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Το 1494 ο βασιλιάς της Γαλλίας, Κάρολος ο 8ος, εισβάλει στην Ιταλία και κατακτά την 

Νάπολη και την ρεπουμπλικανική Φλωρεντία. To 1512 η Φλωρεντία θα περάσει στον 

έλεγχο των Ισπανών οι οποίοι θα στηρίξουν με κάθε μέσο την αριστοκρατική οικογένεια 

των Μέδικων, ενισχύοντας έτσι την επιρροή της στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της 

πόλης. Ο Φλωρεντίνος φιλόσοφος, Νικολό Μακιαβέλι, όντας τότε γραμματέας του 

Δευτέρου Ανώτατου Δικαστηρίου της Φλωρεντίας, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την 

πανίσχυρη εξουσία τους. Ένα χρόνο αργότερα θα συλληφθεί, θα βασανιστεί, θα εκτοπιστεί 

αλλά αργότερα θ’ αποφυλακιστεί. Έχοντας όμως χάσει όλα του τα αξιώματα, θα καταφύγει 

στο ιδιωτικό του κτήμα, μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω λίγο έξω τη γενέτειρά του, 

προσπαθώντας να επανέλθει στην πολιτική σκηνή μέσω της πένας του. Έτσι, θα συγγράψει 

τον Ηγεμόνα (σε ακριβή μετάφραση από τα Ιταλικά Il Principe, ο Πρίγκηπας), όπου και 

αναλύει με πλήρη σαφήνεια ποιες θα πρέπει να είναι οι κινήσεις ενός άρχοντα (μονάρχη) 

για να επιβληθεί (προωθώντας τα δικά του συμφέροντα) και, φυσικά, πώς να διατηρήσει 

την εξουσία του, αλλά και με ποιούς τρόπους θα εξουδετερώσει εχθρούς και συνωμότες. 

Πολλοί μεταγενέστεροι φιλόσοφοι, μεταξύ αυτών και ο Ρουσσώ, θεώρησαν τον Ηγεμόνα 

σαν μια μορφή σάτιρας λόγο του έντονα κυνικού του ύφους και της ωμότητας με την οποία 

προσπαθεί να αγγίξει την λογική του «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Στην πραγματικότητα, ο 

Μακιαβέλι αποσκοπούσε να κερδίσει την εύνοια και την εμπιστοσύνη του Giuliano di 

Lorenzo των Μεδίκων ώστε ο ίδιος να επανακτήσει κάποια από τα χαμένα του αξιώματα, 

και μέσω του Ηγεμόνα προσέφερε [στον Giuliano] «συμβουλές» σχετικά με το πως θα 

μπορούσε να κυριαρχήσει στην Φλωρεντία. 

 

Ο Ηγεμόνας είναι ίσως το πιο γνωστό και πολυσυζητημένο (αλλά και αντιπροσωπευτικό για 

το ευρύ κοινό) έργο του Ιταλού φιλοσόφου. Αγνοείται, όμως, το γεγονός πως ο Μακιαβέλι 

ποτέ δεν υπήρξε φιλομοναρχικός. Αντιθέτως, θεωρούσε το ρεπουμπλικανικό (δημοκρατικό) 

σύστημα διακυβέρνησης προτιμότερο: όπως έγραψε στο Discorsi sopra la prima deca di Tito 

Livio, τα εγκλήματα που διαπράττουν οι πρίγκιπες και οι  βασιλιάδες είναι πολύ 

περισσότερα από αυτά των δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών. Έπειτα, ο ίδιος, ουδέποτε 

εξέδωσε τον Ηγεμόνα, ο οποίος κυκλοφόρησε πέντε χρόνια μετά το θάνατό του, το έτος 

1532. Όμως, ο Ηγεμόνας, κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών μελετητών και αποτελεί ορόσημο 

στην Πολιτική Θεωρία της προ-νεοτερικής εποχής, ενώ κατά διαστήματα υπήρξε βασική 

πηγή έμπνευσης για διάφορους πολιτικούς, δικτάτορες και επαναστάτες μεταξύ αυτών και 

ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι, ο Στάλιν, ο Ροβεσπιέρος και πολλοί άλλοι [1]. Ως εκ τούτου, η χρήση 

του όρου μακιαβελισμός δεν αντιπροσωπεύει τη διδασκαλία του συνολικού έργου του 

Μακιαβέλι εφόσον δεν αντικατοπτρίζει τις ρεπουμπλικανικές καταβολές της πραγματικής 

πολιτικής του σκέψης. Αντιθέτως, αντανακλά τη σατανική ραδιουργία που προωθείται 

μέσω του Ηγεμόνα, καθώς και τη μηχανορραφία, την ωμότητα, την δολοπλοκία, τον 
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κυνισμό, τον ωφελιμισμό και την άρση κάθε ηθικού φραγμού για την επίτευξη προσωπικών 

στόχων, αναφορικά πάντα με τις μεθόδους που κάποιος εξουσιαστής μπορεί να 

χρησιμοποιεί προκειμένου να προστατέψει τη δική του ευημερία, εξουδετερώνοντας 

ταυτόχρονα εσωτερικούς και εξωτερικούς «εχθρούς». Η χρήση ύπουλων και καταχθόνιων 

μέσων είναι ηθικά νομιμοποιημένη όπως και η καταπάτηση κάθε πολιτικής αξίας που ορίζει 

ποιες ανθρώπινες πράξεις είναι αποδεκτές, ορθές και για ποιον λόγο και με ποιά μέσα θα 

πρέπει να τις επιδιώκουμε και ποιες θεωρούμε ανάρμοστες και προς αποφυγή. 

 

Ποιός μπορεί να αρνηθεί ότι η φιλοσοφία του Μακιαβέλι έχει επηρεάσει βαθιά τη δυτική 

πολιτική σκέψη; Ωστόσο, ποια είναι η καινοτομία των ιδεών του και η ιδιαιτερότητα των 

κειμένων του; Γιατί τα  επιχειρήματά του φαίνεται να είναι τόσο σημαντικά στις μεθόδους 

που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι ηγέτες; Υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία που καθορίζουν 

τη συμβολή του Μακιαβέλι στην δυτική πολιτική σκέψη: 1) η δημιουργία σύγχρονων 

πολιτικών υποκειμένων και 2) η διαλεκτική μεταξύ εξουσιαστών και εξουσιαζόμενων. Η 

κατανόηση της  συνεισφοράς του, όμως, προϋποθέτει περαιτέρω εξέταση στην πορεία της 

πολιτικής σκέψης από την αρχαία Αθήνα μέχρι και σήμερα. 

 

Ο  Μακιαβέλι μας δείχνει ότι η πολιτική είναι μια δραστηριότητα που βασίζεται στην αρετή 

(virtu). Αυτό σημαίνει ότι (η πολιτική) δεν προκύπτει από μόνη της στην κοινωνική ζωή. 

Ούτε είναι ένα φυσικό συστατικό του κοινωνικού συνόλου αλλά μια κατάσταση που 

απαιτεί ισχύ και ικανότητα από κάποιον να διατηρεί, και να υπερασπιστεί την εξουσία  του: 

πώς θα δράσει στρατηγικά, σε ποιες συμμαχίες θα πρέπει να επενδύσει και πώς θα 

χρησιμοποιήσει την βία όταν είναι αναγκαίο για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που 

χαρίζει η τύχη (fortuna). Αυτό σηματοδοτεί τον αυτόνομο χαρακτήρα της πολιτικής, τον 

εξευγενισμό της από το θεολογικό και ηθικό χαρακτήρα. Εδώ βλέπουμε πως στη σκέψη του 

Μακιαβέλι η βία εντός της πολιτικής σφαίρας δικαιολογείται. Στην πραγματικότητα, ο 

Μακιαβέλι επιθυμούσε την επαναφορά των Ρωμαϊκών θεσμών από την αρχαιότητα. Ποιό 

είναι όμως το βασικό χαρακτηριστικό του Ρωμαϊκού πολιτισμού; Η Hannah Arendt στο The 

Human Condition αναλύοντας την ζωή στην αρχαία Αθήνα εντοπίζει δύο σφαίρες: την 

ιδιωτική και τη δημόσια. Η πρώτη αφορά κυρίως το μέρος όπου μπορεί κανείς να 

αισθάνεται προστατευμένος από τον έξω κόσμο, ενώ η δεύτερη – η πόλις  – αντανακλά τη 

σφαίρα της πολιτικής ζωής, «τη μόνη σφαίρα, όπου οι  άνθρωποι μπορούν να γίνουν 

πραγματικά ελεύθεροι» (Arendt, On  Revolution, 114). Η σφαίρα αυτή αποτελούνταν από 

το σώμα των κυρίαρχων πολιτών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να  συμμετάσχουν στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, ισόνομα. Η πολιτική σφαίρα ήταν απαλλαγμένη από κάθε 

μορφή βίας καθώς βασιζόταν στην θεώρηση του ότι ο άνθρωπος είναι ζώο λόγον έχων. 

Απεναντίας, η ιδιωτική σφαίρα αφορούσε τη ζωή του νοικοκυριού. Ήταν «το κέντρο της πιο 

αυστηρής ανισότητας» (Arendt, The Human Condition, 32) όπου κυριαρχούσε η προ-

πολιτική βία: «Στην ελληνική αυτογνωσία, ο εξαναγκασμός των  ανθρώπων μέσω της βίας, 

μέσω εντολών και όχι με βάση την πειθώ, αποτελούσε προ-πολιτικό τρόπο 

συναναστροφών» (Arendt, The Human  Condition, 27). Οι προ-πολιτικές σχέσεις (βία που 

κυριαρχούσε σε κοινωνίες πριν την δημιουργία του πρώτου πολιτικού σώματος στην 

αρχαία Αθήνα) αφορούσαν τη ζωή των νοικοκυριών, όπου ο οικονομών (η κεφαλή της 

οικογένειας) χρησιμοποιούσε δεσποτικά μέσα  διακυβέρνησης. Η ύπαρξη των δούλων 

αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των προ-πολιτικών σχέσεων των νοικοκυριών, 

δηλαδή ανθρώπων που επειδή δεν θεωρούνταν πολιτικά όντα, ήταν αναγκασμένοι ν’ 



απασχολούνται μόνο με τις ανάγκες της επιβίωσης, τόσο της δικής τους όσο και των 

αφεντικών τους. Το τέλος, όμως, της Αθηναϊκής πολιτείας και η επικράτηση των Ρωμαίων, 

είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας τρίτης σφαίρας, της κοινωνικής (η λέξη societa 

[κοινωνία] δεν συμπεριλαμβανόταν στο  λεξιλόγιο των αρχαίων Αθηναίων), που, στην 

ουσία, αναμειγνύει στοιχεία της πολιτείας (την τέχνη της πολιτικής) με τη ζωή στα 

νοικοκυριά  (προ-πολιτικές σχέσεις, δηλαδή, βία). Προφανώς η σύγχυση αυτή προέρχεται 

από τη διαστρέβλωση του Αριστοτελικού όρου «πολιτικό ζώο» σε «ζώο κοινωνικό». Πάνω 

σ’ αυτήν, όμως, τη διαστρεβλωμένη εικόνα βασίστηκαν οι Ρωμαίοι φιλόσοφοι, όπου η βία 

εντός της πολιτικής σφαίρας επιτρέπεται ή δικαιολογείται (σε αντίθεση με την αρχαία 

Αθήνα, όπου η βία εντός της πολιτικής ζωής θεωρούνταν καταστροφική). Αυτή η 

παράδοση, περνά μέσα από τα έργα του Μακιαβέλι ο οποίος τόσο στον Ηγεμόνα, και σε 

μικρότερο βαθμό στο Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, θεωρεί την πολιτική βία ως 

κάτι το δεδομένο και αυτονόητο (πως εξουσία σημαίνει βία, όπως είχε πει και ο Σαρτρ). 

Τούτη η θεώρηση αντικατοπτρίζει τις συντηρητικές Ευρωπαϊκές παραδόσεις, με κύριους 

εκφραστές τον Thomas Hobbes και Jean Bodin, τον Ροβεσπιέρο (ο οποίος θεωρούσε πως τα 

πρώτα βιβλία της Γαλλικής Επανάστασης γράφτηκαν από τον Μακιαβέλι), τον David Bruke 

και διάφορους συντηρητικούς μοντέρνους φιλόσοφους, μεταξύ αυτών και ο φιλοναζιστής 

Carl Schmitt. Η νομιμοποίηση της βίας εντός της πολιτικής σφαίρας και η αντίληψη ότι η 

εξουσία είναι αναγκαστικά μια μορφή βίας ήταν αυτό που οδήγησε την Γαλλική 

Επανάσταση στην καταστροφή της, όπως και πολλές άλλες επαναστάσεις, σε αντίθεση με 

την επιτυχημένη Αμερικανική Επανάσταση όπου η εξουσία ασκήθηκε μέσα σε ινστιτούτα 

αυτο-κυβέρνησης, διαμοιράστηκε, δηλαδή, ισόποσα σε όλους τους συμμετέχοντες. 

 

 

 

Οι σύγχρονες Δυτικές καπιταλιστικές κοινωνίες καθώς και οι Νεοφιλελεύθερες δομές που 

αυτές απέκτησαν από την δεκαετία του ’80 και έπειτα, οφείλουν σε μεγάλο βαθμό 

ιδεολογικά την ύπαρξή τους στον Thomas Hobbes – αν και η αστική τάξη ποτέ δεν 

παραδέχθηκε τον Hobbes ως εμπνευστή της. Η έννοια του ανταγωνισμού, όμως, και η 

νομοτελειακή επικράτηση του ισχυρού προέρχεται ξεκάθαρα από την διδασκαλία του 

Άγγλου φιλόσοφου, ο οποίος μαζί με τον John Locke έθεσαν τις βάσεις για την εδραίωση 

του οικονομικού φιλελευθερισμού. Μπορεί από ιδεολογική σκοπιά ο Δυτικός καπιταλισμός 

να χρωστά πολλά στον Hobbes, τον Locke, τον Adam Smith, τον David Ricardo, στην 

Αυστριακή σχολή των οικονομολόγων (Ludwig von Mises και Friedrich Hayek), στους 

Chicago Boys και τον Milton Freedman, όμως οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι 

ηγέτες προκειμένου να επιβληθούν στις μάζες και να προωθήσουν τα καπιταλιστικά 

συμφέροντα αντανακλούν ξεκάθαρα τις συμβουλές του Μακιαβέλι προς τον Giuliano των 

Μεδίκων. Αν και ο Ηγεμόνας από πολλούς θεωρήθηκε σαν ένα εγχειρίδιο για την μαφία, οι 

τεχνικές και οι τρόποι που υιοθετούν οι σύγχρονοι πολιτικοί βρίσκονται γραμμένοι εκεί. 

Μάλιστα η λεπτομερής διδασκαλία και εμβάθυνση πάνω σ΄ αυτό το μικρό βιβλίο, (όπως και 

στο Leviathan του Hobbes), χρίζει εξέχουσας σημασίας σε μαθήματα «πολιτικών» 

επιστημών πολλών πανεπιστημίων που φημίζονται για την προώθηση Νεοφιλελεύθερων 

ιδεών (ένα απ’ αυτό είναι και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης όπου διδάσκονται και τρόποι 

με τους οποίους οι ηγέτες θα πρέπει να προωθούν το κέρδος και τον ανταγωνισμό και, 

παράλληλα, θα αποτρέπουν εξεγέρσεις και λαϊκές διαμαρτυρίες). Επίσης, σε σπουδαστές 



διοίκησης επιχειρήσεων το βιβλίο Management and Machiavelli (που είναι βασισμένο πάνω 

στον Ηγεμόνα) θεωρείται απαραίτητο. 

 

Βασική προϋπόθεση, λοιπόν, για την επιβολή της εξουσίας είναι ο ηγέτης να διαθέτει 

καλούς νόμους και καλά όπλα. Και τα δύο θα πρέπει να συνδυαστούν, λέει ο Μακιαβέλι. 

Εάν, όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τότε προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στο 

δεύτερο παρά στο πρώτο. «Ο ηγεμόνας πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν δύο τρόποι επιβολής: 

ο Νόμος και η  Βία. Ο πρώτος ταιριάζει στους ανθρώπους, ο δεύτερος στα κτήνη. Πολλές  

φορές  όμως επειδή δεν επαρκεί ο πρώτος, προσφεύγουμε στη δεύτερη. Είναι απαραίτητο 

στον ηγέτη να ξέρει να παίζει καλά και τον ρόλο του ανθρώπου και το ρόλο του κτήνους». Ο 

ηγεμόνας θα πρέπει, επίσης, να είναι αγαπητός προς τις μάζες αλλά και ατρόμητος 

(δηλαδή, οι εξουσιαζόμενοι να τον φοβούνται). Εξίσου, εάν δεν είναι εφικτό να τον 

σέβονται και να τον φοβούνται ταυτόχρονα, τότε πάλι το δεύτερο είναι προτιμότερο, αλλά 

υπό μία προϋπόθεση: σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο ηγεμόνας να είναι μισητός προς 

τα υποκείμενά του. Εάν κατορθώσει και επιβληθεί μέσω της βίας, του φόβου και της 

σιδερένιας πειθαρχίας αλλά, χωρίς ταυτόχρονα να καταστεί μισητός και απεχθής, τότε έχει 

εξασφαλίσει τον δρόμο του προς την επιτυχία. Πώς όμως θα μπορούσε κάποιος 

ταυτόχρονα να δηλώσει πλήρη υποταγή σε κάποιον ανώτερό του, δίχως την ίδια στιγμή να 

νιώθει και καταπιεσμένος (πράγμα που οδηγεί στην απέχθεια); Κάτι τέτοιο θα εξηγηθεί 

παρακάτω: 

 

«Οι  άνθρωποι βλάπτουν ευκολότερα αυτόν που τους είναι αγαπητός, από αυτόν  που τους 

προκαλεί φόβο. Οι άνθρωποι αγαπούν αν οι ίδιοι το θέλουν, αλλά φοβούνται αν το θέλει ο 

Ηγέτης τους» μας λέει ο Φλωρεντίνος φιλόσοφος. Πέρα απ’ αυτό όμως, ο ηγεμόνας θα 

πρέπει να εξασφαλίσει την πλήρη αφοσίωση των εξουσιαζόμενων προς το πρόσωπό του, 

την πλήρη τους υποταγή σ’ αυτόν. Παρομοίως ο Αριστοτέλης, αναλύοντας το πολίτευμα της 

τυραννίδας στα Πολιτικά, λέει τα εξής: «Ο τύραννος είναι και φιλοπόλεμος, για δυο 

λόγους• κρατά τους πολίτες απασχολημένους και χρειάζονται αρχηγό» (265). Πώς, όμως, 

θα κρατήσει τους πολίτες απασχολημένους, πέρα από την διεκπεραίωση εκστρατειών (που 

συνοδεύονται πάντα από μια βαθιά σοβινιστική και ναρκισσιστικό φαντασιακό); Φυσικά, 

μέσω της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή αλλά και της προσφοράς θεαμάτων, ένα 

μέσο που χρησιμοποιούσαν πολλοί Ρωμαίοι αυτοκράτορες για ν΄ αποχαυνώσουν τα πλήθη 

κρατώντας τα, έτσι, μακριά από πολιτικά ζητήματα, κάτι που, βέβαια, συναντάμε και στην 

σκέψη του Hobbes: ο Κυρίαρχος (the Sovereign) είναι αναντίρρητος, η εξουσία του ηθικά 

και νομοτελειακά νομιμοποιημένη και ο σκοπός του είναι να φροντίζει την τάξη και την 

ασφάλεια του ιδιωτικού συμφέροντος των υποκειμένων του, τα οποία θ’ απέχουν από την 

πολιτική ζωή καθώς ο μόνος που θα ασχολείται και θα ρυθμίζει τα ζητήματα της 

κυβέρνησης και του κράτους είναι ο ίδιος και κανένας άλλος. Οι πολίτες παραχωρούν κάθε 

δικαίωμα στον Κυρίαρχο (μέσω του Κοινωνικού Συμβολαίου) ο οποίος καλείται να τους 

προστατέψει από την απληστία που είναι έμφυτη (κατά τον Hobbes) στους ανθρώπους. 

Μόνο όταν ο Κυρίαρχος παραβιάζει την προσωπική ασφάλεια των πολιτών, τα υποκείμενά 

του έχουν δικαίωμα να τον αντικαταστήσουν με κάποιον άλλον που θ’ ασκεί εξουσία με 

βάση τους νόμους του Κοινωνικού Συμβολαίου. Έτσι, και ο Μακιαβέλι λέει συμβουλευτικά 

στον Giuliano πως από την μία οι άνθρωποι κάνουν το καλό μόνο όταν βρίσκονται σε 

ανάγκη και είτε τους αναγκάζει κάποιος να μετατρέψουν την κακία τους σε ανιδιοτέλεια, 

«επειδή οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους μοχθηροί, κάθε δεσμός αγάπης σπάει 



μπροστά στο  προσωπικό συμφέρον. Επειδή οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως δειλοί, ο φόβος  

της τιμωρίας τούς κάνει να συγκρατιούνται και να μην σε εγκαταλείπουν ποτέ». Ωστόσο, ο 

ηγεμόνας θα πρέπει, παρά την αμείλικτη του στάση απέναντι στους «εχθρούς» του, να 

είναι και  οικτίρμων (ώστε να μην καταστεί απεχθής) στο βαθμό, όμως που όσοι για 

οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται αντιμέτωποι με τη «δικαιοσύνη» και τους κανόνες του 

ποινικού δικαίου που λειτουργούν προς όφελος της κοινωνικής «ειρήνης», να μην μένουν 

ατιμώρητοι. Από την άλλη, ο άρτος και τα θεάματα θα προσφέρουν ευχαριστήσεις και μια 

φαινομενικά καλή ζωή γεμάτη απολαύσεις στα υποκείμενα, αδρανοποιώντας, έτσι, την 

σκέψη τους και την κριτική τους ικανότητα, και κρατώντας τα μακριά από κάθε πολιτικό 

διάλογο/αντίλογο. Άλλωστε, το κύριο χαρακτηριστικό κάποιου φασιστικού καθεστώτος δεν 

είναι η βία απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους και η καταστολή. Σαφώς και οι φασίστες 

δικτάτορες χρησιμοποιούν βία προκειμένου να επιβληθούν στις μάζες. Όμως, αυτό 

αποτελεί δευτερεύον στοιχείο σ’ ένα τέτοιο καθεστώς. Αυτό που πρωταρχικά παρατηρεί 

κανείς στις φασιστικές δικτατορίες είναι ότι οι εξουσιαζόμενοι απέχουν μαζικά από την 

πολιτική σφαίρα, και αντ’ αυτού, η δημόσια και ατομική ζωή τους αναλώνεται σε εικόνες 

lifestyle, όπως το ποδόσφαιρο, οι εύθυμες θεατρικές παραστάσεις ή οι διάφορες 

σαπουνόπερες. Εν ολίγοις, η κοινωνική ζωή μοιάζει μ’ ένα ατέλειωτο πανηγύρι, σαν να 

πρόκειται για το ακριβό περιτύλιγμα ενός χαλασμένου προϊόντος, μια βιτρίνα που κρύβει 

τις πληγές μιας κοινωνίας που αιμορραγεί αλλά όντας υπνωτισμένη από τα καταναλωτικά 

ναρκωτικά δεν μπορεί – και δεν θέλει, επίσης – να συνειδητοποιήσει την παρακμή στην 

οποία έχει περιπέσει. 

 

Βέβαια, θα φάνταζε εξωπραγματικό να εξισώναμε μια σύγχρονη Δυτική κοινωνία, μια 

φιλελεύθερη «δημοκρατία» (ή πιο σωστά φιλελεύθερη ολιγαρχία όπως θα έλεγε και ο 

Κορνήλιος Καστοριάδης) μ’ ένα φασιστικό καθεστώς. Όμως, αν δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή 

στους ρυθμούς και στον τρόπο ζωής των ανθρώπων πολλών Δυτικών χωρών θα βρούμε 

αρκετά κοινά στοιχεία με μια φασιστική δικτατορία. Προκειμένου να καταλάβουμε 

καλύτερα, θα πρέπει να θυμηθούμε αρχικά την ταινία Roma του Φεντερίκο Φελίνι, που 

απεικονίζει την ζωή των Ιταλών κάτω από το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι, κατά τη 

διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συγκρίνοντάς την με μια εποχή παρόμοιας 

αποπολιτικοποίησης και αποχαύνωσης σε συνθήκες σχετικής οικονομικής ευημερίας, όπως 

σήμερα. Ο Φελίνι περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια το πρώτο βασικό στοιχείο που συναντά 

κανείς στον φασισμό: η υλιστική ζωή, η πληθώρα των απολαύσεων και οι θεατρικές 

επιθεωρήσεις μας δίνουν την εντύπωση ότι οι άνθρωποι κάτω από ένα τέτοιο καθεστώς 

ζουν ευχάριστα. Η κρατική βία και οι διώξεις έρχονται σε δεύτερη μοίρα και συχνά δεν 

αγγίζουν τον όχλο ο οποίος έχει κυριολεκτικά παραλύσει (γι’ αυτό και άλλωστε είναι όχλος 

και όχι πια πολίτες) μέσα σ’ ένα βαθύ κλίμα απο-πολιτικοποίησης, απάθειας ή στείρας 

αναπαραγωγής κρατικής προπαγάνδας. (Η απο-πολιτικοποίηση αποτελεί βασικό στοιχείο 

που οδηγεί στον ολοκληρωτισμό για την Hannah Arendt). Η δημόσια (και ιδιωτική) ζωή των 

σύγχρονων Ιταλών, όμως, έπειτα από μια καταστροφική Μπερλουσκονική δεκαετία, 

κυριαρχείται από φτηνά και παρακμιακά τηλεοπτικά προγράμματα, καθηλώνοντας τους 

στην αδράνεια, την μαζική απάθεια και την αναπαραγωγή ακροδεξιών λαϊκιστικών 

αντιλήψεων. Αρκεί κανείς να παρακολουθήσει λίγα λεπτά ενός τηλεοπτικού show της RAI 1 

προκειμένου ν’ αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο τα Ιταλικά μέσα επιδιώκουν (άμεσα ή 

έμμεσα) την απο-πολιτικοποίηση, την αποχή δηλαδή από το δημόσιο πεδίο, ενισχύοντας 

έτσι την κυρίαρχη θεσμισμένη εξουσία, καθιστώντας την ακλόνητη και άθικτη. Όλες οι 

σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες, λοιπόν, θεσμίζονται κάτω από τις αξίες της 



ιδιώτευσης, της αποστροφής από τα κοινά και της πλήρης αποχής από τη δημόσια σφαίρα 

(με εξαίρεση τη μία και μοναδική Κυριακή κάθε τέσσερα χρόνια), Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες όπου τη δημόσια συζήτηση (δηλαδή τη διαβούλευση και την επικοινωνία) 

αντικαθιστά μια κακόγουστη τηλεοπτική παράσταση, μια θλιβερή κουστωδία ανίκανων και 

υστερικών κομπορρημόνων που διαιωνίζει τις υπάρχουσες ετερόνομες σχέσεις εξουσίας 

είτε δια πυρός και σιδήρου είτε μέσω της καταναλωτικής μανίας που διαβρώνει κάθε 

κοινωνικό δεσμό και καταλύει κάθε φιλία μεταξύ των πολιτών. Έτσι, οι σύγχρονοι ηγεμόνες 

δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, έχοντας όχι μόνο εξασφαλίσει την υπακοή των μαζών, αλλά 

και την ίδια τους τη θέληση να παραμείνουν πιστοί σε ένα σύστημα που αναδιαρθρώνει 

κάθε τόσο τις ολιγαρχικές του δομές, προσφέροντας ψίχουλα στους πεινασμένους. 

 

Φυσικά, τα διδάγματα του Μακιαβέλι δεν μπορούν να περιοριστούν μονάχα σε 

κοινωνιολογικές αναλύσεις αναφορικά με τον κόσμο του θεάματος. Η διάλυση της 

δημόσιας σφαίρας μέσω διαφόρων υποκατάστατων είναι αναμφισβήτητα κάτι που όλα τα 

ολιγαρχικά πολιτεύματα επιθυμούν. Υπάρχει, ωστόσο, και ένα επιπλέον στοιχείο που 

βοηθά τους εκπροσώπους αυτών των καθεστώτων να επιβληθούν και να κυριαρχήσουν 

ερήμην: ο ηγεμόνας, μας λέει ο Μακιαβέλι, θα πρέπει να πείσει τα υποκείμενά του πως η 

διατήρηση της εξουσίας του είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, ότι δίχως αυτά δεν θα 

μπορούσαν να συμβιώσουν μεταξύ τους οι άνθρωποι και πως αν απουσίαζε η καταστολή 

και η νομιμοποιημένη βία (που είναι το κράτος, στη σύγχρονη εποχή, με βάση τον Max 

Weber) θα επικρατούσε το χάος και η καταστροφή. Για κάτι τέτοιο, επίσης, έχει φροντίσει 

και ο μεταγενέστερος Hobbes, που θεωρεί τους ανθρώπους ανίκανους ν’ αυτοκυβερνηθούν 

λόγω του ότι από τη φύση τους είναι μοχθηροί και άπληστοι και πως αν μείνουν δίχως 

κάποια εξουσία (όπου για τον Hobbes η εξουσία ισούται με την άσκηση βίας του ενός για 

χάρη των πολλών) να τους ωθεί μακριά από τις φιλονικίες και τις συγκρούσεις, θα 

επικρατήσει εκείνη η κατάσταση που ονομάζει bellum omnium contra omnes (ένας διαρκής 

πόλεµος όλων εναντίον όλων). Ακόμα περισσότερο, ένας σφετεριστής, θα πρέπει, μας λέει 

ο Μακιαβέλι, να κερδίσει τη συμπάθεια των ανθρώπων που εξουσιάζει παραχωρώντας 

τους κάποια προνόμια. Βέβαια στον σύγχρονο Δυτικό κόσμο, αποκαλούμε σφετεριστή 

κάποιον που εν μέσω μιας νυκτός καταλύει το Σύνταγμα μιας χώρας και κυβερνά δίχως τη 

νόμιμη συγκατάθεση των πολιτών στους οποίους υπόκειται και χρησιμοποιεί βίαια μέσα 

(στρατός, καταστολή, διώξεις πολιτικών αντιπάλων) προκειμένου να διατηρηθεί στην 

εξουσία, (φαινόμενο που δεν συναντούμε πλέον συχνά στις Δυτικές φιλελεύθερες 

«δημοκρατίες»). Θα μπορούσε, όμως, η ίδια συμβουλή (παραχώρηση προνομίων) να ισχύει 

για πρωθυπουργούς που είτε χρησιμοποιούν παράνομα και διεφθαρμένα μέσα για να 

διατηρήσουν την εξουσία τους είτε αθετούν τις προ-εκλογικές τους υποσχέσεις με στόχο να 

ικανοποιήσουν τα συμφέροντα της ανώτερης οικονομικά τάξης μόνο (για την οποία ο 

Μακιαβέλι λέει πως ο ηγέτης θα πρέπει να προσέξει ώστε να κερδίσει την εύνοιά της. Αν 

συγκρουστεί μαζί της τότε θα μπορούσε να χάσει την εξουσία του και ν’ αντικατασταθεί 

άμεσα από κάποιον που θα προωθεί τα δικά της συμφέροντα. Παράδειγμα: η περίπτωση 

του Σαλβαντόρ Αλιέντε στη Χιλή, ενός σοσιαλιστή εκλεγμένου προέδρου που ανετράπη από 

το πραξικόπημα του Πινοσέτ). Τί είδους προνόμια, όμως, θα μπορούσε κάποιος σύγχρονος 

πολιτικός να προσφέρει στους πολίτες που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί, ώστε να μην 

επαναστατήσουν και του σταθούν εμπόδιο στην προσωπική του καριέρα και στην 

προώθηση των οικονομικών συμφερόντων των ανώτερων τάξεων (κάτι που όλοι οι 

πολιτικοί υπερασπίζονται); Τί άλλο αν όχι το κράτος πρόνοιας: επιδόματα ανεργίας, δωρεάν 

δημόσιες παροχές και υπηρεσίες θα πρέπει να διατίθενται πάντα στην υπηρεσία του πολίτη 



(ο λεγόμενος άρτος). Βέβαια, από την άλλη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η 

σοσιαλδημοκρατία αποτελεί γέννημα θρέμμα των εργατικών αγώνων του περασμένου 

αιώνα, αγώνων για δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου. Αυτή η τοποθέτηση 

είναι αναμφίβολα ορθή. Μεγάλο κομμάτι των ελευθεριών και των προνομίων που σήμερα 

απολαμβάνουμε όχι μόνο αποτελούν τους καρπούς των εργατικών αγώνων αλλά, 

ταυτόχρονα, και αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης της αυτονομίας που ξεπηδά από 

την Αθηναϊκή δημοκρατία, χάνεται μέσα στην λαίλαπα του Χριστιανισμού και 

ανακαλύπτεται ξανά από τους φιλοσόφους του Διαφωτισμού και μέρος της εκφράζεται 

μέσα από την Αμερικανική και Γαλλική επανάσταση καθώς και από τα επαναστατικό 

κινήματα των μειονοτήτων [2]. Όμως, τα προνόμια αυτά λειτουργούν, παράλληλα, και ως 

τροχοπέδη για την χρεοκοπία του καπιταλισμού, καθώς αν δεν προσφέρονταν στους 

πολίτες τότε οι εξεγέρσεις θα ήταν συχνότερες και πιθανότατα το καπιταλιστικό να είχε 

καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος μόλις μέσα σε λίγα χρόνια. Άλλωστε, αυτός είναι και 

ένας από τους λόγους που οι Σκανδιναβικές χώρες, και γενικά όλες όσες βασίζουν μεγάλο 

κομμάτι της οικονομίας τους και της κοινωνικής τους ευημερίας στο γενναιόδωρο κράτος 

πρόνοιας είναι ταυτόχρονα και οι πιο κομφορμιστικές. Ποιός ο λόγος να εξεγερθεί ένας 

Σουηδός άνεργος που κάθε μήνα αμείβεται πλουσιοπάροχα από το κράτος και 

απολαμβάνει ταυτόχρονα δωρεάν υγεία και περίθαλψη; Γιατί ο πολίτης μιας τέτοιας χώρας 

να γίνει αντικρατιστής όταν το ίδιο το κράτος φροντίζει γι’ αυτόν και θα είναι δίπλα του ανά 

πάσα στιγμή, και, ιδιαίτερα, από τη στιγμή που η αστυνομία και οι δυνάμεις καταστολής 

δρουν λιγότερο βίαια απ’ ότι στις χώρες του Ευρωπαϊκοί νότου; 

 

Θα μπορούσε κανείς να διαυγάζει ώρες ατελείωτες το έργο του Μακιαβέλι, αυτού του 

παρεξηγημένου φιλόσοφο της Αναγεννησιακής περιόδου. Τόνους μελάνης έχουν χυθεί από 

πολλούς και διάφορους πολιτικούς διανοητές, στην προσπάθειά τους να καταλήξουν σε 

κάποιο λογικό συμπέρασμα αναφορικά με τη σκέψη του. Αυτό που, ωστόσο, θα πρέπει να 

έχουμε κατά νου, εμείς σήμερα, ερμηνεύοντας τα γραπτά του Ιταλού στοχαστή είναι α) 

ποιά η χρησιμότητα τους; και β) ποιά προσέγγιση πάνω στα συγγράμματά αυτά θα 

μπορούσε να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο στις προσπάθειές μας για την επίτευξη του 

πολυπόθητου κοινωνικού μετασχηματισμού; Διότι όπως είχε πει και ο Μαρξ στην ενδέκατη 

θέση για τον Feuerbach, μέχρι στιγμής οι ως τώρα φιλόσοφοι προσπάθησαν να 

ερμηνεύσουν τον κόσμο. Όμως το ζήτημα είναι ν’ αλλάξει επιτέλους αυτός ο κόσμος! Στην 

πραγματικότητα, ο Ηγεμόνας δεν αποτελεί για τον συγγραφέα του μια απεικόνιση ενός 

κόσμου που θα  έπρεπε να τον εκλάβουμε ως ιδανικό, αλλά μια περιγραφή του κόσμου της 

εποχής του που, παρά του ότι έχουν περάσει σχεδόν 500 χρόνια από τότε, παρουσιάζει 

αρκετά κοινά με σήμερα. Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο Antonio Gramsci υποστήριξε ότι η μελέτη 

πάνω στον Μακιαβέλι δεν αφορά την άρχουσα τάξη, αλλά τους κοινούς πολίτες που θα 

πρέπει να γνωρίζουν με  ποιον τρόπο οι κεφαλαιοκράτες επιδιώκουν να επιβληθούν σ΄ 

αυτούς. Έτσι, έχουν δίκιο οι πολιτικοί αναλυτές που θεωρούν τον Μακιαβέλι ως πατέρα του 

πολιτικού  ρεαλισμού (Realpolitik). 

 

Το μικρό αυτό βιβλίο, λοιπόν, με τίποτα δεν θα έπρεπε να τον εκλάβουμε ως εγχειρίδιο για 

την πραγμάτωση άνομων πράξεων ή για την προώθηση των δικών μας συμφερόντων εις 

βάρος άλλων συνανθρώπων μας, αλλά ως μια προσπάθεια διάχυσης της γνώσης με την 

οποία οι ισχυροί επιβάλλονται στους αδύναμους. Ακόμα περισσότερο, ο Ηγεμόνας φωτίζει 

την σκοτεινή πλευρά της τάσης μας να αλωνόμαστε από χρεοκοπημένες αξίες που μας 



ωθούν να κλειστούμε στον εαυτό μας, κάτι που σταδιακά οδηγεί στην εκπλήρωση των 

οραμάτων της Θάτσερ, πως «δεν υπάρχει κοινωνία παρά μόνο άτομα», άτομα που είναι 

έτοιμα ν’ αλληλο-κατασπαραχτούν προκειμένου να βγει κάποιος κερδισμένος από τον 

στυγνό αυτόν ανταγωνισμό. Είναι, δηλαδή, αυτό που θα πρέπει ν’ αποφύγουμε ώστε να 

μην παραδώσουμε την εξουσία σ’ ετερόνομους θεσμούς. Το αν ο Ηγεμόνας θ’ αποτελέσει 

πιστό μας οδηγό για να πατήσουμε επί πτωμάτων ή για να κατανοήσουμε καλύτερα το 

συντηρητικό κομμάτι του σύγχρονου κοινωνικού πράττειν με σκοπό να το 

μετασχηματίσουμε προς μια κατεύθυνση όπου η αυτονομία και η πραγματική δημοκρατία 

θα αντικαταστήσουν το αλληλοφάγωμα και τις πολιτικές (και κατ’ επέκταση οικονομικές και 

κοινωνικές) ανισότητες εξαρτάται πέρα για πέρα από εμάς. Ποιά παράδοση θα επιλέξουμε; 

Την παράδοση του Bodin, του Hobbes, της ζωής των αρχαίων Αθηναϊκών νοικοκυριών και 

της διάλυσης της πολιτικής σφαίρας, αυτήν την παράδοση που θέλει τους ανθρώπους 

παραγωγικά ρομπότ, σκλάβους σε μια διαδικασία διαρκούς ντρεσαρίσματος, όπου όλοι ως 

αμέτοχοι δούλοι είμαστε υποχρεωμένοι να επιβιώνουμε μέσω του μόχθου και της 

αλλοτρίωσης της εργασίας ή αυτήν που μας οδηγεί στην πραγματική δημοκρατία, την 

παράδοση δηλαδή, της Αθηναϊκής δημοκρατίας που μετεξελίχθηκε σε πρόταγμα για να 

καταστεί ο άνθρωπος επιτέλους πραγματικά ελεύθερος; 

[1] Στο εισαγωγικό κεφάλαιο, Machiavelli A Very Short Introduction του Quentin Skinner 

εμπεριέχεται μια συνέντευξη του συντηρητικού Henry Kissenger στο The New Republic το 

1972. Ο δημοσιογράφος, αφού τον άκουσε  να μιλά για τον ρόλο του ως προεδρικού 

συμβούλου, απαντά: «ακούγοντάς  σας, μερικές φορές αναρωτιέται κανείς όχι πόσο 

επηρεάσατε τον Πρόεδρο  των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά σε ποιο βαθμό έχετε επηρεαστεί 

εσείς από  τον Νικολό Μακιαβέλι». Οι απόψεις του Μακιαβέλι, επίσης, κάνουν την  

εμφάνισή τους και στις διαδικασίες και μεθόδους του Πίτερ Μάντελσον, υπουργού Άνευ 

Χαρτοφυλακίου της κυβέρνησης του  Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας με βάση την 

Independent. 

[2] Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι ήταν και ο ίδιος ο Μακιαβέλι που αναγνωρίζει στο Discorsi 

sopra la prima deca di Tito Livio πως μεγάλο κομμάτι των πολιτικών  ελευθεριών κατά την 

διάρκεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατακτήθηκε μέσα από τις συγκρούσεις των 

πλουσίων με τους πληβείους. Έτσι ο Μακιαβέλι βάζει  πρώτος, πολλούς αιώνες πριν από 

τον Μαρξ, τα θεμέλια για την ταξική διαλεκτική του υλισμού. «Για μένα αυτοί που 

καταδικάζουν τις διενέξεις ανάμεσα στους ευγενείς και τους πληβείους (..) δεν 

συνειδητοποιούν ότι σε κάθε δημοκρατία υπάρχουν δύο διαφορετικές τάσεις, αυτές του 

πληθυσμού και της ανώτερης τάξης και ότι όλη η νομοθεσία που ευνοεί την ελευθερία 

επέρχεται από τη σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο» (218) 
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