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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑΓΕΣ

SANDOR PETHO∗

(Περίληψη) Η συγκεκριµένη µελέτη πραγµατεύεται τη γέννηση και τις δοµικές αλλαγές του σύγχρονου
Ευρωπαϊκού κράτους. Πρωταρχικός στόχος της είναι να απεικονίσει τις πηγές αντίληψης του σύγχρονου
κράτους και τα διαφορετικά µονοπάτια της ανάπτυξης του. Η µελέτη ερµηνεύει την έννοια του σύγχρονου
κράτους σε αντίθεση µε την έννοια του µεσαιωνικού κράτους. Εξετάζει λεπτοµερώς τις διαφορετικές
αντιλήψεις σχετικά µε τη γέννηση του σύγχρονου κράτους, τη θεωρία της ανάπτυξης του σύγχρονου
κράτους σε τέσσερεις φάσεις, όπως επίσης και τις επικρίσεις που έχει δεχτεί. Συνεξετάζονται συνδέσεις
ζητηµάτων που αφορούν τις σχέσεις κράτους και κυριαρχίας, όπως και αυτές που απεικονίζουν τις σχέσεις
κράτους και πολιτών. Παρέχεται µια σύντοµη παρουσίαση των θεωριών που περιγράφουν τον σχηµατισµό
ενός κράτους και τις σύγχρονες τάσεις, όσον αφορά τις διαφορετικές σηµασιολογικές αποχρώσεις (αλλαγές)
της έννοιας ‘’κράτος’.
Λέξεις - φράσεις κλειδιά : σύγχρονο κράτος, µεσαιωνικό κράτος, η γέννηση του σύγχρονου κράτους, η
διπλή ρίζα του σύγχρονου κράτους, οι στόχοι του κράτους, κρυζεολογία (cryzeology) , η θεωρία των τριών
φάσεων ανάπτυξης, εξουσία του κράτους, εµπορικό κράτος, κράτος που βασίζεται στον νόµο, εθνικό
κράτος, σύνδεσµοι ανάµεσα στο κράτος και τους πολίτες, κυριαρχία, κράτος πρόνοιας.
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Η συγγραφική ενασχόληση µε την έννοια ‘’σύγχρονο κράτος’’ αποτελεί στις µέρες µας µια από τις
µεγαλύτερες προκλήσεις αναφορικά µε τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε την θεωρία του κράτους. Η σελίδα
µου ενδεχοµένως να προκαλεί µεγάλη έκπληξη το τελικό της συµπέρασµα είναι ότι η κατηγορία του
σύγχρονου κράτους, ιδωµένη από µια θεωρητική σκοπιά, είναι κενή/ άδεια. ∆εν είναι κατάλληλη να
περιγράψει επαρκώς τα περισσότερα φαινόµενα ζωής στις χώρες που µας περιβάλλουν. Η νέα θεωρητική
ορολογία- εάν τελικά υφίσταται – µπορεί να υπάρξει µόνο διαµέσου µιας κριτικής αναδόµησης του
περιεχοµένου της θεωρητικής µας παράδοσης, όταν εξετάζουµε την περίπτωση του σύγχρονου κράτους.
Συγκεκριµένα αυτός ο όρος χρησιµοποιείται συχνά, ακόµη και σήµερα, τις περισσότερες φορές αλόγιστα,
δίχως να λαµβάνεται υπόψη ότι διαθέτει ένα σηµαντικό ιστορικό παρελθόν.
Ο Hegel υποστηρίζει ότι η καλλιεργηµένη Ευρωπαϊκή διανόηση έχει τις ρίζες της στην Ελλάδα. Παρότι
αυτό το πνεύµα, υιοθέτησε τη θρησκεία από τον πατέρα, από τις Ανατολικές επαρχίες της Ρωµαϊκής
Αυτοκρατορίας. Κάθε τι που κάνει τις επιστήµες, τις τέχνες πιο όµορφες, προέρχεται από την αρχαία
Ελλάδα, αν όχι πάντα άµεσα τότε έµµεσα, µέσω των Ρωµαίων .
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Η κατάσταση είναι διαφορετική όταν αναφερόµαστε στην έννοια ‘’κράτος’’. Η έννοια της ελληνικής
πόλεως – κράτους, όπως έχω ήδη αναφέρει, έχει συνδεθεί εξ’ ορισµού µε την ιερότητα . Από την άλλη
πλευρά, η ανοσιότητα είναι µια από τις συνθήκες ενός επαγγελµατικού δοµικού κράτους στη νόηση του
σύγχρονου κράτους. Αυτή η διαφορά, και φυσικά, το πρόβληµα ότι το έθνος-κράτος είναι χαρακτηριστικό
της σύγχρονης κρατικής ανάπτυξης, κάτι που απουσιάζει από την αρχαιότητα, καθιστούν αδύνατο µε την
πρώτη µατιά, το ενδεχόµενο ανάδροµης, προκειµένου να ανιχνεύσουµε από ιστορικής πλευράς τις απαρχές
του σύγχρονου κράτους στην έννοια της ελληνικής πόλεως.
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