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ΟΡΙΣΜΟΣ

• Με τον όρο θεοκρατία (κράτος θεού) εννοείται εκείνο το σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο μια θεότητα 
θεωρείται ανώτατος άρχων και η διακυβέρνηση γίνεται συχνά από έναν εγκόσμιο άρχοντα, ελέω θεού 
μονάρχη. Το ρόλο της διακυβέρνησης αναλαμβάνει ενίοτε πέραν του ελέω θεού μονάρχη το ιερατείο
της επίσημης θρησκείας του κράτους.

• Θεοκρατίες υπήρξαν στην αρχαία Αίγυπτο και άλλους αρχαίους πολιτισμούς της Ανατολής. Ο όρος 
πρωτοεμφανίζεται στον Ιώσηπο, που τον χρησιμοποίησε για την πολιτική οργάνωση των Εβραίων. Τούτο 
γιατί πριν την εγκαθίδρυση της βασιλείας στο αρχαίο Ισραήλ ο Θεός θεωρείτο υπέρτατος κυβερνήτης και οι 
νόμοι του αφορούσαν τόσο σε θρησκευτικές, όσο και πολιτικές υποχρεώσεις.

• Από τη σκιώδη μορφή του βασιλέα-ιερέα Μελχισεδέκ, στον βασιλέα Δαβίδ και τον Μωυσή, φαίνεται πως η
θεοκρατία δεν είναι άγνωστη στον ιουδαιοχριστιανικό κόσμο. Παρόλα αυτά η ιστορία γενικά προσδιορίζει 

την Περσία ως τόπο ανάπτυξης της ιδέας του θείου μονάρχη. Την εποχή της κατάκτησης της Περσίας από 

τον Αλέξανδρο Γ' τον Μακεδόνα, η ιδέα αυτή περνάει και στα ελληνιστικά βασίλεια. Θα πρέπει να τονιστεί 

εδώ ότι η ιδέα της κοσμικής εξουσίας του Θεού δεν είναι άγνωστη στους αρχαίους Έλληνες, για 

παράδειγμα τον Αριστοτέλη, που θεωρεί ότι ο ιδανικός βασιλέας είναι η γήινη εικόνα του Δία.

• Από την εποχή του Αυγούστου Καίσαρα και μετά η ρωμαϊκή εξουσία προβαλλόταν ως επέκταση της θεϊκής, 
με τον αυτοκράτορα να έχει αρχιερατικό ρόλο (pontifex maximus) και να λατρεύεται και ο ίδιος ως θεός. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η ρωμαϊκή Σύγκλητος τελούσε και θρησκευτικά καθήκοντα.

• Η ιδέα του ελέω θεού μονάρχη είναι παρούσα στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, με αυτοκράτορες που 
προσπαθούσαν, όχι πάντα επιτυχώς, να προωθήσουν την εικόνα του μονάρχη ως κεφαλή της εκκλησίας, 
καθώς και στη γερμανική αγία ρωμαϊκή αυτοκρατορία με εσωτερικές συγκρούσεις της αυτοκρατορικής 
εξουσίας και της Καθολικής εκκλησίας
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΘΕΟΚΡΑΤΙΕΣ

• Σχετικά σύγχρονες μορφές θεοκρατίας 
θεωρούνται τα Παπικά Κράτη, η Γενεύη
του Ζαν Κοβέν (Jehan Cauvin), το Αφγανιστάν 

από την εποχή της διακυβέρνησης των 

Ταλιμπάν, το Βατικανό, η Ισλαμική 

Δημοκρατία του Ιράν και η Σαουδική Αραβία.
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ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ 
ΤΗΣ 
ΘΕΟΚΡΑΤΙΑΣ

Με την ισλαμική επανάσταση του 1979 επικράτησε στο Ιράν ένα ριζοσπαστικό θεοκρατικό καθεστώς που ενέπνευσε το πολιτικό Ισλάμ 

σε όλο τον κόσμο και στράφηκε ενάντια στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.

Το Ιράν έχει δημιουργήσει σήμερα μια ισχυρή σιιτική συμμαχία, που περιλαμβάνει το Ιράκ, τη Συρία και τη λιβανέζικη Χεσμπολάχ (σιιτικό 

τόξο).

Στις 28.12.2017 ξέσπασε στο βoρειοανατολικό Ιράν μια σειρά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Το καθεστώς όμως φαίνεται πως κατάφερε 

να αντεπεξέλθει και σε αυτή την κρίση, όπως είχε κάνει και το 2009, όταν η αμφισβήτηση του αποτελέσματος της προεδρικής εκλογής είχε 

προκαλέσει σειρά αιματηρών ταραχώνστη χώρα.

Οι υποστηριχτές του θεοκρατικού καθεστώτος ξεχύθηκαν με τη σειρά τους στους δρόμους από την Τετάρτη 3.1.2018, κρατώντας πορτρέτα 

του ανώτερου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμεϊνί και φωνάζοντας "Θάνατος στους στασιαστές", " Θάνατος στην 

Αμερική", "Θάνατος στο Ισραήλ".

Ο απολογισμός των ταραχών ήταν 21 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Η κρίση απέδειξε ότι στο λαό και ειδικά στη  νεολαία σιγοβράζει ο 

θυμός, αλλά από την άλλη μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ταυτίζεται ιδεολογικά με το καθεστώς αυτό.
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΤΗΣ 
ΘΕΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ

Σήμερα υπάρχουν δυο αντίθετες τάσεις για τον πολιτικό ρόλο της 
θρησκείας: αυτή που την θεωρεί ως ιδιωτική υπόθεση και αυτή που τη 
θέλει υποκατάστατο της κοσμικής εξουσίας.
Η συνεισφορά του Χριστιανισμού στον δυτικό πολιτισμό είναι βέβαια 
τεράστια, ενώ η απόρριψη των ολοκληρωτικών καθεστώτων και η 
προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης στο δυτικό κόσμο στηρίχθηκαν και 
στις αρχές του Χριστιανισμού.
Ειδικά στη χώρα μας η Εκκλησία έπαιξε τεράστιο ρόλο στην διαμόρφωση 
της ταυτότητας του νέου ελληνικού έθνους και κράτους και ανέλαβε
ενεργό ρόλο εμπλεκόμενη με την πολιτική σε κρίσιμες περιόδους (π.χ. ο 
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός στη γερμανική Κατοχή), ωστόσο δεν εξετράπη 
ποτέ σε Θεοκρατία.
Στα χρόνια της νεωτερικότητας η Θρησκεία θεωρήθηκε προσωπική 
υπόθεση κάθε πολίτη, ενώ ο ίδιος ο άνθρωπος αναδείχθηκε σε κέντρο του 
κόσμου. Η μετανεωτερικότητα, από την άλλη,  χαρακτηρίζεται τάση 
επιστροφής στη Θρησκεία και επαναπροσδιορισμό της ζωής σε πιο 
πνευματικές βάσεις.
Παράλληλα ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός διατηρεί τη δυναμική του, 
ιδίως στο χώρο του Ισλάμ, και δεν έχει εγκαταλειφθεί το όραμα ενός 
ισλαμικού κράτους ή και μιας παγκόσμιας ισλαμικής ουτοπίας.

ΜΑΘΗΤΕΣ: ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

                     ΖΑΛΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
                     ΒΗΤΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                     ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

                     ΘΑΝΕΛΛΑ ΑΝΝΑ

                     ΙΣΛΑΜ ΣΟΦΙΑ
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