
23. Ο χαρακτήρας  
ενός νεότερου ευρωπαϊκού κράτους

1
Προτίθεμαι να ξοδέψω αυτό το τρίμηνο με την ανάλυση της τελευταίας 
από τις πολιτικές εμπειρίες τις οποίες ξεκινήσαμε να μελετάμε: εκείνη 
της νεότερης Ευρώπης.

2
Κατά την διάρκεια των τελευταίων τεσσερισήμισι αιώνων, ένα συγκε-
κριμένο είδος πολιτικού συνεταιρισμού, ένας συγκεκριμένος τρόπος 
εμπλοκής στην πολιτική δραστηριότητα, ένα συγκεκριμένο πολιτικό 
λεξιλόγιο και ένα συγκεκριμένο ύφος του κυβερνάν και του κυβερνάσθαι 
αναδύθηκαν στην Ευρώπη. 

Ονομάζεται, ορθώς, ‘νεότερο ευρωπαϊκό κράτος’. Και αποτελεί το 
πεδίο αναφοράς και το ερέθισμα ολόκληρης της νεότερης ευρωπαϊκής 
πολιτικής σκέψης. 

Το εν λόγω είδος πολιτικού συνεταιρισμού (το είδος στο οποίο κι 
εμείς οι ίδιοι ανήκουμε) άρχισε να εμφανίζεται στην Ευρώπη κατά τον 
ύστερο 15ο αιώνα. Νέα ‘κράτη’ του είδους συνεχίζουν να εμφανίζονται 
και στις δικές μας ημέρες. Το πρότυπο έχει ευρύτατα αντιγραφεί εκτός 
Ευρώπης. 

Για τον λόγο αυτόν, δεν νομίζω ότι θα ήταν υπερβολικό να θεωρή-
σουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτούς τους Νεότερους Χρόνους 
συνθέτει μια συγκεκριμένη πολιτική εμπειρία διαφορετική από, αλλά 
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συγκρίσιμη με, την πολιτική εμπειρία που δημιούργησε την πόλιν της 
αρχαίας Ελλάδας, για παράδειγμα. 

Και όπως η πολιτική εμπειρία της αρχαιοελληνικής πόλεως έχει μια 
μοναδικότητα στον χαρακτήρα της παρά το γεγονός ότι ο κόσμος της 
αρχαιοελληνικής πόλεως απαρτιζόταν από πολλές πόλεις που ήταν 
από μερικές απόψεις διαφορετικές μεταξύ τους, έτσι και στην πολιτική 
εμπειρία του νεότερου ευρωπαϊκού κράτους μπορούμε να διακρίνουμε 
μια μοναδικότητα χαρακτήρα παρά το γεγονός ότι η νεότερη Ευρώπη 
απαρτίζεται από πολλά κράτη που είναι από μερικές απόψεις διαφορε-
τικά μεταξύ τους. 

Θέλω σήμερα να προσπαθήσω να σας περιγράψω εκείνο που θα 
ονομάσω ‘χαρακτήρα’ ενός νεότερου ευρωπαϊκού κράτους: τον κοινό 
‘χαρακτήρα’ που μοιράζονται οι πολιτικοί συνεταιρισμοί της νεότερης 
Ευρώπης. 

3
Υπάρχουν δύο πολλοί γενικοί τρόποι κατανόησης του εν λόγω χαρα-
κτήρα, οι οποίοι πιστεύω ότι είναι λανθασμένοι και τους οποίους θέλω, 
πρώτα, να βάλω στην άκρη.

(1) Μερικοί ερμηνευτές του νεότερου ευρωπαϊκού κράτους έχουν προ-
τείνει ότι μοιάζει τόσο πολύ προς την αρχαιοελληνική πόλιν, ώστε έχει 
νόημα να τοποθετούμε το αρχαίο με το νεότερο μαζί και να κάνουμε 
έτσι λόγο για μια αρχαία-νεότερη πολιτική εμπειρία σε αντιδιαστολή 
προς την μεσαιωνική Ευρώπη. 

Τούτο πιστεύω ότι είναι μέγα λάθος. 
Οι συνθήκες ανάδυσης των νεότερων ευρωπαϊκών κρατών και 

τα υλικά από τα οποία αυτά συντέθηκαν, είναι εντελώς ανόμοια από 
εκείνα οποιασδήποτε αρχαιοελληνικής πόλεως. Πιστεύω ότι η νεό-
τερη ευρωπαϊκή πολιτική είναι εντελώς ακατανόητη, εκτός εάν την 
δούμε να αναδύεται από τον Μεσαίωνα. Το γενεαλογικό δένδρο όλων 
των νεότερων ευρωπαϊκών κρατών είναι, πέραν κάθε αμφιβολίας,  
μεσαιωνικό. 

(2) Ορισμένες φορές λέγεται ότι το νεότερο ευρωπαϊκό κράτος έχει 
διακριτό χαρακτήρα, επειδή αποτελεί έργο ενός σχεδιαστή ή (πιο πει-
στικά) πολλών σχεδιαστών, που όλοι τους εργάστηκαν με βάση κοινές 
προδιαγραφές. 
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Η δικαιολογία γι’ αυτήν την άποψη βρίσκεται στο γεγονός πως τα 
κράτη της νεότερης Ευρώπης δεν αναδύθηκαν όλα την ίδια χρονική στιγμή 
και πως οτιδήποτε επιτυγχανόταν σε ένα από αυτά, το εμιμείτο μερικές 
φορές κάποιο άλλο. 

Πρόκειται όμως για σαθρή δικαιολογία. Όπως μάλιστα το αντιλαμ-
βάνομαι ο ίδιος, δεν σχεδιάστηκε ποτέ και από κανέναν. Η πολιτική 
κατοικία στην οποία κατοικούμε, δεν είχε ποτέ αρχιτέκτονα. 

Ένα νεότερο ευρωπαϊκό κράτος είναι, βεβαίως, προϊόν ανθρώπινων 
επιλογών και δραστηριοτήτων – δεν προέκυψε από τον ουρανό. Πρέπει 
όμως να γίνει κατανοητό ως σωρευτικό αποτέλεσμα όλων των προσω-
ρινών και συγκυριακών ενεργειών (τόσο των ‘αποτυχιών’, όσο και των 
‘επιτυχιών’) αυτών των αιώνων ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Η πορεία και κατεύθυνση της νεότερης ευρωπαϊκής πολιτικής δρα-
στηριότητας αποτελείται από τα ίχνη εκείνων που ενεπλάκησαν στην 
πολιτική – τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. 

Μερικά ίχνη χαράχθηκαν βαθιά και παραμένουν διακριτά, ένα προς 
ένα. Άλλα έχουν θαμπώσει και χαθεί από το πέρασμα τόσων ποδιών 
που βάδιζαν προς εκείνη ή την άλλη κατεύθυνση. 

Όλα όμως είναι χνάρια ανθρώπων, οι οποίοι, αναπόφευκτα, είχαν 
άγνοια οποιουδήποτε τελικού στόχου, οι οποίοι καθοδηγούντο από 
τις άμεσες περιστάσεις τους και των οποίων οι σκοποί και οι επιλογές 
συχνά μεταβάλλονταν ή ματαιώνονταν από τους σκοπούς και τις επι-
λογές άλλων. 

Παρά ταύτα, η πολιτική εμπειρία της νεότερης Ευρώπης δεν πρέπει 
να γίνει κατανοητή ως ακολουθία άσκοπων επιλογών. 

Κατά την αντίληψή μου, η πορεία αυτής της πολιτικής εμπειρίας 
μοιάζει περισσότερο με τις τύχες και τις περιπέτειες ενός ανθρώπου, 
του οποίου ο χαρακτήρας (όπως ο χαρακτήρας όλων μας) καταλήγει 
να συντίθεται από περιορισμένο φάσμα προδιαθέσεων και του οποίου 
οι δραστηριότητες αποτελούνται από αποκρίσεις, σύμφωνα με αυτές 
τις προδιαθέσεις, στις περιστάσεις που συναντά. 

Μερικές από αυτές τις προδιαθέσεις είναι, φυσικά, ισχυρότερες 
από άλλες – και σε καμία περίπτωση δεν τείνουν όλες προς την ίδια 
κατεύθυνση. 

Το νεότερο ευρωπαϊκό κράτος, λοιπόν, πρέπει να γίνει κατανοητό 
ως το είδος πολιτικού συνεταιρισμού που αναδύθηκε κατά τους τε-
λευταίους τεσσερισήμισι αιώνες από τις συνθήκες της μεσαιωνικής 
πολιτικής. 
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Τα δε διαφορετικά ιδιώματά του που αντιστοιχούν στα διαφορετικά 
κράτη της νεότερης Ευρώπης, αντιπροσωπεύουν, επί το πλείστον, ένα 
ενιαίο σύνολο πολιτικών προδιαθέσεων που αναπτύχθηκαν σε μεσαιω-
νικές εμπειρίες οριακά διαφορετικές. 

4
Η πολιτική εμπειρία της νεότερης Ευρώπης αρχίζει με μια σημαντική 
προσθήκη στο ευρωπαϊκό πολιτικό λεξιλόγιο, την λέξη ‘κράτος’: στέιτ 
(state), λ’ ετά (l’ état), στάτο (stato). Είναι μια λέξη για μια καινούργια 
πολιτική εμπειρία. 

Η λέξη αυτή εκπορευόταν από την λατινική λέξη στάτους (status). Και 
όπως το στάτους, έτσι κι αυτή δεν ήταν αρχικά πολιτικός όρος. Σήμαινε 
την οποιαδήποτε ‘κατάσταση’, αλλά ιδιαίτερα την ‘κοινωνική’ κατάσταση. 

Όταν οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν την λέξη στάτους πολιτικά, το 
έδειχναν προσδιορίζοντάς την με μια άλλη λέξη: έτσι, στάτους κιβιτάτις 
σήμαινε την ‘πολιτική κατάσταση’ ή ‘το καθεστώς’ της ρωμαϊκής κοι-
νότητας. 

Πολιτικά, στην αγγλική γλώσσα, η λέξη στέιτ αποτελεί σύντμηση 
μιας παλιότερης λέξης – εστέιτ (estate). Στην γαλλική, δεν υπήρξε καμία 
τέτοια σύντμηση: το λ’ ετά συνέχισε να χρησιμοποιείται για να δηλώνει, 
ταυτόχρονα, και το αγγλικό στέιτ και το αγγλικό εστέιτ. 

Η αγγλική λέξη εστέιτ στον Μεσαίωνα είχε διάφορες σημασίες. Σε 
ό,τι μας αφορά, πάντως, δύο είναι πιο κρίσιμες από τις άλλες. 
• Εστέιτ = η περιουσία ενός ανθρώπου και ιδιαίτερα η γη που κατείχε 

ή του ανήκε, π.χ. η ‘τιμαριωτική περιουσία’. 
• Εστέιτ = το στάτους ή η κατάσταση ενός ανθρώπου μέσα στον κόσμο. 

Όθεν η έκφραση ‘η ανθρώπινη κατάσταση’ (όπως την αποκαλούσε ο 
Μονταίνιος). Και, πιο στενά, η κατάσταση ή η ‘θέση’ ενός ανθρώπου 
μέσα στην κοινωνία του. 

Έτσι, κάθε μία από τις διακριτές ‘βαθμίδες’ σε μια μεσαιωνική κοινωνία 
αναγνωριζόταν ότι αποτελούσε εστέιτ, μια ‘νομοκατεστημένη τάξη’, 
και ότι αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένη κοινωνική θέση. 

Υπήρχε το ‘βασιλικό στάτους’ – η ‘κατάσταση’ να είναι κανείς βα-
σιλιάς. Υπήρχε το στάτους των ευγενών και το στάτους των ιπποτών. 
Υπήρχε το στάτους των ‘κληρικών’ ή εκκλησιαστικό στάτους. Και 
(σύμφωνα με τον γαλλικό τρόπο ομιλίας) υπήρχε ένα Τιέρ Ετά (Tiers 
État), η Τρίτη Τάξη – η ‘κατάσταση’ ή το στάτους του ελεύθερου, εκτός 
φεουδαρχικής οργάνωσης, κατοίκου της πόλης. 



Ο χαρακτήρας ενός νεότερου ευρωπαϊκού κράτους 389

Τώρα, όταν η πολιτική λέξη στέητ αναδύθηκε από την λέξη εστέιτ 
τον 16ο αιώνα, έφερε μαζί της και τις δύο αυτές σημασίες, προσθέτο-
ντας μια τρίτη. 
1. Στέητ-‘Κράτος’ = μια εδαφική περιοχή, κατ’ αναλογία μιας ‘κτη-

ματικής ιδιοκτησίας’. Για παράδειγμα, η έκφραση δη μάνορ οβ 
Ίνγκλαντ (the manor of England), ‘το φέουδο της Αγγλίας’, βρι-
σκόταν σε χρήση τον 16ο αιώνα για να δηλώσει ολόκληρη την 
εδαφική επικράτεια της Αγγλίας, νοούμενη ως ενιαίο γαιοκτητικό 
‘φέουδο’.

2. Στέητ-‘Κράτος’ = ο ηγεμόνας και ο μηχανισμός της διακυβέρνησης. 
Αυτή η σημασία εκπορευόταν εν μέρει από την ιδέα ότι το ‘βασι-
λικό στάτους’, η κατάσταση του να είναι κανείς βασιλιάς, ήταν το 
κατεξοχήν εστέιτ, και εν μέρει από την ταύτιση γαιοκτησίας και 
ηγεμόνα. Στον Σαίξπηρ, για παράδειγμα, η λέξη ‘Γαλλία’ μπορεί 
να σημαίνει και ‘βασιλιάς της Γαλλίας’ και ‘χώρα της Γαλλίας’.

3. Στέητ-‘Κράτος’ = ένας συνεταιρισμός ανθρώπινων όντων σε σχέση 
με την πολιτική δραστηριότητα, καθώς και με εκείνα τα ζητήματα 
με τα οποία θεωρείται ότι ασχολείται η πολιτική δραστηριότητα: 
εργαλεία διακυβέρνησης, πολιτικές και νόμους. Είναι η τυπική 
λέξη για έναν πολιτικό συνεταιρισμό. Και διακρίνεται, εξ αυτού 
του λόγου, από λιγότερο τυπικές, μη πολιτικές, λέξεις, όπως η 
λέξη ‘χώρα’.

Έτσι, η πολιτική εμπειρία της νεότερης Ευρώπης είναι η εμπειρία της 
δημιουργίας, του βιώματος, της διακυβέρνησης και της κατανόησης 
ενός νέου είδους πολιτικού συνεταιρισμού. 

Και όποτε λέγεται (με κάποια υπερβολή) ότι δεν υπήρχε ‘κράτος’ 
στην μεσαιωνική Ευρώπη, αυτό που σημαίνει είναι ότι το συγκεκριμέ-
νο είδος πολιτικού συνεταιρισμού που χαρακτηρίζει τους Νεότερους 
Χρόνους, δεν έχει ακριβή αντιστοιχία στους Μέσους Χρόνους. 

5
Τα κύρια γνωρίσματα αυτού του είδους πολιτικού συνεταιρισμού που 
κατέληξε να ονομάζεται κράτος, είναι: 

(1) Συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Αυτό που στην νεότερη Ευρώπη 
και αλλού στον κόσμο αναγνωρίζεται ως ‘κράτος’, είναι, κατά πρώτον, 
μια επακριβώς καθορισμένη εδαφική επικράτεια. 
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Κανονικά, αυτή η εδαφική επικράτεια είναι συνεχής. Υπάρχουν όμως 
εξαιρέσεις: π.χ. η Αλάσκα δεν συνδέεται εδαφικά με τις ΗΠΑ, ενώ το 
Πακιστάν, Ανατολικό και Δυτικό, είναι εδαφικά ασυνεχές.1

Η εδαφική επικράτεια καθορίζεται από σύνορα, τα οποία έχουν κατα-
λήξει να χαράσσονται ακριβέστατα, βάσει ακριβέστατων χαρτών. Όπου 
τέτοια όρια περιλαμβάνουν θάλασσα, περιλαμβάνεται στην εδαφική 
επικράτεια ενός κράτους μια καθορισμένη περιοχή ‘χωρικών υδάτων’. 
Πιο πρόσφατα, περιλαμβάνεται επίσης ο λεγόμενος ‘εναέριος χώρος’, 
ο οποίος βρίσκεται πάνω από την εδαφική επικράτεια και ο οποίος κα-
θορίζεται με παρόμοιο τρόπο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την εδαφική 
επικράτεια ενός νεότερου κράτους, είναι όσο πιο ακριβές μπορεί να γίνει. 

Επιπλέον, στην νεότερη Ευρώπη δεν υπάρχει τμήμα εδάφους που 
να μην ανήκει σε κάποιο κράτος.

(2) Το δεύτερο γνώρισμα ενός νεότερου κράτους έχει να κάνει με τον 
χαρακτήρα όσων κατοικούν εντός της εδαφικής του επικράτειας. 

Γενικεύοντας, στην νεότερη Ευρώπη κάθε άνθρωπος ανήκει σε ένα 
κράτος και ουδείς μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από ένα κράτη. Κατά 
το πλείστον δε, όσοι ανήκουν σε ένα κράτος, ζουν εντός της εδαφικής 
του επικράτειας. 

Έτσι, ένα νεότερο ευρωπαϊκό κράτος δεν επιτρέπει αναγνώριση νο-
μαδικών εθίμων και δεν θα μπορούσε να είχε αναδυθεί προτού οι λαοί 
της Ευρώπης χάσουν τις μεταναστευτικές τους ορμές, που επικρατούσαν 
καθ’ όλη την διάρκεια ενός μεγάλου μέρους των Μέσων Χρόνων. Αυτή 
είναι μία από τις δυσκολίες τις οποίες είχε το εν λόγω πρότυπο πολιτικού 
συνεταιρισμού κατά την εφαρμογή του εκτός Ευρώπης – για παράδειγμα, 
στην Αφρική και στον αραβικό κόσμο, όπου υπάρχουν ακόμη νομάδες. 

(3) Ωστόσο, τα ανθρώπινα συστατικά μέρη ενός νεότερου ευρωπαϊκού 
κράτους έχουν κάτι που τα ξεχωρίζει, πέρα από την τυπική διαβίωση 
εντός μιας συγκεκριμένης εδαφικής επικράτειας. 

Απολαμβάνουν, από κοινού, ένα (όπως θα μπορούσε να ονομαστεί) 
ιδιαίτερο συναίσθημα αλληλεγγύης.

Τώρα, το συναίσθημα αλληλεγγύης χάρη στο οποίο τα μέλη ενός 
νεότερου ευρωπαϊκού κράτους συνθέτουν μια ιδιαίτερη συλλογικότητα 

1. Μέχρι το 1971, το ενιαίο αλλά εδαφικά ασυνεχές Πακιστάν περιλάμβανε το 
Δυτικό (σημερινό Πακιστάν) και το Ανατολικό (σημερινό Μπανγκλαντές). [Σ.τ.Μ.]
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ανθρώπινων όντων, είναι πολύ πιο εύκολο να το διακρίνουμε παρά το να 
το ορίσουμε. Όπως μάλιστα θα δούμε, ένα από τα μεγάλα εγχειρήματα της 
νεότερης ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης έχει να κάνει με τις προσπάθειες 
κατανόησης και ερμηνείας του. Πρόκειται για εγχείρημα, που μπορεί να 
μας θυμίσει την προσπάθεια του Αριστοτέλη να διακρίνει την φύση μιας 
πόλεως και να την ξεχωρίσει από άλλες ανθρώπινες συλλογικότητες. 

Πρέπει να εξετάσουμε, αργότερα, ποιες σκέψεις έχουν διατυπωθεί 
για το συναίσθημα αλληλεγγύης το οποίο απολαμβάνουν τα μέλη 
ενός νεότερου ευρωπαϊκού κράτους. Τρία όμως πράγματα μπορούν 
να ειπωθούν γι’ αυτό.

Πρώτον, δεν βασίζεται ούτε σε πίστη περί κοινού αίματος, ούτε σε 
κοινή γλώσσα, ούτε σε κοινές θρησκευτικές δοξασίες – παρότι κάθε 
ένα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι παρόν και να συνεισφέρει. 
Είναι λιγότερο συγκεκριμένο και λιγότερο ισχυρό από το συναίσθημα 
αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει μια φυλή, και δεν συνεπάγεται τον ίδιο 
βαθμό ομοιογένειας σε όσους μετέχουν σε αυτό. 

Δεύτερον, είναι ένα μοναδικό είδος συναισθήματος αλληλεγγύης. 
Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν αυτούς τους πολι-
τικούς συνεταιρισμούς να ξεχωρίζουν τόσο έντονα από όλους τους 
προηγούμενους. Καθώς μάλιστα το κάθε νεότερο ευρωπαϊκό κράτος 
είναι προϊόν συγκυρίας, έχει δημιουργήσει αυτό το συναίσθημα στο 
δικό του ιδιαίτερο ιδίωμα. 

Τρίτον, όπως η πρώιμη ιστορία όλων των νεότερων ευρωπαϊκών 
κρατών ήταν κατά κύριο λόγο στραμμένη στην ενοποίηση των εδαφικών 
τους επικρατειών, το ίδιο στραμμένη ήταν και στην προαγωγή αυτού 
του συναισθήματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών τους. 

Παρά ταύτα, είναι χαρακτηριστικό των νεότερων ευρωπαϊκών κρα-
τών ότι αυτή η αλληλεγγύη παρέμεινε πάντοτε περιορισμένη. Όπως η 
Ευρώπη είναι (και στους Νεότερους Χρόνους πάντοτε αγωνίστηκε να 
είναι) μια πληθώρα ανεξάρτητων κρατών, έτσι και κάθε ένα από αυτά 
τα κράτη έχει, με χαρακτηριστικό τρόπο, μια εσωτερική ποικιλία που 
θέτει όρια στην αλληλεγγύη του. 

Αυτή η εσωτερική ποικιλία, που απουσίαζε από την αρχαιοελληνική 
πόλιν και από την ρωμαϊκή κίβιτας, είναι μια από τις κληρονομιές της 
νεότερης από την μεσαιωνική Ευρώπη και βρίσκεται στην καρδιά της 
πολιτικής των Νεότερων Χρόνων. 
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Ένα νεότερο ευρωπαϊκό κράτος διακρίνεται λοιπόν από το ότι δια θέτει 
εδαφική επικράτεια με επακριβώς καθορισμένα και επιμελώς φυλασ-
σόμενα σύνορα, καθώς και από το ότι απαρτίζεται από κατοίκους οι 
οποίοι έχουν αποκτήσει (ή πορεύονται προς αυτήν την κατεύθυνση) 
ένα συναίσθημα αλληλεγγύης που ερμηνεύεται με διάφορους τρόπους. 

Το τρίτο σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει κυβέρνηση 
αποκλειστικά δική του. 

Αυτή η αρχή εξουσίας μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Ως επί το 
πλείστον δε, η νεότερη ευρωπαϊκή σκέψη έχει προσδιορίσει και κατανοή-
σει τις εν λόγω μορφές διακυβέρνησης με τους παλιούς αριστοτελικούς 
όρους. Τούτο είναι ατυχές, καθώς οι όροι αυτοί είναι παραπλανητικοί. 
Όπου όμως διαπιστώθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα παραπλανητικοί, εφευ-
ρέθηκαν μερικοί νέοι όροι. 

Κάτω πάντως από αυτήν την ποικιλία μορφών, οι κυβερνήσεις των 
νεότερων ευρωπαϊκών κρατών έχουν κοινά τα πιο σημαντικά τους 
χαρακτηριστικά. 

Το νεότερο ευρωπαϊκό κράτος (και όποιο κράτος ακολουθεί το 
πρότυπό του):

Κυβερνάται από μία, κεντρική, αρχή εξουσίας. 
Κανένα τμήμα της εδαφικής του επικράτειας, και κανένα πρόσωπο, 

δεν εξαιρείται από αυτήν την μοναδική κυβερνώσα αρχή. 
Όλοι όσοι μετέχουν στην δραστηριότητα του κυβερνάν είναι είτε 

κυβερνήτες ή λειτουργοί τους που αντλούν τις εξουσίες τους από αυτούς 
τους κυβερνήτες. 

Υπάρχει μόνον μία ιεραρχία νομικών δικαστηρίων, η οποία δεν 
επιτρέπει ανεξάρτητες δικαιοδοσίες. 

Ένας από τους κύριους λόγους που ένα νεότερο ευρωπαϊκό κράτος 
λέγεται ότι δεν έχει ακριβές ομόλογο στην μεσαιωνική Ευρώπη, είναι 
η απουσία από τις μεσαιωνικές επικράτειες αυτής της μίας, κεντρικής, 
κυβερνώσας αρχής.

7
Η δραστηριότητα του κυβερνάν σε ένα νεότερο ευρωπαϊκό κράτος 
αναγνωρίζεται ότι είναι μια διττή δραστηριότητα:
• η θέσπιση του νόμου, η απονομή του και η εφαρμογή του (μέσω 

δικαστικής διαδικασίας) σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
• η άσκηση πολιτικής.
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Καμία από αυτές τις δραστηριότητες δεν είναι ιδιάζουσα στα νεότερα 
ευρωπαϊκά κράτη. Αντιστοιχούν, με σχετική ακρίβεια, στους μεσαιω-
νικούς όρους γιουρισντίκτιο και γκουμπερνάκουλουμ. Στο νεότερο 
ευρωπαϊκό κράτος όμως, άλλαξαν και τον χαρακτήρα τους και την 
μεταξύ τους σχέση. 

(1) Νόμος. Τίποτε δεν ξεχωρίζει ένα νεότερο ευρωπαϊκό κράτος από μια 
μεσαιωνική πολιτική κοινότητα (στην πραγματικότητα, από οποιαδή-
ποτε άλλη ιστορική μορφή πολιτικής οργάνωσης), όσο η ελευθερία και 
αυτοπεποίθηση με την οποία η κυβέρνησή του θεσπίζει νέους νόμους, 
η τυπικότητα και ακρίβεια της διαδικασίας με την οποία θεσπίζεται ο 
νόμος, και η ακριβέστατη διάκριση ανάμεσα στο τι είναι νόμος και τι 
δεν είναι νόμος. 

Παρά ταύτα, καθώς αυτά τα νεότερα ευρωπαϊκά κράτη αναδύονταν 
μέσα από μεσαιωνικές κοινότητες (ακόμη κι αν, σε μερικές περιπτώ-
σεις, η ανάδυση ήταν ραγδαία και επαναστατική), είχαν το κάθε ένα 
συνείδηση ότι ήδη διέθεταν νόμο. Κανένα νεότερο κράτος, ως προς 
τον νόμο του, δεν άρχισε ντε νόβο, εκ νέου. 

Ο ηγεμόνας ή η κυβέρνηση κάθε ενός από αυτά τα κράτη αναγνω-
ριζόταν ότι προστάτευε τον νόμο και ότι απένεμε δικαιοσύνη. Τούτο 
είναι εκείνο, που ο Μεσαίωνας ονόμαζε γιουρισντίκτιο ενός ηγεμόνα: 
το τι μια κυβέρνηση πράττει κατά τον νόμο. 

Στα περισσότερα νεότερα ευρωπαϊκά κράτη, αναγνωριζόταν μια 
διάκριση ανάμεσα στον νόμο που δεν ήταν γνωστό ότι είχε θεσπιστεί με 
κάποια νομοθετική διαδικασία (όπως το Εθιμικό Δίκαιο της Αγγλίας),  
και στον νόμο που ήταν γνωστό ότι είχε προέλθει από νομοθετική 
πράξη – το νομοθέτημα. Παρά ταύτα, η διάκριση συχνά ήταν αόριστη. 

Η μοναδικότητα όμως στον χαρακτήρα ενός νεότερου ευρωπαϊκού 
κράτους έγκειται στο ότι αναγνωρίζεται η απόλυτη επικράτηση της νο-
μοθέτησης, της ρητής θέσπισης του νόμου, και ότι όλοι οι άλλοι νόμοι 
θεωρούνται έγκυροι απλώς και μόνον επειδή δεν έχουν τροποποιηθεί 
ή ανακληθεί από πράξη νομοθετική. 

Επιπλέον, σε μια μεσαιωνική επικράτεια δεν υπήρχε σαφής διάκριση 
ανάμεσα στις διαδικασίες της ανακάλυψης του νόμου, της θέσπισής 
του και της εφαρμογής του σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Όλα αυτά γίνονταν σε ένα ‘νομικό δικαστήριο’, τα δε νομοθετικά  
σώματα ήταν νομικά δικαστήρια. Η διαδικασία ήταν διαδικασία 
δικαστική. 



394 Διαλέξεις για την ιστορία της πολιτικής σκέψης

Όταν όμως (σε ένα νεότερο κράτος) η νομοθέτηση έγινε καθημε-
ρινή υπόθεση, μια σημαντική αλλαγή είχε λάβει χώρα: η θέσπιση του 
νόμου είχε γίνει άσκηση, όχι γιουρισντίκτιο, αλλά γκουμπερνάκουλουμ. 

Και τούτο, διότι, όταν η νομοθέτηση έπαψε να αναγνωρίζεται ως 
δικαστική δραστηριότητα, απορροφήθηκε από την άσκηση πολιτικής: 
από το γκουμπερνάκουλουμ.

Έτσι, το νεότερο ευρωπαϊκό κράτος εμφανίζεται ως ένας συνεται-
ρισμός στον οποίο η μεσαιωνική διάκριση ανάμεσα σε γιουρισντίκτιο 
και γκουμπερνάκουλουμ έχει παραβιαστεί. Και με αυτήν την διάκριση 
παραβιασμένη, η πόρτα ήταν ανοικτή ώστε το γκουμπερνάκουλουμ, 
η άσκηση πολιτικής, να εισβάλλει και σε πιο άμεσες δικαστικές διαδι-
κασίες καθορίζοντας τις αποφάσεις δικαστηρίων. 

Νομικά δικαστήρια που παίρνουν αποφάσεις, όχι βάσει του νόμου, 
αλλά για πολιτικούς σκοπούς, δεν αποτελούν παραφωνία στον χαρα-
κτήρα ενός νεότερου ευρωπαϊκού κράτους. Βρίσκονται, δυνάμει, στον 
χαρακτήρα του. Ήταν συνηθισμένα τον 16ο αιώνα και έχουν ξαναγίνει 
τον 20ό. Επειδή μάλιστα έχουν τύχει προσοχής, η έκφραση ‘Κράτος 
Δικαίου’ επιδέχεται πλέον επανερμηνείες. 

(2) Άσκηση πολιτικής. Η πιο άμεση μορφή με την οποία το γκουμπερ-
νάκουλουμ, η άσκηση πολιτικής, εμφανίζεται στην διακυβέρνηση ενός 
νεότερου ευρωπαϊκού κράτους, είναι, βεβαίως, σε συνάρτηση με την 
άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.

Σε αυτήν την δραστηριότητα, οι δικαιοδοσίες της κυβέρνησης ενός 
νεότερου κράτους καθορίζονται συχνά από το Συνταγματικό Δίκαιο 
και το έθιμο: οι όροι υπό τους οποίους γίνονται δεσμευτικές οι διεθνείς 
συνθήκες, οι τυπικότητες κατά την κήρυξη πολέμου ή την σύναψη ειρή-
νης και λοιπά (παρότι όλα αυτά έχουν γίνει λιγότερο, όχι περισσότερο, 
σημαντικά στην ιστορία της νεότερης ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς 
η διάκριση μεταξύ ειρήνης και πολέμου έχει καταστεί ασαφέστερη). 

Η άσκηση πολιτικής όμως δεν είναι, καθεαυτήν, θέσπιση ή εφαρ-
μογή κανενός νόμου. Ασκείται με μέσα όπως: διαπραγματεύσεις, 
συμφωνίες, προτάσεις, παζαρέματα, έμμεσες πιέσεις, υπό όρους δε-
σμεύσεις, απειλές, υποσχέσεις, προόδους και υποχωρήσεις και ούτω 
καθεξής, δηλαδή με οτιδήποτε κατατείνει σε κάποιον άμεσο σκοπό. 
Και κατά την άσκηση πολιτικής, η κυβέρνηση ενός νεότερου κράτους 
θεωρείται ότι είναι ελεύθερη από οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις 
προς τους υπηκόους της, εκτός από (σε ορισμένες περιπτώσεις) την 
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συνταγματική υποχρέωση να αποκαλύπτει όσα έχει πράξει και να τα 
υποστηρίζει με επιχειρήματα. 

Η κυβέρνηση ενός νεότερου ευρωπαϊκού κράτους, λοιπόν, ανα-
γνωρίζεται ότι αποτελεί τον μοναδικό νομιμοποιημένο προστάτη των 
συμφερόντων του κράτους στις σχέσεις του με άλλα κράτη – όπως και 
στους μεσαιωνικούς χρόνους. Και από την συγκεκριμένη άποψη, η 
νομιμοποίησή της έγκειται στο, κατ’ ανάγκην απεριόριστο, δικαίωμα 
εξουσίας του γκουμπερνάκουλουμ. 

Όπως όμως έχω πει, είναι χαρακτηριστικό ενός νεότερου ευρωπαϊκού 
κράτους ότι η άσκηση της πολιτικής δεν περιορίζεται στην άσκηση της 
εξωτερικής πολιτικής. Οι κυβερνήσεις τους ασκούν επίσης πολιτικές σε 
σχέση με τους ίδιους τους υπηκόους τους: μερικές φορές κάτι τέτοιο 
συνεπάγεται νομοθέτηση, συχνά όχι. 

Τούτο μάλιστα, όπως πολλά άλλα, δεν είναι εντελώς καινούργιο. 
Σε κάθε μεσαιωνική επικράτεια, το γκουμπερνάκουλουμ του ηγεμόνα 
είχε την τάση να εισβάλλει στην γιουρισντίκτιό του, παρότι αναμενόταν 
από αυτόν ότι θα δικαιολογούσε κάθε τέτοια εισβολή όποτε συνέβαινε. 

Εκείνο που είναι καινούργιο, και χαρακτηριστικό ενός νεότερου ευ-
ρωπαϊκού κράτους, είναι ότι αυτή η εισβολή θεωρείται αυτονόητη. Μια 
κυβέρνηση αναγνωρίζεται ότι είναι ο προστάτης, όχι μόνον του νόμου 
των υπηκόων της, αλλά και της σάλους πόπουλι, ‘της σωτηρίας του λαού’.

Με άλλα λόγια, η δραστηριότητα της γιουρισντίκτιο, σε ένα νεότερο 
κράτος, έχει αθεράπευτα παραβιαστεί από την δραστηριότητα του γκου-
μπερνάκουλουμ. Ένα νεότερο κράτος είναι ένα κράτος που ‘εφαρμόζει 
πολιτικές’ – και τούτο, στην ακραία του μορφή, είναι ένα κράτος ‘αστυνο-
μικό’. Διότι εκείνο που κάνει ένα κράτος ‘αστυνομικό’, δεν είναι το ‘χτύπημα 
στην πόρτα’ (αυτή είναι μια δευτερεύουσα λεπτομέρεια), αλλά η άσκηση 
πολιτικών από μια κυβέρνηση πάνω στους ίδιους τους υπηκόους της. 

8
Αυτά τα χαρακτηριστικά των νεότερων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 
μπορούν να συνοψιστούν λέγοντας ότι σε ένα νεότερο κράτος:
• το κυβερνάν αναγνωρίζεται ως μια δραστηριότητα κυρίαρχη,
• οι κυβερνήσεις είναι υπέρμετρα ισχυρές.
Τα γνωρίσματα αυτά παραπέμπουν, αντίστοιχα, (α) στην ποτέστας, την 
νομιμοποιημένη εξουσία των κυβερνήσεων, και (β) στην ποτέντια, την 
πραγματική, υλική ισχύ που διαθέτει μια κυβέρνηση των Νεότερων 
Χρόνων. 
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(1) Η λέξη ‘κυριαρχία’ έγινε δεκτή στο λεξιλόγιο της νεότερης ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής, για να περιγράψει δύο κύρια γνωρίσματα ενός 
νεότερου ευρωπαϊκού κράτους. 

Όταν κάνουμε λόγο για ένα νεότερο ευρωπαϊκό κράτος ως ‘κυρίαρχο’ 
κράτος, εννοούμε ότι είναι ένας συνεταιρισμός του οποίου η κυβέρνηση 
δεν έχει νομικές υποχρεώσεις σε οποιανδήποτε άλλη ή υπέρτερη αρχή 
εξουσίας, εκτός εάν έχει ρητώς δεχθεί τέτοιες υποχρεώσεις. 

Έτσι, ένας μεσαιωνικός ηγεμόνας, του οποίου οι πράξεις υπόκεινται 
σε νομική αρνησικυρία από έναν πάπα ή έναν αυτοκράτορα, δεν είναι 
‘κυρίαρχος’.

Κυριαρχία, εδώ, σημαίνει ανεξαρτησία από όλες τις άλλες αρχές 
εξουσίας. Στον 16ο αιώνα, ένα ‘κυρίαρχο’ κράτος, με αυτήν την έννοια, 
ονομαζόταν ‘ελεύθερο’ κράτος. 

Κατά δεύτερο λόγο όμως, η λέξη ‘κυρίαρχη’ χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει μια νομική ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό της κυβέρνησης σε 
σχέση με τους ίδιους τους υπηκόους της και με τον νόμο του οποίου 
είναι προστάτης. 

Το κυβερνάν ένα νεότερο κράτος αναγνωρίζεται ότι αποτελεί ‘κυ-
ριαρχική’ δραστηριότητα, όχι επειδή ο κυβερνήτης μπορεί να κάνει ό,τι 
θέλει, αλλά επειδή η νομιμοποιημένη κυβέρνησή του είναι υπέρτερη όλων 
των αρχών εξουσίας και επειδή, επίσης, αναγνωρίζεται ότι αποτελεί την 
μοναδική πηγή Δικαίου. 

Είναι η δεύτερη από αυτές τις ιδιότητες, που αποτελεί, ίσως, την 
πιο σημαντική και πιο χαρακτηριστική των νεότερων ευρωπαϊκών 
κρατών. 

Σημαίνει ότι, ως προς τις νομοθετικές της δραστηριότητες, η κυβέρ-
νηση είναι νομικά ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη αρχή εξουσίας και 
ότι η δικαιοδοσία της δεν δεσμεύεται από το τι συνέβαινε στο παρελθόν. 
Με άλλα λόγια, σε ένα νεότερο κράτος, δεν υπάρχει νόμος τόσο αρχαίος 
ή τόσο ‘εδραιωμένος’, που η τροποποίηση ή η ακύρωσή του να βρίσκε-
ται εκτός κυβερνητικής δικαιοδοσίας. Και σε κάθε νεότερο ευρωπαϊκό 
κράτος, υφίσταται κάποια γνωστή και αναγνωρισμένη διαδικασία δια 
της οποίας τούτο μπορεί να πραγματοποιείται.

Αυτή, λοιπόν, είναι η κυρίαρχη ποτέστας, η νομιμοποιημένη εξου-
σία της κυβέρνησης ενός νεότερου κράτους. Από την φύση της, είναι 
‘απόλυτη’. Κατά τούτο, η κυβέρνηση ενός νεότερου κράτους διαφέρει 
από την κυβέρνηση ενός μεσαιωνικού βασιλείου. Και θα πρέπει να 
εξετάσουμε πώς και γιατί απέκτησε αυτήν την ιδιότητα. 
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(2) Το δεύτερο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των νεότερων ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων είναι η ποτέντια – η πραγματική ισχύς την οποία διαθέ-
τουν. Αυτή έχει μέγεθος που ήταν άγνωστο σε οποιαδήποτε κυβέρνηση 
προηγούμενων περιόδων. Από την φύση της όμως, δεν μπορεί ποτέ να 
είναι ‘απόλυτη’. 

Μια κυβέρνηση μπορούμε να πούμε ότι είναι ‘ισχυρή’, όχι ως προς 
την ‘κυριαρχία’ της (η οποία αποτελεί νομιμοποιημένο δικαίωμα που 
ενδέχεται να αδυνατεί να ασκεί αποτελεσματικά), αλλά ως προς την 
ικανότητά της:

Να καταστρώνει τους σχεδιασμούς της με σαφήνεια, να τους καθιστά 
γνωστούς με τρόπους προσπελάσιμους και κατανοητούς σε όσους (είτε 
λειτουργούς της είτε υπηκόους της) οι σχεδιασμοί αυτοί εμπλέκουν. 

Να διασφαλίζει συνεχή υποστήριξη ή να επιβάλλει συνεχή συμ-
μόρφωση.

Να ενεργεί με ταχύτητα, με οικονομία κινήσεων, με βεβαιότητα για την 
επίτευξη του επιθυμητού στόχου και με την κατά το δυνατόν μικρότερη 
παρεμπόδιση από την εμπλοκή ανεπιθύμητων συνεπειών. 

Αυτές είναι οι ιδιότητες της ποτέντια. Και μπορεί να ειπωθεί ότι μια 
κυβέρνηση δεν διαθέτει ποτέντια, εάν θεσπίζει νόμους που αδυνατεί 
να εφαρμόσει ή εάν ακολουθεί πολιτικές που δεν μπορεί να φέρει στο 
επιθυμητό πέρας. 

Η ποτέντια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων των Νεότερων Χρόνων 
εκπορεύεται πρωτίστως από το ότι έχουν αποκτήσει μεγάλο μερίδιο 
(αλλά σπανίως το μονοπώλιο) της ικανότητας να ελέγχουν ανθρώπους 
και πράγματα – κάτι που ξεχωρίζει τον νεότερο ευρωπαϊκό πολιτισμό 
από εκείνους προηγούμενων εποχών. 

Με ποια μέσα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις από τον 16ο αιώνα έχουν 
κατορθώσει να ασκούν λεπτομερειακό έλεγχο επί των υπηκόων τους 
σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα; 

Είναι επειδή έχουν στην διάθεσή τους έναν μηχανισμό διοικητικών 
ερευνών, αρχείων, ληξιαρχείων, μητρώων, φακέλων, ευρετηρίων, δια-
βατηρίων, ταυτοτήτων, αδειών και ούτω καθεξής. 

Είναι επειδή οι έμμισθοι λειτουργοί τους μπορούν να κινούνται και 
να επικοινωνούν γρήγορα. 

Είναι επειδή απολαμβάνουν σταθερά και φυλασσόμενα σύνορα, 
τα οποία ουδείς μπορεί να περνά χωρίς έλεγχο και (ενδεχομένως) 
χωρίς άδεια. 

Είναι επειδή διαθέτουν:
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Μεθόδους και εργαλεία διοίκησης, με τα οποία μπορούν να εφαρ-
μόζουν πολιτικές γρήγορα και αποτελεσματικά, και λειτουργούς οι 
οποίοι μπορούν να καθοδηγούνται από ένα κέντρο. 

Εκτεταμένες και οργανωμένες διοικητικές και αστυνομικές υπηρεσίες. 
Στρατιωτικές δυνάμεις, που μπορούν να κινούνται εύκολα και που 

είναι εφοδιασμένες με ομοιόμορφο και αποτελεσματικό πολεμικό υλικό. 
Μεγάλες ποσότητες σε χαρτί και μελάνι – και τις αναφορές και κα-

ταγραφές (γεννήσεων, θανάτων, γάμων, εισοδημάτων, επαγγελμάτων, 
εδαφικών πόρων και λοιπών), που εμφανίζονται όπου χαρτί, μελάνι, 
περιέργεια ή φιλοδοξία συμβαίνει να ενωθούν. 

Αποτελεσματικές τεχνικές είσπραξης των εσόδων. 
Έλεγχο επί της έκδοσης του νομίσματος. Τραπεζικές και χρημα-

τιστηριακές τεχνικές που επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να ζουν με 
πίστωση: με ένα μόνιμο χρέος, με το οποίο υποθηκεύεται η μέλλουσα 
παραγωγικότητα των υπηκόων τους. Οι οφειλέτες είναι πάντοτε ισχυ-
ρότεροι από τους πιστωτές. 

Ακριβείς χάρτες και ακριβή μέσα μέτρησης του χρόνου. 
Εγγράμματους υπηκόους, επί των οποίων μπορεί να επιβάλλεται 

με βεβαιότητα η υποχρέωση να διαβάζουν ανακοινώσεις και να συ-
μπληρώνουν αιτήσεις. 

Μια καθιερωμένη κοινή γλώσσα, με μια σχεδόν απεριόριστη ικανό-
τητα εκφοράς λόγου κάθε είδους – προσταγής, πειθούς, ενθάρρυνσης  
ή απαγόρευσης. 

Αποτελεσματικά μέσα ταυτοποίησης των υπηκόων τους κατ’ άτομο, 
μέσω ονομάτων, υπογραφών, φωτογραφιών και λοιπών. 

Τον τηλέγραφο (που τον προηγούμενο αιώνα επέτρεψε στον Αβδούλ 
Χαμίτ να σφάζει τους Αρμένιους υπηκόους του με απαράμιλλη αποτελε-
σματικότητα), το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, την μηχανή του Χόλλεριθ2 
και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Δεν χρειάζεται να συνεχίσω τον κατάλογο. Αυτές είναι οι πηγές 
της ποτέντια μιας κυβέρνησης των Νεότερων Χρόνων. Αποκτήθηκαν 
αργά, κατά τους τελευταίους τεσσερισήμισι αιώνες. Τώρα όμως, ακόμη 
και η πιο ανίσχυρη κυβέρνηση διαθέτει ισχύ εντελώς άγνωστη ακόμη 
και στους πιο ισχυρούς προηγούμενων εποχών. 

2. Αναφορά στην υπολογιστική μηχανή του εφευρέτη Χέρμαν Χόλλεριθ (1860-1929), 
που χρησιμοποιήθηκε στην απογραφή πληθυσμού του 1890 στις ΗΠΑ. [Σ.τ.Μ.]
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Όπως παρατήρησε ο Λένιν, ένα σύστημα με δελτία τροφίμων δίνει σε 
μια κυβέρνηση μεγαλύτερη ισχύ πάνω στους υπηκόους της, από εκείνην 
την οποία κατείχε ποτέ ένας προφήτης που μπορούσε να απειλεί τους 
οπαδούς του με το πυρ της κολάσεως. Η προοπτική της λιμοκτονίας 
είναι πιο πειστική από την προοπτική της αιώνιας καταδίκης. 

Αυτά, λοιπόν, είναι τα χαρακτηριστικά ενός νεότερου ευρωπαϊκού 
κράτους: μια επακριβώς προσδιορισμένη εδαφική περιοχή, η οποία κατοι-
κείται από ανθρώπους που έχουν αποκτήσει (ή πορεύονται προς αυτήν 
την κατεύθυνση) ένα συγκεκριμένο συναίσθημα αλληλεγγύης και η οποία 
κυβερνάται από μια κυβέρνηση περιβεβλημένη με κυριαρχικά δικαιώματα 
εξουσίας και με τεράστια ισχύ. Από όλες δε αυτές τις απόψεις, αποτελεί 
μέγιστη τροποποίηση της μεσαιωνικής πολιτικής κοινότητας από την 
οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, αναδύθηκε. 
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Υπάρχει ακόμη ένα γνώρισμα που πρέπει να προσεχθεί. Ανήκει στον 
χαρακτήρα του νεότερου ευρωπαϊκού κράτους να αποτελεί ένα ανά-
μεσα σε πληθώρα τέτοιων κρατών, με τα οποία βρίσκεται σε μόνιμες 
διπλωματικές σχέσεις. Αναγνωρίζεται δε ότι αποτελεί πρώτιστη υπο-
χρέωση της κυβέρνησής του να διατηρεί την ακεραιότητα του κράτους 
εν μέσω τέτοιων συνθηκών. 

Κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, μια κυβέρνηση αξιώνει 
και ασκεί επί των προσώπων και της περιουσίας των υπηκόων της 
δικαιώματα, τα οποία είναι απόλυτα. 

Το ετερόμορφο σύνολο εντός του οποίου αναδύθηκε το νεότερο 
κράτος, ήταν ευρωπαϊκό. Η άσκηση της πολιτικής αναγνωριζόταν ότι 
αποτελούσε δραστηριότητα σε σχέση προς άλλα ευρωπαϊκά κράτη. 

Στους πρώιμους αιώνες της νεότερης ιστορίας, η μόνη εξωτερική απειλή 
σε αυτό το ετερόμορφο σύνολο ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά 
περί τα μέσα του 17ου αιώνα είχε πάψει και αυτή να είναι σημαντική.

Σε τέτοιες συνθήκες, αναδύθηκε ένας τύπος δραστηριότητας, του 
οποίου άμεση μέριμνα ήταν η διατήρηση της λεγόμενης ‘ισορροπίας 
δυνάμεων’ εντός αυτού του ετερόμορφου συνόλου. 

Οι αρχές της πολιτικής του κάθε κράτους ήταν:
• Να εξασφαλίζει, με συμφωνίες και συμμαχίες, υπεροχή ισχύος.
• Να εξασφαλίζει ότι κανένα κράτος, από μόνο του, δεν θα αποκτού-

σε τόσο μεγάλη υπεροχή ισχύος, ώστε να δημιουργεί επικίνδυνη 
ανισορροπία στα υπόλοιπα. 
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Εναντίον τέτοιας συντριπτικής ισχύος συμμαχούσαν συνήθως όλα τα 
άλλα ευρωπαϊκά κράτη: κατά σειράν, εναντίον της Ισπανίας, της Γαλλίας, 
της Γερμανίας και της Ρωσίας. 

Εάν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ‘ευρωπαϊκή πολιτική’, επρόκειτο 
για διατήρηση της πολλαπλότητας κρατών που συναποτελούσαν την 
Ευρώπη. 

Η άσκηση αυτής της εξωτερικής πολιτικής ενέπλεξε το εν λόγω 
ετερόμορφο σύνολο των νεότερων ευρωπαϊκών κρατών σε πολέμους 
σχεδόν χωρίς διακοπή. 

Στην πολιτική εμπειρία της νεότερης Ευρώπης έχουν υπάρξει σύντο-
μες περίοδοι σχετικής σταθερότητας, η διαρκέστερη των οποίων ήταν 
στον ύστερο 19ο αιώνα. Η κανονική κατάσταση των περισσότερων 
κρατών όμως ήταν εκείνη της πολεμικής προπαρασκευής ή της πολε-
μικής εμπλοκής, αμυντικής ή επιθετικής. 

Αυτός ο τύπος δραστηριότητας, σε μεταγενέστερους χρόνους, 
επεκτάθηκε χωρίς σοβαρή τροποποίηση στον υπόλοιπο κόσμο, με τον 
ίδιο τρόπο που το πρότυπο ενός νεότερου ευρωπαϊκού κράτους είχε 
επιβληθεί στις πολιτικές κοινότητες εκτός Ευρώπης. 
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Αυτός ο χαρακτηρισμός του νεότερου ευρωπαϊκού κράτους θα μπορούσε 
να επεκταθεί πολύ περισσότερο. Υπάρχουν πολλά γνωρίσματα που δεν 
έχω αναφέρει. Το βασικό του μειονέκτημα όμως, είναι ο αφηρημένος 
χαρακτήρας του. 

Μόνον εφόσον δούμε πώς ακριβώς αυτά τα γνωρίσματα αναδείχθηκαν 
στην πραγματικότητα, μπορούμε να κατανοήσουμε την πολιτική εμπει-
ρία την οποία εξερεύνησε και στοχάστηκε η νεότερη ευρωπαϊκή σκέψη. 


