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.330, 332 βι. επίζεο Ν.Υειλη, 2000, 

ζει.64 βι. επίζεο M.Carnoy, 1990, ζει.30)   

πλεπψο ε ινθηαλή πνιηηηθή ζεσξία έρεη φξηα. Καζψο μεθηλά κε ηηο αξρέο ηεο 

απφιπηεο αηνκηθήο ηζφηεηαο θαη ειεπζεξίαο, θαηαιήγεη ζηε δηακφξθσζε κηαο 

ηαμηθήο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαθπβέξλεζε έρνπλ κφλν 

νη θάηνρνη ηδηνθηεζίαο.  (Α.ηπιηαλφο, 2006, ζει.153-155) 

ηελ ζπλέρεηα άιιν έλα δήηεκα πνπ πξνθχπηεη αθνξά ην δηθαίσκα ειέγρνπ 

ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο. Σν δηθαίσκα απηφ απνιακβάλνπλ κφλν νη 

ηδηνθηήηεο ελψ φινη νη άιινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππαθνχνπλ ζην γξάκκα ηνπ 

λφκνπ θαη ζηηο απνθάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ είηε έρνπλ ζπλάςεη ξεηή ζχκβαζε είηε 

ζπλαηλνχλ ζησπεξά. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.330-332)  

Δλ θαηαθιείδη ε ζεσξία ηνπ θξάηνπο ηνπ J.Locke, κε ηηο ζειεκέλεο ή φρη 

ακθηζεκίεο ηεο, δηακνξθψλεη «κε νηθνπκεληθνχο (κε ηαμηθνχο) φξνπο δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ είραλ αλαγθαία ηαμηθφ πεξηερφκελν» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

                                                 
19

 Δικαίωμα ψιφου ςτθ πολιτικι κοινωνία ζχουν μόνον ενιλικοι ιδιοκτιτεσ άνδρεσ. (Ν.Χελντ, 2000, 
ςελ.64)   
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ζει.330), λνκηκνπνηψληαο ην ξφιν ηνπ σο θνξέα ηαμηθψλ αληηζέζεσλ. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.332-333) 

7.8.Ζ Δπαλεμέηαζε Άιπησλ Πξνβιεκάησλ 

Δμεηάδνληαο ηε ζεσξία ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζε ηνπ J.Locke πξνέθπςε κηα 

ζεηξά εξκελεπηηθψλ δεηεκάησλ, ηα νπνία ζα απαληεζνχλ ζηελ ζπλέρεηα, θαη 

αθνξνχλ ηελ εξκελεία ηνπ θξάηνπο σο κεηνρηθήο εηαηξίαο, ην αζπκβίβαζην κεηαμχ 

πιεηνςεθηθνχ λφκνπ θαη δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο, ηελ εμίζσζε ηεο αηνκηθήο κε ηελ 

πιεηνςεθηθή ζπλαίλεζε, ηελ αληίζεζε κεηαμχ αηνκηθηζκνχ θαη θνιεθηηβηζκνχ θαη 

ηέινο ηνλ ινθηαλφ ζπληαγκαηηζκφ.   

7.8.1.Ζ Θεσξία ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 

πσο έρεη πξναλαθεξζεί ην θξάηνο απνηειείηαη θαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο θαη 

απφ ηνπο κε θαηφρνπο ηδηνθηήζίαο . Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί ην 

ινθηαλφ θξάηνο σο κηα κεηνρηθή εηαηξεία ηδηνθηεηψλ πνπ νη πιεηνςεθηθέο απνθάζεηο 

ηνπο δεζκεπφκνπλ θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ηδηφθηεηεο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.333-334)     

Αλ θαη ε εξγαηηθή ηάμε δελ ζπκκεηέρεη ζηηο δνπιεηέο ησλ ηδηνθηεηψλ «είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, ψζηε λα ζεσξείηαη νξγαληθφ κέξνο ηεο», 

αθνχ ζθνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο αιιά θαη ε 

ζπληήξεζε «ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα επεθηείλεη 

ηελ ηδηνθηεζία ηεο», φπσο ε ρξήζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο εηαηξίαο.  (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.334)            

 7.8.2.Ζ Αληίθαζε ηνπ Νφκνπ ηεο Πιεηνςεθίαο θαη ηνπ Γηθαηψκαηνο 

Ηδηνθηεζίαο 

Αξθεηνί κειεηεηέο ηηο ινθηαλήο πνιηηηθήο ζεσξίαο ζα κπνξνχζαλ λα 

εζηηάζνπλ ζην αζπκβίβαζην κεηαμχ ηνπ λφκνπ ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηνπ 

απαξαβίαζηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αλζξψπσλ ζηε θαηνρή ηδηνθηεζίαο. Καη φλησο ζα 

είραλ δίθαην αθνχ δελ θαίλεηαη ινγηθφ λα ζρεκαηίδεηαη κηα πνιηηηθή θνηλσλία πνπ 

πιεηνςεθία λα είλαη ηα άηνκα πνπ δελ θαηέρνπλ ηδηνθηεζία. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 

1986, ζει.334-335)  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο αθνχ ν J.Locke αληηιακβάλεηαη σο πιήξε κειή 

ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο κφλν ηνπο ηδηνθηήηεο ηφηε ζπλεπάγεηαη πσο πιεηνςεθία 

ζεσξνχληαη κφλν νη ηδηνθηήηεο. Άξα ν λφκνο ηεο πιεηνςεθίαο κπνξεί λα ζπλππάξρεη 

κε ην αηνκηθφ ηδηνθηεζηαθφ δηθαίσκα. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.335)  
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7.8.3.Ζ Δμίζσζε Αηνκηθήο θαη Πιεηνςεθηθήο πλαίλεζεο  

ε κηα πξψηε αλάγλσζε θαίλεηαη δχζθνιν σο αθαηφξζσην λα ζπκθηιησζεί ε 

ζπλαίλεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαηφρσλ ηδηνθηεζίαο ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο κε ηε 

ζπλαίλεζε πνπ παξέρεη θαζέλαο μερσξηζηφο θάηνρνο ηδηνθηεζίαο ζηε πνιηηηθή 

θνηλσλία, αθνχ ηα ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδηνθηήησλ (γεο, 

εκπνξεπκάησλ θηι) δελ ζπλάδνπλ κεηαμχ ηνπο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.335-

336)     

Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε ζχκπλνηα κεηαμχ αηνκηθήο ζπγθαηάζεζεο θαη 

πιεηνςεθηθήο ζπλαίλεζεο πξνηίζεηαη πσο ε πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο ζπληζηά 

ιεηηνπξγηθφ θαζήθνλ ηεο θπβέξλεζεο. Χο εμήο νη ηδηνθηήηεο, φληαο ινγηθνί, ζεσξνχλ 

πην ζεκαληηθή ηε πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο απφ ηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα ηνπο 

θαη εηζέξρνληαη ζε πνιηηηθέο θνηλσλίεο δίλνληαο ηελ αηνκηθή ηνπο ζπλαίλεζε 

δεζκεπφκελνη πσο ζα ππαθνχνπλ ζηηο απνθάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο, νη νπνίεο 

ιακβάλνληαη κε ηε ζπγθαηάζεζεο ηεο πιεηνςεθίαο. Υσξίο απηή ηελ αηνκηθή 

ζπγθαηάζεζε δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα δηακνξθσζνχλ νη πνιηηηθέο θνηλσλίεο. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.336-338) 

7.8.4.Ζ Αληίθαζε Μεηαμχ Αηνκηθηζκνχ θαη Κνιεθηηβηζκνχ 

Πξηλ ραξαθηεξηζηεί ν J.Locke σο θνιεθηηβηζηήο ή σο αηνκηθηζηήο θξίλεηαη 

πσο πξέπεη λα νξηζηεί ε θάζε έλλνηα. Χο εθ ηνχηνπ αηνκηθηζκφο, θαηά ηνλ Α.Γηαβξή, 

είλαη «ε ζηάζε δσήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο ελεξγεί κε γλψκνλα ην 

αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηδηψμεηο, αδηαθνξψληαο γηα ηηο 

πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ πξάμεψλ ηνπ ζηνπο άιινπο» (Γηαβξήο Α., 1998-2009). 

Αληίζεηα ν θνιεθηηβηζκφο «δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ζθνπνχο ηεο θνηλσλίαο». 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.339)   

Ο αηνκηθηζκφο ηνπ J.Locke δηαθαίλεηαη εμεηάδνληαο ηε ζέζε ηνπ πσο ηα 

άηνκα ζχκθσλα κε ην Νφκν ηεο Φχζεο είλαη ίζα θαη ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο, 

εληάζζνληαη ζηε πνιηηηθή θνηλσλία κε ηε δηθή ηνπο ζπγθαηάζεζε θαη θπξηφηεξα 

ζπληζηνχλ «ηνλ θπζηθφ ηδηνθηήηε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο» θαη «δελ 

νθείινπλ ηίπνηε ζηελ θνηλσλία γη’ απηήλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο». Χο εθ ηνχηνπ ην άηνκν 

πξαγκαηψλεηαη δηα κέζνπ ηεο ζπγθέληξσζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία 

θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ εθκεηάιιεπζε άιισλ αλζξψπσλ. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.339)   

Παξάιιεια είλαη γλσζηφ πσο ε ιεηηνπξγία κηαο πνιηηηθήο θνηλσλίαο είλαη 

δπλαηή κφλν αλ ε πνιηηηθή εμνπζίαο ηεο είλαη ηζρπξφηεξε ησλ αηφκσλ, γηα λα κπνξεί 
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λα πξνζηαηεπηνχλ νη ζεκειηψδεηο αηνκηθηζηηθνί ζεζκνί ηεο ηδηνθηεζίαο. Δθφζνλ 

ζπληζηάηαη θαη θπβεξλάηαη πξνο φθεινο ησλ ίδησλ ηδηνθηεηψλ, δελ ππάξρεη θαλέλαο 

ιφγνο γηα λα κελ ελαπνζέζνπλ ηα θπζηθά δηθαηψκαηα ηνπο ζηε πνιηηηθή θνηλσλία, 

κάιηζηα «είλαη αλαγθαία γηα λα δεκηνπξγεζεί αξθεηή ζπιινγηθή δχλακε γηα ηε 

πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.340) αξθεί λα εκκέλνπλ 

ζηε δχλακε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπο γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ παξαηππίεο ηεο 

θπβέξλεζεο. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.339-340)   

πλεπψο «έλαο ηέηνηνο αηνκηθηζκφο είλαη θαη’ αλάγθελ θνιεθηηβηζκφο» 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.339), αθνχ ζε έλα θαπηηαιηζηηθφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ε εμππεξέηεζε ησλ αηνκηθψλ ζθνπψλ απαηηεί ηε 

πξνηεξαηφηεηα θαη ηελ ππεξνρή ηεο θνηλσλίαο. Άξα ε ινθηαλή πνιηηηθή ζεσξία 

πξνηείλεη νπζηαζηηθά ηνλ ζπγθεξαζκφ θαη ηελ ζχκπιεπζε ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηνπ 

θνιεθηηβηζκνχ. Με ηε δηθαίσζε φκσο ηνπ ηαμηθνχ θξάηνπο, αθνχ πιήξεηο κέιε ηεο 

πνιηηηθήο θνηλσλίαο είλαη νη θάηνρνη ηδηνθηεζίαο, ε εξγαηηθή ηάμε παξαβιέπεηαη, 

εληειψο, «απνξξίπηνληαο αλαγθαζηηθά ηνλ αηνκηθηζκφ ηνπ κηζνχ πιεζπζκνχ» 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.347) ηεο Αγγιίαο ηνπ 17
νπ

 αηψλα. 

(Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.339-341, 346-347) 

7.8.5.Ο πληαγκαηηζκφο ηνπ J.Locke  

Ο ζπληαγκαηηζκφο, φπσο αλαθέξεη ν Π.Διεπζεξηάδε, «είλαη ε δηαιεθηηθή 

ζρέζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ κε ηε ηξέρνπζα πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο»
 

(Π.Μακάιε). ηαλ ν ζπληαγκαηηζκφο ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ ινθηαλνχ ζρήκαηνο, 

«νξίδεη ηελ δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ (… λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή) αιιά ζηφρνο ηνπ… 

είλαη» (Γ.Υαξαιάκπεο, ζει.2) «ε ππεξάζπηζε ησ δηθαησκάησλ ηεο επεθηεηλφκελεο 

ηδηνθηεζίαο» θαη φρη ηελ ππεξνρή θαη ζην ζεβαζκφ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ έλαληη 

νπνηαζδήπνηε θπβέξλεζεο ή θνηλνβνπιίνπ.  (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.341) 

Χο εμήο ιφγσ ηνπ ζπληαγκαηηζκνχ θαλέλα αηνκηθφ δηθαίσκα δελ 

πξνζηαηεχεηαη απφ ην θξάηνο. Ζ κφλε θαη κάιηζηα, θαηά ηνλ J.Locke, επαξθή 

πξνζηαζία, πνπ έρεη θαη πνπ ρξεηάδεηαη ην άηνκν, είλαη ε ππεξνρή ηεο πιεηνςεθίαο. 

Γειαδή ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνθαζίδεηαη αλ κηα θπβέξλεζε αζεηεί ή φρη ηελ 

ππνρξέσζή ηεο, ε νπνία δελ είλαη άιιε απφ ηε πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ θαινχ ησλ 

θαηφρσλ ηδηνθηεζίαο «κε απψηαην ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ εζληθνχ πινχηνπ 

θαη… ηελ εζληθή επεκεξία» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.341). Απηφο ν 

πεξηνξηζκφο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο απφ ζπγθαηάζεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 
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θαηφρσλ ηδηνθηεζίαο ππάξρεη επεηδή ηα άηνκα έρνπλ παξαρσξήζεη φια ηνπο ηα 

θπζηθά δηθαηψκαηα ζηε θπβέξλεζε. (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.341-342) 

Οπζηαζηηθά, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηνπ Π.Μαληδνχθα (2010), φιε ε 

ζπληαγκαηηθή ζεσξία πνπ παξνπζηάδεηαη ζην έξγνπ ηνπ J.Locke «κπνξεί λα 

αλαγλσζζεί σο έλα ζχλνιν απφ ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην θξάηνο». Καη γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηά ηνπο 

Robbers, Sicherheit θα. «ν Locke αλαγλσξίδεη σο έζραην κέζν πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ έλαληη κηαο ηπξαλληθήο εμνπζίαο ην δηθαίσκα ηεο αληίζηαζεο». 

7.9.Ζ χγθξηζε Μεηαμχ Παηξηθήο, Πνιηηηθήο θαη Γεζπνηηθήο Δμνπζίαο  

πρλά ε πνιηηηθή εμνπζία εκπιέθεηαη κε απηήλ ηε παηξηθήο θαη ηεο 

δεζπνηηθήο, γεγνλφο πνπ επηθέξεη ζνβαξά ιάζε ζε επίπεδν θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, 

ηα νπνία έρνπλ λνκηκνπνηήζεη ηνλ παξαδνζηαθφ θαη ηνλ ζχγρξνλν απνιπηαξρηζκφ. 

Δμ απηνχ είλαη αλαγθαία ε απφ θνηλνχ εμέηαζε ησλ ηξηψλ απηψλ εηδψλ εμνπζίαο. 

(J.Locke, 2010, ζει.225)  

Δμεηάδνληαο ηελ πξνέιεπζεο, ηελ έθηαζε θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο παηξηθήο, ηεο 

πνιηηηθήο θαη ηεο δεζπνηηθήο εμνπζίαο γίλεηαη εκθαλέο φηη κηιάκε γηα ηξείο ηειείσο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο. πγθεθξηκέλα φζν αθνξά ηελ παηξηθή εμνπζία είλαη γλσζηφ 

απφ πξνεγνχκελν θεθάιαην φηη αζθείηαη κε ζχλεζε θαη αγάπε πξνο ηα παηδία θαη κε 

ζθνπφ ηελ αζθάιεηα ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο σο φηνπ λα είλαη ζε ζέζε 

«λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηθφ ηνπο ή λα απνθηήζνπλ ηε γλψζε πνπ απαηηείηαη» 

(J.Locke, 2010, ζει.223), γηα λα κπνξνχλ θαηαλνήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο θχζεο ή ηεο 

πνιηηηθήο ηνπο θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ είλαη γλσζηφ φηη ην παηδί δελ απνηειεί 

ηδηνθηεζία ηνπ γνλέα. Χο εθ ηνχηνπ δε ζπληξέρεη ιφγνο πνπ ζα νδεγνχζε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νη γνλείο πξφθεηηαη λα πξνεθηείλνπλ ηελ εμνπζίαο ηνπο ζε ζέκαηα 

δσήο ή ζαλάηνπ. Άξα αλ θαη ε παηξηθή εμνπζία πξνέξρεηαη απφ ηελ θχζε δελ 

επεξεάδεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο.  (J.Locke, 

2010, ζει.223-224, 226-227) 

πσο πξναλαθέξζεθε ήδε απφ ηελ θπζηθή θαηάζηαζε αλήθεη ζηνλ άλζξσπν 

ε πνιηηηθή εμνπζία. Απηή ηελ εμνπζία παξέδσζε ζηνπο θπβεξλήηεο ηεο πνιηηηθήο 

θνηλφηεηαο κέζν ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ θαη ηεο θνηλήο ζπγθαηάζεζεο (ξεηήο ή 

ζησπεξήο) κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηδηαηηέξσο 

απηνχ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο. πλεπψο ε εμνπζία ηνπ θπβεξλεηηθνχ αμησκαηνχρνπ δελ 

δχλαηαη «λα είλαη απφιπηε θαη απζαίξεηε» (J.Locke, 2010, ζει.224) σο πξνο ηα 
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θπζηθά δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο. (J.Locke, 2010, ζει.224-

225)     

Σέινο φζν αθνξά ε δεζπνηηθή εμνπζία λνκηκνπνηεί ηελ απζαίξεηε θαη 

απφιπηε εμνπζία ελφο αηφκνπ ζε θάπνην άιιν. Ζ λνκηκνπνίεζε απηή δε 

πξαγκαηψλεηαη είηε δηα ηνπ θπζηθνχ λφκνπ δηφηη δελ θάλεη δηαθξίζεηο είηε ελφο 

θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, αθνχ ν άηνκν έρεη παξαδψζεη ηελ εμνπζία ηνπ ζε άιινλ, 

αιιά δηα ηνπ πνιέκνπ. πγθεθξηκέλα, φηαλ θάπνηνο ζειήζεη βίαηα λα επηβάιιεη θαη 

λα εμππεξεηήζεη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζθνπνχο, έρεη εγθαηαιείςεη ηνλ Οξζφ Λφγν 

θαη βξίζθεηαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε θαη κε απηφλ πνπ ζέιεη λα εμνπζηάζεη αιιά 

θαη νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα, ε νπνία καδί κε ηνλ αδηθεκέλν ζα ελσζνχλ ελάληηα 

ζηνλ ζχηε. πλεπψο κφλν ζηνπο αηρκάισηνπο ελφο δίθαηνπ πνιέκνπ, δειαδή ζηνπο 

δνχινπο, κπνξεί λα αζθεζεί δεζπνηηθή εμνπζία. (J.Locke, 2010, ζει.225-226) 

Δλ θαηαθιείδη γίλεηαη εκθαλέο ε πνιηηηθή εμνπζία είλαη εμίζνπ αζπκβίβαζηε 

θαη κε ηελ παηξηθή θαη κε ηελ δεζπνηηθή εμνπζία, αθνχ ε πξψηε αζθείηαη ζε άηνκα 

πνπ είλαη ηδηνθηήηεο, ε δεχηεξε «πθίζηαηαη κφλν φπνπ ην αλήιηθν παηδί είλαη αλίθαλν 

λα δηαρεηξηζηεί ηε πεξηνπζία ηνπ» (J.Locke, 2010, ζει.227) θαη ε ηειεπηαία φηαλ ηα 

άηνκα δελ έρνπλ ηδηνθηεζία. (J.Locke, 2010, ζει.226-227) 
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Κεθάλαιο: Η Ππονομία 

ην παξφλ θεθάιαην κειεηάηαη ην δήηεκα ηεο πξνλνκίαο. Σεο δπλαηφηεηαο 

δειαδή «ηεο άζθεζεο εμνπζίαο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ρσξίο ξεηή δηάηαμε ηνπ 

λφκνπ θαη κεξηθέο θνξέο αθφκα θαη παξά ηνλ λφκν» (J.Locke, 2010, ζει.216)  

ηελ ινθηαλή αλάιπζε αθφκα θαη ζηηο πνιηηηθέο θνηλσλίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπληαγκαηηζκφ
20

 νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπκθέξνλ ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ (δειαδή ηελ ππεξάζπηζε ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο εθ ηνπ 

θξάηνπο) επαθίεληαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία φηαλ δελ ππάξρεη θάπνηνο ζεηηθφο 

λφκνο πνπ λα θαζνξίδεη ηε απφθαζε ηνπ εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ. Απηφ ζπκβαίλεη 

α)γηαηί νη λνκνζεηηθή εμνπζία δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη 

θαη’ επέθηαζε «λα πξνλνεί γηα ηε ζέζπηζε λφκσλ γηα φια φζα ίζσο απνβνχλ σθέιεκα 

γηα ηελ θνηλφηεηα» (J.Locke, 2010, ζει.215) θαη β)γηαηί ε εθηειεζηηθή εμνπζία σο 

‘εμνπζηνδνηνχκελε’ απφ ηνλ Νφκν ηεο Φχζεο έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη 

απνθάζεηο πνπ σθεινχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ «κέρξηο φηνπ ζπλέιζεη ην λνκνζεηηθφ 

ζψκα» (J.Locke, 2010, ζει.215) θαη λα απνθαζίζεη αλάινγα. Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο 

έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φηαλ ηίζεηαη άκεζα  ζε θίλδπλν ν θπζηθφο λφκνο ηεο 

ζπληήξεζεο ή φπνπ «ε απζηεξή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ» (J.Locke, 2010, ζει.215) είλαη 

δπλαηφλ λα βιάςεη ηε πνιηηηθή θνηλφηεηα, νη απνθάζεηο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο 

ππεξηζρχνπλ θαη ησλ ζεηηθψλ λφκσλ. (J.Locke, 2010, ζει.213, 215-216 θαη 

Γ.Υαξαιακπίδεο, 1985)  

Δμεηάδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο απαληψληαη πνιχ ζπρλά εγεκφλεο 

πνπ ε θνιαθεία ή ιάζε ηνπο νδήγεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνο ηδησηηθφ ηνπο 

φθεινο θαη ζε βάξνο ηνπ ιανχ ηα πξνλφκηα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ν ιαφο κηαο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο θξίλεηε αλαγθαίν «κε ξεηνχο λφκνπο λα 

θαζνξίζεη ην πεξηερφκελν ηεο πξνλνκίαο» (J.Locke, 2010, ζει.217). πνηνο 

ππνζηεξίδεη πσο ε λνκηθή νξηνζέηεζε ηεο πξνλνκίαο κεηψλεη ηα εγεκνληθά 

δηθαηψκαηα ιαλζάλεη δηφηη ε εμνπζία αζθείηαη κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλφηεηαο θαη φρη ελφο κεκνλσκέλνπ αηφκνπ ή 

νκάδαο. (J.Locke, 2010, ζει.217-219) 

ε πεξίπησζε πνπ θαηαπαηψληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο πξνλνκίαο δηαθπβεχνληαο 

ην θαηαπίζηεπκα πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ ιαφ ζηνλ εγεκφλα ηφηε ν ιαφο πξέπεη λα 

πξνζθχγεη ζηνλ νπξαλφ, ψζηε λα αληηζηαζεί ζηηο άλνκεο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο. Σν 

                                                 
20

 Η διάκριςθ τθσ πολιτικισ κυριαρχίασ ςε νομοκετικι και εκτελεςτικι 
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δηθαίσκα απηφ, πνπ αλαιπζεί εθηελψο ζε παξαθάησ θεθάιαην, βαζίδεηαη ζηε αξρή 

πσο ν ίδηνο ν ιαφο έρεη κπνξεί λα αλαηξέζεη ή λα αιιάμεη ηελ αλψηεξε εμνπζία ηνπ 

θξάηνπο, ηελ λνκνζεηηθή. Καη αθνχ ε λνκνζεηηθή θαζνξίδεη ηελ εθηειεζηηθή θαη ηα 

ππνπξγήκαηα ηνπο, ηφηε νξίδεη θαη απηέο ηηο εμνπζίεο ν ιαφο. (J.Locke, 2010, 

ζει.205, 208, 221, βι. επίζεο M.G.Schmidt, 2004, ζει.77)       
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9
ο
 Κεθάλαιο: Η Πολιηική Ανςπακοή 

πσο γλσξίδνπκε είδε απφ πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε ζχζηαζε ηεο πνιηηηθή 

θνηλσλίαο είλαη κηα εξγαιεηαθή πξάμε. Γειαδή δεκηνπξγείηαη κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ νληνηήησλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ πνιηηψλ ηεο 

θνηλφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεζπίζηεθε έλα θαηαπίζηεπκα κεηαμχ πνιηηψλ θαη 

θπβεξλφλησλ, ην νπνίν εμαζθαιίδεη πσο ε εμνπζία πνπ παξαρσξείηαη ζα αζθείηε «γηα 

ην θαιφ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο θαη γηα ηε πεξηθξνχξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο» 

(J.Locke, 2010, ζει.224). ηαλ ην θαηαπίζηεπκα αίξεηαη ηφηε ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ 

πνιίηε θαη θπβεξλήηε ράλεηαη θαη ν ιαφο (ή σο ζψκα ή σο κεκνλσκέλν άηνκν) 

δηθαηνχηαη λα αληηδξάζεη ζηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο (πξνζθπγή ζηνλ νπξαλφ
21

). ην 

παξφλ θεθάιαην ζα εμεηαζηεί ε ζεσξία πνπ αλαπηχζζεη ν J.Locke γηα ην δηθαίσκα 

ηνπ ιανχ ζηελ αλππαθνή απέλαληη ζηηο απνθάζεηο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. (Ν.Υειλη, 

2000, ζει.63, βι. επίζεο M.G.Schmidt, 2004, ζει.76, βι. επίζεο J.Locke, 2010, 

ζει.224, Α.ακαξάο, 2011, Α.Καξακνπδαηίδεο, 2008, ζει.90) 

Ζ δηέλεμε, πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ λνκνζεηηθήο, εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη 

ιανχ, νπζηαζηηθά πξαγκαηψλεηαη, δηφηη θαηαπαηάηαη ην θαηαπίζηεπκα πνπ ζχλαςαλ 

κεηαμχ ηνπο , δηαθηλδπλεχνληαο έηζη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ. κσο νη άλζξσπνη 

ζχκθσλα κε ηελ ζετθή επηηαγή θαη ηνλ Νφκν ηεο Φχζεο δελ κπνξνχλ «λα 

παξακειήζνπλ ηελ ίδηα ηνπο ηελ απηνζπληήξεζε» (J.Locke, 2010, ζει.221). Απηφ 

ζπκβαίλεη, φηαλ επηηξέπεηαη απφ ηε πνιηηηθή εμνπζία, λα ηεζεί ε δσή ηνπο ζε θίλδπλν, 

ε νπνία φλησο ζέηεηαη κε ηελ ζηειίηεπζε ηνπ θαηαπηζηεχκαηνο. Γηα απηφ θαη ε 

αλππαθνή ζπληζηά ιατθφ δηθαίσκα θαη εζηθφ θαζήθνλ ζηελ ινθηαλή ζεσξία. Πέξαλ 

ηνχηνπ ην δηθαίσκα αλππαθνήο λνκηκνπνηείηαη επίζεο δηφηη φιεο νη εμνπζίεο 

(λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή) θαζψο θαη ηα ππνπξγήκαηα ηνπο κπνξνχλ λα 

αλαηξεζνχλ ή λα αιιάμνπλ αλ θαη εθφζνλ ην επηηάμεη ε ιατθή ζέιεζε. (J.Locke, 

2010, ζει.205, 208, 221 βι. επίζεο M.G.Schmidt, 2004, ζει.76-77) 

Σειηθά ε ζχγθξνπζε απηή είλαη αδχλαηνλ λα ιπζεί κε άιινλ ηξφπν πιελ ηεο 

πξνζθπγή ζηνλ νπξαλφ (δηθαίσκα αληίζηαζεο/αλππαθνήο/επαλάζηαζεο
22

), αθνχ δελ 

ππάξρεη κεηαμχ λνκνζεηηθνχ ή εθηειεζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιανχ επίγεηνο θξηηήο, πνπ 

ζα απνθξηζεί γηα ηε νξζφηεηα άζθεζε ηεο εμνπζίαο. (J.Locke, 2010, ζει.220-222, βι. 

                                                 
21

 Το δικαίωμα προςφυγισ ςτον ουρανό ςυχνά απαντάται ςτθ βιβλιογραφία ωσ δικαίωμα 
αντίςταςθσ ι ανυπακοισ ι επανάςταςθσ. 
22

 Το δικαίωμα αντίςταςθσ/ανυπακοισ/επανάςταςθσ χαρακτθρίηεται ωσ το φάρμακο τθσ 
προδομζνθσ εμπιςτοςφνθσ του λάου. Τθσ εμπιςτοςφνθσ αυτισ ποφ παρζδωςε όταν δθμιοφργθςε τθν 
πολιτικι κοινωνία. (J.Dunn, 2000, ςελ.107) 
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επίζεο M.G.Schmidt, 2004, ζει.76, βι. επίζεο F.Chatelet, 1990, ζει.227-228, βι. 

επίζεο Κ.Φπρνπαίδεο, 1999, ζει.200-201βι. επίζεο J.S.McClelland, 1996, ζει.237) 

Χζηφζν είλαη ζχλεζεο λα αζεηείηε ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην ελεξγεηηθά ή 

παζεηηθά θαη ε θπβέξλεζε λα είλαη λφκηκή θαη δίθαηε αλαθνξηθά κε ηνπο ηχπνπο. 

ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί «ε εμνπζία λα δηαζέηεη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο λφκηκεο θπβέξλεζεο, αιιά ζηελ πξάμε» (Α.ακαξάο, 2011) λα αλαηξεί ην 

θνηλσληθφ ζπκβφιαην. (J.Locke, 2010, ζει.247, 257 βι. επίζεο Α.ακαξάο, 2011) 

πγθεθξηκέλα νη παξαβηάζεηο κηα θαηλνκεληθά ζεζκηθήο πνιηηηθήο θνηλσλίαο 

πξαγκαηψλνληαη φηαλ: 

 1.Οη λνκνζέηεο, σο πξφζσπα, είλαη δηαθνξεηηθά, απφ ηα αξρηθά πνπ είραλ 

εθιερζεί απφ ηελ πνιηηηθή θνηλσλία. Χο εθ ηνχηνπ ην αξρηθφ λνκνζεηηθφ ζψκα 

αιινηψλεηαη θαη ε πνιηηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ έλαλ εγεκφλα ή έλα θπζηθφ 

πξφζσπν βάζε λέσλ λφκσλ απφ απηνχο πνπ νξηζηήθαλ ζην θαηαπίζηεπκα ρσξίο 

θακία εμνπζηνδφηεζε. Με ιίγα ιφγηα παξαβηάζεηο ζπκβαίλνπλ φηαλ παξνπζηάδεηαη 

ην θαηλφκελν ηνπ ζθεηεξηζκνχ ή εζσηεξηθή θαηάθηεζεο. (J.Locke, 2010, ζει.244-

246, 256-258 βι. επίζεο Α.ακαξάο, 2011) 

2.Οη θπβεξλήηεο πξνζπαζνχλ λα παξαπνηήζνπλ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ή 

ηνπο κεραληζκνχο αλάδεημεο θαη εθινγήο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ην 

λνκνζεηηθφ ζψκα ζε βάξνο ηνπ ιανχ θαη ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ. (J.Locke, 

2010, ζει.258, βι. επίζεο Α.ακαξάο, 2011) 

3.Ο θπβεξλήηεο ή ην λνκνζεηηθφ ζψκα εθρσξεί ηελ πνιηηηθή εμνπζία ηεο 

θνηλφηεηαο ζε θάπνηα άιιε πνιηηηθή δχλακε. Γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αιιαγή 

ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο άξα θαη ηε θαηαπάηεζε ηνπ θαηαπηζηεχκαηνο. (J.Locke, 

2010, ζει.259, βι. επίζεο Α.ακαξάο, 2011) 

4.Ο θπβεξλήηεο παξαιείπεη ή παξακειεί, λα πινπνηήζεη ηνπο ζεηηθνχο λφκνπο 

ηεο θνηλφηεηαο, νη νπνίνη δηαθπιάζζνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. 

(J.Locke, 2010, ζει.260, βι. επίζεο Α.ακαξάο, 2011) 

5.Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία παξαθσιχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο λνκνζεηηθήο 

ζπλέιεπζεο είηε απφ πιεπξάο ρξνληθήο ζηηγκήο είηε κε ζθνπφ ηε κε εθπιήξσζε ησλ 

ζηφρσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζπγθιήζεθε. (J.Locke, 2010, ζει.258) 

Σν γεγνλφο είλαη πσο ην δηθαίσκα ηεο αλππαθνήο δε απνηειεί κηα εχθνιε 

ππφζεζε γηα ηα άηνκα, πνπ απαξηίδνπλ ηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα, δηφηη «δεκηνπξγεί 

αλαζηαηψζεηο, πξνθαιεί βία, επηθέξεη θπξίσο δηαθνπή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ζέηεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ζε θίλδπλν» (Π.Κηηξνκειίδεο, ζει.80). Γη’ απηφ θαη ν 
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J.Locke ζπκβνπιεχεη ηνπο πνιίηεο λα έρνπλ κεγάιε ππνκνλή απέλαληη ζηηο 

θαηαρξήζεηο ησλ θπβεξλψλησλ θαη λα επαλαζηαηνχλ κφλν φηαλ πιένλ δελ ππάξρεη 

θακία άιιε δηέμνδνο. Γηφηη είλαη πην αζθαιέο αλά πεξηφδνπο νξηζκέλνη πνιίηεο λα 

θηλδπλεχνπλ απφ ηηο παξαβηάζεηο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο παξά ε αλαηξνπή ελφο 

ζπγθξνηεκέλνπ θξάηνπο λα ζπληζηά κηα εχθνιε ππφζεζε γηα ηνλ θαζέλα. 

(Π.Κηηξνκειίδεο, ζει.79-81, βι. επίζεο Α.Μ.ππξνπνχινπ, ζει.11, βι. επίζεο 

J.Locke, 2010, ζει.250)    

Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη πσο δε ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ ζπλζήθεο άκεζεο θαη 

έκκεζεο, πνπ αηηηνινγνχλ ηελ αληίζηαζε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηελ απζαίξεηε 

εμνπζία. πγθεθξηκέλα νη πνιίηεο πξέπεη λα αζθήζνπλ ην πνιηηηθφ δηθαίσκα ηεο 

πξνζθπγήο ηνπο ζηνλ νπξαλφ φηαλ:  

1.Ζ πνιηηηθή εμνπζία ηεο θνηλσλίαο ζθεηεξίδεηαη ηελ ηδηνθηεζία ησλ άιισλ, 

πξνδίδνληαο ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην θαη αδηαθνξψληαο γηα ηα πεξηζζφηεξα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα πξνλφκηα, πνπ απνιακβάλνπλ απφ ηνλ λφκν ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο πνιίηεο. (J.Locke, 2010, ζει.244, 270, 261)   

2.«Γηαπηζηψλεηαη εθηεηακέλε αλνκία, σο απνηέιεζκα ακέιεηαο εθαξκνγήο ησλ 

ππαξρφλησλ λφκσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο». (Α.ακαξάο, 2011) 

3.Ζ εθηειεζηηθή θαη ε λνκνζεηηθή εμνπζία θαπειεχνληαη θαη μνδεχνπλ «ηνπο 

πφξνπο πνπ ηνπο εκπηζηεχνληαη νη πνιίηεο». (Α.ακαξάο, 2011) 

4.Έλαο δεκφζηνο αμησκαηνχρνο αζθήζεη βία ζε έλα πνιίηε αθφκα θαη αλ έρεη 

ηελ εληνιή θαη ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Γηφηη ε πνιηηηθή 

εμνπζία πνπ δφζεθε ζηνλ θπβεξλήηε απφ ηνλ ζεηηθφ λφκν δελ ηνλ δηθαηνδνηεί λα 

εμνπζηνδνηεί νπνηνλδήπνηε λα αζθεί βία ζε θάπνηνλ άιινλ πνιίηε αθνχ ε 

λνκηκνπνίεζε κηαο πξάμε δελ γίλεηε ιφγσ θάπνηνπ παξαγγέικαηνο αιιά εμαηηίαο ηεο 

ίδηαο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. (J.Locke, 2010, ζει.250-251) 

5.Κηλδπλέπεη άκεζα ε δσή ηνπ πνιίηε απφ ηελ άζθεζε απζαίξεηεο βίαο, ελψ 

παξάιιεια δελ δίλεηαη ηνπ ε δπλαηφηεηα απφ ρξνληθή άπνςε λα θαηαθχγεη ζηα 

δηθαζηήξηα. (J.Locke, 2010, ζει.252) 

6.Καηαζηξαηεγείηαη απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε λα 

ππεξαζπηζηεί λνκηθά ηηο ππνζέζεηο ηνπ ελψ παξάιιεια νη άλνκεο πξάμεηο ηεο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη έλα λέν status quo. (J.Locke, 2010, ζει. 252-253) 

7.Ζ εθηειεζηηθή ή λνκνζεηηθή εμνπζία δε ιεηηνχξγεη πξνο φθεινο ηεο 

πνιηηηθήο θνηλφηεηαο άιια πξνο ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ νθειψλ ή ζπκθεξφλησλ 

ηξίησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα δηαθπβέξλεζεο φπνπ  ε εμνπζία 
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αληηβαίλεη ηνπο ζεηηθνχο λφκνπο πξάηηνληαο ν θπβεξλψλ πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαη φρη ζπκθσλά κε ηηο αξρέο ηνπ θαηαπηζηεχκαηνο 

είλαη ην ηπξαλληθφ θαζεζηψο
23

.  (J.Locke, 2010, ζει. 253-254, 246-247) 

8.Σεζνχλ ζε θίλδπλν ηα θπζηθά δηθαηψκαηα (δσή, ειεπζεξία, ηδηνθηεζία) 

αθφκα θαη ε ζξεζθεία ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ πνιηηηθή 

θνηλσλία. (J.Locke, 2010, ζει. 253) 

9.Ζ θαηαζηξαηήγεζε απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία ησλ θπζηθψλ δηθαησκάησλ 

ιίγσλ αηφκσλ ηεο θνηλσλίαο έρεη επηπηψζεηο ζην ζχλνιν ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. 

(J.Locke, 2010, ζει. 253) 

10.Δμαηηίαο ηεο δηθαησκαηηθήο δχλακεο θαη πινχηνπ ν άξρσλ ή έλαο 

αμησκαηνχρνο ζεσξεί πσο δηθαηνχηαη λα κεηαρεηξηζηεί απζαίξεηε βία πξνο ηνπ 

ππφινηπνπο πνιίηεο. (J.Locke, 2010, ζει. 248-249) 

11.Έλαο άξρσλ θαηαιχζεη κε ηε βία ηελ λνκνζεηηθή εμνπζία δειαδή «ηελ 

δηαηηεζία, ζηελ νπνία νη πάληεο είραλ ζπγθαηαζέζεη γηα ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ 

δηαθνξψλ ηνπο θαη ηελ απνθπγή» (J.Locke, 2010, ζει. 266-267) ηνπ αλακεηαμχ ηνπο 

πνιέκνπ ηφηε νπζηαζηηθά «ζέηεη έκπξαθηα ηνλ εαπηφλ ηνπ ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε κε 

ηνλ ιαφ ηνπ, δηαιχζεη ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο αθήζεη αλ ακπλζνχλ φπσο ακχλεηαη ν 

θαζέλαο ζηε θπζηθή θαηάζηαζε» (J.Locke, 2010, ζει. 250). 

Πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ ν J.Locke μεθαζαξίδεη πσο δηθαίσκα 

αληίζηαζεο έλαληη ηνπ θπβεξλεηηθνχ απηαξρηζκνχ έρνπλ κφλν φζνη είλαη πιήξεο 

κέιε ηεο θνηλσλίαο, δειαδή είλαη ηδηνθηήηεο γεο ή πιηθψλ αγαζψλ, δηφηη «εηζέξρνληαη 

ζε πνιηηηθή θαηάζηαζε γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο» 

(Α.Καξακνπδαηίδεο, 2008, ζει.90). πγθεθξηκέλα αλαθέξεη πσο νη εξγάηεο σο άινγα 

άηνκα δελ είλαη ζε ζέζε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ πνιηηηθά, ελψ ην δηθαίσκα 

αλππαθνήο ζπληζηά απνηέιεζκα έιινγεο θξίζεο. Μάιηζηα ε αλππαθνή ηνπο 

«πξνζβάιιεη ηνλ ζεβαζκφ πνπ νη θησρνί νθείινπλ» (Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, 

ζει.299) ζηνπο αλψηεξνπο ηνπο. (M.G.Schmidt, 2004, ζει.77, βι. επίζεο 

Κ.ΜΠ.Μαθθέξζνλ, 1986, ζει.298-303, 306, βι. επίζεο Α.Καξακνπδαηίδεο, 2008, 

ζει.90) 

Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα πεη πσο ε πνιηηηθή αλππαθνή ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη αηηία πνιιαπιψλ ιατθψλ εμεγέξζεσλ. κσο ν J.Locke απαληάεη πσο δε 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο δηφηη θαη απηέο αλαθέξνπλ πσο φηαλ 

                                                 
23

 Όλεσ οι μορφζσ διακυβζρνθςθσ δφναται να καταςτρατθγιςουν το κοινωνικό ςυμβόλαιο. .(J.Locke, 
2010, ςελ.247) 



Ρέθυμνο 2016 Σελίδα 81 
 

ζηνλ ιαφ αζθείηαη απζαίξεηε εμνπζία, απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζπαζεί ζε θάζε 

επθαηξία λα ιπζεί απφ ηνλ δπγφ. Δπηπιένλ δειψλεη πσο ν ιαφο δελ πξέπεη λα 

επαλαζηαηεί γηα θάζε κηθξφ παξάπησκα ζην νπνίν κπνξεί λα ππνπέζεη ε πνιηηηθή 

εμνπζία. Αληίζεηα ζα πξέπεη λα ππνκέλεη θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηάρξεζε 

ηεο εμνπζίαο ηείλεη λα παγησζεί θαη λα βιάςεη ην ζχλνιν ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο λα 

επαλαζηαηεί. Σέινο ηζρπξίδεηαη πσο αθνχ ν ιαφο επαλαζηαηήζεη ζα έρεη πιένλ 

εκπεηξία απφ ηα πξνεγνχκελα ιάζε ηνπ έηζη ην λέν θαηαπίζηεπκα θαη ην λέν 

λνκνζεηηθφ ζψκα ζα είλαη αξηηφηεξν απφ ην πξνεγνχκελν δηφηη ζα έρνπλ ιεθζεί 

ππφςε ηα παιηφηεξα ιάζε. πλεπψο ην δηθαίσκα ηεο πνιηηηθήο αλππαθνήο νδεγεί 

αλακθίβνια ζηελ δεκηνπξγία θξαγκψλ ζε λέεο εμεγέξζεηο δηφηη απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ιαφ φρη ελάληηα ζε πξφζσπα αιιά ελάληηα ζηε πνιηηηθή 

εμνπζία.     

  Παξά ην γεγνλφο πσο ν J.Locke απνθεχγεη λα αλαθεξζεί εθηελψο ζηα φξηα 

ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο άλνκεο αλππαθνήο, ην δηθαίσκα 

αληίζηαζεο, πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνπο πνιίηεο, ελάληηα ζηελ άλνκε εμνπζία «είλαη 

ηδηαίηεξα επαλαζηαηηθφ» (M.G.Schmidt, 2004, ζει.76) θαη πξσηνπνξηαθφ απφ 

πνιηηηθή ζθνπηά, ηδηαίηεξα γηα ηελ επνρή ηνπ J.Locke, ελψ απαληάεη ζηηο δηάθνξεο 

απνιπηαξρηθέο ζεσξίεο. Υσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκάλεη πσο ε ξηδνζπαζηηθφηεηα ηεο 

ινθηαλήο ζεσξίαο νδεγεί ζηελ αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

θνηλσληθνπνιηηηθννηθνλνκηθνχ ζρεκαηηζκνχ. (Ν.Υειλη, 2000, ζει.64, βι. επίζεο 

M.G.Schmidt, 2004, ζει.76-77, βι. επίζεο (archive.gr, 2010), βι. επίζεο 

Π.Κηηξνκειίδεο, ζει.78)       
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Ανηί Δπιλόγος 

Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ J.Locke εληάζζεηαη δίρσο άιιν ζηηο ζεσξίεο ηνπ 

θπζηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ θηιειεχζεξνπ αηνκηθηζκνχ. Χο γελλήηνξαο ηεο 

θηιειεπζεξηζκνχ ηνπ 17
νπ

 θαη 18
νπ

 αηψλα εδξαίσζε κηα πνιηηηθή ζεσξία 

πεξηνξηζκέλεο θξαηηθήο εμνπζίαο κε ζθνπφ λα παξέρεη ην ηδενινγηθφ επηζηέγαζκα 

ψζηε λα αλαπηπρηεί «ην λέν ζχζηεκα θνηλνβνπιεπηηθήο θπξηαξρίαο πνπ εγθαζηδξχζεθε 

ζηελ Αγγιία» κεηά ηελ Έλδνμε Δπαλάζηαζε. (E. M. Burns, 2006)  

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ηα άηνκα σο έιινγα φληα ζηε θπζηθή 

θαηάζηαζε είλαη ειεχζεξα θαη ίζα κεηαμχ ηνπο θαη ππνρξενχληαη λα πξνζηαηεχνπλ 

ηελ δηθηά ηνπο δσή, ειεπζεξία θαη ηδηνθηεζία αιιά θαη ησλ άιισλ. ηελ θαηάζηαζε 

απηή δελ πθίζηαηαη θακία δηαθπβέξλεζε ή θάπνηαο κνξθήο θξαηηθή εμνπζία. Σν 

δίθαην θαη νη λφκνη εθπήγαδαλ απφ ην Νφκν ηεο Φχζεο θαη θάζε άηνκν κε γλψκνλα 

απηφλ πξνζηάηεπε ηα θπζηθά ηνπ δηθαηψκαηα (δσή, ειεπζεξία, πεξηνπζία). Δληνχηνηο 

ηα θπζηθά δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ ζηελ θαηάζηαζε απηή δελ παχνπλ λα  

παξαβηάδνληαη κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζε θαηάζηαζε πνιέκνπ.  

Γηα λα πεξηθξνπξήζνπλ νη άλζξσπνη ηα θπζηθά δηθαηψκαηα ηνπο είηε 

λννχληαη σο δσή, ειεπζεξία θαη ηδηνθηεζία είηε σο αγαζά θαη γε εγθαζίδξπζαλ 

πνιηηηθέο θνηλσλίεο δεκηνπξγψληαο θξάηνο, κεηαβηβάδνληαο κφλν ηελ εθηειεζηηθή 

εμνπζία ηνπ θπζηθνχ λφκνπ. Ζ κεηαβίβαζε αχηε πξαγκαηψζεθε κέζα απφ θνηλή 

ζπλαίλεζε (ξεηή ή ζησπεξή) ζπλάπηνληαο κεηαμχ ηνπο ηα άηνκα έλα θνηλσληθφ 

ζπκβφιαην. Μάιηζηα ν  J.Locke επηζεκαίλεη πσο αλ ε θπβέξλεζε θαηαζηξαηεγήζεη 

ηνπ θνηλσληθφ ζπκβφιαην ηφηε νη πνιίηεο δηθαηνχληαη λα θαηαξγήζνπλ ηελ 

ηπξξεληθή/απνιπηαξρηθή απηή θπβέξλεζε θαη λα επαλαζηαηήζνπλ.  

Δλ θαηαθιείδη παξαηεξείηαη πσο ν J.Locke ζην ζχλνιν ηνπ έξγν ηνπ ζηνρεχεη 

ζηε πξνζηαζία ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο κε θάζε ηξφπν, κέζν θαη ζθνπφ θαη φρη ζηελ 

θνηλσληθή επηαμία θαη πξφνδν φπσο αξρηθά δηαθεξχζζεη.    
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