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Περίληψη 

Ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος αλλά βρίσκεται παντού αλυσοδεμένος.  Με αυτή την γνωστή φράση 

ο Ρουσώ περιγράφει τον άνθρωπο των  σύγχρονων κοινωνιών, της αλλοτρίωσης, της οικονομικής και 

κοινωνικής ανισότητας, της ηθικής διαφθοράς. Με το Κοινωνικό Συμβόλαιο υποδεικνύει την διέξοδο 

από αυτή την δυστοπική κοινωνία.  Αφού η επιστροφή του ανθρώπου στην αρχέγονη, ελεύθερη,  

φυσική του  κατάσταση, είναι πλέον ανέφικτη, ο  άνθρωπος πρέπει να δημιουργήσει ένα κοινωνικό 

σύστημα, όπου η ατομική ελευθερία θα συμφιλιώνεται  με την εξουσία του κράτους, όπου το ατομικό 

συμφέρον θα συμπορεύεται με το κοινό όφελος και η ατομική συμπεριφορά θα διέπεται από τους 

ηθικούς κανόνες του κοινωνικού συνόλου.   Στην νέα κοινωνία που προτείνει ο Ρουσώ, η αρχή της 

γενικής βούλησης, ήτοι της συλλογικής βούλησης των πολιτών, θα είναι δεσμευτική για όλους και θα 

ωφελεί εξίσου όλους.  Εκφραστής της γενικής βούλησης θα είναι το κοινωνικό συμβόλαιο.  Το όραμα 

του Ρουσώ για μία νέα πολιτική οργάνωση της κοινωνίας, αν και υπήρξε  αντικείμενο κριτικής τόσο 

από τους υποστηρικτές όσο και από τους επικριτές  της κυριαρχίας του κράτους,  εντούτοις  επηρεάζει 

ακόμη την σύγχρονη πολιτική σκέψη. 
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Abstract 

Man was born free and he is everywhere in chains. That is how Rousseau depicts the man of modern 

society, a society of alienation, social and economic inequality and moral corruption.  The Social 

Contract suggests a way out of this dystopian society. Since man’s return to a primitive, free, state of 

nature is no longer possible, man must create a social system where individual liberty will be 

reconciled with the authority of the state, where self-interest will coexist with the common good and 

the individual behavior will be governed by the moral values of the society as a whole. The principle of 

general will, that is, the collective will of the citizen body, will be binding on all and will benefit 

everyone equally in that new society proposed by Rousseau. The social contract will be exactly an 

expression of the general will. Rousseau's vision for a new social and political order, although 

criticized by both proponents and critics of authoritarian states, still influences modern political 

thought. 
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Tο πρώτο κεφάλαιο του Κοινωνικού Συμβολαίου (1762) αρχίζει με τη φράση:             

«Ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος και  βρίσκεται παντού αλυσοδεμένος»1.  Ο Ρουσώ 

καταδεικνύει με σαφήνεια ότι  καθώς οι κοινωνίες οργανώνονται με εθνικούς, 

πολιτικούς και θρησκευτικούς δεσμούς, η ανθρώπινη φύση αλλοτριώνεται με 

συνέπεια την διαρκώς αυξανόμενη οικονομικοκοινωνική ανισότητα και ανθρώπινη 

δυστυχία.  Η κυριαρχία του εγωισμού και η εξασθένηση της συμπόνιας εδραιώθηκαν 

όταν ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από την πρωτόγονη, φυσική του κατάσταση και 

ακολούθησε έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, ο οποίος  ενεθάρρυνε  την ανάπτυξη της 

ηθικής διαφθοράς.  Ο εκμαυλισμός των ηθών επικρατεί καθώς ο άνθρωπος επιζητά 

δίχως όρια την απόκτηση οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ισχύος. Ενώ ο 

πολιτισμός ανθεί,  η δικαιοσύνη φθίνει  και η αρετή εξοστρακίζεται.  Έτσι περιγράφει 

ο Ρουσώ την κατάσταση του ανθρώπου στην εποχή του και το ερώτημα που τίθεται 

είναι πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να αντιστρέψει την ηθικά φθίνουσα πορεία του,  

αφού η επιστροφή πλέον στην αρχική φυσική του κατάσταση είναι ανέφικτη, ώστε να 

απαλλαγεί από τις αρνητικές επιρροές του πολιτισμού και τις κοινωνικές ανισότητες.2    

Η μόνη διέξοδος είναι η οργάνωση ενός δίκαιου πολιτικού συστήματος, εντός του 

οποίου, έκαστος πολίτης θα δύναται να επιδιώκει το προσωπικό του όφελος αλλά 

σύμφωνα με  τους νόμους και τους θεσμούς.  Το σύστημα αυτό θα είναι δομημένο  

βάσει ενός κοινωνικού συμβολαίου το οποίο θα διασφαλίζει την κοινωνική 

δικαιοσύνη και το κοινό συμφέρον,  ούτως ώστε η διολίσθηση του ανθρώπου προς τη 

διαφθορά  να αναστραφεί.3   Η μετακίνηση από το  υπάρχον κοινωνικό σύστημα προς 

μια δίκαιη κοινωνία, στην οποία θα κυριαρχεί η ισότητα μεταξύ των μελών της, 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από μία διαδικασία συνειδητής συμμετοχής των 

πολιτών και την εθελούσια ενσωμάτωσή τους στη νέα πραγματικότητα.  Η μετάβαση 

είναι δύσκολη, καθώς απαιτείται η σύγκλιση του ατομικού και του δημοσίου 

συμφέροντος, είναι όμως απολύτως αναγκαία και αποτελεί προϋπόθεση για την ηθική 

πραγματικότητα την οποία οραματίζεται ο Ρουσώ. 

    Ο Ρουσώ αναφέρει σε ένα από τα πρώτα κεφάλαια του Κοινωνικού Συμβολαίου ότι 

οι άνθρωποι έχουν φθάσει σε ένα σημείο, όπου οι συνθήκες οι οποίες τoυς 

εμποδίζουν, να διατηρήσουν τα ευγενικά χαρακτηριστικά του πρωτόγονου εαυτού 

τους, είναι πάρα πολύ ισχυρές. Ο Ρουσώ αναγνωρίζει ότι η προσδοκία της 

επιστροφής στη φύση, είναι ουτοπιστική. H πρωτόγονη κατάσταση παρήλθε 

ανεπιστρεπτί.  Η  αναπόφευκτη κοινωνική εξέλιξη ναι μεν διαφύλαξε το ανθρώπινο 

είδος από την εξαφάνισή του, αλλά η διαιώνιση της παρούσας κατάστασης οδηγεί τον 

άνθρωπο στην καταστροφή.  Πλέον τα άτομα για να επιβιώσουν είναι απαραίτητο να 

παράξουν μέσα από την συνένωσή τους, ένα σύνολο δυνάμεων με το οποίο θα 

υπερνικούν τα εμπόδια και θα αντεπεξέρχονται των δυσκολιών.4  Ο Ρουσώ προτείνει 

ως μοναδική λύση την δημιουργία μιας κοινωνικής ένωσης, η οποία θα αποσκοπεί 

 
1 ΡΟΥΣΩ, Το Κοινωνικό Συμβόλαιο, Ι.Ι, σ. 8. 
2  LEMOS, R. (1927). Rousseau’s Political Philosophy: An Exposition and Interpretation, 

University of  Georgia Press, Athens,GA, p.249. 
3 Ό.π., p. 249 
4 ΡΟΥΣΩ, Το κοινωνικό συμβόλαιο, Ι, VI, σ.16. 
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στο κοινό όφελος, δίχως να περιορίζει την ελευθερία κάθε μέλους της ξεχωριστά. Το 

ενδεχόμενο πρόβλημα λειτουργίας αυτής της ένωσης, θα το επιλύει το κοινωνικό 

συμβόλαιο, μία κοινωνική σύμβαση με ίσους όρους για όλους, στην οποία ο κάθε 

συμβαλλόμενος «παραδίνεται ολοκληρωτικά δίχως καμία επιφύλαξη με όλα του τα 

δικαιώματα σε ολόκληρη την κοινότητα».5  Σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της 

σύμβασης είναι ότι ο κάθε πολίτης, δεν θα προτάξει το ατομικό του συμφέρον αλλά 

το όφελος όλης της κοινωνίας.   Η ίδρυση  αυτής της ένωσης εκφράζεται πολιτικά 

μέσα από τις διάφορες μορφές πολιτικής οργάνωσης.  Μπορεί να αποκαλείται κράτος,  

ή κυρίαρχος, ή δύναμη  ανάλογα με τις περιστάσεις, ενώ οι συμβαλλόμενοι μπορεί να 

αποκαλούνται πολίτες, λαός, ή υπήκοοι.6  Το κοινωνικό συμβόλαιο  είναι  μια διαρκής 

διαδικασία  και  οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να επαγρυπνούν, ώστε να διασφαλίζουν 

την πιστή τήρηση και εφαρμογή των όρων του.7  Ο άνθρωπος καλείται να υποτάξει 

τον εγωισμό του και να κατευθύνει τις ατομικές του επιθυμίες και  φιλοδοξίες, ώστε 

να συμπορευθεί με  το  συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.  Υπ’αυτή την έννοια,  οι 

ηθικοί κανόνες που διέπουν το κοινωνικό σύνολο, δεσπόζουν και στην συμπεριφορά  

του πολίτη.  Το άτομο θα είναι κοινωνικά ενεργό, σε ομοφωνία και ομοψυχία με τους 

συμπολίτες του, ένας στρατιώτης που θα υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, ελεύθερο 

από όσες δυστυχίες καταδυναστεύουν τους κατοίκους των σύγχρονων πόλεων.8    

    Σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο του κοινωνικού συμβολαίου είναι η έννοια της 

γενικής βούλησης. «Καθώς η φύση δίνει σε κάθε άνθρωπο την δυνατότητα να 

εξουσιάζει κάθε μέλος του σώματος του, έτσι και το κοινωνικό συμβόλαιο παρέχει 

στο πολιτικό σώμα την δυνατότητα να ασκεί την εξουσία, η οποία καθορίζεται από 

την γενική βούληση και καλείται κυριαρχία.».9 Όπως κάθε άτομο επιδιώκει το 

προσωπικό του όφελος,  έτσι και η πολιτική εξουσία οφείλει να προστατεύει μέσα 

από την διακυβέρνησή της το συμφέρον όλων των πολιτών.  Κάθε έκφραση της 

γενικής βούλησης πρέπει να είναι δεσμευτική για όλους και να ωφελεί εξίσου όλους. 

Κανείς πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται ότι ευρίσκεται σε μειονεκτική θέση ως προς 

την ικανοποίηση του προσωπικού του συμφέροντος. Πρέπει να νιώθει τόσο 

ελεύθερος όσο ήταν στην αρχέγονη  κατάσταση και να θεωρεί ότι πειθαρχώντας στην  

γενική βούληση είναι ωσάν να υπακούει στην δική του προσωπική βούληση. 

Ορισμένοι σχολιαστές θεωρούν ότι μια τέτοια συμβατική ελευθερία είναι απατηλή.10  

Αναφέρει ο Ρουσώ: «Όποιος αρνηθεί να πειθαρχήσει στη γενική βούληση, θα 

εξαναγκαστεί να υπακούσει από όλο το σώμα των πολιτών.    Αυτός ο όρος αποτελεί  

την οργάνωση και την λειτουργία της πολιτικής μηχανής και μόνον αυτός καθιστά 

νόμιμες τις πολιτικές υποχρεώσεις, διαφορετικά οι υποχρεώσεις αυτές θα ήταν 

 
5 Ό.π., σ.17. 
6 ΡΟΥΣΩ, Το κοινωνικό συμβόλαιο, Ι, VI,  σ.18. 
7 SHKLAR, J. (1964). Men and citizens, A study of Rousseau’s social theory, Cambridge 

University Press, Cambridge, p.20. 
8 Ό.π. p. 21. 
9 ΡΟΥΣΩ, Το κοινωνικό συμβόλαιο, ΙΙ,IV, σ.29.  
10 MASTERS, R. (1976). The political philosophy of Rousseau, Princeton University Press, 

Princeton, N.J., p.329. 
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παράλογες, τυραννικές και θα κινδύνευαν από τις μεγαλύτερες αυθαιρεσίες».11  

Σχολιαστές της άποψης του  Ρουσώ, ότι  η συμμετοχή  των πολιτών στα πολιτικά 

δρώμενα θα πρέπει να είναι όχι μόνο καθολική  αλλά  και  υποχρεωτική, θεωρούν ότι 

αυτό συνιστά παραβίαση της ατομικής ελευθερίας, καθώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή, 

όπως για παράδειγμα η αποχή και η «απόδραση στον ιδιωτικό χώρο»12.  Κατά τον 

Ρουσώ η πολιτική εξουσία δικαιούται να εφαρμόζει τον νόμο και να τιμωρεί τους 

παραβάτες του,  αλλιώς οι πολίτες οι οποίοι είναι και οι συμβαλλόμενοι, θα 

ευρίσκονται στο έλεος του καθενός ο οποίος  παραβιάζει τον νόμο με σκοπό το 

προσωπικό του όφελος έναντι του γενικού συμφέροντος.  Αρκεί βέβαια το συμβόλαιο 

να είναι ο αληθινός εκφραστής της γενικής βούλησης και όχι ένα κατασκεύασμα μιας 

απολυταρχικής εξουσίας.    

    Αποτελεί άραγε η σύναψη και η εφαρμογή του κοινωνικού συμβολαίου  μία 

ρεαλιστική προσέγγιση ή είναι απλά μία ουτοπιστική προσδοκία και ευχή;  Πώς  είναι 

εφικτό το ατομικό-προσωπικό  συμφέρον κάθε πολίτη να συμπορευθεί με  το γενικό 

όφελος της κοινωνίας; Στο Κοινωνικό συμβόλαιο, στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Η 

γενική βούληση είναι ακατάλυτη» ο Ρουσώ αναφέρει  ότι οι πολίτες, όταν είναι 

ενωμένοι εκφράζοντας την κοινή βούληση, με σκοπό το γενικό καλό, τότε η 

κοινωνίες ευημερούν. 13 «Όταν όμως οι κοινωνικοί δεσμοί  χαλαρώνουν…όταν το 

ατομικό συμφέρον προτάσσεται έναντι του γενικού … δεν βασιλεύει πια η ομοφωνία 

στις ψηφοφορίες … η γενική θέληση δεν είναι πια η θέληση του συνόλου».14  Ο 

Ρουσώ αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος συνήθως κοστολογεί την κάθε του ενέργεια, 

βάζοντας στην ζυγαριά από τη μία το δικό του όφελος και από την άλλη το κοινό 

καλό.  Αλλά όσο και εάν ο καθένας προτιμά το ατομικό του συμφέρον από το γενικό, 

γνωρίζει, ότι δεν μπορεί να αγνοήσει και το συμφέρον των άλλων, διότι θα  

δυστυχήσει.  Ο Ρουσώ εύχεται  «ο πολίτης να θέλει το γενικό καλό, ως δικό του 

καλό, με πολύ μεγάλη θέρμη» γνωρίζει όμως, ότι η επιβίωση αυτών των 

«ευτυχισμένων» κοινωνιών είναι ουτοπιστική.    

    Το κοινωνικό συμβόλαιο αποτελεί μάλλον μια ιδανική συμφωνία, καθώς 

αντανακλά μία προσπάθεια συμβιβασμού και αγαστής  συμπόρευσης της ανθρώπινης 

φύσης και της ηθικής.    Πρωταρχικό αξίωμα της ζωής του ανθρώπου  είναι η αγάπη 

προς τον εαυτό του (amour-de-soi).  Έκαστος άνθρωπος είτε στις πρωτόγονες 

κοινωνίες, είτε στις  πολιτικές κοινωνίες,  πρωτίστως πασχίζει για το δικό του όφελος.  

Οι αξιώσεις της φύσης όμως οφείλουν  να συμβιβαστούν με τις αξιώσεις της ηθικής 

και η δικαιοσύνη να διέπει τα συμφέροντα όλων ανεξαιρέτως (ατόμων και 

συνόλου).15   Η εφαρμογή ενός συστήματος ηθικών κανόνων είναι ανέφικτη, εάν δεν 

σέβεται τα δικαιώματα όλων των μελών της κοινωνίας. Το ένστικτο της     

αυτοσυντήρησης και οι προσωπικές επιθυμίες-στόχοι  κάθε ανθρώπου δεν δύνανται 

 
11 ΡΟΥΣΩ, Το κοινωνικό συμβόλαιο, I, VII, σ.20. 
12 KΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, Π. (1989). Πολιτικοί στοχαστές των νεότερων χρόνων. Βιογραφικές και 

ερμηνευτικές προσεγγίσεις. ΔΙΑΤΤΩΝ, Αθήνα, σ.114. 
13ΡΟΥΣΩ, Το κοινωνικό συμβόλαιο, IV,I, σ. 93. 
14 Ό.π., σ. 94. 
15 LEMOS, R. M.  (1927), p.101. 
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να συμβαδίζουν με οτιδήποτε τα αγνοεί και τα παραμερίζει, αφού βασικό 

κληροδοτούμενο χαρακτηριστικό από τη φύση προς τον άνθρωπο είναι η αγάπη και η 

φροντίδα του ατόμου προς  τον εαυτό του.  Άρα η γενική βούληση θα πρέπει να 

καθορίζεται από το κοινό ενδιαφέρον που ενώνει τους ανθρώπους και τους 

καθοδηγεί, ώστε να διαβιώνουν αρμονικά  μέσα σε μια πολιτική κοινωνία ισότητας.16  

    Μελετητές του  έργου του Ρουσώ θεωρούν, ότι μόνον εάν η πραγματικότητα της 

ανθρώπινης φύσης και της ιστορίας αλλάξει μέσω της ανθρώπινης λογικής, ενδέχεται 

αυτό το μοντέλο να εφαρμοσθεί.  Γράφει ο Ramon Lemos: «Το καθήκον της λογικής 

καθοδηγούμενο από την ηθική, είναι να σταματήσει την κάθοδο της ιστορίας προς 

τον εκφυλισμό  και να  προσανατολίσει την πορεία της προς μία ηθική  κατεύθυνση», 

αυτή άλλωστε είναι η ουσιαστική και θεμελιώδης λειτουργία της εφαρμογής των 

όρων του Κοινωνικού Συμβολαίου.17  Ο Ramon Lemos χαρακτηρίζει την αξία  της 

πολιτικής φιλοσοφίας του Ρουσώ ως ανεκτίμητη  και  αναφέρει ότι «κανείς άλλος 

φιλόσοφος δεν μπόρεσε να συνεισφέρει  σε αυτό το πεδίο τόσο όσο ο Ρουσώ».18  Ο 

Lemos υποστηρίζει ότι το πρόβλημα της πολιτικής, είναι η εξάλειψη των 

συγκρούσεων ανάμεσα στους πολίτες, αλλά δεδομένου ότι  η αγάπη του ανθρώπου 

για τον εαυτό του είναι ένα φυσικό συναίσθημα,  το οποίο «στην κοινωνία τείνει να 

γίνει εγωισμός», οι διαμάχες δεν θα εκλείψουν ποτέ  άρα η πραγμάτωση του γενικού 

καλού είναι σχεδόν ανέφικτη.  Εντούτοις αυτό δεν σημαίνει ότι το άτομο 

απαλλάσσεται από την ηθική υποχρέωση  «να καταστήσει το αντικείμενο της γενικής 

βούλησης, αντικείμενο της ατομικής του βούλησης». Η επίτευξη του κοινού καλού 

όσο και αν μοιάζει αδύνατη, εναπόκειται στην προσωπική βούληση κάθε ατόμου, το 

οποίο είναι ο ηθικός φορέας μιας τέτοιας κοινωνικής διεργασίας: «Ο καθένας 

χρειάζεται μόνον να επιθυμεί διαρκώς  το  κοινό καλό,  ώστε να  το επιτύχει».19    Ο 

Lemos  αναφέρει  ότι  εάν  οι  συλλογισμοί του Ρουσώ έχουν βάση, τότε η λύση που 

παρέχει το Κοινωνικό Συμβόλαιο δεν είναι απλώς μια «σκευωρία ενός ρομαντικού 

οραματιστή και ουτοπιστή, αλλά ένα εξόχως πρακτικό σχέδιο το οποίο ανέπτυξε με 

προσοχή κάποιος «ο οποίος κοίταξε βαθιά μέσα στην ανθρώπινη φύση, στην ιστορία 

και στην κοινωνία».20  

    Η Judith Shklar, υποστηρίζει ότι η δυνατότητα πραγματοποίησης αυτού του 

μοντέλου δεν φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στο έργο του Ρουσώ και ότι ο ίδιος ήταν 

μάλλον απαισιόδοξος.21  Eπειδή o Ρουσώ γνώριζε ότι τα ατομικά συμφέροντα, είναι 

τόσο ισχυρά, ώστε θα παρεμποδίσουν την θεμελίωση ενός τέλειου-ιδανικού πολιτικού 

συστήματος,  αποφεύγει να χρησιμοποιεί όρους όπως «το καλύτερο καθεστώς» ή η 

«καλύτερη πόλη», αλλά αναφέρεται στους «κανόνες διακυβέρνησης».22   Σύμφωνα με 

την Judith Shklar, ακόμη και το μοντέλο  ενός μικρού, ήσυχου χωριού, με οικογένειες 

 
16 SHKLAR, J. (1964),  p.188. 
17 LEMOS, R. M.  (1927),  p.102. 
18 Ό.π., p. 252. 
19 Ο.π., p.252. 
20 Ό.π., p.252. 
21 SHKLAR, J. (1964),  pp.20-23. 
22 MASTERS, R. (1976), pp.303. 
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οι οποίες περιβάλλουν τα μέλη τους με αγάπη και φροντίδα και δεν εξαρτώνται από 

έναν ισχυρό ηγέτη ή κάποιες συλλογικές συνθήκες, εντούτοις ακόμη και αυτό 

αποτελεί ένα υπόδειγμα ουτοπιστικής αθωότητας.  Είναι δύσκολο πλέον να υπάρξουν 

αδιάφθορες ψυχές σε έναν κόσμο στον οποίο  κυριαρχεί η ανισότητα.  Αλλά και τα 

χωριά των Άλπεων που τόσο συγκίνησαν και ενέπνευσαν τον Ρουσώ και τα οποία μας 

θυμίζουν πως ζούσαν οι άνθρωποι στην πρωτόγονη ζωή, αυτοί οι «προμαχώνες της 

απολίτιστης ευτυχίας» είναι καταδικασμένα στον αφανισμό από την ίδια την 

ιστορία.23 Το μοντέλο της απλής ζωής δεν μπορεί να πραγματωθεί πλέον αλλά ούτε 

και αυτό της πολιτικής οργάνωσης της κοινωνίας, το οποίο προτείνει o  Ρουσώ.24 

    Η πολιτική σκέψη του Ρουσώ αποτελεί αντικείμενο αυστηρής κριτικής.  Για 

παράδειγμα ο καθηγητής Τalmοn υποστηρίζει ότι η θεωρία της γενικής βούλησης 

αποτελεί την κινητήριο δύναμη στην άνοδο της «ολοκληρωτικής δημοκρατίας» 

(totalitarian democracy).25 Kριτική από αντίθετη κατεύθυνση ασκούν και οι 

σοσιαλιστές φιλόσοφοι, οι οποίοι επικεντρώνονται κυρίως στο στοιχείο του 

ατομικισμού και   το οποίο θεωρούν ότι δεν συμβιβάζεται με την έννοια της γενικής 

βούλησης.  Ο Luis Althussier, χαρακτηρίζει το Κοινωνικό Συμβόλαιο ως μια 

«αξιοθαύμαστη αποτυχία», ακριβώς λόγω των ασυμφωνιών στην ανάπτυξη της 

θεωρίας του.26   Σύμφωνα με τον Cobban, καμία από τις δύο κατηγορίες σχολιαστών 

της πολιτικής σκέψης του Ρουσώ, ούτε αυτοί οι οποίοι τον θεωρούν πρόδρομο του 

ολοκληρωτισμού, αλλά ούτε και οι άλλοι οι οποίοι τον θεωρούν υποστηρικτή του 

ατομικισμού, δεν ερμηνεύουν ικανοποιητικά το σύνολο της σκέψης του.  Η σύγχυση 

αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι υπερεκτίμησαν την ιστορική επιρροή του Ρουσώ αλλά 

και στην πρόθεση τους να κατηγοριοποιήσουν τη σκέψη του σε ιδεολογικές θεωρίες 

τις οποίες ο ίδιος  δεν είχε κατά νου, όταν έγραφε το έργο του.27 Είναι γεγονός ότι οι 

ιδέες του Ρουσώ προκάλεσαν διαχρονικά παθιασμένες αντιπαραθέσεις. Το έργο του 

διακρίνεται για την ένταση των συναισθημάτων τα οποία εγείρει στους αναγνώστες 

του, ενώ θέτει με αποτελεσματικό τρόπο ζητήματα για μια πολιτική συζήτηση η 

οποία εξακολουθεί μέχρι σήμερα.28  Πέρα από κάθε κριτική ο Ρουσώ έχει την 

ικανότητα να συνδέεται άμεσα με τον αναγνώστη.  Σύμφωνα με την Mira 

Morgenstern, η περιγραφή από τον Ρουσώ μιας ζωής η οποία χαρακτηρίζεται από 

σύγχυση απεικονίζει με προφητική δύναμη τις συγκρούσεις της σύγχρονης ζωής, ενώ 

εστιάζει και στον καθοριστικό  ρόλο του ατόμου στη διαμόρφωση του ιστορικού και 

πολιτικού γίγνεσθαι.  Η κριτική που ασκεί στον σύγχρονο πολιτισμό και οι πιθανές 

διέξοδοι από την κρίση, δίνουν τη δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο να ελπίζει, ότι 

 
23 SHKLAR, J. (1964),   Αναφέρεται στις επιστολές, Letter to d’Albert.Lettre, Lettre a M. 

Jacob Vernet, C.G., Reponse au Roi de Pologne Hachette, pp. 22-23. 
24 Ό.π., p.23. 
25 COBBAN, A (1964). Rousseau and the modern state, George Allen & Unwin, London..  p. 

29. 
26ΑLTHUSSIER, L. (1972). Politics and History.  Montesqueiu, Rousseau, Hegel and Marx, 

NLB,London, p.160. 
27COBBAN, A (1964).  , p.31. 
28 MORGENSTERN, M.(1996). Rousseau and the politics of ambiguity: self, culture, and 

society, Penn State University Press, Univerity Park, PΑ, p.235. 
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μπορεί να συμμετάσχει στο ιστορικό γίγνεσθαι.  Η πολιτική δεν είναι μόνον μία 

συλλογική προσπάθεια, αλλά και μία άμεση πρόκληση για τον καθένα μας,  να 

αναλάβει τα ηνία της τύχης του.29  

    Θεωρώντας ως δεδομένη την εξέλιξη του ανθρώπου και την ανέφικτη πλέον  

επιστροφή του στην φύση, ο Ρουσώ αναλύει την ανθρώπινη κατάσταση στις 

σύγχρονες κοινωνίες.30  Μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρότυπο οραματίζεται να 

εκπαιδεύσει τον άνθρωπο, για  να ζήσει μία ζωή απαλλαγμένη από την ηθική 

διαφθορά,  καλλιεργώντας τα φυσικά αισθήματα της συμπάθειας, της συμπόνιας, της 

φιλαλληλίας, ώστε να καταστείλει την ιδιοτέλεια, τον άκρατο εγωκεντρισμό, για να 

συνυπάρξει ευτυχισμένος και σε αρμονία με τους συνανθρώπους του.31  Σύμφωνα με 

την άποψη του  Ρουσώ,  η φύση μας εκπαιδεύει να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας, 

οι άνθρωποι μας διδάσκουν συνήθειες και τρόπους συμπεριφοράς και ο αισθητός 

κόσμος μας βοηθά στην απόκτηση εμπειριών.    Μπορεί το πρότυπο της φυσικής 

εκπαίδευσης που προτείνει ο Ρουσώ να είναι ουτοπιστικό,  αυτό όμως δεν μειώνει την 

αξία του ως μια αξιόλογη ανάλυση μιας ηθικής και ιδανικής κατάστασης στην οποία 

ο άνθρωπος θα ζει.32  Τα ανθρώπινα αισθήματα όπως  η αγάπη, η συμπόνοια, ο 

ανθρωπισμός, η επιείκια μπορούν να βρουν την «φυσική τους έκφραση»  ακόμη και 

στην οργανωμένη κοινωνία, ώστε να βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας σχέσης 

αμοιβαίας ισότητας και σεβασμού ανάμεσα στους πολίτες.33  Η αρετή συμπληρώνει 

την φυσική καλοσύνη του ατόμου και το καθιστά ηθικά ελεύθερο καθώς  υπακούει  

εκούσια στους  «νόμους της αναγκαιότητας»  και  αυτοπειθαρχείται, ώστε να 

συμβιώσει αρμονικά με τους συνανθρώπους του.34  Ο Ρουσώ θεωρεί ότι ο άνθρωπος 

των πολιτικών κοινωνιών, μέσα από την εκπαίδευση και με την πολιτική του 

Κοινωνικού Συμβολαίου, δύναται να διαφυλάξει τις καλές αρχέγονες φυσικές του 

τάσεις, τα αγαθά χαρακτηριστικά του «ευγενή άγριου», ώστε να θεμελιώσει  δεσμούς 

αγαστής συμβίωσης με τους συμπολίτες του, για να ζουν όλοι οι άνθρωποι ελεύθεροι, 

ισότιμοι  και με αλληλεγγύη.  Με την φυσική εκπαίδευση και την ανάπτυξη των 

αρετών, τα πάθη δύναται  να απαλλαχθούν  από την παραμόρφωση την οποία 

προκαλεί η κοινωνία, και να συμβαδίσουν με την ηθική.   Στόχος της είναι  να 

καλλιεργήσει στο άτομο όλες τις αγαθές φυσικές του κλίσεις, και σε συνδυασμό  με 

τις κοινωνικές του αρετές,  να ελέγξει τα πάθη του, ώστε να ζήσει όσο το δυνατόν πιο 

ευτυχισμένο σε μια κοινωνία απαλλαγμένη  από τα δεινά των ανισοτήτων. 

    Η πορεία του ανθρώπου στο χρόνο φαίνεται να εξελίσσεται διαφορετικά, αλλά για 

τον Ρουσώ και για όσους σαγηνεύτηκαν από την ρομαντική προοπτική της 

επιστροφής του ανθρώπου στην ιδανική φυσική του κατάσταση, μπορεί  αυτή η 

δυνατότητα να χάθηκε, αλλά δεν χάθηκε  η ελπίδα, ότι ο άνθρωπος δύναται να 

αποκτήσει πάλι  την ηθική του ακεραιότητα, την αυτονομία και την ελευθερία του.  Η 

 
29 MORGENSTERN, M.(1996), p. 236. 
30 MASTERS, R. (1976),  p.5. 
31 KΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, Π. (1989), σ.116. 
32 MASTERS, R. (1976),  p.15. 
33 Ό.π., p.49. 
34 Ό.π., p.96. 
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θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου του Ρουσώ συνέτεινε στην προώθηση των 

δημοκρατικών ιδεών για την διακυβέρνηση της κοινωνίας και συνέβαλε καθοριστικά 

στη διαμόρφωση των προυποθέσεων για την δημιουργία δημοκρατικών μορφών 

πολιτεύματος  στη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα.    
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