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Δηζαγσγή 

 

Ζ εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα θαηαδείμεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο 

ηδενινγηθέο ζέζεηο πνπ αλέθπςαλ απφ ηελ ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε πνπ 

πξνβιήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηνπο ζνθηζηέο θαη έιαβε ρψξα ηνλ 5ν θαη 4ν αη. π.Υ. 

αλάκεζα ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ζεηνχ 

δηθαίνπ. Ζ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ -ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο- 

δηαθνξεηηθψλ θαη αληίζεησλ κεηαμχ ηνπο ζέζεσλ ζα επηδησρζεί λα γίλεη κέζα 

απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζθέςεο ησλ ζνθηζηψλ ράξε ζηηο άκεζεο θαη 

έκκεζεο πεγέο πνπ δηαζέηνπκε γη’ απηνχο, ρσξίο θάηη ηέηνην λα είλαη πάληα 

εχθνιν, ιφγσ ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ δηαζσζεί. 

Δπίζεο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ νη ζνθηζηηθέο ζέζεηο 

θαηαηάζζνληαο ηνπο ζνθηζηέο ζε φζνπο ππνζηήξημαλ ηελ πξνηεξαηφηεηα  ηνπ 

θπζηθνχ δηθαίνπ ζε βάξνο ηνπ ζεηνχ θαη ζε φζνπο ππνζηήξημαλ ηελ 

πξνηεξαηφηεηα  ηνπ ζεηνχ δηθαίνπ ζε βάξνο ηνπ θπζηθνχ. Δθηφο, φκσο, απφ 

εθείλνπο πνπ πήξαλ μεθάζαξε ζέζε ζην πξφβιεκα φύσει ή νόμῳ δίθαην, ζα 

θαηαγξαθνχλ θαη νη απφςεηο φζσλ δηαηχπσζαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο 

πεξηγξάθνληαο ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο, σζηφζν, λα παίξλνπλ 

ζέζε θαη λα πξνθξίλνπλ ην θπζηθφ ή ην ζεηφ λφκν.  

Θα πξέπεη, εμάιινπ, λα επηζεκαλζεί φηη ε πξνζπάζεηα θαηάηαμεο ησλ 

ζνθηζηψλ ζε νκάδεο πνπ ππνζηήξημαλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ θπζηθνχ ή ηνπ 

ζεηνχ δηθαίνπ δελ είλαη πάληα εχθνιε. Γηφηη αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ 

απνδεδεηγκέλα ππήξμαλ ηζηνξηθά πξφζσπα θαη κπνξνχκε λα ηνπο 

ραξαθηεξίζνπκε ζνθηζηέο, ζπγθαηαιέγνληαη θαη φζνη επεξεάζηεθαλ απφ ην 

ζνθηζηηθφ πλεχκα, φπσο ν Θνπθπδίδεο θαη ν Αληηζζέλεο, ησλ νπνίσλ νη 

απφςεηο γηα ην φύσει θαη νόμῳ δίθαην εληάζζνληαη πιήξσο ζην ζνθηζηηθφ  

ξεχκα. Δπίζεο, δπζθνιίεο ζπλαληνχκε ζηηο πεξηπηψζεηο ακθηιεγφκελσλ 

ηζηνξηθά πξνζψπσλ ζαλ ηνλ Καιιηθιή, είηε πξνζψπσλ πνπ δελ ππήξμαλ 

ζνθηζηέο, ζαλ ηνλ Γιαχθσλα θαη ηνλ Αδείκαλην, νη νπνίνη θαη εμέθξαζαλ ηηο 

ζνθηζηηθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηνπο. Σέινο, δηαζέηνπκε θαη αλψλπκεο 

ζνθηζηηθέο πξαγκαηείεο, ησλ νπνίσλ νη ζπγγξαθείο, ζαλ ηνλ Αλψλπκν ηνπ 

Ηάκβιηρνπ θαη ηνλ Φεπδν-Γεκνζζέλε, έιαβαλ κέξνο ζηελ αληηπαξάζεζε 

ζρεηηθά κε ην θπζηθφ θαη ζεηφ δίθαην ηαζζφκελνη ππέξ ηνπ λφκνπ. 
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Πέξα, φκσο, απφ ηελ ηδενινγηθή αληηπαιφηεηα αλάκεζα ζηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ ζεηνχ δηθαίνπ, ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα 

θαηαγξάςεη θαη νξηζκέλα βαζηθά δεηήκαηα πνπ αλεπήδεζαλ κέζα απφ ηελ 

αληηπαξάζεζε απηή θαη είλαη δηθά ηεο γελλήκαηα, φπσο ην πξφβιεκα ησλ 

θπιεηηθψλ, θνηλσληθψλ, ηαμηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαθξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο θαη ην δήηεκα ηεο ελφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. Σν 

αληηλνκηθφ ζρήκα νόμω-φύσει ζα γελλήζεη, επνκέλσο, θαη δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε παλαλζξψπηλεο έλλνηεο, φπσο ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο, ηνπ 

θνζκνπνιηηηζκνχ, ηεο ζπλαδέιθσζεο ησλ ιαψλ θαζψο επίζεο ζα πξνβιεζεί 

απφ νξηζκέλνπο ζνθηζηέο θαη ην δφγκα ηνπ παλειιεληζκνχ. 

Πάλησο εθείλν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί -θαη απνηειεί έλαλ επηπιένλ ζηφρν 

ηεο εξγαζίαο- είλαη λα θαηαδεηρζεί φηη νη ζνθηζηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε θχζε θαη 

ην λφκν δελ εκθαλίζζεθαλ μαθληθά θαη εξήκελ ησλ θνηλσληθψλ δπκψζεσλ θαη 

κέζα ζε ηδενινγηθφ θελφ· ζπλεπψο, ζα γίλεη απφπεηξα αλάιπζεο ησλ 

ζνθηζηηθψλ ζέζεσλ, εληάζζνληαο ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ νη ζνθηζηέο ζην 

ηδενινγηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην απφ φπνπ μεπξφβαιαλ. Αμίδεη θαη 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη πξνεγήζεθε ε ηδενινγηθή δηεξγαζία ησλ Ηψλσλ 

θηινζφθσλ, νη νπνίνη εθηφο ηεο βαζηθήο θνζκνινγηθήο ζεκαηηθήο ηνπο 

πξσηνηχπεζαλ, θαζψο έζηξεςαλ δεπηεξεπφλησο ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ζηνλ 

άλζξσπν θαη ην θνηλσληθφ ηνπ γίγνεσθαι. Γηφηη ε αλαθάιπςε ηεο θχζεο θαη ε 

απνκχζσζε ηνπ ιφγνπ νδήγεζε ηελ ζθέςε απφ ηε θχζε ζηνλ άλζξσπν θαη 

ηα πξνβιήκαηά ηνπ, ηελ πφιε θαη ηνπο λφκνπο πνπ (θαζ)νξίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Αληηιήςεηο, επνκέλσο, ζαλ ηνπ Ξελνθάλε, ηνπ Ζξάθιεηηνπ 

θαη ηνπ Γεκφθξηηνπ, θσηίδνπλ ην δξφκν πάλσ ζηνλ νπνίν νη ζνθηζηέο 

επέθηεηλαλ ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ Ηψλσλ ζρεηηθά κε ην θπζηθφ θαη ζεηφ δίθαην 

θαζψο θαη ηηο ηδενινγηθέο πνιπεπίπεδεο πξνεθηάζεηο πνπ ε αληηλνκία απηή 

γελλνχζε.  

Σν ζέκα, θαηά ηε γλψκε κνπ, έρεη αμία θαη παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, δηφηη 

νη απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο ζνθηζηέο γηα ην φύσει θαη νόμῳ 

δίθαην ήηαλ ξεμηθέιεπζεο θαη αλαηξεπηηθέο, επεξέαζαλ θαη επεξεάδνπλ ηελ 

ηζηνξία ηεο ζθέςεο κέρξη ζήκεξα. Γηαηί ν αξραίνο δηαθσηηζκφο ππήξμε 

πξνπνκπφο ηνπ λεφηεξνπ δηαθσηηζκνχ ηνπ 18νπ αη.· θαη ηνχην ζεκαίλεη φηη 

είλαη θνηλή θαη ζηηο δχν πεξηφδνπο ε πίζηε γηα κηα λέα αληίιεςε ηνπ θφζκνπ 
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βαζηζκέλε ζε έλα λεσηεξηζηηθφ θαη ξηδνζπαζηηθφ πλεχκα, φπνπ ε πξνζδνθία 

γηα κηα πξννδεπηηθή θνηλσληθή ζπλείδεζε ζα ήηαλ πξνζαξκνζκέλε ζηνλ 

άλζξσπν θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Καη είλαη ηνικεξφ ην εγρείξεκα ησλ 

ζνθηζηψλ λα πξνβάινπλ κε πάζνο ηηο ηδέεο ηνπο γηα ην θπζηθφ θαη ην ζεηφ 

δίθαην, δηφηη είραλ απέλαληί ηνπο κηα ζπληεξεηηθή παξάδνζε θαη ηνπο 

ζπληεξεηηθνχο δηαλνεηέο πνπ ηελ εμέθξαδαλ. Οη ζνθηζηέο αληηπαξαηέζεθαλ 

ζην ηδενινγηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θαηεζηεκέλν ηεο επνρήο ηνπο· ηα 

έβαιαλ κε ηηο πνιηηηθέο ειίη, ζηειίηεπζαλ ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα εηο βάξνο 

ησλ αδπλάησλ, επέθξηλαλ ηα θνηλσληθά πξνλφκηα ππέξ ησλ δπλαηψλ θαη 

ακθηζβήηεζαλ ηε ζξεζθεία θαη ην ηεξαηείν πνπ ηελ ππεξαζπηδφηαλ. Χζηφζν, 

φπσο θαη ζηελ επνρή καο, ε ηδενινγηθή δηακάρε αλάκεζα ζηνπο ζνθηζηέο 

θάπνηε εμέθξαζε θαη αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ζαλ ηνπ Καιιηθιή, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο, φκσο, νη απφςεηο απηέο ζπλέθιηλαλ ζην πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ αίηεκα γηα εζηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλακφξθσζε ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ ν ίδηνο ν άλζξσπνο δξα θαη ζπκκεηέρεη. 

 Δλ θαηαθιείδη, νη απφςεηο ησλ ζνθηζηψλ γηα ην φύσει θαη ην νόμῳ δίθαην 

είλαη επίθαηξεο, θαη αμίδνπλ ηελ πξνζνρή καο, γηαηί ν πξννδεπηηθφο θαη 

αθεδεκφλεπηνο ηξφπνο ζθέςεο, ηνλ νπνίν νη ζνθηζηέο θιεξνλφκεζαλ απφ 

ηνπο Ίσλεο κνληζηέο, νη ίδηνη κε ηε ζεηξά ηνπο ηνλ αλεβίβαζαλ έλα ζθαιί 

ςειόηεξα, ηνλ έθαλαλ modus vivendi θαη ηνλ θιεξνδφηεζαλ ζηηο επφκελεο 

γεληέο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο· νη ζνθηζηέο θαιιηέξγεζαλ ηελ ειεχζεξε 

ζθέςε, θαζφξηζαλ ηελ ηδενινγηθή αηδέληα θαη άλνημαλ ηνπο αζθνύο ηνπ Αηόινπ 

ψζηε ε θηινζνθηθή ζθέςε λα αιιάμεη πνξεία, λα ζηξαθεί ζηνλ άλζξσπν θαη 

ζηα αλαθαίξεηα αλζξσπηζηηθά ηδαληθά πνπ θαλέλαο ζπκβαηηθφο λφκνο θαη 

θακηά πξφζθαηξε θνηλσληθή ζπκθσλία δελ κπφξεζε θαη δελ κπνξεί λα 

απνζησπήζεη.  
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I. Οη Πξόδξνκνη ηεο ζνθηζηηθήο θίλεζεο 

 

Οη Ίσλεο θηιφζνθνη επηρείξεζαλ πξψηνη λα εμεγήζνπλ ηνλ θφζκν φρη κε 

ηνπο κχζνπο θαη ηελ παξάδνζε, αιιά κε επηρεηξήκαηα θαη θξηηηθφ ιφγν· 

απνηεινχλ ηε δηαλνεηηθή εθείλε πξσηνπνξία πνπ αληηδηέζηεηιε ην κπζηθφ 

πξνο ηνλ νξζφ ιφγν εξρφκελνη ζε κηα πξψηε ξήμε κε ηελ παξαδνζηαθή ζνθία 

ηνπ παξειζφληνο.1 Ο θξηηηθφο θηινζνθηθφο ιφγνο ησλ Ηψλσλ απνηειεί ηελ 

αληίδξαζε ηνπ νξζνχ ιφγνπ απέλαληη ζηελ ειεχζεξε αθήγεζε ηνπ κχζνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ ππφζηαζε ηνπ θφζκνπ, θαζψο επηδεηνχζε πιένλ λα ηελ 

αληηθαηαζηήζεη κε εθείλν πνπ παξέκελε ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην κέζα ζηελ 

αέλαε κεηαβνιή ησλ πξαγκάησλ·2 θαη ηε ζηαζεξφηεηα θαη ακεηαβιεηφηεηα 

απηή ηελ παξείρε ε θχζε. Ζ θαζηέξσζε, ινηπφλ, κε ηνπο Ίσλεο θηινζφθνπο 

ηεο θχζεο σο αλψηαηεο αξρήο ζηνλ θφζκν ζήκαηλε κηα αιιαγή ηνπ 

πλεπκαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη απφ ηε ζηηγκή εθείλε «ηεξκαηίζζεθε 

νπζηαζηηθά ζηελ ηζηνξία ε επνρή ηνπ κχζνπ,3 γηα λα εγθαηληαζζεί ν αηψλαο ηεο 

θηινζνθίαο».4 Γηαηί νη Ίσλεο θπζηνθξάηεο κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

θαζνιηθφηεηαο ησλ λφκσλ ηεο θχζεο5 έξρνληαη ζηελ νπζία λα αθπξψζνπλ ηελ 

                                                           
1
 «Θ παρακμι του μφκου χρονολογείται από τθν θμζρα που οι πρϊτοι Σοφοί ζκεςαν υπό ςυηιτθςθ 

τθν ανκρϊπινθ τάξθ και ηιτθςαν να τθν ορίςουν αυτι κακεαυτιν, να τθν αποδϊςουν με εκφράςεισ 

προςιτζσ ςτο νου και να τθν υποβάλουν ςτον κανόνα τθσ αρίκμθςθσ και τθσ μζτρθςθσ». Βλ. J.P. 

Vernant, Οι απαρχζσ τθσ ελλθνικισ ςκζψθσ, μτφ. Ε. Κακοςαίου-Νικολοφδθ, Ακινα: Εκδ. Καρδαμίτςα, 

1992,  ς. 174. 

2
 Βλ. Ν. Αυγελισ, Ειςαγωγι ςτθ Φιλοςοφία, Κεςςαλονίκθ: Κϊδικασ

2
, 1998, ς. 65. 

3
 Κατά τον Lebedev, το βιβλίο του Αναξίμανδρου είναι το πρϊτο κείμενο ςτθν ιςτορία τθσ 

ανκρωπότθτασ, όπου οι απαρχζσ και θ δθμιουργία του κόςμου δεν ερμθνεφονται με το 

μυκοποιθτικό ςχιμα τθσ παράδοςθσ και τθσ κακιερωμζνθσ κρθςκείασ, αλλά με τρόπο αυςτθρά 

ορκολογικό και βάςει μιασ εξελικτικισ προοπτικισ. Βλ. A.V. Lebedev, «Anaximander». Στο: Bol’shaia 

Rossiiskaia Enciklopediia, 1 (2005), Moscow: «Rossiiskaia Enciklopediia» Publishers, ς. 651-652. 

4
 «Ο πρϊτοσ φιλόςοφοσ δεν ιταν εκείνοσ ο οποίοσ χαρακτιριςε τθ φφςθ, αλλά εκείνοσ, ο οποίοσ τθν 

αποκάλυψε, ο ναυτικόσ, ο οποίοσ βαςιςμζνοσ ςτθν εμπειρία του απζραντου κόςμου αντιπαρζκεςε 

απζναντι ςτο ιερό δίκαιο τθσ παράδοςθσ τθν φυςικι προχπόκεςθ όλων των γνωμϊν και των 

πίςτεων». Βλ. Σ. Δ. Κυριαηόπουλοσ, Το γεγονόσ τθσ φιλοςοφίασ, Ακινα, 1969, ς. 29.  

5
 Ο όροσ-κλειδί για τθν Λωνικι επιςτιμθ ιταν φύσις και το διανοθτικό εγχείρθμα των Λϊνων 

φιλοςόφων απζβλεπε ςτο περὶ φύσεως ἱστορία. Βλ. A.V. Lebedev, «Getting rid of the 
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αληίιεςε ηνπ νπξαλνύ· «θαη, ζπλεπψο, κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαξγνχζαλ ηελ 

παξαδνζηαθή κπζνπνηεηηθή δηαίξεζε ηνπ θφζκνπ ζε έλα νπξάλην-ζετθφ-

αζάλαην κέξνο, απφ ηε κηα κεξηά, θαη ζε έλα γήηλν-αλζξψπηλν-ζλεηφ κέξνο, 

απφ ηελ άιιε.6 Ζ αλαθάιπςε, ινηπφλ, ηεο θχζεο, ε ελαζρφιεζε κε ηελ 

πξσηαξρηθή νπζία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηα αηζζεηά 

πξάγκαηα, θαζψο θαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε θπζηθφ θαη ππεξθπζηθφ, ζα 

ζπκβαδίζεη κε ηελ άζθεζε νξζνινγηθήο θξηηηθήο, ηε δηαηχπσζε εζηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο. Έηζη, κνινλφηη ε Ησληθή 

θηινζνθία ζεσξείηαη πξνπάλησλ θνζκνθεληξηθή, εληνχηνηο, έδεημε ελδηαθέξνλ 

θαη γηα ηα αλζξψπηλα πξνβιήκαηα,7 αζρνιήζεθε δειαδή κε ηελ εζηθή, ζηελ 

νπνία ηήξεζε κηα αλζξσπνθεληξηθή ζηάζε θαη ππνζηήξημε έλαλ κεηξηνπαζή 

εδνληζκφ· αιιά θαη ζηελ πνιηηηθή αθφκε νη δηαλνεηέο ηεο, κε εμαίξεζε ηνλ 

αξηζηνθξάηε Ζξάθιεηην, εμέθξαζαλ δεκνθξαηηθά θαη θηιειεχζεξα 

θξνλήκαηα.8 

  πλεπψο, νη Ίσλεο θπζηνθξάηεο κνληζηέο έζεζαλ πξψηνη ηα ζεκέιηα κε 

ηα νπνία ν άλζξσπνο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηνλ 

θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη,9 εθθηλψληαο απφ ηελ αξρή φηη ηα θπζηθά 

θαηλφκελα κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ κφλν κε βάζε ηνλ νξζφ ιφγν, ρσξίο 

αλαθνξέο ζηνλ κχζν, ηε ζξεζθεία ή ηελ απζεληία, ρσξίο δειαδή ηα βαξίδηα 

                                                                                                                                                                      
«Presocratics». Στο:  Philosophy in the dialogue of cultures. Materials of the World Philosophy Day 

(2009), Μόςχα-Αγ. Ρετροφπολθ, ς. 5.  

6
 Στο ίδιο, 6. 

7
 Κατά τον Βζικο, θ προςοφιςτικι φιλοςοφία δεν αγνόθςε το ανκρωπολογικό πρόβλθμα. Στθν ςκζψθ 

τθσ πρϊιμθσ ελλθνικισ φιλοςοφίασ ο άνκρωποσ δεν είναι ζνα αποςπαςμζνο μζροσ του ςφμπαντοσ· 

αντίκετα θ ανκρϊπινθ φφςθ αποτελεί ζνα μζροσ τθσ όλθσ ςυμπαντικισ φφςθσ. Βλ. Κ. Βζικοσ, Αρχαία 

Σοφιςτικι, Κεςςαλονίκθ: 1971, ςελ. 21. 

8
 Lebedev 2009, 6. Επίςθσ, Βλ. W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, τ. 1, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1962, ς. 409-410. 

9
 «Υπάρχει τουλάχιςτον ζνα φιλοςοφικό πρόβλθμα που ενδιαφζρει όλουσ τουσ ςκεπτόμενουσ 

ανκρϊπουσ: το πρόβλθμα να καταλάβουμε τον κόςμο ςτον οποίο ηοφμε και, ζτςι, τουσ εαυτοφσ μασ 

(που είναι μζροσ αυτοφ του κόςμου) και τθ γνϊςθ μασ για τον κόςμο». Βλ. K. Popper, «Ρίςω ςτουσ 

Ρροςωκρατικοφσ». Στο: Όλοι οι άνκρωποι είναι φιλόςοφοι, μτφ. Μ. Ραπανικολάου, Ακινα: Εκδ. 

Μελάνι, 2003, ς. 150. 
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ηεο παξάδνζεο·10 δηφηη ε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηεο θχζεο είλαη ηειηθά 

ζέκα θαηαλφεζεο ησλ θπζηθψλ αηηηψλ, θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

ίδηαο ηεο θχζεο.11 Δηδηθά νη Ίσλεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο 

ζθέςεο απφ ην θφβν ηεο απζεληίαο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο, 

ακθηζβεηψληαο ηνπο ακεηάβιεηνπο θαλφλεο πνπ απνδίδνληαλ δήζελ ζε 

ζξεζθεπηηθέο δπλάκεηο. Οη ζενί, θαηά ηνπο Ίσλεο θηινζφθνπο, είλαη 

αλππφιεπηνη θαη κπνξνχλ λα ακθηζβεηεζνχλ, αθνχ ν ηξφπνο πνπ ηνπο 

κεηαρεηξίδεηαη ε κπζν-επηθή παξάδνζε δελ αξκφδεη ζε ζενχο θαη ηνπο έρεη 

θαηαληήζεη αλαμηφπηζηνπο.  

Ο Ξελνθάλεο12 πξψηνο ζα αζθήζεη θξηηηθή ζηελ επηθή πνίεζε θαη ηνλ 

αλζξσπνκνξθηζκφ ησλ ζεψλ θαη ζηελ νπζία ζα αλακεηξεζεί κε ηελ 

παξάδνζε θαη ηε ιατθή ζξεζθεία.13 Δπηρείξεζε λα εξκελεχζεη θνηλσληνινγηθά 

ηηο δηαθνξεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ απέδηδαλ νη δηάθνξνη ιανί γηα ηνπο ζενχο, 

                                                           
10

 Επειδι, ακριβϊσ, ο Λωνικόσ μονιςμόσ ιταν κατ’ ουςία επιςτθμονικόσ, απζρριψε ακόμθ και τα 

τεχνικά εργαλεία τθσ παράδοςθσ, όπωσ το επο-θρωικό δακτυλικό εξάμετρο, κάνοντασ χριςθ τθσ 

πρόηασ. Τον παραδοςιακό μυκοποιθτικό κόςμο προςπάκθςαν να αποκαταςτιςουν οι Λταλιϊτεσ 

φιλόςοφοι –και με τθ χριςθ του δάκτυλου- ωσ αντίδραςθ ςτον Λωνικό φυςιοκρατικό μονιςμό. Βλ. 

A.V. Lebedev, «Western Greek Philosophical Poems and the Homeric Tradition: Continuity or 

Rupture?». Στο: Indo-European Linguistics and Classical Studies. Proceedings of the Memorial Tronsky 

Conference, Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences at St-Petersburg, Αγ. 

Ρετροφπολθ, 2010,  ς.  109.  

11
 «Σε μια εποχι όπου φυςικά φαινόμενα, όπωσ οι φάςεισ τθσ ςελινθσ *…+ το ουράνιο τόξο κ.τ.λ. 

εκεωροφντο ωσ οιωνοί ι προμθνφματα· ι όταν οι θφαιςτειακζσ εκριξεισ *…+ τα οςτά και το ρίξιμο 

των κφβων αποτελοφςαν κακοριςτικι ςθμαςία από τισ εξθγιςεισ των μάντεων για τον ατομικό και 

κοινωνικό βίο, οι Μωνεσ φιλόςοφοι *…+ χρθςιμοποιοφςαν αιτιϊδθ ςχιματα και τρόπουσ ζρευνασ με 

επιςτθμονικζσ προδιαγραφζσ, προςπακοφςαν να διαςφαλίςουν τθν καλφτερθ δυνατι γνϊςθ για τθ 

φυςικι πραγματικότθτα». Βλ. Δ.Μ. Ανδριόπουλοσ, Θζματα από τθν Ιςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ 

Φιλοςοφίασ: Αρχαία Ελλθνικι Γνωςιοκεωρία, μτφ. Στ. Δθμόπουλοσ, τ. 1, Κεςςαλονίκθ: Εκδ. Α.Ρ.Κ. – 

Υπθρεςία Δθμοςιευμάτων
5
, 2002, ς. 36. 

12
 Ο Ξενοφάνθσ, αν και Λταλιϊτθσ φιλόςοφοσ, επθρεάςτθκε από τθ Μιλιςια ςκζψθ και γι’ αυτό 

εξετάηεται μζςα ςτο πλαίςιο του πνεφματοσ τθσ Λωνικισ φιλοςοφίασ. Βλ. Κ. Βζϊκοσ, Οι 

Προςωκρατικοί, Ακινα: Εκδ. Ελλθνικά Γράμματα
5
, 1998, ς. 33.  

13
 Ξενοφάνθσ, B 11: πάντα θεοῖσ’ ἀνέθηκαν Ὅμηρὸς θ’ Ἡσίοδὸς τε, ὅσσα παρ’ ἀνθρώποισιν 

ὀνείδεα καὶ ψόγος ἐστίν, κλέπτειν μοιχεύειν τε καὶ ἀλληλους άπατεύειν. Και, B 12: ὡς 

πλεῖστα ἐφθέγξατο θεὦν ἀθεμίστια ἔργα, κλέπτειν μοιχεύειν τε καὶ ἀλλήλους άπατεύειν. 
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δείρλνληαο φηη κε ηηο παξαζηάζεηο απηέο ν θάζε ιαφο επηδηψθεη λα πξνβάιιεη 

ηα ηδηαίηεξα θπιεηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά: Αἰθίοπές τε θεοὺς σφετέρους 

σιμοὺς μέλανάς τε Θρῆκές τε γλαυκοὺς καὶ πυρρούς φασι πέλεσθαι.14 Ζ 

ζηάζε απηή ησλ αλζξψπσλ, θαηά ηνλ Ξελνθάλε, νθείιεηαη ζηελ άγλνηα· δηφηη 

εμαηηίαο ηεο άγλνηαο νη άλζξσπνη νδεγνχληαη ζηελ πιάλε θαη ζθάιινπλ, ελψ 

δε γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα θαη νχηε ζα ηελ κάζνπλ πνηέ· γη’ απηφ σο πξνο ην 

πξφβιεκα ηεο γλψζεο νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα ακθηβάιινπλ γηα ηελ 

νξζφηεηα ησλ ηδεψλ ηνπο, αθνχ ηα πάληα είλαη ππνθεηκεληθέο εηθαζίεο:15 καὶ 

τὸ μὲν οὗν σαφὲς οὔτις ἀνὴρ ἴδεν οὐδέ τις ἔσται εἰδὼς ἀμφὶ θεὦν τε καὶ 

ἅσσα λέγω περὶ πάντων· *<+ δόκος δ᾿ ἐπὶ πσι τέτυκται.16 Δπίζεο, θαη ν 

Ζξάθιεηηνο ζα επηθξίλεη ηνπο πνηεηέο, ηνλ κεξν θαη ηνλ Αξρίινρν γηα ηελ 

εκκνλή ηνπο ζην κχζν θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ αιήζεηα: τὸν τε 

Ὅμηρον ἔφασκεν ἄξιον έκ τὦν άγώνων έκβάλλεσθαι καὶ απίζεσθαι καὶ 

Ἀρχίλοχον ὁμοίως.17 Ζ θξηηηθή ηνπ Ζξάθιεηηνπ, αιιά θαη ηνπ Γεκφθξηηνπ, κε 

πλεχκα θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαηεπζχλεηαη θαη ζηνπο ζπγρξφλνπο ηνπο, δηφηη ε 

ζηείξα πνιπκάζεηά ηνπο ρσξίο ηελ θαηαλφεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ε 

βεβαηφηεηά ηνπο γηα ηελ θαηνρή ηεο γλψζεο δε δηεπξχλεη ην λνπ, δελ νδεγεί 

ζηε αιήζεηα.18 Γη’ απηφ, θαηά ηνπο Ίσλεο θηινζφθνπο, πξέπεη λα ηεζνχλ ζε 

                                                           
14

 Ξενοφάνθσ, B 16. Ρρβ. Β 14: ἀλλ᾿ οἱ βροτοὶ δοκέουσι γεννσθαι θεούς, τὴν σφετέρην δ᾿ 

ἐσθτα ἔχειν φωνήν τε δέμας τε. 

15
 «Ο Ξενοφάνθσ παρόλο που ςτακερά προςανατολίηεται ςτον ζναν, πλιρθ, αιϊνιο, αμετάβλθτο και 

μθ-ανκρωπομορφικό κεό, εντοφτοισ οφτε ο ίδιοσ ιςχυρίηεται ότι κατζχει τθν απόλυτθ και πλιρθ 

αλικεια». Guthrie 1962, 396. 

16
 Ξενοφάνθσ, B 34. Ρρβ. Β 35: ταὖτα δεδοξάσθω μὲν ἐοικότα τοῖς ἐτύμοισι. 

17
 Θράκλειτοσ, L 17 (B 42). Θ ταξινόμθςθ L κατά Lebedev (ςε παρζνκεςθ B κατά Diels). Βλ. A.V. 

Lebedev, The Logos of Heraclitus: a Reconstruction of his Thought and Word (with a New Critical 

Edition of the Fragments), Αγ. Ρετροφπολθ: Nauka Publishers, 2014. Θ κριτικι του Θράκλειτου «είναι 

φιλοςοφικότερθ, δε ςυγχωρεί ςτουσ ποιθτζσ τθ μεταχείριςθ τθσ αλικειασ, αρνείται τθ μυκικι 

ερμθνεία και επικρίνει τουσ ποιθτζσ, που τθν εκτρζφουν και τθ ςυντθροφν». Βλ. Β.Α. Κφρκοσ, Αρχαίοσ 

Ελλθνικόσ Διαφωτιςμόσ και Σοφιςτικι, Ακινα: Εκδ. Ραπαδιμα
2
, 1992, ς. 39. Επίςθσ, βλ. Ε.Ν. 

οφςςοσ, Ηράκλειτοσ, Ακινα: Εκδ. Α. Καραβιά, 1971, ς. 12. 

18
 Θράκλειτοσ, L 21 (B 40): πολυμαθίη νόον ἔχειν οὐ διδάσκει· Ἡσίοδον γὰρ ἄν ἐδίδαξε καὶ 

Πυθαγόρην αὗτὶς τε Ξενοφάνεά τε καὶ Ἑκαταῖον. Δθμόκριτοσ, Β 64: πολλοὶ πολυμαθέες νοὖν 
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ακθηβνιία ηα φξηα θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο· ζηελ νπζία, 

δειαδή πξέπεη λα ππάξμεη κηα απηνζπλείδεζε, αθνχ δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

αλζξψπηλε γλψζε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζρεηηθή.19 Καη ηφηε ε άγλνηα θαη ε 

ακάζεηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη πξνηηκφηεξν λα απνθξχπηεηαη παξά λα 

θαλεξψλεηαη: κρύπτειν ἀμαθίην κρέσσον ἥ ἐς τὸ μέσον φέρειν·20 αληίζεηα, 

κφλν θξίζεηο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ γηα ηα πξάγκαηα θαη απηέο βαζηζκέλεο 

ζηα δεδνκέλα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ νη αηζζήζεηο:21 ἐπιρυσμίη 

ἑκάστοισιν ἡ δόξις·22 δηφηη ε αιεζηλή δνκή ησλ πξαγκάησλ ζπλήζσο 

θξχβεηαη: φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ.23 Σφηε, κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνλ 

άλζξσπν φηη δελ ππάξρεη αιήζεηα ή αλ ππάξρεη, απηή είλαη θξπκκέλε θαιά 

απφ ηνπο αλζξψπνπο.24 πλεπψο, ζε θάζε ηνπ βήκα ν άλζξσπνο πξέπεη λα 

γλσξίδεη ὅτι ἐτες ἀπήλλακται,25 σζηφζν, κπνξεί ν ίδηνο, αλ ζειήζεη λα 

θαηαδπζεί αξθεηά βαζηά, λα απνπεηξαζεί λα ηελ ζπλαληήζεη, γηαηί ε αιήζεηα 

πξνθαλψο βξίζθεηαη ζηα βάζε·26 ή ίζσο, ηειηθά, ε απάληεζε γηα  ηελ αιήζεηα 

θαη ηηο πεγέο ηεο γλψζεο ππάξρεη κέζα ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, ηνπ νπνίνπ ηα 

ςπρηθά θαη πλεπκαηηθά φξηα είλαη απέξαληα θαη δελ κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ:27 ἐδιζῃσάμην ἐμεωυτὸν.28 Δπνκέλσο, κφλν ε ειπίδα 

                                                                                                                                                                      
οὐκ ἔχουσιν. και Β 65: πολυνοἸην, οὐ πολυμαθίην ἀσκέειν χρή. Επίςθσ, παρόμοια αντίλθψθ 

αποδίδεται και ςτον Καλι, Α 35. 2-5: Οὔ τι τὰ πολλὰ ἔπη φρονίμην ἀπεφήνατο δόξαν· ἕν τι 

μάτευε σοφόν, *<+ δήσεις γὰρ ἀνδρὦν κωτίλων γλώσσας ἀπεραντολόγους. 

19
 Ανδριόπουλοσ 2002, 112, και Κφρκοσ 1992, 41. 

20
 Θράκλειτοσ, L 127 (B 109). 

21
 Βλ. K. von Fritz, «Νοὖς, Νοεῖν και τα παράγωγά τουσ ςτθν Ρροςωκρατικι φιλοςοφία». Στο: Οι 

Προςωκρατικοί: Συλλογι Κριτικϊν Δοκιμίων, επιμ. Α.-Φ. Δ. Μουρελάτοσ, μτφ. Φ. Γ. Τςιγκάνου, Ν. 

Γιανναδάκθσ, Σπ. Μοςχονάσ και Γ. Τηαβάρασ, τ. 1, Ακινα: Εκδ. Εκπαιδευτιρια Κωςτζα-Γείτονα, 1998, 

ς. 111. 

22
 Δθμόκριτοσ, Β 7. 

23
 Θράκλειτοσ, L 25 (B 123). 

24
 Δθμόκριτοσ, Α 112: ἤτοι οὐθὲν εἶναι ἀληθὲς ἥ ἡμῖν γ᾿ ἄδηλον. 

25
 Δθμόκριτοσ, Β 6. 

26
 Δθμόκριτοσ, Β 117: ἐτεῆ δὲ οὐδὲν ἴδμεν· ἐν βυθ γὰρ ἡ ἀλήθεια. 

27
 Βλ. A. Lesky, «Θ φιλοςοφία τθσ φπαρξθσ ςτο τζλοσ τθσ αρχαϊκισ εποχισ», μτφ. Α. Τςοπανάκθσ, 

Φιλόλογοσ, 3 (1965), ς. 109. 
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αλαθάιπςεο ηεο αιήζεηαο ππάξρεη θαη «γη’ απηφ πξέπεη λα είλαη θαλείο 

αλνηρηφο ζε θάζε ππαηληγκφ»:29 ἐὰν μὴ ἔλπηται ἀνέλπιστον, οὐκ ἐξευρήσει 

ἀνεξέρευτον ἐὸν καὶ ἄπορον.30 Ζ ζρεηηθφηεηα, ινηπφλ, ηεο αλζξψπηλεο 

γλψζεο θαη ε απηνζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ σο γλσζηηθνχ φληνο ζπληζηά κηα 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θηινζνθηθέο θαηαθηήζεηο θαη νη Ίσλεο θηιφζνθνη 

ππήξμαλ πξφδξνκνη ζηνλ ηνκέα απηφ.31  

ηνπο Ίσλεο θηινζφθνπο, εμάιινπ, ε βαζκηαία απηή απνδέζκεπζε απφ 

ηελ ζηαηηθή αληίιεςε ηνπ κχζνπ ζα νδεγήζεη θαη ζε κηα πξψηε ζαθέζηαηε 

δηαηχπσζε ηεο έλλνηαο ηεο αλζξψπηλεο πξνφδνπ θαη ηεο ζηαδηαθήο 

πνιηηηζκηθήο εμέιημεο.32 Ο Ξελνθάλεο, ζπγθεθξηκέλα, πξψηνο ζρεκάηηζε ηελ 

ηδέα ηεο πλεπκαηηθήο πξνθνπήο ζηελ αλάπηπμε ηεο αλζξσπφηεηαο 

θαηαλνψληαο ηα αγαζά ηνπ πνιηηηζκνχ σο δεκηνπξγήκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη φρη σο δψξα ησλ ζεψλ:33 οτοι ἀπ’ ἀρχς πάντα θεοὶ θνητοῖσ’ 

ὑπέδειξαν, ἀλλά χρόνῳ ζητοὖντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον.34 Ο Γεκφθξηηνο, 

εμίζνπ, πεξηγξάθεη ηελ αξρή ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ παξνπζηάδνληαο ηελ 

χρείαν ζαλ ην ειαηήξην γηα ηελ πξφνδν ζηνλ αλζξψπηλν βίν: καθόλου γὰρ 

πάντων τὴν χρείαν αὐτὴν διδάσκαλον γενέσθαι τοῖς ἀνθρώποις, 

                                                                                                                                                                      
28

 Θράκλειτοσ, L 97 (B 101).  

29
 Βλ. E. Hussey, «Θράκλειτοσ». Στο: Οι Προςωκρατικοί φιλόςοφοι, επιμ. A.A. Long, μτφ. Κ. 

Νικολαΐδθσ και Τ. Τυφλόπουλοσ, Ακινα: Εκδ. Ραπαδιμα, 2005, ς. 153. 

30
 Θράκλειτοσ, L 157 (B 18). 

31
 Κφρκοσ 1992, 42. 

32
 Βλ. H. Frankel, «Ο εμπειριςμόσ του Ξενοφάνθ και θ γνωςιολογικι του κριτικι (Απόςπ. Β 34)». Στο: 

Οι Προςωκρατικοί: Συλλογι Κριτικϊν Δοκιμίων, επιμ. Α.-Φ. Δ. Μουρελάτοσ, μτφ. Φ. Γ. Τςιγκάνου, Ν. 

Γιανναδάκθσ, Σπ. Μοςχονάσ και Γ. Τηαβάρασ, τ. 1, Ακινα: Εκδ. Εκπαιδευτιρια Κωςτζα-Γείτονα, 1998, 

ς. 181. Κατά τον Frankel, ο Ξενοφάνθσ «τόλμθςε να απορρίψει τον μφκο ωσ επινόθςθ μιασ 

πρωτφτερθσ εποχισ που ξεπεράςτθκε από το παρόν». Στο ίδιο. Ρρβ. Ξενοφάνθσ Β 1. 19-23: ἀνδρὦν 

δ᾿ αἰνεῖν τοὖτον *<+ οὔτι μάχας διέπων Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων οὐδέ <τε> Κενταύρων, 

πλάσματα τὦν προτέρων *<+ τοῖσ᾿ οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστι.   

33
 Βλ. E. Zeller - W. Nestle, Ιςτορία Τθσ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ, μτφ. Χ. Κεοδωρίδθσ, Ακινα: Εκδ. 

Βιβλιοπωλείο τθσ Εςτίασ
13

, 1997, ς. 54. 

34
 Ξενοφάνθσ, B 18. 
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ὑφηγουμένην οἰκείως τὴν ἑκάστου μάθησιν εὐφυεῖ ζώιῳ καὶ συνεργοὺς 

ἔχοντι πρὸς ἅπαντα χεῖρας καὶ λόγον καὶ ψυχς ἀγχίνοιαν.35  

Γηαπηζηψλεηαη, επνκέλσο, φηη επηζηήκνλεο, φπσο ν Ξελνθάλεο, ν 

Ζξάθιεηηνο θαη ν Γεκφθξηηνο, επηρείξεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

αλζξσπνθεληξηθά πξνβιήκαηα αζθψληαο κε ηε δχλακε ηνπ νξζνχ ιφγνπ 

θξηηηθή ζηηο παξαδνκέλεο αληηιήςεηο· γηαηί ηεξψληαο κηα εληειψο αδέζκεπηε 

ζηάζε απέλαληη ζηα ζπκβαηηθά ζρήκαηα θαη ζηελ ηππνπνηεκέλε πίζηε ησλ 

αλζξψπσλ επλφεζαλ ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζείσλ πξνζψπσλ απφ ηελ 

πφιε.36 Ζ δηδαζθαιία ηνπο άλνημε, ινηπφλ, ην δξφκν ηεο ζρεηηθνπνίεζεο φισλ 

ησλ πίζηεσλ θαη πξνεηνίκαζε θαηά έλαλ ηξφπν ηελ αληίζεζε νόμος-φύσις. 

Γηαηί ε θχζε ηεξνχζε έλαλ κφλν λφκν, ελψ νη άλζξσπνη πεξηπιαληφηαλ 

αλάκεζα ζε πνιινχο λφκνπο·37 θαη νη λφκνη απηνί ήηαλ αλζξψπηλνη θαη δελ 

εμέθξαδαλ ηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ηνλ ηξφπν ηεο αληίιεςήο ηεο· 

«ήηαλ, δειαδή ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ηεο γλψζεο θαη απφ ηεο άπνςεο 

απηήο ην αληίζεην ηεο θχζεο, ε νπνία νπζηαζηηθά δηέθεπγε ηελ αίζζεζε».38  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ζνθηζηέο ηελ πλεπκαηηθή απηή ζηάζε ησλ Ηψλσλ 

θπζηνθξαηψλ ηελ πηνζεηνχλ θαη ηελ κεηεμειίζζνπλ πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθά· 

γηαηί ηελ αληίζεζε απηή αλάκεζα ζην θπζηθφ θαη ζην ζεηφ δίθαην πξψηνη νη 

ζνθηζηέο ηελ κεηαθέξνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο εζηθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο.39 

                                                           
35

 Δθμόκριτοσ, Β 5. 

36
 Ρρβ. τον Δθμόκριτο, ο οποίοσ διζκρινε τθ κεότθτα από το φυςικό κόςμο κεωρϊντασ τθν ωσ 

γζννθμα του φόβου που προκαλοφςαν ςτον άνκρωπο τα ουράνια γεγονότα: ὁρὦντες γάρ, φησί, τὰ 

ἐν τοῖς μετεώροις παθήματα οἱ παλαιοὶ τὦν ἀνθρώπων καθάπερ βροντὰς καὶ ἀστραπὰς 

κεραυνούς τε καὶ ἄστρων συνόδους ἡλίου τε καὶ σελήνης ἐκλείψεις ἐδειματοὖντο θεοὺς 

οἰόμενοι τούτων αἰτίους εἶναι. Δθμόκριτοσ, Α 75. 

37
 Θ αντίκεςθ φυςικόσ νόμοσ-κετόσ νόμοσ προζρχεται «ο μεν πρϊτοσ από τθ μελζτθ των φυςικϊν 

επιςτθμϊν και ο δεφτεροσ από τθ μελζτθ των ανκρϊπινων κεςμϊν». Βλ. E. Barker, Ο πολιτικόσ 

ςτοχαςμόσ ςτθν Αρχαία Ελλάδα: Ο Πλάτων και οι καταβολζσ του, μτφ. Κ. Κολιόπουλοσ, Ακινα: Εκδ. 

Ροιότθτα, 2007, ς. 134. 

38
 Κυριαηόπουλοσ 1969, 62. Ρρβ. Διογζνθσ Απολλωνιάτθσ, Α 23: οἱ μὲν ἄλλοι φύσει τὰ αἰσθητά, 

Λεύκιπος δὲ καὶ Δημόκριτος καὶ Διογένης νόμῳ, τοὖτο δ’ ἐστὶ δόξῃ καὶ πάθεσι τοῖς 

ἡμετέροις.  

39
 Βζικοσ 1971, 51. 

http://www.biblionet.gr/author/25033/������������_�����������
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ηνπο ζνθηζηέο ε κπζνινγηθή απνξία ππνρσξεί αθφκε πεξηζζφηεξν θαη δίλεη 

ηε ζέζε ηεο ζηε ινγηθή απνξία θαη ηελ νξζνινγηθή αλαδήηεζε·40 θαη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο απηήο ν έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο θαη ε 

ακθηζβήηεζε πνπ αληηθαζηζηά ηελ απιντθή πίζηε ζηα παξαδνκέλα.41 Γηαηί, 

φπσο ε Ησληθή θηινζνθία, έηζη θαη ε ζνθηζηηθή ακθηζβήηεζε κε ηνλ πιένλ 

ξηδνζπαζηηθφ ηξφπν ηηο θαζηεξσκέλεο αληηιήςεηο γηα ηνλ θφζκν, ηνλ άλζξσπν 

θαη ηνπο ζενχο. Πιένλ ν θφζκνο πξέπεη λα αηηηνινγεζεί γηα λα γίλεη πηζηεπηφο, 

θαη κάιηζηα κε ινγηθά επηρεηξήκαηα βγαικέλα κέζα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο θνηλσληθήο δσήο. Ζ αηηηνινγεκέλε εξκελεία, ινηπφλ, αληηθαζηζηά ηε 

κπζηθή δηήγεζε, σζηφζν ν κχζνο ζηνπο ζνθηζηέο «δελ θαηαδηθάδεηαη αιιά 

κεηαζηνηρεηψλεηαη, δειαδή γίλεηαη θηινζνθηθφο κχζνο γηα λα ζπκπιεξψζεη ην 

θηινζνθηθφ ιφγν».42 

Ζ απνκπζσηηθή, επνκέλσο, ζπκβνιή ηεο Ησληθήο θηινζνθίαο ζηνλ ηξφπν 

θαηαλφεζεο ηεο θχζεο θαη ζηε ινγηθή εξκελεία ηνπ θφζκνπ πξψηα, θαη 

χζηεξα ζηνλ άλζξσπν θαη ηα θνηλσληθά ηνπ πξνβιήκαηα ππήξμε ζεκαληηθή. 

                                                           
40

 Και οι πρϊτοι ιςτορικοί, όπωσ ο Εκαταίοσ και ο Θρόδοτοσ, κζλθςαν να κρατιςουν απόςταςθ από 

το μφκο. Ωςτόςο, τθν ορκολογιςτικι αυτι ςκζψθ των Λϊνων φιλοςόφων και ιςτορικϊν θ Αρχαία 

ςοφιςτικι τθ διευρφνει περαιτζρω, κακϊσ με τουσ ςοφιςτζσ θ ελλθνικι ςκζψθ κα κάνει το 

αποφαςιςτικό πζραςμα από το μφκο ςτο λόγο. Κατά τον Κφρκο, οι ςοφιςτζσ δεν απορρίπτουν 

εντελϊσ το μφκο παρά μόνο το κρθςκευτικό μφκο· ο μφκοσ, επομζνωσ, και ο μυκικόσ τρόποσ ςκζψθσ 

κα χρθςιμοποιθκεί από τουσ ςοφιςτζσ για παιδευτικοφσ ςκοποφσ αξιοποιϊντασ τθ δυναμικι του ωσ 

παιδαγωγικό μζςο για τθν προςφορότερθ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ. Κφρκοσ 1992, 59, 66. 

41
 Τον ίδιο ανανεωτικό δρόμο ςτθ ςκζψθ φαίνεται να ακολουκοφν και άλλοι διανοθτζσ, όπωσ ο 

Εμπεδοκλισ, ο Διογζνθσ Απολλωνιάτθσ και ο Νουσ του Αναξαγόρα. Το ίδιο πνεφμα ςφμφωνο με τισ 

ορκολογικζσ απόψεισ των ςοφιςτϊν εκφράηεται και από τουσ ςφγχρονοφσ τουσ ιατροφσ. Βλ. J. de 

Romilly, Οι μεγάλοι ςοφιςτζσ ςτθν Ακινα του Περικλι, μτφ. Φ.Λ. Κακριδισ, Ακινα: Εκδ. Καρδαμίτςασ, 

1994, ς. 40-41. Οι ιατροί ςυγγραφείσ ςτρζφονται κατά τθσ δειςιδαιμονίασ αςκϊντασ ορκολογικι 

κριτικι. Ζτςι για τον ςυγγραφζα τθσ ἱερς νούσου θ λεγόμενθ ἱερὴ νόσος, δθλαδι θ επιλθψία, είναι 

εξίςου ιερι όπωσ και οι υπόλοιπεσ αρρϊςτιεσ· οφείλεται και αυτι ςε φυςικά αίτια και, ςυνεπϊσ, θ 

κεραπεία πρζπει να ακολουκιςει τθν ίδια διαδικαςία: περὶ μὲν τς ἱερς νούσου καλεομένης 

Ὠδ᾽ ἔχει· οὐδέν τί μοι δοκέει τὦν ἄλλων θειοτέρη εἶναι νούσων οὐδὲ ἱερωτέρη, ἀλλὰ φύσιν 

μὲν ἔχει ἣν καὶ τὰ λοιπὰ νουσήματα, ὅθεν γίνεται. φύσιν δὲ αὐτῆ καὶ πρόφασιν οἱ ἄνθρωποι 

ἐνόμισαν θεῖόν τι πργμα εἶναι ὑπὸ ἀπειρίης καὶ θαυμασιότητος, ὅτι οὐδὲν ἔοικεν ἑτέρῃσι 

νούσοισιν. Λπποκράτθσ, Περὶ ἱερς νούσου, 1, 21. 

42
 Κφρκοσ 1992, 98. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn0&prior=peri\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds0&prior=me\n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28erh%3Ds&la=greek&can=i%28erh%3Ds0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nou%2Fsou&la=greek&can=nou%2Fsou0&prior=i(erh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kaleome%2Fnhs&la=greek&can=kaleome%2Fnhs0&prior=nou/sou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%3Dd%27&la=greek&can=w%28%3Dd%270&prior=kaleome/nhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fxei&la=greek&can=e%29%2Fxei0&prior=w(=d'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29de%2Fn&la=greek&can=ou%29de%2Fn0&prior=e)/xei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%2F&la=greek&can=ti%2F0&prior=ou)de/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=moi&la=greek&can=moi0&prior=ti/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=doke%2Fei&la=greek&can=doke%2Fei0&prior=moi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn0&prior=doke/ei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fllwn&la=greek&can=a%29%2Fllwn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeiote%2Frh&la=greek&can=qeiote%2Frh0&prior=a)/llwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai0&prior=qeiote/rh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nou%2Fswn&la=greek&can=nou%2Fswn0&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29de%5C&la=greek&can=ou%29de%5C0&prior=nou/swn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28erwte%2Frh&la=greek&can=i%28erwte%2Frh0&prior=ou)de\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lla%5C&la=greek&can=a%29lla%5C0&prior=i(erwte/rh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fu%2Fsin&la=greek&can=fu%2Fsin0&prior=a)lla\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn1&prior=fu/sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fxei&la=greek&can=e%29%2Fxei1&prior=me\n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%5Cn&la=greek&can=h%28%5Cn0&prior=e)/xei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=h(\n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C0&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=loipa%5C&la=greek&can=loipa%5C0&prior=ta\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=noush%2Fmata&la=greek&can=noush%2Fmata0&prior=loipa\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fqen&la=greek&can=o%28%2Fqen0&prior=noush/mata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gi%2Fnetai&la=greek&can=gi%2Fnetai0&prior=o(/qen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fu%2Fsin&la=greek&can=fu%2Fsin1&prior=gi/netai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=fu/sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29th%3D%7C&la=greek&can=au%29th%3D%7C0&prior=de\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=au)th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%2Ffasin&la=greek&can=pro%2Ffasin0&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28&la=greek&can=oi%280&prior=pro/fasin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fnqrwpoi&la=greek&can=a%29%2Fnqrwpoi0&prior=oi(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29no%2Fmisan&la=greek&can=e%29no%2Fmisan0&prior=a)/nqrwpoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qei%3Do%2Fn&la=greek&can=qei%3Do%2Fn0&prior=e)no/misan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti0&prior=qei=o/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prh%3Dgma&la=greek&can=prh%3Dgma0&prior=ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai1&prior=prh=gma
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28po%5C&la=greek&can=u%28po%5C0&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29peiri%2Fhs&la=greek&can=a%29peiri%2Fhs0&prior=u(po\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C2&prior=a)peiri/hs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qaumasio%2Fthtos&la=greek&can=qaumasio%2Fthtos0&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fti&la=greek&can=o%28%2Fti0&prior=qaumasio/thtos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29de%5Cn&la=greek&can=ou%29de%5Cn0&prior=o(/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Foiken&la=greek&can=e%29%2Foiken0&prior=ou)de\n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28te%2Frh%7Csi&la=greek&can=e%28te%2Frh%7Csi0&prior=e)/oiken
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nou%2Fsoisin&la=greek&can=nou%2Fsoisin0&prior=e(te/rh|si


15 
 

Γηαηί νη θπζηθνί θηιφζνθνη ζπλέβαιαλ ζηελ αιιαγή πιεχζεο ηεο ζθέςεο, ζηελ 

θαζηέξσζε, δειαδή ηεο αληίιεςεο φηη, «αλ νη άλζξσπνη ζέινπλ λα 

ζπλερίζνπλ λα δνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή θαη επηπρηζκέλε δσή, νθείινπλ λα 

ζπκβηβαζηνχλ κε ηνλ θφζκν ηεο αηζζεηήο εκπεηξίαο θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζ’ 

απηνχο».43 Καη ηνχηε ε κεηαηφπηζε ζην εζηθφ ελδηαθέξνλ νξηζηηθνπνηήζεθε κε 

ηνπο ζνθηζηέο. Γηαηί, απηφ πνπ ελδηαθέξεη πιένλ ηνλ 5ν αη. ηηο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο είλαη φρη ε θπζηθή επηζηήκε, αιιά ν άλζξσπνο σο θπζηθφ φλ θαη, 

θπξίσο, σο θνηλσληθή θαη πνιηηηθή χπαξμε. Ζ ζνθηζηηθή, επνκέλσο, δελ θφβεη 

ην λήκα κε ην πλεπκαηηθφ παξειζφλ, νη ζνθηζηέο δελ είλαη αξλεηέο ησλ 

πξνδξφκσλ, αιιά απνηεινχλ ηε ζπλέρεηα ζε έλα άιιν επίπεδν, ηνλ άλζξσπν 

θαη ηηο αμίεο ηνπ.  

 

II. Πξόδξνκεο δηαηππώζεηο γηα ην νόμῳ θαη ην φύσει δίθαην 

 

Οη ζνθηζηέο έξρνληαη, ινηπφλ, λα πξνεθηείλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ 

έζεζαλ νη Ίσλεο θηιφζνθνη, θινλίδνληαο βεβαηφηεηεο θαη αιήζεηεο 

παξαδνκέλεο απφ ην έζηκν θαη ηε ζπλήζεηα. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν 

δηαθσηηζκφο ην επηζηεκνληθφ πλεχκα ηεο Ησλίαο ην ελζηεξλίζηεθε θαη ην 

νινθιήξσζε.44 Καη έλα απφ ηα κείδνλα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία ζα 

αζρνιεζνχλ νη ζνθηζηέο, αθνξά ηελ αληηλνκία λφκνπ-θχζεο, ηελ αληίζεζε, 

δειαδή θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ ζηηο πνιηηηθά 

νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο, θαζψο θαη ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο.45 Φηάλνληαο, 

ινηπφλ, απφ ηνπο Ίσλεο ζηνπο ζνθηζηέο, «εμαθνινπζνχκε λα βιέπνπκε ηνλ 

φξν φύσις ζε ηξέρνπζα ρξήζε -φκσο ηψξα ε φύσις είλαη ζπρλά αλαηξεπηηθή. 

ε αληηδηαζηνιή πξνο ηνλ νόμον παξέρεη κία ζηαζεξά βάζεη ηεο νπνίαο ην 

θξάηνο θαη ν λφκνο ηνπ δπγίδνληαη θαη βξίζθνληαη ειιηπή».46 Ζ αληίζεζε, 

σζηφζν, νόμος-φύσις ζα δψζεη ην έλαπζκα θαη γηα κία επξχηεξε ηδενινγηθή 

ζπδήηεζε, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε κία γεληθφηεξε θνηλσληθή θξηηηθή πνπ 

                                                           
43

 Βλ. W.K.C. Guthrie, Οι Σοφιςτζσ, μτφ. Δ. Τςεκουράκθσ, Ακινα: Εκδ. Μ.Λ.Ε.Τ.
4
, 2014, ς. 30.  

44
 Βζϊκοσ 1998, 233. 

45
 Ππωσ κα φανεί ςτθν πορεία τθσ εργαςίασ, θ αντίκεςθ νόμος-φύσις ςχετίηεται με τθν Λωνικισ 

προζλευςθσ κεωρία τθσ καταγωγισ του πολιτιςμοφ και τθ κεωρία του κοινωνικοφ ςυμβολαίου. 

46
 Barker 2007, 130. 
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αθνξά δεηήκαηα εζηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά, θαζψο απηά αλαθχπηνπλ φιν 

θαη δπλακηθφηεξα κέζα ζηελ πφιε-θξάηνο. Απηφ, φκσο, πνπ αμίδεη λα ηνληζηεί 

είλαη φηη ην δξφκν γηα κηα ξηδνζπαζηηθή ζεψξεζε ηνπ δηθαίνπ ηνλ άλνημαλ 

ζηνπο ζνθηζηέο πξψηνη νη Ίσλεο θπζηνθξάηεο κνληζηέο. 

Χο πξνο ηελ θαηαγσγή ηνπ νόμου θαη ηεο φύσεως νη αληηιήςεηο ησλ 

Ηψλσλ θηινζφθσλ απνηεινχλ κηα πξψηκε κνξθή νξζνινγηθήο ζθέςεο πνπ 

απνδέζκεπε ην δίθαην απφ κεηαθπζηθέο εμαξηήζεηο θαη ήγεηξε ηα πξψηα 

ζπέξκαηα ακθηζβήηεζεο. Οη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο θαηαθηήζεηο πνπ 

επηηεχρζεθαλ ζηηο πφιεηο ηεο Ησλίαο,47 φπσο θαη ζηελ Αζήλα, ζηήξηδαλ ηε 

δηακφξθσζε θξηηηθνχ ιφγνπ θαη άλνηγαλ ηνλ δξφκν ζηελ παξέκβαζε ησλ 

δηαλνεηψλ ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα.48 Ο άλζξσπνο εγθισβηζκέλνο απφ ηα 

δεζκά ηεο παξάδνζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ αξρίδεη λα 

αλαζεσξεί ην θνηλσληθφ ηνπ παξειζφλ· ζηεξηδφκελνο ζην δεκνθξαηηθφ 

πλεχκα «εμεηάδεη ειεχζεξα ηελ ππφζηαζε θαη ηελ πξνέιεπζε φισλ ησλ αμηψλ 

ηεο ηζηνξηθήο παξάδνζεο».49 Σν αίηεκα γηα θαηάξγεζε ησλ αληζνηήησλ, γηα 

κηα πην δίθαηε θαη ίζε πνιηηεία θαλέξσλε πσο ην δήηεκα ηεο δηθαηνζχλεο 

απνηεινχζε έλα επίκνλν πξφβιεκα.50 Ζ ακθηζβήηεζε ηεο αξηζηνθξαηίαο θαη 

ησλ πξνλνκίσλ ηεο ζα γεληθεχζεη ηα αηζζήκαηα ησλ κε πξνλνκηνχρσλ 

ελαληίνλ θάζε απζεληίαο πνπ ζηήξηδε ηελ ηζρχ ηεο ζηελ δηαησληζκέλε 

θαηάζηαζε. Καη ε απαίηεζε ησλ θνηλσληθά απνθιεηφκελσλ καδψλ γηα 

αλαδηαλνκή ηεο πνιηηηθήο κνηξαζηάο δελ κπνξνχζε παξά λα ζπλδπαζζεί θαη 

κε έλα δεκνθξαηηθφ πνιηηηθό άλνηγκα ζηνπο από ηα θάησ. Σν θιίκα, 

επνκέλσο, ακθηζβήηεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αίζζεζε δεκνθξαηίαο θαη 

                                                           
47

 Οι Λωνικζσ πόλεισ-κράτθ γνϊριςαν ζντονεσ πολιτικζσ και κοινωνικζσ μεταβολζσ ςτα τζλθ του 7
ου

 και 

ολόκλθρου του 6
ου

 αι.· κλθρονομικά δικαιϊματα αιϊνων κλονίηονται μζςα από ςκλθροφσ πολιτικοφσ 

αγϊνεσ. Θ δθμιουργία μιασ ιςχυρισ μεςαίασ τάξθσ αμφιςβθτεί από τουσ ευγενείσ το δικαίωμα ςτθν 

εξουςία, ενϊ κατά τθν περίοδο αυτι οι περιςςότερεσ και οι πιο ςθμαντικζσ ελλθνικζσ πόλεισ 

μεταβαίνουν από τθ βαςιλεία ςτθ δθμοκρατία. «Το δίκαιο γίνεται o νζοσ διανκρϊπινοσ δεςμόσ. Θ 

νζα μορφι του κράτουσ αφινει ςτον πολίτθ ολοζνα πιο πλατιά περικϊρια ελευκερίασ και ολοζνα 

πιο πολλζσ δυνατότθτεσ για ςυμμετοχι ςτα κοινά». Βλ. Ευ. οφςςοσ, «Θ Κοςμολογία τθσ Μιλιτου», 

Δευκαλίων, 9-12 (1974), ς. 338.  

48
 Κφρκοσ 1992, 37. 

49
 Βλ. Α. Ντόκασ, Ο Ελλθνικόσ Διαφωτιςμόσ, Εκδ. Νζα Βιβλιοκικθ Φζξθ, ς. 66-67. 

50
 Βζϊκοσ 1998, 28. 
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ειεπζεξίαο ζα έρεη αληίθηππν ζε θάζε πηπρή ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

βίνπ θαη ζα απνδπλακψζεη ηα ηδενινγηθά επηρεηξήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ 

επέβαιε ηελ θπξηαξρία ηεο ε παξάδνζε.  

Οη Ίσλεο θηιφζνθνη ζα ζίμνπλ δεηήκαηα εζηθήο, ζα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα 

ηελ νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ θαη ζα ζέζνπλ ζεκειηψδε 

εξσηήκαηα αλζξσπνθεληξηθνχ ραξαθηήξα. Θα αλαξσηεζνχλ γηα ηε θχζε ηνπ 

λφκνπ θαη ηε ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζην δίθαην θαη ην άδηθν· ζα 

επηζεκάλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ γελλά ν λφκνο ζηε ζπλνρή θαη ηελ 

επεκεξία ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, θαζψο επίζεο ζα ηνλίζνπλ θαη ηνλ 

παηδεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ λφκνπ, ν νπνίνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε 

παηδεία βνεζά ζηελ εζηθή αλέιημε ηνπ αλζξψπνπ. Δπίζεο, ηνπο Ίσλεο ζα 

ηνπο απαζρνιήζεη θαη ην δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη φισλ 

ησλ έκβησλ φλησλ, γεγνλφο πνπ ζα ζπλδξάκεη ζηε δηακφξθσζε ησλ 

κεηέπεηηα ζεσξηψλ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ. Καη θαίλεηαη, ηέινο, φηη κε ηελ 

εμαγγειία ησλ ελλνηψλ ηεο νκφλνηαο, ηεο θηιαλζξσπίαο θαη ηεο νκνηφηεηαο, ε 

Ησληθή ζθέςε πξναλήγγεηιε ηελ ηδέα ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ θαη ηεο ελφηεηαο 

ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο.  

Βαζηζκέλνη ζηνλ Ζξάθιεηην κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε βάζηκα φηη νη 

ζπδεηήζεηο πεξί δηθαίνπ θαη λφκνπ θαζψο θαη θάπνηα ακθηζβήηεζε πξέπεη λα 

είραλ αξρίζεη πξνο ηα ηέιε ηνπ 6νπ αη.51 ηελ πνιηηηθή ζεψξεζε ηνπ 

Ζξάθιεηηνπ ν λόγος52 ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζπηζε λφκσλ ζσζηά 

ελαξκνληζκέλσλ πξνο ην λόγο δηαζέηνπλ φια ηα ερέγγπα, ψζηε λα πξνάγεηαη 

ην θνηλφ θαιφ. Ζ αξκνλία απηή λφκνπ θαη λόγου ζα κπνξνχζε λα γαινπρήζεη 

ζχλνια ειεχζεξσλ αηφκσλ, «ηα νπνία δελ πξνβάιινπλ θάπνηα εμνπζηαζηηθή 

                                                           
51

 Κφρκοσ 1992, 205. 

52
 «Ο κοςμικόσ λόγος ςτον Θράκλειτο, εκτόσ από τθ λογικι, επιςτθμολογικι και μεταφυςικι 

διάςταςθ, είναι επίςθσ θκικά, πολιτικά και κεολογικά ςυναφισ. Αντιπροςωπεφει ζνα είδοσ κεϊκισ 

εντολισ, μία κοςμικι επιταγι που απαιτεί από τουσ ανκρϊπουσ να ακοφςουν, να υπακοφςουν, να 

ακολουκιςουν το κοινόν, να καταςτείλουν το ἴδιον». Θράκλειτοσ, L 18 (Β 55): ὅσων ὄψις ἀκοὴ 

μάθησις, ταὖτα ἐγὼ προτιμέω. Βλ. A.V. Lebedev, «The Metaphor of Liber Naturae and the 

Alphabet Analogy in Heraclitus’ Logos Fragments (with some remarks on Plato’s «dream theory» and 

the origin of the concept of elements)». Στο: Heraklit im Kontext, επιμ. E. Fantino, U. Muss, 

Ch.Schubert, K. Sier, Studia Praesocratica, Walter de Gruyter: Berlin-N. York, 2016.  
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βνχιεζε, αιιά σο θνηλφηεηα πξαγκαηψλνπλ ηε δηαιεθηηθή ελόηεηα έιινγνπ 

θαη ζεηνύ λόκνπ».53 χκθσλα κε ηνλ Ζξάθιεηην, νη αλζξψπηλνη λφκνη 

εθπεγάδνπλ απφ έλα ζετθφ λφκν παλίζρπξν θαη εθηεηακέλν, πνπ ππεξηζρχεη 

θαη θαιχπηεη ηα πάληα θαη ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη πξέπεη λα αθνινπζνχλ: ξὺν 

νόῳ λέγοντας ἰσχυρίζεσθαι χρὴ τ ξυν πάντων, ὅκωσπερ νόμῳ πόλις, καὶ 

πολὺ ἰσχυροτέρως. τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόμοι ὑπὸ ἑνὸς τοὖ 

θείου· κρατεῖ γὰρ τοσοὖτον ὁκόσον ἐθέλει καὶ ἐξαρκεῖ πσι καὶ 

περιγίνεται.54 Οη ζετθνί λφκνη, ζπλεπψο, ζπληζηνχλ ηε ζηαζεξή θαη 

ακεηάβιεηε δχλακε ζε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπηλνπο λφκνπο πνπ πνηθίιινπλ 

απφ πφιε ζε πφιε θαη ππφθεηληαη ζε αιιαγέο απφ επνρή ζε επνρή· ζπλεπψο, 

ην θχξνο ησλ αλζξψπηλσλ λφκσλ είλαη πεξηνξηζκέλν, αθνχ απηνί αληινχλ ην 

θχξνο ηνπο απφ ην ζείν νηθνπκεληθφ λφκν, «ηελ ελνπνηεκέλε ή θνηλή έιινγε 

αξρή φισλ ησλ πξαγκάησλ».55 πλεπάγεηαη, ινηπφλ, φηη νη αλζξψπηλνη λφκνη 

αιιά θαη ζπλνιηθά φιεο αἱ τέχναι ησλ αλζξψπσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θάζε 

αλζξψπηλε επηλφεζε θαη θάζε αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα, φπσο ην θξάηνο, ηε 

ζξεζθεία, ηελ ηέρλε αθφκε θαη ηε γιψζζα,56 πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ ψζηε 

λα ελαξκνληζζνχλ κε ην ζετθφ λφκν κατά φύσιν· θαη απηφ ζηελ πξάμε 

ζπκβαίλεη θαη κάιηζηα αζπλαίζζεηα, ρσξίο δειαδή λα ην ζπλεηδεηνπνηνχλ θαλ 
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 Βλ. Δ. Τηωρτηόπουλοσ, «Ικοσ και πολιτικι ςτον Θράκλειτο», Φιλοσοφεῖν, 4 (2011), ς. 151. 

54
 Θράκλειτοσ, L 131 (Β 114). Ρρβ. Εμπεδοκλισ, Β 135: ἀλλὰ τὸ μὲν πάντων νόμιμον διά τ᾿ 

εὐρυμέδοντος αἰθέρος ἠνεκέως τέταται διά τ᾿ ἀπλέτου αὐγς. 

55
 Βλ. C.H. Kahn, «The Origin’s of Social Contract Theory». Στο: The Sophists and their Legacy, επιμ. 

G.B. Kerferd, Wiesbaden: Steiner, 1981, ς. 106. Ρρβ. τον Ἐπιτάφιο του Γοργία και τθν αναφορά του 

ςε ζναν κεϊκό και κακολικό νόμο, που ωκεί τουσ ανκρϊπουσ ςτθν αποφυγι των ακατάλλθλων 

ενεργειϊν και ςτθν ορκι λιψθ αποφάςεων που φκάνει ωσ τθν αυτοκυςία για τθν πατρίδα τουσ: 

*Οτοι+ τοὖτον νομίζοντες θειότατον καὶ κοινότατον νόμον, τὸ δέον ἐν τ δέοντι καὶ λέγειν 

καὶ σιγν καὶ ποιεῖν <καὶ ἐν>. Γοργίασ, Β 6. 12. Κατά τον οφςςο, ςτθν Θρακλείτεια αντίλθψθ του 

κείου νόμου μποροφμε να υποκζςουμε τθν επίδραςθ του Ξενοφάνθ. οφςςοσ 1971, 48. Αντίκετα ο 

Guthrie κεωρεί μια τζτοια απόπειρα ςφνδεςθσ του Θράκλειτου με προκατόχουσ του 

παρακινδυνευμζνθ. Guthrie 1962, 416. 

56
 Ρρβ. τθν αντικετικι φφςθ των γραμμάτων και των ςυλλαβϊν ςτθν γραμματικι τζχνθ ςτον 

Θράκλειτο: συλλάψιες οὗλα {καὶ} οὐχ οὗλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, συνᾶδον διᾶδον· ἐκ 

πάντων ἓν, {καὶ} ἐξ ἑνὸς πάντα. Θράκλειτοσ, L 106 (Β 10). Lebedev 2016. 
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νη άλζξσπνη.57 χκθσλα κε ηνλ Kerferd, ν Ζξάθιεηηνο απηφ πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αλαδεηνχζε ήηαλ ε πεγή παξαγσγήο ησλ αλζξψπηλσλ 

λφκσλ θαη επηδεηνχζε «ηαπηφρξνλα λα δηθαηνινγήζεη κεξηθνχο απφ απηνχο 

απνξξίπηνληαο ηελ ίδηα ζηηγκή άιινπο σο κε ζχκθσλνπο κε ηνλ αλψηεξν 

λφκν, παξέρνληαο έλα θξηηήξην ππφ ην θσο ηνπ νπνίνπ νη ζπλεζηζκέλνη λφκνη 

ζα κπνξνχζαλ λα δηνξζσζνχλ ή λα βειηησζνχλ».58  

Ο άλζξσπνο, ινηπφλ, εθφζνλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη ηελ 

πξνέιεπζε ησλ λφκσλ ηνπ, ηφηε ζα είλαη θαη ζε ζέζε λα ξπζκίδεη θαη ηηο 

πξάμεηο ηνπ ζχκθσλα κε απηνχο.59 Καη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ν ιαφο νθείιεη 

ηέηνηνπο λφκνπο λα ηνπο ζέβεηαη ζαλ ηεξά θεηκήιηα60 θαη λα ηνπο 

ππεξαζπίδεηαη, φηαλ απηνί παξαβηάδνληαη, φπσο αθξηβψο ππεξαζπίδεηαη ηα 
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 Στο ίδιο. Κατά τον Lebedev, ο Θράκλειτοσ, κατά μία ζννοια, υπιρξε ο πρϊτοσ Ζλλθνασ ουτοπικόσ 

διανοοφμενοσ, ο οποίοσ προςδόκθςε τουσ ςτόχουσ τθσ Ρλατωνικισ πολιτείασ και ενδιαφζρκθκε για 

τθν ιδανικι αναδιοργάνωςθ τθσ κοινωνίασ, τθσ κρθςκείασ και τθσ θκικισ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 

του φυςικοφ δικαίου με πρϊτο κακικον τθ ριηικι αναμόρφωςθ τθσ γλϊςςασ και τθσ ςκζψθσ. 

Φαίνεται πωσ ο Θράκλειτοσ, ςτο δεφτερο τμιμα του βιβλίου του που ζχει ςχεδόν χακεί, ίςωσ, 

υποςτιριηε το πολιτικό ιδανικό ενόσ φιλοσόφου-βασιλέως, ο οποίοσ δεν ςτθρίηει τθν αρχι του 

ςτουσ ξεπεραςμζνουσ και ζωλουσ κετοφσ νόμουσ τὦν πολλὦν, αλλά ςτον ἕνα θεῖον νόμον που 

υπάρχει καταγεγραμμζνοσ ςτο αιϊνιο βιβλίο τθσ φύσεως. Ρρβ. το L 131 (Β 114) με το L 102 (Β 29): 

αἱρεὖνται γὰρ ἓν ἀντία πάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναον θνητὦν· οἱ δὲ πολλοὶ κεκόρηνται 

ὅκωσπερ κτήνεα. Βλ. A.V. Lebedev, «Geraklit». Στο: Filosofskii Entsiklopedicheskii Slovar, επιμ. S.S. 
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Βιβλίο, 1970-71, ς. 302. 

59
 «Θ φιλοςοφία του Θράκλειτου, κακϊσ ςυνδυάηει τθ γνϊςθ του φυςικοφ κόςμου με τθ μελζτθ του 
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ηείρε ηεο πφιεο ηνπ: μάχεσθαι χρὴ τὸν δμον ὑπὲρ τοὖ νόμου ,ὑπὲρ τοὖ}  

σινομένου ὅκωσπερ τείχεος.61 Ζ δηάθξηζε, εμάιινπ, αλάκεζα ζε δίθαην θαη 

άδηθν δελ είλαη παξά κία αλζξψπηλε ππφζεζε ή ζχκβαζε. Ζ ζρεηηθφηεηα ηνπ 

ζεηνχ δηθαίνπ είλαη θαλεξή, αθνχ νη εζηθέο αμίεο πνπ ηνχην πξνθξίλεη 

ηζρχνπλ, θαηά ηνλ Ζξάθιεηην, κφλν ζηνλ θφζκν ησλ αλζξψπσλ, ελψ νη 

αληηζέζεηο ηνπο δηαιχνληαη κπξνζηά ζηελ αξκνληθή δχλακε ηνπ ζενχ:62 τ 

μὲν θε καλὰ πάντα καὶ ἀγαθὰ καὶ δίκαια, ἄνθρωποι δὲ ἃ μὲν ἄδικα 

ὑπειλήφασιν ἃ δὲ δίκαια.63  

Ο Γεκφθξηηνο, ζχγρξνλνο ησλ ζνθηζηψλ, αλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 

ήηαλ δηαθνξεηηθφο, σζηφζν βξίζθεηαη πην θνληά ζηηο ζέζεηο ησλ ζνθηζηψλ, 

θαζψο επηρεηξεί λα εμεγήζεη ηνλ θφζκν κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν·64 βαζηζκέλνο 
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ζε πιηζηηθέο ζέζεηο αληηπαξαζέηεη ηελ ἐτεήν ζην νόμον65 θαη απνξξίπηεη ηηο 

αηζζεηέο πνηφηεηεο ησλ πξαγκάησλ πνπ ππάξρνπλ κφλν νόμῳ· αθφκε θαη ηα 

νλφκαηα, θαηά ηνλ Γεκφθξηην, ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε πεξηζζφηεξν παξά 

κε ηε θχζε:66 ὁ δὲ Δημόκριτος θέσει λέγων τὰ ὀνόματα *<+ τύχῃ ἄρα καὶ οὐ 

φύσει τὰ ὀνόματα.67 Γηαηί ηα κφλα πνπ ππάξρνπλ πξαγκαηηθά είλαη άηνκα θαη 

θελφ:68 νόμῳ γάρ φησι γλυκύ, (καὶ) νόμῳ πικρόν, νόμῳ  θερμόν, νόμῳ 

ψυχρόν, νόμῳ χροιή, ἐτεῆ δὲ ἄτομα καὶ κενόν.69 ηελ αληίζεζε νόμῳ-φύσει ν 

Γεκφθξηηνο παίξλεη ζαθή ζέζε θαη ηάζζεηαη ππέξ ηνπ λφκνπ. Τπεξαζπίδεηαη 

ηε δηθαηνζχλε θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπκθσλίαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ν 

λφκνο· γηαηί ε δηθαηνζχλε παξέρεη ζηνπο αλζξψπνπο ηηο ζηαζεξέο ζρέζεηο θαη 

ηελ αθνβία ηεο γλψκεο, ελψ ν θφβνο ηεο αδηθίαο απνηειεί ην αλψηαην ζεκείν 

ηεο δπζηπρίαο: δίκης κὖδος γνώμης θάρσος καὶ ἀθαμβίη, ἀδικίης δὲ δεῖμα 

ξυμφορς τέρμα.70 Ο λφκνο, αθφκε, κπνξεί λα σθειήζεη ηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ κφλν φηαλ νη ίδηνη νη άλζξσπνη είλαη ζχλλνκνη θαη επηζπκνχλ λα 

ππνζηνχλ ηελ επεξγεηηθή ηνπ δξάζε. Ο λφκνο ηνπ θξάηνπο, ινηπφλ, έρεη θαη 

παηδεπηηθφ ραξαθηήξα, δειαδή ζπκπνξεχεηαη κε ηελ αγσγή απφ ηελ νπνία 

κάιηζηα εληζρχεηαη. Άξα ν λφκνο, εηδηθά φηαλ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε 

δηδαζθαιία, κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε δηάπιαζε ελφο εζηθά απηφλνκνπ 
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ραξαθηήξα:71 ὁ νόμος βούλεται μὲν εὐεργετεῖν βίον ἀνθρώπων· δύναται δέ, 

ὅταν αὐτοὶ βούλωνται πάσχειν εὗ· τοῖσι γὰρ πειθομένοισι τὴν ἰδίην ἀρετὴν 

ἐνδείκνυται.72  

Οη λφκνη, επίζεο, νκαινπνηνχλ ηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε πνπ απεηιείηαη 

απφ ηηο εκθχιηεο δηακάρεο εμαηηίαο ηνπ αλζξψπηλνπ θζφλνπ· επηθέξνπλ, 

επνκέλσο, πνιηηηθή αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα: οὐκ ἅν ἐκώλυον οἱ νόμοι ζν 

ἕκαστον κατ᾿ ἰδίην ἐξουσίην, εἰ μὴ ἕτερος ἕτερον ἐλυμαίνετο· φθόνος γὰρ 

στάσιος ἀρχὴν ἀπεργάζεται.73 Γηφηη ν εκθχιηνο πφιεκνο είλαη επηδήκηνο θαη 

γηα ηα δχν ζηξαηφπεδα, καὶ γὰρ νικέουσι καὶ ἡσσωμένοις ὁμοίη φθορή·74 

πξνθαιεί ηέηνηα εζηθή βιάβε ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ψζηε ε ερζξφηεηα 

αλάκεζα ζηνπο νκφθπινπο λα μεπεξλά ζε έληαζε ηελ ερζξφηεηα κεηαμχ ησλ 

αιιφθπισλ: ἥ τὦν συγγενὦν ἔχθρη τς τὦν ὀθνείων χαλεπωτέρη μάλα.75 

Άξα, κηα θαιά θπβεξλεκέλε πφιε, πνπ βαζίδεηαη ζηνπο λφκνπο, είλαη ε 

κεγαιχηεξε εγγχεζε, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη θηινληθίεο πνπ θαηαπαηνχλ 

ηελ ηζφηεηα θαη ε βίαηε επηβνιή κηαο ηζρχνο πνπ βιάπηεη ην θνηλφ θαιφ: τὰ 

κατὰ τὴν πόλιν χρεὼν τὦν λοιπὦν μέγιστα ἡγεῖσθαι, ὅκως ἄξεται εὗ, μήτε 

φιλονικέοντα παρὰ τὸ ἐπιεικὲς μήτε ἰσχὺν ἑαυτ περιτιθέμενον παρὰ τὸ 

χρηστὸν τὸ τοὖ ξυνοὖ. πόλις γὰρ εὗ ἀγομένη μεγίστη ὄρθωσίς ἐστι.76 Σελ 

νκφλνηα, επνκέλσο, πξέπεη λα επηδεηνχλ νη άλζξσπνη θαη απηή πξνβάιιεηαη 

σο ε κνλαδηθή ιχζε· γηαηί απηή ππφζρεηαη ηελ πξαγκάησζε ησλ κεγάισλ 

έξγσλ θαη δίλεη ζηηο πφιεηο ηε δχλακε λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο πνιέκνπο: ἀπὸ 

ὁμονοίης τὰ μεγάλα ἔργα καὶ ταῖς πόλεσι τοὺς πολέμους δυνατὸν 
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κατεργάζεσθαι, ἄλλως δ᾿ οὔ.77 Πσο φκσο ζα κπνξνχζε λα πξαγκαησζεί θαη 

λα δηαηεξεζεί ε νκφλνηα; Ο Γεκφθξηηνο απαληά φηη ζθνπφο ηεο νκφλνηαο είλαη 

ε γεληθή επεκεξία ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ· θαη απηή κπνξεί λα δηαζθαιηζζεί 

κφλν κε ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, αλ, δειαδή νη πινχζηνη δηαζέζνπλ 

έλα κέξνο ηνπ πινχηνπ ηνπο ζηνπο θησρνχο πνιίηεο:78 ὅταν οἱ δυνάμενοι τοῖς 

μὴ ἔχουσι καὶ προτελεῖν τολμέωσι καὶ ὑπουργεῖν καὶ χαρίζεσθαι, ἐν τούτῳ 

ἤδη καὶ τὸ οἰκτίρειν ἔνεστι καὶ μὴ ἐρήμους εἶναι καὶ τὸ ἑταίρους γίγνεσθαι, 

καὶ τὸ ἀμύνειν ἀλλήλοισι καὶ τοὺς πολιήτας ὁμονόους εἶναι καὶ ἄλλα 

ἀγαθά, ἅσσα οὐδεὶς ἄν δύναιτο καταλέξαι.79 Δπίζεο, καδί κε ηελ νκφλνηα ν 

άλζξσπνο δηαζέηεη θαη κηα άιιε αλζξψπηλε ηδηφηεηα, ηε θηιαλζξσπία,80 ράξε 

ζηελ νπνία νη άλζξσπνη λνηάδνληαη ν έλαο γηα ηνλ άιιν: ἄξιον ἀνθρώπους 

ὄντας ἐπ᾿ ἀνθρώπων συμφοραῖς μὴ γελν, ἀλλ᾿ ὀλοφύρεσθαι.81 Φαίλεηαη, 

ινηπφλ, πσο ν άλζξσπνο απφ ηε θχζε ηνπ έρεη ηηο ηδηφηεηεο εθείλεο, πνπ ζα 

ηνπ επηηξέςνπλ λα δήζεη αξκνληθά κε ην ζπλάλζξσπφ ηνπ· γηαηί, ε επεκεξία 

θαη ε επηπρία ηνπ αηφκνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επεκεξία θαη ηελ επηπρία ηνπ 

ζπλφινπ. πλεπψο, φ ηη ζπλέρεη ηνλ άλζξσπν είλαη ε πεπνίζεζε φηη ην 

θνηλσληθφ ζπκθέξνλ πξέπεη λα εθηηκάηαη πεξηζζφηεξν παξά ην αηνκηθφ.82  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ πιεξνθνξία πνπ δηέζσζε ν έμηνο Δκπεηξηθφο, ν 

Γεκφθξηηνο ηφληδε θαη ηε θπζηθή νκνηφηεηα ησλ αλζξψπσλ:83 παλαιὰ [...] 

δόξα περὶ τοὖ τὰ ὅμοια τὦν ὁμοίων εἶναι γνωριστικά [...] ἀλλ᾿ ὁ μὲν 
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 Βλ. Λ. Γ. Δελλισ, «Θ ιδζα του Κοςμοπολιτιςμοφ κατά τον Δθμόκριτον», Φιλοςοφία, 31 (2001),  ς. 97.  
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Δημόκριτος ἐπί τε τὦν ἐμψύχων καὶ ἀψύχων ἵστησι τὸν λόγον.84 Αθνχ, 

ινηπφλ, ηα φκνηα γλσξίδνπλ ηα φκνηα, ηφηε δηαθξίζεηο θαη δηαηξέζεηο ζην 

αλζξψπηλν γέλνο δελ έρνπλ θακία βάζε, κηαο θαη φινη νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ 

έλαλ θνηλφ ηξφπν ζθέςεο πνπ ηνπο νδεγεί ζηε θηιία· ε θηιία, άξα, είλαη έλα 

αγαζφ θνηλσληθφ, εζσηεξηθεπκέλν ζηνλ άλζξσπν: ὁμοφροσύνη φιλίην ποιεῖ.85 

 Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, βάζηκα λα ππνζέζνπκε φηη, κε ηηο έλλνηεο ηεο 

νκφλνηαο, ηεο θηιαλζξσπίαο θαη ηεο νκνηφηεηαο, ν Γεκφθξηηνο πξναλήγγεηιε 

ηελ ηδέα ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ θαη ηεο ελφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο.86 Ζ 

ηδέα απηή εληζρχεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ σοφοὖ ἀνδρός, γηα ηνλ νπνίν 

θάζε ηφπνο είλαη πξνζπειάζηκνο· ν βίνο, δειαδή πνπ δηάγεη ν ζνθφο 

πξαγκαηψλεηαη ζε κηα θνηλσλία ρσξίο ζχλνξα θαη ρσξίο θακία δέζκεπζε 

θαηαγσγήο θαη εζλφηεηαο:87 ἀνδρὶ σοφ πσα γ βατή· ψυχς γὰρ ἀγαθς 

πατρὶς ὁ ξύμπας κόσμος.88 Σα ζσδφκελα απνζπάζκαηα θαλεξψλνπλ, 

ινηπφλ, φηη ν Γεκφθξηηνο εληάρζεθε ζηνλ πλεπκαηηθφ δηάινγν ηεο επνρήο ηνπ 

κε ηνπο ζνθηζηέο θαη ζπκπαξαηάρζεθε κε ηνπο ππεξαζπηζηέο ηνπ λφκνπ, 

πξνπάλησλ γηα ηηο επξχηεξεο επεξγεηηθέο ηνπ επηδξάζεηο ζηνλ θνηλσληθφ βίν 

ησλ αλζξψπσλ.89  

Σέινο, θαη ν Ζξάθιεηηνο θαη ν Γεκφθξηηνο εμέθξαζαλ απφςεηο ππέξ ηεο 

πγηνύο πνιηηηθήο ηζφηεηαο.90 Ο Γεκφθξηηνο δείρλνληαο πξνηίκεζε ζην 

δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαίλεηαη λα επηδνθηκάδεη ηελ πνιηηηθή ηζφηεηα κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ· θαηαδηθάδεη, σζηφζν, ηηο αθξαίεο εθθάλζεηο ηεο ηζφηεηαο πνπ 

ζπληζηνχλ ε ππεξβνιηθή ηζφηεηα θαη ε ειιεηπηηθή ηζφηεηα:91 καλὸν ἐν παντὶ τὸ 
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 Δελλισ 2001, 96-97.  
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 Ο Δελλισ εντοπίηει νατουραλιςτικι θκικι ςτον Δθμόκριτο, κακϊσ ςυνδζει το ςοφό του άνδρα με 

το ςοφό των Κυνικϊν. Στο ίδιο, 100.  
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 Δθμόκριτοσ, Β 247. 
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 de Romilly 1994, 253.  
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 Κατά τον Frankel, και ο Ξενοφάνθσ εναντιϊκθκε ςτο «κατεςτθμζνο αξιοκρατικό ιδεϊδεσ, για να το 

αντικαταςτιςει με ζνα πρακτικό, κοινωνικό ιδεϊδεσ». Frankel 1998, 181. 
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 Κατά τον Ρανζρθ, «θ ιςονομία ςτον Δθμόκριτο εκπθγάηει από τθν γενικότερθ θκικοπολιτικι αρχι 

του, του ἴσου· ζτςι θ δθμοκρίτεια δθμοκρατικι ιςονομία ςυναιρεί γενετικά τθν θκικοκοινωνικι 
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ἶσον· ὑπερβολὴ δὲ καὶ ἔλλειψις οὔ μοι δοκέει.92 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν 

Ζξάθιεηηνο θαίλεηαη λα επηζπκεί ηελ ηζφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνθξαηία, 

ελψ απνξξίπηεη θη απηφο ηελ αθξαία ηζφηεηα, ε νπνία «αξλείηαη ηελ αμηνθξαηία 

θαη νδεγεί ζε ηζνπέδσζε θαη ηέικα ηελ πνιηηηθή θνηλσλία».93 Γη’ απηφ ν 

Ζξάθιεηηνο κέκθεηαη ηνπο Δθέζηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ, επεηδή εθαξκφδνπλ 

κηα απζηεξή εμηζσηηθή κνξθή ηζνθξαηίαο πνπ νδεγεί ηειηθά ζην λα εμνξίζνπλ 

έλαλ άμην άλδξα, ηνλ Ἑρμόδωρον, θαη λα παξαδψζνπλ ηελ αξρή ηεο πνιηηείαο 

ηνπο ζηα ακνύζηαθα παηδηά: ἄξιον Ἐφεσίοις ἡβηδὸν ἀπάγξασθαι καὶ τοῖς 

ἀνήβοις τὴν πόλιν καταλιπεῖν, οἵτινες Ἑρμόδωρον ἄνδρα ἑωυτὦν ὀνήιστον 

ἐξέβαλον φάντες· ἡμέων μηδὲ εἷς ὀνήιστος ἔστω, εἰ δὲ μή, ἄλλη τε καὶ μετ᾽ 

ἄλλων.94 

 

ΙΙΙ. Νόμος θαη φύσις ζηε ζνθηζηηθή ζθέςε 

 

1. Η ακθηζβήηεζε ηνπ νόμου θαη ε αλάδεημε ηεο φύσεως 

 

Ζ αληίζεζε νόμος-φύσις ζηεξεψζεθε ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία νη επαθέο 

κε ηνπο μέλνπο ιανχο, ράξε ζην εκπφξην, ηα ηαμίδηα ή ηνπο πνιέκνπο, έγηλαλ 

ζπρλφηεξεο, ελψ ε δηαπίζησζε ησλ ζπρλψλ πνιηηεηαθψλ αιιαγψλ 

«θαζηζηνχζαλ θαλεξφ φηη έζηκα θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πξνεγνπκέλσο γίλνληαλ απνδεθηά σο απφιπηα θαη θαζνιηθά, θαη ζεζπηζκέλα 

απφ ην ζεφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ίζρπαλ κφλν γηα νξηζκέλνπο ηφπνπο θαη 

                                                                                                                                                                      
βοφλθςθ για ιςότθτα πολιτικι και τισ αντικροφςεισ πολιτευμάτων μθ δθμοκρατικϊν, που αποτελοφν 

ιςτορικά πρότερεσ και οδυνθρζσ εμπειρίεσ». Ρανζρθσ 1987, 35. 

92
 Δθμόκριτοσ, Β 102. Ρρβ. Αριςτοτζλθσ, Ἠθικὰ Νικομάχεια, 1106 b10: τς μὲν ὑπερβολς καὶ 

τς ἐλλείψεως φθειρούσης τὸ εὗ, τς δὲ μεσότητος σῳζούσης. 

93
 Κατά τον Βουδοφρθ, ο Θράκλειτοσ και οι Μωνεσ φιλόςοφοι επιδοκιμάηουν τθν ιςοκρατία, θ οποία 

ευνοεί τθν αξιοκρατία και ςυςτοιχεί προσ τισ αρχζσ του δικαίου και τθσ πολιτικισ λογικισ που πρζπει 

να διζπουν τον κοινωνικοπολιτικό βίο. Βλ. Κ. Βουδοφρθσ, «Λωνικι Διανόθςθ και Λςοκρατία», Ελλθνικι 

Φιλοςοφικι Επικεϊρθςθ, 13 (1996), ς. 239-240.  

94
 Θράκλειτοσ, L 125 *Β 121+. 
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ήηαλ ζρεηηθά».95 Δπηπιένλ, ν Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο θαη ε αλαζηάησζε 

πνπ απηφο πξνθάιεζε ζε φια ηα επίπεδα -νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ- 

επέδξαζε θαηαιπηηθά θαη ζην πλεπκαηηθφ, επλνψληαο θπξίσο ηε δεκηνπξγία 

ελφο θιίκαηνο ακθηζβήηεζεο ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα απηή, επνκέλσο, πξνθάιεζε κία ηδενινγηθή αλαζηάησζε 

ηθαλή λα αλακεηξεζεί θαη λα αλαηξέςεη παξαδφζεηο αηψλσλ θαη είρε ηέηνηα 

δπλακηθή, ψζηε θαηέζηεζε ηνπο Έιιελεο ηνπ 5νπ αη. π.Υ. εμνηθεησκέλνπο κε 

ηελ ηδέα ηεο κεηαβνιήο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ λφκσλ, εζίκσλ 

θαη ζπλεζεηψλ·96 νη λφκνη θαη ηα έζηκα παχνπλ πιένλ λα απνηεινχλ κέξνο ηεο 

ακεηάβιεηεο ηάμεο ησλ πξαγκάησλ αιιά εκθαλίδνπλ ηε ξεπζηφηεηα ησλ 

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε, πέξα απφ ηα 

θαηλφκελα, ησλ αλαιινίσησλ αξρψλ ηνπο. Σειηθά ε λέα πξαγκαηηθφηεηα 

θιφληζε ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ θαη ελίζρπζε ηηο θσλέο εθείλεο πνπ ππνζηήξηδαλ 

φηη ν νόμος δελ έρεη ζεκειησζεί ζηελ νπζηαζηηθή θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

αιιά απνηειεί απιψο αλζξψπηλε επηλφεζε.97 Ζ αμίσζε πιένλ ηεο θχζεο θαη 

ε απαμίσζε ηνπ λφκνπ είλαη ην θαηλνχξην δεδνκέλν κε ην νπνίν θαιείηαη λα 

αλακεηξεζεί θαη λα πάξεη ζέζε ε ζπληεξεηηθή θαη ε πξννδεπηηθή δηαλφεζε ηνπ 

5νπ αη., ε κεξηά, δειαδή ησλ θηινζφθσλ θαη ε κεξηά ησλ ζνθηζηψλ. Ζ 

αληίζεζε νόμος-φύσις, επνκέλσο, ππήξμε απνηέιεζκα πνιιψλ θαη 

ηαπηφρξνλσλ δηαδηθαζηψλ, πνπ δηακνξθψζεθαλ κέζα ζε έλα θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ αζηαζέο, πνπ ακθηζβεηνχζε ην παιηφ θαη θαζηεξσκέλν θαη 
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 Guthrie 2014, 31. Ρρβ. τον Ευριπίδθ που παρουςιάηει τθν αιμομιξία ωσ φαινόμενο ςυχνό ςτουσ 

ξζνουσ λαοφσ: τοιοὖτον πν τὸ βάρβαρον γένος· πατήρ τε θυγατρὶ παῖς τε μητρὶ μείγνυται 
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96
 Ρρβ. τθ κζςθ του Αριςτοτζλθ ότι θ επιβολι του νόμου πθγάηει από τθ δφναμθ του ἔθους: ὁ γὰρ 
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σζήζεθε ζηελ επηζπκία κηαο λέαο ζηάζεο δσήο98 πνπ ζα αληαπνθξηλφηαλ ζηα 

λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηνλ 5ν αη.  

ηε ζθέςε ησλ ζνθηζηψλ ζπλαληνχκε φιεο ζρεδφλ ηηο ελλνηνινγηθέο 

απνρξψζεηο ησλ δχν απηψλ φξσλ νόμος θαη φύσις.99 Χο πξνο ηε ζεκαζία 

ησλ ελλνηψλ νόμος-φύσις νη γλψκεο δηίζηαληαη· έηζη, φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα 

φύσις, ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ ηνπ Πειεγξίλε, έλαο κνλνζήκαληνο νξηζκφο δε 

ζα κπνξνχζε λα δνζεί, δηφηη απνηειεί φξν κε δηάθνξεο ζεκαζίεο.100 ε 

γεληθέο γξακκέο, ε φύσις κπνξεί λα ζεκαίλεη «έλαλ θαζνιηθφ θψδηθα εζηθήο, 

πνπ είλαη πην ηζρπξφο σο πξνο ηελ επηηαθηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ 

θαλφλσλ ηνπ ζε ζχγθξηζε κε άιινπο επηκέξνπο θψδηθεο».101 Δπίζεο, ν λφκνο 

ηεο θχζεο εκθαλίδεηαη αηψληνο αλάκεζα ζηηο αηέιεησηεο ηδηφηεηεο θαη αιιαγέο 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζηνηρείνπ· θαη παξνπζηάδεηαη ν λφκνο απηφο σο θάηη ην 

ακεηάβιεην, σο ζηαζεξή αξρή κε αδηακθηζβήηεηε αξρή, ράξε ζηελ νπνία ε 

αλζξψπηλε δσή ζα έθηαλε ζε έλα ινγηθφ βαζκφ ινγηθήο εξκελείαο.102 Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, νόμος ζήκαηλε θάηη πνπ νομίζεται, πνπ ζεσξείηαη ζσζηφ θαη 

αθνινπζείηαη ζηελ πξάμε.103 Ο λφκνο απνηειεί έλαλ θαηαζθεπαζκέλν θαλφλα, 
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, 2013, ς. 679. Ο Αριςτοτζλθσ 
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κία ξπζκηζηηθή αξρή, πνπ εθθξάδεη ηε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε, ε νπνία φκσο 

κπνξεί λα είλαη θαη εζθαικέλε. Γη’ απηφ ζηε ζθέςε, φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

φξν νόμος-φύσις,104 ν θαηαζθεπαζκέλνο λφκνο, ζε αληίζεζε πξνο ηελ αιεζή 

θχζε, «δελ κπνξεί λα έρεη θαζνιηθή ηζρχ θαη εθαξκνγή, αθνχ ηνπ ιείπνπλ ε 

ζηαζεξφηεηα θαη ε ακεηαβιεζία, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ».105  

Σνλ 5ν αη., ινηπφλ, ε ηεξάζηηα πξφνδνο ηεο Ησληθήο επηζηήκεο, πνπ 

πξνεγήζεθε, πξνεηνίκαζε ην έδαθνο, ψζηε λα θπξηαξρήζεη ε εζηθή θαη λα 

πξνβιεζνχλ κε πξσηφγλσξν πιένλ ηξφπν γηα ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ νη 

ηδέεο ηνπ αλζξσπηζκνχ ζηε θηινζνθηθή ζθελή ηεο Αζήλαο. Ο Ησληθφο 

θπζηνθξαηηθφο κνληζκφο κε ηε δηαηχπσζε ησλ θπζηθψλ ηνπ ζεσξηψλ 

επηρείξεζε, απέλαληη ζηε ξεπζηφηεηα ηνπ πιηθνχ θφζκνπ θαη ζηηο πνιιέο θαη 

πνηθίιεο θπζηθέο θαλεξώζεηο ηνπ νξαηνχ ζχκπαληνο, λα αλαθαιχςεη κία 

κφληκε θπζηθή βάζε ζε έλα πιηθφ ζψκα.106 Οη θηιφζνθνη ηνπ αλζξσπηζκνχ 

ζα πάξνπλ ηε ζθπηάιε θαη απφ ηε κειέηε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ην 

εξεπλεηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ ζα ζηξαθεί πιένλ ζηε κειέηε ησλ αλζξψπηλσλ 

ζεζκψλ· ην πξφβιεκα ηεο χιεο είρε γίλεη ηψξα πξφβιεκα ηνπ αλζξψπνπ. 

Αληίζηνηρα κε ηνπο Ίσλεο θηινζφθνπο, θαη νη ζνθηζηέο ζα επηρεηξήζνπλ λα 

αλαθαιχςνπλ κία κφληκε βάζε εζηθήο, ε νπνία ηψξα, φκσο, ζα αλακεηξεζεί 

κε ηε ξεπζηφηεηα ηνπ εζηθνχ θφζκνπ θαη ησλ αλζξψπηλσλ ζεζκψλ, 

αλαδεηψληαο έλαλ αληίζηνηρν θψδηθα κε απηνχο ησλ νπνίσλ απνηεινχζε ηε 

                                                                                                                                                                      
εντολι που επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά και τισ δραςτθριότθτεσ προςϊπων και πραγμάτων». Kerferd 

2014, 173. 

104
 Θ αντίκεςθ νόμῳ-φύσει, κατά τον Ρολυηωάκθ, εδράηεται ςτθν εξισ διαφορά: «φφςει είναι εκείνο 

που υφίςταται αφ’ εαυτοφ, που φφεται, δθλαδι εμφανίηεται αυτόματα και φζρνει ςτο φωσ τον 

εαυτό του, αυτό που από μόνο του εγκακιδρφει τον εαυτό του ςτο υπάρχον, το ζμφυτο ωσ 

προδιάκεςθ, το αναγόμενο ςτο ζνςτικτο, το οποίο ςυνεπϊσ ζχει κακολικι ιςχφ και εκδιπλϊνεται 

αναγκαία και νομοτελειακά· νόμῳ είναι το κεςπιςμζνο, το οφειλόμενο ςε πολιτιςτικι κατάκτθςθ, θ 

οποία *…+ ζχει χαρακτιρα επίκτθτο και ςτερείται κακολικότθτασ». Βλ. Ε.Ν. Ρολυηωάκθσ, «Ο 

Άνκρωποσ φφςει πολιτικόν ηϊον: Δοκιμι φιλοςοφικισ διερεφνθςθσ», Θαλλϊ, 6 (1994), ς. 166. ς. 

161-176. 
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 Δελλισ 2013, 65.  

106
 Απζναντι ςτθν μόνιμθ υλικι βάςθ και ςτον υλικό κόςμο τθσ αντίλθψθσ, ωσ μθ πραγματικόσ 

κεωρείτο ο δεφτεροσ· «θ νζα πραγματικότθτα τθσ φφςθσ απαγόρευε τθν πραγματικι φπαρξθ του 

κόςμου των αιςκιςεων». Barker 2007, 133. 
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βάζε. Καη ε ζρέζε απηή αλάκεζα ζηε κνληκφηεηα ηνπ ηδεψδνπο θψδηθα εζηθήο 

πξνο ηε ξεπζηφηεηα ησλ θνηλψλ θσδίθσλ «κφλν αληηζεηηθή κπνξνχζε λα 

είλαη· νη δεχηεξνη ήηαλ ππνβαζκίζεηο θαη δηαζηξεβιψζεηο ηνπ πξψηνπ».107  

χκθσλα κε ηνλ Ostwald, σο ηα κέζα ηνπ 5νπ αη. ν νόμος παξέκελε ε 

απφιπηε θαη αδηακθηζβήηεηε αμία ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ κε δηαζηάζεηο 

ζρεδφλ ζετθέο· ζπκβφιηδε ηηο αμίεο θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο δεκνθξαηηθήο 

εγθαζίδξπζεο, κε ηελ νπνία ε παιαηά γεληά ηαπηηδφηαλ θαη πξνζδηφξηδε ηνλ 

εαπηφ ηεο σο ηνλ ζεκαηνθχιαθάο ηεο.108 Απφ ηα κέζα, σζηφζν, ηνπ 5νπ αη.  νη 

ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ απφιπηε εγθπξφηεηα ηνπ λφκνπ νινέλα θαη 

πιήζαηλαλ, ελψ γηα πξψηε θνξά γχξσ ζηα 430-420 π.Υ. ε φύσις αξρίδεη λα 

εκπιέθεηαη ζην δηάινγν αλαθνξηθά κε θνηλσληθά, πνιηηηθά, αιιά θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθά ζέκαηα.109 Με ηνπο ζνθηζηέο, ινηπφλ, ζα ππάξμεη απηή ε 

ζηξνθή ζηε θχζε αιιά θαη ζηνλ φύσει ειεχζεξν άλζξσπν,110 πνπ ν λφκνο 

επέκελε λα ηνπ αξλείηαη φ ηη πην ηεξφ ηνπ θιεξνδφηεζε ε θχζε, δειαδή ηελ 

ειεπζεξία ηνπ. Ζ ζηξνθή απηή ζηνλ άλζξσπν θαη ηηο αμίεο ηνπ δε ζα 

κπνξνχζε, σζηφζν, λα επηηεπρζεί ρσξίο ηε ζχγθξνπζε κε ην λφκν θαη ηνλ 

θαλφλα ηνπ, ν νπνίνο ιεηηνπξγνχζε θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θξχβεη ηε 

θχζε. Γηαηί ν λφκνο έρεη ηελ ηάζε λα θξχβεη ηε θχζε· θαη ε αλαθάιπςε ηεο 

θχζεο ζα γίλεη πξάμε κε ηελ ακθηζβήηεζε ηεο απζεληίαο.111 Γηαηί ε απζεληία 
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 Κατά τον Ostwald, ωσ τα μζςα του 5

ου
 αι. ο νόμοσ λογιηόταν ωσ θ ενςάρκωςθ τθσ ιδζασ τθσ λαϊκισ 

κυριαρχίασ. Ostwald 1986, 250, 263. 

109
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και είχε επθρεάςει ολόκλθρο το πεδίο τθσ ςκζψθσ, κυρίωσ βζβαια προσ τθν κοινωνικο-πολιτικι 

κατεφκυνςθ· επιπλζον τισ επιδράςεισ του επιςθμαίνουμε ς’ όλα τα είδθ του λόγου και τθσ 
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 Κατά τον Ostwald, τα επιχειριματα υπζρ τθσ φύσεως επιςτρατεφονταν από μία διανόθςθ που 
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ήηαλ απηή πνπ σο ηφηε είρε ηελ απάληεζε ζε φια ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ αξρή ησλ πξαγκάησλ θαη ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά· απηή ζπληζηνχζε ην λνπ 

απφ ηνλ νπνίν εθπεγάδνπλ νη λφκνη θαη έλαο ηέηνηνο λνπο ζα κπνξνχζε λα 

ήηαλ θαη ν ζεφο.112 Ζ εκθάληζε ηεο ηδέαο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ πξνυπφζεηε, 

ζπλεπψο, ηελ ακθηζβήηεζε ηεο απζεληίαο ή ηελ αλεμαξηεζία απφ ηελ 

απζεληία, δηφηη ε απζεληία απνξξέεη νπζηαζηηθά απφ ην λφκν.113 Ζ ζχγθξνπζε, 

ινηπφλ, κε ηελ απζεληία θαη φ ηη απηή εθπξνζσπεί, νδήγεζε ζηελ αλαθάιπςε 

ηεο θξπκκέλεο ηδέαο ηεο θχζεο θαη ηελ εκθάληζε ηεο ηδέαο ηνπ θπζηθνχ 

δηθαίνπ, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα επέηξεςε ην δηαρσξηζκφ ηεο φύσεως114 απφ 

ην νόμον. 

 Ζ ζνθηζηηθή, σζηφζν, κέζα ζην ήδε δηακνξθσκέλν δεκνθξαηηθφ 

πεξηβάιινλ, εθηφο ηεο θαηαιπηηθήο ζπκβνιήο ησλ Ηψλσλ θηινζφθσλ, ζα 

επεξεαζηεί θαη ζα δηακνξθψζεη λέεο αληηιήςεηο γηα ην δίθαην θαη ην λφκν 

εληζρπκέλε θαη απφ ηελ πξφνδν ηεο ηαηξηθήο.115 Γηαηί θαίλεηαη φηη ην 

ηδενινγηθφ αληηζεηηθφ ζρήκα νόμῳ θαη φύσει κέζσ θαη ηεο ηαηξηθήο εκπεηξίαο 

θαζηεξψλεηαη πηα ζηελ πλεπκαηηθή ζθελή ηνπ 5νπ αη.116 Σν ζρήκα απηφ 

εκθαλίδεηαη ζηα αξραηφηεξα θείκελα ηνπ Ηππνθξαηηθνχ corpus, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη ζην Περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων, απφζπαζκα πνπ κειεηά ηελ 

πεξίπησζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ Μαθξνθέθαισλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ 

ζρήκαηνο νόμῳ-φύσει: τὴν μὲν γὰρ ἀρχὴν ὁ νόμος αἰτιώτατος ἐγένετο τοὖ 
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τον ανκρϊπινο οργανιςμό και με ςυγκεκριμζνουσ ανκρϊπουσ. Βζϊκοσ 1998, 29. 

116
 Κφρκοσ 1992, 220. 
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μήκεος τς κεφαλς, νὖν δὲ καὶ ἡ φύσις συμβάλλεται τ νόμῳ.117 Χζηφζν, 

νη πεγέο παξνπζηάδνπλ θαη ηνλ Αξρέιαν, ην καζεηή ηνπ Αλαμαγφξα, λα 

αλαθέξεηαη ζην ζρήκα νόμῳ-φύσει κε εζηθή ζεκαζία: καὶ γὰρ περὶ νόμων 

πεφιλοσόφηκεν καὶ καλὦν καὶ δικαίων *<+ ἔλεγε δὲ *<+ καὶ τὸ δίκαιον εἶναι 

καὶ τὸ αἰσχρόν οὐ φύσει ἀλλὰ νόμῳ.118 Δίλαη αβέβαην, φκσο, θαηά πφζν ε 

ζεσξία πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Αξρέιαν ήηαλ φλησο δηθή ηνπ ή ηε δαλείζηεθε 

απφ ην δάζθαιφ ηνπ Αλαμαγφξα.119 Χζηφζν, θαηά ηνλ Kahn, ε αληίζεζε 

νόμος-φύσις ζπλδέεηαη κάιινλ κε ηηο ζεσξίεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά κε ην ζρήκα ησλ δχν δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ ζηελ 

                                                           
117

 Λπποκράτθσ, Περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων, 14. 
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 Αρχζλαοσ, A 1. 
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καινοτόμα και μζροσ τθσ Λωνικισ παράδοςθσ: καὶ ἀνθρώπους τε συμπαγναι καὶ τὰ ἄλλα ζα 

ὅσα ψυχὴν ἔχει. καὶ τοῖς γε ἀνθρώποισιν εἶναι καὶ πόλεις συνῳκημένας καὶ ἔργα 

κατεσκευασμένα, ὥσπερ παρ᾿ ἡμῖν *<+ καὶ τὴν γν αὐτοῖσι φύειν πολλά τε καὶ παντοῖα, Ὠν 

ἐκεῖνοι τὰ ὀνήιστα συνενεγκάμενοι εἰς τὴν οἴκησιν χρὦνται. Αναξαγόρασ, Β 4. Και ο Αρχζλαοσ, 

επίςθσ, διατφπωςε μία φυςικι βιολογικι κεωρία για τθν προζλευςθ του ανκρϊπου, υποςτθρίηοντασ 

ότι οι πρϊτοι οργανιςμοί αναπτφχκθκαν ςτθ λάςπθ: καὶ τὰ ζα ἀπὸ τς ἰλύος γεννηθναι. 

Αρχζλαοσ, Β 1. Ρροθγικθκε, ωςτόςο, ο Αναξίμανδροσ, ο οποίοσ με τθν ανκρωπογονικι κεωρία που 

διατφπωςε, προςπάκθςε να εξθγιςει ορκολογικά τθν ιςτορία προζλευςθσ του ανκρϊπου αλλά και 

των πρϊτων ζμβιων όντων. Lebedev 2005, 651. Επίςθσ, βλ. G.S. Kirk, J.E. Raven και M. Scholfield, Οι 

Προςωκρατικοί Φιλόςοφοι, μτφ. Δ. Κοφρτοβικ, Ακινα: Μ.Λ.Ε.Τ.
2
, 1990, ς. 151. Και, Guthrie 1962, 101-

104. Αναξίμανδροσ Α 10: [Ἀναξίμανδρος+ ἔτι φησίν, ὅτι κατ᾿ ἀρχὰς ἐξ ἀλλοειδὦν ζώιων ὁ 

ἄνθρωπος ἐγεννήθη, ἐκ τοὖ τὰ μὲν ἄλλα δι᾿ ἑαυτὦν ταχὺ νέμεσθαι, μόνον δὲ τὸν ἄνθρωπον 

πολυχρονίου δεῖσθαι τιθηνήσεως· διὸ καὶ κατ᾿ ἀρχὰς οὐκ ἄν ποτε τοιοὖτον ὄντα 

διασωθναι. Φαίνεται πάντωσ, κατά τον Kahn, πωσ ςε γενικζσ γραμμζσ ο Αρχζλαοσ ακολουκοφςε το 

μοτίβο του μφκου του Ρρωταγόρα, πράγμα που φανερϊνει πικανι ςχζςθ με τον Δθμόκριτο και τον 

Αναξίμανδρο· επομζνωσ, οι απόψεισ του Αρχζλαου –και όςον αφορά το ςχιμα νόμῳ-φύσει- κα 

ζπρεπε να ιδωκοφν μάλλον ωσ μία τυπικι κεωρία τθσ Λωνικισ ςχολισ παρά ωσ επινόθςθ δικι του. 

Kahn 1981, 102-104. Ρρβ. επίςθσ, τον Rankin, ο οποίοσ κεωρεί τον Αρχζλαο ωσ διατθρθτι τθσ 

διανοθτικισ ςυνζχειασ με τουσ Μωνεσ φυςικοφσ φιλοςόφουσ. Βλ. H.D. Rankin, Sophists, Socratics and 

Cynics, Totowa, N. Jersey: Barnes and Noble Books, 1983, ς. 90. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AC%CF%83%CF%80%CE%B7&action=edit&redlink=1
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εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο: κία πξσηφγνλε θαηάζηαζε πνπ ηε 

δηαδέρζεθε κία πνιηηηζκέλε θαηάζηαζε.120 

 Οη ζνθηζηέο ζα κεηαθέξνπλ ην αληηζεηηθφ, πνιπδηάζηαην ζρήκα νόμῳ-

φύσει απφ ην ρψξν ηεο Ησληθήο παξάδνζεο θαη ηεο ηαηξηθήο εκπεηξίαο ζηελ 

πεξηνρή ησλ θνηλσληθψλ ηδεψλ,121 φπνπ ζα επηθέξνπλ κία ξηδηθή αλαηξνπή. 

Σν πξφβιεκα ην νπνίν ζα απαζρνιήζεη ηνπο ζνθηζηέο, αιιά θαη ελ γέλεη ηε 

ζεσξεηηθή ζθέςε ηνπ 5νπ αη., αθνξά ην εμήο: «αλ νη θνηλσληθνί θαλφλεο, νη 

ζεζκνί, νη αμίεο θιπ. είλαη θπζηθά ή ζπκβαηηθά, αλ, επνκέλσο, γηα λα 

εμεγήζνπκε ηα θνηλσληθά γεγνλφηα πξέπεη λα αλαηξέρνπκε ζηελ αλζξψπηλε 

θχζε ή ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία σο πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν».122 Οη απαληήζεηο 

ησλ ζνθηζηψλ ήηαλ επαλαζηαηηθέο· νη ξηδνζπαζηηθέο ηνπο ηδέεο θιφληζαλ ηελ 

αμίσζε ηνπ λφκνπ γηα εγθπξφηεηα θαη ηελ πξνζκνλή ζε κία εζηθνινγηθή 

ζθέςε βαζηζκέλε ζηελ «πεπνίζεζε φηη ε ηήξεζε ηνπ λφκνπ θέξλεη σθέιεηα, 

θαη ε παξάβαζή ηνπ δεκία».123 Οη λφκνη, πνπ πξηλ ήηαλ κφληκνη θαη 

αλάιιαρηνη ζαλ απνθξπζηαιισκέλα δφγκαηα, πνπ είραλ ηελ ηάζε ή ηελ 

ιεηηνπξγία λα θξχβνπλ ηε θχζε, «αξρίδνπλ ηψξα λα γίλνληαη πξνβιήκαηα, 

ζαλ έξγα αλζξψπηλα θαη αληηθείκελα ζπρλά ηεο αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο. 

Αξρίδεη ε ζχγθξηζε θαη ε θξίζε, αξρίδεη ε θξίζε ησλ πνιηηηθψλ αμηψλ».124 Γηαηί 

νηηδήπνηε δελ είλαη δπλαηφ λα επαιεζεπηεί κε ινγηθέο απνδείμεηο αμίδεη λα 

ακθηζβεηείηαη, αιιά θαη λα παξακεξίδεηαη. Αθφκε θαη γηα ηνπο ζενχο πξέπεη 

λα ακθηβάιιεη ν θάζε ινγηθφο άλζξσπνο θαη λα κελ ηνπο παίξλεη πνιχ ζηα 

ζνβαξά· αιιά θαη απέλαληη ζε θάζε απζεληία, ζε θάζε παξαδνκέλε παξάδνζε 

ηελ ίδηα ζηάζε πξέπεη λα ηεξνχκε: ηα πάληα πξέπεη λα ηα θξίλνπκε 

νξζνινγηθά, κε ηα ίδηα κέηξα θαη ηα ίδηα ζηαζκά.125 

                                                           
120

 Kahn 1981, 103. 

121
 Οι ςοφιςτζσ από κοινοφ ζςτρεψαν το ενδιαφζρον τουσ ςτο ανκρϊπινο και κοινωνικό πεδίο. Οι 

ιδζεσ τουσ ςτθρίηονταν ςτθν παρατιρθςθ των φαινομζνων και ςτο λογικό επιχείρθμα περιςςότερο 

παρά ςτθν παράδοςθ, ςτθν ζμπνευςθ ι ςτθν αυκεντία. Barney 2006, 79.  

122
 Ρολυηωάκθσ 1994, 166-167.  

123
 Βλ. W. Windelband και H. Heimsoeth, Εγχειρίδιο Ιςτορίασ Τθσ Φιλοςοφίασ, μτφ. Ν.Μ. 

Σκουτερόπουλοσ, τ. 1, Ακινα:  Εκδ. Μ.Λ.Ε.Τ.
3
, 1991, ς. 86.    

124
 Βλ. Κ. Τςάτςοσ, Η Κοινωνικι Φιλοςοφία των Αρχαίων Ελλινων, Ακινα: Εκδ. Εςτία

9
, 2005, ς. 54. 

125
 Ο ςκεπτικιςμόσ των ςοφιςτϊν επθρζαςε το αναμφιςβιτθτο κφροσ του νόμου που βαςιηόταν ςτθν 

πίςτθ ότι ο νόμοσ είχε κεία καταγωγι· οι ςοφιςτζσ ςυνεχίηουν τθν ακεϊςτικι ροπι τθσ φυςικισ 
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 Με ηνπο ζνθηζηέο, ινηπφλ, θνηλσληθέο αμίεο θαη ζεζκνί πιένλ ειέγρνληαη, 

δέρνληαη θξηηηθή θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη· νξηνζεηνχληαη «κε ην κέηξν θαη 

ηνλ θαλφλα ηνπ νόμῳ-φύσει: ε γιψζζα θαη ε ζξεζθεία, ην δίθαην θαη νη λφκνη, 

νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ζε ειεχζεξνπο θαη δνχινπο, ε δηάθξηζε Έιιελεο-

βάξβαξνη είλαη νόμῳ ή φύσει»;126 πλεπψο ην εξψηεκα, αλ ν λφκνο ηεο 

πνιηηείαο ζπκθσλεί κε ην θπζηθφ λφκν ή έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο απηφλ, αλ 

νη θαλφλεο ηεο θνηλσληθήο δσήο έρνπλ ζεζπηζηεί ζπκβαηηθά ή ππάξρνπλ ἐκ 

φύσεως, φπσο επίζεο, αλ απηνί έρνπλ απφιπην ή ζρεηηθφ ραξαθηήξα, ζα 

επηρεηξεζεί λα απαληεζεί απφ ηε ζνθηζηηθή ζθέςε, παίξλνληαο ππφςε ηελ 

αλζξψπηλε θχζε θαη ηηο αλάγθεο ηεο θαη εληνπίδνληαο φ ηη ηελ ζπγθξαηεί θαη 

ηελ θαηαπηέδεη.127 ην βάζνο ησλ επηρεηξεκάησλ ησλ ζνθηζηψλ ε πίζηε απηή 

ζηελ αλζξψπηλε θχζε ζα ζπλππάξμεη κε ηελ εθζείαζε ησλ ηδαληθψλ ηνπ 

αλζξσπηζκνχ, κε ηελ πξνβνιή ηδεψλ πνπ δε δηαθξίλνπλ θαη δε δηαηξνχλ, αιιά 

ελψλνπλ θαη ζπκθηιηψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο. Ζ αλζξψπηλε θχζε, ινηπφλ, 

θαηά ηνπο ζνθηζηέο, πξέπεη λα πάξεη ηε ζέζε πνπ ηεο αμίδεη, ν άλζξσπνο 

πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί θαη λα γίλεη πξαγκαηηθά άλζξσπνο, παξακεξίδνληαο 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ζίγνπλ νη ηαμηθέο θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο· ε αληίζεζε 

νόμος-φύσις δηεπθφιπλε, επνκέλσο, ηα πξψηα βήκαηα πξνο ηνλ 

θνζκνπνιηηηζκφ θαη ηελ ηδέα ηεο ελφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο.  

 Σέινο, ζηνπο ζνθηζηέο ζα κπνξνχζε λα δηαπηζηψζεη θαλείο θαη κηα 

πξψηκε κνξθή θαηαγξαθήο απφςεσλ πεξί θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ,128 

εληαγκέλε θαη απηή κέζα ζην γεληθφ πιαίζην ηνπ ζρήκαηνο νόμῳ-φύσει. Δίλαη 

                                                                                                                                                                      
φιλοςοφίασ  υπονομεφοντασ τθν κρθςκευτικι κεμελίωςθ του νόμου. Βλ. W.K.C. Guthrie, Οι Ζλλθνεσ 

Φιλόςοφοι, μτφ. Α. Θ. Σακελλαρίου, Ακινα: Εκδ. Ραπαδιμα
2
, 1988, ς. 73.  

126
 Κφρκοσ 1992, 222. 

127
 Για τθ ςοφιςτικι θ αντίκεςθ φφςθσ και κεςμοφ «δεν ζχει το νόθμα απλά και μόνο μιασ γενετικισ-

εξθγθτικισ αρχισ, αλλά τθ ςθμαςία ενόσ αξιολογικοφ γνϊμονα». Windelband και Heimsoeth 1991, 

87. 

128
 Το κοινωνικό ςυμβόλαιο ωσ ζννοια ςυνιςτά ςυνκικθ αλλθλοδζςμευςθσ των ανκρϊπων, θ οποία 

επιτρζπει τθ μετάβαςθ από το φυςικό status ςτο πολιτικό και ςυγχρόνωσ διαςφαλίηει τθ ςφςταςθ 

πολιτικισ κοινωνίασ. Βλ. D. Boucher και P. Kelly, «The social contract and its critics: an overview». 

Στο: D. Boucher-P. Kelly (επιμ.), Τhe social contract from Hobbes to Rawls, London: Routledge, 1994, 

ς. 2.  
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γεγνλφο φηη δηαπηζηψλεηαη κία ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ 

φύσει δηθαίνπ θαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνέιεπζε ησλ λφκσλ, ηε δηθαηνζχλε θαη ηε δσή ζηηο πφιεηο.129 Φαίλεηαη, 

εμάιινπ, φηη νη δηάθνξεο παξαιιαγέο ησλ ζεσξηψλ ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπκβνιαίνπ, πνπ πξσηνδηαηππψζεθαλ ηνλ 5ν αη. απφ ηνπο ζνθηζηέο, 

πξνέξρνληαη απφ ηηο επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο ησλ Ηψλσλ θηινζφθσλ.130 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επίδξαζε ηεο Ησληθήο επηζηήκεο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

δεκνηηθφηεηάο ηεο θαη ηεο δηάρπζήο ηεο ζηνπο πλεπκαηηθνχο θχθινπο ηεο 

Αζήλαο θαη ζηνλ ηνκέα απηφ ππήξμε θαηαιπηηθή.131 Χζηφζν, «ην πξφβιεκα 

ηεο ζπκβαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ, θαη ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ δηθαίνπ θαη φισλ 

ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ […] πξψηνη νη ζνθηζηέο ην αλαθίλεζαλ θαη ην έθαλαλ 

θπξηνιεθηηθά πξφβιεκα, δειαδή ην πξφηεηλαλ θαη ην πξφβαιαλ σο θνηλσληθφ 

αίηεκα γηα επαλεμέηαζε θαη αλαζεψξεζε».132  

Οη ζνθηζηέο, αλαιχνληαο ηνπο αλζξψπηλνπο λφκνπο, εληφπηζαλ ζηε βάζε 

ηεο αληίιεςεο γη’ απηνχο ην πλεχκα ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο ζπλζήθεο, ηελ 

                                                           
129

 «Μολονότι θ κεωρία τθσ κοινωνικισ ςφμβαςθσ και θ κεωρία τθσ επίκεςθσ ςτθ Σφμβαςθ ςτο 

όνομα τθσ Φφςθσ *…+ δε ςυνεπάγεται λογικά θ μία τθν άλλθ, εντοφτοισ ςυνδζονται ςτενά· 

αντανακλοφν τθν ίδια αντίλθψθ για τουσ νόμουσ ωσ τεχνθτοφσ και άρα οδθγοφν ςτισ ίδιεσ 

αμφιβολίεσ γι’ αυτοφσ». Kahn 1981, 102.  

130
 Σφμφωνα με τον Cole, θ ιςτορία του πολιτιςμοφ ςτθν Ελλθνιςτικι ςκζψθ εξαρτάται από τθν 

ανκρωπολογία του Δθμόκριτου. Βλ. T. Cole, Democritus and the Sources of Greek Anthropology, 

Cleveland: Western Reserve University Press, 1967, ς. 163. Ο Kahn απορρίπτει αυτι τθ κζςθ 

κεωρϊντασ ότι δεν αποδεικνφεται από τισ κειμενικζσ μαρτυρίεσ. Υποςτθρίηει δθλαδι ότι οι διάφορεσ 

κεωρίεσ κοινωνικοφ ςυμβολαίου ςτθρίχτθκαν ςε μια κοινι πθγι, ζνα ανϊνυμο αρχζτυπο που 

ανάγεται ςτθν περίοδο τθσ Λωνικισ φιλοςοφίασ. Μχνθ για τθ φφςθ του αρχικοφ ςϊματοσ μπορεί να 

υπάρχουν ςτθν περιγραφι του Λουκριτιου για το πρωτόγονο ανκρϊπινο γζνοσ. Κατά τον Kahn, ζνα 

κοινό νιμα ςυνδζει τισ απόψεισ του Λουκριτιου περί κοινωνικοφ ςυμβολαίου, με τισ απόψεισ που 

διατυπϊνονται από τον Γλαφκωνα και τον Αντιφϊντα, με ενδιάμεςο ςτακμό τον Επίκουρο. Ο 

Λουκριτιοσ μάλλον γνϊριηε το πρωτότυπο ζργο, ενϊ από το χαμζνο αυτό ζργο αντλεί τισ ιδζεσ του 

και το προϊςτορικό πρόβλθμα του Δθμόκριτου και το κοινωνικό ςυμβόλαιο του Ρρωταγόρα. Kahn 

1981, 92-97, 100. Τθν άποψθ του Kahn ςυμμερίηεται και ο Rankin. Rankin 1983, 90. 

131
 «Μζςω του Αναξαγόρα και του Αρχζλαου από τθ μια μεριά και του Θρόδοτου από τθν άλλθ, θ 

Λωνικι φιλοςοφία και ιςτορία μετακόμιςαν ςτθν Ακινα». Kahn 1981, 105.  

132
 Κφρκοσ 1992, 230. Τζτοιεσ αντιλιψεισ κα ιταν δυνατό να αναηθτθκοφν, κυρίωσ, ςτισ απόψεισ του 

Ρρωταγόρα, του Ανϊνυμου του Λάμβλιχου, του Αντιφϊντα, του Λυκόφρονα και του Κριτία. 
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ηδέα ηεο θνηλήο ζπκθσλίαο γηα ηελ επηβίσζε ηεο πξψηεο κνξθήο ηνπ 

θνηλσληθνχ βίνπ.133 Απφ εθεί θαη χζηεξα, νη άλζξσπνη είραλ ηε δπλαηφηεηα 

παξαηεξψληαο ηνπο λφκνπο, λα ηνπο ακθηζβεηνχλ θαη λα δηαθσλνχλ καδί 

ηνπο· θαη εηδηθά φηαλ έθηαλαλ ζην ζεκείν λα ακθηζβεηνχλ ηνπο λφκνπο, ηφηε 

θαηέθεπγαλ ζηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

αλαζεσξήζνπλ θαη λα ηνπο δηνξζψζνπλ. Έηζη, θπξίσο νη ζεσξεηηθνί ηνπ 

θπζηθνχ δηθαίνπ έπαημαλ έλαλ πξννδεπηηθφ ξφιν134 ππνζηεξίδνληαο φηη ε 

θνηλσληθή απηή ζχκπξαμε αθήλεη πεξηζψξηα αλαζεψξεζεο, εηδηθά φηαλ νη 

αξρηθέο ηνπ ζεκειηψδεηο δηαηάμεηο (ζπκθσλίεο) δελ ηεξνχληαη απφ ηελ εμνπζία 

ή ηνπο πνιίηεο· θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε νη άλζξσπνη νθείινπλ «τὰ μὲν 

φύσει λα ηα πηνζεηνχλ, τὰ δὲ νόμῳ λα ηα ακθηζβεηνχλ θαη λα ηα 

δηνξζψλνπλ».135 Απνδεηθλχεηαη, ινηπφλ, απφ ηελ θνηλσληθή ηζηνξηθή πξάμε 

φηη ν λφκνο είλαη ζπκβαηηθφο θαη ε ζπκβαηηθφηεηα απηή ηνπ λφκνπ θαλεξψλεη 

φηη ην δίθαην θαη ε δηθαηνζχλε δελ ζηεξίδνληαη ζηε θχζε, αιιά ζηηο απζαίξεηεο 

απνθάζεηο ησλ θνηλνηήησλ, ζε έλα είδνο πξνζσξηλήο ζχκβαζεο ή 

ζπκθσλίαο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πνπ ζηξέθεηαη ηειηθά ελαληίνλ ηεο 

αιήζεηαο ηεο θχζεο.136 
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 Guthrie 2014, 182. Ρρβ. Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 1. 2. 42: πάντες γὰρ οτοι νόμοι εἰσίν, 

οὓς τὸ πλθος συνελθὸν καὶ δοκιμάσαν ἔγραψε, φράζον ἅ τε δεῖ ποιεῖν καὶ ἃ μή. 

134
 Σε αντίκεςθ με τον Ρρωταγόρα, αλλά και τον Δθμόκριτο, τουσ οποίουσ ο Kahn κεωρεί ότι 

αντιπροςωπεφουν τθ ςυντθρθτικι υπεράςπιςθ του νόμου ωσ πρότυπο για το ορκό και το λάκοσ. 

Kahn 1981, 106-107. 

135
 Δελλισ 2013, 66.  

136
 Strauss 1988, 27. Στθ ςοφιςτικι ςκζψθ –παρά τισ διάφορεσ ερμθνείεσ που ζχουν προτακεί- ο όροσ 

φύσει τείνει να ταυτιςτεί με τθν αλικεια (Αντιφϊν) και ο όροσ νόμῳ με τισ κοινωνικζσ ςκοπιμότθτεσ 

και ςυμβάςεισ. Κφρκοσ 1992, 221, και, Βλ. Α. Μπαγιόνασ, Ιςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Ηκικισ από 

τουσ Προςωκρατικοφσ ωσ τθν Αρχαία Ακαδθμία, Κεςςαλονίκθ: Εκδ. Α.Ρ.Κ. – Υπθρεςία 

Δθμοςιευμάτων,
 
1985, ς. 45-46. Αυτό, κατά τον Ρλάτωνα, «είναι λάκοσ, γιατί θ ίδια θ φφςθ, ωσ 

προϊόν λογικοφ ςχεδίου, είναι θ φψιςτθ ενςάρκωςθ του νόμου και τθσ τάξθσ». Guthrie 2014, 19. 
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2. Σν δήηεκα ηεο ηζόηεηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζηνπο αλζξώπνπο 

 

Σνλ 5ν αη. ε ζνθηζηηθή κε ηελ πλεπκαηηθή ηεο εμάξηεζε απφ ηελ Ησληθή 

θηινζνθία θαη ηελ επίδξαζε ηεο Ηαηξηθήο απνηηκά ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο137 

κε λέα θξηηήξηα θαη έηζη ην φιν δήηεκα ηεο θαηαμίσζεο ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαγσγή, ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ή ηα 

θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, απνθηά πιένλ άιιεο δηαζηάζεηο. Ζ Ησληθή 

παξάδνζε138 κάιηζηα έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαηήξεζε ησλ θνηλψλ 

δεζκψλ πνπ πξέπεη λα ζπλέρνπλ ηνπο αλζξψπνπο· δηφηη «νχηε νη ζλεηνί νχηε 

νη αζάλαηνη δηθαηνχληαλ λα ζεσξνχλ ηνλ άλζξσπν σο ερζξφ εμαηηίαο ηεο 

                                                           
137

 Ρρβ. τθ χριςθ τθσ ιςότθτασ ωσ αρμονία ςτον Θράκλειτο, θ οποία προκφπτει μζςα από τθν 

αντίκεςθ αντίρροπων ςτοιχείων και ςτθν ταυτόχρονθ ςφνδεςθ των αντικζςεων ςε μια ςτακερι 

ενότθτα: τὸ ἀντίξουν συμφέρον καὶ ἐκ τὦν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν καὶ πάντα κατ’ 

ἔριν γίνεσθαι. Θράκλειτοσ, L 34 (B 8). Τοφτο γίνεται φανερό ςτο τόξο και τθ λφρα, ςτα οποία 

αςκοφνται αντίρροπεσ δυνάμεισ, οι οποίεσ όμωσ ςτο τζλοσ εξιςορροποφνται ςε μια αρμονικι 

κατάςταςθ και οδθγοφν ςτο αντίτινο ςυνταίριαςμα του τόξου και τθσ λφρασ: οὐ ξυνισιν ὅκως 

διαφερόμενον ἑωυτ ὁμολογέει, <ἕ>ν· παλίντροπος παλίντονος ἁρμονίη ὅκωσπερ τόξου καὶ 

λύρης. Θράκλειτοσ, L 29 (B 51). Lesky 1965, 107 και Αυγελισ 1998, 69. Ρρβ. τθ κεϊρθςθ του Guthrie 

πωσ το τόξο και θ λφρα ςτον Θράκλειτο «ςυμβολίηουν ολόκλθρο το ςφμπαν, το οποίο, χωρίσ ζναν 

τζτοιο ςυνεχι πόλεμο, κα είχε αποςυντεκεί και εκμθδενιςκεί». Guthrie 1962, 440. Κατά τον Sabine, 

ςτθν Λωνικι φυςιοκρατικι αντίλθψθ θ ιδζα τθσ αρμονίασ εφαρμοηόταν και ςαν φυςικι και ςαν θκικι 

αρχι και λογαριαηόταν ςαν ιδιότθτα τθσ φφςθσ και ςαν λογικι ιδιότθτα του ανκρϊπου. Sabine χ.χ., 

39. Κατά τον Lebedev, το Απ. L 106 (Β 10) του Θράκλειτου φανερϊνει ότι ακόμθ και «τα τεχνολογικά 

ζργα των ανκρϊπων αςυνείδθτα μιμοφνται ι αναπαράγουν τον θεῖον νόμον τθσ αρμονίασ και τθσ 

ενότθτασ των αντικζτων». Lebedev 2016. Οι ιδζεσ των Λϊνων φιλοςόφων φαίνεται, επίςθσ, ότι 

επιδροφν και ςτον Θρόδοτο, ςτον οποίο «ζχουμε τθν πρϊτθ χριςθ τθσ ιςότθτασ ωσ πολιτικισ 

ζννοιασ, ςτθν αντίλθψθ ότι θ Αςία και θ Ευρϊπθ αποτελοφν μια ιςότθτα»: οἵ Ὠκεανόν τε έοντα 

γράφουσι πέριξ τὴν γν, ἐοὖσαν κυκλοτερέα ὡς ἀπὸ τόρνου, καὶ τὴν  Ἀσίην τῆ Εὐρώπῃ 

ποιεύντων ἴσην. Θρόδοτοσ, Ἱστορίαι, 4. 36. Κφρκοσ 1992, 256. 

138
 Ρρβ. τον Δθμόκριτο, ςτον οποίο φαίνεται να υπάρχει θ ιδζα του κοςμοπολιτιςμοφ και τθσ 

ενότθτασ του ανκρϊπινου γζνουσ. Δθμόκριτοσ, Β 247. Ρρβ. επίςθσ τισ κζςεισ του για τισ κοινωνικζσ 

διακρίςεισ, όπου επικρίνεται ο διαχωριςμόσ των ανκρϊπων με βάςθ τον πλοφτο και τθν καταγωγι: 

Δθμόκριτοσ, Β 282: χρημάτων χρσις ξὺν νόῳ μὲν χρήσιμον εἰς τὸ ἐλευθέριον εἶναι καὶ 

δημωφελέα, ξὺν ἀνοίῃ δὲ χορηγίη ξυνή. Και, Β 283: πενίη πλοὖτος ὀνόματα ἐνδείης καὶ 

κόρου· οὔτε οὗν πλούσιος <ὁ> ἐνδέων οὔτε πένης ὁ μὴ ἐνδέων. 
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θαηαγσγήο ηνπ θαη λα παξαγλσξίδνπλ, φηη πξνπάλησλ είλαη άλζξσπνο, κία 

εζηθή αμία, ε νπνία επηβάιιεη ην ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αμηνπξέπεηαο 

αλεμαξηήησο αίκαηνο θαη ζέζεσο».139 Αληιψληαο απφ απηή ηελ παξάδνζε, ν 

λένο θφζκνο, πνπ πξνέθπςε απφ ηηο ηεξάζηηεο –γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο- 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αλαηαξάμεηο, γίλεηαη αληηιεπηφο απφ 

ηνπο ζνθηζηέο κε κηα λεσηεξηζηηθή πξννπηηθή πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

θξηηηθή δηάζεζε θαη ην νξζνινγηζηηθφ πλεχκα ην νπνίν ζέινπλ λα εκθπζήζνπλ 

ζηνπο λένπο πνιίηεο νη νπνίνη θηινδνμνχλ λα ελζαξθψζνπλ ηελ λέα θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. ηα αηηήκαηα απηά ηεο λέαο επνρήο νη ζνθηζηέο 

αληαπνθξίλνληαη κε ηξφπν επαλαζηαηηθφ· «αλαιχνπλ θαη εξκελεχνπλ ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο, ακθηζβεηνχλ φκσο ηηο αμίεο ηεο αξηζηνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο θαη ειέγρνπλ ηνλ θψδηθα αμηψλ ηεο».140 Σν πξφβιεκα, κε ην νπνίν 

θαινχληαη λα αλακεηξεζνχλ νη ζνθηζηέο, αθνξά εηδηθά ηηο ζρέζεηο ησλ 

αλζξψπσλ κέζα ζηελ πφιε, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη βαξβάξσλ 

γεληθφηεξα.141 

                                                           
139

 Κυριαηόπουλοσ 1969, 84. Ρρβ. τθν αποδοκιμαςία του Απόλλωνα ςτθν θκικι αδιαφορία των κεϊν 

να βιάηει ο Αχιλλζασ εναντίον του νεκροφ Ζκτορα τα πανανκρϊπινα μζτρα: σχέτλιοί ἐστε θεοί, 

δηλήμονες· οὔ νύ ποθ᾽ ὑμῖν Ἕκτωρ μηρί᾽ ἔκηε βοὦν αἰγὦν τε τελείων; τὸν νὖν οὐκ ἔτλητε 

νέκυν περ ἐόντα σαὦσαι *<+ ὀλο Ἀχιλϊ θεοὶ βούλεσθ᾽ ἐπαρήγειν, ᾧ οὔτ᾽ ἅρ φρένες εἰσὶν 

ἐναίσιμοι οὔτε νόημα γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ᾽ ὣς ἄγρια οἶδεν. Πμθροσ, Ἱλιάδα, Ω, ςτ. 

33-41. 

140
 Κφρκοσ 1992, 237. 

141
 Θ ζννοια ἄνθρωπος κατά τθ μυκοπλαςτικι εποχι των Ελλινων δε φαίνεται να ζχει διαχωριςτικά 

όρια τζτοια ϊςτε οι άνκρωποι και οι λαοί να διακρίνονται μεταξφ τουσ· εντοφτοισ, υπάρχουν ζντονεσ 

κοινωνικζσ διακρίςεισ, όπωσ ο κεςμόσ τθσ δουλείασ και θ ςυνακόλουκθ αμφιςβιτθςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ οντότθτασ των δοφλων που περιορίηει κατά κάποιον τρόπο τθν ιδζα του ανκρϊπου για 

λόγουσ κοινωνικοφσ. Στα ομθρικά ζπθ θ διάκριςθ Ἕλληνες-βάρβαροι δεν είναι νοθτι παρά μόνο 

ςτθ γλϊςςα, όχι όμωσ ςαν λογικι ζννοια φυλετικισ καταγωγισ. Στθν Ἱλιάδα οι Κάρεσ 

χαρακτθρίηονται ωσ βαρβαρόφωνοι, δθλαδι αλλόγλωςςοι που μιλοφν μια ακατανόθτθ γλϊςςα: 

Νάστης αὗ Καρὦν ἡγήσατο βαρβαροφώνων. Ομιροσ, Ἱλιάδα, Β, ςτ. 867. Στον Θράκλειτο ζχουμε 

τθν πρϊτθ μαρτυρία τθσ λζξθσ βάρβαρος με πολιτιςτικό νόθμα· ο όροσ βάρβαρος κα μποροφςε να 

χαρακτθρίηει όχι μόνο Αςιάτεσ, αλλά και Ζλλθνεσ, κακϊσ βάρβαροι ψυχαὶ χαρακτθρίηονται οι 

άνκρωποι που ζχουν ψυχζσ που δεν καταλαβαίνουν τθ γλϊςςα των ὀφθαλμὦν και των ὤτων, 

δθλαδι των αιςκιςεων: κακοὶ μάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλμοὶ καὶ ὧτα βαρβάρους ψυχὰς 
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Πξηλ απφ ηνπο ζνθηζηέο, φκσο, ή ηαπηφρξνλα κε απηνχο, ε κεγάιε θακπή 

ζηα αλζξσπηζηηθά πξνβιήκαηα ζα επέιζεη κε ηνπο Ηππνθξαηηθνχο ηαηξνχο. 

Σνλ 5ν αη. κε ηελ επίδξαζε ησλ ληθεθφξσλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ νη 

Ηππνθξαηηθνί ηαηξνί ζα επηρεηξήζνπλ λα ζεκειηψζνπλ επηζηεκνληθά ηελ ήδε 

δηακνξθσκέλε αληίιεςε ηεο ππεξνρήο ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηνπο 

βαξβάξνπο:142 βούλομαι δὲ περὶ τς Ἀσίης καὶ τς Εὐρώπης δεῖξαι ὁκόσον 

διαφέρουσιν ἀλλήλων ἐς τὰ πάντα καὶ περὶ τὦν ἐθνέων τς μορφς, ὅτι 

διαλλάσσει καὶ μηδὲν ἔοικεν ἀλλήλοισιν.143 Ζ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

ππεξνρή ησλ Διιήλσλ εξκελεχεηαη φύσει θαη εμεγείηαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ 

θιηκαηνινγηθψλ θαη εδαθηθψλ ζπλζεθψλ, φπνπ δνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο νη άλζξσπνη:144 τὸ δὲ αἴτιον τούτων ἡ κρσις τὦν 

ὡρέων.145 Οη Ηππνθξαηηθνί δηέγλσζαλ, επίζεο, φηη ε ζσκαηηθή δηάπιαζε ησλ 

                                                                                                                                                                      
ἐχόντων. Θράκλειτοσ, L 19 (Β 107). Κφρκοσ 1992, 237-239 και Ανδριόπουλοσ 2002, 43. Ο Θρόδοτοσ, 

επίςθσ, ςυνεχίηει «τθν επικι παράδοςθ και τθν αρχαϊκι αντίλθψθ του ανκρϊπου: ο βάρβαροσ είναι 

περιςςότερο πολιτικι παρά πολιτιςτικι ζννοια». Κφρκοσ 1992, 241. 

142
 Ρρβ. τον Κουκυδίδθ, κατά τον οποίο θ βαρβαρότθτα χαρακτιριηε αρχικά και τον τρόπο ηωισ των 

Ελλινων: πολλὰ δ᾽ ἅν καὶ ἄλλα τις ἀποδείξειε τὸ παλαιὸν Ἑλληνικὸν ὁμοιότροπα τ νὖν 

βαρβαρικ διαιτώμενον. Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 1. 6. 6. Π τι κεωροφνταν ελλθνικόσ χαρακτιρασ 

ιταν το πολιτικό επίτευγμα. Κυριαηόπουλοσ 1969, 83. 

143
 Ηπποκράτθσ, Περὶ ἀέρων ὑδάτων, τόπων, 12. 

144
 Ακόμθ και οι βάρβαροι διαφζρουν μεταξφ τουσ και το κλίμα ευκφνεται γι’ αυτό: εὑρήσεις δὲ καὶ 

τοὺς Ἀσιηνοὺς διαφέροντας αὐτοὺς ἑωυτὦν, τοὺς μὲν βελτίονας, τοὺς δὲ φαυλοτέρους 

ἐόντας. τούτων δὲ αἱ μεταβολαὶ αἴτιαι τὦν ὡρέων. Λπποκράτθσ, Περὶ ἀέρων ὑδάτων, τόπων, 

16. 
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 Ηπποκράτθσ, Περὶ ἀέρων ὑδάτων, τόπων, 12. Ρρβ. τον Αριςτοτζλθ, ο οποίοσ κα μεταχειριςτεί 
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Ανατολισ εξαιτίασ του κερμότερου κλίματοσ που ηουν είναι εξυπνότεροι αλλά δειλοί: τὰ μὲν γὰρ ἐν 

τοῖς ψυχροῖς τόποις ἔθνη καὶ τὰ περὶ τὴν Εὐρώπην θυμοὖ μέν ἐστι πλήρη, διανοίας δὲ 

ἐνδεέστερα *<+ ἀπολίτευτα δὲ καὶ τὦν πλησίον ἄρχειν οὐ δυνάμενα· τὰ δὲ περὶ τὴν Ἀσίαν 

διανοητικὰ μὲν *<+ ἄθυμα δέ, διόπερ ἀρχόμενα καὶ δουλεύοντα διατελεῖ· τὸ δὲ τὦν 

Ἑλλήνων γένος, *<+ οὕτως ἀμφοῖν μετέχει, καὶ γὰρ ἔνθυμον καὶ διανοητικόν ἐστιν· διόπερ 

ἐλεύθερόν τε διατελεῖ καὶ βέλτιστα πολιτευόμενον. Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, 1327 b23-31. Βλ. 
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αλζξψπσλ θαη ε δηακφξθσζε ηνπ ςπρηθνχ ηνπο θφζκνπ εμαξηάηαη φρη κφλν 

απφ ην θιίκα ή ηελ ηδηνκνξθία ηνπ εδάθνπο, αιιά θαη απφ ην γεληθφ πνιηηηθφ 

θαη πνιηηηζηηθφ θιίκα, φπνπ νη ίδηνη δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη: περὶ δὲ τς 

ἀθυμίης τὦν ἀνθρώπων καὶ τς ἀνανδρείης, ὅτι ἀπολεμώτεροί εἰσι τὦν 

Εὐρωπαίων οἱ Ἀσιηνοὶ καὶ ἡμερώτεροι τὰ ἤθεα αἱ Ὠραι αἴτιαι μάλιστα, οὐ 

μεγάλας τὰς μεταβολὰς ποιεύμεναι οὔτε ἐπὶ τὸ θερμὸν οὔτε ἐπὶ τὸ ψυχρόν, 

ἀλλὰ παραπλησίως. οὐ γὰρ γίνονται ἐκπλήξιες τς γνώμης οὔτε 

μετάστασις ἰσχυρὴ τοὖ σώματος, ἀφ᾽ ὅτων εἰκὸς τὴν ὀργὴν ἀγριοὖσθαί τε 

καὶ τοὖ ἀγνώμονος καὶ θυμοειδέος μετέχειν μλλον ἥ ἐν τ αὐτ αἰεὶ 

ἐόντα.146 Καη’ απηνχο, νη δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ 

κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ ζην επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ αληαγσληζκψλ θαη 

κφλν νόμῳ, δειαδή ζπκβαηηθά, αθνχ φύσει νη άλζξσπνη δε δηαθέξνπλ κεηαμχ 

ηνπο:147 ἔτι δὲ πρὸς τούτοισι τὦν τοιούτων ἀνθρώπων ἀνάγκη ἐρημοὖσθαι 

τὴν γν ὑπό τε πολεμίων καὶ ἀργίης, ὥστε καὶ εἴ τις φύσει πέφυκεν 

ἀνδρεῖος καὶ εὔψυχος, ἀποτρέπεσθαι τὴν γνώμην ὑπὸ τὦν νόμων.148 

Οη ζνθηζηέο ζα παξαιάβνπλ απφ ηνπο Ηππνθξαηηθνχο ηνλ επηζηεκνληθφ 

ραξαθηήξα ηεο ζεψξεζήο ηνπο θαη ζα πξνβάινπλ ηελ ελφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ γέλνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή ή ηε θπιεηηθή θαηαγσγή. 

Ζ ελαζρφιεζή ηνπο κε ζέκαηα παλαλζξψπηλα ζα γίλεη αληηθείκελν θξηηηθήο 

επηζηεκνληθήο επεμεξγαζίαο θαη κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ζα εμάγνπλ 

ξεμηθέιεπζα ζπκπεξάζκαηα επεξεάδνληαο ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο. «Με ηε 

ζεσξεηηθή ηνπο δηδαζθαιία νη ζνθηζηέο βνεζνχλ ζηελ πιεξέζηεξε ζπλείδεζε 

ηνπ αλζξψπνπ σο θνηλσληθνχ φληνο […]· νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ιανχο ή 

θαη κέζα ζηνλ ίδην ην ιαφ θαηαδηθάδνληαη σο ζπκβαηηθέο (νόμῳ) θαη αληίζεηεο 

πξνο ηελ αιήζεηα (φύσει)».149 πλεπψο, ε πξνβνιή ηέηνησλ παλαλζξψπηλσλ 

                                                                                                                                                                      
P. Pellegrin, «Natural slavery». Στο: The Cambridge Companion to Aristotle’s Politics, (επιμ.) M. 

Deslauriers και P. Destrée, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, ς. 106.  

146
 Λπποκράτθσ, Περὶ ἀέρων ὑδάτων, τόπων, 16. 

147
 Κφρκοσ 1992, 242. 
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 Λπποκράτθσ, Περὶ ἀέρων ὑδάτων, τόπων, 16. 

149
 Κφρκοσ 1992, 246. 
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ηδεσδψλ εθ κέξνπο ησλ ζνθηζηψλ επλννχζε ηελ θαιιηέξγεηα κηαο 

αλζξσπηζηηθήο πξννπηηθήο, ε νπνία επηδίσθε ηελ απνκάθξπλζε «ησλ 

δηαζπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εζηθήο θαη ηεο πλεπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα λα 

θζάζεη πέξα απφ ην ζπκβαηηθφ ζηελ ηδέα ηνπ αλζξψπνπ».150 

Ζ Αζήλα, εμάιινπ, ηνλ 5ν αη. ζα γίλεη ην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο δσήο ηνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ κε κία δπλακηθή άκεζε δεκνθξαηία πνπ θαηαμίσλε ηνλ 

πνιίηε σο ελεξγφ κέινο ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ράξηδε ην πνιηηηθφ 

αγαζφ ηεο ειεπζεξίαο. Ζ Αζήλα γίλεηαη τς ῾Ελλάδος παίδευσιν151 θαη ην 

Αζελατθφ ηδαληθφ εμέθξαδε ηελ ηδέα ηνπ ειεχζεξνπ αλζξψπνπ ζ’ έλα 

ειεχζεξν θξάηνο.152 Ζ ελζάξθσζε ηεο δεκνθξαηίαο κέζσ ηεο πφιεο153 ζα 

ζπλνδεπηεί απφ ηελ αλάδεημε λέσλ ηζρπξψλ αηφκσλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή θαη 

ηελ απαίηεζε απφ ηηο κε πξνλνκηνχρεο ηάμεηο ζηε δηεχξπλζε ησλ νξίσλ ηεο 

ηζφηεηαο.154 ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 5νπ αη. ην δήηεκα πιένλ ηεο –

θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο- ηζφηεηαο155 δηακνξθψλεηαη κε φξνπο 

                                                           
150

 Κυριαηόπουλοσ 1969, 82. 
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 2. 41. 1. 
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 Θ πόλισ κα παρζχει ςτουσ ςοφιςτζσ το απαραίτθτο πνεφμα δθμοκρατίασ και ελευκερίασ 

προκειμζνου να διαμορφϊςουν τισ κεωρθτικζσ τουσ απόψεισ, ευνοϊντασ ςτθν ουςία τθ 
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χρημάτων ἀνάγκη τοῖς ἀνδραπόδοις δουλεύειν, ἵνα λαμβάνωμεν <Ὠν> πράττῃ τὰς 

ἀποφοράς, καὶ ἐλευθέρους ἀφιέναι *<+ διὰ τοὖτ᾽ οὗν ἰσηγορίαν καὶ τοῖς δούλοις πρὸς τοὺς 

ἐλευθέρους ἐποιήσαμεν—καὶ τοῖς μετοίκοις πρὸς τοὺς ἀστούς, διότι δεῖται ἡ πόλις 

μετοίκων διά τε τὸ πλθος τὦν τεχνὦν καὶ διὰ τὸ ναυτικόν. Ψευδο-Ξενοφϊν, Ἀθηναίων 

πολιτεία, 1. 11-12. 
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 Μαηί με τθν ιςότθτα εμφανίηεται ιςότιμα και θ ζννοια τθσ ομόνοιασ, θ οποία ςυνιςτοφςε ζνα 

ιδανικό που πρόςφερε μια καλφτερθ και πιο αλθκινι ζννοια τθσ ιςότθτασ. Κατά τον Guthrie, ομόνοια 

υπάρχει ςε μια πόλθ, όταν οι πολίτεσ για να αποφφγουν τισ ςτάςεισ και να διατθριςουν τθν πολιτικι 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fpou&la=greek&can=o%28%2Fpou0&prior=poiou=ntes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr8&prior=o(/pou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nautikh%5C&la=greek&can=nautikh%5C0&prior=ga\r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=du%2Fnami%2Fs&la=greek&can=du%2Fnami%2Fs0&prior=nautikh\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29stin&la=greek&can=e%29stin2&prior=du/nami/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29po%5C&la=greek&can=a%29po%5C3&prior=e)stin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrhma%2Ftwn&la=greek&can=xrhma%2Ftwn1&prior=a)po\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29na%2Fgkh&la=greek&can=a%29na%2Fgkh0&prior=xrhma/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&can=toi%3Ds7&prior=a)na/gkh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrapo%2Fdois&la=greek&can=a%29ndrapo%2Fdois0&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=douleu%2Fein&la=greek&can=douleu%2Fein1&prior=a)ndrapo/dois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28%2Fna&la=greek&can=i%28%2Fna0&prior=douleu/ein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lamba%2Fnwmen&la=greek&can=lamba%2Fnwmen0&prior=i(/na
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29fie%2Fnai&la=greek&can=a%29fie%2Fnai0&prior=e)leuqe/rous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dia%5C&la=greek&can=dia%5C3&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3Dt%27&la=greek&can=tou%3Dt%271&prior=dia\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%3Dn&la=greek&can=ou%29%3Dn5&prior=tou=t'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29shgori%2Fan&la=greek&can=i%29shgori%2Fan0&prior=ou)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C48&prior=i)shgori/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&can=toi%3Ds8&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dou%2Flois&la=greek&can=dou%2Flois0&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%5Cs&la=greek&can=pro%5Cs0&prior=dou/lois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%5Cs&la=greek&can=tou%5Cs9&prior=pro\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29leuqe%2Frous&la=greek&can=e%29leuqe%2Frous1&prior=tou\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29poih%2Fsamen&la=greek&can=e%29poih%2Fsamen0&prior=e)leuqe/rous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C49&prior=e)poih/samen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&can=toi%3Ds9&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=metoi%2Fkois&la=greek&can=metoi%2Fkois0&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%5Cs&la=greek&can=pro%5Cs1&prior=metoi/kois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%5Cs&la=greek&can=tou%5Cs10&prior=pro\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29stou%2Fs&la=greek&can=a%29stou%2Fs0&prior=tou\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dio%2Fti&la=greek&can=dio%2Fti0&prior=a)stou/s
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πνπ δελ ίζρπαλ ζην παξειζφλ. Οη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ησλ πνιηηψλ 

αξρίδνπλ λα ακθηζβεηνχληαη πηα φιν θαη πην έληνλα θαη δηαηππψλνληαη 

επηθπιάμεηο.156 Ζ ζπκκεηνρή ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθά ηάμεσλ ζηνπο 

πνιέκνπο θαη ε παγίσζε ηεο δεκνθξαηίαο157 αλνίγνπλ ηνπο πνιηηηθνχο, 

θνηλσληθνχο θαη πλεπκαηηθνχο νξίδνληεο ησλ πνιηηψλ, κε ζπλέπεηα  νη πνιίηεο 

λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν θηιφδνμνη θαη απαηηεηηθνί, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δηεθδηθνχλ ζην φλνκα ηεο ηζφηεηαο ηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 

Δπνκέλσο, ε δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηηθήο βάζεο ζηελ δεκνθξαηηθή 

Αζήλα γελίθεπζε ηελ ηζνλνκία,158 ε νπνία ηψξα «εθθξάδεηαη κε ην δηθαίσκα 

φισλ ησλ πνιηηψλ λα επσκίδνληαη θνηλσληθέο επζχλεο θαη λα 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηζφηηκα ηα θνηλά, παξαθάκπηνληαο ηηο θιεξνλνκηθέο αμίεο 

θαη πξνλφκηα ηεο αξηζηνθξαηηθήο παξάδνζεο».159 Καη ην δεκνθξαηηθφ 

θεθηεκέλν ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηζνλνκίαο θαη ηζεγνξίαο ζπληζηνχζε ηε 

                                                                                                                                                                      
τάξθ «ςυμφωνοφν για τα κοινά τουσ ςυμφζροντα, κάνουν τισ ίδιεσ επιλογζσ ςτθν πράξθ και τισ 

πραγματοποιοφν. *…+ Θ ςκζψθ αυτισ τθσ περιόδου κεωροφςε τισ ζννοιεσ τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ 

ομόνοιασ, τθσ φιλίασ και τθσ ιςότθτασ αλλθλζνδετεσ, αν όχι ταυτόςθμεσ». Guthrie 2014, 189-190. 

156
 Ο Ευριπίδθσ ςτα δράματά του καταγγζλλει τισ ταξικζσ διακρίςεισ με τόνο ανάλογο των ςοφιςτϊν. 

Ρρβ. τθν τραγωδία Ἀλέξανδρος, ςτθν οποία τονίηεται ότι θ αξία των ατόμων δεν πρζπει να 

ςχετίηεται με τθν καταγωγι τουσ· για τισ κοινωνικζσ διακρίςεισ ευκφνονται ο νόμος και ο χρόνος: 

ἴδιον δ’ οὐδὲν ἔχομεν· μία δὲ γονὰ τὸ τ’ εὐγενὲς καὶ τὸ δυσγενές, νόμῳ δὲ γαὖρον αὐτὸ 

κραίνει χρόνος. Τὸ φρόνιμον εὐγένεια καὶ τὸ συνετὸν. Ευριπίδθσ, Ἀλέξανδρος, Απ. 52. Κατά 

τον Murray, ο Ευριπίδθσ αποτελεί τον βιαιότερο επαναςτάτθ εναντίον τθσ παράδοςθσ. Θ ςκζψθ του 

είναι κριτικι και φιλελεφκερθ· το γενικό του πνεφμα «είναι πνεφμα απελευκζρωςθσ, θκικισ 

ανταρςίασ, αρνθτικό ςε πολλά *…+ είναι όμωσ επίςθσ και πνεφμα αναηιτθςθσ και απορίασ και 

υποκζςεων». Βλ. G. Murray, Ο Ευριπίδθσ και θ εποχι του, μτφ. Κ.Ν. Ραπανικολάου, Ακινα: Εκδ. 

Βιβλιοπωλείο τθσ Εςτίασ, χ.χ., ς. 8, 10, 95. 

157
 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 2. 37. 1: καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ’ ἐς πλείονας οἰκεῖν 

δημοκρατία κέκληται. 

158
 «Θ δθμοκρατία και θ ιςονομία ςτον 5

ο
 αι. π. Χ. φτάνουν ςε μια ςτενι ςυνωνυμικι χριςθ τθσ μιασ 

αντί τθσ άλλθσ, ϊςτε θ ιςονομία να προςφζρει ακόμα και το όνομά τθσ, για να εκφράςει το 

δθμοκρατικό πολίτευμα, πριν ακόμα κακιερωκεί το όνομα του πολιτεφματοσ αυτοφ». Βλ. Λ.. 

Ρανζρθσ, «Ο Ρρωταγόρασ ωσ κεωρθτικόσ κεμελιωτισ τθσ Δθμοκρατίασ», Φιλόλογοσ, 26 (1981), ς. 

483. Ρρβ. Δθμόκριτοσ, Β 102 και Θράκλειτοσ, L 125 ( Β 121). 

159
 Βλ. Δ. Φαρμάκθσ, Αρχαία Σοφιςτικι: Κοινωνικι και Πολιτικι φιλοςοφία, Κεςςαλονίκθ: Εκδ. 

Σταμοφλθσ, 2012, ς. 141.  
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ζπιινγηθή θαη ζπλάκα αηκαηεξή θαηάθηεζε ησλ κε πξνλνκηνχρσλ ηάμεσλ, 

αθνχ ζηξεθφηαλ ελαληίνλ κηαο πξνλνκηνχραο ειίη πνπ πιήηηνληαλ ηα 

ζπκθέξνληα θαη ηα πξνλφκηά ηεο.160 Σν θχξνο ηεο εὐγενείας πιένλ ηίζεηαη 

ππφ αίξεζε161 θαη νη πινχζηνη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηελ 

νηθνλνκηθή αλφξζσζε ηεο πφιεο θαη ηε ζηήξημε ησλ θησρψλ πνιηηψλ· ε 

δνπιεία, ηέινο, αξρίδεη λα δέρεηαη ηα εζηθά βέιε ησλ νπαδψλ ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ ζεσξηψλ.162 

 Απνηειεί, ινηπφλ, αλαληίξξεηε θαηάθηεζε ηεο ζνθηζηηθήο θίλεζεο ην 

γεγνλφο φηη νη δηαθξίζεηο θαη νη απνθιεηζκνί αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, κε ηε 

ζπλδξνκή ηεο δεκνθξαηηθήο ηδενινγίαο, ζηηγκαηίδνληαη θαη θαηαγγέιινληαη σο 

παξαβίαζε ησλ φύσει αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Δίλαη, επίζεο, γεγνλφο φηη 

ζηελ πξνρσξεκέλε πξνβιεκαηηθή ησλ ζνθηζηψλ ην δήηεκα ηεο ελφηεηαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ γέλνπο ζπλππήξρε κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, κε ην δεκνθξαηηθφ 

πνιίηεπκα θαη ην θπζηθφ δίθαην.163 Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, γηα λα 

επηθξαηήζνπλ νη δηαθξίζεηο απηέο θαη λα δηαηεξεζνχλ ζε κηα θνηλσλία 

ρξεηαδφηαλ ηζρπξή θξαηηθή αξσγή· θαη νη λφκνη ηνπ θξάηνπο πξνζθέξνπλ ηνπο 

                                                           
160

 Guthrie 2014, 188. Ρρβ. τθν Λωνικι φιλοςοφία. Στουσ Μωνεσ φιλοςόφουσ υπάρχει μία φυςικι 

κεϊρθςθ τθσ πολιτικισ δικαιοςφνθσ. «Ο αγϊνασ για ιςονομία διεξιχκθ με τόςθ οξφτθτα, ϊςτε το 

επίτευγμά του, θ δθμιουργία μιασ κοινότθτασ πολιτϊν, οι οποίοι ςυνδζονταν μεταξφ τουσ  με τα ίδια 

δικαιϊματα και κακικοντα, αποκαλφφκθκε ωσ κφρια υπόκεςθ του ςφμπαντοσ». Κυριαηόπουλοσ 

1969, 99. 

161
 Κατά τον Κφρκο, τρία ιταν κυρίωσ τα αίτια τθσ αμφιςβιτθςθσ τθσ ευγενικισ καταγωγισ: «α. Θ 

άνοδοσ και θ ανάδειξθ προςϊπων με ταπεινι ι άςθμθ καταγωγι, β. θ μεγαλφτερθ ςε αρικμό και 

ευρφτερθ ςε ζκταςθ ςυμμετοχι των κθτϊν ςτα κοινά *…+ και γ. ο αφανιςμόσ ι θ ανικανότθτα 

πολλϊν από τθν τάξθ των ευγενϊν». Κφρκοσ 1992, 267. 

162
 Τθν εποχι αυτι γίνονται ορατζσ οι πρϊτεσ ενδείξεισ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ απζναντι ςτουσ 

δοφλουσ. Στισ περιςςότερεσ ελλθνικζσ πόλεισ απαγορευόταν θ κακομεταχείριςθ και δολοφονία του 

δοφλου, ενϊ ίςχυε και γι’ αυτοφσ το δικαίωμα αςυλίασ ςτουσ ναοφσ. Στθν Ακινα μποροφςαν να 

καταφφγουν ςτο ιερό του Κθςείου ι ςτο βωμό των Ευμενίδων ςτον Άρειο Ράγο. Βλ. Δ.Λ. 

Τςιμπουκίδθσ, Ελεφκεροι και Δοφλοι: Ανατομία τθσ δουλοκτθτικισ κοινωνικισ ςκζψθσ, Ακινα: Εκδ. 

Καλζντθσ, 1991, ς. 79. «Ραρόλα αυτά δεν ζπαυε να ιςχφει θ ςκλθρι πραγματικότθτα ότι ο δοφλοσ 

είναι ζνα κτιμα που αγοράηεται και πουλιζται». Guthrie 2014, 190. Ρρβ. τον Αριςτοτζλθ, ο οποίοσ 

ορίηει τθ δουλεία με τθν ζννοια κτμα: ὁ δοὖλος κτμά τι ἔμψυχον. Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, 1253 

b33. 

163
 Φαρμάκθσ 2012, 140. 



43 
 

απαξαίηεηνπο θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο164 πξνθεηκέλνπ λα ππνηαρηεί ε 

αλζξψπηλε θχζε ζε θάπνηα αλσηεξφηεηα πνπ είλαη νόμῳ. Γηαηί νη επγελείο, νη 

πινχζηνη θαη νη ειεχζεξνη πνιίηεο ππάξρνπλ ράξε ζηνπο λφκνπο θαη ζηνπο 

ζεζκνχο ηνπο, αιιά θαη θαη ζηελ πνιηηεία πνπ ηνπο εθαξκφδεη θαη ζηεξίδεη ηε 

δηαηψληζε ησλ πξνλνκίσλ ηνπο· θαη νη αλζξψπηλνη θξαηηθνί λφκνη 

θαηνξζψλνπλ κε ηε βία λα πεξηνξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη λα 

επηβάιινπλ θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο. πλεπψο, ε 

πνιηηεία ζηεξίδεηαη ζηε βία πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλεη παρὰ φύσιν ηνλ 

δπζγελή, ηνλ θησρφ, ηνλ δνχιν ή ηνλ βάξβαξν απφ ηνλ επγελή, ηνλ πινχζην, 

ηνλ ειεχζεξν ή ηνλ Έιιελα. ηνλ αληίπνδα, φκσο, νη ζνθηζηέο αληαπαληνχλ 

πσο: φ ηη είλαη θπζηθφ γελληέηαη θαη ππάξρεη ρσξίο βία· γηαηί θάζε βία πνπ 

αζθείηαη ζε κηα χπαξμε ηελ αλαγθάδεη λα θάλεη θάηη ελάληηα ζηε ζέιεζή ηεο, 

δειαδή ελάληηα ζηε θχζε ηεο.165 

Δπίζεο, κία άιιε φςε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ –

απφηνθν ηεο αληίζεζεο νόμῳ-φύσει- ζρεηίδεηαη κε ην θήξπγκα ηνπ 

παλειιεληζκνχ θαη ηεο ελφηεηαο φισλ ησλ Διιήλσλ.166 Μέρξη ηνλ 5ν αη. θαη 
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 Ρρβ. τα Ἀπομνημονεύματα του Ξενοφϊντα· ο οριςμόσ του νόμου δθλϊνεται ωσ ηιτθμα ταξικισ 

ιςχφοσ. Ο νόμοσ ςτθν ουςία του ςυνδζεται με τθ βία και είναι βία ταξικι · ο Αλκιβιάδθσ εκφράηοντασ 

ςοφιςτικζσ κζςεισ το κάνει ςαφζσ: ο νόμοσ και θ βία, όταν απουςιάηει θ πεικϊ, γίνεται ανομία με 

ταξικά χαρακτθριςτικά είτε οι λίγοι καταπιζηουν τουσ πολλοφσ είτε ιςχφει το αντίκετο: πάντα ὅσα 

ἅν τὸ κρατοὖν τς πόλεως βουλευσάμενον, ἃ χρὴ ποιεῖν, γράψῃ, νόμος καλεῖται *<+ καὶ ὅσα 

ἄρα τύραννος μὴ πείσας τοὺς πολίτας ἀναγκάζει ποιεῖν γράφων, ἀνομία ἐστί; δοκεῖ μοι [...] 

πάντα μοι δοκεῖ, ὅσα τις μὴ πείσας ἀναγκάζει τινὰ ποιεῖν, εἴτε γράφων εἴτε μή, βία μλλον 

ἥ νόμος εἶναι. καὶ ὅσα ἄρα τὸ πν πλθος κρατοὖν τὦν τὰ χρήματα ἐχόντων γράφει μὴ 

πεῖσαν, βία μλλον ἥ νόμος ἅν εἴη; μάλα τοι. Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 1. 2. 43-46. 
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 Strauss 1988, 132. 

166
 Κα προθγθκεί τθσ πανελλινιασ ιδζασ θ ζννοια του ελλθνιςμοφ, θ οποία κατά τον Κουκυδίδθ, 

πρωτοεμφανίηεται τθν εποχι των Τρωικϊν χωρίσ, ωςτόςο, να εμφανίηεται ακόμα ο φυλετικόσ 

διαχωριςμόσ Ζλλθνεσ-βάρβαροι. Ρρβ. Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 1. 3. 1-3: πρὸ γὰρ τὦν Τρωικὦν 

οὐδὲν φαίνεται πρότερον κοινῆ ἐργασαμένη ἡ Ἑλλάς *<+ τεκμηριοῖ δὲ μάλιστα Ὅμηρος· 

πολλ γὰρ ὕστερον ἔτι καὶ τὦν Τρωικὦν γενόμενος οὐδαμοὖ τοὺς ξύμπαντας ὠνόμασεν, 

οὐδ' ἄλλους ἥ τοὺς μετ' Ἀχιλλέως ἐκ τς Φθιώτιδος, οἵπερ καὶ πρὦτοι Ἕλληνες ἦσαν, 

Δαναοὺς δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι καὶ Ἀργείους καὶ Ἀχαιοὺς ἀνακαλεῖ. οὐ μὴν οὐδὲ βαρβάρους 
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ηελ επνρή ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ ην αίζζεκα ηνπ φιλοπόλιδος167 θαη ηνπ 

φιλοπάτριδος ππεξείρε αθφκε ηνπ φιλέλληνος θαη ηνπ θηιειιεληζκνχ. ηα 

ηέιε ηνπ 5νπ θαη ηνλ 4ν αη., σζηφζν, ν παλειιεληζκφο θαίλεηαη λα θεξδίδεη 

έδαθνο·168 ε έλλνηα ηνπ φιλοπόλιδος θαη ηεο εζηθήο ππεξάζπηζεο ηεο πφιεο 

επηρεηξείηαη λα δηεπξπλζεί σο ηα φξηα ηνπ φιλέλληνος θαη ηεο εζηθήο 

ππεξάζπηζεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Ζ εμέιημε απηή δηακνξθψλεηαη ζε 

ηδηαίηεξα ζθιεξέο ζπλζήθεο εηδηθά κεηά ηελ αθαηάζρεηε ηάζε βίαο πνπ 

εθδειψλεηαη κέζα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, κε πξνεμέρνληα ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ 

πφιεκν, αιιά θαη ηνπο άιινπο εκθχιηνπο πνιέκνπο πνπ είραλ νιέζξηεο 

ζπλέπεηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν·169 επηπιένλ επζχλε, σζηφζν, γη’ απηή ηελ 

                                                                                                                                                                      
εἴρηκε διὰ τὸ μηδὲ Ἕλληνάς πω, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἀντίπαλον ἐς ἓν ὄνομα ἀποκεκρίσθαι. Βλ. P. 

Athanassiadi-Fowden, «The idea of Hellenism», Φιλοςοφία, 7 (1978), ς. 357. 

167
 Ρρβ. τον όρο φιλόπολις ςτον Κουκυδίδθ, όπου ο Ρερικλισ αυτοχαρακτθρίηεται φιλόπολίς τε 

καὶ χρημάτων κρείσσων. Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 2. 60. 5. Ρρβ. Αριςτοφάνθσ, Πλοὖτος, ςτ. 726: 

ὡς φιλόπολίς τίς ἐσθ᾽ ὁ δαίμων καὶ σοφός. Βλ. G. Cornelli, «Philosophical walls: Plato and the 

debate on Philopolitics in Athens’ fifth and fourth centuries», Φιλοςοφία, 41 (2011), ς. 125-126. Θ 

φιλοπατρία μζςω τθσ ηωντανισ πολιτικισ παρουςίασ του Ζλλθνα πολίτθ ςτθν πόλθ-κράτοσ απζκτθςε 

μια ζντονθ δυναμικι και αφοροφςε πλζον και τθν αντίκεςι του με τθν πολιτικι υπόςταςθ των 

βαρβάρων. Κατά τον Κφρκο, θ ζννοια του πολίτθ ςτθν πόλθ-κράτοσ γενικεφτθκε και διαμορφϊκθκε 

ςε μζτρο κρίςθσ για τον άνκρωπο γενικά· ζγινε τελικά θ ειδοποιόσ διαφορά ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ 

και τουσ βαρβάρουσ. Κφρκοσ 1992, 240. 

168
 Το ὅμαιμον, το ὁμόγλωσσον, το ὁμόθρησκον, τα ζκιμα και θ ιςτορία αποτελοφν τα ενοποιθτικά 

ςτοιχεία των Ελλινων, αλλά και τα ιδιαίτερα κριτιρια βάςει των οποίων ο Ελλθνιςμόσ 

διαφοροποιείται από τον βαρβαριςμό. Athanassiadi-Fowden 1978, 331. Ρρβ. Αιςχφλοσ, Πέρσαι, ςτ. 

402-405: ὧ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροὖτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροὖτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, 

θεὦν τέ πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νὖν ὑπὲρ πάντων ἀγών. 

169
 Ρρβ. τθν πίςτθ του Ρλάτωνοσ ςτθν ιδζα του φιλελλθνιςμοφ. Ο Ρλάτων δυςαναςχετεί με τθν 

κατάςταςθ που επικρατεί ςτον ελλθνικό χϊρο και καταγγζλλει τθν θκικι του πολζμου που επικρατεί 

κατά τισ ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτισ ελλθνικζσ πόλεισ-κράτθ. Συγκεκριμζνα απαιτεί τον τερματιςμό 

του εξανδραποδιςμοφ ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ, κεωρϊντασ τισ ςυγκροφςεισ μεταξφ τουσ ωσ ςτάςθ 

και μόνο τισ ςυγκροφςεισ μεταξφ Ελλινων και βαρβάρων ωσ πόλεμο: Πρὦτον μὲν ἀνδραποδισμοὖ 

πέρι, δοκεῖ δίκαιον ῞Ελληνας ῾Ελληνίδας πόλεις ἀνδραποδίζεσθαι *<+ εὐλαβουμένους τὴν 

ὑπὸ τὦν βαρβάρων δουλείαν;῞Ολῳ καὶ παντί, ἔφη, διαφέρει τὸ φείδεσθαι. Μηδὲ ῞Ελληνα ἄρα 

δοὖλον ἐκτσθαι μήτε αὐτούς, τοῖς τε ἄλλοις ῞Ελλησιν οὕτω συμβουλεύειν; Πάνυ μὲν οὗν, 
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δπζκελή ηξνπή είρε θαη ν Πεξζηθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο δηα ηεο νηθνλνκηθήο 

νδνχ επλννχζε ηε δηρφλνηα θαη ηε δηαίξεζε ησλ Διιεληθψλ πφιεσλ-θξαηψλ.170 

Καη ζαλ αληίβαξν ζηελ θαηάζηαζε απηή ηνπ αιιεινζπαξαγκνχ θαη σο ην 

κνλαδηθφ κέζν επηβίσζεο ηνπ ειιεληζκνχ, γελληέηαη θαη πξνβάιιεη ε 

παλειιήληα ηδέα.171 Σελ θξίζηκε εθείλε ζηηγκή, ινηπφλ, δηαλννχκελνη, φπσο ν 

Γνξγίαο θαη ν Ηζνθξάηεο, θαη πνιηηηθνί, φπσο ν Αγεζίιανο,172 δξνπλ θαη 

ζθέθηνληαη παλειιήληα, πξνβάιινπλ ηηο παλειιήληεο ηδέεο ηνπο θαη θαινχλ ηηο 

ειιεληθέο πφιεηο–θξάηε ζε έλαλ παλειιήλην μεζεθσκφ.173 

                                                                                                                                                                      
ἔφη· μλλόν γ’ ἅν οὗν οὕτω πρὸς τοὺς βαρβάρους τρέποιντο, ἑαυτὦν δ’ ἀπέχοιντο. *<+ 

῞Ελληνας μὲν ἄρα βαρβάροις καὶ βαρβάρους ῞Ελλησι πολεμεῖν μαχομένους τε φήσομεν καὶ 

πολεμίους φύσει εἶναι, καὶ πόλεμον τὴν ἔχθραν ταύτην κλητέον· ῞Ελληνας δὲ ῞Ελλησιν, 

ὅταν τι τοιοὖτον δρὦσιν, φύσει μὲν φίλους εἶναι *<+ καὶ στάσιν τὴν τοιαύτην ἔχθραν 

κλητέον. Ρλάτων, Πολιτεία, 469b-c και 470c. 

170
 Ο Λςοκράτθσ ψζγει τουσ Ακθναίουσ και τουσ Σπαρτιάτεσ για τον εμφφλιο αλλθλοςπαραγμό και 

τουσ προειδοποιεί για τον Ρερςικό κίνδυνο που ελλοχεφει: οἵτινες [Ἀθηναίοι καὶ Λακεδαιμόνιοι+ 

καὶ τὴν ἡμετέραν αὐτὦν χώραν διαφθείρομεν *<+ καὶ τ μὲν *βασιλεῖ] οὐδὲν 

προὐργιαίτερόν ἐστιν ἥ σκοπεῖν ἐξ Ὠν μηδέποτε παυσόμεθα πρὸς ἀλλήλους πολεμοὖντες. 

Λςοκράτθσ, Πανηγυρικός, 133-134. 

171
 Athanassiadi-Fowden 1978, 338.  

172
 Ρρβ. τον φιλελλθνιςμό του Αγθςίλαου, τθ κλίψθ του για τουσ νεκροφσ του εμφφλιου Κορινκιακοφ 

πολζμου και τθ ςτόχευςι του ςτουσ βαρβάρουσ: εἴ γε μὴν αὗ καλὸν Ἕλληνα ὄντα φιλέλληνα 

εἶναι, τίνα τις οἶδεν ἄλλον στρατηγὸν ἥ πόλιν οὐκ ἐθέλοντα αἱρεῖν, ὅταν οἴηται πορθήσειν, 

ἥ συμφορὰν νομίζοντα τὸ νικν ἐν τ πρὸς Ἕλληνας πολέμῳ; ἐκεῖνος τοίνυν, ἀγγελίας μὲν 

ἐλθούσης αὐτ ὡς ἐν τῆ ἐν Κορίνθῳ μάχῃ ὀκτὼ μὲν Λακεδαιμονίων, ἐγγὺς δὲ μύριοι 

τεθναῖεν τὦν πολεμίων, οὐκ ἐφησθεὶς φανερὸς ἐγένετο, ἀλλ᾽ εἶπεν ἄρα· φεὖ σου, ὧ Ἑλλάς, 

ὁπότε οἱ νὖν τεθνηκότες ἱκανοὶ ἦσαν ζὦντες νικν μαχόμενοι πάντας τοὺς βαρβάρους. 

Ξενοφϊν, Ἀγησίλαος, 7. 4-5. 

173
 Ρρβ. τον Θράκλειτο, ο οποίοσ με μια πιο περιοριςμζνθ προοπτικι προτρζπει με φιλοπόλεμο 

πνεφμα τουσ ςυμπατριϊτεσ του Μωνεσ να πολεμιςουν ςυντονιςμζνα εναντίον των Ρερςϊν και όχι να 

ομονοιςουν μαηί τουσ· γιατί μόνο με τον πόλεμο οι Μωνεσ κα απαλλαχτοφν από τθν Ρερςικι 

επιβουλι που τουσ κζλει δοφλουσ. Κατά τον Lebedev, το ζργο του Θράκλειτου ςυνιςτά πρόςκλθςθ 

προσ τουσ Μωνεσ να ξεπεράςουν τον τοπικό αυτονομιςμό που διζπει τισ πολλαπλζσ πόλεισ-κράτθ 

τουσ και να δθμιουργιςουν ζνα ενιαίο ομοςπονδιακό ελλθνικό κράτοσ που κα μπορζςει να 

αντιπαλζψει τθν αυτοκρατορία των Αχαιμενιδϊν. Φαίνεται, λοιπόν, πωσ το βιβλίο του Θράκλειτου 
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 Ο Γνξγίαο174 κε θξηηήξην πνιηηηθφ δηαρσξίδεη ηνπο Έιιελεο απφ ηνπο 

βαξβάξνπο·175 σο ελζαξθσηήο θαη πξφκαρνο ηνπ παλειιήληνπ θηλήκαηνο176 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αμία ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπιεηηθήο θνηλφηεηαο ησλ 

Διιήλσλ θαη θεξχηηεη ηελ νκφλνηα φισλ ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηνπο 

πξαγκαηηθνχο ηνπο αληίπαινπο ηνπο βαξβάξνπο: τὰ μὲν κατὰ τὦν βαρβάρων 

τρόπαια ὕμνους ἀπαιτεῖ τὰ δὲ κατὰ τὦν Ἑλλήνων θρήνους.177 Ζ θπζηθή απηή 

ζπγγέλεηα ησλ Διιήλσλ θαζηζηά απαξάδεθην ην γεγνλφο ηεο ππνδνχισζεο 

ειιεληθψλ πφιεσλ απφ Έιιελεο: εὕροι δ’ ἄν τις ἐκ μὲν τοὖ πολέμου τοὖ 

πρὸς τοὺς βαρβάρους ὕμνους πεποιημένους, ἐκ δὲ τοὖ πρὸς τοὺς Ἕλληνας 

θρήνους ἡμῖν γεγενημένους.178 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε έλλνηα βάξβαξνο ζηνλ 

Γνξγία ππνθξχπηεη θαη πνιηηηζηηθή πζηέξεζε ησλ βαξβάξσλ έλαληη ησλ 

Διιήλσλ:179 καὶ δὴ τοίνυν σύνειμι καὶ σύνεστι κἀκεῖνος ἐμοὶ κἀκείνῳ ἐγὼ -

τίνα τρόπον; τίνι τίς ὤν; Ἕλλην βαρβάρῳ. πὦς ἀκούων καὶ λέγων; πότερα 

                                                                                                                                                                      
ιταν όχι μόνο κεολογικό-μεταφυςικό, αλλά ςυνιςτοφςε και πολιτικό-πολιτειακό μανιφζςτο με 

ςκοπό τθν ίδρυςθ του πρϊτου ομοςπονδιακοφ κράτουσ των Ελλινων για τθν αντιμετϊπιςθ του 

περςικοφ κινδφνου. Θράκλειτοσ, L 32 (B 53). πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ 

βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ 

ἐλευθέρους. Lebedev 2016. 

174
 Θ αντίκεςθ νόμῳ-φύσει δε φαίνεται να απαντά ρθτά ςε κανζνα από τα αποςπάςματα των ζργων 

του Γοργία και επιπλζον δεν υπάρχει καμιά ζνδειξθ ότι ζλαβε μζροσ ςτθ ςυηιτθςθ παίρνοντασ το 

μζροσ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ άποψθσ. Τςεκουράκθσ 1984, 655. 

175
 Κφρκοσ 1992, 249.  

176
 de Romilly 1994, 324. 

177
 Γοργίασ, Β 5b (κατά Ν.Μ. Σκουτερόπουλοσ, Η Αρχαία Σοφιςτικι: Τα ςωηόμενα αποςπάςματα, 

Ακινα: Εκδ. Γνϊςθ
2
, 1998). 

178
 Λςοκράτθσ, Πανηγυρικός, 4. 158 (κατά τον Σκουτερόπουλο, θ φράςθ ανικει ςτον Γοργία). 

Σκουτερόπουλοσ 1998, 209.  

179
 Κφρκοσ 1992, 250. Στο μυαλό του ςοφιςτι αλλά και κάκε υποςτθρικτι τθσ πανελλινιασ ιδζασ, ο 

βάρβαροσ τθ ςυγκεκριμζνθ εκείνθ περίοδο, είναι ο Ρζρςθσ, που με τον παρεμβατικό του ρόλο 

απειλεί τθν ελλθνικι ελευκερία αλλά και τα ςυμφζροντα των ελλθνικϊν πόλεων-κρατϊν ςτθν 

περιοχι τθσ Μεςογείου. 
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μόνος μόνῳ; ἀλλ’ άγνοήσομεν τοὺς ἀλλήλων λόγους. ἀλλὰ μεθ’ ἑρμηνέως; 

τρίτος ἄρα μάρτυς γίνεται τὦν κρύπτεσθαι δεομένων.180  

Σέινο, κέζα ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο 

ηνπ 5νπ αη. θαη ην δήηεκα ηνπ τρόπου έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε, θαζψο επίζεο 

ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ην δήηεκα ηεο παξερφκελεο παηδείαο. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηνπ τρόπου απηφο ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θάζε αηφκνπ, ελψ σο δήηεκα 

ζίγεηαη απφ ηνπο ζνθηζηέο θαζψο ζπλδέεηαη κε ην δήηεκα ησλ δηαθξίζεσλ. 

Γηαηί νη άλζξσπνη δελ ζα έπξεπε λα θξίλνληαη κε βάζε ηε θπιεηηθή θαη ηελ 

θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε, αιιά ζα έπξεπε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε αηνκηθή 

ηνπο δηαγσγή. Δπνκέλσο, νη ζνθηζηέο πξνζκεηξνχζαλ σο βάζε ησλ εζηθψλ 

θξηηεξίσλ πνπ έπξεπε λα ηζρχνπλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη άιια αηνκηθά 

πξνζφληα, πλεπκαηηθά θαη ςπρνινγηθά, ηα νπνία αζξνηζκέλα 

ζπλαπνηεινχζαλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο ππφζηαζεο.181 

 Οη ζνθηζηέο, επίζεο, πξνηάζζνπλ έληνλα θαη ην πξφβιεκα ηεο παηδείαο, 

ζην νπνίν απνδίδνπλ ηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλφο πνπ ζηνπο 

ζπληεξεηηθνχο θχθινπο ηεο  Αζελατθήο θνηλσλίαο ηνπ 5νπ αη. θάηη ηέηνην ζα 

ηζνδπλακνχζε κε αιεζηλή πξφθιεζε. Οη θνηλσληνινγηθέο ζεσξήζεηο ησλ 

ζνθηζηψλ ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηνπ ζπληεξεηηθνχ θαηεζηεκέλνπ, αθνχ πιένλ 

ην δήηεκα ηεο παηδείαο θαη ηεο επηηπρίαο ζηε δσή απιώλεηαη θαη ελ δπλάκεη 

δηεπξχλεη ην θνηλσληθφ ηεο πεδίν, αλαηξέπνληαο έηζη παξαδνζηαθέο ζέζεηο ηεο 

αξηζηνθξαηηθήο ηδενινγίαο θαη θινλίδνληαο ζνβαξά ηα ζεκέιηά ηεο.182 Γηφηη ε 

                                                           
180

 Γοργίασ, Ὑπὲρ Παλαμήδους ἀπολογία, Β 11. 7. 

181
 Κυριαηόπουλοσ 1969, 84. Ρρβ. τθν τραγωδία Πειρίθοος, του Κριτία. Ρρβ. Μζνανδροσ, Απ. 475: 

οὐδείς ἐστί μοι ἀλλότριος, ἄν ᾖ χρηστός· η φύσις μία πάντων, τὸ δὴ οἰκεῖον συνίστησι 

τρόπος. Κα προθγθκεί, όμωσ, των ςοφιςτϊν θ Λωνικι φιλοςοφία· ο Θράκλειτοσ κεωρεί τον 

προςωπικό χαρακτιρα ωσ επίτροπο του ανκρϊπου, ωσ υποκατάςτατο τθσ κείασ αυκεντίασ: ἦθος 

ἀνθρώπῳ δαίμων. Θράκλειτοσ, L 96 (Β 119). Κυριαηόπουλοσ 1969, 124. 

182
 Βλ. Β. Μπρακατςοφλασ, Ο Διαφωτιςμόσ ςτθν Αρχαία Ακινα, Ακινα: Εκδ. Ατζρμων, χ.χ., ς. 95. Ρρβ. 

τισ αριςτοκρατικζσ απόψεισ του Ρίνδαρου πωσ θ φφςθ του ανκρϊπου υπερζχει, ενϊ θ διδαςκαλία 

χαρίηει πρόςκαιρθ δόξα: τὸ δὲ φυᾶ κράτιστον ἅπαν· πολλοὶ δὲ διδακταῖς ἀνθρώπων ἀρεταῖς 

κλέος ὤρουσαν ἀρέσθαι. Ρίνδαροσ, Ὀλυμπιόνικοι, IX, ςτ. 100-102. Επίςθσ, κατά τον ποιθτι, τθ 
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πίζηε φηη νη λφκνη βαζίζηεθαλ ζε ζπκθσλία απμάλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ, αθνχ πιένλ ν θάζε άλζξσπνο, αθφκε θαη αλ πξνέξρεηαη απφ 

δπζγελέζηεξε θνηλσληθή νκάδα, έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

γλψζεο λα βξεη ηξφπνπο λα θαηεδαθίζεη ηα πεξηνξηζηηθά ηείρε πνπ ν λφκνο 

αληηπξνζσπεχεη.183 Ζ παξαδνζηαθή παηδεία πιένλ θξίλεηαη αλεπαξθήο ψζηε 

λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηηο λέεο πνιπδηάζηαηεο αλάγθεο, νη νπνίεο 

επηβάιινληαη απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο-θξάηνπο. 

πλεπψο, νη άλζξσπνη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ηδηφηεηά ηνπο σο 

πνιίηεο νθείινπλ λα έρνπλ πνιιέο θαη εηδηθέο γλψζεηο. Σν δήηεκα, ινηπφλ, ηεο 

παιδεύσεως184 γηα ηελ θάιπςε ησλ λέσλ παηδεπηηθψλ αλαγθψλ πξνβάιιεηαη 

επηηαθηηθφ ηνλ 5ν αη., ινγηδφκελν σο  ην ππέξηαην εθείλν αγαζφ ζηελ θιίκαθα 

ησλ αξεηψλ, ην νπνίν νθείιεη λα είλαη ε πξσηαξρηθή κέξηκλα ηνπ αλζξψπνπ, 

αθνχ αλάινγε κε ηελ πνηφηεηα ηεο παηδείαο ζα είλαη θαη ε πνηφηεηα ηνπ βίνπ 

ηνπ αλζξψπνπ.185  

 

IV. Οη ζέζεηο ησλ ζνθηζηώλ απέλαληη ζην θπζηθό θαη ην ζεηό δίθαην 

 

Αλάκεζα ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ζνθηζηηθήο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

δηαθξηζνχλ ηξεηο νκάδεο ζνθηζηψλ θαη δηαλνεηψλ πνπ εμέθξαζαλ ζνθηζηηθέο 

απφςεηο, νη νπνίνη ζην πξφβιεκα νόμῳ ή φύσει ππνζηήξημαλ αληίζηνηρα ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο: α) νη ππνζηεξηθηέο ηνπ λφκνπ, ν νπνίνη ζεσξνχλ ηελ 

επλνκία θαη ηελ επηαμία πνπ εγγπψληαη νη λφκνη θαη ε πνιηηεία σο αληίδνην 

ζηελ αλαξρία θαη ζηελ αηαμία πνπ απεηινχλ ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε· β) νη 

ζεσξεηηθνί ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο θχζεο, νη νπνίνη, πξνζεγγίδνληαο ην 

δήηεκα είηε κε αηνκηθηζηηθή είηε κε αλζξσπηζηηθή αληίιεςε, ζεσξνχλ ην ζεηφ 

λφκν ηξνρνπέδε ζηελ εθδίπισζε ηεο θπζηθήο λνκνηέιεηαο, θαη γ) νη 

                                                                                                                                                                      
φφςθ του κανείσ δεν μπορεί να αλλάξει: τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾽ αἴθων ἀλώπηξ οὔτ᾽ ἐρίβρομοι 

λέοντες διαλλάξαντο ἦθος. Ρίνδαροσ, Ὀλυμπιόνικοι, XI, ςτ. 20-21. 

183
 Rankin 1983, 91. 

184
 Ρρβ. Εμπεδοκλισ, Β 17. 14: μάθη γάρ τοι φρένας αὔξει. 

185
 Ο ςοφιςτισ «δε κζλει κυρίωσ να μορφϊςει ςοφιςτζσ παρά να δϊςει ςτον κοινό άνκρωπο τθ 

γενικι μόρφωςθ, που του χρειάηεται για τθ ηωι. Ο ςκοπόσ του λοιπόν είναι περιςςότερο πρακτικόσ: 

τζχνθ τθσ ηωισ και κυριαρχία τθσ ηωισ». Zeller και Nestle 1997, 98. 
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ππνζηεξηρηέο ηεο ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, νη νπνίνη ηεξνχλ κηα ηδενινγηθά 

νπδέηεξε ζηάζε, θαζψο θαίλεηαη φηη ε πξφζεζή ηνπο είλαη θπξίσο 

πεξηγξαθηθή θαη φρη δενληνινγηθή.186 πληζηακέλε, σζηφζν, θαη ησλ ηξηψλ 

αληίζεησλ ηδενινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ππήξμε ε αλαδήηεζε ηεο πεγήο ησλ 

αμηψλ θαη ε θξηηηθή ζεκειίσζε ηνπ θχξνπο ηνπ δηθαίνπ. 

 

1. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ νόμῳ δηθαίνπ 

 

ηελ πξψηε νκάδα αλήθνπλ φζνη θαλεξά ή έκκεζα δηάθεηληαη ππέξ ηεο 

νόμῳ θαηάζηαζεο· ζ’ απηνχο ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηνλ 

Πξσηαγφξα, ηνλ Αλψλπκν ηνπ Ηάκβιηρνπ θαη ηνλ Φεπδν-Γεκνζζέλε. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ λφκνπ είλαη αηζηφδνμνη θαη βιέπνπλ ζην λφκν ηε κφλε 

δηέμνδν, ψζηε λα κελ πεξηέιζεη πάιη ν άλζξσπνο ζηελ θαηάζηαζε 

αγξηφηεηαο· γηαηί ν λφκνο απνηειεί ην ζηήξηγκα θαη ηελ εγγχεζε ηεο πνιηηηθήο 

δσήο, ην κέζν αληίηαμεο «ηφζν ζηελ αλαξρία ηεο πξσηφγνλεο δσήο φζν θαη 

ζηελ ππνηαγή ησλ ιαψλ πνπ, ζαλ ηνπο Πέξζεο, ππφθεηληαλ ζηελ απζαηξεζία 

ελφο εγεκφλα».187 Ο λφκνο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνχλ· πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή εηξήλε. Αλ δελ ην θαηνξζψλεη, ηφηε νη άλζξσπνη 

πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ κηα πην βειηησκέλε εθδνρή ηνπ, ε θνηλσληθή ζχκβαζε 

πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί θαη πάιη, θαη απηφ είλαη ζεκηηφ, γηα λα ζπλερηζηεί ε 

πνιηηηζκηθή πξφνδνο ηνπ αλζξψπνπ. πλεπψο, ε ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ 

απέλαληη ζην λφκν πξέπεη λα έρεη αλαλεσηηθφ θαη θξηηηθφ πλεχκα: «θξίλνληαο 

ν άλζξσπνο ηηο παξαδφζεηο ηνπ, εθζπγρξνλίδνληαο ην λφκν, πνπ νη πξφγνλνί 

ηνπ δεκηνχξγεζαλ, θαη εμαιείθνληαο απ’ απηφλ ηα ηειεπηαία ίρλε ηεο 

βαξβαξηθήο ειηζηόηεηαο ζα κπνξνχζε λα απνρηήζεη κηα λέα ηέρλε ηνπ ζν θαη 

ε αλζξψπηλε δσή ζα κπνξνχζε λα πςσζεί ζε λέα επίπεδα, πνπ θαλέλαο δελ 

ηα είρε νλεηξεπηεί κέρξη ηψξα».188 
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 Guthrie 2014, 86. 

187
 Βλ. J. de Romilly, Ο Νόμοσ ςτθν ελλθνικι ςκζψθ. Από τισ απαρχζσ ςτον Αριςτοτζλθ,  μτφ. Μ. 

Ακαναςίου-Κ. Μθλιαρζςθ, Ακινα: Εκδ. Άςτυ
2
, 1995, ς. 15. 
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 Βλ. E. R. Dodds, Οι Ζλλθνεσ και το Παράλογο, μτφ. Γ. Γιατρομανωλάκθσ, Ακινα: Εκδ. Καρδαμίτςα, 

1978, ς. 157. 
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1.1. Πξσηαγόξαο 

 

1.1.1. Οη ζέζεηο ηνπ Πξσηαγόξα γηα ην θπζηθό θαη ην ζεηό δίθαην 

 

Ο Αζελαίνο πνιίηεο ηνπ 5νπ αη. π.Υ. ηαχηηδε ηελ πνιηηηθή ηνπ δξάζε κε ηελ 

πξαγκάησζε ηεο αλζξψπηλεο θαη θνηλσληθήο ηνπ ππφζηαζεο· ε αλζξψπηλε 

χπαξμή ηνπ επηβεβαησλφηαλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηελ πξαγκάησζε ηεο αξεηήο ηνπ κέζα ζηα φξηα ηεο πφιεο. Ζ 

αξεηή ηνπ αλζξψπνπ σο ηδηψηε δελ μερσξίδεη απφ ηελ αξεηή ηνπ αλζξψπνπ 

σο πνιίηε θαη ν άλζξσπνο λνείηαη θπξίσο σο πνιίηεο, σο ππεχζπλν θαη 

ελεξγφ κέινο κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο. Ζ αληίιεςε απηή ηεο πνιηηηθήο 

δσήο «έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ παξαδνκέλε αξηζηνθξαηηθή αληίιεςε ηεο 

φυς, δειαδή ηεο αξηζηνθξαηίαο ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ πινχηνπ, πνπ ζεσξνχζε 

ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη ηελ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ζαλ θπζηθή 

θαηαβνιή θαη ζετθή δσξεά».189 ’ απηή ηε λέα θνηλσλία ε πνιηηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλάγεηαη ζε θνηλσληθή αμία θαη ζπγθεληξψλεη ηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ πην θηιφδνμσλ λέσλ. Απηήλ αθξηβψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αληηιακβάλνληαη νη ζνθηζηέο. Οη ίδηνη πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε λέα 

πνιηηηθή θαηάζηαζε, λα δηακνξθψζνπλ ηελ πνιηηηθή ζθέςε, θαη 

δηαθεξχζζνπλ αλελδνίαζηα ηελ αμία ηεο ηέρλεο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

πνιηηηθήο αξεηήο επεκβαίλνληαο εληέιεη δπλακηθά ζην πνιηηηθφ γίγνεσθαι. 

Ο Πιαησληθφο Πξσηαγφξαο ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνπ κχζν ζέιεη λα 

θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ θαη ε 

θνηλσληθή ζπκβίσζε είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί, φηαλ ζηεξίδνληαη ζε εζηθέο 

αμίεο παιηέο θαη ζπλεθηηθέο, αιιά θαη ζπκθέξνπζεο θαη ζσηήξηεο γηα ην 

αλζξψπηλν γέλνο· απηέο φκσο νη εζηθέο αμίεο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη 

λα εθπιεξψλνπλ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δφζεθαλ πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη 

απφ ηνπο λφκνπο θαη ηε δηθαηνζχλε. Καηά ην ζνθηζηή, νη λφκνη θαη ην δίθαην 

δελ είλαη φύσει· ην δίθαην ηαπηίδεηαη κε ηνπο ζεηνχο λφκνπο, νη νπνίνη 

ζεσξνχληαη σο ἀγαθὦν καὶ παλαιὦν νομοθετὦν εὑρήματα190 θαη απαξαίηεην 
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ζπζηαηηθφ ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ πνπ αλαγθάδεη ηνπο αλζξψπνπο βάζεη 

ησλ εληνιψλ ηνπο καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι. Ο Πξσηαγφξαο επηθεληξψλεη ηε 

κπζηθή ηνπ αθήγεζε191 θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηνπ 

αλζξψπνπ· γηαηί ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθή νληφηεηα ηνπ νπνίνπ ε χπαξμε 

θαη ε επηβίσζε είλαη αιιειέλδεηε κε ην ζρεκαηηζκφ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ 

αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. χκθσλα κε ην κχζν νη αξρέγνλνη άλζξσπνη έγηλαλ 

άλζξσπνη εμαηηίαο ζετθήο παξέκβαζεο. ε κηα εμειηθηηθή βαζκίδα, ινηπφλ, ηνπ 

αλζξψπηλνπ γέλνπο νη άλζξσπνη δνχζαλ δηαζθνξπηζκέλνη, αιιά, ελψ ε 

παξαγσγηθή ηνπο ηέρλε ήηαλ ηθαλή λα ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή, ε έιιεηςε 

ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο ήηαλ γη’ απηνχο θαζνξηζηηθή· γηαηί απφ κφλε ηεο ε γλψζε 

ηεο πνιεκηθήο ηέρλεο δελ αξθνχζε ψζηε λα ηνπο πξνζηαηεχζεη απφ ηα άγξηα 

ζεξία: ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο οὗν ὑπὸ 

τὦν θηρίων *<+ καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ 

βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τὦν θηρίων πόλεμον ἐνδεής· πολιτικὴν γὰρ τέχνην 

οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική.192 Σν πέξαζκα απφ ηνλ αξρέγνλν άλζξσπν 

ζηνλ πνιηηηζκέλν άλζξσπν ζπληειέζζεθε φηαλ νη άλζξσπνη πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηψζνπλ ζρεκάηηζαλ πφιεηο θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζε απηέο. Ζ έιιεηςε φκσο 

ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο ηνπο νδεγνχζε πάιη ζηελ αδηθνπξαγία θαη ηελ 

αιιεινεμφλησζε: ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις: 

ὅτ᾽ οὗν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν 

τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο.193 Καη ηφηε σο δψξν ζενχ, 

θαη ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας194, βιαζηαίλνπλ ζηηο ςπρέο 
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 Ο Ρρωταγόρασ διακρίνει τρεισ φάςεισ ςτθν εξζλιξθ του πολιτιςμοφ του ανκρϊπου: α) Θ φάςθ τθσ 

βιολογικισ εξζλιξθσ που μυκολογικά το εκφράηει ο Επιμθκζασ, και ςυνίςταται ςτθν ζλλειψθ 

βιολογικϊν πλεονεκτθμάτων, β) Θ φάςθ τθσ τεχνολογικισ και νοθτικισ εξζλιξθσ που ςυμβολίηει θ 

δράςθ του Ρρομθκζα, και αντιςτοιχεί ςτθ φάςθ τθσ κοινωνικισ απομόνωςθσ, και γ) Θ φάςθ τθσ 
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1994, 165.  
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ησλ αλζξψπσλ δχν εζηθά ζπλαηζζήκαηα πνιχηηκα γηα ηε ζπκβίσζε ησλ 

αλζξψπσλ ζε θνηλσλία, απνηειεζκαηηθά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη άμηα «λα 

ραξαθηεξηζζνχλ σο αλαπιεξσκαηηθά ηεο πνιηηηθήο ή θαη πξνεηνηκαζηηθά ηεο 

θαη βνεζεηηθά ηεο».195 Σα εζηθά απηά ζπλαηζζήκαηα ζα απνηειέζνπλ ζην εμήο 

ηα ζεκέιηα ηεο πνιηηηθήο ηάμεο, ράξε ζηα νπνία επηβηψλνπλ εηξεληθά νη 

θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ, ε αἰδὼς θαη ε δίκη: Ἑρμν πέμπει ἄγοντα εἰς 

ἀνθρώπους αἰδὦ τε καὶ δίκην, ἵν᾽ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας 

συναγωγοί.196  

Ζ αἰδὼς γίλεηαη αληηιεπηή σο αίζζεκα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ αλζξψπνπ 

πξνο ζπλάλζξσπν θαη σο επαηζζεζία ζηελ θνηλή γλψκε.197 Ζ δίκη εθθξάδεη 

ην αίζζεκα δηθαίνπ πνπ επηβάιιεη λα ηζρχνπλ γηα φινπο νη ίδηνη λφκνη· 

απνηειεί ην ζεκέιην ηνπ ζεηνχ δηθαίνπ. Καη νη δχν αξεηέο παξέρνληαη σο δψξα 

ηνπ Γία ζηνπο αλζξψπνπο:198 τίνα οὗν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδὦ 

ἀνθρώποις199. Ο Πξσηαγφξαο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη φηη δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη θνηλσληθή δσή ρσξίο θάπνην ζχζηεκα εζηθψλ αμηψλ απνδεθηφ απφ 

φινπο θαη πνπ λα ηζρχεη γηα φινπο. Απνηεινχλ, άξα, ε αἰδὼς θαη ε δίκη αμίεο 

θαζνιηθέο θαη παλαλζξψπηλεο· ζπληεινχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο 

ηάμεο θαη «γη’ απηφ ην ιφγν ε ηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ λφκσλ, έζησ θαη αλ 

δελ είλαη νη θαιχηεξνη, είλαη δίθαηε θαη επαηλεηή, επεηδή νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

ηεο απεηζαξρίαο ή αλαηξνπήο, ζα θαηέζηξεθαλ ην δεζκφ ηεο θηιίαο θαη ηεο 
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 Βλ. Κ.Λ. Δεςποτόπουλοσ, Περί τθσ Πολιτικισ, Ακινα: Εκδ. Μ.Λ.Ε.Τ., 2005, ς. 44, ςθμ. 8. 
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 Ρλάτων, Πρωταγόρας, 322c. 
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 Κφρκοσ 1992, 171. Κατά τον Guthrie, θ αἰδὼσ και θ δίκθ προςεγγίηουν τθ ςυνείδθςθ. Guthrie 

2014, 92. Κατά τον Μπαγιόνα, αἰδὼς ι ςωφροςφνθ είναι το αίςκθμα ςεβαςμοφ προσ τθ δικαιοςφνθ 

ι το αίςκθμα αποςτροφισ προσ τθν άδικθ πράξθ. Μπαγιόνασ 1985, 47. 

198
 Ο Δίασ εκπροςωπεί το νζο απζναντι ςτο παλιό, αφοφ επζβαλε τθν ςυμπαντικι ειρινθ και κοςμικι 

τάξθ, θ οποία διαδζχτθκε τθν κατάςταςθ αγριότθτασ που επικράτθςε τθν περίοδο τθσ τιτανομαχίασ 

και γιγαντομαχίασ. Κατά τον Untesteiner, ο Δίασ, ίςωσ, ςυμβολίηει το νου του ανκρϊπου, τθ νζα 

δφναμθ που ανακάλυψε ο άνκρωποσ μζςα του. Βλ. Μ. Untersteiner, The Sophists, μτφ. K. Freeman, 

Oxford: Basil Blackwell, 1954, ς. 60. Επίςθσ, κατά τον Ρανζρθ, οι κεοί ςυνιςτοφν αλλθγορίεσ του 

λόγου και του οργάνου του λόγου. Ρανζρθσ 1981, 481.  
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 Ρλάτων, Πρωταγόρας, 322c. 
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ελφηεηαο πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε ίδηα ε δσή».200 Άξα ηα θξηηήξηα κε ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ νη εζηθέο αμίεο είλαη θνηλσληθά, αθνχ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

αλάγθε λα πεξηνξηζηνχλ νη θνηλσληθνί αληαγσληζκνί θαη λα ζπλππάξμνπλ 

εηξεληθά νη άλζξσπνη. Απφ ηελ άιιε, ε αἰδὼς θαη ε δίκη, σο εζηθέο αμίεο, 

θαλεξψλνληαη ζε έλα αλψηεξν ζηάδην ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εμέιημεο 

ηνπ αλζξψπνπ, «φηαλ είλαη ήδε αλεπηπγκέλνο ν πιηθφο πνιηηηζκφο, φηαλ νη 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη φηαλ αλαπηχζζνληαη 

νη θνηλσληθνί αληαγσληζκνί κε ην ζθνπφ λα ππεξληθεζνχλ».201  

Αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ αλζξψπηλε θνηλφηεηα, πνηέ έμσ απφ απηήλ, 

πξνυπνζέηνπλ ηε ζπκβίσζε θαη ηελ θνηλσληθή επαθή· δηφηη κφλν κέζα ζηελ 

αλζξψπηλε θνηλφηεηα ν άλζξσπνο γίλεηαη άλζξσπνο. Ζ αἰδὼς θαη ε δίκη είλαη 

νη αξσγνί ηνπ αλζξψπνπ ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ βίν,  

είλαη νη εζηθνί θεδεκόλεο πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα. 

Ζ αἰδὼς θαη ε δίκη είλαη, ηειηθά, νη εζηθέο εθείλεο δπλάκεηο πνπ πξνεηνηκάδνπλ 

ηνπο αλζξψπνπο λα μεπεξάζνπλ ηε δσψδε θαηάζηαζε, λα επηδήζνπλ θαη λα 

πξνθφςνπλ· ηνπο επηηξέπνπλ λα απνδερηνχλ ζηε δσή ηνπο ηελ πνιηηηθή θαη 

ηνπο λφκνπο, λα γίλνπλ ελ ηέιεη πνιίηεο.202 Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα 

δηαπηζηψζεη θαλείο, θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ δχν εζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

κχζνπ, ηελ έλλνηα ηεο σθέιεηαο, αθνχ πάλσ ζηελ έλλνηα ηεο σθέιεηαο ν 

Πξσηαγφξαο βαζίδεη ηφζν ηε δεκηνπξγία ηνπ ηερληθνχ θαη πλεπκαηηθνχ 

πνιηηηζκνχ, φζν θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο.203  

Οη θηινζνθηθέο ζέζεηο ηνπ Πξσηαγφξα ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ 

θαηαζηήζνπλ σο ηνλ ζηνραζηή εθείλν πνπ εληφπηζε θαη θαηαμίσζε θνηλσληθά 
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 Guthrie 2014, 220. 

201
 Στον Ρρωταγόρα θ εξζλιξθ του πολιτιςμοφ ζχει προοδευτικό χαρακτιρα ακολουκϊντασ τθν εξισ 

μορφι: Το μεταγενζςτερο προχποκζτει και ολοκλθρϊνει το προγενζςτερο. Με τθν προοδευτικι 

εξζλιξθ του πολιτιςμοφ ο άνκρωποσ αποκτά καινοφριεσ ικανότθτεσ ικανζσ να του επιτρζψουν να 

λφςει προβλιματα που δεν ιταν δυνατό να λυκοφν προθγουμζνωσ. Μπαγιόνασ 1985, 47,63. 

202
 Ο Αριςτοτζλθσ κα ολοκλθρϊςει τθν πολιτικι ςκζψθ των ςοφιςτϊν: πολιτικὸν γὰρ ὁ ἄνθρωπος 

καὶ συζν πεφυκός. Αριςτοτζλθσ, Ἠθικά Νικομάχεια, 1169 b18. Κφρκοσ 1992, 171. Ρρβ. 

Δθμόκριτοσ, Β 245. 

203
 Βλ. Γ. Αλατηόγλου-Κζμελθ, «Ρρωταγόρασ και Σωκράτθσ: Ενδείξεισ για τθν ςυνοδοιπορία τουσ», 

Φιλοςοφία, 8-9 (1978-1979), ς. 131.  
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ηελ πνιηηηθή θχζε ηνπ αλζξψπνπ ραξαθηεξίδνληάο ηνλ νληνινγηθά σο ζον 

πολιτικὸν.204 Ο ίδηνο ν ζνθηζηήο, επίζεο, εγθαηλίαζε ηελ πνιηηηθή αξεηή σο 

αλζξσπνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ θαη φξηζε ζεσξεηηθά ηελ 

πνιηηηθή ηέρλε σο επηζηήκε ηεο πνιηηηθήο δσήο.205 Γηφηη ε πνιηηηθή ηέρλε είλαη 

ε πνιχηηκε ζηνλ άλζξσπν θνηλσληθή αξεηή, ην αλαγθαίν εθφδην ηνπ γηα ηελ 

πνιηηηθή δξάζε ζηνλ έληνλα πνιηηηθνπνηεκέλν ζηίβν ηεο Αζελατθήο 

θνηλσληθήο δσήο. Ο πνιηηηζηηθφο ηνπ κχζνο είλαη, ινηπφλ, θαη πνιηηηθφο 

κχζνο,206 κε ηνλ νπνίν ν Πξσηαγφξαο ελζαξθψλεη ηνλ πνιηηηθφ ηνπ ιφγν θαη 

ηελ πνιηηηθή ηνπ θηινζνθία·207 γηαηί, θαηά ηνλ Πξσηαγφξα, ν θχξηνο ζηφρνο 

ηεο πνιηηηθήο αξεηήο είλαη ε αξκνληθή δηαβίσζε θαη νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο. 

Δληνχηνηο, ε αἰδὼς θαη ε δίκη δελ είλαη εμαξρήο κέξνο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, 

δελ είλαη δειαδή έκθπηεο ζηνλ άλζξσπν· δίλνληαη, ζχκθσλα κε ην κχζν, γηα 

πξψηε θνξά ηελ εἱμαρμένην ἡμέραν, φηαλ νη άλζξσπνη έπξεπε ἐξιέναι ἐκ 

                                                           
204

 Κφρκοσ 1992, 170. Ρρβ. Αριςτοτζλθσ, Πολιτικὰ, 1278 b20: καὶ ὅτι φύσει μέν ἐστιν ἄνθρωπος 

ζον πολιτικόν. Διαπιςτϊνεται, επομζνωσ, «ότι το ζον πολιτικὸν του Αριςτοτζλθ προχπιρχε 

ςτθν πολιτικι ςκζψθ του Ρρωταγόρα». Βλ. Μ. Κουτλοφκα, «Υπάρχει το ςτοιχείο του «Κατά 

Συνκικθν» ςτθν πολιτικι ςκζψθ του Ρρωταγόρα;». Στο: Ελλθνικι Φιλοςοφικι Εταιρεία: Αρχαία 

Σοφιςτικι, Ρρακτικά Αϋ Συνεδρίου Φιλοςοφίασ, Ακινα, 1982, ς. 207. Ρρβ. τον Ρανζρθ, κατά τον 

οποίο ο άνκρωποσ για το ςοφιςτι δεν είναι φύσει πολιτικὸν ὄν, αλλά δυνάμει πολιτικὸ ὄν, 

εφόςον αξιοποιεί τθ λογικι του. Ρανζρθσ 1981, 481. 

205
 Κφρκοσ 1992, 164. 

206
 Είναι, επίςθσ, και ζνασ μφκοσ που πίςω από τθν αλλθγορικι μεταμφίεςθ ςκοπό ζχει να 

αποκρφψει ι να αμβλφνει τθν ακεΐα –και προφανϊσ τισ αντιδράςεισ του ςυντθρθτικοφ Ακθναϊκοφ 

κοινοφ- που υποβόςκει ςτθν κατά βάςθ επιςτθμονικι του κεωρία ςχετικά με τθν ακεϊςτικι 

προζλευςθ τθσ ηωισ και τθσ ανκρωπότθτασ. Βλ. A. Beresford, «Fangs, Feathers and Fairness: 

Protagoras on the origins of Right and Wrong». Στο: Protagoras of Abdera: The Man, His Measure,  

επιμ. Van Ophuijsen, J.M. van Raalte, M. and Stork P., Leiden: Brill, 2013, ς. 144-145. 

207
 Σφμφωνα με τον Μπαγιόνα, θ κεωρία του Ρρωταγόρα ςχετικά με τθ γζννθςθ του πολιτιςμοφ ζχει 

ιδθ προετοιμαςκεί από τισ απόψεισ του Δθμόκριτου. Μπαγιόνασ 1985, 43. Τθν ίδια άποψθ εκφράηει 

και ο Beresford λαμβάνοντασ μάλιςτα τον Δθμόκριτο ωσ πθγι του Διόδωρου. Beresford 2013, 141. 

Αντίκετα, ο Ρανζρθσ κεωρεί ότι ο Ρρωταγόρασ επζδραςε ςτο Δθμόκριτο, αυτόσ ςτον Εκαταίο από τα 

Άβδθρα και ο τελευταίοσ ςτο Διόδωρο. Ρανζρθσ 1981, 480. *Βλ. ςτθν παροφςα εργαςία, ς. 34, ςθμ. 

130]. 
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γς εἰς φὦς.208 Ζ ζετθή θχζε ηεο πνιηηηθήο αξεηήο θαλεξψλεη, ινηπφλ, φηη 

είλαη θαη ζπνπδαία, αιιά θαη επίθηεηε· ππάξρεη ζηνλ άλζξσπν κάιινλ σο 

θπζηθφ έλζηηθην, σο πξνδηάζεζε θαη δπλαηφηεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ λα ηελ 

απνθηήζνπλ. Φαληάδεη ζαλ θξπκκέλε ηθαλφηεηα πνπ ε αλζξσπφηεηα αδπλαηεί 

λα αμηνπνηήζεη θαηά ηελ άγξηα θαηάζηαζε, κέρξη ηελ αλαθάιπςή ηεο απφ ηνλ 

πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ άλζξσπν. Ζ πνιηηηθή αξεηή, επνκέλσο, δελ είλαη 

θαηάθηεζε απηνλφεηε θαη δεδνκέλε ζηνπο αλζξψπνπο, δε ζπληζηά θαζνιηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξσπφηεηαο,209 άξα δελ είλαη φύσει, αιιά κάιινλ 

νόμῳ, «δειαδή απφθηεκα ηνπ θνηλσληθνχ αλζξψπνπ θαη δηακνξθψλεηαη απφ 

ηελ θνηλή αίζζεζε γηα ην ζεβαζκφ θαη ην δίθαην».210 Καη αλαγθαία ζπζηαηηθά 

ηεο πνιηηηθήο αξεηήο θαη αλεθηά απφ φινπο είλαη ε δηθαηνζχλε θαη ε 

ζσθξνζχλε πνπ ρσξίο απηά δελ κπνξεί λα νηθνδνκεζεί θακηά πνιηηηθή 

θνηλφηεηα·211 γηαηί ε πνιηηηθή αξεηή πξνυπνζέηεη ηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα, ράξε 

ζηελ νπνία νη άλζξσπνη αλαθαιχπηνπλ κέζα ηνπο ηελ θξπκκέλε ηαπηφηεηα 

ηνπ πνιηηηθνχ φληνο: ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης πσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, 

εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσκον ταύτης γε μετέχειν 

τς ἀρετς ἥ μὴ εἶναι πόλεις.212  
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 Ρλάτων, Πρωταγόρας, 321c. 
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επιβίωςθσ ενόσ ιδιαίτερου ηϊου ςε ζναν ιδιαίτερο κόςμο ενόσ ανικικου και υλικοφ ςφμπαντοσ. 

Beresford 2013, 150-154, 161. Επίςθσ, κατά τον Cole, μία νατουραλιςτικι ερμθνεία του μφκου είναι 

πικανι. Αφαιρϊντασ το κεολογικό μανδφα του μφκου θ αρχικι του αντίλθψθ, ίςωσ, ςχετίηεται με το 
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από το ανκρϊπινο είδοσ προκειμζνου να αντιςτακμίςει τθ φυςικι του κατωτερότθτα ςε ςφγκριςθ με 

τα άλλα ηϊα». Cole 1967, 51. 
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 Κφρκοσ 1992, 172. 

211
 Ρρβ. Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, 1283 a21: δικαιοσύνης καὶ τς πολιτικς ἀρετς, οὐδὲ γὰρ 
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 Ρλάτων, Πρωταγόρας, 323a. 
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Χζηφζν, ε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο αξεηήο, εθφζνλ απηή δελ 

πξνθχπηεη φύσει, πσο εμεγείηαη; Ο Πξσηαγφξαο απαληά φηη ε πνιηηηθή αξεηή, 

ε νπνία ἁμὦς γέ πως213 είλαη θηήκα φισλ ησλ πνιηηηζκέλσλ αλζξψπσλ, δελ 

έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο θχζεο ή ηεο ηχρεο, αιιά καζαίλεηαη σο 

απνηέιεζκα ζπλερνχο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη επηκέιεηαο: αὐτὴν *τὴν 

ἀρετὴν+ οὐ φύσει ἡγοὖνται εἶναι οὐδ᾽ ἀπὸ τοὖ αὐτομάτου, ἀλλὰ διδακτόν τε 

καὶ ἐξ ἐπιμελείας παραγίγνεσθαι ᾧ ἅν παραγίγνηται.214 Ζ πνιηηηθή αξεηή 

δειαδή δελ είλαη ε έκθπηε ζηνλ άλζξσπν ἔντεχνος σοφία215 πνπ ππάξρεη ζην 

πξσηφγνλν ζηάδην θαη αθνξά ζπκβνπιέο ζε ηερληθά ζέκαηα, ζαλ ηνπ ηαηξνχ ή 

ηνπ νηθνδφκνπ· εθεί ε γλψκε ησλ εηδηθψλ ζε ηερληθά δεηήκαηα γίλεηαη απφ 

φινπο ζεβαζηή, ελψ ην αληίζεην δελ πθίζηαηαη: οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν 

μὲν περὶ ἀρετς τεκτονικς ᾖ λόγος ἥ ἄλλης τινὸς δημιουργικς, ὀλίγοις 

οἴονται μετεῖναι συμβουλς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὥν τὦν ὀλίγων συμβουλεύῃ, 

οὐκ ἀνέχονται.216 Μάιηζηα έλαλ αηάιαλην άλζξσπν, πνπ ππνζηεξίδεη φηη 

θαηέρεη ηελ ηέρλε, ν πεξίγπξφο ηνπ ζα ηνλ ριεπάζεη θαη ζα ηνλ παξνκνηάζεη κε 

ηξειφ: ἐάν τις φῆ ἀγαθὸς αὐλητὴς εἶναι, ἥ ἄλλην ἡντινοὖν τέχνην ἣν μή 

ἐστιν, ἥ καταγελὦσιν ἥ χαλεπαίνουσιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι προσιόντες 

νουθετοὖσιν ὡς μαινόμενον.217 αληίζεηα, αλ έλαο άλζξσπνο ππνζηήξηδε φηη 

δελ θαηέρεη ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ πνιηηηθή αξεηή, ζα ζεσξνχληαλ θπξηνιεθηηθά 

ηξειφο: ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῆ ἄλλῃ πολιτικῆ ἀρετῆ, ἐάν τινα καὶ εἰδὦσιν 

ὅτι ἄδικός ἐστιν, ἐὰν οτος αὐτὸς καθ᾽ αὑτοὖ τἀληθ λέγῃ ἐναντίον πολλὦν, 

ὃ ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοὖντο εἶναι, τἀληθ λέγειν, ἐνταὖθα μανίαν.218 

 Οη ηερληθέο αξεηέο ζεσξνχληαη, σζηφζν, απαξαίηεηεο αξεηέο, ηέηνηεο πνπ 

δηαρψξηζαλ ηνλ άλζξσπν απφ ηα άιια δψα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη 
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είλαη έκθπηεο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, θαη φρη θάηη πνπ κεηαδίδεηαη κε ηε 

δηδαζθαιία.219 Αληίζεηα ε δηάπιαζε ηεο εζηθφηεηαο θαη ε θαηάθηεζε ηεο 

πνιηηηθήο ρξεηάδνληαη ηε ζπλδξνκή ηεο παηδείαο. Έκκεζα, αιιά ζαθψο, ν 

ζνθηζηήο ζπλδέεη ηελ παηδεία κε ηελ πνιηηηθή πξάμε θαη ηεο απνδίδεη 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα.220 Ζ εθπαίδεπζε, θαηά ην ζνθηζηή, πξέπεη λα είλαη 

δηαξθήο, θαη ἀπὸ νεότητος δὲ ἀρξαμένους δεῖ μανθάνειν,221 ελψ ε ζεσξεηηθή 

δηδαζθαιία πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε: μηδὲν εἶναι 

μήτε τέχνην ἄνευ μελέτης μήτε μελέτην ἄνευ τέχνης.222 Ζ παηδεπηηθή 

αγσγή, ινηπφλ, μεθηλά απφ ηελ παηδηθή ειηθία κε ηνπο γνλείο, ηελ ηξνθφ θαη 

ηνπο δαζθάινπο κε ζθνπφ ηε δηάπιαζε ηνπ ήζνπο θαη ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ 

ησλ παηδηψλ: ἐκ παίδων σμικρὦν ἀρξάμενοι, μέχρι οπερ ἅν ζὦσι, καὶ 

διδάσκουσι καὶ νουθετοὖσιν *<+ καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ 

αὐτὸς ὁ πατὴρ περὶ τούτου διαμάχονται, ὅπως ὡς βέλτιστος ἔσται ὁ παῖς 

*<+ μετὰ δὲ ταὖτα εἰς διδασκάλων πέμποντες πολὺ μλλον ἐντέλλονται 

ἐπιμελεῖσθαι εὐκοσμίας τὦν παίδων·223 ε λνπζέηεζε θαη ε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε ζπλερίδεηαη κε ηελ πνιηηεία θαη ηελ αλαγθαζηηθή εθκάζεζε ησλ 

λφκσλ ηεο: ἡ πόλις αὗ τούς τε νόμους ἀναγκάζει μανθάνειν καὶ κατὰ 

τούτους ζν κατὰ παράδειγμα·224 θαη ν θνηλσληθφο ζσθξνληζκφο δελ έρεη 

ηέινο, θαζψο ν άλζξσπνο πνπ δεη νξγαλσκέλα δε ζηακαηά λα δξα θαη λα 

ζθέπηεηαη πνιηηηθά κέζα απφ ηελ άκηιια θαη ηελ παξφηξπλζε ησλ ζπκπνιηηψλ 

ηνπ: λυσιτελεῖ γὰρ οἶμαι ἡμῖν ἡ ἀλλήλων δικαιοσύνη καὶ ἀρετή· διὰ ταὖτα 

πς παντὶ προθύμως λέγει καὶ διδάσκει καὶ τὰ δίκαια καὶ τὰ νόμιμα.225 

Αθφκε θαη ε ρξήζε ησλ πνηλψλ σο κέζν δηδαζθαιίαο επηηειεί παηδαγσγηθνχο 
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ζθνπνχο·226 ζηφρνο ηνπο δελ είλαη ε εθδίθεζε, πξάγκα πνπ ζα άξκνδε ζηελ 

αξρηθή ζεξηψδε θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, αιιά ε απνηξνπή:227 οὐδεὶς γὰρ 

κολάζει τοὺς ἀδικοὖντας πρὸς τούτῳ τὸν νοὖν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι 

ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται *<+ ἀποτροπς 

γοὖν ἕνεκα κολάζει.228 Ζ πνηλή, ινηπφλ, επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο 

ζσθξνληζηηθνχο σο πξνο ην δξάζηε θαη γηα ιφγνπο παξαδεηγκαηηθνχο σο 

πξνο ηνπο άιινπο πνιίηεο· ε πνηλή πξέπεη λα δηδάζθεη θαη φρη λα 

απνθηελψλεη: ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρὦν κολάζειν οὐ τοὖ παρεληλυθότος 

ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται—οὐ γὰρ ἅν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη—

ἀλλὰ τοὖ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὗθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οτος μήτε 

ἄλλος ὁ τοὖτον ἰδὼν κολασθέντα.229 Καη νη πνηλέο αθνξνχλ κφλν απηνχο 

ηνπο αλεπίδεθηνπο καζήζεσο, πνπ κνινλφηη δέρηεθαλ δεκφζηα αγσγή θαη 

παηδεία, απηνί αληί λα είλαη δίθαηνη θαη επζεβείο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηηο 

αληίζεηεο ηδηφηεηεο· γηαηί ε θχζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ δελ κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί: ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχς οἴονται 

γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις, ἐάν τις ταὖτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων 

κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ 

νουθετήσεις·230 αληίζεηα ηα θπζηθά ειαηηψκαηα ζπγρσξνχληαη ή 

παξαβιέπνληαη, γηαηί δελ είλαη λα ζπκψλεη θαλείο κε απηά, αιιά πξέπεη λα 

ιππάηαη: ὅσα γὰρ ἡγοὖνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι  φύσει ἥ τύχῃ, 

                                                           
226

 Ρρβ. τον Αντιφϊντα, για τον οποίο θ χριςθ των ποινϊν είναι κοινωνικά φαφλεσ. Βλ. T. J. Saunders, 

«Protagoras and Plato on Punishment». Στο: The Sophists and their Legacy, επιμ. G.B. Kerferd, 

Wiesbaden: Steiner, 1981, ς. 135. 

227
 Θ πολιτεία προφανϊσ φοβάται τθν ενςτικτϊδθ ηωϊδθ φπαρξθ του ανκρϊπου που, αν αφεκεί 

ελεφκερθ, κα είναι διαλυτικι για τθν οργανωμζνθ κοινωνία. Συνεπϊσ, ςτον Ρρωταγόρα θ αδικία και 

θ αςζβεια, που δεν ανικουν ςτισ πολιτικζσ αρετζσ, πρζπει να καταδιϊκονται και να τιμωροφνται. Βλ. 

Δ. Μιττασ, «Μερικζσ ςκζψεισ με αφορμι το Περὶ θεὦν του Ρρωταγόρα», Φιλόλογοσ, 67 (1992), ς. 

42. ς. 30-44. 
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230
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οὐδεὶς θυμοὖται οὐδὲ νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς ταὖτα 

ἔχοντας *<+ ἀλλ᾽ ἐλεοὖσιν.231 Ζ αγσγή, ινηπφλ, ζηνλ Πξσηαγφξα είλαη θνηλή 

γηα φινπο θαη παξέρεη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο· επηπιένλ έρεη έλαλ εηδηθφ 

ζθνπφ, ηελ εζηθή αλάηαζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ επηκέιεηα ὅπως ὡς βέλτιστος 

ἔσται ὁ παῖς θαη έλαλ γεληθφ ζθνπφ, ζθνπφ δσήο ηνπ θάζε αλζξψπνπ, 

εθφζνλ πς γὰρ ὁ βίος τοὖ ἀνθρώπου εὐρυθμίας τε καὶ εὐαρμοστίας 

δεῖται.232 πλεπψο, νη λφκνη ηεο πφιεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα επηηειέζνπλ 

έλα θξίζηκν θνηλσληθφ θαζήθνλ αζθψληαο παηδεπηηθή επίδξαζε επάλσ ζηνλ 

εζηθφ ραξαθηήξα ησλ πνιηηψλ ηεο. 

Δληνχηνηο, πέξα απφ ηελ αγσγή θαη ηελ εμάζθεζε ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη 

θαη ε θχζε ηνπ αηφκνπ πνπ δέρεηαη ηελ αγσγή· ε επηηπρία ηνπ παηδεπηηθνχ 

ζθνπνχ είλαη εθηθηή θαη «γηα ηελ επίηεπμή ηνπ απαηηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο 

θπζηθψλ δψξσλ θαη θξνληηζκέλεο άζθεζεο πνπ ζα αξρίζεη έγθαηξα»:233 

φύσεως καὶ ἀσκήσεως διδασκαλία δεῖται.234 Φαίλεηαη, σζηφζν, φηη ν 

Πξσηαγφξαο πίζηεπε φηη ε αλζξψπηλε θχζε ελέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα εζηθή 

πξφνδν θαη φηη ε ίδηα δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν· γη’ απηφ θαη κεξηθνί ηθαλνί 

πνιηηηθνί αδπλαηνχλ λα κεηαδψζνπλ ηελ αξεηή ζηα παηδηά ηνπο, φηαλ απηά 

δελ είλαη φύσει ραξηζκαηηθά: ὅτου *πατρὸς+ ἔτυχεν ὁ ὑὸς εὐφυέστατος 

γενόμενος εἰς αὔλησιν, οτος ἅν ἐλλόγιμος ηὐξήθη, ὅτου δὲ ἀφυής, 

ἀκλεής.235 Ο Πξσηαγφξαο ινηπφλ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αξεηή θαη εηδηθφηεξα 

ηελ πνιηηηθή ηέρλε ή ηελ πνιηηηθή αξεηή κε ηε ρξεζηηθή ηεο ζεκαζία, δίλνληαο, 

σζηφζν, έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ηεο ιεηηνπξγία, ην θνηλφ ζπκθέξνλ·236 γηαηί ν 
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θαζέλαο έρεη ηε θπζηθή έιμε λα πεηχρεη ζηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ βίν, 

βαζηζκέλνο θαη ζηα παηδεπηηθά εθφδηα πνπ ηνπ παξέρεη ε πνιηηεία, αιιά θαη 

ζηελ αηνκηθή ηνπ θηινδνμία λα πεηχρεη, αξθεί λα επηδηψθεη δηαξθψο ηε 

ζπλαλαζηξνθή κε φπνηνλ έζησ θαη ιίγν ηνλ ππεξβαίλεη ζηελ ηέρλε λα 

θαζνδεγεί ζηελ αξεηή: ἀλλὰ κἅν εἰ ὀλίγον ἔστιν τις ὅστις διαφέρει ἡμὦν 

προβιβάσαι εἰς ἀρετήν, ἀγαπητόν.237 Απαηηείηαη  ινηπφλ πξνζπάζεηα περὶ 

ἀρετς ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ,238 θαη θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ ηεο επίηεπμήο ηεο, 

γηαηί δελ βιαζηάλεη ε κόξθσζε ζηελ ςπρή, αλ δελ πξνρσξήζεη θαλείο ζε 

κεγάιν βάζνο·239 θαη ηφηε κφλν κηα πνιηηεία ζα ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε, φηαλ 

ε θαζνιηθή πξφζβαζε ηνπ πνιίηε ζηελ αξεηή είλαη αλαληίξξεηε240 θαη ν 

ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο πξάμεο ζα αθνξά φρη ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα ηνπ 

πνιίηε, αιιά  ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο ηνπ: τὸ δὲ μάθημά ἐστιν εὐβουλία περὶ 

τὦν οἰκείων, ὅπως ἅν ἄριστα τὴν αὑτοὖ οἰκίαν διοικοῖ, καὶ περὶ τὦν τς 

πόλεως, ὅπως τὰ τς πόλεως δυνατώτατος ἅν εἴη καὶ πράττειν καὶ 

λέγειν·241 δηφηη «ε αξεηή απνθηηέηαη απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ πνιηηεία».242 

Δθφζνλ, ινηπφλ, ε αξεηή είλαη διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν,243 ε πνιηηεία 

έρεη φια ηα πεξηζψξηα λα δξάζεη απνηειεζκαηηθά, ψζηε λα δηακνξθψζεη ηνπο 

θαηάιιεινπο πνιίηεο, θαηφρνπο ελφο λένπ πνιηηηθνχ ήζνπο βαζηζκέλνπ ζηελ 

θαηάιιειε αγσγή θαη παηδεία. Ζ πίζηε ινηπφλ ηνπ Πξσηαγφξα ζηε 

δηθαηνζχλε θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε πνιίηε θαη πνιηηείαο θαη ε 

αηζηφδνμε πξννπηηθή ηνπ γηα ην γέλνο ησλ αλζξψπσλ είλαη εκθαλήο· γηαηί κηα 

θνηλσλία αλζξψπσλ, πνπ μήτε παιδεία ἐστὶν μήτε δικαστήρια μήτε νόμοι 
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μηδὲ ἀνάγκη μηδεμία διὰ παντὸς ἀναγκάζουσα ἀρετς ἐπιμελεῖσθαι,244 

απηή ε θνηλσλία αμίδεη ζηνπο ἀγρίους.  

Ο Πξσηαγφξαο κέζα απφ ην κχζν θαίλεηαη λα επηδνθηκάδεη ην Αζελατθφ 

πνιίηεπκα, θαζψο ην πνιίηεπκα πνπ πξνυπνζέηεη αιιά παξάιιεια εληζρχεη 

θαη εκπεδψλεη ηηο αμίεο ηεο αἰδοὖς θαη ηεο δίκης, ζπλάδεη κε ηε δεκνθξαηία· 

γηαηί ζε αληίζεζε πξνο φ, ηη ζπκβαίλεη κε ηηο δηάθνξεο ηέρλεο, φπνπ ηζρχεη ν 

θνηλσληθφο επηκεξηζκφο, ε θαηνρή ηεο αἰδοὖς θαη ηεο δίκης πξέπεη λα 

πεξηθιείεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο αλεμαηξέησο, αθνχ ε έληαμε φισλ ησλ 

πνιηηψλ ζηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ηεο πφιεο ηνπο ήηαλ ε χςηζηε 

ππνρξέσζε θαη ην πξσηαξρηθφ ηνπο θαζήθνλ·245 γηαηί ν θάζε πνιίηεο είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξεη ζηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε εζηθά θαη πνιηηηθά 

ζέκαηα: εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί. 

καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδὦ οὕτω θὦ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἥ ἐπὶ πάντας νείμω; ἐπὶ 

πάντας *<+ καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἅν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι 

αὐτὦν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνὦν.246 Ζ άξλεζε ηνπ πνιίηε λα 

ελζηεξληζηεί απηέο ηηο εζηθέο αμίεο νδεγεί ζηελ αθνηλσλεζία, ζηε δηαζάιεπζε 

ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ηειηθά ζηελ απεηιή ηνπ αλζξψπηλνπ 

γέλνπο. Ζ ζπιινγηθή βία ηφηε εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ λφκσλ ηνπ, αλ 

ππάξμεη ηέηνηα λνζεξή απεηιή, είλαη επηβεβιεκέλε· δηφηη φηαλ θηλδπλεχεη ην 

γεληθφ θαιφ, ην άηνκν πξέπεη λα ζπζηάδεηαη.247 πλεπψο, γηα φπνηνλ πνιίηε δε 

ζα ζέιεη ή δε ζα κπνξεί λα εληαρζεί ζην θνηλσληθν-πνιηηηθφ ζχζηεκα ζα 

πξέπεη λα ηνπ επηζείεηαη ε ζαλαηηθή πνηλή: τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοὖς καὶ δίκης 

μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.248 Καη κηα ηέηνηα θνηλσληθν-πνιηηηθή 
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 Ρλάτων, Πρωταγόρας, 327d. 
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 Το ιδεολογικό υπόβακρο τθσ δθμοκρατίασ απαιτεί τθ λιψθ πολιτικϊν αποφάςεων με ενεργό 

ςυμμετοχι όλων των ενιλικων μελϊν τθσ κοινωνίασ, ενϊ για τα ειδικά τεχνικά ηθτιματα γνϊμθ 

αποφαςιςτικι ζχουν μόνο οι ειδικευμζνοι ςτθν αντίςτοιχθ τζχνθ. Δεςποτόπουλοσ 2005, 45, ςθμ. 9. 

Ζτςι, διαγράφεται το κφριο γνϊριςμα τθσ δθμοκρατίασ που είναι θ καταξίωςθ του ατόμου ωσ 

υπεφκυνου πολίτθ. Ρανζρθσ 1981, 479. 

246
 Ρλάτων, Πρωταγόρας, 322d. 

247
 Ρανζρθσ 1981, 486. 
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 Ρλάτων, Πρωταγόρας, 322d. 
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νληφηεηα εθαξκνζκέλε ζηελ πξάμε θαίλεηαη φηη ζπληζηνχζε, θαηά ηνλ 

Πξσηαγφξα, ε πνιηηεία ησλ Αζελψλ· δηφηη ε Αζελατθή δεκνθξαηία σο πξντφλ 

πνιηηηζηηθήο εμέιημεο249 έρεη πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη παξέρεη ην 

απνηειεζκαηηθφ πνιίηεπκα, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο γεληθνχο ζθνπνχο θαη 

ζηηο αλάγθεο κηαο πξνεγκέλεο θνηλσλίαο.250  

Με ηνλ πνιηηηζηηθφ κχζν, ινηπφλ, ν Πξσηαγφξαο εθθξάδεη ηελ πίζηε ηνπ ζηελ 

επλνκία251 πνπ πηα δελ επηθπξψλεηαη απφ ηνπο ζενχο, αιιά είλαη άξξεθηα 

ζπλδεκέλε κε ηνλ θνηλσληθφ άλζξσπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, πνπ κφλν ε 

δηθαηνζχλε κπνξεί λα ηνπ εμαζθαιίζεη. Καη θαίλεηαη φηη ν ζνθηζηήο δέρεηαη 

ηελ ηαχηηζε ηνπ δίθαηνπ κε ην ζεηφ λφκν, δειαδή ηελ άπνςε φηη ην δίθαην θαη 

ην άδηθν δελ είλαη φύσει αιιά νόμῳ, δειαδή ζεηφ θαη εθθξάδεηαη απφ ηνπο 

θείκελνπο λφκνπο. χκθσλα κε ηνλ Μπαγηφλα, ζηε ζθέςε ηνπ Πξσηαγφξα ε 

νόμῳ θαηάζηαζε ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηε φύσει θαηάζηαζε, θαζψο ε νόμῳ 
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 Θ ιδζα τθσ εξζλιξθσ ςτον Ρρωταγόρα, με το αιςιόδοξο μινυμα που εξαγγζλλει, βρίςκεται ςε 

χαρακτθριςτικι αντίκεςθ με τθν  απαιςιοδοξία που εξζφραηε ο Θςίοδοσ ςτο μφκο των γενϊν κατά 

τθν αφιγθςθ τθσ διαδοχισ των αιϊνων του κόςμου τθσ παρακμισ. Θςίοδοσ, Ἔργα καὶ Ἡμέραι, ςτ. 

109-201. Από τθν άλλθ μεριά, από τα μζςα του 5
ου

 αι. και ζπειτα εμφανίηονται κείμενα, όπωσ ο 

μφκοσ του Ρρωταγόρα και ο Νικόκλης του Λςοκράτθ, που δίνουν τθν αιςιόδοξθ εκδοχι τθσ εξζλιξθσ· 

ειδικά ςτουσ αρχαίουσ το μοτίβο τθσ εξζλιξθσ του πολιτιςμοφ από μια αρχικι κατάςταςθ αγριότθτασ 

ςτθ ςταδιακι κατάκτθςθ του πολιτιςμοφ μζςα από τεχνολογικζσ, πολιτικζσ και άλλεσ ανακαλφψεισ 

ιταν πολφ προςφιλζσ και προβλικθκε ιδιαίτερα από τουσ ςοφιςτζσ. Ρβλ. Αιςχφλοσ, Προμηθεύς 

Δεσμώτης, ςτ. 436-506, Σοφοκλισ, Ἀντιγόνη, ςτ. 332-375, Κριτίασ, Σίσυφος, Β 25, ςτ. 1-42, 

Λςοκράτθσ, Νικόκλης ή Κύπριοι, 6-7, αλλά και Μοςχίων, Απ. 6, ςτ. 1-33 και Διόδωροσ Σικελιϊτθσ, 

Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, 1. 8. 1-2. Kahn 1981, 96, 107.  Βλ. επίςθσ, Guthrie 2014, 181 και Cole 1967, 1-

2. 
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 «Κα ιταν λοιπόν δυνατό να αποδϊςει κανείσ ςτον Ρρωταγόρα τθν άποψθ ότι θ πολιτιςτικι 

εξζλιξθ ζχει προοδευτικό χαρακτιρα, γιατί μζςα από αυτιν το ανκρϊπινο γζνοσ προςεγγίηει τθν 

πραγμάτωςθ μιασ πολιτειακισ τάξθσ, παρόμοιασ με το δθμοκρατικό πολίτευμα των Ακθνϊν».
 

Μπαγιόνασ 1985, 63. 

251
 Ρρβ. τον Ρλάτωνα ο οποίοσ αντιλαμβανόταν τθν ευνομία με τθν ζννοια των ςτακερϊν και 

αμετάβλθτων νόμων· γι’ αυτό υποςτιριηε το Σπαρτιατικό πολίτευμα του Λυκοφργου και τθ 

νομοκεςία των Κρθτϊν. Και τζτοιοι νόμοι επιδζχονταν κεϊκι καταγωγι, πράγμα που ο Ρλάτων 

υπεραςπιηόταν, διότι ο νόμοσ είναι αυτόσ που βοθκεί ςτο ςφνδεςμο τθσ πόλθσ με τουσ κεοφσ: νόμος 

ὁ βοηθὦν ἔστω τ τς πόλεως συνδέσμῳ μετὰ θεὦν. Ρλάτων, Νόμοι, 921c. 
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θαηάζηαζε είλαη απνηέιεζκα ηεο πνιηηηζηηθήο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

έρεη πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα· επνκέλσο, ν νόμῳ άλζξσπνο πνπ έρεη εμειηρζεί 

πνιηηηζκηθά ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηνλ φύσει άλζξσπν πνπ βαζίδεηαη ζηα 

έλζηηθηά ηνπ.252 Γηφηη γίλεηαη θαλεξφ φηη ε φύσει θαηάζηαζε κε ηηο δπζάξεζηεο 

θαη θηελψδεηο ζπλέπεηέο ηεο ζα νδεγνχζε ζηελ αιιεινεμφλησζε θαη ζηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο·253 Αληίζεηα, θαηά ην ζνθηζηή, ην 

αλζξψπηλν γέλνο κπνξεί ηειηθά λα ζσζεί θαη ζψδεηαη πξάγκαηη ράξε ζηνπο 

λφκνπο, εθφζνλ γηλφηαλ θαηαλνεηφ απφ ηηο αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο φηη κφλν ε 

ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ν ζξίακβνο ηεο δηθαηνζχλεο «άλνηγε πηα ην δξφκν γηα 

ηελ επηηπρία ηεο νκάδαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, γηα ηελ επηηπρία ηνπ θαζελφο».254 

 

1.1.2. Η ζεσξία ηνπ θνηλσληθνύ ζπκβνιαίνπ 

 

  Καηά ηνλ Πξσηαγφξα, αθνχ ην δίθαην δελ είλαη φύσει, ηνχην είλαη ζρεηηθφ 

θαη ππνθεηκεληθφ: οἷα ἅν ἑκάστη πόλις οἰηθεῖσα θται νόμιμα αὑτῆ, ταὖτα 

καὶ εἶναι τῆ ἀληθείᾳ ἑκάστῃ·255 θαη ην θξηηήξην ηεο ζέζπηζεο ησλ λφκσλ είλαη 

ην ζπκθέξνλ ηεο πνιηηείαο: ἐν δὲ τ συμφέροντα ἑαυτῆ ἥ μὴ συμφέροντα 

τίθεσθαι.256 Έηζη, θαηά ην ζνθηζηή, νη λφκνη θαη νη εζηκηθέο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ ζε κία πφιε ζεσξνχληαη σο νξζέο θαη δεζκεπηηθέο κφλν γηα ηελ 

αλζξψπηλε θνηλσλία πνπ ηνπο ζέζπηζε, ψζηε λα επηηεπρζεί ε απαξαίηεηε 

θνηλσληθή ζπλνρή, θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε πφιε ηηο ζεσξεί σο νξζέο: 

ἀλλ’ ἐκεῖ ο λέγω, ἐν τοῖς δικαίοις καὶ ἀδίκοις καὶ ὁσίοις καὶ ἀνοσίοις, 
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(1984), ς. 650.  
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 de Romilly 1994, 245. 
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 Ρλάτων, Θεαίτητος, 172a. 
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ἐθέλουσιν ἰσχυρίζεσθαι ὡς οὐκ ἔστι φύσει αὐτὦν οὐδὲν οὐσίαν ἑαυτοὖ ἔχον, 

ἀλλὰ τὸ κοινῆ δόξαν τοὖτο γίγνεται ἀληθὲς τότε, ὅταν δόξῃ καὶ ὅσον ἅν 

δοκῆ χρόνον.257 ηαλ φκσο απηνί απνδεηρζνχλ θαηαπηεζηηθνί γηα ηνπο πνιίηεο, 

ν ζνθφο άλδξαο ηνπο αληηθαζηζηά κε άιινπο πνπ δείρλνπλ θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν χρηστοὶ: τοὺς δέ γε σοφούς τε καὶ ἀγαθοὺς ήτορας ταῖς 

πόλεσι τὰ χρηστὰ ἀντὶ τὦν πονηρὦν δίκαια δοκεῖν εἶναι ποιεῖν. ἐπεὶ οἷά γ' 

ἅν ἑκάστῃ πόλει δίκαια καὶ καλὰ δοκῆ, ταὖτα καὶ εἶναι αὐτῆ, ἕως ἅν αὐτὰ 

νομίζῃ· ἀλλ' ὁ σοφὸς ἀντὶ πονηρὦν ὄντων αὐτοῖς ἑκάστων χρηστὰ ἐποίησεν 

εἶναι καὶ δοκεῖν.258 Δπνκέλσο, γηα ηνλ Πξσηαγφξα ε αιήζεηα ηνπ δίθαηνπ θαη 

ηνπ άδηθνπ, ηνπ φζηνπ θαη ηνπ αλφζηνπ δελ έρεη αληηθεηκεληθή ππφζηαζε· νη 

λφκνη κεηαβάιινληαη θαη δίθαην είλαη κφλν φηη ε πνιηηεία ή ε πιεηνςεθία ησλ 

πνιηηψλ δηαθεξχζζεη φηη είλαη δίθαην.259 Απφ ηε ζηηγκή, φκσο, πνπ νη λφκνη -

δίθαηνη είηε άδηθνη- ζεζπίδνληαη απφ ηελ πνιηηεία, απαηηείηαη ε ππαθνή ζε 

απηνχο, δηαθνξεηηθά ν παξαβάηεο, ζηνλ νπνίν ε εθπαίδεπζε θαη ν 

ζσθξνληζκφο δελ έπηαζαλ ηόπν, αμίδεη ὡς ἀνίατον ὄντα τοὖτον ἐκβάλλειν ἐκ 

τὦν πόλεων ἥ ἀποκτείνειν.260 Γηαηί ζηελ πεξίπησζε ηεο αλππαθνήο ζηνπο 

λφκνπο ζα επηθξαηνχζε μαλά ην ράνο ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο θαη ν 

άλζξσπνο ζα μαλαθαηέξξεε ζηελ θαηάζηαζε ηεο αγξηφηεηαο.261  

 Απηφ, ινηπφλ, πνπ έρεη αμία είλαη φηη «ε αληίιεςε γηα ηηο θνηλσληθέο θαη 

εζηθέο αμίεο δηακνξθψλεηαη απφ θνηλσληθά θξηηήξηα, πνπ δελ κπνξεί βέβαηα 

λα είλαη πνηέ θαη παληνχ ηα ίδηα, απερνχλ σζηφζν ην θνηλφ ζπκθέξνλ».262 Καη 
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ην θνηλφ ζπκθέξνλ ηνπ θνηλσληθνχ αλζξψπνπ επηδεηεί λα ιχλνληαη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο πνιηηηθά θαη κε βάζε ην κοινῆ δόξαν, 

δειαδή ην ζεηφ λφκν, ν νπνίνο απνηειεί ηελ πεγή ηνπ δηθαίνπ, ηελ θνηλή 

βνχιεζε. Ζ ζέζε απηή απνηειεί ηε δεκνθξαηηθή αληίιεςε ηνπ δηθαίνπ θαη 

πξνζδηνξίδεη ζαθέζηαηα ηελ πεγή φισλ ησλ δηθαίσλ, ηε ιατθή βνχιεζε. «Σν 

κοινῆ δόξαν είλαη ην κέηξν ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αξραίαο πφιεο 

θαη απηφ είλαη ην βάζξν ηεο δεκνθξαηηθήο δσήο: ε θνηλή ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ θαη επνκέλσο ε ζπκκεηνρή ζηηο επζχλεο».263  

πλεπψο, ζηνλ Πξσηαγφξα ν λφκνο είλαη νπζηαζηηθφο θαη ρξήζηκνο, γηαηί 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ θαξπφ κηαο θνηλήο ζπκθσλίαο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

επηβίσζε ησλ αλζξψπσλ· ην άηνκν είλαη πνιχ αδχλακν γηα λα δήζεη ή λα 

επδνθηκήζεη ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ άιισλ θαη ε θαηάζηαζε κνλαμηάο, 

αγξηφηεηαο θαη θηλδχλσλ ζηνηρίδεη ζπγθξηηηθά κε ηε θξνληίδα πνπ πξνζθέξεη ε 

νξγαλσκέλε πνιηηηθή θνηλσλία.264 Έηζη ηε ζπκθσλία απηή ηελ απνδέρνληαη 

απφ θνηλνχ φινη νη άλζξσπνη ζηε βάζε ελφο θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ265, ην 

νπνίν, σζηφζν, σο πξνο ηελ θαηαγσγή ηνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

αληηκεησπίδεηαη σο θνζκηθφ θαη λαηνπξαιηζηηθφ.266 Δληνχηνηο, ην θνηλσληθφ 
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απηφ ζπκβφιαην, πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηζρχ, πξνυπνζέηεη απζηεξά ηε γεληθή 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ πνιηηηθή δσή θαη ηελ ππνηαγή ζηνπο λφκνπο.267 

Ζ χπαξμε δειαδή ησλ πφιεσλ ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ παξνπζία ησλ πνιηηψλ, 

νη νπνίνη, σζηφζν, πξέπεη λα είλαη θάηνρνη θαη ρεηξηζηέο ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο 

θαη λα ππάξρεη θνηλή πεπνίζεζε ζηνλ θαζέλα, ότι πάντα ἄνδρα μετέχειν 

δικαιοσύνης τε καὶ τς ἄλλης πολιτικς ἀρετς.268 Ο Πξσηαγφξαο, ινηπφλ, 

αληηιακβάλεηαη ηελ πνιηηηθή ηέρλε σο ηέρλε ζπκθσλίαο νπζηαζηηθά κεηαμχ 

ησλ πνιηηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα θνηλφηεηα, «γηαηί ε ζπκκεηνρή 

πξνυπνζέηεη ζηε βάζε ζπκθσλία θαη απνδνρή νξηζκέλσλ ζηνηρεησδψλ 

θαλφλσλ ζπκβίσζεο»·269 θαη απηή ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ππνρξεψλεη ηειηθά 

πάντας τούς πολίτας μετέχειν, εἴπερ μέλλει πόλις εἶναι.270 

 

1.1.3. Οη ζέζεηο ηνπ Πξσηαγόξα γηα ηελ ηζόηεηα θαη ηηο δηαθξίζεηο 

 

Απφ ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο πεγέο πνπ δηαζέηνπκε κφλν ππνζέζεηο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηηο αλζξσπηζηηθέο ζέζεηο ηνπ Πξσηαγφξα. Ο ίδηνο δελ 

αξλείηαη θαη δελ απνθεξχζζεη θαηεγνξεκαηηθά ηηο ηαμηθέο ή ηηο θπιεηηθέο 
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δηαθξίζεηο. Χζηφζν, θαίλεηαη ζηα θείκελά ηνπ λα αληηκεησπίδεη ηνλ άλζξσπν 

γεληθά κε κηα επξχηεξε αληίιεςε· δειαδή «δε ιέεη ξεηά Έιιελεο ή βάξβαξνη, 

αιιά κηιάεη κε ηε γιψζζα ηνπ κχζνπ, πνπ δε γλσξίδεη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο 

αιιά κφλνλ αλζξψπνπο θαη δψα ζε κηα ζαπκαζηή αξκνλία θαη 

ζπλελλφεζε».271  

Ο πνιηηηζηηθφο κχζνο ηνπ Πξσηαγφξα εληάζζεηαη ζηελ αλζξσπηζηηθή 

παξάδνζε ηεο επηθήο θαη κπζνπιαζηηθήο επνρήο, πξνβάιινληαο ηνλ 

άλζξσπν σο είδνο θαη αληηδηαζηέιινληάο ηνλ απφ ηελ έλλνηα ηνπ γέλνπο 

(ζον).272 Απέλαληη ζηελ πξσηφγνλε θάζε ηνπ αλζξψπνπ, φπνπ ίζρπε ην 

δίθαην ηνπ κρείττονος, ν ζνθηζηήο δίλεη έκθαζε ζην ζηάδην εθείλν εμέιημεο 

ηνπ αλζξψπνπ πνπ δηαδέρζεθε ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηεο αγξηφηεηαο.273 Καη 

ζηε ζθέςε ηνπ ζνθηζηή, ζηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν ηνπ πνιηηεηαθνχ βίνπ ηνπ 

αλζξψπνπ, θπιεηηθέο θαη ηαμηθέο δηαθξίζεηο, φπσο Ἕλληνες-βάρβαροι, 

εὐγενεῖς-δυσγενεῖς, πλούσιοι-πένητες, θαίλεηαη φηη δελ πθίζηαληαη·274 γηαηί ν 

αλζξσπηζκφο ηνπ Πξσηαγφξα δε δηαηξνχζε, αιιά αληίζεηα έλσλε ηνπο 

αλζξψπνπο.275 ηνλ πνιηηηζηηθφ κχζν ε ζετθή ζπγγέλεηα ηνπ αλζξψπνπ 

δηαθνξνπνηεί ηνλ άλζξσπν απφ ηα δψα θαη ηειηθά απηφο ζψδεηαη ράξε ζην 

δψξν ηνπ Γία, ηελ πνιηηηθή ηέρλε. Ζ εληνιή ηνπ Γία ζηνλ Δξκή λα δσξίζεη ηελ 

πνιηηηθή αξεηή ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο είλαη δεισηηθή ηεο ελφηεηαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ γέλνπο· ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη έκκεζα 
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απνηειεί θήξπγκα πνιηηηθήο ηζφηεηαο γηα ηελ αλζξψπηλε θνηλφηεηα.276 

Δπνκέλσο, ράξε ζηελ αἰδὦ θαη ζηε δίκην ν Πξσηαγφξαο επηρεηξεί λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ εζηθή ηζφηεηα, ζεκέιην ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο θαη λα 

ζπλδέζεη ην πεπξσκέλν ηνπ αλζξψπνπ κε εθείλν ηεο θνηλφηεηαο.277 Ζ 

πνιηηηθή ηέρλε πξέπεη λα απνηειεί θνηλφ θηήκα φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη 

φρη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ή πξνλφκην κηαο νξηζκέλεο θνηλσληθήο ηάμεο.278 

Γηαηί «ε ηέρλε ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ηα θηεξά ησλ πνπιηψλ ή ηα γξήγνξα 

πφδηα ηνπ ιαγνχ, είλαη κέξνο ηεο ηζνλνκίαο ηεο πιάζεο, ε νπνία δηαζθαιίδεη 

ηελ επηβίσζε ζε φια ηα είδε»·279 ζπλεπψο, τὸ ἀνθρώπων γένος280 έρεη θνηλέο 

ξίδεο ζ’ απηήλ. 

 Ζ πξνδηάζεζε, επνκέλσο, θαη ε ηθαλφηεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ λα 

απνθηήζνπλ ηελ πνιηηηθή αξεηή δελ εμαξηάηαη απφ ηελ επγεληθή θαηαγσγή, 

αιιά απνξξέεη απφ ηελ ηδέα ηεο θνηλήο θαηαβνιήο θαη ηεο ηζνκνηξίαο πνπ 

δηδάζθεη ν πνιηηηζηηθφο κχζνο. Πξνπαληφο απαηηείηαη παηδεία, ηθαλφηεηα θαη 

εμάζθεζε. Έηζη, απνδεηθλχεηαη πνιιέο θνξέο φηη ηα παηδηά ησλ μάλιστα 

δυναμένων ή ησλ πλουσιοτάτων281 δε δηαζέηνπλ θάπνηα θιεξνλνκεκέλε 

θπζηθή αλσηεξφηεηα πνπ λα δηθαηνινγεί φηη ε ηθαλφηεηα δηαλεκφηαλ ζε 

θιεξνλνκηθή βάζε.282 Σνχην δηαπηζηψλεηαη θαη ζην ξφιν πνπ παίδεη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ θαζελφο λα κάζεη θαη λα απνθηήζεη κία ηερληθή δεμηφηεηα, φπσο 

ηελ ηέρλε ηεο εθκάζεζεο ηνπ απινχ. Ο Πξσηαγφξαο δελ αλαγλσξίδεη θαλέλα 

θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα ζηελ εθκάζεζε ηεο απιηθήο, αθνχ ην ηαιέλην θαη ε 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ αλαδεηθλχνπλ έλαλ 

θαιφ απφ έλαλ θαθφ απιεηή θαη φρη ε θνηλσληθή θαηαγσγή: εἰ οὗν οὕτω καὶ ἐν 

αὐλήσει *<+ οἴει ἄν τι *<+ τὦν ἀγαθὦν αὐλητὦν ἀγαθοὺς αὐλητὰς τοὺς 
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ὑεῖς γίγνεσθαι ἥ τὦν φαύλων; οἶμαι μὲν οὔ *<+ καὶ πολλάκις μὲν ἀγαθοὖ 

αὐλητοὖ φαὖλος ἅν ἀπέβη, πολλάκις δ᾽ ἅν φαύλου ἀγαθός.283 

Δπνκέλσο, ε ζθέςε ηνπ Πξσηαγφξα είλαη αλνηρηή, δηφηη δελ πεξηνξίδεηαη 

ζ’ έλα κέξνο ησλ αλζξψπσλ αιιά μεπεξλά ηνλ ζηελφ νξίδνληα ηεο πφιεο-

θξάηνπο· θαη κε ηε γιψζζα ηνπ κχζνπ ν ζνθηζηήο πεηπραίλεη λα απνβάιιεη ηηο 

θνηλσληθέο θαη θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο ηεο επνρήο ηνπ θαη έηζη ην κήλπκα 

πνπ ζέιεη λα πξνβάιεη γίλεηαη δηαλζξψπηλν, είλαη κήλπκα ηζφηεηαο θαη 

ελφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. 

 

1.2. ΑΝΧΝΤΜΟ ΙΑΜΒΛΙΥΟΤ 

 

ηνλ θχθιν ηνπ Πξσηαγφξα  θηλείηαη θαη  ν Αλψλπκνο ηνπ Νενπιαησληθνχ 

Ηάκβιηρνπ. Τπνζηεξηθηήο ησλ ηδεσδψλ ηεο δηθαηνζχλεο θαη πνιέκηνο ηεο 

ηπξαλλίδαο ππεξαζπίδεηαη ην λφκν, κε ην ζθεπηηθφ, φηη, ζην βαζκφ πνπ νη 

άλζξσπνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα δνπλ ζε θνηλσλίεο, ε χπαξμε ηνπ λφκνπ 

απνηειεί γη’ απηνχο θπζηθή αλαγθαηφηεηα. Καη ε παηδεία ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ραξαθηήξα ιεηηνπξγεί ζηνλ Αλψλπκν σο παηδεία πξνο ην λφκν.284 

H θαηάθηεζε ηεο επηηπρίαο ζηε δσή, θαηά ηνλ Αλψλπκν ηνπ Ηάκβιηρνπ, 

απνηειεί ζπλδπαζκφ δχν πξνυπνζέζεσλ: πξσηίζησο αθνξά πξνυπνζέζεηο 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ ηχρε θαη δεπηεξεπφλησο πξνυπνζέζεηο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ απηφλνκε αλζξψπηλε δξάζε. ηελ ηχρε νθείιεηαη ν 

εμνπιηζκφο ηνπ αλζξψπνπ κε θπζηθά ραξίζκαηα θαη ζηε βνχιεζε ηνπ 

αλζξψπνπ γηα δηαξθή εζηθή θαη αηνκηθή βειηίσζε νθείιεηαη ε εθδήισζε 

επηζπκίαο γηα ηελ αξεηή:285 Φὖναι μὲν πρὦτον δεῖν, καὶ τοὖτο μὲν τῆ τύχῃ 

ἀποδεδόσθαι, τὰ δὲ ἐπ' αὐτ ἤδη τ ἀνθρώπῳ τάδε εἶναι, ἐπιθυμητὴν 
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γενέσθαι τὦν καλὦν καὶ ἀγαθὦν φιλόπονόν τε καὶ πρῳαίτατα μανθάνοντα 

καὶ πολὺν χρόνον αὐτοῖς συνδιατελοὖντα.286 πλεπψο, νη έκθπηεο ηδηφηεηεο 

ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη λα ζπλεπηθνπξνχληαη θαη απφ ηηο απαξαίηεηεο 

επίθηεηεο ηδηφηεηεο θαη ηφηε κφλν αλ θαηνξζψζεη θαλείο λα γίλεη θάηνρφο ηνπο, 

νηηδήπνηε θη αλ πξνζπαζήζεη, ἀνυπέρβλητον γίγνεται τοὖτο.287   

Ζ αξεηή, ινηπφλ, απνηειεί έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ θαηαθηάηαη κφλν 

κε επίπνλε, ζπζηεκαηηθή θαη καθξνρξφληα πξνζπάζεηα. Ζ θάζε αξεηή, 

σζηφζν, δηθαηψλεηαη εζηθά κφλν εθφζνλ εἰς ἀγαθὰ καὶ νόμιμα 

καταχρσθαι·288 Αλ, φκσο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα άδηθεο θαη παξάλνκεο πξάμεηο 

ην απνηέιεζκα ζα είλαη πην θαηαζηξνθηθφ απφ φ ηη ζα ήηαλ, αλ δελ ππήξρε 

θαζφινπ: εἰ δὲ εἰς ἄδικά τε καὶ ἄνομα χρήσεταί τις τ ὑπάρχοντι ἀγαθ, 

πάντων κάκιστον (εἶναι) τὸ τοιοὖτον καὶ ἀπεῖναι κρεῖσσον αὐτὸ ἥ 

παρεῖναι.289 Ζ ηέιεηα θαη πην νινθιεξσκέλε κνξθή ηεο αξεηήο 

πξαγκαηψλεηαη κέζσ ησλ επεξγεηεκάησλ θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ· γηαηί, φπνηνο δξα γηα ην θνηλφ θαιφ, 

είλαη θάηνρνο ηεο αξεηήο: Τόν τε αὗ ἀρετς ὀρεγόμενον τς συμπάσης 

σκεπτέον (εἶναι), ἐκ τίνος ἅν λόγου ἥ ἔργου ἄριστος εἴη· τοιοὖτος δ΄ ὰν εἴη ὁ 

πλείστοις ὠφέλιμος ὤν.290 Καη απηή ε επεξγεζία δελ εληνπίδεηαη ζε 

θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε πιηθά θίλεηξα, αιιά ε πξέπνπζα 

θαη ε ζχκθσλε κε ηελ αξεηή επεξγεζία έγθεηηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ραξηζκάησλ ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ λφκνπ θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο:291 Πὦς ἅν οὗν δή τις μὴ χρήματα νέμων ἀλλὰ ἄλλῳ δή τινι 

τρόπῳ εὐποιητικὸς ἅν εἴη ἀνθρώπων, καὶ ταὖτα μὴ σὺν κακίᾳ ἀλλὰ σὺν 
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ἀρετῆ; *<+ Ὧδε οὗν ἔσται τοὖτο, εἰ τοῖς νόμοις τε καὶ τ δικαίῳ 

ἐπικουροίη·292 γηαηί ν λφκνο θαη ην δίθαην, ζχκθσλα κε ην ζνθηζηή, 

ζπλεπηθνπξνχλ ζηελ ελφηεηα ελφο πνιηηηθνχ νξγαληζκνχ ή θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη έηζη δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε θαη ε επηβίσζε ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ θαη ηεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο: τοὖτο γὰρ τάς τε πόλεις καὶ τοὺς 

ἀνθρώπους τὸ συνοικίζον καὶ τὸ συνέχον.293  

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ Αλψλπκν, δελ ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπκθνξά, 

κακία τε καὶ βλάβη,294 απφ ην λα ζεσξείηαη σο αξεηή ην αμίσκα ηεο 

ππεξίζρπζεο κέζσ ηεο πιενλεμίαο, ελψ ε ζεψξεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ λφκνπ 

σο δεηιία:295 Ἔτι τοίνυν οὐκ ἐπὶ πλεονεξίαν ὁρμν δεῖ, οὐδὲ τὸ κράτος τὸ ἐπὶ 

τῆ πλεονεξίᾳ ἡγεῖσθαι ἀρετὴν εἶναι, τὸ δὲ τὦν νόμων ὑπακούειν δειλίαν·296 

Ζ ππαθνή ζηνπο λφκνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

θνηλσληθή δσή θαη ηνχην απνηειεί βηνινγηθή επηινγή· δηφηη γηα ιφγνπο 

επηβίσζεο νη άλζξσπνη απνθάζηζαλ λα απνδερηνχλ ηελ έληαμή ηνπο ζε 

θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο, εκθνξνχκελνη απφ πλεχκα ηζφηεηαο θαη 

νκαδηθφηεηαο, θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζηελ ηήξεζε ελφο θνηλσληθνχ 

ζπκβνιαίνπ ζπκκαρψληαο κε ηνπο λφκνπο θαη ην δίθαην: Εἰ γὰρ ἔφυσαν μὲν οἱ 

ἄνθρωποι ἀδύνατοι καθ' ἕνα ζν, συνλθον δὲ πρὸς ἀλλήλους τῆ ἀνάγκῃ 

εἴκοντες [<]  τοῖς μὲν νόμοις συμμαχὦν καὶ τ δικαίῳ.297  

 Ο Αλψλπκνο, επίζεο, επηζεκαίλεη φηη κία αλζξψπηλε θνηλφηεηα ζηελ 

νπνία βαζηιεχεη ε αλνκία είλαη κεγαιχηεξε ζπκθνξά απφ ην λα δνχζαλ νη 

άλζξσπνη κφλνη θαη δηαζθνξπηζκέλνη: σὺν ἀλλήλοις δὲ εἶναι αὐτοὺς κἅν 

ἀνομίᾳ διαιτσθαι οὐχ οἷόν τε (μείζω γὰρ αὐτοῖς ζημίαν <ἅν> οὕτω 
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γίγνεσθαι ἐκείνης τς κατὰ ἕνα διαίτης).298 Δπνκέλσο, ν λφκνο θαη ε 

δηθαηνζχλε πξέπεη λα ππεξέρνπλ· έηζη, ζην δίπνιν νόμῳ-φύσει ν ζνθηζηήο 

ππνζηεξίδεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ λφκνπ θαη κάιηζηα ηε φύσει ηαχηηζή ηνπ 

κε ην δίθαην· γηαηί ε δχλακε ησλ λφκσλ ζπλεπάγεηαη ηε θχζε θαη ε 

αλαγθαηφηεηα χπαξμήο ηνπο επηβάιιεηαη απφ απηήλ, θαζψο ζ’ απηήλ 

εληνπίδεηαη ν  θνηλσληθφο δεζκφο πνπ ππαγνξεχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

λφκνπ: τὸν τε νόμον καὶ τὸ δίκαιον ἐμβασιλεύειν τοῖς ἀνθρώποις καὶ οὐδαμῆ 

μεταστναι ἅν αὐτά· φύσει ἰσχυρὰ ἐνδεδέσθαι ταὖτα.299  

Αθφκε θαη αλ κπνξνχζε λα ππάξμεη θάπνηνο ππεξάλζξσπνο, ν νπνίνο δε 

ζα είρε ηελ αλάγθε ηεο ρξήζεο ηνπ λφκνπ, αθφκε θαη απηφο δε ζα άληερε θαη 

δε ζα κπνξνχζε λα επηβιεζεί ζηελ θνηλσλία, αλ πξνεγνπκέλσο δελ 

απνδερφηαλ ην λφκν: Εἰ μὲν δὴ γένοιτό τις ἐξ ἀρχς φύσιν τοιάνδε ἔχων, 

ἄτρωτος τὸν χρὦτα ἄνοσός τε καὶ ἀπαθὴς καὶ ὑπερφυὴς καὶ ἀδαμάντινος τό 

τε σὦμα καὶ τὴν ψυχήν, τ τοιούτῳ ἴσως ἄν τις ἀρκεῖν ἐνόμισε τὸ ἐπὶ τῆ 

πλεονεξίᾳ κράτος (τὸν γὰρ τοιοὖτον τ νόμῳ μὴ ὑποδύνοντα δύνασθαι 

ἀθον εἶναι), οὐ μὴν ὀρθὦς οτος οἴεται.300 Ζ αδπλακία ηνπ, επνκέλσο, ζα 

ήηαλ εκθαλήο, γηαηί φινη νη άιινη ζα ζπζπεηξψλνληαλ ελαληίνλ ελφο ηέηνηνπ 

αλζξψπνπ θαη κε ην πιενλέθηεκα ηεο αξηζκεηηθήο ππεξνρήο θαη ηεο νξζήο 

δηνίθεζεο, είηε ιφγσ ηεο επηδεμηφηεηαο είηε ηεο δχλακεο, ζα ππεξηεξνχζαλ 

ηειηθά απέλαληί ηνπ θαη ζα έβγαηλαλ ληθεηέο: ἄλλως δὲ οὐκ ἅν διαμένοι. 

Δοκεῖν γὰρ ἅπαντας τοὺς ἀνθρώπους τ τοιούτῳ φύντι πολεμίους 

κατασταθέντας διὰ τὴν ἑαυτὦν εὐνομίαν καὶ τὸ πλθος ἥ τέχνῃ ἥ δυνάμει 
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ὑπερβαλέσθαι ἅν καὶ περιγενέσθαι τοὖ τοιούτου ἀνδρός.301 Ζ θαηαμίσζε, 

ινηπφλ, ηνπ δηθαίνπ πξνυπνζέηεη ηελ έλσζε ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο· ε 

θνηλσληθή απηή έλσζε, δεκνθξαηηθά δνκεκέλε, απνηειεί ηε κφλε 

ζπκθέξνπζα γηα ην άηνκν δχλακε, γηαηί επηηξέπεη ηελ χπαξμε ζπιινγηθψλ 

θαλφλσλ ηέηνησλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή.302 Δπνκέλσο, ε 

αηνκηθή δχλακε απνδεηθλχεηαη, θαηά ηνλ Αλψλπκν, ππνδεέζηεξε ηεο 

ζπιινγηθήο· θαη ε ζπιινγηθή δχλακε είλαη ε πξαγκαηηθή δχλακε πνπ 

επηβάιιεηαη διά τε τοὖ νόμου καὶ διὰ τὴν δίκην.303 

Δπηπξνζζέησο, ν ζνθηζηήο δίλεη παξαδείγκαηα απφ ηελ πξαγκαηηθή 

πνιηηεηαθή δσή, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρηεί φηη ἡ μὲν εὐνομία ἄριστον εἴη καὶ 

κοινῆ καὶ ἰδίᾳ, ἡ ἀνομία δὲ κάκιστον·304 θαη ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ επλνκία 

θαη ηελ αλνκία επλνεί ηελ επλνκία, θαζψο κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα 

απνξξένπλ απφ απηήλ, ελψ ε αλνκία παξάγεη κφλν αξλεηηθά. Σα αγαζά, 

ινηπφλ, ηεο επλνκίαο ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθεθαιαησζνχλ σο εμήο: Ζ επλνκία 

δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ πξνσζνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ελφο 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο. Ζ εκπηζηνζχλε πνπ αλαπηχζζεηαη 

αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο δηεπθνιχλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ ρξήκαηνο, ἐὰν 

καὶ ὀλίγα ᾖ ἐξαρκεῖ.305 Καη ε αιιειεγγχε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

θαθφηπρνη θησρνί δέρνληαη βνήζεηα απφ ηνπο θαιφηπρνπο πινχζηνπο,306 νη 
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νπνίνη απνιακβάλνπλ ηελ θαιή ηνπο ηχρε ζε ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη 

αλεπηβνχιεπηα: τούς τε γὰρ εὐτυχοὖντας ἀσφαλεῖ αὐτῆ χρσθαι καὶ 

ἀνεπιβουλεύτῳ, τούς τε αὗ δυστυχοὖντας ἐπικουρεῖσθαι ἐκ τὦν 

εὐτυχούντων διὰ τὴν ἐπιμειξίαν καὶ τὴν πίστιν ἅπερ ἐκ τς εὐνομίας 

γίγνεται.307 Δπίζεο, νη άλζξσπνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαζεζηψο 

επλνκίαο δελ εκπιέθνληαη ζε πνιηηηθέο δηακάρεο θαη κπνξνχλ λα αθνζησζνχλ 

δεκηνπξγηθά θαη απεξίζπαζηα εἰς δὲ τὰ ἔργα τς ζως.308 ιεο απηέο νη 

ζπλζήθεο δηαζθαιίδνπλ ηε γαιήλε θαη ηελ ειπίδα, πνπ δηαηεξνχληαη αθέξαηεο 

ζηνπο αλζξψπνπο θαη φηαλ είλαη μχπληνη θαη φηαλ θνηκνχληαη: Εἴς τε αὗ τὸν 

ὕπνον ἰοὖσιν *<+ ἀφόβους μὲν καὶ ἄλυπα μεριμνὦντας ἔρχεσθαι εἰς αὐτόν, 

γιγνομένους δὲ ἀπ' αὐτοὖ ἕτερα τοιαὖτα πάσχειν.309  

Αληίζεηα, ε αλνκία επζχλεηαη γηα ηελ επηθξάηεζε δηακεηξηθά αληίζεησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ππξνδνηεί ηηο πξνζηξηβέο θαη ππνζάιπεη ηηο θνηλσληθέο 

ζπγθξνχζεηο: Ζ αλνκία επλνεί ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ηελ θαθεληξέρεηα θαη 

ην θζφλν ελαληίσλ φζσλ απνιακβάλνπλ ηελ θαιή ηνπο ηχρε. Δπίζεο, κε ηελ 

αλνκία ε νκαιή θπθινθνξία ηνπ ρξήκαηνο δηαθφπηεηαη κε απνηέιεζκα ν 

πινχηνο λα ζπζζσξεχεηαη ζηα ρέξηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ θαη λα παξακέλεη 

αλαμηνπνίεηνο, δπζρεξαίλνληαο έηζη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο· γηαηί ε 

απνζεζαχξηζε ηνπ πινχηνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο παξαγσγηθήο εξγαζίαο. 

Έηζη νη άλζξσπνη δελ επηδίδνληαη ζηε δεκηνπξγηθή εξγαζία θαη θαηαπηάλνληαη 

κε αλνχζηα έξγα, φπσο νη πνιηηηθέο δηακάρεο: Ἄσχολοι μὲν πρὦτον οἱ 

ἄνθρωποι πρὸς τὰ ἔργα γίγνονται καὶ ἐπιμελοὖνται τοὖ ἀηδεστάτου, 

πραγμάτων ἀλλ' οὐκ ἔργων, τά τε χρήματα δι' ἀπιστίαν καὶ ἀμειξίαν 

ἀποθησαυρίζουσιν ἀλλ' οὐ κοινοὖνται, καὶ οὕτως σπάνια γίγνεται, ἐὰν καὶ 

πολλὰ ᾖ.310 Αθφκε, ε αλνκία ζπληζηά ηελ θχξηα αηηία απφ ηελ νπνία 

εθπνξεχνληαη ηφζν ἡ οἰκεία στάσις φζν θαη ὅ πόλεμος ἔξωθεν, γεγνλφο πνπ 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δσή ησλ αλζξψπσλ: Ὅ τε πόλεμος ἔξωθεν μλλον 
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ἐπάγεται καὶ ἡ οἰκεία στάσις ἀπὸ τς αὐτς αἰτίας.311 Γηαηί ηνχηε επηηείλεη ηηο 

δηακάρεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, κε ζπλέπεηα ζε θαζεζηψο αλνκίαο θαη 

ηαξαρψλ ε θαινηπρία λα γίλεηαη αληηθείκελν επηβνπιήο, ελψ νη άλζξσπνη 

δηαθαηέρνληαη δηαξθψο απφ θνβίεο κεξηκλψληαο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο: ἐν τε 

πράγμασι συμβαίνει καθεστάναι ἀεὶ διὰ ἐπιβουλὰς τὰς ἐξ ἀλλήλων, δι' 

ἅσπερ εὐλαβουμένους τε διατελεῖν καὶ ἀντεπιβουλεύοντας ἀλλήλοις·312 θαη 

νη θνβίεο νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ παληθφ, θαζψο ἐπὶ μνήμας κακὦν 

ἐξαπιναίους ἄγειν.313  

Σέινο, απφ ηελ αλνκία πεγάδεη θαη ην αλαπφδξαζην δεηλφ ηεο ηπξαλλίαο, 

ην νπνίν εμίζνπ θινλίδεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή· θη απηφ ζπκβαίλεη φηαλ 

ἅπαντες ἐπὶ κακίαν τράπωνται.314 Τπεχζπλνο, φκσο, γηα ηελ ηπξαλλία δελ 

είλαη ε βία ηνπ ηπξάλλνπ, αιιά νη ίδηνη νη άλζξσπνη πνπ πεξηθξφλεζαλ θαη 

θαηαπάηεζαλ ηνπο λφκνπο· επνκέλσο, ν ηχξαλλνο, θαηά ηνλ Αλψλπκν, είλαη 

γλήζην ηέθλν ηεο αλνκίαο ε νπνία πξνζηαηεχεη ηα ηδηνηειή ηνπ ζπκθέξνληα ζε 

αληίζεζε κε ηελ επλνκία πνπ πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ. Γίνεται 

δὲ καὶ ἡ τυραννίς [<] οὐκ ἐξ ἄλλου τινὸς ἥ ἀνομίας. Οἴονται δέ τινες τὦν 

ἀνθρώπων, [<] τύραννον ἐξ ἄλλου τινὸς καθίστασθαι [<] οὐκ αὐτοὺς 

αἰτίους ὄντας, ἀλλὰ βιασθέντας ὑπὸ τοὖ κατασταθέντος τυράννου, οὐκ 

ὀρθὦς ταὖτα λογιζόμενοι [<] πὦς γὰρ ἅν ἄλλως εἰς ἕνα μοναρχία 

περισταίη, εἰ μὴ τοὖ νόμου ἐξωσθέντος τοὖ τ πλήθει συμφέροντος;315 Ο 

ηχξαλλνο ζα επηρεηξήζεη είηε λα επηβάιιεη απφιπηε ηξνκνθξαηία ζε βάξνο ηνπ 

ιανχ πξνθεηκέλνπ λα θαηαξγήζεη ην λφκν θαη ηε δηθαηνζχλε, είηε, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνο, λα μεγειάζεη ην ιαφ 

παξηζηάλνληαο ηάρα ηνλ ππεξέηε ηνπ λφκνπ: Δεῖ γὰρ τὸν ἄνδρα τοὖτον, ὃς 

τὴν δίκην καταλύσει καὶ τὸν νόμον [<] ἀφαιρήσεται, ἀδαμάντινον γενέσθαι, 

[<] εἷς ὥν παρὰ πολλὦν· σάρκινος δὲ καὶ ὅμοιος τοῖς λοιποῖς γενόμενος 
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ταὖτα μὲν οὐκ ἅν δυνηθείη ποισαι, τἀναντία δὲ ἐκλελοιπότα καθιστὰς 

μοναρχήσειεν ἄν· διὸ καὶ γιγνόμενον τοὖτο ἐνίους τὦν ἀνθρώπων 

λανθάνει.316  

πλεπψο, θαηά ηνλ Αλψλπκν, ρσξίο ηα αγαζά ηνπ λφκνπ θαη ηεο 

πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο νη άλζξσπνη αηνκηθά θαη ρσξίο αιιεινβνήζεηα δε ζα 

κπνξνχζαλ λα επηβηψζνπλ· θαη ε ηήξεζε ηεο επλνκίαο απνηειεί πξνυπφζεζε 

γη’ απηνχο πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ ηα εγσηζηηθά θαη θζνλεξά ηνπο πάζε 

θαη λα επηδνζνχλ ζε εηξεληθά θαη γαιήληα έξγα πνπ πξνάγνπλ ηελ αλζξψπηλε 

θχζε. Γηαθνξεηηθά ε πεξηθξφλεζε ησλ λφκσλ γελλά ηελ αλνκία θαη ε αλνκία 

είλαη ην φπιν ηνπ ηπξάλλνπ πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαηά 

ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ. 

 

1.3. Φεπδν-Γεκνζζέλεο 

 

Τπεξαζπηζηήο ηνπ λφκνπ δειψλεη ν αλψλπκνο ζπγγξαθέαο ηνπ 4νπ αη. 

π.Υ. πνπ έγξαςε ην έξγν Κατ' Ἀριστογείτονος. Δληάζζεηαη θη απηφο ζηελ 

νκάδα ησλ δηαλνεηψλ πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηηο ζνθηζηηθέο ζέζεηο θαη 

ζπκκεηείραλ ζην δηάινγν ζρεηηθά κε ην νόμῳ θαη φύσει δίθαην παίξλνληαο 

επζαξζψο ην κέξνο ηνπ λφκνπ.  

χκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, θάζε αλζξψπηλε θνηλσλία φύσει καὶ νόμοις 

διοικεῖται,317 θαη, επεηδή ε δσή ησλ αλζξψπσλ επηδεηεί ην τεταγμένον, ηνχην 

ην παξέρεη ν λφκνο. Ζ δηαπίζησζε απηή απνδεηθλχεηαη σο εμήο: Αλ 

ζπγθξηζνχλ νη δχν απηέο θπξίαξρεο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή δπλάκεηο, δειαδή 

ε φύσις θαη ν νόμος, παξαηεξείηαη φηη ν λφκνο εθθξάδεη ζηηο αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο ην νξηζκέλν θαη ζηαζεξφ ζηνηρείν πνπ επηδηψθεη ην δίθαην. Αληίζεηα ε 

θχζε εθθξάδεη ην πνηθηιφκνξθν θαη ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν πνπ πνιιέο θνξέο 

νδεγεί ζηε δηαθζνξά· αληηπαξαηίζεληαη, ινηπφλ, ηα ζπζηαηηθά ηεο φύσεως θαη 

ηνπ νόμου, ε αηαμία κε ηελ επηαμία, ε αηνκηθφηεηα κε ηελ θαζνιηθφηεηα. Καη ε 

ζχγθξηζε, ζχκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, επλνεί ην λφκν, αθνχ ε νκαιφηεηα πνπ 
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ραξίδνπλ νη λφκνη, παξφηη νη λφκνη απνηεινχλ ζπλζήθε,318 είλαη πξνηηκφηεξε 

απφ ηελ αλσκαιία, ηελ αλαξρία θαη ηελ αλαζθάιεηα πνπ δηέπνπλ ηε θχζε: 

τούτων δ’ ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον καὶ κατ’ ἄνδρ’ ἴδιον τοὖ ἔχοντος, οἱ δὲ 

νόμοι κοινὸν καὶ τεταγμένον καὶ ταὐτὸ πσιν. ἡ μὲν οὗν φύσις, ἅν ᾖ πονηρά, 

πολλάκις φαὖλα βούλεται· [<] οἱ δὲ νόμοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ 

συμφέρον βούλονται.319 Δπηπιένλ, έλαο λφκνο πνπ ππφζρεηαη πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή ηζφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη, ηφηε 

ν λφκνο απνδεηθλχεηαη κοινὸν τοὖτο πρόσταγμα *<+ πσιν ἴσον καὶ ὅμοιον, 

πνπ αμίδεη ηελ ππαθνή ησλ πνιηηψλ, καὶ τοὖτ’ ἔστι νόμος.320 

Ο λφκνο, εμάιινπ, είλαη ξπζκηζηήο ηεο αλζξψπηλεο δσήο321 θαη 

επηβάιιεηαη ε ππαθνή ζ’ απηνχο γηα ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο ιφγνπο: α. Ο 

λφκνο είλαη απνηέιεζκα απνθάιπςεο θαη πξνζθνξάο απφ ηνπο ζενχο. β. Ο 

λφκνο είλαη απνηέιεζκα απφθαζεο απφ ζνθνχο αλζξψπνπο κε ζηφρν ηε 

δηφξζσζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε εθνχζησλ ή αθνχζησλ ζθαικάησλ. γ. Ο 

λφκνο είλαη ε ζπλέπεηα κηαο θνηλήο ζπκθσλίαο κε θαζνιηθφ θχξνο: ᾧ πάντας 

πείθεσθαι προσήκει διὰ πολλά, καὶ μάλισθ’ ὅτι πς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν 

καὶ δὦρον θεὦν, δόγμα δ’ ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπανόρθωμα δὲ τὦν 

ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων, πόλεως δὲ συνθήκη κοινή, καθ’ ἣν 
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πσι προσήκει ζν τοῖς ἐν τῆ πόλει.322 Γίλεηαη, ινηπφλ, ιφγνο, απφ ην 

ζπληάθηε ηνπ έξγνπ, γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο πξνέιεπζεο ηνπ λφκνπ: 

ην ζετθφ δίθαην, ην ζεηφ δίθαην θαη ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην. Οη ηξεηο απηέο 

εθδνρέο πξνέιεπζεο ηνπ λφκνπ δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε φηη είλαη 

αληηθαηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη άξα αλαπφθεπθηα ε κία αλαηξεί ηελ άιιε. Ζ 

αληίθαζε απηή, φκσο, αίξεηαη, αλ ιεθζεί ππφςε ην ηδενινγηθφ πλεχκα ηεο 

επνρήο, φπνπ κπνξνχζαλ λα ζπκβαδίζνπλ θαη λα ζπγρσξέζνπλ θαη ηα δψξα 

ησλ ζεψλ θαη νη απνθάζεηο ησλ ζνθψλ αλζξψπσλ, ρσξίο θαζφινπ ηνχην λα 

θαίλεηαη αληηθαηηθφ ζηνλ αξραίν Έιιελα.323 

Δπίζεο, ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

ζεζπίδνληαη φινη νη λφκνη είλαη δχν: Αθελφο, γηα λα κε δηαπξάηηεη θαλείο 

θαλέλα αδίθεκα θαη αθεηέξνπ, δηφηη ε ηηκσξία πνπ πθίζηαληαη φζνη 

δηαπξάηηνπλ αδηθήκαηα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο απνθπγή γηα ηνπο 

ππφινηπνπο, ψζηε απηνί λα γίλνληαη θαιχηεξνη κε ηνλ παξαδεηγκαηηζκφ·324 ε 

ηηκσξία, άξα, πνπ επηβάιιεη ν λφκνο, ιεηηνπξγεί σο αξλεηηθή ελίζρπζε πνπ 

κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο άδηθσλ πξάμεσλ θαη ε θνηλσλία, επνκέλσο, δε ζα 

άγεηαη θαη δε ζα θέξεηαη απφ ηα ηεξηίπηα ηεο θχζεο ηνπ θαζελφο: Δυοῖν γὰρ 

ὄντοιν, ὧ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Ὠν ἕνεκα πάντες τίθενται οἱ νόμοι, τοὖ τε μηδένα 

μηδὲν ὃ μὴ δίκαιόν ἐστι ποιεῖν, καὶ τοὖ τοὺς παραβαίνοντας ταὖτα 

κολαζομένους βελτίους τοὺς ἄλλους ποιεῖν.325 

Δπνκέλσο, θαηά ηνλ Φεπδν-Γεκνζζέλε, ην εχινγν ζπκπέξαζκα πνπ 

εμάγεη ε παξαπάλσ αλάιπζε ζηνλ θαζέλα είλαη φηη κφλν νη λφκνη θαη κφλν ε 

θαζνιηθή ππαθνή ζ’ απηνχο δηαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, θαζψο επηηξέπνπλ ηε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, θαη εγγπψληαη ηελ νξζή 

                                                           
322

 Δθμοςκζνθσ, Κατ' Ἀριστογείτονος Α, 16. 

323
 Κατά τον Guthrie, «για τον  Ακθναίο του 5ου αιϊνα, που ςεβόταν ακόμθ τισ παραδόςεισ τθσ 

φυλισ του, ο καλόσ νόμοσ ιταν δϊρο τθσ κείασ πρόνοιασ, που εκφραηόταν με τισ αποφάςεισ των 

ςοφϊν πολιτικϊν και επικυρωνόταν με τθ ςυγκατάκεςθ ολόκλθρθσ τθσ πόλθσ». Guthrie 2014, 108. 

324
 Ρρβ. τθν ζννοια τθσ παραδειγματικισ ποινισ ςτον Ρρωταγόρα. Ρλάτων, Πρωταγόρασ, 324b. 

325
 Δθμοςκζνθσ, Κατ' Ἀριστογείτονος Α, 17. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D0&prior=o)/ntoin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fndres&la=greek&can=a%29%2Fndres0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29aqhnai%3Doi&la=greek&can=*%29aqhnai%3Doi0&prior=a)/ndres


79 
 

δηαθπβέξλεζε θαη αζθάιεηα ηεο πφιεο.326 Οη δχν έλλνηεο, ινηπφλ, λφκνο θαη 

δεκνθξαηία αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη αιιεινυπνζηεξίδνληαη· δηφηη ε 

εθαξκνγή ησλ λφκσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ επηβίσζε ηεο 

δεκνθξαηίαο:327 εἰ γάρ τις ὑμὦν ἐξετάσαι βούλεται τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ αἴτιον καὶ 

τὸ ποιοὖν τὴν βουλὴν συλλέγεσθαι, τὸν δμον εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀναβαίνειν, 

τὰ δικαστήρια πληροὖσθαι, τὰς ἕνας ἀρχὰς ταῖς νέαις ἑκούσας ὑπεξιέναι, 

καὶ πάντα δι᾽ Ὠν ἡ πόλις οἰκεῖται καὶ σῴζεται γίγνεσθαι, τοὺς νόμους 

εὑρήσει τούτων αἰτίους καὶ τὸ τούτοις ἅπαντας πείθεσθαι.328 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, ε θαηάξγεζε ησλ λφκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αραιίλσηε ειεπζεξία ζα νδεγήζεη ζηελ εμαθάληζε ηεο έλλνκεο ηάμεο,329 ζηνλ 

θινληζκφ ησλ ζεκειίσλ ηνπ πνιηηηθνθνηλσληθνχ βίνπ θαη ζηνλ ππνβηβαζκφ ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο ζε κηα πξσηφγνλε ζεξηψδε θαηάζηαζε:330 ἐπεὶ λυθέντων 

γε τούτων, καὶ ἑκάστῳ δοθείσης ἐξουσίας ὅ τι βούλεται ποιεῖν, οὐ μόνον ἡ 

πολιτεία οἴχεται, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ βίος ἡμὦν τοὖ τὦν θηρίων οὐδὲν ἅν 

                                                           
326

 Ρρβ. τθ ςυναντίλθψθ του Κουκυδίδθ ότι θ κοινι ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ 

πολιτείασ, ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, ςτθρίηει τθ δθμοκρατία: μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς νόμους 

πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πσι τὸ ἴσον. Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 2. 37. 

327
 Ρρβ. τθν ταυτόςθμθ αντίλθψθ του Αιςχίνθ ότι, δθλαδι οι νόμοι ςυνδζονται άρρθκτα με τθ 

δθμοκρατία: ἐκεῖνό γε εὗ εἰδώς, ὅτι ἅν διατηρηθὦσιν οἱ νόμοι τῆ πόλει, σῴζεται καὶ ἡ 

δημοκρατία. Αιςχίνθσ, Κατὰ Κτησιφώντος, 6. 

328
 Δθμοςκζνθσ, Κατ' Ἀριστογείτονος Α, 20. 

329
 Ρρβ. τθν άποψθ του Δθμοςκζνθ ότι τα εγκλιματα ςε βάροσ των νόμων πρζπει να κεωροφνται ωσ 

δθμόςια αδικιματα που ςτρζφονται εναντίον του κοινωνικοφ ςυνόλου, οποιοδιποτε και αν είναι το 

κφμα, οπουδιποτε και αν διαπιςτϊνεται: *δεῖ+ καὶ τὰ τὦν νόμων ἀδικήματα κοινὰ νομίζειν, ἐφ᾽ 

ὅτου περ ἅν λαμβάνηται. Δθμοςκζνθσ, Κατὰ Μειδίου, 225. Θ αντίκετθ άποψθ εκφράηεται από 

τον Αντιφϊντα. Αντιφϊν, Β 44. Α2. 

330
 Μαρτυρίεσ για τθν τιρθςθ των νόμων και τθν πολιτιςμικι εξζλιξθ που αυτοί παρζχουν ςτουσ 

ανκρϊπουσ υπάρχουν και ςτο κείμενο τθσ Ὀδύσσειας. Εκεί ζμμεςα αποδοκιμάηονται οι Κφκλωπεσ 

ςαν άνομοι και απολίτιςτοι αφοφ δεν υπακοφουν ςε νόμουσ: Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων 

ἀθεμίστων ἱκόμεθ᾽, οἵ α θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν φυτὸν οὔτ᾽ 

ἀρόωσιν, ἀλλὰ τά γ᾽ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται. Πμθροσ, Ὀδύσσεια, Λ, ςτ. 105-109.  
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διενέγκαι.331 χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπγγξαθέα, φπσο κηα 

πφιε ρσξίο λφκνπο δελ κπνξεί λα ππάξμεη, έηζη θαη ε δεκνθξαηία ρσξίο 

λφκνπο, δελ πθίζηαηαη· θαηαζηξέθεηαη· γηαηί, φηαλ θαηαιχνληαη νη λφκνη, 

θαηαιχεηαη θαη ε δεκνθξαηία. πλεπψο, ν Φεπδν-Γεκνζζέλεο δειψλεη 

πεξίηξαλα ππεξαζπηζηήο ηεο επλνκίαο θαη ηεο ηάμεο, αθνχ, ηειηθά, κφλν ε 

ππαθνή ζηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ ραξίδνπλ νκαιφηεηα θαη αζθάιεηα 

ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο.332 

 

2. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ φύσει δηθαίνπ 

 

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ φύσει δηθαίνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηδσζνχλ θαη σο 

ζεκειησηέο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ. Δθθξάδνπλ κηαλ αληίιεςε ήδε 

θαηαζηαιαγκέλε ζηελ επνρή ηνπο, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο ππνζηεξίδεη, πσο 

νηηδήπνηε έρεη θαζηεξσζεί απφ ηνλ άλζξσπν ζηε δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο έρεη 

απιψο ηζηνξηθή, ζρεηηθή αμία· δηθαησκέλν είλαη κφλν φ ηη θαζνξίδεηαη απφ ηε 

θχζε.333 Γηαηί απηφ πνπ επηθαινχληαη, φζνη ππνζηεξίδνπλ ηα ηδεψδε ηνπ 

θπζηθνχ δηθαίνπ, είλαη ε αληίιεςε φηη ε φύσει θαηάζηαζε έρεη αλψηεξε αμία 

απφ θάζε αλζξψπηλε θαηάζηαζε, ππεξβαίλεη θαη ην λφκν, αθνχ «βαζίδεηαη φρη 

ζε ιαζξαία ή αζπλείδεηα δάλεηα απφ ηνλ κχζν, ή ζε θαηάινηπα ηνπ κχζνπ, 

αιιά ζηελ αλαθάιπςε ηεο ίδηαο ηεο θχζεο».334 

 Αλάκεζα ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ φύσει δηθαίνπ κπνξνχκε λα 

ζπγθαηαιέμνπκε ηνλ Ηππία, ηνλ Αληηθψληα, ηνλ Λπθφθξνλα, ηνλ  Αιθηδάκαληα, 

ηνλ Αληηζζέλε, αιιά θαη ηνλ Φαιέα. Οη ζνθηζηέο απηνί ππεξαζπίδνληαη ηε 

θχζε έλαληη ηνπ λφκνπ, αζθψληαο έληνλε θξηηηθή ζηηο αδηθίεο θαη ζηηο 

αληζφηεηεο πνπ παξάγεη ν λφκνο· ε ζεκαληηθφηεξε, φκσο, ζπκβνιή ηνπο 

ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη πξνβάιινπλ πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε 

άιιν ηε θχζε θαη ηα δηθαηψκαηά ηεο, ηα νπνία ν ζπκβαηηθφο λφκνο θαθνπνηεί· 

                                                           
331

 Δθμοςκζνθσ, Κατ' Ἀριστογείτονος Α, 20. 

332
 Ο ςυγγραφζασ επιτίκεται ςτουσ οπαδοφσ του φυςικοφ δικαίου και ςτισ απόψεισ τουσ για τθν 

προτεραιότθτα τθσ φύσει κατάςταςθσ ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. 

333
 Windelband και Heimsoeth 1991, 88. 

334
 Strauss 1988, 119. 
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επαλαθέξνπλ, ινηπφλ, ζην πξνζθήλην ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηε θχζε θαη ηνλ φύσει άλζξσπν, ζπλδένληαο ηηο 

αλζξσπηζηηθέο αμίεο κε ηα ηδαληθά ηεο θχζεο. Καη νη ππνζηεξηθηέο ηνπ φύσει 

δηθαίνπ επηθξίλνπλ νηηδήπνηε ππνβηβάδεη θαη δελ πξνάγεη ηε δπλακηθή ηεο 

θχζεο, θαηαγγέιινληαο  κε ηνλ πην ακείιηθην ηξφπν ην λφκν θαη ηηο δηαθξίζεηο 

πνπ επηθέξεη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο· γηαηί ν λφκνο δηαθξίλεη ηνπο 

αλζξψπνπο αλάινγα κε ηελ θαηαγσγή, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην θχιν ή ηελ 

νηθνλνκηθή δχλακε. Δπνκέλσο, νη ζνθηζηέο απηνί ζα πξνβάιινπλ ηελ ηζφηεηα 

θαη ηελ νκφλνηα σο ην κφλν φπιν πνπ δηαζέηεη ν ινγηθφο άλζξσπνο, ψζηε λα 

παχζνπλ νη αληζφηεηεο, νη δηαθξίζεηο θαη νη δηρφλνηεο ζην αλζξψπηλν γέλνο.  

 

2.1. Ιππίαο 

 

2.1.1. Οη ζέζεηο ηνπ Ιππία γηα ην θπζηθό θαη ην ζεηό δίθαην 

 

Ο Ηππίαο, φπσο θαη ν Αληηθψλ, ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θπζηθνχ 

έλαληη ηνπ ζεηνχ δηθαίνπ θαη επαηλεί ηε θχζε, ε νπνία θαηαξξίπηεη ηνπο 

δηαρσξηζηηθνχο θξαγκνχο πνπ ν ζπκβαηηθφο λφκνο ζέηεη κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ.335 Χο πξνο ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ λφκνπ, ν 

Ηππίαο αληηπαξαβάιιεη δχν θαηεγνξίεο λφκσλ, δηακεηξηθά αληίζεηνπο 

αλάκεζά ηνπο: ηνπο ζεηνχο λφκνπο  θαη ηνπο άγξαθνπο-ζετθνχο λφκνπο. 

 Απφ ηε κηα κεξηά, ινηπφλ, ππάξρνπλ νη ζεηνί λφκνη απέλαληη ζηνπο 

νπνίνπο θακηά εζηθή ππνρξέσζε δε δεζκεχεη ηνπο αλζξψπνπο ψζηε λα ηνπο 

ηεξνχλ· θαη ν Ηππίαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζεηνχ δηθαίνπ θαίλεηαη λα δηαθσλεί 

κε ηελ άπνςε φηη ην νόμιμον ηαπηίδεηαη κε ην δίκαιον:336 ἆρα τὸ αὐτὸ λέγεις, 

ὧ Σώκρατες, νόμιμόν τε καὶ δίκαιον εἶναι; οὐ γὰρ αἰσθάνομαί σου ὁποῖον 

                                                           
335

 Κατά τον Μπαγιόνα, «θ αντίκεςθ νόμου και φφςθσ φαίνεται να είναι ςτατικι, ιδίωσ ςτον Λππία και 

τον Αντιφϊντα. Μςωσ θ αντίκεςθ αυτι να εκφράηει κάποια νοςταλγία για τθν πρϊτθ φάςθ τθσ 

ιςτορικισ εξζλιξθσ, που κα ιταν πλθςιζςτερθ προσ τον φύσει τρόπο ηωισ». Μπαγιόνασ 1985, 64. 

336
 «Το ερϊτθμα που απαςχολεί τον Λππία είναι αν το νόμιμον είναι εξεφρεςισ του όντοσ, αυτοφ 

δθλαδι που όντωσ είναι νόμιμο». Στθν περίπτωςθ του κετοφ δικαίου που οι κανόνεσ του 

μεταβάλλονται, το εκάςτοτε νόμιμο δεν είναι οπωςδιποτε δίκαιο, γιατί τότε κα είχαμε πολλά 

δίκαια. Δελλισ 2013, 67.  
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νόμιμον ἥ ποῖον δίκαιον λέγεις.337 Γηφηη ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ακθηζβεηεί απηφ ηνλ ηζρπξηζκφ, πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν 

απφ ζπκβαηηθή ζπκκφξθσζε· δηαπηζηψλεηαη, δειαδή φηη νη ίδηνη άλζξσπνη 

πνπ ζέζπηζαλ ηνπο λφκνπο πνιιέο θνξέο ζπλεζίδνπλ λα ηνπο αλαζθεπάδνπλ 

ή λα ηνπο απνξξίπηνπλ φηαλ απηνί πηα δελ ηνπο ηθαλνπνηνχλ:338 καὶ ὁ Ἱππίας, 

νόμους δ᾽, ἔφη, ὧ Σώκρατες, πὦς ἄν τις ἡγήσαιτο σπουδαῖον πργμα εἶναι ἥ 

τὸ πείθεσθαι αὐτοῖς, οὕς γε πολλάκις αὐτοὶ οἱ θέμενοι ἀποδοκιμάσαντες 

μετατίθενται;339 πλεπψο, νη αλζξψπηλνη λφκνη, επεηδή πξνήιζαλ θαηφπηλ 

θνηλσληθήο ζπκθσλίαο, δελ ππάξρνπλ φύσει, είλαη πξνζσξηλνί θαη γη’ απηφ ην 

ιφγν ην ζεηφ δίθαην δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη παξέρεη ακεηάβιεηα θαη 

θαζνιηθά θξηηήξηα ζπκπεξηθνξάο: καὶ τίνας τούτους *νόμους+ νομίζεις; ἅ οἱ 

πολῖται, ἔφη, συνθέμενοι ἅ τε δεῖ ποιεῖν καὶ Ὠν ἀπέχεσθαι ἐγράψαντο.340  

Δπίζεο, νη ζεηνί λφκνη ζηελ πξάμε είλαη κε ιεηηνπξγηθνί, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ εζηθνχ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δηαβίσζεο, φπνπ νη λφκνη 

εκθαλίδνληαη αλίθαλνη λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο έληηκνπο αλζξψπνπο απφ ηελ 

άδηθε ζπθνθαληία· ηνχην δηαπηζηψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θινπήο, φπνπ ην 

λνκηθφ ζχζηεκα απνδεηθλχεηαη ειιεηκκαηηθφ, αθνχ ην αδίθεκα ηεο 

ζπθνθαληίαο δε δηψθεηαη πνηληθά, νχηε ηηκσξνχληαη νη ζπθνθάληεο. Χζηφζν, 

παξά ηελ αδπλακία ησλ λφκσλ λα πξνβιέςνπλ θπξψζεηο, ε ζπθνθαληία 

ζπληζηά έλα αμηφπνηλν αδίθεκα, γηαηί, φζνη ζπθνθαληνχλ, θιέβνπλ φ ηη πην 

πνιχηηκν ππάξρεη, ηε θηιία,341 ελψ ε θαθνπξγεκαηηθή ηεο θχζε ηελ θάλεη πην 
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 Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 4. 4. 12-13. 

338
 Ο Σωκράτθσ, που υποςτθρίηει τουσ νόμουσ και τθν ταφτιςθ ανάμεςα ςτο νόμιμον και τι δίκαιον, 
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δίδασκε. Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 4. 4. 18. 

339
 Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 4. 4. 14. 

340
 Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 4. 4. 13. 

341
 Κατά τον Δελλι, θ ζννοια τθσ φιλίασ ςτο απόςπαςμα αυτό ςυνδυάηεται με τθ φυςικι ςυγγζνεια 

και τθν ιςότθτα των ανκρϊπων. Θ φιλία και το κακολικό φυςικό δίκαιο «από τθ μία μεριά οδθγοφν 

τισ κοινωνίεσ ςε ομόνοια και ιςορροπία και απ’ τθν άλλθ κακιςτοφν κάκε άνκρωπο υποκείμενο των 

ίδιων κακολικϊν νόμων του φυςικοφ δικαίου, πολίτθ του κόςμου». Δελλισ 2013, 71.  
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επψδπλε θαη απφ ηε θαλεξή βία:342 Ἱππίας φησίν, ὅτι δεινόν ἐστιν ἡ διαβολία, 

οὕτως ὀνομάζων, ὅτι οὐδὲ τιμωρία τις κατ᾿ αὐτὦν γέγραπται ἐν τοῖς νόμοις 

ὥσπερ τὦν κλεπτὦν· καίτοι ἄριστον ὅν κτμα τὴν φιλίαν κλέπτουσιν, ὥστε 

ἡ ὕβρις κακοὖργος οὗσα δικαιοτέρα ἐστὶ τς διαβολς διὰ τὸ μὴ ἀφανὴς 

εἶναι.343 Δθφζνλ, ινηπφλ, νη ζεηνί λφκνη είλαη αλαπνηειεζκαηηθνί θαη άδηθνη θαη 

εθφζνλ δε γεθπξψλνπλ ηε δηάζηαζε κεηαμχ ηεο φύσεως θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, νη άλζξσπνη ίζσο ζα έπξεπε λα πξνζηξέμνπλ ζε πην 

αιεζείο θαη πην δίθαηνπο πξνο ηελ αλζξψπηλε θχζε λφκνπο.344 

Σελ απάληεζε ν Ηππίαο ηελ αλαδεηά ζηνλ αληίπνδα ησλ πξνζσξηλψλ θαη 

κεηαβιεηψλ γξαπηψλ λφκσλ ησλ αλζξψπσλ, ηελ ζεκειηψλεη ζηνπο άγξαθνπο 

λφκνπο345 ησλ ζεψλ· δηφηη νη λφκνη απηνί δηαζέηνπλ δηαρξνληθή θαη θαζνιηθή 

ηζρχ θαη ηζρχνπλ αθφκα θαη ζε θνηλσλίεο απνκαθξπζκέλεο, φπνπ δελ έρεη 

ππάξμεη πνηέ θακία πξνεγνχκελε επαθή κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ζπκθσλήζνπλ 

ζε θάηη: ἀγράφους δέ τινας οἶσθα, ἔφη, ὧ Ἱππία, νόμους; τούς γ᾽ ἐν πάσῃ, ἔφη, 

χώρᾳ κατὰ ταὐτὰ νομιζομένους. ἔχοις ἅν οὗν εἰπεῖν, ἔφη, ὅτι οἱ ἄνθρωποι 

αὐτοὺς ἔθεντο; καὶ πὦς ἄν, ἔφη, οἵ γε οὔτε συνελθεῖν ἅπαντες ἅν δυνηθεῖεν 

                                                           
342

 Θ ςυκοφαντία ιταν μάςτιγα ςτθν Ακθναϊκι κοινωνία, που προφανϊσ ευνοικθκε από τισ 

πολιτικζσ ςυνκικεσ, όπωσ είχαν διαμορφωκεί ςτα τζλθ του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου, και 

μεγεκφνκθκε  από τισ ςυνεχείσ διϊξεισ πολιτικϊν αντιπάλων και τισ ςυχνζσ δικαςτικζσ μάχεσ. 

343
 Λππίασ, Β 17. 

344
 Δελλισ 2013, 69. Το θκικό αυτό απόςπαςμα ςυνιςτά μεν δείγμα τθσ κριτικισ του Λππία για τουσ 

νόμουσ, ωςτόςο αποτελεί ζνδειξθ ότι ο ςοφιςτισ δεν απζρριπτε εξ ολοκλιρου το νόμο. 

Σκουτερόπουλοσ 1998, 394. Το γεγονόσ ότι ο Λππίασ δεν υποτιμά οφτε απορρίπτει εντελϊσ το κετό 

δίκαιο ίςωσ φανερϊνεται και ςτον Ἱππία Μείζονα· εκεί ο Λππίασ απαντά ςτο ερϊτθμα αν ο νόμοσ 

βλάβην πόλεως εἶναι ἥ ὠφελίαν, και δζχεται ότι ο νόμοσ είναι βλαβερόσ για τθν πόλθ, αν είναι 

κακόσ, αλλά μπορεί να είναι και ωφζλιμοσ, αν είναι καλόσ: τίθεται μὲν οἶμαι ὠφελίας ἕνεκα, 

ἐνίοτε δὲ καὶ βλάπτει, ἐὰν κακὦς τεθῆ ὁ νόμος. Ρλάτων, Ἱππίας Μείζων, 284d. Τςεκουράκθσ 

1984, 662.  

345
 Ρρβ. το Κουκυδίδθ, ο οποίοσ δίνει ζμφαςθ ςτουσ άγραφουσ νόμουσ μιασ πόλθσ: τὦν τε αἰεὶ ἐν 

ἀρχῆ ὄντων ἀκροάσει καὶ τὦν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτὦν ὅσοι τε ἐπ' ὠφελίᾳ τὦν 

ἀδικουμένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσιν. 

Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 2. 37. 3.  
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οὔτε ὁμόφωνοί εἰσι;346 Οη άγξαθνη λφκνη έρνπλ ζεζπηζζεί απφ ηνπο ζενχο347 

θαη ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα γεληθήο απνδνρήο, φπσο ε ιαηξεία ησλ ζεψλ θαη 

ν ζεβαζκφο ζηνπο γνλείο:348 ἐγὼ μέν, ἔφη, θεοὺς οἶμαι τοὺς νόμους τούτους 

τοῖς ἀνθρώποις θεῖναι· καὶ γὰρ παρὰ πσιν ἀνθρώποις πρὦτον νομίζεται 

θεοὺς σέβειν. οὐκοὖν καὶ γονέας τιμν πανταχοὖ νομίζεται; καὶ τοὖτο, 

ἔφη.349 ην δήηεκα, εμάιινπ, ηεο απνθπγήο ηεο αηκνκημίαο θαη ηεο 

αληαπφδνζεο ηεο επεξγεζίαο, ν Ηππίαο αξρηθά δηαηππψλεη επηθπιάμεηο κε ην 

επηρείξεκα φηη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη λφκνη κπνξεί λα κελ έρνπλ θαζνιηθή 

ηζρχ: οὐκοὖν καὶ μήτε γονέας παισὶ μίγνυσθαι μήτε παῖδας γονεὖσιν; οὐκέτι 

μοι δοκεῖ, ἔφη, ὧ Σώκρατες, οτος θεοὖ νόμος εἶναι. τί δή; ἔφη. ὅτι, ἔφη, 

αἰσθάνομαί τινας παραβαίνοντας αὐτόν *<+ τοὺς εὗ ποιοὖντας 

ἀντευεργετεῖν οὐ πανταχοὖ νόμιμόν ἐστι; νόμιμον, ἔφη· παραβαίνεται δὲ καὶ 

                                                           
346

 Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 4. 4. 19 

347
 Ρρβ. τον ιςχυριςμό τθσ Αντιγόνθσ, ςτο ομϊνυμο ζργο του Σοφοκλι, ότι οι άςφαλτοι άγραφοι 

νόμοι ζχουν κεϊκι προζλευςθ, που χάνεται ςτα βάκθ των αιϊνων και είναι ανϊτεροι από τουσ 

ςφαλεροφσ κετοφσ νόμουσ των ανκρϊπων: οὐδὲ σθένειν τοσοὖτον Ὡόμην τὰ σὰ κηρύγμαθ᾽, ὥστ᾽ 

ἄγραπτα κἀσφαλ θεὦν νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ᾽ ὑπερδραμεῖν. οὐ γάρ τι νὖν γε 

κἀχθές, ἀλλ᾽ ἀεί ποτε ζῆ ταὖτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ᾽φάνη. Σοφοκλισ, Ἀντιγόνη, ςτ. 453-

457. 

348
 Ρρβ. τον Αντιφϊντα, όπου το φυςικό δίκαιο επθρεαςμζνο από μια κοςμικι τάςθ τθσ ςκζψθσ δε 

ςυμφωνεί απαραίτθτα με τουσ κανόνεσ τθσ παραδομζνθσ θκικισ· θ θδονι είναι ο φυςικόσ ςτόχοσ, 

ενϊ ο αρχαίοσ κεϊκόσ άγραφοσ νόμοσ ότι πρζπει να τιμά κανείσ τουσ γονείσ του, είναι ςυχνά 

αντίκετοσ με τθ φφςθ, ειδικά όταν οι γονείσ είναι ανάξιοι: καὶ οἵτινες ἅν τοὺς γειναμένους καὶ 

κακοὺς ὄντας εἰς αὐτοὺς εὗ ποιὦσιν *<+ πολλ' ἄν τις εὕροι πολέμια τῆ φύσει. Αντιφϊν, Β 44. 

Α5. Guthrie 2014, 167. Αντίκετα για τον Ρλάτωνα, ο ςεβαςμόσ προσ τουσ γονείσ πρζπει να ςυνιςτά 

μζλθμα του νόμου του κράτουσ και να ζχει αδιαπραγμάτευτθ ιςχφ· τα ςυντθρθτικά ικθ του Ρλάτωνα 

επιβάλλουν, ςτθν περίπτωςθ κακομεταχείριςθσ των γονζων από τα τζκνα τουσ, τθ δια βίου απζλαςι 

τουσ από τθν πόλθ, τον αποκλειςμό τουσ από τισ κρθςκευτικζσ τελετζσ και τθν ποινι του κανάτου ςε 

όςουσ επιςτρζψουν από τθν εξορία: ἐὰν δέ τις ὄφλῃ δίκην αἰκίας γονέων, πρὦτον μὲν φευγέτω 

ἀειφυγίαν ἐξ ἄστεος εἰς τὴν ἄλλην χώραν καὶ πάντων ἱερὦν εἰργέσθω *<+ κατελθὼν δὲ 

θανάτῳ ζημιούσθω. Ρλάτων, Νόμοι, 881d. 

349
 Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 4. 4. 19-20. 
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τοὖτο.350 ην ηέινο, φκσο, πείζεηαη θαη ζπκθσλεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη απηνχο 

ζην άγξαθν δίθαην θαη λα ηνπο ελζσκαηψζεη ζηελ πξαθηηθή αλαγθαηφηεηα ηεο 

θνηλσληθήο δσήο απνδερφκελνο ην θξηηήξην ηνπ σθξάηε φηη, δειαδή ε 

παξάβαζε ησλ αλζξψπηλσλ λφκσλ κπνξεί λα δηαθχγεη ηελ ηηκσξία, ε 

παξάβαζε, φκσο, ησλ ζετθψλ λφκσλ πνηέ: ἀλλὰ δίκην γέ τοι διδόασιν οἱ 

παραβαίνοντες τοὺς ὑπὸ τὦν θεὦν κειμένους νόμους, ἣν οὐδενὶ τρόπῳ 

δυνατὸν ἀνθρώπῳ διαφυγεῖν, ὥσπερ τοὺς ὑπ᾽ ἀνθρώπων κειμένους νόμους 

ἔνιοι παραβαίνοντες διαφεύγουσι τὸ δίκην διδόναι, οἱ μὲν λανθάνοντες, οἱ δὲ 

βιαζόμενοι […] ὁμογνωμονὦ σοι, ἔφη, καὶ τοὖτο.351 Καη ζπκπεξαίλεη ν 

ζνθηζηήο κε πεπνίζεζε φηη ηέηνηνη λφκνη δελ κπνξεί παξά λα είλαη έξγν ζεψλ, 

γηαηί ν ζρεδηαζκφο ησλ ηηκσξεηηθψλ λφκσλ γηα ηνπο παξαβάηεο ηνπ άγξαθνπ 

δίθαηνπ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ λνκνζέηε θαιχηεξν απφ άλζξσπν: νὴ τὸν 

Δί᾽, ὧ Σώκρατες, ἔφη, θεοῖς ταὖτα πάντα ἔοικε· τὸ γὰρ τοὺς νόμους αὐτοὺς 

τοῖς παραβαίνουσι τὰς τιμωρίας ἔχειν βελτίονος ἥ κατ᾽ ἄνθρωπον 

νομοθέτου δοκεῖ μοι εἶναι.352 

 Οη ζέζεηο απηέο, σζηφζν, πνπ δηαηππψλεη ν Ηππίαο, «ζα κπνξνχζαλ λα 

ηζρχνπλ εμίζνπ ζε έλαλ θφζκν πνπ δελ θπβεξληέηαη απφ ηνπο ζενχο αιιά απφ 

κηα απξφζσπε θχζε»·353 γηαηί ν Ηππίαο δείρλεη λα ελζηεξλίδεηαη ηελ άπνςε 

                                                           
350

 Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 4. 4. 20, 24. 

351
 Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 4. 4. 21, 23. 

352
 Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 4. 4. 24. 

353
 Guthrie 2014, 155. Τθν εξίςωςθ των φυςικϊν με τουσ κεϊκοφσ νόμουσ τθ ςυναντοφμε και ςτουσ 

Λπποκρατικοφσ. Ο νόμος είναι ανκρϊπινο δθμιοφργθμα και είτε είναι δίκαιο είτε είναι άδικο, ποτζ 

δεν είναι ςτακερό· αντίκετα θ φύσις όλων των πραγμάτων είναι οριςμζνθ από τουσ κεοφσ και ζχει 

αιϊνια ιςχφ: Νόμος γὰρ καὶ φύσις, οἷσι πάντα διαπρησσόμεϑα, οὐχ ὁμολογεῖται 

ὁμολογεόμενα. νόμον μὲν ἄνϑρωποι ἔϑεσαν αὐτοὶ ἑωυτοῖσιν, οὐ γινώσκοντες περὶ Ὠν 

ἔϑεσαν· φύσιν δὲ πάντων ϑεοὶ διεκόσμησαν. τὰ μὲν οὗν ἄνϑρωποι διέϑεσαν, οὐδέποτε κατὰ 

τωὐτὸ ἔχει οὔτε ὀρϑὦς οὔτε μὴ ὀρϑὦς· ὅσα δὲ ϑεοὶ διέϑεσαν, αἰεὶ ὀρϑὦς ἔχει καὶ τὰ ὀρϑὰ 

καὶ τὰ μὴ ὀρϑά· τοσοὖτον διαφέρει. Λπποκράτθσ, Περὶ διαίτης, 11. 1. *Βλ. Θράκλειτοσ, Fragmenta 

probabilia Nr. 9. Lebedev, 2014, ς. 84+. Κατά τον Lebedev, ο ςυγγραφζασ του βιβλίου 1 Περὶ διαίτης 

μπορεί να είναι ο Θρόδικοσ ο Σθλυμβριανόσ με πικανι χρονολογία ςυγγραφισ γφρω ςτα 430-420 

π.Χ. Ο ςυγγραφζασ ζκανε μία ςφνκεςθ τθσ φυςικισ του Θράκλειτου και του Αναξαγόρα· παρόλο που 
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φηη νη ζετθνί άγξαθνη λφκνη κε ηε δνθηκαζκέλε θαζνιηθφηεηά ηνπο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλνη κε ηε θχζε·354 θαη εθεί, φπνπ ην ζετθφ θαη ην θπζηθφ δίθαην 

θαίλεηαη λα ηαπηίδνληαη, ε παξάβαζή ηνπο επηθέξεη πάληνηε ηελ αλάινγε 

ηηκσξία, επεηδή επξεηέο ηνπο θαη επηηεξεηέο ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο απηνχο 

είλαη νη ίδηνη νη ζενί.355 Φαίλεηαη, ινηπφλ, ν Ηππίαο λα ζπκθσλεί κε ηε ζέζε 

πσο, αθνχ ε θχζε-ζεφο λνκνζεηεί ην δίκαιον, ηφηε -αληίζεηα κε ην ζεηφ 

δίθαην- ζηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρεη ζετθή πξνέιεπζε, ην 

νόμιμον ηαπηίδεηαη κε ην δίκαιον:356 πότερον οὗν, ὧ Ἱππία, τοὺς θεοὺς ἡγῆ τὰ 

δίκαια νομοθετεῖν ἥ ἄλλα τὦν δικαίων; οὐκ ἄλλα μὰ Δί᾽, ἔφη· σχολῆ γὰρ ἅν 

ἄλλος γέ τις τὰ δίκαια νομοθετήσειεν, εἰ μὴ θεός. καὶ τοῖς θεοῖς ἄρα, ὧ 

Ἱππία, τὸ αὐτὸ δίκαιόν τε καὶ νόμιμον εἶναι ἀρέσκει.357 Δπνκέλσο, εθείλν 

πνπ ηειηθά δηθαηψλεηαη ζηε ζθέςε ηνπ ζνθηζηή είλαη ε θχζε, ηα δηδάγκαηα ηεο 

νπνίαο πξέπεη φινη νη άλζξσπνη λα ζέβνληαη θαη λα αθνινπζνχλ. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
γνϊριηε τισ ιδζεσ των ςοφιςτϊν, ςτθ διάκριςθ που κάνει μεταξφ κεϊκϊν και ανκρϊπινων νόμων είχε 

επθρεαςτεί και από τον Θράκλειτο. Ρρβ. Θράκλειτοσ, L 131 (B 114). Τθν Θρακλείτεια ιδζα τθσ 

Κοςμόπολθσ ι Ρολιτείασ του Διόσ αργότερα υιοκζτθςαν οι Στωικοί, ίςωσ οι κυριότεροι 

αντιπρόςωποι τθσ κεωρίασ του φυςικοφ δικαίου ςτθν αρχαία φιλοςοφία. Lebedev Logos Geraklita 

2014, 28-31. 

354
 «Οι υποςτθρικτζσ των άγραφων νόμων ςτον 5

ο
 αιϊνα ιταν ταυτόχρονα υπζρμαχοι τθσ φφςεωσ 

και εναντίον των περιοριςμϊν και τθσ πλάνθσ του κετοφ δικαίου». Guthrie 2014, 154. Ρρβ. το 

απόςπαςμα L 131 (B 114) του Θράκλειτου για τθν φπαρξθ ενόσ κοινοφ ι κείου νόμου από τον οποίο 

προκφπτουν οι νόμοι των ανκρϊπων. «Θ αρχι αυτι φαίνεται να εκφράηει ι να προετοιμάηει τθν 

αναγνϊριςθ ότι υπάρχει φυςικό δίκαιο, δθλαδι νόμοι που είναι ςυνυφαςμζνοι με τθν ίδια τθν 

ανκρϊπινθ φφςθ και δεςμεφουν όλουσ τουσ ανκρϊπουσ». Μπαγιόνασ 1985, 35. 

355
 Ρρβ. τον Ευριπίδθ, όπου θ Εκάβθ ηθτεί εκδίκθςθ για το φόνο του γιου τθσ Ρολφδωρου· 

επικαλείται ζναν άγραφο νόμο που ταυτίηεται, μάλλον, με το νόμο τθσ φύσεως και τον αποκαλεί 

φψιςτο νόμο που ορίηει ακόμθ και τουσ κεοφσ: ἀλλ’ οἱ θεοὶ σθένουσι χὡ κείνων κρατὦν Nόμος· 

νόμῳ γὰρ τοὺς θεοὺς ἡγούμεθα καὶ ζὦμεν ἄδικα καὶ δίκαι’ ὡρισμένοι. Ευριπίδθσ, Ἑκάβη, ςτ. 

799-801. 

356
 Δελλισ 2013, 70.  

357
 Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 4. 4. 25. 
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2.1.2. Οη ζέζεηο ηνπ Ιππία γηα ηελ ηζόηεηα θαη ηηο δηαθξίζεηο 

 

Καηά ηνλ Ηππία, νη δηδαρέο ηεο θχζεο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο 

αλζξψπηλεο θχζεο. Σνχην απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ ζνθηζηή φηη 

φινη νη άλζξσπνη θαηά ηηο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη αλάκεζα ηνπο είλαη 

συγγενεῖς θαη οἰκείοι θαη πολίται, φύσει φκσο θαη φρη νόμῳ· δηφηη, αθνχ ην 

φκνην ζπγγελεχεη κε ην φκνην θαη νη άλζξσπνη είλαη φύσει φκνηνη, είλαη θαη 

ζπγγελείο: ὧ ἄνδρες, οἱ παρόντες, ἡγοὖμαι ἐγὼ ὑμς συγγενεῖς τε καὶ 

οἰκείους καὶ πολίτας ἅπαντας εἶναι φύσει, οὐ νόμῳ· τὸ γὰρ ὅμοιον τ ὁμοίῳ 

φύσει συγγενές ἐστιν.358 Οη ζεηνί λφκνη, φκσο, ζπρλά γίλνληαη ηχξαλλνη359 

ησλ αλζξψπσλ πνπ παξαβηάδνπλ ηε θχζε θαη δεκηνπξγνχλ ηηο δηαθξίζεηο 

ζηνπο αλζξψπνπο: ὁ δὲ νόμος, τύραννος ὥν τὦν ἀνθρώπων, πολλὰ παρὰ τὴν 

φύσιν βιάζεται.360 Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ην επηρείξεκα ηνπ Ηππία, 

νηηδήπνηε ελαληηψλεηαη ζηε θχζε γίλεηαη ηαπηφρξνλα έλαο βίαηνο 

θαηαλαγθαζκφο. Οη ζνθνί, φκσο, ηφηε πνπ γλσξίδνπλ ηε θχζε ησλ 

πξαγκάησλ, πξέπεη λα ζηέθνληαη αθέξαηνη θαη λα πξάηηνπλ ην αιεζέο πνπ 

είλαη θαη πξνθαλέο, δειαδή, λα κηινχλ γηα ηα θπζηθά πξάγκαηα θαη λα 

ελεξγνχλ ζην φλνκα ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ· δηαθνξεηηθά, νη άλζξσπνη ζα 

ζπλερίζνπλ λα πνξεχνληαη δηαηξεκέλνη θαη θηινληθψληαο: ἡμς οὗν αἰσχρὸν 

τὴν μὲν φύσιν τὦν πραγμάτων εἰδέναι, σοφωτάτους δὲ ὄντας τὦν Ἑλλήνων, 

*<+ μηδὲν τούτου τοὖ ἀξιώματος ἄξιον ἀποφήνασθαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ τοὺς 

φαυλοτάτους τὦν ἀνθρώπων διαφέρεσθαι ἀλλήλοις.361  

                                                           
358

 Ρλάτων, Πρωταγόρας, 337c. 

359
 Ρβλ. τθν αρχαϊκι πίςτθ ςτουσ νόμουσ, όπωσ εκφράηεται από τον Ρίνδαρο: νόμος ὁ πάντων 

βασιλεὺς θνατὦν τε καὶ ἀθανάτων ἄγει δικαιὦν τὸ βιαιότατον ὑπερτάτᾳ χειρὶ. Ρίνδαροσ, Απ. 

169. Γίνονται φανερζσ δφο αντιλιψεισ του νόμου: νόμος-βασιλεύς και νόμος-τύραννος. Ρβλ. τθν 

αριςτοκρατικι αντίλθψθ του Θράκλειτου για το νόμο που ορίηεται ωσ θ υπακοι ςτθ γνϊμθ του ενόσ: 

νόμος καὶ βουλή· πείθεσθαι ἑνός. Θράκλειτοσ, L 132 (B 33). 

360
 Ρλάτων, Πρωταγόρας, 337d. 

361
 Ρλάτων, Πρωταγόρας, 337d-e. 
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πλεπψο, ν Ηππίαο –φζν επηηξέπνπλ νη έκκεζεο καξηπξίεο- θαίλεηαη λα 

δηαηππψλεη έλαλ θαηαγγειηηθφ θαη έλαλ επαηλεηηθφ ιφγν· εγθαιεί ην ζεηφ λφκν 

γηα ηνλ δηαηξεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη επαηλεί ην θπζηθφ δίθαην γηα ηελ ελσηηθή 

ηνπ δξάζε. Γηαηί ν λφκνο παξακνξθψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα· παξαβηάδεη ηε 

θπζηθή ζπγγέλεηα δηαηξψληαο ηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο απφ ηνπο μέλνπο, ελψ ε 

ίδηα ε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα κεηαρεηξίδεηαη ηνπο αλζξψπνπο φρη σο μέλνπο, 

αιιά σο θίινπο θαη κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο.362 Ο άλζξσπνο, δειαδή είλαη 

αδηαίξεην θνκκάηη ηεο θχζεο θαη καδί ηεο ζπληζηά κία θπζηθή ελφηεηα, ηελ 

νπνία, φκσο, ν ζεηφο λφκνο έξρεηαη λα δηαηαξάμεη θαη λα δηαζπάζεη, ζέηνληαο 

ηνπο αλζξψπνπο κεηαμχ ηνπο ζε κηα άινγε αληηπαξάζεζε.363 Έηζη ην ζεηφ 

δίθαην ζηελ νπζία ηνπ αθπξψλεη ηνπο αλζξψπνπο· αιιά θαη ν άλζξσπνο ν 

ίδηνο απηναθπξψλεηαη σο θπζηθή χπαξμε, αθνχ θάλεη ρξήζε ησλ λφκσλ πνπ 

ν ίδηνο έρεη επηλνήζεη γηα λα ηνλ αλαηξέζνπλ.  

Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, ινηπφλ, θαζψο επηρεηξνχκε λα 

εκβαζχλνπκε ζηε ζθέςε ηνπ Ηππία, είλαη αλ ε ελφηεηα πνπ δηαθεξχζζεη ν 

ζνθηζηήο αθνξά κφλν ηελ πλεπκαηηθή ειίη, ηνπο Έιιελεο γεληθά, ή αλ δηαζέηεη 

θαη θνζκνπνιίηηθα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ελφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ γέλνπο. Ο Ηππίαο, εμάιινπ, φπσο παξαζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ ν 

Πιάησλ, δελ μεθαζαξίδεη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνπο δνχινπο· επίζεο, δελ 

θάλεη θακία δηάθξηζε αλάκεζα ζε Έιιελεο θαη βαξβάξνπο, αιιά κηιάεη γεληθά 

γηα ηελ νκνηφηεηα ή ηε ζπγγέλεηα ησλ παξηζηακέλσλ ζην αξρνληηθφ ηνπ 

                                                           
362

 Βλ. C.C.W. Taylor and Mi-Kyoung Lee, «The Sophists», Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015: 

<http://plato.stanford.edu/entries/sophists/>, (πρόςβαςθ 24/9/2015). 

363
 Ρρβ. τον Εμπεδοκλι και τθν ιδζα ενόσ παγκόςμιου-κακολικοφ φυςικοφ νόμου ςε ςχζςθ με όλα τα 

ζμβια όντα. Κατά τον Burnyeat, ο νόμοσ αυτόσ είναι βαςιςμζνοσ ςτθν παράδοςθ τθσ ελλθνικισ 

ςκζψθσ, ςφμφωνα με τθν οποία θ δικαιοςφνθ εκτείνεται εκτόσ από τον άνκρωπο και ςτα ηϊα, με 

ςυνζπεια θ κανάτωςθ ενόσ ηϊου να λογίηεται άδικθ πράξθ. Ζτςι, ςφμφωνα με το πρότυπο τθσ 

παγκόςμιασ δικαιοςφνθσ, όλεσ οι ςφγχρονεσ νομοκεςίεσ είναι άδικεσ, εφόςον επιτρζπουν ό τι κα 

ζπρεπε να απαγορεφεται, δθλαδι τθν αφαίρεςθ τθσ ηωισ. Σφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ, ο 

Εμπεδοκλισ ςτο Β 135 καταδικάηει τθ κανάτωςθ ζμψυχων όντων, βάςει ενόσ κακολικοφ νόμου με 

ατζρμονθ ιςχφ. Βλ. M.F. Burnyeat, Explorations in Ancient and Modern Philosophy, τ. 2, Cambridge-N. 

York: Cambridge University Press, 2012, ς. 284. 
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Καιιία.364 Ο ίδηνο ν ζνθηζηήο δελ ην θάλεη ζαθέο· ειιείςεη, φκσο, 

αζθαιέζηεξσλ καξηπξηψλ, δε ζα ήηαλ άηνπε ε ππφζεζε φηη ηε θπζηθή 

ζπγγέλεηα ησλ κειψλ κηαο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο ν ίδηνο ν Ηππίαο ηε δηεχξπλε 

ζε παλειιήληα θιίκαθα· ηε κεηέηξεπε πηζαλψο θαη ζε θαζνιηθή ζπγγέλεηα 

φισλ ησλ αλζξψπσλ·365 αθφκε θαη ησλ δνχισλ.366 Σνχην, ίζσο, εληζρχεηαη 

θαη απφ δχν κηθξφηεξα απνζπάζκαηα, ηα νπνία θαίλεηαη λα θαλεξψλνπλ ηελ 

ηδέα ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ ζηνλ Ηππία. ην πξψην απφζπαζκα ε Αζία θαη ε 

Δπξψπε, πνπ ήηαλ θφξεο ηνπ Χθεαλνχ, ζπλδένληαλ κε αδειθηθή αγάπε. 

κνηα κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη θαη νη άλζξσπνη αξρηθά δνχζαλ αδειθηθά 

θαη ελσκέλνη, αδηάθνξα αλ ηψξα θαηνηθνχλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε: Ἱππίας ἀπὸ 

Ἄσίας καὶ Εὐρώπης τὦν ᾿Ωκεανίδων τὰς ἠπείρους καλεῖ.367 ην δεχηεξν 

απφζπαζκα νη άλζξσπνη θαίλεηαη φηη, ελψ αξρηθά ήηαλ ελσκέλνη, ζηελ 

πνξεία δηεζπάξεζαλ θαη ρψξηζαλ. Απηφ, φκσο δελ αθπξψλεη ηελ αξρηθή θνηλή 

ηνπο ξίδα· πηζαλψο νη άλζξσπνη πνπ είλαη φύσει συγγενεῖς ίδξπζαλ πφιεηο 

θαη ηηο θαηνίθεζαλ· έγηλαλ πνιίηεο φινπ ηνπ θφζκνπ:368 Ἱππίας δὲ ὁ Ἠλεῖος ἐν 

᾿Εθνὦν ὀνομασίαις φησὶν ἔθνος τι καλεῖσθαι Σπαρτοὺς καὶ ὁμοίως 

Ἄτρόμητος.369 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ην θνζκνπνιηηηθφ θξφλεκα ππεξίζρπε ζηε ζθέςε 

ηνπ ζνθηζηή· ε νπηηθή ηνπ μεπεξλνχζε ηνλ ζηελφ πνιηηηθφ νξίδνληα ηεο 

Διιεληθήο θξαηνχπνιεο θαη αλνηγφηαλ ζε κηα ειεχζεξε, πλεπκαηηθή θνηλσλία 

αλζξψπσλ κε αλψηεξεο ηάζεηο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ κία εζηθή πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηε ζσθξνζχλε ηνπ αλζξψπηλνπ ινγηθνχ. Ο θαζνιηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

δηάθξηζεο φύσις-νόμος, ε ηαχηηζε ηνπ ζετθνχ κε ην θπζηθφ λφκν θαη ε 

                                                           
364

 Ρρβ. τον Κφρκο· ο Λππίασ δείχνει να εννοεί τουσ ελεφκερουσ ωσ συγγενεῖς, οἰκείους και πολίτας 

και όχι όλουσ τουσ παριςτάμενουσ, δθλαδι και τουσ δοφλουσ. Κφρκοσ 1992, 271. 

365
 Kerferd 2014, 243. 

366
 Θ πολφ γενικι διατφπωςθ του Λππία μπορεί να ςτοχεφει και ςτθν ςτθλίτευςθ των κοινωνικϊν 

διακρίςεων τθσ εποχισ του, όπωσ τθσ κοινωνικισ κατάςταςθσ των δοφλων, θ οποία «βαςίηεται ςε 

απλι ςφμβαςθ (που αντιβαίνει ςτθ φφςθ) και αντιςτοιχεί ςε μιαν απλι λζξθ που αντιβαίνει ςτθν 

πραγματικότθτα». de Romilly 1994, 176. 

367
 Λππίασ, Β 8. 

368
 Δελλισ 2013, 72.  

369
 Λππίασ, Β 2. Ρρβ. Ευριπίδθσ, Φαέθων, Απ. 774: ὡς πανταχοὖ γε πατρὶς ἡ βόσκουσα γ. 



90 
 

αληίιεςε ηνπ δηαηξεηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζεηνχ λφκνπ, καο επηηξέπεη λα 

ππνζέζνπκε φηη ν Ηππίαο κε αλζξσπηζηηθά θξηηήξηα370 ππνζηήξηδε ην 

θνζκνπνιηηηθφ ηδεψδεο ηεο επέθηαζεο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζπγγέλεηαο ζε 

φινπο αλεμαηξέησο ηνπο αλζξψπνπο.371 πλεπψο, ν Ηππίαο είρε 

παλαλζξψπηλεο βιέςεηο θαη ηελ ηζφηεηα ηελ δηθαηνινγνχζε θαζνιηθά, 

αλάγνληάο ηελ ζην θπζηθφ δίθαην θαη εθαξκφδνληάο ηελ ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο 

δηαθξίζεηο: εὐγενεῖς θαη δυσγενεῖς, ειεχζεξνη θαη δνχινη, Αζελαίνη θαη 

παξηηάηεο, Έιιελεο θαη Βάξβαξνη.372  

 

2.2. Αληηθώλ 

 

2.2.1. Οη ζέζεηο ηνπ Αληηθώληα γηα ην θπζηθό θαη ην ζεηό δίθαην 

 

Ο Αληηθψλ ζην έξγν ηνπ Περὶ Ἀληθείας εμαίξεη ηελ αληίζεζε αλάκεζα 

ζην γξαπηφ θαη ην θπζηθφ δίθαην θαη θαηαγγέιιεη ηε ζπκβαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ 

ζαλ παξάινγε ρεηξνπέδε ηεο θχζεο· γηαηί ν άλζξσπνο νθείιεη λα 

ππεξαζπίδεηαη ηνλ θαλφλα ηεο θχζεο, ν νπνίνο πξνΐζηαηαη θαη ππεξηεξεί ηνπ 

ζεηνχ δηθαίνπ, θαη βάζεη απηνχ ηνπ αιεζή θαλφλα ηεο θχζεο νθείιεη θαλείο λα 

πξεζβεχεη παλαλζξψπηλα θαη νηθνπκεληθά κελχκαηα. 

 Ο Αληηθψλ ζηελ αξρή ηνπ ζσδφκελνπ παππξηθνχ ηνπ απνζπάζκαηνο 

δηαηππψλεη έλαλ νξηζκφ -αξλεηηθφ- γηα ηε δηθαηνζχλε, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, 

                                                           
370

 Σφμφωνα με τον Μπαγιόνα, ςτον Λππία και ςτον Αντιφϊντα υπάρχει διπλό ςφςτθμα θκικϊν αξιϊν 

που ςυνδζουν τθ φύσει κατάςταςθ με ανκρωπιςτικζσ αξίεσ: α) το ιδανικό τθσ ιςότθτασ, το οποίο 

υπαγορεφει ότι οι άνκρωποι πρζπει να βρίςκονται ςτθν ίδια ςχζςθ με το νόμο, πράγμα όμωσ που 

δεν ιςχφει, γιατί το θκικό ςφςτθμα που επικρατεί νόμῳ ςτθρίηεται ςε παρὰ φύσιν διακρίςεισ μεταξφ 

των ανκρϊπων· και, β) το ιδανικό τθσ ομοιότθτασ, που βαςίηεται  ςτο γεγονόσ ότι οι άνκρωποι φύσει 

ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά, δθλαδι ζχουν τισ ίδιεσ βιολογικζσ λειτουργίεσ και αναπτφςςουν τισ 

ίδιεσ μορφζσ θκικισ ςυνείδθςθσ. Μπαγιόνασ 1985, 51. 

371
 Βλ. Α. Ντόκασ χ.χ., 100. Κατά τον Zeller, το κοςμοπολιτικό φρόνθμα του Λππία γίνεται 

απεριόριςτοσ κοςμοπολιτιςμόσ ςτον Αντιφϊντα. Zeller και Nestle 1997, 114. Ρρβ. τθν επίδραςθ τθσ 

ςοφιςτικισ ςτον κοςμοπολιτιςμό των Στωικϊν· ςφμφωνα με τουσ Στωικοφσ, «όλοι οι άνκρωποι είναι 

ςυγγενείσ ανάμεςά τουσ, όλοι ζχουν τθν ίδια καταγωγι και τον ίδιο προοριςμό, όλοι βρίςκονται 

κάτω από ζνα νόμο, είναι πολίτεσ τθσ μιασ πολιτείασ, μζλθ ενόσ κορμιοφ». Στο ίδιο, 287. 

372
 Guthrie 2014, 205. 
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απηή ζπλίζηαηαη ζην λα κε παξαβαίλεη θαλείο ηνπο λφκνπο ηεο πνιηηείαο, ζηελ 

νπνία δεη σο πνιίηεο: δικαιοσύνη οὗν τὰ τς πόλεως νόμιμα, ἐν ᾗ ἅν 

πολιτεύηταί τις, μὴ παραβαίνειν.373 χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ νξηζκφ, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζε κηα πφιε ξπζκίδεηαη απφ θαλφλεο απαξάβαηνπο 

θαη ζπκβαηηθά φξηα πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο. ε νπνηαδήπνηε, σζηφζν, πφιε-

θξάηνο, θαη αλ πολιτεύηταί τις, ππνιαλζάλεηαη φηη ην δίθαην δηαθέξεη, αθνχ ν 

λφκνο είλαη ζρεηηθφο θαη δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία ηεο· «επνκέλσο θαλέλαο λφκνο δελ έρεη 

απφιπηα δεζκεπηηθή εγθπξφηεηα».374 ηε ζπλέρεηα ηνπ απνζπάζκαηνο ν 

Αληηθψλ ππνζηεξίδεη φηη νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ελφο πξάγκαηνο πνπ είλαη 

φύσει, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ, δηέπεηαη απφ κηα θπζηθή 

αθνινπζία, «κε νξηζκέλνπο ζηαζεξνχο θαη απαξάβαηνπο λφκνπο, πνπ έρνπλ 

αλαγθαζηηθή ηζρχ. Αληίζεηα, νη δηαηάμεηο ησλ θεηκέλσλ λφκσλ είλαη 

ζπκβαηηθέο, δελ αληαπνθξίλνληαη δειαδή ζηε θχζε ησλ πξαγκάησλ, αιιά 

ππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα, επνκέλσο, είλαη έλα ζηνηρείν 

επηπξφζζεην».375 Χο ἐπίθετο ζηνηρείν, επνκέλσο, ην ζεηφ δίθαην, πνπ 

πξνζηίζεηαη ζην θπζηθφ, είλαη κεηαγελέζηεξν, ππνδεέζηεξν θαη απεηιεηηθφ ηνπ 

θπζηθνχ δηθαίνπ, ελψ ην φύσει δίθαην –ζπκπεξαίλνπκε- είλαη πξνγελέζηεξν, 

αλψηεξν θαη θηιηθφ πξνο ηελ αλζξψπηλε θχζε:376 τὰ μὲν γὰρ τὦν νόμων 

ἐπίθετα, τὰ δὲ τς φύσεως ἀναγκαῖα.377 

 Οη λφκνη, εμάιινπ, δελ κπνξεί λα είλαη φύσει, είλαη έλα φξην εμσηεξηθφ, 

πξνήιζαλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο, άξα ζπκβηβαζκνχ. Πξνβάιινληαη ζαλ 

αλαγθαίνη θαη αμεπέξαζηνη, φκσο, δελ είλαη. Δλ αληηζέζεη κε τὰ τς φύσεως, 

πνπ έρνπλ θχξνο θαζνιηθφ, αθνχ ε ἀνάγκη ηα γέλλεζε γηα φινπο θαη γηα 

πάληα: καὶ τὰ μὲν τὦν νόμων ὁμολογηθέντα οὐ φύντ᾽ ἐστίν, τὰ δὲ τς 

                                                           
373

 Αντιφϊν, Β 44.
 
Α1. 

374
 Σκουτερόπουλοσ 1998, 442, ςθμ. 1. 

375
 Κφρκοσ 1992, 226. 

376
 Το παράδοξο, κατά τον Αντιφϊντα, είναι ότι ο ίδιοσ ο άνκρωποσ κάνει τθν επιλογι και επικζτει το 

κατϊτερο κετό δίκαιο ςτον ίδιο τον εαυτό του. 

377
 Αντιφϊν, Β 44. Α1. 
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φύσεως φύντα οὐχ ὁμολογηθέντα.378 ηελ πξάμε ν Αληηθψλ εδψ θαίλεηαη φηη 

δηαηππψλεη ηελ ηδέα ηεο χπαξμεο κηαο θνηλήο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε 

κηαο θνηλφηεηαο, ελ είδεη θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, φπνπ ν λφκνο 

παξνπζηάδεηαη σο ὁμολογηθὲν, δειαδή, ζπλεπάγεηαη ηελ θνηλή ζπκθσλία 

αλάκεζα ηνπο. Αληίζεηα κε ηηο επηηαγέο ησλ λφκσλ, νη επηηαγέο ηεο θχζεο 

είλαη [ἐπιτάγματα+ φύντα οὐχ ὁμολογηθέντα, δειαδή, δελ είλαη απνηέιεζκα 

θνηλήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ αιιά εθπνξεχνληαη απφ απηήλ ηελ 

ίδηα ηε θχζε.379 πλεπψο, ν λφκνο είλαη κία ζχκβαζε, κία εμσηεξηθή ζρέζε 

ρσξίο αιεζηλφ πεξηερφκελν, δηφηη ν πνιίηεο δεζκεχηεθε θαη ζπκθψλεζε λα 

ππαθνχεη ζηνπο λφκνπο.380 Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηε θχζε, κε ηελ νπνία ν 

αδέζκεπηνο άλζξσπνο απνηειεί ηαπηφηεηα θαη ε παξάβαζε ηφηε ηεο θχζεο 

ζα ηζνδπλακνχζε κε βιάβε πνπ ηειηθά ν άλζξσπνο ζα θαηεχζπλε ελαληίνλ 

ηνπ.  

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε απνδεηθλχεηαη αλ ζέζνπκε έλα εζηθφ εξψηεκα 

πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αμία ηεο ζπκκφξθσζεο απέλαληη ζηα τὦν νόμων 

ἐπίθετα θαη απέλαληη ζηα τς φύσεως ἀναγκαῖα.381 Έρεη, δειαδή ηελ ίδηα 

βαξχηεηα ε παξάβαζε ηνπ ζεηνχ λφκνπ ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ λφκν; Ζ 

απάληεζε ηνπ Αληηθψληα είλαη αξλεηηθή· ε παξάβαζε ησλ λφκσλ ηεο πφιεο 

απφ έλαλ πνιίηε δελ επηζείεη ηηκσξία νχηε εζηθή νχηε πιηθή, αλ δελ ηνλ δεη 

θαλείο, ή αλ δελ απνθαιπθζεί,382 δηφηη ν λφκνο ζπγθξηηηθά κε ηε θχζε είλαη 

                                                           
378

 Αντιφϊν, Β 44. Α1. 

379
 Κφρκοσ 1992, 227. 

380
 «Θ διαφορά μεταξφ πολιτϊν και μθ πολιτϊν δεν είναι φυςικι, είναι ςυμβατικι. Κατά ςυνζπεια 

όλοι οι πολίτεσ ςτθν πραγματικότθτα δεν γεννιοφνται τζτοιοι αλλά γίνονται. Θ ςφμβαςθ είναι αυτι 

που αποςπά αυκαίρετα ζνα κομμάτι τθσ ανκρωπότθτασ και το προβάλλει εναντίον τθσ υπόλοιπθσ». 

Strauss 1988, 132. 

381
 Ρρβ. τθν θκικι απάντθςθ των Στωικϊν: ὁμολογουμένως τῆ φύσει ζν, όπου ακόμθ και ο 

κάνατοσ δεν πρζπει να κεωρείται κάτι κακό.  

382
 Το ερϊτθμα αν οφείλει να πράττει κανείσ δίκαια, όταν δε γίνεται αντιλθπτόσ, αποτελοφςε κοινό 

τόπο ςυηιτθςθσ τθν εποχι του Αντιφϊντα. Ρβλ. Ρλάτων, Πολιτεία, 359c: δόντες ἐξουσίαν 

ἑκατέρῳ ποιεῖν ὅτι ἅν βούληται, *<+ ἐπ’ αὐτοφώρῳ οὗν λάβοιμεν ἅν τὸν δίκαιον τ ἀδίκῳ 

εἰς ταὐτὸν ἰόντα. Ρρβ. επίςθσ, Δθμόκριτοσ, B 181: λάθρῃ μὲν γὰρ ἁμαρτέειν εἰκὸς τὸν 

εἰργμένον ἀδικίης ὑπὸ νόμου, τὸν δὲ ἐς τὸ δέον ἡγμένον πειθοῖ οὐκ εἰκὸς οὔτε λάθρῃ οὕτε 
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πξφζζεηνο θαη πξντφλ απζαηξεζίαο θαη ζχκβαζεο. Αληίζεηα, ε παξάβαζε ησλ 

λφκσλ ηεο θχζεο απφ έλαλ άλζξσπν ζπληζηά αλαπφθεπθηε ηηκσξία, εζηθή 

θαη πιηθή (καὶ αἰσχύνης καὶ ζημίας) θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ παξνπζία 

καξηχξσλ,383 αθνχ ηφηε: οὐ διὰ δόξαν βλάπτεται, ἀλλὰ δι' ἀλήθειαν.384 Έηζη 

πξάηηνληαο θαη κε ην ζθεπηηθφ απηφ, ε δηθαηνζχλε ζα κπνξνχζε λα θαλεί 

πάξα πνιχ ρξήζηκε ζηνλ άλζξσπν θαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ρψξν: 

χρτ᾿ ἅν οὗν ἄνθρωπος μάλιστα (θ) ἑαυτ ξυμφερόντως δικαιοσύνῃ, εἰ 

μετὰ μὲν μαρτύρων τοὺς νόμους μεγάλους ἄγοι, μονούμενος δὲ μαρτύρων 

τὰ τς φύσεως.385 Δπνκέλσο, αλ επαλαδηαηππσλφηαλ ην εζηθφ εξψηεκα, 

ηνχην ζα είρε ηελ εμήο κνξθή: πνηνο παξαβηάδεη θάζε θνξά ην λφκν, ν 

πνιίηεο ή ν θπζηθφο άλζξσπνο θαη ελαληίνλ πνηνπ λφκνπ απζαηξεηεί, ηνπ 

ζεηνχ ή ηνπ θπζηθνχ; Ο Αληηθψλ αδηαθνξεί γηα ηελ παξάβαζε ηνπ ζεηνχ 

λφκνπ απφ ηνλ πνιίηε θαη εκκέζσο ηελ επηδνθηκάδεη·386 αληίζεηα, 

                                                                                                                                                                      
φανερὦς ἔρδειν τι πλημελλές, και Δθμόκριτοσ, B 264: μηδέν τι μλλον τοὺς ἀνθρώπους 

αἰδεῖσθαι ἑωυτοὖ μηδέ τι μλλον ἐξεργάζεσθαι κακόν, εἰ μέλλει μηδεὶς εἰδήσειν ἤ οἵ 

πάντες ἄνθρωποι.  

383
 Δθλαδι, ο πόνοσ που επιβάλλεται από τθ φφςθ είναι: α) αυτόματοσ και αναπόφευκτοσ, β) 

χριςιμοσ –μασ διδάςκει να αποφεφγουμε το βλαβερόν, και γ) περιοριςμζνοσ ςτον παραβάτθ. 

Saunders 1981, 135.  

384
 Αντιφϊν, Β 44. Α2. Συνεπϊσ, θ διάςταςθ του αντίκετου ηεφγουσ νόμου-φύσεως, μορφοποιείται 

ςτον Αντιφϊντα ςτα αντίςτοιχα κατθγοροφμενα ἐπίθετα-ἀναγκαία και ὁμολογηθέντα-φύντα, για 

να καταλιξει θ αντικετικι ςχζςθ ςτθν ευρφτερθ αντίκεςθ δόξα-ἀλήθεια και ςτθν ταφτιςθ τθσ δόξης 

με το νόμον και τθσ ἀληθείας με τθ φύσιν. Βλ. Κ. Μπαλάςκασ, «Θ καταγωγι και το ςυμβόλαιο (Με 

αφορμι δφο ιδζεσ του ςοφιςτι Αντιφϊντα)», Φιλόλογοσ, 38 (1984), ς. 258. Ρρβ. τθν αντιπαράκεςθ 

δόξης-ἀληθείας ςτο ποίθμα του Ραρμενίδθ Περὶ φύσεω· εκεί ο Ελεάτθσ φιλόςοφοσ περιγράφει το 

αλλθγορικό ταξίδι του Κοφρου από τθ γθ ςτον ουρανό, όπου κα τον υποδεχτεί θ ανϊνυμθ κεά 

πρόκυμθ να του αποκαλφψει τθν αμετάβλθτθ Ἀλήθειαν ςε αντίκεςθ με τὰς δόξας, δθλαδι τισ 

πρόςκαιρεσ και παραπλανθτικζσ ιδζεσ των κνθτϊν: χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι ἠμὲν ᾿Αληθείης 

εὐκυκλέος ἀτρεμὲς ἦτορ ἠδὲ βροτὦν δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πίστις ἀληθής. Ραρμενίδθσ, Β 1. 

385
 Αντιφϊν, Β 44.

 
Α1. 

386
 Ο Αντιφϊν επικρίκθκε αβάςιμα ωσ ανθκικιςτισ· ωςτόςο, πουκενά δεν αναφζρεται ότι, επειδι 

δεν είναι ςυμφζρον για τον άνκρωπο να ςζβεται το νόμο, όταν δεν υπάρχουν μάρτυρεσ, ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ οι άνκρωποι κα ζπρεπε να μθν τθροφν τουσ νόμουσ. de Romilly 1994, 193. Κανζνα από τα 
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απνδνθηκάδεη κε ηνλ πην ζζελαξφ ηξφπν ηελ παξάβαζε ηνπ θπζηθνχ λφκνπ 

απφ ηνλ θπζηθφ άλζξσπν, γηαηί ηφηε απηφο πνπ ην πξάηηεη κεηψλεηαη εζηθά, 

εθρσξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, ράλεη ηελ αλζξσπηλφηεηά ηνπ: Τὰ οὗν 

νόμιμα παραβαίνων εἰὰν λάθῃ τοὺς ὁμολογήσαντας καὶ αἰσχύνης καὶ ζημίας 

ἀπήλλακται· μὴ λαθὼν δ' οὔ· τὦν δὲ τῆ φύσει ξυμφύτων ἐάν τι παρὰ τὸ 

δυνατὸν βιάζηται, ἐάν τε πάντας ἀνθρώπους λάθῃ, οὐδὲν ἔλαττον τὸ κακόν, 

ἐάν τε πάντες ἴδωσιν, οὐδὲν μεῖζον.387 Καηά ζπλέπεηα, ε ηήξεζε ηνπ λφκνπ 

είλαη επψδπλε γηα ηνλ άλζξσπν· γη’ απηφ πξέπεη λα αθνινπζεί θαλείο ην 

θπζηθφ ηνπ έλζηηθην, απηφ πνπ νξίδεη ε θχζε θαη επηηάζζεη ηελ απνθπγή ηνπ 

πφλνπ θαη ηελ επηδήηεζε ηεο εδνλήο, επεηδή ν πφλνο είλαη βιαβεξφο θαη ε 

εδνλή σθέιηκε:388 Οὔκουν τὰ ἀλγύνοντα ὀρθ γε λόγῳ ὀνίνησιν τὴν φύσιν 

μλλον ἥ τὰ εὐφραίνοντα· οὔκουν ἅν οὐδὲ ξυμφέροντ' εἴη τὰ λυποὖντα 

μλλον ἥ τὰ ἥδοντα· τὰ γὰρ τ ἀληθεῖ ξυμφέροντα οὐ βλάπτειν δεῖ, ἀλλ' 

ὠφελεῖν.389 Καη ην ζπκπέξαζκα, ζην νπνίν θαηαιήγεη ν Αληηθψλ, είλαη φηη 

ζπγθξηλφκελα ηα δχν δίθαηα είλαη αζχκθσλα κεηαμχ ηνπο, αθνχ ηα 

πεξηζζφηεξα ζεζπίζκαηα ηνπ ζεηνχ δηθαίνπ αληηζηξαηεχνληαη ηε θχζε, ηε 

θπζηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ:390 τὰ πολλὰ τὦν κατὰ νόμων δικαίων 

πολεμίως τῆ φύσει κεῖται.391 

                                                                                                                                                                      
αποςπάςματα δεν αποκαλφπτει το ςοφιςτι «ωσ τον ανικικο εχκρό του νόμου και των κοινωνικϊν 

περιοριςμϊν, αλλά ωσ κριτι τουσ, ζναν ρεαλιςτι ωφελιμιςτι που όμωσ νοιάηεται για το κοινωνικό 

ςφνολο». Guthrie 2014, 142. Κατά τον Τςεκουράκθ, μζλθμα του Αντιφϊντα είναι θ εναντίωςθ του 

ατόμου ςτο ςφςτθμα αξιϊν που εκφράηει ο νόμοσ, «με τρόπο ϊςτε κα καταςτεί ο άνκρωποσ θκικά 

αυτόνομο άτομο, υπεφκυνο μόνο απζναντι ςτθ φφςθ, δθλαδι ςτον ίδιο του τον εαυτό». 

Τςεκουράκθσ 1984, 667.    

387
 Αντιφϊν, Β 44. Α2. 

388
 Guthrie 2014, 353. 

389
 Αντιφϊν, Β 44. Α4. 

390
 Ο Αντιφϊν υποδθλϊνει ότι δεν είναι όλοι οι νόμοι εχκρικοί με τθ φφςθ. «Το αίτθμα που 

υποβάλλεται ζμμεςα είναι να ζχουν οι άνκρωποι πιο αλθκινοφσ και ςφμφωνουσ προσ τθ φφςθ 

νόμουσ *…+ που δεν παραβλάπτουν και δεν φυλακίηουν τθν ανκρϊπινθ φφςθ». Βζικοσ 1971, 83. Ρρβ. 

τθν αντίκετθ ερμθνεία του Gagarin· κατ’ αυτόν ο Αντιφϊν αναλφει περιςςότερο υπαινιγμοφσ τθσ 

λαϊκισ αντίλθψθσ για τθ δικαιοςφνθ παρά επιτίκεται και καταδικάηει τθ δικαιοςφνθ κακεαυτι: οι 

εντολζσ των νόμων είναι εχκρικζσ με τθ φφςθ, όχι επειδι ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ εντολζσ τθσ 
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 Οη λφκνη, εμάιινπ, έρνπλ ηέηνηα ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη ηέηνην εχξνο θαη 

δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα, ψζηε κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ιεπηνκεξψο θάζε 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, βηνινγηθή, θνηλσληθή, εζηθή, αθφκε θαη λνεηηθή:392 

νενομοθέτηται γὰρ ἐπί τε τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἃ δεῖ  αὐτοὺς ὁρν καὶ ἃ οὐ δεῖ· 

καὶ ἐπὶ τοῖς ὠσίν, ἃ δεῖ αὐτὰ ἀκούειν καὶ ἃ οὐ δεῖ· καὶ ἐπὶ τῆ γλώττῃ ἅ τε δεῖ 

αὐτὴν λέγειν καὶ ἃ οὐ δεῖ· καὶ ἐπὶ τοῖς χερσὶν, ἅ τε δεῖ αὐτὰς δρν καὶ ἃ οὐ 

δεῖ· καὶ ἐπὶ τοῖς ποσίν, ἐφ' ἅ τε δεῖ αὐτοὺς ἰέναι καὶ ἐφ' ἃ οὐ δεῖ· καὶ ἐπὶ τ 

ν, Ὠν τε δεῖ αὐτὸν ἐπιθυμεῖν καὶ Ὠν μή.393 Χζηφζν, εθείλν πνπ πξέπεη λα 

ηνληζζεί είλαη φηη νη λφκνη είηε πεξηθιείνπλ απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο είηε 

ζεζπηζκέλα λνκνζεηήκαηα είλαη αλεπαξθείο θαη δελ είλαη δπλαηφ λα 

ελαξκνληζζνχλ κε ηε θχζε θαη ηνπο αλζξψπνπο: οὐ μὲν οὗν οὐδὲν τῆ φύσει 

φιλιώτερα οὐδ’ οἰκειότερα, ἀφ’ Ὠν οἱ νόμοι ἀποτρέπουσι τοὺς ἀνθρώπους, ἤ 

ἐφ’ ἅ προτρέπουσιν.394  

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη γέλλεκα ηεο θχζεο 

είλαη ε δσή θαη ν ζάλαηνο· θαη ε δσή είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ αλζξψπνπ, ελψ ν 

ζάλαηνο είλαη ν φιεζξφο ηνπ. πλεπψο, ε θχζε πεξηθιείεη κέζα ηεο κεξηθέο 

θνξέο θαη πξάγκαηα δπζάξεζηα, ηα νπνία καο επηβάιιεη· απηά, σζηφζν, δελ 

ζπκθέξνπλ ηελ αλζξψπηλε θχζε, θαη κνινλφηη δελ ηα επηζπκνχκε, είκαζηε, 

φκσο, αλαγθαζκέλνη λα ηα δερηνχκε: τὸ δ' αὗ ζν ἐστι τς φύσεως καὶ τὸ 

ἀποθανεῖν, καὶ τὸ μὲν ζν αὐτοῖς ἐστιν ἀπὸ τὦν ξυμφερόντων, τὸ δὲ 

ἀποθανεῖν ἀπὸ τὦν μὴ ξυμφερόντων.395 ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, νη 

                                                                                                                                                                      
φφςθσ, αλλά επειδι εντζλλονται ςε πεδία που θ φφςθ αφινει αρρφκμιςτα· ςυνεπϊσ, αυτό δε 

ςυνεπάγεται απαραίτθτα ότι ο νόμοσ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ φφςθ ι απαιτεί από εμάσ να τον 

παραβοφμε. Βλ. M. Gagarin, Antiphon the Athenian: Oratory, Law, and Justice in the Age of Sophists, 

Austin: University of Texas Press, 2002, ς. 69-70.  

391
 Αντιφϊν Β 44. Α2. 

392
 Θ φύσις, δθλαδι ορίηει τθ φυςικι ςφνκεςθ και τθ λειτουργία του ανκρϊπινου ςϊματοσ, αλλά οι 

κανονιςμοί που ελζγχουν τθν κατάλλθλθ ι αποδεκτι χριςθ αυτϊν των οργάνων κεςπίηονται νόμῳ. 

Gagarin 2002, 69. 

393
 Αντιφϊν, Β 44. Α3. 

394
 Αντιφϊν Β 44. Α3. 

395
 Αντιφϊν, Β 44. Α3. 
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πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ θαηεπζχλνληαη απφ ην ξυμφέρον γηα ηελ αλζξψπηλε 

θχζε,396 ην νπνίν, σζηφζν, εκπνδίδεηαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ λφκνπ. 

Γηαηί, φζα ζπκθέξνληα έγθεηληαη ζε ηζρχνληεο αλζξψπηλνπο λφκνπο, είλαη γηα 

ηε θχζε δεζκά, ελψ, φζα αλάγνληαη ζηε θχζε, είλαη απειεπζεξσκέλα απφ 

πεξηνξηζκνχο, ηζνδπλακνχλ κε ηελ ειεπζεξία: Τὰ δὲ ξυμφέροντα τὰ μὲν ὑπὸ 

τὦν νόμων κείμενα δεσμὰ τς φύσεώς ἐστι, τὰ δ' ὑπὸ τς φύσεως 

ἐλεύθερα.397 Δπνκέλσο, ε αλζξψπηλε θχζε πξνάγεηαη κε φζα πξνθαινχλ 

επραξίζηεζε θαη ην ξυμφέρον ηεο είλαη λα επηιέγεη φζα δελ πξνθαινχλ πφλν: 

οὔκουν τὰ ἀλγύνουντα ὀρθ γε λόγῳ ὀνίνησιν τὴν φύσιν μλλον ἥ τὰ 

εὐφραίνοντα· οὔκουν ἅν οὐδὲ ξυμφέροντ᾿ εἴη τὰ λυποὖντα μλλον ἥ τὰ 

ἥδοντα·398 δηφηη ε αλζξψπηλε θχζε πξνάγεηαη τ ἀληθεῖ , φηαλ επηιέγεη 

εθείλα ηα πξάγκαηα, ηα νπνία οὐ βλάπτειν δεῖ, ἀλλ᾿ ὠφελεῖν.399 Τπάξρνπλ, 

σζηφζν θαη πεξηπηψζεηο πνπ ν άλζξσπνο απφ κφλνο ηνπ επηηείλεη ηε δεκηά 

ζηνλ εαπηφ ηνπ πιεηνδνηψληαο ζε ζρέζε κε φζα νξίδεη ν λφκνο· πξνθαλψο, ν 

λφκνο έρεη θαηνξζψζεη λα ππνηάμεη ςπρνινγηθά ζε ηέηνην ζεκείν ην άηνκν, 

πνπ ην άηνκν ην ίδην ηείλεη λα απηνθαηαζηξέθεηαη, αδηαθνξψληαο γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ. Ο Αληηθψλ παξνπζηάδεη ηξία παξαδείγκαηα 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο πφιεο,400 ηα νπνία 

αθνξνχλ: φζνπο ακχλνληαη φηαλ έρνπλ ππνζηεί απξφθιεηα επίζεζε, φζνπο 

θέξνληαη κε θαινζχλε ζε αγελείο γνλείο θαη φζνπο επηηξέπνπλ ζηνπο άιινπο 

λα έρνπλ θάπνην θέξδνο βεβαηψλνληαο θάηη κε φξθν: καὶ οἵτινες ἅν παθόντες 

                                                           
396

 Ο Furley κεωρεί ότι ο Αντιφϊν -με το να κεωρεί τθ ηωι ωσ τθ μόνθ κεμελιϊδθ αξία, ότι με το να 

απορρίπτει οτιδιποτε δε ςυνειςφζρει ςτθν επιβίωςθ και με το να ςυςχετίηει τθν επιβίωςθ με το τι 

είναι καλό για ςζνα και αυτό πάλι με ευχαρίςτθςθ- εκφράηει ωφελιμιςτικζσ απόψεισ αλλά ςε πρϊιμο 

ςτάδιο. Βλ. D.J. Furley, «Antiphon’s Case against Justice». Στο: The Sophists and their Legacy, επιμ. 

G.B. Kerferd, Wiesbaden: Steiner, 1981, ς. 90.  

397
 Αντιφϊν, Β 44. Α4. 

398
 Αντιφϊν, Β 44. Α4. 

399
 Αντιφϊν, Β 44. Α4. 

400
 Ο Kerferd κεωρεί ότι ο Αντιφϊν αναφζρεται ςε μορφζσ ςυμπεριφοράσ που ξεπερνοφν τα όρια του 

νόμου και τθσ φφςθσ. Βλ. G.B. Kerferd, «The Moral and Political Doctrines of Antiphon the Sophist: a 

Reconsideration», Proceedings of the Cambridge Philological Society, 184, (1959), ς. 29. «Ωςτόςο, 

πρόκειται για τυπικά παραδείγματα μιασ ςυμβατικά αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ». Furley 1981, 85.  
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ἀμύνωνται καὶ μὴ αὐτοὶ ἄρχωσι τοὖ δρν· καὶ οἵτινες ἅν τοὺς γειναμένους 

καὶ κακοὺς ὄντας εἰς αὐτοὺς εὗ ποιὦσιν· καὶ οἱ κατόμνυσθαι διδόντες 

ἑτέροις, αὐτοὶ δὲ μὴ κατομνύμενοι.401 Καη ηα ηξία παξαδείγκαηα, σζηφζν, 

είλαη ελδεηθηηθά ηνπ πφζν βαζηά ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αηφκνπ έρεη εηζρσξήζεη ε 

πεηζψ ηνπ λφκνπ θαη είλαη θαηαθξηηέα, γηα ην ιφγν φηη είλαη ερζξηθά ζηε θχζε 

θαη άλεπ ιφγνπ επψδπλα ζηνλ άλζξσπν· γηαηί απηφ πνπ ν άλζξσπνο ζα 

έπξεπε λα ςάρλεη ζηε δσή ηνπ είλαη ν ιηγφηεξνο πφλνο θαη ε πεξηζζφηεξε 

επραξίζηεζε: καὶ τούτων τὦν εἰρημένων πόλλ᾿ ἄν τις εὕροι πολέμια τῆ 

φύσει· ἔνι τ᾿ ἐν αὐτοῖς ἀλγύνεσθαί τε μλλον, ἐξὸν ἥττῳ, καὶ ἐλάττω 

ἥδεσθαι, ἐξὸν πλείω.402 

Λακβάλνληαο, ινηπφλ, σο δεδνκέλν φηη νη λφκνη είλαη δεζκά ηεο θχζεο, ν  

Αληηθψλ ππνζηεξίδεη φηη ε θαζεαπηή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε θπζηθή 

ηνπ ειεπζεξία, ηελ νπνία νη λφκνη ζαλ δεζκνθχιαθεο θξαηνχλ θπιαθηζκέλε 

ζηελ εηξθηή ζηεξψληαο ηελ απφ ηα θπζηθά ηεο δηθαηψκαηα. Γίλεηαη μεθάζαξν, 

ινηπφλ, φηη κφλν ε ηάμε ηεο θχζεο εθπξνζσπεί ηελ αιήζεηα, γηαηί είλαη ε κφλε 

ζπκθέξνπζα επηινγή γηα ηνλ άλζξσπν θαη κάιηζηα ρσξίο πζηεξνβνπιία, ελψ 

φ ηη αληηηίζεηαη ζηε θχζε είλαη θαθφ θαη αζχκθνξν.403 Αμίδεη λα ηνληζζεί, 

εμάιινπ, φηη παξά ηηο επηζέζεηο πνπ εμαπνιχεη ν Αληηθψλ ελαληίνλ ησλ λφκσλ 

ηεο πνιηηείαο, εληνχηνηο δελ νδεγείηαη ζε πιήξε ξήμε καδί ηνπο.404 Αθήλεη 

κάιινλ έλα εξσηεκαηηθφ, πνπ, ίζσο, δελ κπνξεί λα απαληεζεί ζεηηθά θαη λα 

παξέρεη αζθαιείο δηαπηζηψζεηο, θαηά πφζν, δειαδή ν Αληηθψλ ζπκβηβάδεηαη 

κε ηνπο λφκνπο ή έζησ ηνπο αλέρεηαη, αθνχ ηειηθά δελ είλαη φινη νη λφκνη 

αληίζεηνη ζηε θχζε· Φαίλεηαη φηη ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην λφκν δελ είλαη 
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 Αντιφϊν, Β 44. Α5. 

402
 Αντιφϊν, Β 44. Α5. 

403
 Κφρκοσ 1992, 227. Ρρβ. τθν πίςτθ των Λπποκρατικϊν ςτθ  φφςθ, θ οποία ωσ ιατρόσ του εαυτοφ τθσ 

κατορκϊνει, χωρίσ παιδεία και μάκθςθ, να επαναφζρει ςτο φυςιολογικό τθ χαμζνθ ιςορροπία: 

Νούσων φύσιες ἱητροί *...+ ἀπαίδευτος ἡ φύσις ἐοὖσα καὶ οὐ μαθοὖσα, τὰ δέοντα ποιέει. 

Λπποκράτθσ, Ἐπιδημιὦν τὸ ἕκτον, Ε1.  

404
 Ο Αντιφϊν, αν και επιςθμαίνει τθν απϊλεια τθσ φυςικισ ελευκερίασ εξαιτίασ των νόμων, 

εντοφτοισ δεν κάνει το πζραςμα ςτθν άμεςθ εξζγερςθ, όπωσ ο Καλλικλισ, που προτρζπει, όποιον 

αιςκάνεται ελεφκερο, ςε ανοιχτι εξζγερςθ προκειμζνου να ςπάςουν τα δεςμά τθσ φφςθσ και να 

επικρατιςει το δίκαιο τθσ φύσεως. de Romilly 1994, 189.  
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εληειψο απνξξηπηηθή, αιιά θξηηηθή·405 γηαηί, αλ ππήξρε θάπνηα βνήζεηα απφ 

ηελ πιεπξά ησλ λφκσλ ζε φζνπο πξάηηνπλ θαη είλαη φύσει, ελψ ζε φζνπο 

νχηε πξάηηνπλ θαη νχηε είλαη φύσει ππήξρε θάπνηα απψιεηα, ηφηε ε ππαθνή 

ζηνπο λφκνπο δε ζα ήηαλ αλψθειε: Εἰ μὲν οὗν τις τοῖς τοιαὖτα προσϊεμένοις 

ἐπικούρησις ἐγίγνετο παρὰ τὦν νόμων, τοῖς δὲ μὴ προσϊεμένοις, ἀλλ' 

ἐναντιουμένοις ἐλάττωσις, οὐκ ἀνόνητον ἅν ἦν τὸ τοῖς νόμοις πεῖσμα.406 

Άξα, ε πεηζαξρία ζην δίθαην, φπσο εθθξάδεηαη κε ηνπο λφκνπο, ζα ήηαλ 

σθέιηκε, αλ εκπφδηδε εθείλνλ πνπ παζαίλεη θάηη λα κελ ην πάζεη θαη εθείλνλ 

πνπ πξάηηεη θάηη ελαληίνλ άιινπ λα κελ ην πξάμεη, πξάγκα, φκσο, πνπ δε 

ζπκβαίλεη: νὖν δὲ φαίνεται τοῖς προσϊεμένοις τὰ τοιαὖτα τὸ ἐκ νόμου δίκαιον 

οὐχ ἱκανὸν ἐπικουρεῖν· ὄ γε πρὦτον μὲν ἐπιτρέπει τ πάσχοντι παθεῖν καὶ 

τ δρὦντι δρσαι.407 Καη δε ζπκβαίλεη, γηαηί ην ζεηφ δίθαην έρεη θελά θαη 

παξαιείςεηο πνπ δε δηνξζψλνληαη. Σνχην γίλεηαη θαλεξφ θαη ζην δήηεκα ηεο 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο· εθεί δηαπηζηψλεηαη ν απφιπηνο παξαινγηζκφο, αθνχ 

θαη ν ζχηεο θαη ην ζχκα δηαζέηνπλ ηα ίδηα κέζα πεηζνχο θαη έρνπλ ηηο ίδηεο 

πηζαλφηεηεο είηε λα δηθαησζνχλ είηε λα ηηκσξεζνχλ· «δελ ππάξρεη δειαδή κηα 

δηθνλνκηθή βάζε πνπ λα εμαζθαιίδεη νξηζκέλα νπζηαζηηθά πιενλεθηήκαηα ζε 

                                                           
405

 Τςεκουράκθσ 1984, 667. Θ ζλλειψθ εκτενζςτερων αποςπαςμάτων μειϊνει τθ δυνατότθτα 

παρακολοφκθςθσ τθσ ςκζψθσ του Αντιφϊντα ζτςι ϊςτε να οδθγθκεί θ ζρευνα ςε πιο αςφαλι 

ςυμπεράςματα. Φαίνεται ότι ο Αντιφϊν δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κάποιοι νόμοι να είναι 

ςφμφωνοι με τθ φφςθ· το ίδιο το διατθρθμζνο κείμενο, όμωσ, δε φανερϊνει κάποια υπόνοια περί 

κετικισ αντιμετϊπιςθσ των νόμων, ότι δθλαδι «ο Αντιφϊν αφινει να εννοθκεί ότι οι νόμοι μπορεί 

να γίνουν πιο επωφελείσ αν βελτιωκοφν». Gagarin 2002, 73. Γενικά ο ςοφιςτισ δε ςυνθγορεί υπζρ 

τθσ παραβίαςθσ των νόμων, απλϊσ επιςθμαίνει κεμελιϊδεισ πρακτικζσ αδυναμίεσ τουσ. Γιατί είναι 

απίκανο ότι «ο Αντιφϊν επικυμεί να ςτθλιτεφςει όλουσ τουσ νόμουσ ι τουσ κανόνεσ ι τα ζκιμα ι τισ 

οιοςδιποτε  ποικίλεσ ςυμβάςεισ· είναι δφςκολο να υποςτθριχκεί ζνασ τζτοιοσ ακραίοσ αναρχιςμόσ 

εξίςου ςτθ κεωρία και ςτθν πρακτικι, και δεν υπάρχει καμία απόδειξθ ότι ο Αντιφϊν δοκίμαςε ζλξθ 

προσ αυτι τθν πλευρά». Βλ. T.J. Saunders, «Antiphon the Sophist on Natural Laws», Proceedings of 

the Aristotelian Society», 78 (1978), ς. 227. Θ βαςικι του κζςθ κα μποροφςε να ςυνοψιςκεί ςτο ότι 

«ο νόμοσ δεν ωφελεί αλλά βλάπτει τουσ ανκρϊπουσ, αν δεν τουσ ενϊνει, όπωσ θ φφςθ». Κφρκοσ 

1992, 228. 

406
 Αντιφϊν, Β 44. Α5. 

407
 Αντιφϊν, Β 44. Α6. 
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φπνηνλ πθίζηαηαη κηα επίζεζε απέλαληη ζε εθείλνλ ν νπνίνο ηελ επηρεηξεί»:408 

Εἴς τε τὴν τιμωρίαν ἀναφερόμενον οὐδὲν ἰδιώτερον ἐπὶ τ πεπονθότι ἥ τ 

δεδρακότι· πεῖσαι γὰρ δεῖ αὐτὸν τοὺς τιμωρήσοντας, ὡς ἔπαθεν, καὶ 

δύνασθαι ἀπαιτεῖ δίκην ἑλεῖν. Ταὐτὰ δὲ καταλείπεται καὶ τ δράσαντι 

ἀρνεῖθαι.409 Δπνκέλσο, ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν ζνθηζηήο 

είλαη αξλεηηθφ γηα ην λφκν,410 επεηδή απηφο, κε ηνλ ηξφπν πνπ απνδίδεηαη ε 

δηθαηνζχλε θαη ηα κέζα ηα νπνία δηαζέηεη, αδπλαηεί λα πξνζηαηεχζεη φζνπο 

ηνλ ηεξνχλ.411 

ε άιιν ζεκείν ηνπ ίδηνπ παππξηθνχ απνζπάζκαηνο ν Αληηθψλ επηρεηξεί 

λα δψζεη έλαλ νξηζκφ ηνπ δηθαίνπ412 εθθξάδνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελδεδεηγκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνιίηε κέζα ζε έλα 

λνκηθφ θαζεζηψο γεκάην αληηζέζεηο, απζαηξεζίεο θαη παξαινγηζκνχο. Γηαηί νη 

λφκνη δεκηνπξγνχλ έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ πνπ αληίθεηηαη ζην ζπκθέξνλ ηνπ 

πνιίηε, ελψ ν αλζξσπνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζνθηζηή απνβιέπεη 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ  αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πνιίηε γηα ράξε κηαο 

γεληθφηεξεο επεκεξίαο. 

 χκθσλα κε ηνλ πξψην νξηζκφ πνπ δίλεηαη: δηθαηνζχλε είλαη ε κε αδηθία, 

εθηφο θαη εάλ απηή ζπληειείηαη πξνο αληαπφδνζε άιιεο αδηθίαο: τὸ μὴ ἀδικεῖν 

                                                           
408

 Σκουτερόπουλοσ 1998, 444, ςθμ. 24.  

409
 Αντιφϊν, Β 44. Α6. 

410
 Furley 1981, 81. 

411
 Τθν υπόκεςθ του Αντιφϊντα για τθν αδυναμία του νόμου και τθν ανικανότθτα τθσ δικαιοςφνθσ να 

λειτουργιςει προλθπτικά απζναντι ςτο ζγκλθμα, ο Ρλάτων τθν απζδωςε ςε μια λανκαςμζνθ 

υλιςτικι αντίλθψθ του κόςμου αναλαμβάνοντασ ςυγχρόνωσ τθν υποχρζωςθ να γεφυρϊςει το χάςμα 

ανάμεςα ςτθ φφςθ και ςτο νόμο και να αναδείξει τθ δικαιοςφνθ ωσ το μζγιςτο αγακό για τθν 

ανκρϊπινθ ψυχι. Βλ. M. Ostwald, «Plato on law and nature». Στο: Interpretations of Plato, επιμ. H. 

North, 1977, ς. 53.  

412
 Οι διαδοχικοί οριςμοί που παρακζτει ο Αντιφϊν αφινουν ανοιχτό πεδίο ερμθνείασ ςχετικά με τον 

δικό του ενδεδειγμζνο οριςμό. Οι οριςμοί που δίνει απθχοφν μάλλον τθν ιδεολογικι αςάφεια τθσ 

εποχισ, δε φαίνεται να τουσ υιοκετεί, κακϊσ «εκφράηουν τθν ανεπάρκεια των ςφγχρονων κεωριϊν 

για τθν θκικι. Θ δικι του ςτακερι κζςθ είναι ότι μια θκικι που επιβάλλεται από το νόμο και το 

ζκιμο είναι ενάντια ςτθ φφςθ, και αυτό που προςτάηει θ φφςθ πρζπει να προτιμάται». Guthrie 2014, 

147. 



100 
 

μηδένα μὴ ἀδικούμενον αὐτὸν δίκαιόν ἐστιν.413 Ο δεχηεξνο νξηζκφο νξίδεη ηε 

δηθαηνζχλε σο ηελ θαηάζηαζε εθείλε θαηά ηελ νπνία θαλείο δε δηαπξάηηεη νχηε 

πθίζηαηαη θαθφ ή αδηθία:414 ταὖτὰ τε δίκαια εἶναι καὶ τὸ μηδὲν ἀδικεῖν μηδὲ 

αὐτὸν ἀδικεῖσθαι.415 Οη δχν απηνί νξηζκνί ηεο δηθαηνζχλεο θαίλνληαη ζρεδφλ 

ηαπηφζεκνη.416 Ηδεψδεο θαηάζηαζε ζα ππήξρε, αλ απείραλ απφ ηελ αδηθία θαη 

ν ζχηεο θαη ην ζχκα· «αιιά δελ είλαη ζηελ εμνπζία θαλελφο λα εμαζθαιίζεη φηη 

θαλείο δελ ζα ηνλ αδηθήζεη, θη έηζη ε θαιχηεξε δηαηχπσζε ηεο δηθαηνζχλεο 

ζηελ πξάμε είλαη πνηέ λα κελ θάλεη θαλείο ηελ αξρή ζηελ αδηθία».417 

πλεπψο, ε κε αξρή ζηελ αδηθία418 ζα ζεκαίλεη θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

δηθαίνπ θαη ηφηε κφλν ε θνηλσληθή ηζνξξνπία ζα επηηεπρζεί θαη ζα κπνξεί λα 

γίλεη πξάμε ε πξνζθφκηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο σθέιεηαο ζηνλ πνιίηε θαη ε 

πξνψζεζε ηεο επηπρίαο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

                                                           
413

 Αντιφϊν, Β 44.
 
C1. 

414
 Ρρβ. τον οριςμό του Γλαφκωνοσ για τθ δικαιοςφνθ: δοκεῖ λυσιτελεῖν συνθέσθαι ἀλλήλοις 

μήτ’ ἀδικεῖν μήτ’ ἀδικεῖσθαι. Ρλάτων, Πολιτεία, 359a. 

415
 Αντιφϊν, Β 44.

 
C2. 

416
 Guthrie 2014, 146. Ρρβ. τον Kerferd που διατυπϊνει αντίκετθ άποψθ· κεωρεί, δθλαδι πωσ και οι 

δφο ιδεϊδεισ οριςμοί τθσ δικαιοςφνθσ δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και οι δφο ορκοί, αλλά είτε ο 

ζνασ από τουσ δφο είναι ο ορκόσ είτε κανζνασ από τουσ δφο. Kerferd 1959, 30. Κατά τθν Caizzi, ο 

Αντιφϊν ζχει κατά νου μόνο τθν παραδοςιακι αντίλθψθ για τθ δικαιοςφνθ, όπωσ αυτι εκφράηεται 

από τον Γλαφκωνα, «ο οποίοσ ςχολιάηει το γεγονόσ ότι οι άνκρωποι κεωροφν πωσ είναι χριςιμο να 

ςυνάπτουν μια αμοιβαία ςυμφωνία να μθ διαπράττουν ι να υφίςτανται τθν αδικία». Βλ. F.D. Caizzi, 

«Ρρωταγόρασ και Αντιφϊντασ: Θ αντιπαράκεςθ των Σοφιςτϊν ςχετικά με τθ δικαιοςφνθ». Στο: Οι 

Προςωκρατικοί φιλόςοφοι, επιμ. A.A. Long, μτφ. Κ. Νικολαΐδθσ και Τ. Τυφλόπουλοσ, Ακινα: Εκδ. 

Ραπαδιμα, 2005, ς. 464. 

417
 Guthrie 2014, 147. 

418
 Ρρβ. ςτον Δθμόκριτο τον εποικοδομθτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίςει θ δικαιοςφνθ ςε 

όςουσ πζφτουν κφματα αδικίασ, τουσ οποίουσ θ κοινωνία πρζπει να ςυμπαραςτζκεται: 

ἀδικουμένοισι τιμωρεῖν κατὰ δύναμιν χρὴ καὶ μὴ παριέναι· τὸ μὲν γὰρ τοιοὖτον δίκαιον καὶ 

ἀγαθόν, τὸ δὲ μὴ τοιοὖτον ἄδικον καὶ κακόν. Δθμόκριτοσ, Β 261. Ρβλ. τθν ακλόνθτθ πεποίκθςθ 

του Μζνανδρου για τθν ιςχφ του δικαίου ωσ αξίασ που πρζπει να ιςχφει για όλουσ τουσ πολίτεσ: 

καιρ τὸ δίκαιον ἐπικρατεῖν ἁπανταχοὖ, καὶ τὸν παρατυγχάνοντα τούτου τοὖ μέρους ἔχειν 

πρόνοιαν κοινόν ἐστι τ βίῳ πάντων. Μζνανδροσ, Ἐπιτρέποντες, ςτ. 233-236. 
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Σν δηθαίσκα φκσο ζηελ κε αδηθία ην ππάξρνλ λνκνδηθαληθφ ζχζηεκα δελ 

είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πνιίηεο· επνκέλσο, ε δηθαηνζχλε δελ είλαη 

κφλν ερζξηθή απέλαληη ζηνλ πνιίηε, είλαη θαη αζπλεπήο.419 Γηαηί αθφκε θαη ε 

καξηπξηθή θαηάζεζε ηεο αιήζεηαο απφ έλαλ πνιίηε, πνπ ζεσξείηαη δίθαηε 

πξάμε θαη ρξήζηκε ζηηο αλζξψπηλεο ππνζέζεηο, ζηελ δηθαληθή πξάμε ηεο 

πφιεο ζεσξείηαη βιαπηηθή γηα ηνλ πνιίηε εθείλνλ ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε καξηπξηθή θαηάζεζε: τοὖ δικαίου σπουδαίου δοκοὖντος τὸ 

μαρτυρεῖν ἐν ἀλλήλοις τἀληθ δίκαιον νομίζεται εἶναι καὶ χρήσιμον οὐδὲν 

ἧττον εἰς τὰ τὦν ἀνθρώπων ἐπιτηδεύματα [<] ἀνάγκη γὰρ τὸν 

μαρτυροὖντα, κἅν ἀληθ μαρτυρῆ, ὅμως ἄλλον πως ἀδικεῖν.420 Σν 

ελδερφκελν ηφηε αληεθδίθεζεο ελαληίνλ ηνπ κάξηπξα είλαη πηζαλφ απφ έλαλ 

κφληκν πιένλ ερζξφ ηνπ, ν νπνίνο αηζζάλεηαη αδηθεκέλνο απφ ηελ καξηπξηθή 

θαηάζεζε θάπνηνπ πνπ δελ είρε ζην παξειζφλ αδηθήζεη, αιιά ζην εμήο ζα ηνλ 

επηβνπιεχεηαη δηαξθψο:421 καὶ ἅμα αὐτὸν ἅν ἀδικεῖσθαι ὕστερον [<] ὡς 

ὑπάρχει γ' αὐτ ἐχθρὸς τοιοὖτος, οἷος καὶ δρν εἴ τι δύναιτο κακὸν 

αὐτόν.422 πλεπψο, ε αλαξρία ηεο ζεηήο δηθαηνζχλεο δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ 

Αληηθψληα λα ζπκπεξάλεη φηη ε ιήςε κηαο απφθαζεο έπεηηα απφ ηελ 

εθδίθαζε κηαο ππφζεζεο είλαη εληειψο άδηθε, θαζψο ε εηπκεγνξία πνπ σθειεί 

κία θαηεγνξία αλζξψπσλ βιάπηεη αληίζηνηρα κία άιιε θαηεγνξία αλζξψπσλ· 

άξα, ζρεδφλ λνκνηειεηαθά, θάπνηνη άλζξσπνη ζα απνιακβάλνπλ δηθαηνζχλε 

θαη θάπνηνη άιινη ζα πθίζηαληαη αδηθία εμαηηίαο ηεο ίδηαο ηεο δνκήο ηεο 

δηθαηνζχλεο: φαίνεται δὲ καὶ τὸ δικάζειν καὶ τὸ κρίνειν καὶ τὸ διαιτν ὅπως 

ἅν περαίνηται οὐ δίκαια ὄντα· τὸ γὰρ ἄλλους ὠφελοὖν ἄλλους βλάπτει· ἐν 

                                                           
419

 Kerferd 1959, 31 και Furley 1981, 87.  

420
 Αντιφϊν, Β 44.

 
C1. 

421
 Μολονότι τα παραδείγματα φαίνονται ίςωσ υπερβολικά κα μποροφςαν, ωςτόςο, να αντανακλοφν 

εμπειρίεσ τθσ Ακθναϊκισ κοινωνικισ ηωισ και να αναπαριςτοφν πραγματικζσ καταςτάςεισ από τα 

Ακθναϊκά δικαςτιρια τον 5
ο
 αι. Βλ. N. Νotomi «Τhe sophists». Στο: The Routledge Companion to 

Ancient Philosophy, επιμ. J. Warren-F. Sheffield, 2014, ς. 106. Βλ. επίςθσ, Caizzi 2005, 464. 

422
 Αντιφϊν, Β 44.

 
C1-2. 
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δὲ τούτῳ οἱ μὲν ὠφελούμενοι οὐκ ἀδικοὖνται, οἱ δὲ βλαπτόμενοι 

ἀδικοὖνται.423 

 Δπνκέλσο, ν Αληηθψλ, ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα δελ επηζεκαίλεη 

κφλν ηελ αλεπάξθεηα ηνπ λφκνπ θαη δελ δηακαξηύξεηαη απιψο γηα ηηο 

αληηθάζεηο ηνπ· θαίλεηαη λα ακθηζβεηεί ηνλ ίδην ηνλ ππξήλα ηνπ ζεηνχ δηθαίνπ, 

ην ηζρχνλ ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο.424 Γηαηί ν λφκνο έρεη πάξα πνιιά 

αξλεηηθά πνπ δε δηνξζψλνληαη· ν λφκνο δελ πξνιαβαίλεη ην έγθιεκα θαη δελ 

επηβάιιεη δηθαηνζχλε, θαζψο επίζεο θάλεη ρξήζε επψδπλσλ θαη άξα κε φύσει 

πνηλψλ, πνπ «αθφκε θαη αλ είλαη δίθαηεο, δελ παξέρνπλ θακηά αζθάιεηα, είλαη 

αλεπαξθείο θαη έρνπλ θνηλσληθά βιαβεξέο ζπλέπεηεο».425 Σειηθά ν λφκνο δελ 

θάλεη επηπρηζκέλνπο ηνπο αλζξψπνπο, αθνχ δελ είλαη ε αμία πνπ ηαηξηάδεη 

ζηελ αλζξψπηλε θχζε· θαη ππνζέηεη ηφηε θαλείο βάζηκα φηη ε κφλε ζηαζεξή 

αμία θαη κφληκε ιχζε πνπ πξνηείλεη ν ζνθηζηήο ζην αδηέμνδν θαη ζηελ πιάλε 

ηνπ ζεηνχ λφκνπ, είλαη ε θχζε θαη νη δηθνί ηεο θαλφλεο πνπ είλαη δνθηκαζκέλνη 

θαη πάληα αξκνληθνί κε ηελ αλζξψπηλε θχζε.  

 

2.2.2. Οη ζέζεηο ηνπ Αληηθώληα γηα ηελ ηζόηεηα θαη ηηο δηαθξίζεηο 

 

Σν δήηεκα ηεο θαζνιηθήο ηζφηεηαο θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ θπιεηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ ππήξμε ζπλέπεηα ηεο αληηλνκίαο ηνπ νόμου θαη φύσει 

δηθαίνπ θαη σο ηέηνην πξνβιήζεθε απφ ηνπο ζνθηζηέο θαη εηδηθά απφ ηνλ 

Αληηθψληα. Οη ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηνπ Αληηθψληα απνηεινχλ θαξπφ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηελ δεκνθξαηηθή Αζήλα ηνπ 5νπ 

αη. θαη, επηπιένλ, εθθξάδνπλ ηελ ηδενινγηθή δηακάρε θαη ηελ θνηλσληθή πάιε 

πνπ δηεμαγφηαλ κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο, φπνπ φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

θνηλσληθέο νκάδεο επηδεηνχζαλ κεξίδην ζηελ πνιηηηθή ηζφηεηα.  Γηαηί κεηά ηα 

Μεδηθά νη λέεο θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχζε ην πιάηεκα ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο επλφεζε ηελ εκθάληζε κηαο ζεσξεηηθήο ζθέςεο 

                                                           
423

 Αντιφϊν, Β 44.
 
C2. 

424
 Στο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα θ επιχειρθματολογία του Αντιφϊντα, ίςωσ, κα μποροφςε να 

κεωρθκεί ότι περιζχει και μία ευρφτερθ επίκεςθ κατά τθσ χρθςιμότθτασ τθσ δικαιοςφνθσ ι μία 

κεωρία απονομιμοποίθςθσ τθσ ποινισ. Σκουτερόπουλοσ 1998, 448, ςθμ. 3. 

425
 Saunders 1981, 136.  
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πνπ ζα δηθαηνινγνχζε ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δεκνθξαηηθή 

πνιηηηθή ζθελή κέζα απφ ηελ αμηνθξαηηθή απνηίκεζε ηνπ αηφκνπ.426 

πλεπψο, ην θάιεζκα γηα δηεχξπλζε ησλ νξίσλ ηεο ηζφηεηαο ζα έρεη 

αλαπφθεπθηα θνηλσληθφ αληίθηππν, αθνχ ζα πιήμεη ην θχξνο ηεο εὐγενείας· 

θαη νη θσλέο ζαλ ηνπ Αληηθψληα, δελ πεξηνξίδνληαλ ζηα ζηελά φξηα ηεο 

ειιεληθήο πφιεο-θξάηνπο, ηα μεπεξλνχζαλ θαη ελζσκάησλαλ φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο, Έιιελεο θαη κε Έιιελεο.  

ε έλα απφζπαζκα απφ ην έξγν ηνπ Περὶ ὁμονοίας, ν Αληηθψλ ζα 

αληηπαξαηεζεί κε ην δήηεκα ηεο εὐγενείας θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

ησλ αλζξψπσλ, πξνηάζζνληαο ην ξφιν ηεο παηδείαο θαη ηεο αγσγήο ζηελ 

θνηλσληθή θαηαμίσζε ηνπ αηφκνπ θαη ππνβαζκίδνληαο ηελ επγεληθή θαηαγσγή. 

Γηαηί, θαηά ηνλ Αληηθψληα, ε εθπαίδεπζε παίδεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ζηε 

δηάπιαζε ηνπ αλζξψπνπ, απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν, θαη εγγπάηαη ηελ επηηπρία 

ζηε δσή αξθεί λα πάξεη θαλείο ηηο ζσζηέο βάζεηο απφ ηελ αξρή. Ζ 

πνιχπιεπξε θαη δηαξθήο πξφνδνο ηνπ αλζξψπνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

πξνζθεξφκελε παηδεία πνπ ξηδψλεη γεξά κέζα ηνπ θαη φρη –πξνθαλψο- απφ 

ηελ θαηαγσγή ηνπ αηφκνπ. Άξα, ζα κπνξνχζε βάζηκα λα ππνζηεξηρζεί φηη ν 

Αληηθψλ «αληηκάρεηαη ην πξνλφκην ηεο επγεληθήο θαηαγσγήο θαη θεξχζζεη 

έκκεζα ην λφκν ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο αμηνθξαηίαο».427 Οη λένη, 

θαηά αλαινγία κε ηνπο ζπφξνπο, ζα πξέπεη λα ηχρνπλ πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο 

πξνθεηκέλνπ ε θπζηθή ηνπο σξίκαλζε λα απνθέξεη πεξηζζφηεξνπο θαη 

θαιχηεξνπο θαξπνχο· δηφηη ν άλζξσπνο φύσει «δελ έρεη αθφκε αξηησκέλε 

ζχζηαζε. Ζ παηδεία επηηειεί ηελ αλαπιήξσζε ηνπ ππαξμηαθνχ απηνχ 

ειιείκκαηνο»:428 πρὦτον, οἶμαι, τὦν ἐν ἀνθρώποις ἐστὶ παίδευσις· ὄταν γάρ 
                                                           
426

 Ρρβ. τον Κουκυδίδθ, κατά τον οποίο θ Ακθναϊκι πολιτεία ιδθ ζχει λφςει το ηιτθμα των 

προνομίων και ζχει κατορκϊςει τθν κοινωνικι αξιοκρατία και τθν κοινωνικι ιςότθτα: μέτεστι δὲ 

κατὰ μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος 

ἔν τῳ εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἥ ἀπ' ἀρετς προτιμται, οὐδ' αὗ 

κατὰ πενίαν, ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρσαι τὴν πόλιν, ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται. 

Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 2. 37. 

427
 Κφρκοσ 1992, 268. 

428
 Δεςποτόπουλοσ 2005, 113, ςθμ. 6. Ρρβ. τθ ςθμαςία που δίνει ο Δθμόκριτοσ και ο Αριςτοτζλθσ ςτο 

ρόλο τθσ αγωγισ. Δθμόκριτοσ, Β 33: ἡ φύσις καὶ ἡ διδαχὴ παραπλήσιόν ἐστι. καὶ γὰρ ἡ διδαχὴ 
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τις πράγματος κἅν ὁτουοὖν τὴν ἀρχὴν ὀρθὦς ποιήσηται, εἰκὸς καὶ τὴν 

τελευτὴν ὀρθὦς γίγνεσθαι· καὶ γὰρ τῆ γῆ οἷον ἄν τις τὸ σπέρμα ἐναρόσῃ, 

τοιαὖτα καὶ τὰ ἔκφορα δεῖ προσδοκν· καὶ ἐν νέῳ σώματι ὅταν τις τὴν 

παίδευσιν γενναίαν ἐναρόσῃ, ζῆ τοὖτο καὶ θάλλει διὰ παντὸς τοὖ βίου, καὶ 

αὐτὸ οὔτε ὄμβρος οὔτε ἀνομβρία ἀφαιρεῖται.429 πλεπψο, δελ πξέπεη λα 

αθήλεηαη αλεμέιεγθηε ε παηδαγσγηθή θξνληίδα, γηαηί δελ ππάξρεη κεγαιχηεξν 

θαθφ απφ ηελ αλαξρία ζηνλ ηξφπν αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ·430 θαη ήηαλ πνιχ 

νξζφο ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ πνπ 

εθάξκνδαλ νη παιαηφηεξνη, ψζηε λα βξεζνχλ κπξνζηά ζε πην ξεαιηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο: ἀναρχίας δ' οὐδὲν κάκιον ἀνθρώποις· 

ταὖτα γινώσκοντες οἱ πρόσθεν ἄνθρωποι ἀπὸ τς ἀρχς εἴθιζον τοὺς 

παῖδας ἄρχεσθαι καὶ τὸ κελευόμενον ποιεῖν, ἵνα μὴ ἐξανδρούμενοι εἰς 

μεγάλην μεταβολὴν ἰόντες ἐκπλήσσοιντο.431 

Σελ ππεξνρή ηεο εὐγενείας,432 σζηφζν, ν Αληηθψλ ζα επηρεηξήζεη λα 

απνδνκήζεη θπξίσο ζην έξγν ηνπ Περὶ Ἀληθείας. ην έξγν απηφ, ζην δεχηεξν 

κέξνο ηνπ, ν ζνθηζηήο επηρεηξεί κηα πνιηηηθή ζεψξεζε, ψζηε λα ξίμεη θσο θαη 

λα μεδηαιχλεη θιέγνληα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ, 

φπσο ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο νκνηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Ζ 

αξηζηνθξαηηθή ππεξνρή δελ πξνθχπηεη απφ πνπζελά θαη, επηπιένλ, 

δειεηεξηάδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη επηηείλεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο 

                                                                                                                                                                      
μεταρυσμοῖ τὸν ἄνθρωπον, μεταρυσμοὖσα δὲ φυσιοποιεῖ. Δθμόκριτοσ, Β 242: πλέονες ἐξ 

ἀσκήσιος ἀγαθοὶ γίνονται ἤ ἀπὸ φύσιος. Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, 1337 a2: πσα γὰρ τέχνη καὶ 

παιδεία τὸ προσλεῖπον βούλεται τς φύσεως ἀναπληροὖν. 

429
 Βλ. Αντιφϊν, B 60. 

430
 «Θ φιλοςοφία του *Αντιφϊντα+ για τθ ηωι είναι εκλεπτυςμζνοσ και διανοθτικόσ θδονιςμόσ. 

Ρρζπει κανείσ να φροντίηει να παίρνει όςο το δυνατό μεγαλφτερθ ευχαρίςτθςθ και όςο το δυνατό 

λιγότερο πόνο από τθ ςφντομθ και ατελι φπαρξι μασ, και αυτό δεν κα μποροφςε να επιτευχκεί ςε 

μια κοινωνία με πλιρθ αναρχία *…+ Θ αποδοχι αυτοφ του πράγματοσ δεν ςθμαίνει πωσ αρνοφμαςτε 

ότι οι νόμοι είναι τεχνθτοί και ςυχνά κακοί». Guthrie 2014, 351. 

431
 Βλ. Αντιφϊν, B 61. 

432
 Ρρβ. τθν αντίλθψθ του Κριτία για το ηιτθμα τθσ καταγωγισ, όπου ςτο δίλθμμα εὐκλεία ι 

εὐγένεια δίνει μεγαλφτερθ αξία ςτθν υςτεροφθμία. Κριτίασ, Ῥαδάμανθυς, Β 15. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%3Dsa&la=greek&can=pa%3Dsa0&prior=e)pakolouqei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=pa=sa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te%2Fxnh&la=greek&can=te%2Fxnh0&prior=ga\r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=te/xnh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paidei%2Fa&la=greek&can=paidei%2Fa0&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=paidei/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proslei%3Dpon&la=greek&can=proslei%3Dpon0&prior=to\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bou%2Fletai&la=greek&can=bou%2Fletai0&prior=proslei=pon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds1&prior=bou/letai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fu%2Fsews&la=greek&can=fu%2Fsews1&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29naplhrou%3Dn&la=greek&can=a%29naplhrou%3Dn0&prior=fu/sews
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κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. ηφρνο ηνπ Αληηθψληα είλαη ε θαηαδίθε ησλ θνηλσληθψλ 

δηαθξίζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ απνθιεηζκψλ ηεο επνρήο ηνπ θαη ν ηξφπνο 

πνπ πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα δείρλεη φηη «ν ζνθηζηήο δελ αληηκεησπίδεη κηα 

ζεσξία αιιά κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε ζην πνιηηηθφ ζψκα ηεο Αζήλαο, πνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο».433 Γελ πεξηνξίδεη, 

σζηφζν, ηελ θνηλσληθή ηνπ θξηηηθή κφλν ζηα ζηελά φξηα ηεο πφιεο-θξάηνπο, 

αιιά ν επξχο αλζξσπηζκφο ηνπ ηνλ θάλνπλ λα ζθέθηεηαη πην θαζνιηθά. Ο 

ιφγνο ηνπ άξρεηαη απφ ην πιαίζην ηεο πφιεο-θξάηνπο, επεθηείλεηαη κε 

κελχκαηα θνηλσληθήο θαη θπιεηηθήο ηζφηεηαο θαη γίλεηαη νηθνπκεληθφο θαη 

δηαλζξψπηλνο, απιψλεηαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο αλεμαηξέησο, αγγίδεη 

ίζσο θαη ηνπο δνχινπο. Ζ ελαληίσζή ηνπ, σζηφζν, ζηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ θαιή θαηαγσγή, εθπνξεχεηαη απφ ηελ ίδηα ηε ζεσξία 

νόμῳ-φύσει· γηαηί νόμῳ ραξαθηεξίδεηαη θαλείο εὐγενὴς ή κε εὐγενὴς, ε φύσις, 

φκσο αξλείηαη ηέηνηεο δηαθξίζεηο·434 

Ζ αζαθήο αξρή ηνπ απνζπάζκαηνο φηη, δειαδή είζηζηαη λα ππάξρεη 

ζεβαζκφο ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ επγελψλ θαη αδηαθνξία γηα ηνπο άζεκνπο 

αλζξψπνπο, ίζσο, αίξεηαη, αλ ππνζέζνπκε φηη ην ξήκα βεβαρβαρώμεθα έρεη 

εηξσληθή ρξνηά, πνπ ζηξέθεηαη θαηά ησλ θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ ηεο επνρήο 

πνπ ζηεξίδνπλ δηαθξίζεηο βαζηζκέλεο ζηε θπιεηηθή ή ηελ θνηλσληθή θαηαγσγή. 

Σν θπζηθφ δίθαην αξλείηαη ηέηνηεο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

θαιή θαηαγσγή θαη ν Αληηθψλ ηελ απνδνρή ησλ δηαθξίζεσλ ζε εὐγενεῖς θαη 

δυσγενεῖς ηελ ραξαθηεξίδεη σο εθβαξβάξσζε, δειαδή σο ακνξθσζηά.435  

Γηαηί ζηελ νπζία νη Έιιελεο ζπκπνιίηεο ηνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα είλαη νη 

                                                           
433

 Κφρκοσ 1992, 254. «Ωσ πολιτικι ζννοια θ ιςότθτα, όςο κι αν απλϊκθκε ςε ευρφτερα κοινωνικά 

ςτρϊματα *…+ ζμεινε ωςτόςο πάντοτε πιο πολφ επιδίωξθ παρά πράξθ». Στο ίδιο, 256. 

434
 Στο ίδιο, 254. 

435
 Σφμφωνα με τον Κφρκο, ςτο πεδίο των κοινωνικϊν αντιλιψεων μετά τα Μθδικά, «οι βάρβαροι 

ςυμβολίηουν τον χοντροκομμζνο και απαίδευτο άνκρωπο, τον κατάλλθλο τελικά για δοφλο, ς’ 

αντίκεςθ βζβαια με τθν ζννοια του ελεφκερου πολίτθ, που προχποκζτει ςωςτι αγωγι και λεπτι 

κοινωνικι αίςκθςθ». Στο ίδιο, 255, ςθμ. 22. Ρρβ. τουσ μειωτικοφσ χαρακτθριςμοφσ τθσ κωμωδίασ για 

τουσ βαρβάρουσ. Αριςτοφάνθσ, Νεφέλαι, ςτ. 492: ἄνθρωπος ἀμαθὴς οὑτοσὶ καὶ βάρβαρος. Και, 

Μζνανδροσ, Σαμία, ςτ. 519: ὅς διαρραγήσομ’ ἐπιδών. ἐμβλέπεις μοι, βάρβαρε, Θριξ ἀληθὦς; 

οὐ παρήσεις. 
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ίδηνη νη πξαγκαηηθνί βάξβαξνη, νη πξαγκαηηθνί ακφξθσηνη, εθφζνλ ζθέθηνληαη 

έηζη, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θχζεο δελ ππάξρεη θακηά δηαθνξά 

αλάκεζα ζε Έιιελεο θαη κε Έιιελεο, ζε εὐγενεῖς θαη δυσγενεῖς:436 τοὺς ἐκ 

καλὦν πατέρων ἐπαιδούμεθά τε καὶ σεβόμεθα, τοὺς δὲ ἐκ μὴ καλοὖ οἴκου 

ὄντας οὔτε ἐπαιδούμεθα οὔτε σεβόμεθα. Ἐν τούτῳ δὲ πρὸς ἀλλήλους 

βεβαρβαρώμεθα.437 Δπνκέλσο, ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ηεο αξηζηνθξαηίαο 

πνπ πεξηζσξηνπνηνχζε έλα κέξνο ησλ πνιηηψλ θαη’ νπζίαλ πεξηφξηδε ηε 

δεκνθξαηία, ππέζθαπηε ηελ πνιηηηθή ηζφηεηα·438 θαη απηφ έπξεπε λα 

αλαηξαπεί, γηαηί φινη νη άλζξσπνη, θαη νη βάξβαξνη θαη νη Έιιελεο, έρνπλ 

γελλεζεί εθ θύζεσο, ψζηε λα είλαη φκνηνη ζε φια σο πξνο ηε θχζε: ἐπεὶ 

φύσει πάντα πάντες ὁμοίως πεφύκαμεν καὶ βάρβαροι καὶ Ἕλληνες εἶναι.439 

Δπηπιένλ, «νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαιή θαηαγσγή θαη 

ηελ θιεξνλνκεκέλε νηθνλνκηθή δχλακε (ἐκ καλὦν πατέρων-ἐκ καλοὖ οἴκου), 

επλννχλ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθήο αμίαο θαη εθηξέθνπλ αζθαιψο αλζξψπνπο 

αλειεχζεξνπο, αθνχ ν ζεβαζκφο θαη ε εθηίκεζή ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζε κηα 

ζπκβαηηθή θαη θαηλνκεληθή αμία ( διὰ δόξαν ἤ νόμῳ) θαη φρη ζε κηα πξαγκαηηθή, 

πξνζσπηθή ηθαλφηεηα ή αξεηή (δι’ ἀλήθειαν ἤ φύσει)».440 Δπνκέλσο, αθνχ, 

ζχκθσλα κε ην επηρείξεκα ηνπ ζνθηζηή, νη ζπκβαηηθέο δηαθξίζεηο ζε εὐγενεῖς 

θαη ζε δυσγενεῖς, ζε Έιιελεο θαη ζε βαξβάξνπο απνθιείνληαη απφ ηε θπζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε ε βηνινγηθή ηζφηεηα ησλ αλζξψπσλ είλαη ην δεδνκέλν 

γηα λα νδεγεζεί ε αλζξσπφηεηα θαη ζηελ πνιηηηθή ηζφηεηα. Οη άλζξσπνη 

                                                           
436

 Guthrie 2014, 193. Κατά τον Gagarin, Ζλλθνεσ και βάρβαροι είναι τϊρα βάρβαροι εξαιτίασ του 

τρόπου που αντιμετωπίηει ο ζνασ τον άλλο: «θ αρχικι ενότθτα όλων των ανκρϊπων ζχει διαςπαςκεί 

ςε αντίκετα (Ζλλθνεσ και βάρβαροι) και μετά επαναςυνδζκθκε ςε μία νζα ενότθτα (ζχουμε γίνει όλοι 

βάρβαροι)». Gagarin 2002, 71. 

437
 Αντιφϊν, Β 44. Β2. 

438
 «Μζςα ςτθν Ακινα, όπου θ δθμοκρατία βρικε τθν καλφτερθ πραγμάτωςι τθσ, υπάρχουν τόςοι 

κοινωνικοί φραγμοί και ανιςότθτεσ κοινωνικζσ, αποτζλεςμα τθσ κοινωνικισ δυςπραγίασ ι τθσ 

δυςγενείασ, που ζνα μζροσ από τουσ πολίτεσ, εκτόσ βζβαια από τουσ χιλιάδεσ μζτοικουσ, ιταν 

αμζτοχοι κρίςεωσ και αρχισ». Κφρκοσ 1992, 259. 

439
 Αντιφϊν, Β 44. Β1-2. 

440
 Κφρκοσ 1992, 255. 
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επηβάιιεηαη λα ππεξβνχλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο κέζα ζηελ πνιηηηθή ηνπο 

θνηλφηεηα, λα ζπκβηψλνπλ αξκνληθά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην δεκνθξαηηθφ ηεο 

γίγνεσθαι κέζα ζε θιίκα ηζφηεηαο θαη ειεπζεξίαο. 441 

Ο Αληηθψλ, αθνχ δηαθήξπμε ηελ αληίζεζή ηνπ ζην ηδεψδεο ηνπ 

αξηζηνθξαηηθνχ λφκνπ ηεο εὐγενείας, ζηε ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ παππξηθνχ 

απνζπάζκαηνο αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηεο νκνηφηεηαο Διιήλσλ-βαξβάξσλ 

θαη θαη’ επέθηαζε φισλ ησλ αλζξψπσλ. ηελ πνξεία, ινηπφλ, ηεο 

αλζξσπηζηηθήο ζθέςεο ηνπ Αληηθψληα ππνζηεξίδεηαη, φηη, φζα πξάγκαηα είλαη 

φύσει αλαγθαία, είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζζνχλ απφ φινπο· θαη σο πξνο 

φια απηά θαλέλαο άλζξσπνο πνηέ δελ έρεη απνξξηθζεί, νχηε βάξβαξνο νχηε 

Έιιελαο· δηφηη φινη νη άλζξσπνη αλαπλένπλ ηνλ αέξα κε ην ζηφκα θαη ηε κχηε 

θαη φινη ηξψλε κε ηα ρέξηα: Σκοπεῖν δὲ παρέχει τὰ τὦν φύσει ὄντων 

ἀναγκαίων πσιν ἀνθρώποις· πορίσαι τε κατὰ ταὐτὰ δυνατὰ πσι, καὶ ἐν 

πσι τούτοις οὔτε βάρβαρος ἀφώρισται ἡμὦν οὐδεὶς οὔτε Ἕλλην· 

ἀναπνέομέν τε γὰρ εἰς τὸν ἀέρα ἅπαντες κατὰ τὸ στόμα καὶ κατὰ τὰς ῖνας 

καὶ ἐσθίομεν χερσὶν ἅπαντες.442 Ζ ζέζε απηή ηνπ ζνθηζηή απνηειεί ηελ 

θνξχθσζε ηεο ζνθηζηηθήο ζθέςεο πάλσ ζε έλα ηφζν θιέγνλ ζέκα πνπ ηελ 

επνρή εθείλε απαζρνινχζε ηνπο Έιιελεο, δειαδή ηηο Διιελνβαξβαξηθέο –θαη 

θχξηα Διιελνπεξζηθέο– ζρέζεηο. Ζ θξάζε: ἀναπνέομέν τε γὰρ εἰς τὸν ἀέρα 

ἅπαντες κατὰ τὸ στόμα καὶ κατὰ τὰς ῖνας απερεί ζαθέζηαηα ηππνθξαηηθέο 

ηδέεο,443 φκσο ε ζθέςε ηνπ Αληηθψληα είλαη θαη πνιηηηθή θαη πξνρσξεί έλα 

βήκα παξαπέξα· αθνχ ζηελ αξρή ηνπ απνζπάζκαηνο θαηαδίθαζε ηηο 

θνηλσληθέο δηαθξίζεηο, ζηε ζπλέρεηα πνπ απνηειεί ηελ θνξχθσζή ηεο ζθέςεο 
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 Το ιδανικό τθσ αρμονικισ ςυμβίωςθσ είναι θ κεντρικι ιδζα τθσ ελλθνικισ πολιτικισ κεωρίασ. 

Sabine χ.χ., 41. Ρρβ. το ζργο Φοίνισσαι του Ευριπίδθ, όπου θ Λοκάςτθ παρακαλεί το γιο τθσ να δείξει 

επιείκεια και να μεταχειριςτεί τθν ιδζα τθσ ιςότθτασ: Ἰσότητα τιμν, ἣ φίλους ἀεὶ φίλοις πόλεις 

τε πόλεσι συμμάχους τε συμμάχοις συνδεῖ· τὸ γὰρ ἴσον μόνιμον ἀνθρώποις ἔφυ τ πλέονι δ᾽ 

αἰεὶ πολέμιον καθίσταται τοὔλασσον ἐχθρς θ᾽ ἡμέρας κατάρχεται. καὶ γὰρ μέτρ᾽ 

ἀνθρώποισι καὶ μέρη σταθμὦν Ἰσότης ἔταξε κἀριθμὸν διώρισε. Ευριπίδθσ, Φοίνισσαι, ςτ. 536-

542. 

442
 Αντιφϊν, Β 44. Β2. 

443
 Furley 1981, 90.  
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ηνπ, απνδνθηκάδεη θαη ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, ηηο δηαθξίζεηο Διιήλσλ-

βαξβάξσλ.444 

 Ζ ζπλείδεζε, ινηπφλ, ηεο ελφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο ηνλίδεηαη 

ζηνλ Αληηθψληα κε ηνλ πην μεθάζαξν ηξφπν, εθφζνλ φινη νη άλζξσπνη είλαη 

φκνηνη θαη ε παλαλζξψπηλε απηή νκνηφηεηα δελ εμαηξεί θαλέλαλ, γηαηί 

ζηεξίδεηαη ζε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γέλνπο θαη είδνπο.445 Σα θνηλά απηά 

ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ τὰ τὦν φύσει ὄντων ἀναγκαίων πσιν ἀνθρώποις 

θαη ραξαθηεξίδνπλ ηνλ άλζξσπν σο γέλνο θαη ζηε δπλαηφηεηα φισλ ησλ 

αλζξψπσλ πορίσαι τε κατὰ ταὐτὰ δυνατὰ πσι, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα 

ηνπ είδνπο. Σνχην ζεκαίλεη φηη «φζα έρνπλ ην ραξαθηήξα ηεο θπζηθήο 

αλαγθαηφηεηαο αλαθέξνληαη ζηε βηνινγηθή ζχζηαζε ησλ αλζξψπσλ, 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ άλζξσπν σο γέλνο (δψν) θαη δελ κπνξεί λα ππάξμνπλ 

εμαηξέζεηο. Ζ δπλαηφηεηα φκσο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ απηψλ 

μερσξίδεη ηνλ άλζξσπν πηα απφ ηελ έλλνηα ηνπ γέλνπο, απφ ηα ππφινηπα 

δψα, θαη ηνλ ραξαθηεξίδεη σο είδνο (άλζξσπνο)».446 Δπνκέλσο, εθφζνλ 

Έιιελεο θαη βάξβαξνη σο άλζξσπνη ζπλδένληαη θαη νη δχν κε ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γέλνπο θαη ηνπ είδνπο, ηφηε έλαο γεληθφο αθνξηζκφο 

Διιήλσλ-βαξβάξσλ δελ είλαη ινγηθφο θαη άξα είλαη αλχπαξθηνο·447 θαη σο 

θαηαθιείδα, πνπ επεμεγεί ην παξαπάλσ επηρείξεκα, αθνινπζεί ε ηειεπηαία 

θξάζε ηνπ θεηκέλνπ: ἀναπνέομέν τε γὰρ εἰς τὸν ἀέρα ἅπαντες κατὰ τὸ 

στόμα καὶ κατὰ τὰς ῖνας καὶ ἐσθίομεν χερσὶν ἅπαντες. Ζ πξψηε πξφηαζε 

                                                           
444

 «Θ ιδζα τθσ κατωτερότθτασ των βαρβάρων επθρεάςτθκε από τθν Ελλθνικι νίκθ εναντίον των 

Ρερςϊν και από τθν τάςθ άλλων λαϊν να κυβερνοφνται δεςποτικά, γιατί θ υποταγι ςε ζνα δεςπότθ 

μάλλον παρά ςτο νόμο ιταν για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ ιςοδφναμθ με τθ δουλεία». Guthrie 2014, 

197. 

445
 Κφρκοσ 1992, 274. 

446
 Στο ίδιο. Ρρβ. τον Αλκμαίωνα και τθ διάκριςθ που κάνει ανάμεςα ςτον άνκρωπο και τα υπόλοιπα 

ηϊα: ἄνθρωπον γάρ φησι τὦν ἄλλων διαφέρειν ὅτι μόνον ξυνίησι, τὰ δ᾿ ἄλλα αἰσθάνεται 

μέν, οὐ ξυνίησι δέ. Αλκμαίων, Β 1a. Ρρβ. επίςθσ, τθ ςφγκριςθ και τον χαρακτθριςμό του ανκρϊπου 

ςε ςχζςθ με τα ηϊα από τον Αντιφϊντα: ἄνθρωπος, ὅς φησι μὲν πάντων θηρίων θεειδέστατον 

γενέσθαι. Αντιφϊν, Β 48. 

447
 Ρρβ. τον Κραςφμαχο και τθν πίςτθ του ςτθ φυλετικι ανωτερότθτα των Ελλινων απζναντι ςτουσ 

βαρβάρουσ Μακεδόνεσ: Ἀρχελάῳ δουλεύσομεν ῞Ελληνες ὄντες βαρβάρῳ; Κραςφμαχοσ, Β 2. 
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αλαθέξεηαη πάιη ζηελ έλλνηα γέλνπο, επηζεκαίλεη έλα βηνινγηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δψνπ γεληθά· αληίζεηα ε δεχηεξε ραξαθηεξίδεη ηνλ 

άλζξσπν σο είδνο, γηαηί κφλν απηφο θαηέρεη ηελ ηέρλε, πνπ είλαη ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ρέξηα ηνπ 

σο φξγαλα γηα ην θαγεηφ.448 

Θα κπνξνχζε, σζηφζν, ε έλλνηα ηεο νκνηφηεηαο ζηνλ Αληηθψληα λα 

εθιεθζεί θαη σο ηζνδχλακε κε ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο; Βαζηζκέλνη ζην 

ζπάξαγκα, ζα ηνικνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη θάηη ηέηνην δε ζα ην απέθιεηε ν 

Αληηθψλ. Πξνπάλησλ ν ζνθηζηήο θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη ζηηο θπιεηηθέο θαη 

ηαμηθέο ζρέζεηο κε φξνπο θπζηθήο ηζφηεηαο·449 ε δηαίξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

είδνπο ζε νκαδνπνηήζεηο θαη ε δηάθξηζε ζε Έιιελεο-βαξβάξνπο ή 

ειεχζεξνπο-δνχινπο, είλαη ζπκβαηηθή θαη ζπλεπψο παξάινγε, δηφηη ην θπζηθφ 

δίθαην θαη ε θπζηθή ηζφηεηα είλαη αδηαρψξηζηα κεηαμχ ηνπο. Αλ φινη νη 

άλζξσπνη είλαη φύσει ειεχζεξνη θαη ίζνη, είλαη αληίζεην πξνο ηε θχζε λα 

κεηαρεηξηδφκαζηε νπνηνλδήπνηε άλζξσπν σο κε ειεχζεξν ή κε ίζν· θάηη 

ηέηνην ζα ηζνδπλακνχζε κε παξαθζνξά ηεο θχζεο.450 

Ζ έλλνηα, ινηπφλ, ηεο νκνηφηεηαο θαη ηεο θπζηθήο ηζφηεηαο ζηνλ 

Αληηθψληα, απνθηά ραξαθηήξα θαζνιηθφ γηαηί αγγίδεη νηθνπκεληθά νιφθιεξν ην 

αλζξψπηλν γέλνο·451 θαη ν θαζνιηθφο απηφο ηξφπνο ζέαζεο ηεο αλζξψπηλεο 

                                                           
448

 Κφρκοσ 1992, 275. 

449
 Θ φυςικι ιςότθτα αφορά όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, ανεξάρτθτα από καταγωγι, τάξθ, ι φφλο. Ο 

Αντιφϊν ακόμθ και τθν πολιτικι ιςότθτα των δοφλων φαίνεται να τθ ςυμμερίηεται· αποδζχεται, 

όμωσ, τθν πολιτικι ιςότθτα και ςτουσ βαρβάρουσ; Κατά τον Κφρκο, για τθν ελλθνικι ςκζψθ «οι 

βάρβαροι δεν μπορεί να είναι άνκρωποι ακεραιωμζνοι, επειδι ακριβϊσ δεν είναι πολίτεσ, δθλαδι 

ελεφκεροι». Στο ίδιο, 269. Ο Αντιφϊν, ωςτόςο, κατά τθ γνϊμθ μου, φαίνεται να πιςτεφει ςε μια 

μελλοντικι πραγμάτωςθ τθσ πολιτικισ ιςότθτασ και των βαρβάρων. Γιατί οι βάρβαροι δεν 

υπολείπονται ςε τίποτα από τουσ Ζλλθνεσ· εκκινϊντασ από τθν ομοιότθτα και τθν φυςικι ιςότθτα 

μποροφν να ελπίηουν ϊςτε να πετφχουν και τθν πολιτικι ιςότθτα, από υπικοοι δθλαδι να γίνουν 

πολίτεσ. 

450
 Strauss 1998, 148. 

451
 Ρρβ. τθν αντίλθψθ του Ευριπίδθ, ο οποίοσ, ενϊ ςτο ηιτθμα των κοινωνικϊν διακρίςεων ομοφωνεί 

με τον Αντιφϊντα, ότι δθλαδι αυτζσ είναι νόμῳ και όχι φύσει, ςτο ηιτθμα των φυλετικϊν 

διακρίςεων ο φραγμόσ Ζλλθνεσ-βάρβαροι δεν αίρεται. Ζτςι ο Ρενκζασ, ςτθ διαπίςτωςθ του 

Διόνυςου για τθν κρθςκευτικι ευλάβεια των βαρβάρων, απαντά ειρωνικά χαρακτθρίηοντάσ τουσ 
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πξαγκαηηθφηεηαο,452 πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγλσζε ηεο Ἀληθείας, αγγίδεη 

θαη ην δήηεκα ηεο δνπιείαο. Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, ε έλλνηα ηεο ηζφηεηαο ζηνλ 

Αληηθψληα λα εκπεξηέρεη θαη ηνπο δνχινπο; ην πξψην κέξνο ηνπ 

απνζπάζκαηνο, φπνπ ν ζνθηζηήο ζηα πιαίζηα ηεο πφιεο θαηαδηθάδεη ηηο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο ηεο Αζελατθήο πνιηηείαο, δε γίλεηαη θακία αλαθνξά 

ζηελ άληζε ζρέζε ειεχζεξσλ-δνχισλ. ην δεχηεξν κέξνο, φκσο, κε ηε 

δηαθήξπμε ηεο νκνηφηεηαο Διιήλσλ-βαξβάξσλ, αλ θαη δελ ππάξρεη ξεηή 

αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο δνπιείαο, εληνχηνηο, κπνξνχκε λα εηθάζνπκε ηελ 

αξλεηηθή ζέζε ηνπ Αληηθψληα ζην δήηεκα ηεο δνπιείαο, επεηδή ε έλλνηα 

βάξβαξνο ηνλ 5ν αη. ήηαλ ζπλπθαζκέλε γεληθά κε ηελ έλλνηα ηνπ δνχινπ, 

θαζψο δνχινη ηελ επνρή εθείλε ήηαλ ζπλήζσο νη βάξβαξνη.453 Δπνκέλσο, 

                                                                                                                                                                      
απαξιωτικά ωσ αφελζςτατουσ ςε ςχζςθ με τουσ Ζλλθνεσ: Διόν.: πς ἀναχορεύει βαρβάρων τάδ’ 

ὄργια. Ρενκ.: φρονοὖσι γὰρ κάκιον Ἑλλήνων πολύ. Ευριπίδθσ, Βάκχαι, ςτ. 482-483. Κατά τον 

Δελλι, ο Ευριπίδθσ, ενϊ αρχικά ιταν υπεραςπιςτισ τθσ ιδζασ του χωριςμοφ Ζλλθνεσ-βάρβαροι, 

απζκλινε αργότερα ςτθν ιδζα του κοςμοπολιτιςμοφ. Δελλισ 2001, 101.  

452
 Κα μποροφςε να ιςχυριςτεί κανείσ ότι ο κακολικόσ κριτικόσ τρόποσ που αντιμετωπίηει ο ςοφιςτισ 

τα κοινωνικά και πολιτικά προβλιματα τθσ εποχισ του, είναι ανάλογοσ τθσ μεκόδου του ιατροφ· ο 

Αντιφϊν, δθλαδι, εξετάηει τθν κοινωνικι κατάςταςθ ςτο πολιτικό ςϊμα τθσ Ακινασ, διαγιγνϊςκει 

τθν πολιτικι ανιςότθτα και αποφαίνεται για κεραπεία τθν καταδίκθ των κοινωνικϊν διακρίςεων και 

τθν πολιτικι ιςότθτα· διότι, αφοφ ο πολίτθσ είναι ζνα μόριον τοὖ ὅλου, για να ιςορροπιςει το ὅλον 

χρειάηεται θ ιςομερισ ςυμμετοχι του πολίτθ ςτισ ευκφνεσ και ςτα δικαιϊματα. Κφρκοσ 1992, 253. 

453
 Guthrie 2014, 197. Ο Ευριπίδθσ παρζχει ςαφι πλθροφόρθςθ και επιβεβαιϊνει το γεγονόσ ότι 

πολλοί από τουσ δοφλουσ ςτθν Ελλάδα ιταν αργυρϊνθτοι και μθ ελλθνικισ καταγωγισ: ὧ παῖ, τίν’ 

αὐχεῖς, πότερα Λυδὸν ή Φρύγα κακοῖς ἐλαύνειν ἀργυρώνητον σέθεν; Ευριπίδθσ, Ἄλκηστις, 

ςτ. 675-676. Επίςθσ, ςε άλλο ζργο του οι Ζλλθνεσ χαρακτθρίηονται ελεφκεροι, ενϊ οι βάρβαροι 

δοφλοι: βαρβάρων δ’ Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός, ἀλλ’ οὐ βαρβάρους, μτερ Ἑλλήνων· τὸ μὲν γὰρ 

δοὖλον, οἵ δ’ ἐλεύθεροι. Ευριπίδθσ,  Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι, ςτ. 1400-1401. Για τον Ρλάτωνα, οι 

Ζλλθνεσ δεν μπορεί να είναι δοφλοι Ελλινων, οι βάρβαροι είναι οι φυςικοί εχκροί τουσ: πρὦτον μὲν 

ἀνδραποδισμοὖ πέρι, δοκεῖ δίκαιον ῞Ελληνας ῾Ελληνίδας πόλεις ἀνδραποδίζεσθαι, ἥ μηδ’ 

ἄλλῃ ἐπιτρέπειν κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ τοὖτο ἐθίζειν, τοὖ ῾Ελληνικοὖ γένους φείδεσθαι, 

εὐλαβουμένους τὴν ὑπὸ τὦν βαρβάρων δουλείαν; ὅλῳ καὶ παντί, ἔφη, διαφέρει τὸ 

φείδεσθαι. Ρλάτων, Πολιτεία, 469c. Οι δοφλοι πρζπει να είναι κατά το δυνατό αλλόγλωςςοι και όχι 

ςυντοπίτεσ: μήτε πατριώτας ἀλλήλων εἶναι τοὺς μέλλοντας ᾶον δουλεύσειν, ἀσυμφώνους 

τε εἰς δύναμιν ὅτι μάλιστα. Ρλάτων, Νόμοι, 777d. 
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αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο ηνπ ζνθηζηή πξνθχπηεη ινγηθά ε 

άπνςε φηη ν ζεζκφο ηεο δνπιείαο ζηνλ Αληηθψληα είλαη παρὰ φύσιν.454 Καη 

ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη ε θπζηθή ηζφηεηα ησλ δνχισλ είλαη θαη πνιηηηθή 

ηζφηεηα ηελ νπνία σο δηθαίσκα ε πφιηο-θξάηνο νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο 

πνιίηεο ηεο· νη δνχινη, εθφζνλ είλαη άλζξσπνη, πξέπεη λα απνθηήζνπλ 

πνιηηηθά δηθαηψκαηα, πξέπεη λα γίλνπλ πνιίηεο. 

ηε ζεσξεηηθή ζθέςε ηνπ Αληηθψληα, ινηπφλ, βξίζθνπκε επηζηεκνληθά 

δηαηππσκέλε ηελ έλλνηα ηεο νκνηφηεηαο θαη κία πξψηε ζαθή καξηπξία γηα ηε 

δηαλζξψπηλε ζπλείδεζε ζηελ Διιεληθή θηινζνθία·455 ην θείκελφ ηνπ ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο πνιηηηθφ καληθέζην ελφο πεθσηηζκέλνπ 

δηαλνεηή πνπ κε ιφγν ξεμηθέιεπζν θαη θαηαλνεηφ θήξπμε παλαλζξψπηλα 

κελχκαηα456 θαη επηδήηεζε κηα αμηνθξαηηθή θνηλσλία κε θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε.457 Δχινγα ζα ππέζεηε θαλείο φηη ε θξηηηθή ησλ θνηλσληθψλ 

δηαθξίζεσλ απφ ηνλ Αληηθψληα κε ηελ απνδνθηκαζία ηεο εὐγενείας θαη ηνλ 

θαζνιηθφ ηεο ραξαθηήξα458 ελδερνκέλσο λα αλεζχρεζε ηνπο ζπληεξεηηθνχο 

θχθινπο ηεο Αζήλαο. Δληνχηνηο, ην γεγνλφο φηη ε άξρνπζα ηάμε ηεο Αζελατθήο 

θνηλσλίαο εηζάθνπζε ή έζησ αλέρηεθε ηνλ επαλαζηαηηθφ ηνπ ιφγν, ηνχην 

                                                           
454

 Μπαγιόνασ 1985, 52. 

455
 Κφρκοσ 1992, 268. 

456
 Ρρβ. το πανανκρϊπινο ιδεϊδεσ του Αντιφϊντα με το πανελλινιο ιδεϊδεσ του Λςοκράτθ. Ο 

Λςοκράτθσ πίςτευε ότι θ ςυνζνωςθ όλων των Ελλινων κατά του φυςικοφ τουσ εχκροφ, των Ρερςϊν, 

κα μποροφςε να λφςει τα οξφτατα κοινωνικά και οικονομικά προβλιματα των Ελλινων τον 4
ο
 αι. 

π.Χ.: αὐτοὺς οὗν χρὴ συνδιορν ὅσης ἅν εὐδαιμονίας τύχοιμεν, εἰ τὸν μὲν πόλεμον τὸν νὖν 

ὄντα περὶ ἡμς πρὸς τοὺς ἠπειρώτας ποιησαίμεθα, τὴν δ᾽ εὐδαιμονίαν τὴν ἐκ τς Ἀσίας εἰς 

τὴν Εὐρώπην διακομίσαιμεν. Λςοκράτθσ, Πανηγυρικὸς, 4. 187.   

457
 Ρρβ. τθν κοινωνικά ευαίςκθτθ απάντθςθ του Κθραμζνθ ςτον Κριτία: ἐγὼ δ᾽, ὧ Κριτία, ἐκείνοις 

μὲν ἀεί ποτε πολεμὦ τοῖς οὐ πρόσθεν οἰομένοις καλὴν ἅν δημοκρατίαν εἶναι, πρὶν ἅν καὶ οἱ 

δοὖλοι καὶ οἱ δι᾽ ἀπορίαν δραχμς ἅν ἀποδόμενοι τὴν πόλιν μετέχοιεν. Ξενοφϊν, Ἑλληνικὰ, 

2. 3. 48. 

458
 «Θ πίςτθ του *Αντιφϊντα+ ςτθ φυςικι ομοιότθτα των ανκρϊπων *…+ ανάλογθ με τθ διακιρυξθ 

του Λππία, προαπθχεί τθν ιδζα τθσ ενότθτασ τθσ ανκρωπότθτασ τθσ ελλθνιςτικισ εποχισ, που τόςο 

βοικθςε τθ ρωμαϊκι ιδζα του δικαίου των εκνϊν και ζμμεςα τθν υπόκεςθ των δικαιωμάτων». Βλ. 

Μ. Δραγϊνα-Μονάχου, Φιλοςοφία και ανκρϊπινα δικαιϊματα, τ. 1, Ακινα: Εκδ. Ραπαηιςθσ, 1986, 

ς. 48. 
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ζεσξεηηθά κεηαθξάδεηαη θαη ζε κηα πνιηηηθή σξηκφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ, αιιά θαη θαλεξψλεη, σζηφζν, θαη κηα πνιηηηθή σξηκφηεηα ηεο 

δεκνθξαηίαο. 

 

2.3. Λπθόθξσλ 

 

Δλδηαθέξνπζεο απφςεηο γηα ην λφκν δηαηχπσζε ν Λπθφθξσλ, ζνθηζηήο 

ηνπ 4νπ αη. π.Υ.. Απφ ηηο πνιχ ειάρηζηεο πεγέο –θχξηα έκκεζεο ηνπ 

Αξηζηνηέιε- πνπ έρνπλ δηαζσζεί κε ην φλνκά ηνπ θαίλεηαη φηη ν ζνθηζηήο είρε 

εθθξαζηεί αξλεηηθά γηα ην λφκν, ηνλ νπνίν αληηκεηψπηδε σο εξγαιείν 

εμαζθάιηζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ θάζε αηφκνπ απέλαληη ζηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπ, ελψ παξάιιεια θαίλεηαη φηη είρε αλαπηχμεη θαη κηα 

πιεξέζηεξε ζεσξία πεξί θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ.  

Ο Λπθφθξσλ ππνζηεξίδεη, ινηπφλ, φηη κηα πνιηηηθή θνηλφηεηα είλαη 

ζπκκαρία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ παξφκνηα κε ηηο πξφζθαηξεο ζπκκαρίεο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ· θαη ν λφκνο ζεσξείηαη ζπλζήθε ή ζχκβαζε, ε νπνία γίλεηαη 

εγγπεηήο αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο γηα ην δίθαην ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ή 

ζπλαιιαγέο459 ρσξίο, σζηφζν, λα έρεη ηελ αλακνξθσηηθή δχλακε λα 

δηακνξθψλεη ην ραξαθηήξα ησλ πνιηηψλ, λα ηνπο δηαπαηδαγσγεί εζηθά, λα 

ηνπο θαζηζηά, δειαδή θαινχο θαη δίθαηνπο: γίνεται *<+ ἡ κοινωνία συμμαχία, 

τὦν ἄλλων τόπῳ διαφέρουσα μόνον, τὦν ἄποθεν συμμάχων. καὶ ὁ νόμος 

συνθήκη καί, καθάπερ ἔφη Λυκόφρων ὁ σοφιστής, ἐγγυητής ἀλλήλοις τὦν 

δικαίων, ἀλλ’ οὐχ οἷος ποιεῖν ἀγαθούς καὶ δικαίους τοὺς πολίτας.460 Σν 

ζπκπέξαζκα πνπ κπνξνχκε λα εμάγνπκε, ινηπφλ, είλαη φηη ε πνιηηεία, θαηά 

ηνλ Λπθφθξνλα, δελ έρεη εζηθφ ζθνπφ θαη δελ αλήθεη ζηηο δηθαηνδνζίεο ηεο ε 

εμέηαζε ησλ εζηθψλ αμηψλ πνπ πξέπεη λα πηζηεχνπλ νη πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα γίλνπλ πνιίηεο αγαζνί θαη δίθαηνη· έξγν ηεο είλαη κφλν λα πξνζηαηέςεη ηα 

                                                           
459

 Στο απόςπαςμα τισ μόνεσ λζξεισ που o Αριςτοτζλθσ αποδίδει ςτον Λυκόφρονα ωσ περιγραφι του 

νόμου «είναι εγγυθτισ αμοιβαίων δικαιωμάτων, και όχι θ ίδια θ λζξθ ςυνκικθ, αν και χωρίσ 

αμφιβολία θ ζννοια υπονοείται και ο οριςμόσ πλθςιάηει εκείνον που αναφζρει ο Γλαφκων ςτθν 

Πολιτεία ωσ γενικά αποδεκτό». Guthrie 2014, 177-178. 

460
 Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, 1280 b8. 
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αηνκηθά ηνπο δηθαηψκαηα.461 πλεπψο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε ππφζεζε φηη ην 

θεληξηθφ βάξνο ηεο ζεσξίαο ηνπ ν Λπθφθξσλ ην εζηηάδεη ζην ζεζκηθφ ξφιν 

ηνπ θξάηνπο· γηαηί ην θξάηνο σο ζπλεηαηξηζηηθφο νξγαληζκφο πξέπεη λα 

ζηνρεχεη ζε εηδηθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα: ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο 

αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ θξάηνπο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο 

φισλ αλεμαηξέησο ησλ πνιηηψλ, ζηελ πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπο απφ ηηο εμσηεξηθέο επηζέζεηο, αιιά θαη απφ ηελ απζαηξεζία 

θαη ην ράνο.462 

Ο Λπθφθξσλ, ηέινο, κέζα απφ έλα έκκεζν θαη ζχληνκν απφζπαζκα 

δείρλεη λα θαηαδηθάδεη θαη απηφο ηελ επγεληθή θαηαγσγή: εὐγενείας μὲν οὗν 

ἀφανές τὸ κάλλος, ἐν λόγῳ δὲ τὸ σεμνὸν.463 Καηά ηε γλψκε ηνπ ζνθηζηή, 

φπσο κπνξνχκε λα ηελ εηθάζνπκε απφ ηε θξάζε πνπ δηαζψδεη ν 

Αξηζηνηέιεο, ε επίθιεζε ζηελ εὐγένειαν είλαη θάηη αζήκαλην, θάηη κενόν τι 

πάμπαν,464 δειαδή επίθιεζε εληειψο ρσξίο πεξηερφκελν. Ζ ίδηα αληιεί ην 

θχξνο θαη ηελ ηζρχ ηεο κφλν ζηα ιφγηα θαη φρη κέζα απφ ηηο πξάμεηο ησλ 

αηφκσλ πνπ ηελ επηθαινχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ κε ην γφεηξν ηεο 

πςειήο ηνπο θαηαγσγήο· έηζη «ν ζνθηζηήο Λπθφθξσλ θέξεηαη λα απνξξίπηεη 

απεξίθξαζηα θάζε θνηλσληθή δηάθξηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηαγσγή, αθνχ νη 

δηαθξίζεηο απηέο δελ αληέρνπλ ζε θξηηηθφ έιεγρν».465 πλεπψο, ε πξνηίκεζε 

ζηελ εὐγένεια είλαη πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ, έρεη, δειαδή, 

ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην αληηθεηκεληθφ ηεο θχξνο είλαη δόξαν·466 

απφ ηελ άιιε κεξηά, απηφ πνπ είλαη αληηθεηκεληθή δηαπίζησζε θαη κατὰ δ’ 

ἀλήθειαν, άξα φύσει, –αθνχ ε φύσις ζηνπο ζνθηζηέο είλαη ηζνδχλακε κε ηελ 

αιήζεηα- είλαη φηη νπζηαζηηθά ζε ηίπνηα δε δηαθέξνπλ φζνη δηαζέηνπλ επγεληθή 
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 Μπαγιόνασ 1985, 60. 
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 Kerferd 2014, 230. Επίςθσ, Field 1972, 162, και Σκουτερόπουλοσ 1998, 282. 
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 Λυκόφρων, Απ. 91 (ςτο Αριςτοτζλθσ, Περὶ Εὐγενείας). 
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 Λυκόφρων, Απ. 91 (ςτο Αριςτοτζλθσ, Περὶ Εὐγενείας). 

465
 Σκουτερόπουλοσ 1998,  283. 

466
 Κατά τον Guthrie, τθν εποχι του Λυκόφρονα και του Ευριπίδθ το κζμα τθσ εὐγενείας 

προκαλοφςε ςφγχυςθ μια και «θ διάκριςθ αριςτοκράτθσ-άνκρωποσ του λαοφ δεν ιταν κακόλου 

απαραίτθτο να ςυμπίπτει με τθν πολιτικι διάκριςθ ολιγαρχικόσ-δθμοκράτθσ». Guthrie 2014, 195. 
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θαηαγσγή απφ φζνπο δελ έρνπλ: ὡς πρὸς δόξαν οὗσαν τὴν αἵρεσιν αὐτς, 

κατὰ δ’ ἀλήθειαν οὐθὲν διαφέροντας τοὺς ἀγενεῖς τὦν εὐγενὦν.467 

 Με βάζε, ινηπφλ, ηηο αλζξσπηζηηθέο ζέζεηο πνπ δηαηππψλεη ν Λπθφθξσλ, 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ηαχηηζε απφςεσλ κε ηνλ Αληηθψληα, φηη δειαδή ε 

θνηλσληθή δηάθξηζε ζε εὐγενεῖς θαη ἀγενεῖς είλαη δηάθξηζε νόμῳ, άξα 

ζπκβαηηθή, θαη ην φιν δήηεκα πνπ πξέπεη λα επηιπζεί είλαη ην πσο ζα 

επηηξαπεί ζηε θχζε λα εθδειψζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο, πνπ απηά θαη κφλν απηά 

ζηεξίδνληαη ζηελ ἀλήθειαν. πλεπψο, «ε αλαθνξά ηνπ Λπθφθξνλα ζηελ 

αιήζεηα θαη ηε γλψκε ππνδειψλεη φηη δελ πξνβαίλεη απιψο ζε κηα δήισζε 

θνηλσληθνπνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ, αιιά πξνζπαζεί θαη λα ηελ ππνζηεξίμεη 

επηθαινχκελνο ηε ζνθηζηηθή αληίζεζε νόμου-φύσεως».468 

 

2.4. Αιθηδάκαο 

 

πλερηζηήο ηεο θνηλσληθήο θηινζνθίαο θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ 

αληηιήςεσλ ηεο παιαηφηεξεο ζνθηζηηθήο θαίλεηαη φηη ππήξμε ν Αιθηδάκαο· νη 

ελδείμεηο απφ ην απνζπαζκαηηθά ζσδφκελν έξγν ηνπ επηηξέπνπλ ηελ 

ππφζεζε φηη πηζαλφηαηα θαη ν ίδηνο ζπκκεξηδφηαλ ηηο απφςεηο ηνπ Αληηθψληα 

ζρεηηθά κε ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζην θπζηθφ θαη ην ζεηφ δίθαην.469 Με ηνλ 

Αιθηδάκαληα, νη αλζξσπηζηηθέο ζέζεηο ησλ ζνθηζηψλ, ζα κπνξνχζε λα 

ηζρπξηζηεί θαλείο, φηη θνξπθψλνληαη κε ηελ μεθάζαξε πξνηξνπή ηνπ ζνθηζηή 

γηα κηα θνηλσλία ρσξίο δνχινπο, γηα κηα θνηλσλία κφλν ειεχζεξσλ 

αλζξψπσλ. 

 Ο Αξηζηνηέιεο ζηε Ῥητορικὴ ηνπ470 θάλεη κηα κηθξή κλεία ζην ιφγν ηνπ 

Αιθηδάκαληα Μεσσηνιακός, ζηνλ νπνίν ν ζνθηζηήο ζπκβνπιεχεη ηνπο 

παξηηάηεο λα παχζνπλ ηνλ εθδηθεηηθφ πφιεκν ελαληίνλ ησλ Μεζζελίσλ, νη 

νπνίνη απνζηάηεζαλ θαη πξνζρψξεζαλ ζηελ Αζελατθή ζπκκαρία, θαη λα 

αθήζνπλ ειεχζεξε ηε Μεζζήλε, ηεο νπνίαο νη θάηνηθνη ππήξμαλ είισηεο γηα 
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 Λυκόφρων, Απ. 91 (ςτο Αριςτοτζλθσ, Περὶ Εὐγενείας). 
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 Kerferd 2014, 239. 

469
 Guthrie 2014, 378. 

470
 Αριςτοτζλθσ, Ῥητορική, 1373 b18: καὶ ὡς έν τ Μεσσηνιακ λέγει Ἀλκιδάμας. 
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έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο αλψλπκνο ζρνιηαζηήο ηεο Ῥητορικς 

παξαζέηεη ζην ζεκείν απηφ ηελ αθφινπζε θξάζε ηνπ Αιθηδάκαληα: 

ἐλευθέρους ἀφκε πάντας ὁ θεός οὐδένα δοὖλον ἡ φύσις πεποίηκεν.471 

Υσξίο ακθηβνιία κε ηε θξάζε απηή ν ζνθηζηήο δηαηππψλεη κηα ξηδνζπαζηηθή 

ηδέα, κηα ξεμηθέιεπζε ζέζε: λα θαηαξγεζεί ε δνπιεία ζην φλνκα ηνπ θπζηθνχ 

δηθαίνπ. Γηφηη ε δνπιεία, ε εμνπζία δειαδή επάλσ ζην δνχιν, δε ζηεξίδεηαη 

ζηε θπζηθή δηθαηνζχλε, αιιά ζηε βία· ζπλεπψο, είλαη αληίζεηε κε ηε θχζε, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη θακηά δηάθξηζε δελ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ, αθνχ θάπνηνη ζπκβαηηθά είλαη δνχινη θαη θάπνηνη ζπκβαηηθά είλαη 

ειεχζεξνη:472 τοῖς δὲ παρὰ φύσιν τὸ δεσπόζειν, νόμῳ γὰρ τὸν μὲν δοὖλον 

εἶναι τὸν δ᾽ ἐλεύθερον, φύσει δ᾽ οὐθὲν διαφέρειν, διόπερ οὐδὲ δίκαιον, βίαιον 

γάρ.473 Καηά ηνλ Αιθηδάκαληα, ν ζεφο-θχζε άθεζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο 

ειεχζεξνπο, δελ έθαλε θαλέλαλ δνχιν. πλεπψο, ε ελαληίσζε ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ λα γίλεηαη δνχινο ή λα ηνλ κεηαρεηξίδνληαη ζαλ δνχιν απνδεηθλχεη 

ηνλ αθχζηθν ραξαθηήξα ηεο δνπιείαο.474 Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ν Αιθηδάκαο 

ζην ρακέλν ηνπ έξγν έθαλε θξηηηθή ζην ζεζκφ ηεο δνπιείαο θαη 

ππεξαζπηδφηαλ, βαζηζκέλνο ζην θπζηθφ δίθαην, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα 

φισλ ησλ αλζξψπσλ, Διιήλσλ-βαξβάξσλ, ειεχζεξσλ-δνχισλ. Μπνξνχκε 

λα ππνζέζνπκε, επίζεο, φηη αλαθέξεηαη ηαπηνινγηθά ζην ζεφ θαη ζηε θχζε,475 
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 Ανϊνυμοσ, Εἰς Ἀριστοτέλους Ῥητορικήν, I 13: ὡς ἐν τ Μεσηνιακ λέγει Ἀλκιδάμας ὑπὲρ 
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κε ηξφπν πνπ ηνλ κελ ζεφ ηνλ θαζηζηά πεγή ειεπζεξίαο θαη ηζφηεηαο, ηε δε 

θχζε σο ειεπζεξψηξηα, πνπ αξλείηαη ηε ζθιαβηά· άξα, δηαπηζηψλεηαη ζην 

ζνθηζηή: α) κία εμίζσζε ηνπ θεοὖ θαη ηεο φύσεως476 σο δπλάκεσλ ηεο 

θαζνιηθήο ειεπζεξίαο, β) ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε 

ειεπζεξία θαη, επνκέλσο, κέζσ ηνπ ελεξγήκαηνο ηνπ θπζηθνχ ζενχ ν 

άλζξσπνο κπνξεί θαη δηθαηνχηαη λα απνιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηνπ. Σν 

κήλπκα ηνπ Αιθηδάκαληα, ζπλεπψο, σο κήλπκα θαζνιηθφ θαη βαζηά 

αλζξσπηζηηθφ, ζπληζηά αθφκε κηα έκκεζε θαηαδίθε ηεο αλζξψπηλε ηάζεο γηα 

θπξηαξρία θαη εμαλδξαπνδηζκνχ αλζξψπνπ απφ άλζξσπν·477  

Σέινο, ν Αξηζηνηέιεο ζηε Ῥητορικὴ ηνπ παξαδίδεη φηη ν Αιθηδάκαο 

απνθάιεζε ηε θηινζνθία νρχξσκα ελαληίνλ ησλ λφκσλ, δειαδή θξαγκφ θαη 

πξνζηαζία απφ ηελ απζηεξφηεηα ησλ λφκσλ ή αθφκε θαη ηεο αδηθίαο πνπ 

απηνί πξνθαινχλ: καὶ ὡς Ἀλκιδάμας τὴν φιλοσοφίαν ἐπιτείχισμα τ 

νόμῳ.478 Ζ καξηπξία απηή ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε δηαθήξπμε φηη ε δνπιεία 

ελαληηψλεηαη ζηε φύσιν ιεηηνπξγνχλ σο ελδείμεηο φηη ν Αιθηδάκαο ζηελ 

ζεσξεηηθή αληηπαξάζεζε, νόμῳ ή φύσει, ηάζζεηαη αλεπηθχιαθηα ππέξ ηεο 

θχζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ππέξ ηνπ θαζνιηθνχ λφκνπ ηεο θχζεο θαη 

ελαληίνλ ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ αλζξσπνγελνχο λφκνπ.479 Γηαηί νη ηερλεηέο 

θνηλσληθέο δηαθξίζεηο πξέπεη λα παξακεξηζηνχλ, εθφζνλ παξαγλσξίδνπλ ηελ 

πξνζσπηθή αμία θαη θηίδνπλ αδηαπέξαζηα ηείρε αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο.480 πλεπψο, ν Αιθηδάκαο ακθηζβεηψληαο ηε φύσει δνπιεία ζέιεη 

λα κεηαδψζεη έλα επαλαζηαηηθφ θνηλσληθφ κήλπκα ζηε ζπληεξεηηθή 

δνπινθηεηηθή θνηλσλία ηεο επνρήο ηνπ· κε ηηο ηνικεξέο θαη πξσηνπνξηαθέο 
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ηνπ ζέζεηο αληηθξνχεη θαη ππεξαθνληίδεη ην ζπληεξεηηζκφ ησλ θηινζφθσλ,481 

«θαηαδεηθλχνληαο ην πιέγκα ησλ ζπκβαηηθψλ αμηψλ πνπ αλαπαξάγνπλ 

θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο θαη παγησκέλεο ηαμηλνκήζεηο, νη νπνίεο 

αθπξψλνπλ ηε θπζηθή ηζφηεηα ησλ αλζξψπσλ»·482 θαη νη ζέζεηο απηέο, σο έλα 

βαζκφ, άλνημαλ θαη ην δξφκν γηα ηηο πνιηηηθέο ηδέεο ησλ θπληθψλ θηινζφθσλ 

θαη αξγφηεξα ησλ ησηθψλ.483  

 

2.5. Αληηζζέλεο 

 

Ο Αληηζζέλεο ζπγθαηαιέγεηαη θη απηφο ζηνλ θχθιν ηνπ Γνξγία θαη ήηαλ 

θνξέαο ζνθηζηηθψλ απφςεσλ ηνπ 5νπ αη. Φαίλεηαη φηη δελ επηδίσμε λα 

εθθξάζεη θάπνηα ζπζηεκαηηθή ζεσξία θαη ε εζηθή ηνπ δηδαζθαιία είρε κάιινλ 

πξαθηηθφ ραξαθηήξα.484 

 ζνλ αθνξά ηελ αληίζεζε φύσει-νόμῳ, ν Αληηζζέλεο –κε βάζε ηα 

ειάρηζηα απνζπάζκαηα πνπ δηαζέηνπκε- παίξλεη κέξνο ζηε ζρεηηθή ζπδήηεζε 

θαη κε ζνθηζηηθή δηάζεζε ηνπνζεηείηαη ππέξ ηεο φύσεως· ζηε ζενινγηθή ηνπ 

ξήζε, ε νπνία ζχκθσλα κε ηηο πεγέο εληάζζεηαη ζε θάπνην έξγν ηνπ Περὶ 
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 Guthrie 2014, 373. Οι ιςτορικζσ υποκζςεισ διαχωρίηουν δφο φάςεισ ςτθ διαμόρφωςθ των 

αντιλιψεϊν του, μία ςοφιςτικι και μία ςωκρατικι, γεγονόσ που, κατά τθν Caizzi, δίνει ςε κάποιουσ 

το δικαίωμα, όχι χωρίσ επιφυλάξεισ, να τον χαρακτθρίηουν «ωσ θμιτελι Σωκρατικό, ζνα είδοσ 

υιοκετθμζνου ςοφιςτι ςτθ ςωκρατικι φιλοςοφία.» Βλ. F.D. Caizzi, «Minor Socratics». Στο: A 

Companion to Ancient Philosophy, επιμ. M.L. Gill-P. Pellegrin, Oxford: Blackwell, 2006, ς. 126. Ρρβ. 

τον Zeller, κατά τον οποίο, ο Αντιςκζνθσ ζδωςε ςτθ ςωκρατικι διανόθςθ μία ςτροφι ολότελα 

ςοφιςτικι. Zeller και Nestle 1997, 138. 
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φύσεως, ν Αληηζζέλεο ηζρπξίδεηαη φηη κατὰ νόμον εἶναι πολλοὺς θεούς, κατὰ 

δὲ φύσιν ἕνα.485 Δδψ επηζεκαίλεηαη ε αληίζεζε αλάκεζα ζηελ ςεπδή χπαξμε 

πνιπάξηζκσλ ζεψλ πνπ πιάζηεθε απφ ην λφκν, δειαδή ηελ παξαδνζηαθή 

ιατθή πίζηε, θαη ζηελ αιεζηλή χπαξμε ηνπ ελφο ζενχ πνπ ππαγνξεχεηαη απφ 

ηε θχζε· θαη ν φύσει θεὸς δε κνηάδεη κε ηίπνηα νξαηφ θαη γη’ απηφ ην ιφγν δελ 

κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο ηίπνηα απφ απεηθνλίζεηο:486 περὶ τοὖ Θεοὖ τὦν 

ὅλων [<] ἀπὸ εἰκόνος οὐ γνωρίζεται, ὀφθαλμ οὐχ ὁρται, οὐδενὶ ἔοικε.487 

Ζ ελφηεηα ηνπ ζενχ, ινηπφλ, ζηνλ Αληηζζέλε είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη 

αληαλαθιάηαη ζηελ ελφηεηα ηεο φύσεως.488  

 Ζ αληίζεζε νόμος-φύσις, εμάιινπ, αληαλαθιάηαη θαη ζηελ αληίιεςε ηνπ 

Αληηζζέλε φηη ν ζνθφο, φηαλ ελεξγεί σο πνιίηεο θαη αζρνιείηαη κε ηελ 

πνιηηηθή, ζα έρεη σο γλψκνλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ φρη ηνπο ηζρχνληεο 

ζεηνχο λφκνπο, αιιά έλα κνλαδηθφ ἀναφαίρετον ὅπλον,489 ην λφκν ηεο 

αξεηήο, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα ηαπηηζηεί κε ηνλ άγξαθν λφκν:490 καὶ τὸν 

σοφὸν οὐ κατὰ τοὺς κειμένους νόμους πολιτεύσεσθαι, ἀλλὰ κατὰ τὸν τς 

ἀρετς.491 Δπίζεο, ν Αληηζζέλεο ππνζηεξίδεη πσο ε δσή ηνπ αλζξψπνπ 

πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη απφ ηελ ἀπάθειαν, ηελ ἐγκράτειαν θαη ηελ 

καρτερίαν· γηαηί νη αξεηέο απηέο πνπ είλαη νηθνπκεληθέο ζπληζηνχλ ηα ζεκέιηα 

                                                           
485

 Φιλόδθμοσ, Περὶ Εὐσεβείας, Απ. 39a. 1-3. 

486
 Ο Κλιμθσ Αλεξανδρεφσ υποςτθρίηει τθν φπαρξθ ςωκρατικισ επιρροισ ςτισ αντιλιψεισ του 

Αντιςκζνθ για το κείο: Σωκράτους δὲ ἅτε γνώριμος ‘θεὸν οὐδενὶ ἐοικέναι’ φησίν: ‘διόπερ 

αὐτὸν οὐδεὶς ἐκμαθεῖν ἐξ εἰκόνος δύναται’. Κλιμθσ Αλεξανδρεφσ, 6. 71. 1. 

487
 Κεοδϊρθτοσ, Ἑλληνικὦν Παθημάτων Θεραπευτική, 1. 75. 

488
 Ρρβ. τουσ Μωνεσ φιλοςόφουσ, των οποίων οι μθ ανκρωπομορφικζσ αντιλιψεισ για το κείο, ςαν το 

Λόγο-Φωτιά του Θράκλειτου ι τον ζνα Κεό του Ξενοφάνθ ι το Νου του Αναξαγόρα, ςτρζφονταν 

ενάντια ςτθ λαϊκι κρθςκεία. Κα ιταν δυνατόν να υποςτθριχκεί ότι ςτθν περίοδο των ςοφιςτϊν κα 

μποροφςε να υπάρξει «μια ςαφισ ζκφραςθ μονοκεϊςτικισ άποψθσ, διατυπωμζνθ με όρουσ τθσ 

ςφγχρονισ τθσ αντίκεςθσ ανάμεςα ςτον νόμον και τθν φύσιν». Guthrie 2014, 301-302. 

489
 Διογζνθσ Λαζρτιοσ, Βίοι Φιλοσόφων, 6. 12. 

490
 Ρρβ. τθ ςφνδεςθ των άγραφων νόμων με τθ φφςθ ςτον Λππία. 

491
 Διογζνθσ Λαζρτιοσ, Βίοι Φιλοσόφων, 6. 11. 
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κηαο πνιηηείαο θαη φρη νη λφκνη. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ν Αληηζζέλεο έκκεζα 

ηζρπξίδεηαη πσο νη άλζξσπνη πνπ δηαζέηνπλ ηέηνηεο αξρέο κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζε νπνηνδήπνηε θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα γίλνπλ 

πνιίηεο νπνηαζδήπνηε πνιηηείαο:492 Οτος ἡγήσατο καὶ τς Διογένους 

ἀπαθείας καὶ τς Κράτητος ἐγκρατείας καὶ τς Ζήνωνος καρτερίας, αὐτὸς 

ὑποθέμενος τῆ πόλει τὰ θεμέλια.493 

Σέινο, ν Αληηζζέλεο σο ππνζηεξηθηήο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ θαίλεηαη φηη 

δηαηχπσζε θαη αλζξσπηζηηθέο ζέζεηο· ζε κία έκκεζε αλαθνξά πνπ δηαζψδεηαη 

ζηνλ Αξηζηνηέιε, εθθξάδεηαη ε άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ 

θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο. ην απφζπαζκα απηφ ν 

Αληηζζέλεο θαίλεηαη φηη ηάζζεηαη ππέξ κηαο ζρεηηθήο ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ.494 

Ζ απφιπηε ηζφηεηα δελ κπνξεί λα ηζρχζεη ζηελ πεξίπησζε φζσλ έρνπλ 

ηθαλφηεηεο πνπ ηνπο θάλνπλ μερσξηζηνχο· θαη ηφηε ε λνκνζεζία πξέπεη λα 

ιακβάλεη ηα δηθά ηνπο δηθαηψκαηα σο μερσξηζηά θαη ηδηαίηεξα. Γηαθνξεηηθά, ν 

λφκνο ζα ιεηηνπξγήζεη ελαληίνλ ηνπο σο ηζνπεδσηήο ησλ αξεηψλ ηνπο, 

πξάγκα αθχζηθν, αθνχ κατὰ δὲ τὦν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος.495 Γηαηί δελ 

κπνξεί λα έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα νη ιαγνί κε ηα ιηνληάξηα φζεο δεκεγνξίεο θαη 

αλ εθθσλήζνπλ νη πξψηνη πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ γηα ηελ απφιπηε ηζφηεηα 

ησλ δηθαησκάησλ ζε κηα θνηλσλία: Ἀντισθένης ἔφη τοὺς λέοντας 

δημηγορούντων τὦν δασυπόδων καὶ τὸ ἴσον ἀξιούντων πάντας ἔχειν.496 Σα 

ιηνληάξηα απφιπηα θπζηθά, ηφηε, ζα απαληνχζαλ ζηνπο ιαγνχο θαη ζην 

λνκνζέηε πνπ ζα επηδνθίκαδε ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηζφηεηα φηη ε 

απφιπηε ηζφηεηα είλαη αλέθηθηε, γηαηί αὐτοὶ γάρ εἰσι νόμοι.497 Δπνκέλσο, νη 

                                                           
492

 «Ο Αντιςκζνθσ είναι αυτόσ που ςυνδζει τουσ ςοφιςτζσ και ειδικά τον Λππία με το φιλοςοφικό 

κίνθμα των κυνικϊν». Δελλισ 2013, 73.  

493
 Διογζνθσ Λαζρτιοσ, Βίοι Φιλοσόφων, 6. 15. 

494
 Ρρβ. τθν αντίκεςθ του Θράκλειτου και του Δθμόκριτου ςτθν ακραία ιςότθτα και τθν πίςτθ τουσ 

ςτθν εξορκολογιςμζνθ ιςότθτα. Θράκλειτοσ, L 125 *Β 121+ και, Δθμόκριτοσ, Β 102 *Βλ. ςτθν παροφςα 

εργαςία, ς. 24]. 

495
 Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, 1284 a10. 

496
 Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, 1284 a15. 

497
 Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, 1284 a10.  
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άλζξσπνη, θαηά ηνλ Αληηζζέλε, ζα πξέπεη λα παξαδεηγκαηηζηνχλ απφ ηε 

θπζηθή δσή ησλ δψσλ· γηαηί, φζν πεξηζζφηεξν ν άλζξσπνο πιεζίαδε ηε 

θχζε ησλ δψσλ, ηφζν ην θαιχηεξν γηα ηελ αλζξψπηλε δσή.498 

 

2.6. Φαιέαο 

 

Σέινο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Φαιέα,499 ελφο θνηλσληθνχ 

κεηαξξπζκηζηή κάιινλ ηνπ 5νπ αη., ν νπνίνο απνδνθηκάδεη ηελ θνηλσληθή 

αληζφηεηα θαη εμαγγέιιεη ηελ νηθνλνκηθή θαη παηδεπηηθή ηζφηεηα, κέζσ ηεο 

αλαθαηαλνκήο ηνπ πινχηνπ θαη ηεο ίζεο πξφζβαζεο ζηε γλψζε, σο ζεξαπεία 

γηα κηα πγηή πνιηηεία. Ο Φαιέαο ν Υαιθεδφληνο, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο 

νπηνπηζηέο λνκνζέηεο ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, θαίλεηαη λα απνζαθελίδεη ηνπο 

θνηλσληθνχο φξνπο πνπ πξνυπνζέηεη ε νξζή ιεηηνπξγία ελφο δίθαηνπ θξάηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ν Φαιέαο ζεσξνχζε σο αηηία θάζε θνηλσληθήο 

αλαηαξαρήο ηηο πεξηνπζηαθέο αληζφηεηεο ησλ πνιηηψλ θαη γη’ απηφ εηζεγείηαη 

ηελ νξζή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο 

εμίζσζεο ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο:500 δοκεῖ γὰρ τισι τὸ περί τὰς οὐσίας εἶναι 

μέγιστον τετχθαι καλὦς. περὶ γὰρ τούτων ποιεῖσθαί φασι τὰς στάσεις 

πάντας. Διὸ Φαλέας ὁ Χαλκηδόνιος τούτ’ εἰσήνεγκε πρὦτος. φησὶ γὰρ δεῖν 
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 Ο Αντιςκζνθσ χρθςιμοποιεί τθν αναλογία αυτι από το ηωικό βαςίλειο «για να φωνάξει το 

ςφνκθμα: Πίςω ςτθ φφςθ· εγκαταλείψτε πόλεισ, νόμουσ και τεχνθτοφσ κεςμοφσ για όλα τα απλά και 

πρωτόγονα. Είναι το ςφνκθμα των ριηοςπαςτϊν ςοφιςτϊν». Barker 2007,  234. 

499
 Συμπεριλαμβάνω τον Φαλζα ςτουσ υποςτθρικτζσ του φυςικοφ δικαίου λόγω τθσ οικονομικισ 

εξιςωτικισ λογικισ του, βάςει τθσ οποίασ ζνα κράτοσ κα λειτουργοφςε ωσ κράτοσ, μόνο αν οι πολίτεσ 

του αιςκανόταν ότι είχαν ίςεσ ευκαιρίεσ κοινωνικισ διαβίωςθσ αλλά και παιδευτικισ ιςότθτασ· 

επομζνωσ, θ οικονομικι και παιδευτικι ιςότθτα που προτείνει ο Φαλζασ ςυμφωνεί με τισ επιταγζσ 

τθσ φφςθσ και αντιβαίνει ςτθν ταξικι ανιςότθτα που το ζκιμο και θ ςφμβαςθ επιτείνουν. 

500
 Το ηιτθμα τθσ οικονομικισ εξίςωςθσ και του εκελοντικοφ μοιράςματοσ τθσ περιουςίασ των 

πλουςίων ςτουσ φτωχοφσ φαίνεται ότι ιταν επίκαιρο. Ρρβ. Δθμόκριτοσ, Β 255. Απαςχόλθςε και τθ 

Νζα Κωμωδία ςτα τζλθ του 4
ου

 αι. Ρβλ. Μζνανδροσ, Δύσκολος, ςτ. 805-808: διόπερ ἐγώ σε φημὶ 

δεῖν, ὅσον χρόνον εἶ κύριος *χρημάτων+, χρθαι σε γενναίως, πάτερ, αὐτόν, ἐπικουρεῖν 

πσιν, εὐπόρους ποιεῖν ὡς ἄν δύνῃ πλείστους διὰ σαυτοὖ.  



121 
 

ἴσας εἶναι τὰς κτήσεις τὦν πολιτὦν.501 Ζ ηζφηεηα απηή είλαη εχθνιν λα 

εθαξκνζηεί ζηελ αξρή ηνπ βίνπ κηαο πφιεο, σζηφζν, ππάξρεη δπζρέξεηα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κεγάισλ πφιεσλ: τοὖτο δὲ κατοικιζομέναις μὲν εὐθὺς οὐ 

χαλεπὸν ᾤετο ποιεῖν, τὰς δ᾽ ἤδη κατοικουμένας ἐργωδέστερον μέν.502 

  Χο απνηειεζκαηηθφ, φκσο, κέζν νηθνλνκηθήο ηζφηεηαο θαη εμνκάιπλζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ησλ πνιηηψλ, ν Φαιέαο πξνηείλεη ηε κεηαηξνπή 

ηνπ ζεζκνχ ηεο πξνίθαο ζε κέηξν νηθνλνκηθήο αληαπφδνζεο. Πξνβιέπεη, 

δειαδή λα δεκηνπξγεζεί έλαο θνηλσληθφο ζεζκφο κε επζχλε κάιινλ ηεο 

πνιηηείαο, ν νπνίνο ζα ππνρξεψλεη ηνπο πινχζηνπο λα δίλνπλ κεγάιεο 

πξνίθεο ρσξίο φκσο απηνί λα ιακβάλνπλ θαζφινπ, θαη, επηπιένλ, ζα 

απαιιάμεη ηνπο θησρνχο απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο πξνίθαο· αληίζεηα νη 

θησρνί ζα πξνβιέπεηαη λα ιακβάλνπλ κεγάιεο πξνίθεο: [Φαλέας ᾤετο] ὅμως 

δὲ τάχιστ’ ἄν ὁμαλισθναι τ τὰς προῖκας τοὺς μὲν πλουσίους διδόναι μὲν 

λαμβάνειν δὲ μὴ, τοὺς δὲ πένητας μὴ διδόναι μὲν λαμβάνειν δὲ.503  

Πξνθαλψο, ε εηζήγεζε ηνπ Φαιέα ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ 

ελφο εζηκηθνχ ζεζκνχ, ηνλ νπνίν θαίλεηαη λα απνδνθηκάδεη θαη ζέιεη λα 

αμηνπνηήζεη πξνο φθεινο ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Γηαηί ζηελ 

νπζία ε αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ πνπ πξνηείλεη, ζηνρεχεη ζηελ ηαμηθή 

δηθαηνζχλε θαη ζηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, εθφζνλ ε νηθνλνκηθή ηζφηεηα 

κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηελ θνηλσληθή ηζφηεηα. 

Ο Φαιέαο ππνζηεξίδεη αθφκε, φηη νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ αλαγθαία αληηζηαζκηζηηθά κέηξα ζηελ 

παηδεία. πληζηά, ινηπφλ, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ππάξμεη νκαιή 

θνηλσληθή δσή ζηηο πφιεηο, ηελ εθαξκνγή κηαο θνηλσληθήο κεηαξξχζκηζεο 

ζηελ παηδεία, ψζηε φινη νη πνιίηεο λα έρνπλ ίζε πξφζβαζε ζ’ απηήλ ή 

ηνπιάρηζηνλ φινη λα έρνπλ παηδεπζεί εμίζνπ ζηνλ ίδην βαζκφ: *Φαλέας+ οἴεται 

γὰρ δυοῖν τούτοιν ἰσότητα δεῖν ὑπάρχειν ταῖς πόλεσιν, κτήσεως καὶ 
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 Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, 1266 a37-41. 
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 Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά,  1266 b1. 
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 Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά,  1266 b2-5.  
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παιδείας.504 Χο απάληεζε, επνκέλσο, ζηελ θνηλσληθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηνλ 

5ν αη. π.Υ. ν νπηνπηθφο κεηαξξπζκηζηήο Φαιέαο πξνθξίλεη ηελ ἰσότητα 

κτήσεως καὶ παιδείας, ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσληθή 

εηξήλε θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο.505 

 

3. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ἄκρως φύσει δηθαίνπ 

 

ηνπο ππέξκαρνπο ηεο ππεξνρήο ηεο φύσει θαηάζηαζεο ζπγθαηαιέγνληαη 

ν Καιιηθιήο θαη ν Κξηηίαο.506 Καη νη δχν επηθξίλνπλ ην λφκν γηα ηα φξηα πνπ 

ζέηεη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, επηδνθηκάδνπλ ηε θχζε θαη εθθξάδνπλ ηελ 

αηζηνδνμία ηνπο γηα ηνλ ηειηθφ ζξίακβν ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ. Αλ θαη ε θαηάηαμή 

ηνπο σο ζνθηζηέο είλαη αβέβαηε, εληνχηνηο νη απφςεηο πνπ δηαηππψλνπλ είλαη 

πιήξσο εληαγκέλεο ζην ηδενινγηθφ θιίκα πνπ ραξάρηεθε κέζα ζην θιίκα 

ακθηζβήηεζεο πνπ γέλλεζε ην ζνθηζηηθφ θίλεκα. 

Ο Καιιηθιήο θαη ν Κξηηίαο ζεσξνχλ φηη ε αλζξσπφηεηα αλέθαζελ 

απνηεινχληαλ απφ δχν θαηεγνξίεο αλζξψπσλ: απφ ηε κηα κεξηά, πάληα 

ππήξρε θαη ζα ππάξρεη ε κεηνςεθία ησλ ηζρπξψλ, ησλ ηθαλψλ θαη ησλ 

επθπψλ αηφκσλ, ηνπο νπνίνπο αληαγσλίδεηαη απφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

πιεηνςεθία ησλ αδχλακσλ, ησλ αλίθαλσλ θαη ησλ αθειψλ. Πξφθεηηαη γηα 

θνηλσληθφ αληαγσληζκφ κε έπαζιν ηελ θνηλσληθή επηθξάηεζε θαη ηελ εμνπζία. 

Σν πνηνο ηειηθά ζα επηθξαηήζεη είλαη βέβαην· ν λφκνο ηεο θχζεο ζα 

ζξηακβεχζεη, αθνχ ην δίθαην ηνπ ηζρπξνχ, πνπ αλαζηέιιεηαη απφ ην ζπκβαηηθφ 

λφκν, αλαζηέιιεηαη πξνζσξηλά θαη λνκνηειεηαθά ζα ππεξηζρχζεη. Καη ν 

θπζηθφο λφκνο επηηάζζεη ζηνλ κρείττονα θαη επθπή λα κεηέξρεηαη αθφκε θαη 

ηελ απάηε ψζηε λα επηβάιιεη ηελ δηθή ηνπ εμνπζία ζεζπίδνληαο ηέηνηνπο 

λφκνπο, πνπ ζα δηαησλίδνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ ηζρχ ηνπ· θαη κηα ηέηνηα 
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 Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, 1266 b32-34. 
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 Μπαγιόνασ 1985, 59. 
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 Ο Καλλικλισ και ο Κριτίασ κεωροφνται ακραίοι υποςτθρικτζσ του φυςικοφ δικαίου, διότι 

υποτιμοφν τον λαϊκό παράγοντα και υποβιβάηουν τθν πλειοψθφία των ανκρϊπων ςε αγζλθ ηϊων, τα 

οποία αναηθτοφν τον κακοδθγθτι τουσ· κατ’ αυτοφσ τα προβλιματα τθσ ανκρωπότθτασ κα 

μποροφςαν να επιλυκοφν από μια εξζχουςα προςωπικότθτα ι από ζναν τφραννο.  
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εμνπζία ζα αληαπνθξίλεηαη ζην πξφζηαγκα ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ, ζα 

αληαλαθιά ην φύσει δίθαην. 

 

3.1. Καιιηθιήο 

 

Σνλ ζξίακβν ησλ δπλαηψλ πξννησλίδεηαη ν Καιιηθιήο, ν νπνίνο ζπληζηά 

έλαλ ππέξκαρν ηεο ππεξνρήο ηεο φύσει θαηάζηαζεο ζηηο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο πνπ ζέβεηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ ζε αληηδηαζηνιή κε ηε νόμῳ 

θαηάζηαζε πνπ βιάπηεη φπνηνλ ηελ ππαθνχεη. Δπηθξίλεη ην λφκν γηα ηα φξηα 

πνπ ζέηεη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη επηδνθηκάδεη ηε θχζε επαγγειηδφκελνο 

έλα θαιχηεξν κέιινλ ην νπνίν ζα ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ηειηθή επηθξάηεζε 

ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Καιιηθιή, πξέπεη θαλείο λα δηαθξίλεη δχν πεδία πνπ ην 

έλα ελαληηψλεηαη ζην άιιν: ἐναντί' ἀλλήλοις ἐστίν, ἥ τε φύσις καὶ ὁ νόμος.507 

χκθσλα κε ην φύσει δίθαην, ην ἀδικεῖσθαι είλαη φρη κφλν αζρεκφηεξν αιιά 

θαη βιαβεξφηεξν, ελψ ζχκθσλα κε ην νόμῳ δίθαην, βιαβεξφηεξν είλαη ην 

ἀδικεῖν: φύσει μὲν γὰρ πν αἴσχιόν ἐστιν ὅπερ καὶ κάκιον, τὸ ἀδικεῖσθαι, 

νόμῳ δὲ τὸ ἀδικεῖν.508 Σν ἀδικεῖσθαι, φκσο, θαζφινπ δελ ηαηξηάδεη ζε 

ειεχζεξν άλζξσπν παξά αξκφδεη ζε δνχιν, ν νπνίνο αμίδεη λα πεζάλεη παξά 

λα δεη, εθφζνλ, φηαλ αδηθείηαη, δελ κπνξεί λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ: 

οὐδὲ γὰρ ἀνδρὸς τοὖτό γ' ἐστὶν τὸ πάθημα, τὸ ἀδικεῖσθαι, ἀλλ' ἀνδραπόδου 

τινὸς ᾧ κρεῖττόν ἐστιν τεθνάναι ἥ ζν, ὅστις ἀδικούμενος καὶ 

προπηλακιζόμενος μὴ οἷός τέ ἐστιν αὐτὸς αὑτ βοηθεῖν.509 Αιιά ν λφκνο 

είλαη θαζαξή ζχκβαζε· θαη ε φύσις αληηκάρεηαη θάζε ζπκβαηηθφηεηα. Ο 

Καιιηθιήο ππνζηεξίδεη φηη πίζσ απφ ηνπο λφκνπο θξχβνληαη ηα ζπκθέξνληα 

ησλ πολλὦν θαη ησλ θνηλσληθά αδχλακσλ. Απηνί, ινηπφλ, είλαη νη επξεηέο θαη 

νη δεκηνπξγνί ησλ λφκσλ, θαη απηνί κε αλήζηθν ηξφπν ζπλσκνηνχλ κεηαμχ 

ηνπο, ψζηε λα ζπγθξαηνχλ θαη λα εθθνβίδνπλ ηνπο δπλαηφηεξνπο θαη ηνπο 
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 Ρλάτων, Γοργίας, 482e. 
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 Ρλάτων, Γοργίας,  483a. 
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 Ρλάτων, Γοργίας,  483b. 
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πιενλέθηεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηέρνπλ πεξηζζφηεξα αγαζά κε ηε 

δηθαηνινγία φηη δήζελ ε πιενλεμία είλαη πξάγκα επνλείδηζην θαη άδηθν.510 Έηζη 

νη λφκνη ηνπο ραξαθηεξίδνπλ σο δήζελ άζρεκν, άδηθν θαη θαθφ λα ζέιεη θαλείο 

λα βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε απέλαληη ζηνπο πολλούς, παξαβιέπνληαο 

ην γεγνλφο φηη ε αλζξψπηλε θχζε είλαη εγσηζηηθή θαη πιενλεθηηθή·511 θαη έλαο 

νξηζκφο ηεο αδηθίαο, θαηά ην πλθος, είλαη απηφ αθξηβψο, ην λα επηδεηεί 

δειαδή θαλείο πεξηζζφηεξα ησλ άιισλ: ἀλλ' οἶμαι οἱ τιθέμενοι τοὺς νόμους 

οἱ ἀσθενεῖς ἄνθρωποί εἰσιν καὶ οἱ πολλοί. πρὸς αὑτοὺς οὗν καὶ τὸ αὑτοῖς 

συμφέρον τούς τε νόμους τίθενται καὶ τοὺς ἐπαίνους ἐπαινοὖσιν καὶ τοὺς 

ψόγους ψέγουσιν· ἐκφοβοὖντες τοὺς ἐρρωμενεστέρους τὦν ἀνθρώπων καὶ 

δυνατοὺς ὄντας πλέον ἔχειν, ἵνα μὴ αὐτὦν πλέον ἔχωσιν, λέγουσιν ὡς 

αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν, καὶ τοὖτό ἐστιν τὸ ἀδικεῖν.512 

Απηή, φκσο, ε αληίιεςε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο πολλοὺς ζπληζηά, 

θαηά ηνλ Καιιηθιή, κηα θαηάζηαζε αθχζηθε θαη άδηθε, δηφηη ε φύσις ζθέθηεηαη 

δηαθνξεηηθά. Ζ αδηθία, φκσο, απηή δηνξζψλεηαη ελ ηέιεη απφ ηελ ίδηα ηε θχζε 

απνδεηθλχνληαο ην πξνθαλέο, φηη δειαδή είλαη δίθαην θαη φύσει ν αλψηεξνο 

θνηλσληθά θαη ν πην δπλαηφο άλζξσπνο λα θαηέρεη πεξηζζφηεξν πινχην, θαη 

λα αζθεί εμνπζία ζηνλ θαηψηεξν θνηλσληθά θαη ηνλ πην αδχλακν θάλνληαο 

ρξήζε ησλ δπλάκεψλ ηνπ ζην έπαθξν:513  ἡ δέ γε οἶμαι φύσις αὐτὴ ἀποφαίνει  
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 Σφμφωνα με τον Barney, ςτον Καλλικλι θ γενεαλογία τθσ θκικισ παρουςιάηει τθν πλεονεξία ωσ 
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ξεπερνά τον Κραςφμαχο κεωρϊντασ τθν ίδια τθ φφςθ ωσ βάςθ για μία απόλυτθ νόρμα. Βλ. R. 
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αὐτό, ὅτι δίκαιόν ἐστιν τὸν ἀμείνω τοὖ χείρονος πλέον ἔχειν καὶ τὸν 

δυνατώτερον τοὖ ἀδυνατωτέρου.514 Σνχην, ινηπφλ, επηηάζζεη ην δίθαην ηεο 

θχζεο, πνπ επηβξαβεχεη ηε δχλακε σο θαλφλα δσήο·515 θαη πξάγκαηη ηνχην 

ζπκβαίλεη φρη κφλν ζηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ζηα δψα, ηα θξάηε θαη ηηο 

νηθνγέλεηεο516: δηλοῖ δὲ ταὖτα πολλαχοὖ ὅτι οὕτως ἔχει, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

ζῴοις καὶ τὦν ἀνθρώπων ἐν ὅλαις ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς γένεσιν, ὅτι οὕτω τὸ 

δίκαιον κέκριται, τὸν κρείττω τοὖ ἥττονος ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν.517  

Οη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο δηακνξθψλνπλ ην ραξαθηήξα ησλ δπλαηψλ απφ 

ηελ παηδηθή ειηθία ζαλ ηα ιηνληάξηα· ηνπο εμεκεξψλνπλ θαη ηνπο εμαπαηνχλ 

δηδάζθνληάο ηνπο φηη ε ηζφηεηα είλαη σξαία θαη δίθαηε:518 πλάττοντες τοὺς 

βελτίστους καὶ ἐρρωμενεστάτους ἡμὦν αὐτὦν, ἐκ νέων λαμβάνοντες, 

ὥσπερ λέοντας, κατεπᾴδοντές τε καὶ γοητεύοντες καταδουλούμεθα 

λέγοντες ὡς τὸ ἴσον χρὴ ἔχειν καὶ τοὖτό ἐστιν τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον.519 

                                                                                                                                                                      
Καλλικλι επιβεβαιϊνεται από τθν εμφάνιςθ ενόσ βιολογικοφ νατουραλιςμοφ. Βλ. Κ. Τςαφάρασ, «Το 

φυςικό και το κετό δίκαιο ωσ αλλθλοςυμπλθροφμενα είδθ δικαίου», Ελλθνικι Φιλοςοφικι 

Επικεϊρθςθ, 6 (1989), ς. 170.  

514
 Ρλάτων, Γοργίας, 483d. 

515
 Στον Καλλικλι το δίκαιο τθσ φφςθσ λειτουργεί ωσ το μζςο εκείνο που μπορεί να μετατρζψει 

κανείσ μια κεωρθτικι ανάλυςθ ςε κανόνα ηωισ. de Romilly 1994, 236. Ρρβ. τον Αιςχφλο, ο οποίοσ 

μεταφζρει ςτθ ςκθνι παρόμοιεσ ιδζεσ που ςυηθτοφνταν τον 5
ο
 αι. Στον Προμηθέα Δεσμώτην θ 

απόλυτθ δφναμθ του Δία ωσ νζου κεοφ δθμιουργεί τθ δικι τθσ θκικι και αυτόσ που τθν κατζχει 

δθμιουργεί το δικό του νόμο που τον επιβάλλει βίαια ςε όποιον τον αμφιςβθτεί. Αιςχφλοσ, 

Προμηθεὺς Δεσμώτης, ςτ. 944-1013. 

516
 Το επιχείρθμα του Καλλικλι θχεί ωσ ζγκυρο και λογικό, αφοφ: α) θ παρατιρθςθ τθσ φφςθσ ςτο 

πεδίο όπου οι θκικζσ ςυμβάςεισ δεν ζχουν κανζνα ςτιριγμα (ςτισ πόλεισ και ανάμεςα ςτα ηϊα) 

μπορεί να αποκαλφψει το περιεχόμενο του φύσει δικαίου, β) θ παρατιρθςθ αυτι αποκαλφπτει τθν 

κυριαρχία και εκμετάλλευςθ του αδφναμου από τον δυνατό, γ) επομζνωσ, είναι φύσει δίκαιο για τον 

δυνατό να κυριαρχεί και να ζχει περιςςότερα από τον αδφναμο. Barney 2011. 

517
 Ρλάτων, Γοργίας, 483d. 

518
 Ο Καλλικλισ ίςωσ επικεντρϊνεται ςτθ δθμοκρατία, τθν οποία περιγράφει ωσ τον τφραννο των 

πολλὦν εισ βάροσ του εξαίρετου ατόμου· ςτθ ςκζψθ του ο εξιςωτιςμόσ και θ κυριαρχία τθσ 

πλειοψθφίασ είναι μὴ φύσει. Barney 2011. 

519
 Ρλάτων, Γοργίας, 483e-484a. 
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Σνχην βέβαηα ζπληζηά «κία βίαηε δέζκεπζε ηνπ αλζξψπνπ ζε θαηψηεξα 

ζηάδηα ηεο χπαξμήο ηνπ θαη θαηαθαλέζηαην πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

δελ».520 Καη ε θαηάζηαζε απηή ζα δηαησλίδεηαη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα 

εκθαληζζεί έλαο άλζξσπνο ηθαλφο λα ζπάζεη ηηο αιπζίδεο ηνπ θαη λα 

δξαπεηεχζεη απφ ηηο καγγαλείεο ηνπ ζεηνχ δηθαίνπ· ηφηε, φζνη ηζρπξνί, 

θαηαπηεδφκελνη απφ ηνπο πνιινχο θαη αδχλακνπο, εμεγεξζνχλ θαη ζπάζνπλ 

ηα νόμῳ δεζκά ηνπο, ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαπαηήζνπλ φινπο ηνπο 

ππάξρνληεο πιαζηνχο λφκνπο ηνπ ζεηνχ δηθαίνπ πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηε 

φύσιν· απηνί ηφηε δίθαηα θαη φύσει απφ θαηαπηεζκέλνη δνχινη, κε ηελ επηβνιή 

ηεο ζέιεζήο ηνπο, ζα αλπςσζνχλ  ζε ειεχζεξνπο εμνπζηαζηέο θαη ηφηε κφλν 

ζα ιάκςεη ην δίθαην ηεο θχζεο:521 ἐὰν δέ γε οἶμαι φύσιν ἱκανὴν γένηται ἔχων 

ἀνήρ, πάντα ταὖτα ἀποσεισάμενος καὶ διαρρήξας καὶ διαφυγών, 

καταπατήσας τὰ ἡμέτερα γράμματα καὶ μαγγανεύματα καὶ ἐπῳδὰς καὶ 

νόμους τοὺς παρὰ φύσιν ἅπαντας, ἐπαναστὰς ἀνεφάνη δεσπότης ἡμέτερος ὁ 

δοὖλος, καὶ ἐνταὖθα  ἐξέλαμψεν τὸ τς φύσεως δίκαιον.522 Ζ δηθαίσζε απηή 

ηεο θχζεο ζα είλαη ν ζξίακβνο ηνπ ππεξαλζξψπνπ, ν νπνίνο ζαξξαιέα ζα 

πνδνπαηήζεη φινπο ηνπο θαηαζθεπαζκέλνπο λφκνπο.523 

                                                           
520

 Βλ. Θ. Βαβοφρασ, «Ηωι: το διαιϊνιο πρόταγμα τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ. Από τον Καλλικλι ςτο 

Νίτςε», Φιλοσοφεῖν, 8 (2013), ς. 27.  

521
 Ο κριτικόσ ςτθ ςκζψθ Ευριπίδθσ φαίνεται ότι παρωδεί ςτο ςατυρικό του δράμα Κφκλωψ τισ 

απόψεισ του Καλλικλι για το κατὰ φύσιν ζν και τθν περιφρόνθςι του προσ τουσ νόμουσ. Ζτςι ο 

Κφκλωπασ, που ίςωσ αποτελεί ποιθτικό προςωπείο του Καλλικλι, απαντά με ςτόμφο και κυνιςμό 

ςτισ ικεςίεσ του Οδυςςζα να του χαρίςει τθ ηωι: οἵ δὲ τοὺς νόμους ἔθεντο ποικίλλοντες 

ἀνθρώπων βίον, κλαίειν ἄνωγα· τὴν δ’ ἐμὴν ψυχὴν ἐγὼ οὐ παύσομαι δρὦν εὗ. Ευριπίδθσ, 

Κύκλωψ, ςτ.  338-341. 

522
 Ρλάτων, Γοργίας, 483e-484a. Το δίκαιο του ιςχυροφ το επιβεβαιϊνει και το παράδειγμα του 

Θρακλι, ο οποίοσ, κατά τον Καλλικλι, βάςει ιςχφοσ, άρα φύσει δικαίου, ζκλεψε τα βόδια του 

Γθρυόνθ: [Ἡρακλς+ οὔτε πριάμενος οὔτε δόντος τοὖ Γηρυόνου ἠλάσατο τὰς βοὖς, ὡς τούτου 

ὄντος τοὖ δικαίου φύσει, καὶ βοὖς καὶ τἆλλα κτήματα εἶναι πάντα τοὖ βελτίονός τε καὶ 

κρείττονος τὰ τὦν χειρόνων τε καὶ ἡττόνων. Ρλάτων, Γοργίας, 484b-484c. 

523
 Ο Καλλικλισ, που ανικει ςτο κφκλο του Γοργία, κεωρικθκε ωσ ζνασ πρϊιμοσ κιρυκασ του 

υπερανκρϊπου· Θ ιδζα του υπερανκρϊπου φαίνεται πωσ ιταν μια διαδεδομζνθ αντίλθψθ ςτθν 

θττθμζνθ από τον Ρελοποννθςιακό πόλεμο Ακινα, γεγονόσ που αποδεικνφει ότι τα ίδια κζματα 



127 
 

Πνηεο ηδηφηεηεο φκσο ραξαθηεξίδνπλ ηνπο κρείττονες; Καηά ηνλ Καιιηθιή, 

νη έλλνηεο δπλαηφηεξνο, θαιχηεξνο, ηζρπξφηεξνο, λνεκνλέζηεξνο αμηνινγηθά 

ηαπηίδνληαη· ππνδειψλνληαη ζηε έλλνηα ηνπ κρείττονος ἀνδρός: ταὐτὸν ἥ 

ἕτερόν ἐστιν τὸ κρεῖττον καὶ τὸ βέλτιον καὶ τὸ ἰσχυρότερον; ἀλλ' ἐγώ σοι 

σαφὦς λέγω, ὅτι ταὐτόν ἐστιν. [...] τοὺς βελτίους καὶ κρείττους πότερον 

τοὺς φρονιμωτέρους λέγεις ἥ ἄλλους τινάς; ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία τούτους 

λέγω.524 Χζηφζν, νη κρείττονες νθείινπλ ηελ αλσηεξφηεηά ηνπο ζην γεγνλφο 

φηη είλαη φρη κφλν φύσει θαιχηεξνη αιιά θαη ζνθφηεξνη· απηνί δηαζέηνπλ ηηο 

νξζέο αξεηέο: ηελ θαηάιιειε πξαθηηθή επθπΐα ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα 

δηεπζεηνχλ νξζά ηηο ππνζέζεηο ηεο πφιεο, θαη ηελ απαξαίηεηε αλδξεία 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηνχλ απηά πνπ ζρεδηάδνπλ ζην κπαιφ ηνπο θαη λα κελ 

θνπξάδνληαη ιφγσ ςπρηθήο καιζαθφηεηαο θαη δεηιίαο:525 τοὺς κρείττους *...+ 

λέγω *...+ οἳ ἅν εἰς τὰ τς πόλεως πράγματα φρόνιμοι ὧσιν, ὅντινα ἅν τρόπον 

εὗ οἰκοῖτο, καὶ μὴ μόνον φρόνιμοι, ἀλλὰ καὶ ἀνδρεῖοι, ἱκανοὶ ὄντες ἃ ἅν 

νοήσωσιν ἐπιτελεῖν, καὶ μὴ ἀποκάμνωσι διὰ μαλακίαν τς ψυχς.526 

 Οη κρείττονες, ινηπφλ, εθπξνζσπνχλ ηελ αιεζηλή δηθαηνζχλε θαη ηέηνηνη 

άλδξεο είλαη πξννξηζκέλνη γηα λα άξρνπλ, λα άξρνπλ θαη λα πιενλεθηνχλ, 

φκσο, κφλν ησλ άιισλ θαη φρη λα είλαη θπξίαξρνη ηνπ εαπηνχ ηνπο: τούτους 

γὰρ προσήκει τὦν πόλεων ἄρχειν, καὶ τὸ δίκαιον τοὖτ' ἐστίν, πλέον ἔχειν 

τούτους τὦν ἄλλων, τοὺς ἄρχοντας τὦν ἀρχομένων·527 ε απηνθπξηαξρία 

                                                                                                                                                                      
ςυηθτοφνταν ςτθν Ακινα επί μακρό χρονικό διάςτθμα. Κφρκοσ 1992, 229. Ρβλ. Ανϊνυμοσ Λαμβλίχου, 

1. 6. 2-3: Εἰ μὲν δὴ γένοιτό τις ἐξ ἀρχς φύσιν τοιάνδε ἔχων, ἄτρωτος τὸν χρὦτα ἄνοσός τε 

καὶ ἀπαθὴς καὶ ὑπερφυὴς καὶ ἀδαμάντινος τό τε σὦμα καὶ τὴν ψυχήν, *...+  οὐ μὴν ὀρθὦς 

οτος οἴεται.   

524
 Ρλάτων, Γοργίας, 488d- 489e. 

525
 Θ περιγραφι των ιδανικϊν αρετϊν του κρείττονος οδθγεί μάλλον προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

δφναμθσ και τθσ επιτυχίασ, που αποτελοφν το ιδανικό του ομθρικοφ ιρωα. Kerferd 1996, 184. Ο 

κρείττων άνδρασ είναι ςαν να διακζτει το υπεροπτικό μεγαλείο των μεγαλοπρεπϊν Ομθρικϊν 

θρϊων. Barney 2011. 

526
 Ρλάτων, Γοργίας, 491b. 

527
 Ρλάτων, Γοργίας, 491d. 
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αθνξά απνθιεηζηηθά τοὺς ἠλιθίους θαη φρη τοὺς σώφρονας: πὦς ἑαυτοὖ 

ἄρχοντα λέγεις; *...+ τοὺς ἠλιθίους λέγεις τοὺς σώφρονας.528 Αληίζεηα τὸ 

κατὰ φύσιν καλὸν καὶ δίκαιον απαγνξεχεη ζην άηνκν πνπ ζέιεη λα είλαη 

εὔδαιμον ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηζπκηψλ ηνπ· έηζη, φζν απηέο 

κεγηζηνπνηνχληαη θαη δελ ραιηλαγσγνχληαη, πξέπεη απηφο λα είλαη ζε ζέζε λα 

ηηο ππεξεηεί κε θξφλεζε θαη αλδξεία θαη λα ηθαλνπνηεί θάζε ζηηγκή φζα απηέο 

επηζπκνχλ:529 ἀλλὰ τοὖτ' ἐστὶν τὸ κατὰ φύσιν καλὸν καὶ δίκαιον *<+ ὅτι δεῖ 

τὸν ὀρθὦς βιωσόμενον τὰς μὲν ἐπιθυμίας τὰς ἑαυτοὖ ἐν ὡς μεγίστας εἶναι 

καὶ μὴ κολάζειν, ταύταις δὲ ὡς μεγίσταις οὔσαις ἱκανὸν εἶναι ὑπηρετεῖν δι' 

ἀνδρείαν καὶ φρόνησιν, καὶ ἀποπιμπλάναι Ὠν ἅν ἀεὶ ἡ ἐπιθυμία γίγνηται.530 

Μφλν ην θέιεπζκα ηεο θχζεο, πνπ ζπζηήλεη λα επηδηψθεη θαλείο ηε ριηδή, ηελ 

αθνιαζία θαη ηελ ειεπζεξία, νδεγεί ζηελ αιεζηλή αξεηή θαη επδαηκνλία· φιεο νη 

άιιεο αληηιήςεηο βαζίδνληαη ζε αθχζηθεο ζπκβάζεηο θαη είλαη αλάμηεο 

ππνθξηζίεο: τρυφὴ καὶ ἀκολασία καὶ ἐλευθερία, ἐὰν ἐπικουρίαν ἔχῃ, τοὖτ' 

ἐστὶν ἀρετή τε καὶ εὐδαιμονία, τὰ δὲ ἄλλα ταὖτ' ἐστὶν τὰ καλλωπίσματα, 

τὰ παρὰ φύσιν συνθήματα ἀνθρώπων, φλυαρία καὶ οὐδενὸς ἄξια.531 Έηζη 

ζηνλ Καιιηθιή, ν εζηθφο θαλφλαο, πνπ απηφο θαη κφλν απηφο πξέπεη λα γίλεηαη 

απνδεθηφο, βαζίδεηαη ζην αμίσκα: φ ηη πξνθαιεί εδνλή ηαπηίδεηαη κε ην αγαζφ· 

θαη ε εδνλή είλαη ην αγαζφ: τὸ αὐτὸ ἡδὺ καὶ ἀγαθόν.532 

Απελαληίαο, νη πολλοὶ δελ είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηνχλ θάζε ζηηγκή ηηο 

δηθέο ηνπο επηζπκίεο· γη’ απηφ ςέγνπλ ηνπο κρείττονες γηα ηνλ ηξφπν δσήο 

ηνπο απφ ληξνπή θξχβνληαο ηηο δηθέο ηνπο αδπλακίεο. Οη πολλοὶ έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ ππνδνχισζε ησλ φύσει κρειττόνων θαη εμαηηίαο ηεο αλαλδξίαο 

                                                           
528

 Ρλάτων, Γοργίας, 491d. 

529
 Κατά τον Barker, το δόγμα περί δικαιοςφνθσ που υποςτθρίηει ο Καλλικλισ είναι: να κάνει κανείσ ό 

τι μπορεί και να επιδιϊκει οτιδιποτε του αρζςει, ενϊ ο Κραςφμαχοσ: να υποςτθρίηει κανείσ τθν 

εξουςία, όποτε πρζπει και να ευχαριςτεί τον εαυτό του, όποτε μπορεί. Barker 2007, 334. 

530
 Ρλάτων, Γοργίας, 491e-492 a. 

531
 Ρλάτων, Γοργίας, 492c. 

532
 Ρλάτων, Γοργίας, 495α. Κατά τον Barney, ο Καλλικλισ επιδοκιμάηει τον θδονιςμό ϊςτε να 

απορρίψει μάλλον τον ζλεγχο τθσ εγκράτειασ παρά το αντίκετο. Barney 2011. 
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ηνπο μεζπκαίλνπλ ηα πάζε ηνπο θαη επαηλνχλ δηαξθψο ηε ζσθξνζχλε θαη ηε 

δηθαηνζχλε: ὅθεν ψέγουσιν τοὺς τοιούτους δι' αἰσχύνην, ἀποκρυπτόμενοι τὴν 

αὑτὦν ἀδυναμίαν, καὶ αἰσχρὸν δή φασιν εἶναι τὴν ἀκολασίαν, *...+ 

δουλούμενοι τοὺς βελτίους τὴν φύσιν ἀνθρώπους, καὶ αὐτοὶ οὐ δυνάμενοι 

ἐκπορίζεσθαι ταῖς ἡδοναῖς πλήρωσιν ἐπαινοὖσιν τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν 

δικαιοσύνην διὰ τὴν αὑτὦν ἀνανδρίαν.533 κσο ε ζσθξνζχλε δελ ηαηξηάδεη 

ζηνπο ηπξάλλνπο θαη ην δίθαην ηνπ κρείττονος έρεη ζηελ πνιηηηθή ην φλνκα 

ηπξαλλία·534 ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθφ γη’ απηνχο ε εθνχζηα παξαίηεζε ηεο 

απφιαπζεο ησλ αγαζψλ θαη ε ππνδνχισζή ηνπο ζηνπο λφκνπο, ηνπο ιφγνπο 

θαη ηνπο ςφγνπο ησλ πολλὦν:535 ἐπεὶ ὅσοις ἐξ ἀρχς ὑπρξεν ἥ βασιλέων 

ὑέσιν εἶναι ἥ αὐτοὺς τῆ φύσει ἱκανοὺς ἐκπορίσασθαι ἀρχήν τινα ἥ τυραννίδα 

ἥ δυναστείαν, <τί ἅν> τῆ ἀληθείᾳ αἴσχιον καὶ κάκιον εἴη σωφροσύνης καὶ 

δικαιοσύνης τούτοις τοῖς ἀνθρώποις, οἷς ἐξὸν ἀπολαύειν τὦν ἀγαθὦν καὶ 

μηδενὸς ἐμποδὼν ὄντος, αὐτοὶ ἑαυτοῖς δεσπότην ἐπαγάγοιντο τὸν τὦν 

πολλὦν ἀνθρώπων νόμον τε καὶ λόγον καὶ ψόγον;536 Ζ επδαηκνλία ηνπο ηφηε, 

αλ ππνηάζζνληαλ ζηνλ ςεπδή λφκν ηεο ζσθξνζχλεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, ζα 

                                                           
533

 Ρλάτων, Γοργίας, 492a. 

534
 de Romilly 1994, 237. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο Καλλικλισ προκρίνει τθν τυραννία ωσ τθ λφςθ ςτο 

πρόβλθμα τθσ ορκισ και επικυμθτισ διακυβζρνθςθσ «και πιο ορκά τθν εκπλιρωςθ του απόλυτου 

πόκου για δφναμθ». Ostwald 1986, 247.  

535
 Για τον Καλλικλι, επιπλζον, θ εναςχόλθςθ με τθ φιλοςοφία και τον κεωρθτικό βίο εμποδίηει τισ 

ρωμαλζεσ εκείνεσ φφςεισ να δραςτθριοποιοφνται ενεργά ςτον πολιτικό και κοινωνικό ςτίβο και να 

διεκδικοφν εκεί τθ κζςθ που δικαιωματικά τουσ αξίηει· θ αποχι από τον πρακτικό βίο τουσ κάνει 

αδφναμουσ και βορά ςτισ ορζξεισ των πολλὦν. Διότι οι φιλόςοφοι: τὦν νόμων ἄπειροι γίγνονται 

τὦν κατὰ τὴν πόλιν, καὶ τὦν λόγων οἷς δεῖ χρώμενον ὁμιλεῖν ἐν τοῖς συμβολαίοις τοῖς 

ἀνθρώποις καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, καὶ τὦν ἡδονὦν τε καὶ ἐπιθυμιὦν τὦν ἀνθρωπείων, καὶ 

συλλήβδην τὦν ἠθὦν παντάπασιν ἄπειροι γίγνονται. Ρλάτων, Γοργίας, 484d. 

536
 Ρλάτων, Γοργίας, 492b. 
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κεηαηξέπνληαλ ζε δπζηπρία:537 ἥ πὦς οὐκ ἅν ἄθλιοι γεγονότες εἶεν ὑπὸ τοὖ 

καλοὖ τοὖ τς δικαιοσύνης καὶ τς σωφροσύνης.538 

Δπνκέλσο, ε θνηλσλία πνπ αξκφδεη ζηελ αλζξψπηλε θχζε πξνζηδηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηε ζεξηψδε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε πξηλ απφ ηελ χπαξμε 

ηνπ λφκνπ, γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ επηθξάηεζε ηνπ ηπξαλληθνχ θαζεζηψηνο. 

Θα ήηαλ, παξ’ φια απηά, ηδηαίηεξα επίθνβν λα ραξαθηεξηζηεί ν Καιιηθιήο σο 

ακνξαιηζηήο, θαζψο ν ίδηνο θαίλεηαη λα ππεξαζπίδεηαη θάπνηα εθδνρή εζηθήο 

ζεκειησκέλε ζην φύσει δίθαην σο ηε κφλε νξζή.539 Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 

Καιιηθιή έρεη σο βάζε ηεο ηνλ κατὰ νόμον γε τὸν τς φύσεως θαη ην τς 

φύσεως δίκαιον540 απέλαληη ζηνπο αλζξψπηλνπο λφκνπο πνπ είλαη παρὰ 

φύσιν· δηφηη ν λφκνο ππνρξεψλεη ηελ θάζε φύσιν λα εθηξέπεηαη ζην ζεβαζκφ 

ηεο ηζφηεηαο· θαη αθνχ ε ηζφηεηα δελ είλαη παξά κηα παξέθθιηζε απφ ηελ 

θπζηθή ηάμε541 ε νπνία επλνεί ηελ αληζφηεηα, ηφηε ε αληζφηεηα θαη ε 

αλνκνηφηεηα ησλ αλζξψπσλ πξνθχπηεη σο θπζηθφο λφκνο. πλεπψο, ζην 

εξψηεκα ηη είλαη ζσζηφ, ν Καιιηθιήο δέρεηαη πσο φ ηη είλαη φύσει νξζφ, είλαη 

                                                           
537

 «Θ κατά φφςθ ηωι αποτελεί αποκλειςτικό δικαίωμα μιασ μικρισ μειονότθτασ, τθσ φυςικισ 

αφρόκρεμασ, εκείνων οι οποίοι είναι πραγματικά άνδρεσ και γεννικθκαν για να είναι ελεφκεροι»· 

και τζτοια είναι θ ηωι του τυράννου που αποτελεί τθν κορφφωςθ τθσ ευδαιμονίασ. Strauss 1988, 

144. 

538
 Ρλάτων, Γοργίας, 492b. 

539
 Ρρβ. τον Kerferd: «με το να επικαλείται αυτό που ςυμβαίνει ςτθ φφςθ, ο Καλλικλισ δε μπορεί να 

κατθγορθκεί πωσ υποςτθρίηει ότι απλϊσ επειδι ζτςι ςυμβαίνει ςτθ φφςθ είναι ωσ εκ τοφτου 

καλφτερο, με άλλα λόγια δε μπορεί να κατθγορθκεί ότι ανάγει το πρζπει ςτο είναι ωσ απάντθςθ ςτο 

ερϊτθμα τι είναι ςωςτό». Kerferd 2014, 183.  

540
 Κατά τον Ostwald, το παράδοξο ςτθν ζκφραςθ νόμος ὁ τς φύσεως ςυνίςταται ςτθ κεϊρθςθ 

ενόσ μεταβλθτοφ κανόνα μιασ αμετάβλθτθσ πραγματικότθτασ, όπου θ δεφτερθ ςυμπεριφζρεται ςαν 

να ιταν υποτελισ του ανκρϊπινου ελζγχου. Ostwald 1986, 250. Ρρβ. τον Κφρκο, που κεωρεί ότι θ 

ζκφραςθ αυτι απορρζει από το ςχιμα νόμῳ-φύσει και καταλιγει ςε ακραίεσ κζςεισ. Κφρκοσ 1992, 

215-16, ςθμ. 53. 

541
 Θ Καλλίκλεια κριτικι ςτρζφεται κυρίωσ εναντίον τθσ αρικμθτικισ ιςότθτασ, τθν οποία όλοι οι 

πολίτεσ αναγκάηονται να ςυνομολογιςουν από τθν θμζρα τθσ γζννθςισ τουσ «παραβλζποντασ τθν 

ανκρϊπινθ διαφορετικότθτα που ζγκειται ςτθν προςωπικι αξία κάκε ανκρϊπου. Ενϊ θ φφςθ 

δθμιουργεί τουσ ανκρϊπουσ με διαφορετικζσ ιδιότθτεσ και ικανότθτεσ που ςτοιχειοκετοφν τθν 

αξιολογικι διαβάκμιςι τουσ». Βαβοφρασ 2013, 25.  
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εζηθά αλψηεξν απφ ηνλ ζπκβαηηθφ λφκν· ή κε κηα αλεζηξακκέλε ινγηθή, απηφ 

πνπ αμίδεη θαη είλαη νξζφ λα θάλεη θαλείο, είλαη λα πξάηηεη φ ηη ζπκβαηηθά 

ζεσξείηαη ιαλζαζκέλν θαη απαγνξεπκέλν.542 Απηή, ινηπφλ, ηελ αιήζεηα 

επηηάζζεη ην δίθαην ηεο θχζεο, ην νπνίν ν ζνθηζηήο ζεσξεί σο ην κφλν 

δπλαηφ δίθαην πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο.543  

 

3.2. Κξηηίαο 

 

Ο Κξηηίαο, κέζα απφ ηα ιηγνζηά απνζπάζκαηα πνπ δηαζέηνπκε θαίλεηαη 

λα ζεσξεί ην λφκν σο κία δηέμνδν θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ άγξηα 

βαξβαξφηεηα ζηνλ πνιηηηζκφ. Ζ πνιηηηθή ηνπ, φκσο, ζπκπεξηθνξά δείρλεη 

έλαλ άλζξσπν πνπ θηλείηαη ζηηο γξακκέο ελφο Καιιηθιή θαη πηνζεηεί 

παξφκνηεο απφςεηο βαζηζκέλεο ζην δίθαην ηεο θχζεο πνπ επηηάζζεη ζηνπο 

κρατοὖντες αιιά θαη ηνπο βουλομένους πλεονεκτεῖν λα κεηέξρνληαη θάζε 

κέζν πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ θνηλσληθά θαη βηνινγηθά.544   

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Ξελνθψληα,545 ν Κξηηίαο ζηελ πνιηηηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά ππήξμε θνηλσληθά αλάιγεηνο θαη πνιηηηθά θπληθφο. 

Υξεζηκνπνίεζε ηελ θξαηηθή κεραλή θάλνληαο γεληθεπκέλε ρξήζε βίαο 

ελαληίνλ ησλ πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ: Κριτίας μὲν γὰρ τὦν ἐν τῆ ὀλιγαρχίᾳ 

                                                           
542

 Ο Καλλικλισ παρουςιάηεται ωσ ζνασ ανεςτραμμζνοσ θκικολόγοσ. Taylor και Lee 2015. 

543
 Ρρβ. τθν ομοιότθτα που υπάρχει ανάμεςα ςτισ απόψεισ που διατυπϊνει ο Καλλικλισ για το νόμον 

και τθ φύσιν με τισ αντίςτοιχεσ Λπποκρατικζσ κζςεισ ςτο: Λπποκράτθσ, Περὶ Διαίτης, 11· θ κφρια 

διαφορά τουσ αφορά τθν απουςία των κεϊν ςτον Καλλικλι. Ostwald 1986, 250, ςθμ. 178. 

544
 Είναι επιςφαλι τα επιχειριματα για τισ πραγματικζσ κεωρθτικζσ απόψεισ του Κριτία λόγω των 

αντιφατικϊν πλθροφοριϊν που διακζτουμε, π.χ. ο Ρλάτων δείχνει ςεβαςμό ςτο κείο του και 

αποςιωπά αρνθτικά γεγονότα που ςυνδζονται με τθν πολιτικι του δράςθ, ενϊ ο Ξενοφϊν εκκζτει 

λεπτομερϊσ τα αρνθτικά του ζργα. Guthrie 2014, 362-363. Εντοφτοισ, ςυμφωνϊ ότι ςτον κφκλο του 

Γοργία τισ επιφυλάξεισ ςτα ηθτιματα τθσ αλικειασ και τθσ θκικισ ενςτερνίηονται όχι μόνο ο 

Καλλικλισ αλλά και ο Κριτίασ· ειδικά θ πολιτικι πρακτικι του Κριτία και όχι τόςο τα ελάχιςτα 

ςωηόμενα γραπτά του ευνοοφν τθν κατάταξι του ςτθ μεριά όςων υπθρζτθςαν ολιγαρχικζσ ιδζεσ και 

ενίςχυςαν τυραννικά φρονιματα. Κφρκοσ 1992, 228 και, Zeller και Nestle 1997, 112. Επιφυλάξεισ 

διατυπϊνει ο Τςεκουράκθσ. Τςεκουράκθσ 1984, 684. 

545
 Ο Ξενοφϊν ωσ ζμμεςθ πθγι –και πάντα με κάκε επιφφλαξθ- κα μποροφςε να αξιοποιθκεί· ζηθςε 

τθν ίδια εποχι και ιταν οπαδόσ αριςτοκρατικϊν αντιλιψεων όπωσ ο Κριτίασ. 
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πάντων πλεονεκτίστατος καὶ βιαιότατος ἐγένετο.546 Οη πνιηηηθέο ηνπ 

πξάμεηο κάιινλ εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ηεο ππγκήο ησλ κρατούντων, φζσλ, 

δειαδή θαηνξζψλνπλ λα επηβιεζνχλ πνιηηηθά θαη θνηλσληθά κε νπνηνδήπνηε 

θφζηνο· ε θχζε, πνπ ηαπηίδεηαη κε ην δίθαην ηνπ ηζρπξνχ, ππνδεηθλχεη ην 

δξφκν πνπ πξέπεη λα πάξεη ε νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ,547 ελψ 

ν λφκνο δελ ππάξρεη παξά γηα λα πξνζηαηεχεη ηνπο αδχλακνπο: ὁ δέ 

*Κριτίας+ ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ ἐγχωροίη τοῖς πλεονεκτεῖν βουλομένοι μὴ οὐκ 

ἐκποδὼν ποιεῖσθαι τοὺς  ἱκανωτάτους διακωλύειν· εἰ δέ, ὅτι τριάκοντά 

ἐσμεν καὶ οὐχ εἷς, ἧττόν τι οἴει ὥσπερ τυραννίδος ταύτης τς ἀρχς χρναι 

ἐπιμελεῖσθαι, εὐήθης εἶ.548  

Σηο απφςεηο ηνπ γηα ην θπζηθφ θαη ην ζεηφ δίθαην ν Κξηηίαο πεξηγξάθεη ζην 

ζαηπξηθφ ηνπ δξάκα Σίσυφος,549 φπνπ θαίλεηαη λα ζεσξεί ηε νόμῳ θαηάζηαζε 

σο ηελ αλαγθαία ελαιιαθηηθή ιχζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε φύσει 

θαηάζηαζε. ηνλ Σίσυφο, ινηπφλ, πεξηγξάθεηαη ε πνξεία ηεο ηζηνξηθήο 

εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο πνιηηείαο απφ κηα θαηψηεξε θαηάζηαζε ηνπ 

φύσει ηξφπνπ δσήο ζ’ έλα αλψηεξν ζηάδην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, εθεί φπνπ 

γελλήζεθε θαη έγηλε πξάμε ε ηδέα κηαο θνηλσληθήο ζχκβαζεο θαη ε ζέζπηζε 

ησλ λφκσλ. Πξνεγήζεθε, ινηπφλ, αξρηθά κηα πξψηκε  θάζε ηνπ φύσει ηξφπνπ 

δσήο, ηνπ θηριώδους θαη ἀτάκτου βίου, φπνπ ππεξίζρπε ην δίθαην ηνπ 

ηζρπξνχ θαη απνπζίαδε θάζε έλλνηα εζηθήο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο: ἥν 

χρόνος, ὅτ' ἦν ἄτακτος ἀνθρώπων βίος καὶ θηριώδης ἰσχύος θ' ὑπηρέτης, 

ὅτ' οὐδὲν ἆθλον οὔτε τοῖς ἐσθλοῖσιν ἦν οὔτ' αὗ κόλασμα τοῖς κακοῖς 

                                                           
546

 Ξενοφϊν, Ἀπομνημονεύματα, 1. 2. 12. 

547
 Κατά τον Rankin, ο Κριτίασ ςυνιςτά τον «εφγλωττο υπεραςπιςτι τθσ φφςθσ». Rankin 1983, 85. 

548
 Ξενοφϊν, Ἑλληνικά, 2. 3. 15-16. 

549
 Το απόςπαςμα ςτισ μζρεσ μασ αποδίδεται από τθν πλειονότθτα των μελετθτϊν –ακολουκϊντασ 

τθν προςζγγιςθ του Dihle και όχι του Wilamowitz- ςτο ςατυρικό δράμα του Ευριπίδθ Σίσυφος. Βλ. 

C.H. Kahn, «Greek Religion and Philosophy in the Sisyphus fragment», Phronesis, 42 (1997), ς. 247-

262. Ο μφκοσ, που αφθγείται το ποίθμα, κυμίηει τθν εξελικτικι πορεία τθσ ηωισ ςε οργανωμζνεσ 

κοινωνίεσ, όπωσ παρουςιάηεται ςτο μφκο του Ρρωταγόρα. 
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ἐγίγνετο.550 ε έλα δεχηεξν ζηάδην, ην ζηάδην ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, νη 

άλζξσπνη θαζηέξσζαλ λφκνπο θαη πνηλέο θαη άξρηζαλ νη ηηκσξίεο γηα ηνπο 

πβξηζηέο παξαβάηεο ηνπ λφκνπ· είλαη ε ζηηγκή πνπ ην ζεηφ δίθαην θαη νη εζηθέο 

αμίεο θαζηεξψζεθαλ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ χζηεξα απφ θνηλή ζπκθσλία 

κεηαμχ ηνπο.551 Ο ζσθξνληζκφο ιεηηνχξγεζε, αιιά κφλν γηα εθείλα ηα 

αδηθήκαηα πνπ είραλ δεκφζην ραξαθηήξα· γηαηί νη πξάμεηο βίαο ζπλερίδνληαλ 

ζηα θξπθά:552 κἄπειτά μοι δοκοὖσιν ἄνθρωποι νόμους θέσθαι κολαστάς, ἵνα 

δίκη τύραννος ᾖ ὁμὦς ἁπάντων τὴν θ' ὕβριν δούλην ἔχῃ ἐζημιοὖτο δ' εἴ τις 

ἐξαμαστάνοι. ἔπειτ' ἐπειδὴ τἀμφαν μὲν οἱ νόμοι ἀπεῖργον αὐτοὺς ἔργα μὴ 

πράσσειν βίᾳ, λάθρᾳ δ' ἔπρασσον.553 

 ηελ πνξεία, σζηφζν, ηεο εμέιημεο νη άλζξσπνη νδεγήζεθαλ απφ αλάγθε 

ζε έλα αλψηεξν ηξίην ζηάδην. Κάπνηνο έμππλνο θαη ζνθφο άλζξσπνο εθεχξε 

ηνπο ζενχο, ψζηε ν θφβνο ησλ ζεψλ λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηηο θξπθέο 

πξάμεηο, ζηα ιφγηα ή ζηηο ζθέςεηο ησλ θαθψλ: τηνικαὖτά μοι δοκεῖ πρὦτον 

πυκνός τις καὶ σοφὸς γνώμην ἀνὴρ θεὦν δέος θνητοῖσιν ἐξευρεῖν, ὅπως εἴη 

τι δεῖμα τοῖς κακοῖσι, κἅν λάθρᾳ πράσσωσιν ἥ λέγωσιν ἥ φρονὦσι τι.554 Οη 

ζενί απηνί είλαη παληνηηλνί θαη δηαζέηνπλ ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, θαζψο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ θάζε θαθή πξάμε θαη λα αληηιακβάλνληαη 

θάζε θαθή ζθέςε:555 ἐντεὖθεν οὗν τὸ θεῖον εἰσηγήσατο, ὡς ἐστι δαίμων 

ἀφθίτῳ θάλλων βίῳ, νόῳ τ' ἀκούων καὶ βλέπων, φρονὦν τ' ἄγαν προσέχων 

τε ταὖτα, καὶ φύσιν θείαν φορὦν, ὃς πν τὸ λεχθὲν ἐν βροτοῖς ἀκούσεται, τὸ 
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 Κριτίασ, Σίσυφος, Β 25, ςτ. 1-4. 

551
 Μπαγιόνασ 1985, 64. 

552
 Ρρβ. Αντιφϊν, Β 44.

 
Α1: χρτ᾿ ἅν οὗν ἄνθρωπος μάλιστα (θ) ἑαυτ ξυμφερόντως 

δικαιοσύνῃ, εἰ μετὰ μὲν μαρτύρων τοὺς νόμους μεγάλους ἄγοι, μονούμενος δὲ μαρτύρων τὰ 

τς φύσεως. 

553
 Κριτίασ, Σίσυφος, Β 25, ςτ. 5-11. 

554
 Κριτίασ, Σίσυφος, Β 25, ςτ. 11-15. 

555
 Μια τζτοια αντίλθψθ για τουσ κεοφσ ωσ παντοδφναμουσ και πανεπόπτεσ απζναντι ςτα αδικιματα 

των ανκρϊπων απαντάται και ςτθν Λωνικι παράδοςθ. Ρρβ. Καλισ, Α 36. 2-3: Ἠρώτησέ τις αὐτόν, 

εἰ λήθοι θεοὺς ἄνθρωπος ἀδικὦν· ‘ἀλλ᾿ οὐδὲ διανοούμενος’ ἔφη. 
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δρώμενον δὲ πν ἰδεῖν δυνήσεται·556 θαη, έηζη, ηα αδηθήκαηα ησλ ζλεηψλ, πνπ 

δελ κπνξεί λα ηηκσξήζεη ε πνιηηεία, επεηδή δελ γίλνληαη αληηιεπηά, δε ζα 

κέλνπλ πιένλ αλαπάληεηα απφ ηνπο ζενχο: ἐὰν δὲ σὺν σιγῆ τι βουλεύῃς 

κακόν, τοὖτ' οὐχὶ λήσει τοὺς θεούς· τὸ γὰρ φρονοὖν ἄγαν ἔνεστι.557 

 πλεπψο, ζην ζηάδην απηφ, κε ηε δεκηνπξγία ησλ ζεψλ απφ ηνπο 

αλζξψπνπο558 θαη ηελ επηβνιή ηεο πίζηεο θαη ηεο ιαηξείαο ηνπο, 

νινθιεξψλεηαη ε θνηλσληθή εμέιημε θαη αλαπηχζζεηαη ε εζηθή ζπλείδεζε, 

εηδηθφηεξα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θφβνπ θαη ηεο ελνρήο ζε ζρέζε κε ην 

θαθφ.559 Ζ θαηάθηεζε φκσο απηή, δειαδή ε επηλφεζε ησλ ζεψλ,560 ζπληζηά 

κηα ζθφπηκε πνιηηηθή απάηε, έλα αλαγθαίν ςέκα πνπ αθνξά ηνπο πολλούς, 

ηνπο ππεθφνπο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ππαθνή ηνπο, φρη ηνλ επθπή δεζπφηε ή 
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 Κριτίασ, Σίσυφος, Β 25, ςτ. 16-21. 

557
 Κριτίασ, Σίσυφος, Β 25, ςτ. 22-24. 

558
 Άρα, κατά το ςοφιςτι, οι άνκρωποι δθμιουργοφν τουσ κεοφσ και όχι το αντίςτροφο. Ραρόμοια 

άποψθ για τουσ κεοφσ επικαλείται και ο Ρρόδικοσ, ςτον οποίο το κρθςκευτικό ςυναίςκθμα 

ςυνδζεται ςτενά με τθν εξζλιξθ του πολιτιςμοφ. Μπαγιόνασ 1985, 42, 55. Κατά τθν J. de Romilly, ο 

Σίσυφος «ίςωσ άλλο δε λζει με τον τρόπο του παρά ότι, αν δεν υπιρχε κεόσ, κα ζπρεπε να τον 

εφεφρουμε!». de Romilly 1994, 281.  

559
 Μπαγιόνασ 1985, 65. Εξάλλου, ςφμφωνα με τον Μπαγιόνα, θ ανάπτυξθ του κρθςκευτικοφ 

ςυναιςκιματοσ από τθν πολιτεία, λειτουργεί ωσ προζκταςθ τθσ εξιγθςθσ που δίνει ο Κραςφμαχοσ 

για τισ θκικζσ αξίεσ· με τθ διαφορά ότι το κρθςκευτικό ςυναίςκθμα που αναπτφςςεται εξυπθρετεί το 

ςυμφζρον του ςυνόλου και όχι μόνο των κρατούντων, όπωσ υποςτιριηε ο Κραςφμαχοσ ςε ςχζςθ με 

τισ θκικζσ αξίεσ. Στο ίδιο, 56. 

560
 Ο Κριτίασ παρουςιάηεται ωσ αμφιςβθτίασ τθσ φπαρξθσ των κεϊν, αφοφ οι κεοί είναι επινόθςθ του 

σοφοὖ ἀνδρὸς που τουσ χρθςιμοποιεί για να ελζγχει τουσ ανκρϊπουσ. Οι κεοί, κατά τον Κριτία, 

εμφανίςτθκαν ςτα ανκρϊπινα για να καλφψουν μιαν ανάγκθ, τθν ανάγκθ τθσ υπερφυςικισ 

επικφρωςθσ τθσ θκικισ ςυμπεριφοράσ. Guthrie 2014, 297. Ο Σίσυφος ανικει ςτα ςοφιςτικά εκείνα 

ζργα που ενκάρρυναν τισ κρθςκευτικζσ αμφιβολίεσ τθσ εποχισ, αφοφ υπζςκαπταν τθ κεϊκι 

δικαιοςφνθ υπονοϊντασ τθν ωσ μφκο χωρίσ κεμζλια. de Romilly 1994, 171-172. Ρρβ. τθν 

αγνωςτικιςτικι κζςθ του Ευριπίδθ, όπου θ Εκάβθ με ανατρεπτικό φφοσ και παρά τθν κοινωνικι τθσ 

κζςθ νεοτερίηει ςτισ κρθςκευτικζσ τθσ πεποικιςεισ: ὧ γς ὄχημα κἀπὶ γς ἔχων ἕδραν, ὅστις 

ποτ’ εἶ σύ, δυστόπαστος εἰδέναι, Ζεύς, εἴτ’ ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοὖς βροτὦν, προσηυξάμην 

σε. Ευριπίδθσ, Τρωάδες, ςτ. 884-887.  
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ηε δηαιερηή θπβέξλεζε πνπ δελ πξέπεη λα ληψζεη δεζκεπκέλε·561 ζπλεπψο ε 

ζξεζθεία, σο έλα είδνο κπζηηθήο αζηπλνκίαο, έρεη πνιηηηθή ρξήζε· ιεηηνπξγεί 

σο έλα ρξήζηκν θαη απαξαίηεην κέζν ηδενινγηθήο θαηαπίεζεο ησλ αθειψλ 

ππνηειψλ, πξνθεηκέλνπ νη επθπείο θπβεξλψληεο λα ειέγρνπλ ηηο ζπλεηδήζεηο 

ηνπο·562 θαη, ζπκπεξαίλνπκε, πσο, εθφζνλ εθείλνο πνπ πηζηεχεη φηη νη ζενί 

επηλνήζεθαλ σο θφβεηξν είλαη απίζαλν λα εκπλέεηαη απφ θφβν,563 ηφηε ζα 

ππάξρεη πάληα έλαο επθπήο αλζξψπηλνο λνπο πνπ ζα θαηνξζψλεη λα μεγειά 

ηελ πιεηνςεθία.564 

Σειηθά, ε πίζηε ζηνπο ζενχο θαη ε ζέζπηζε ηηκσξεηηθψλ λφκσλ 

πεηπραίλνπλ λα ειέγμνπλ ηε βαξβαξφηεηα ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο,565 λα 

βειηηψζνπλ ηελ επηαμία ηνπ θξάηνπο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ θνηλσληθή εηξήλε, 

έζησ θαη αλ απηή εμαζθαιίδεηαη ψευδεῖ καλύψας τὴν ἀλήθειαν λόγῳ·566 θαη ε 

                                                           
561

 Guthrie 2014, 297. 

562
 Βλ. M. Vegetti, Ιςτορία τθσ Αρχαίασ Φιλοςοφίασ, μτφ. Γ.Α. Δθμθτρακόπουλοσ, Ακινα: Εκδ. 

Τραυλόσ
10

, 2003, ς. 134. 

563
 Kahn 1981, 107.  

564
 Μςωσ τότε οι ςυνζπειεσ για το κοινωνικό ςφνολο να είναι διαφορετικζσ· θ κοινωνικι ςυνοχι να 

διαςαλεφεται ενϊ το προςωπικό ςυμφζρον του κρείττονος να υπεριςχφει. Εφόςον, λοιπόν, κάποιοσ 

φύσει σοφὸς γνώμην κατόρκωςε να πείςει τουσ ςυνανκρϊπουσ του νομίζειν δαιμόνων εἶναι 

γένος, *Κριτίασ, Σίσυφος, Β 25, ςτ. 42+ και να επιβάλλει τουσ νόμουσ, τότε γιατί να μθν μπορεί ζνασ 

τζτοιοσ άνκρωποσ να υπονομεφει τουσ νόμουσ ι να τουσ χρθςιμοποιεί προσ όφελοσ του; Θ τυραννία 

τότε εμφανίηεται, ακριβϊσ επειδι θ πλειοψθφία των ανκρϊπων είναι αφελισ. 

565
 Ρρβ. τισ Ἱκέτιδες του Ευριπίδθ, όπου ο Κθςζασ δοξάηει τουσ κεοφσ για τα πολιτιςτικά αγακά που 

χάριςαν ςτουσ ανκρϊπουσ· αν δεν υπιρχαν αυτοί, οι άνκρωποι κα ηοφςαν ακόμθ ανάκατα ςαν τα 

κθρία και το ανκρϊπινο γζνοσ δεν κα υπιρχε: εἰ μὴ γὰρ ἦν τόδ᾽, οὐκ ἅν ἦμεν ἐν φάει. αἰνὦ δ᾽ ὃς 

ἡμῖν βίοτον ἐκ πεφυρμένου καὶ θηριώδους θεὦν διεσταθμήσατο, πρὦτον μὲν ἐνθεὶς σύνεσιν, 

εἶτα δ᾽ ἄγγελον γλὦσσαν λόγων δούς. Ευριπίδθσ, Ἱκέτιδες, ςτ. 200-204. 

566
 Κριτίασ, Σίσυφος, Β 25, ςτ. 26. Βλ. Σκουτερόπουλοσ 1998, 526, ςθμ. 4: «θ ςκόπιμθ πλάνθ του 

ςυμβατικοφ νόμου νίκθςε τθν αλικεια τθσ φύσεως». Ρρβ. το γενναῖον ψεὖδος ςτθν Πολιτεία του 

Ρλάτωνα και τθν ανάγκθ τθσ πολιτειακισ απάτθσ προκειμζνου να υπάρξει νομικι ςυμμόρφωςθ και 

ταξικι ειρινθ: Τίς ἅν οὗν ἡμῖν *<+ μηχανὴ γένοιτο τὦν ψευδὦν τὦν ἐν δέοντι γιγνομένων *<+ 

γενναῖόν τι ἓν ψευδομένους πεῖσαι μάλιστα μὲν καὶ αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας, εἰ δὲ μή, τὴν 

ἄλλην πόλιν *<+ Καὶ τοὖτο μὲν δὴ ἕξει ὅπῃ ἅν αὐτὸ ἡ φήμη ἀγάγῃ. Ρλάτων, Πολιτεία, 414b-

415d. 
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θνηλσληθή εηξήλε, θαηά ηνλ Κξηηία, εμαζθαιίδεηαη, φηαλ νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ 

ζηελ ζεία πξφλνηα, ειπίδνπλ ζηελ αληακνηβή ησλ δίθαησλ θαη ζηελ ηηκσξία 

ησλ άδηθσλ. Άξα, ε ιεηηνπξγία ηνπ λφκνπ είλαη βνεζεηηθή· ππνθαζηζηά ηελ 

αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα δακάζεη ην θαθφ θαη απνηειεί ην κέζν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαθνχ θαη ηεο αλνκίαο.567 Αθνχ, ινηπφλ, έηζη ιεηηνπξγεί ν 

λφκνο, ν Κξηηίαο θαίλεηαη λα ηνλ ζεσξεί σο αλαγθαίν θαθό πξνθεηκέλνπ λα 

επηθξαηήζεη ε θνηλσληθή εηξήλε, ε νπνία απνηειεί, ελ θαηαθιείδη, ηελ βαζηθή 

επηδίσμε ηνπ λνκνζέηε.568 

Αμίδεη, επίζεο, λα γίλεη αλαθνξά θαη ζε δχν δξάκαηα ηνπ Κξηηία, ηνλ 

Πειρίθοο θαη ηνλ Ῥαδάμανθυ, ζηα νπνία δηαηππψλνληαη εζηθέο γλψκεο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδηαβαζηνύλ κε ηηο ζνθηζηηθέο ηνπ απφςεηο ππέξ ηεο 

φύσεως ζηνλ Σίσυφο. ηελ ηξαγσδία Πειρίθοος, ν Κξηηίαο αληηπαξαζέηεη ηα 

αληηζεηηθά δεχγε νόμος-τρόπος.569 Σν αθέξαην ήζνο δελ ηζαιαθώλεηαη ζε 

αληίζεζε κε ην λφκν πνπ, είηε πξφθεηηαη γηα εζηκηθφ δίθαην είηε γηα ζεηφ δίθαην, 

κπνξεί λα γίλεη βνξά ζηηο δηαζέζεηο παξαπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ εθάζηνηε 

ξήηνξα.570 Δπνκέλσο, θακηά εκπηζηνζχλε δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζηνπο 

λφκνπο πνπ παξνπζηάδνληαη πην αζηαζείο θαη πην αλεπαξθείο ζε ζρέζε κε ην 

ήζνο:571 τρόπος δὲ χρηστός ἀσφαλέστερος νόμου· τὸν μὲν γὰρ οὐδεὶς ἅν 
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 Σκουτερόπουλοσ 1998, 526, ςθμ. 3.  

568
 Ο Κριτίασ και ο Γλαφκων ςυμφωνοφν πωσ τα ανκρϊπινα όντα, αν αφεκοφν μόνα τουσ, κα 

επικρατιςει θ βία ανάμεςά τουσ και ότι απαιτείται ζνα ςφςτθμα από νόμουσ και δικαιοςφνθ 

προκειμζνου να ηιςουν μαηί ειρθνικά· παρόμοια ςκζψθ διατυπϊνει και ο Δθμόκριτοσ ςτο Β 245, 

γεγονόσ που, κατά τον Kahn, επιβεβαιϊνει τον ιςχυριςμό ότι θ αντίλθψθ μιασ αρχικισ κατάςταςθσ 

αναρχίασ, που τθν διαδζχτθκε θ ζμμεςθ εγκακίδρυςθ του νόμου, είναι αρκετά παλιά. Kahn 1981, 98.  

569
 Ρρβ. τον Κουκυδίδθ, ο οποίοσ επιςθμαίνει τθν αντίκεςθ νόμου-τρόπου: μὴ μετὰ νόμων τὸ 

πλέον ἥ τρόπων ἀνδρείας ἐθέλομεν κινδυνεύειν. Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 2. 39. 4. 

570
 Κατά τον Untersteiner, οι νόμοι πρζπει να ορίηονται εγγράφωσ, αλλά ζτςι είναι εκτεκειμζνοι ςτθ 

διαςτρζβλωςθ των λζξεων. Άρα, τζτοιοι νόμοι δεν μπορεί να είναι ζγκυροι και αποτελεςματικοί. 

Untersteiner 1954, 333.  

571
 Ρρβ. τον Επιτάφιο του Ρερικλι, όπου ο Ακθναίοσ διακρίνεται από τον Σπαρτιάτθ πολεμιςτι, 

κακϊσ ο χαρακτιρασ του πρϊτου ευκφνεται για τθ γενναιότθτά του και όχι οι νόμοι: εἰ *<+ μὴ μετὰ 

νόμων τὸ πλέον ἥ τρόπων ἀνδρείας ἐθέλομεν κινδυνεύειν, περιγίγνεται ἡμῖν τοῖς τε 
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διαστρέψαι ποτὲ ήτωρ δύναιτο, τὸν δ' ἄνω τε καὶ κάτω λόγοις ταράσσων 

πολλάκις λυμαίνεται.572 Ο νόμος, άιισζηε, πξνζεγγίδεηαη απφ ηνλ άλζξσπν 

αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηνπ, κε απνηέιεζκα ν τρόπος ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ εθπξνζσπεί ηε φύσιν λα αληηπαξαηίζεηαη κε ην νόμον. Ίζσο, ζην έξγν λα 

ππνδειψλεηαη ε θαηάθαζε ηνπ Κξηηία ζηε θχζε κέζσ ηνπ έληηκνπ ραξαθηήξα 

ηνπ αηφκνπ, πνπ ε ίδηα ε θχζε ηνλ πξνηθνδφηεζε ψζηε λα ππεξληθά ηηο 

θνηλσληθέο αληημνφηεηεο, ηηο νπνίεο ν λφκνο σο αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα 

επηβάιιεη.573  

ηνλ Κξηηία, επίζεο, ε έλλνηα ηνπ εζηθνχ θξνλήκαηνο πνπ εθπέκπεηαη 

απφ ηνλ Πειρίθοο ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί θαη κε ηελ επηδνθηκαζία ηεο 

εὐκλείας πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο αθέξαηνο ραξαθηήξαο. Μηα ηέηνηα 

εηθφλα αξκφδεη ζ’ έλαλ βροτόν, ν νπνίνο  δε ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη εὐγένειαν 

θαη πινχην γηα λα δηαθξηζεί ζηνλ θνηλσληθφ ζηίβν. ηνλ Ῥαδάμανθυ, ινηπφλ, ν 

έληηκνο ραξαθηήξαο ζπκβαδίδεη κε ηελ εζηθή θαινζχλε θαη κε ηελ 

πζηεξνθεκία πνπ ζα πξνηάμεη ν εὐκλες έλαληη χρημάτων πολλὦν πνπ δελ 

απνηεινχλ ηίπνηα άιιν παξά αἰσχρὰ κέρδη, επηειή πιηθά αγαζά θαη 

ἀνθρώπων πλάνη: ἔρωτες  ἡμῖν εἰσὶ παντοῖοι βίου· ὁ μὲν γὰρ εὐγένειαν 

ἱμείρει λαβεῖν, τ δ᾿ οὐχὶ τούτου φροντίς, ἀλλὰ χρημάτων πολλὦν 

κεκλσθαι βούλεται πάτωρ δόμοις· *<+ οἱ δ᾿ αἰσχρὰ κέρδη πρόσθε τοὖ 

καλοὖ βροτὦν ζητοὖσιν· οὕτω βίοτος ἀνθρώπων πλάνη. ἐγώ δὲ τούτων 

οὐδενὸς χρῄζω τυχεῖν, δόξαν δὲ βουλοίμην ἄν εὐκλείας ἔχειν.574 

Ο ηνβαίνο, ηέινο, δηαζψδεη κία θξάζε, ζηελ νπνία ν Κξηηίαο, παξά ηελ 

αξηζηνθξαηηθή ηνπ θαηαγσγή, ππνζηεξίδεη φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

                                                                                                                                                                      
μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προκάμνειν, καὶ ἐς αὐτὰ ἐλθοὖσι μὴ ἀτολμοτέρους τὦν αἰεὶ 

μοχθούντων φαίνεσθαι. Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 82. 2. 

572
 Κριτίασ, Πειρίθοος, Β 22. 

573
 Ο Untersteiner κεωρεί ότι θ φύσις με τθ μορφι του τρόπου αντιτίκεται ςε εκείνα τα 

επιχειριματα που βαςίηονται ςτθ ςφμβαςθ ι ςτθ ςυμφωνία. Untersteiner 1954, 333. Κατά τον 

Σκουτερόπουλο, το απόςπαςμα, ίςωσ, να ςχετίηεται με το ηιτθμα τθσ διατιρθςθσ τθσ τάξθσ και τθσ 

κοινωνικισ ςυνοχισ. Σκουτερόπουλοσ 1998, 519.  

574
 Κριτίασ, Ῥαδάμανθυς, Β 15. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fai%2Fnesqai&la=greek&can=fai%2Fnesqai0&prior=moxqou/ntwn
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γίλνληαη ἀγαθοί κε ηελ αγσγή θαη ηελ άζθεζε παξά κε ηα θπζηθά ηνπο 

ραξίζκαηα: ἐκ μελέτης πλείους ἥ φύσεως ἀγαθοί.575 Ζ πιεηνςεθία ησλ 

αλζξψπσλ, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ ζνθηζηή, κπνξεί λα θαηαθηήζεη ηελ 

αξεηή κε εμάζθεζε ζε απηήλ, δειαδή κε πξνζσπηθφ κφρζν, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη γίλεηαη απνδεθηή ε δηακεζνιάβεζε κηαο παηδαγσγηθήο 

παξέκβαζεο αλάκεζα ζηελ αξεηή θαη ηελ θαηάθηεζή ηεο.576 πλεπψο, αθνχ ε 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα επηδξάζεη ζηνλ άλζξσπν θαη λα δηακνξθψζεη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ, είλαη ρσξίο λφεκα ην λα πξνθξίλεη θαλείο κφλν ηα θπζηθά 

πξνζφληα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη, θαηά 

ηνλ Κξηηία, έλαο έληηκνο θαη αθέξαηνο ραξαθηήξαο έρεη πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα επηηχρεη ζηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζηίβν, αλ θαη εθφζνλ ε 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζπλδηακνξθψλεηαη θαη απφ κηα θαηάιιειε αγσγή.  

 

4. Οη Ρεαιηζηέο 

 

Ζ νκάδα απηή απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηε δηακάρε φύσις-νόμος κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ ηάζζεηαη ππέξ ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ δηθαίνπ, αιιά θηλείηαη ζε 

κηα ξεαιηζηηθή θαηεχζπλζε, φπνπ θπξηαξρεί ε πεξηγξαθηθή θαη φρη ε 

δενληνινγηθή πξφζεζε. χκθσλα κε ηηο απφςεηο πνπ θαηαηίζεληαη, πνπ είλαη 

απφςεηο βγαικέλεο κέζα απφ ηελ ίδηα ηε δσή, ην κέγηζην αγαζφ ή ην πην 
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 Κριτίασ, B 9. 

576
 Τοφτο, κατά τον Σκουτερόπουλο, ςυνιςτά ςφγκρουςθ του Κριτία με τισ παλιζσ αριςτοκρατικζσ 

αντιλιψεισ  και εναρμονιςμό με τθ ςοφιςτικι προςζγγιςθ του ηθτιματοσ. Μια τζτοια ςτάςθ «μπορεί 

να οφείλεται ςτο ενδιαφζρον του Κριτία για τθν τεχνικι πρόοδο, αλλά και ςτο γεγονόσ ότι ςτο 

μεταξφ είχαν μεταβλθκεί οι όροι του πολιτικϊσ πράττειν». Σκουτερόπουλοσ 1998, 507. Ρρβ. τθ ςτενι 

ςχζςθ που αποδίδει ο Κριτίασ ανάμεςα ςτθν αρετι και τθ δεξιοτεχνία του τεχνίτθ, που ο 

ςυγκεραςμόσ τουσ προβαίνει ςε ανακαλφψεισ απαραίτθτεσ για τθν υλικι πρόοδο τθσ ανκρωπότθτασ: 

κότταβος ἐκ Σικελς ἐστι χθονός, ἐκπρεπὲς ἔργον, ὃν σκοπὸν ἐς λατάγων τόξα 

καθιστάμεθα· εἶτα δ᾿ ὄχος Σικελὸς κάλλει δαπάνῃ τε κράτιστος *<+ Θεσσαλικὸς δὲ θρόνος, 

γυίων τρυφερωτάτη ἕδρα *<+ Τυρσηνὴ δὲ κρατεῖ χρυσότυπος φιάλη καὶ πς χαλκὸς ὅτις 

κοσμεῖ δόμον ἔν τινι χρείᾳ. Φοίνικες δ᾿ ερον γράμματ᾿ ἀλεξίλογα· *<+ Τὸν δὲ τροχὸν γαίας 

τε καμίνου τ᾿ ἔκγονον ερεν κλεινότατον κέραμον, χρήσιμον οἰκονόμον. Κριτίασ, Β 2. Guthrie 

2014, 365. 
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επράξηζην πξάγκα είλαη λα θαηέρεη θαλείο πεξηζζφηεξα αγαζά ή λα θπβεξλά 

ηνπο άιινπο θαη ηφηε ν λφκνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζν θαη αλ ζέιεη θαλείο λα 

ηελ παξαβιέπεη, ηαπηίδεηαη κε ην δίθαην ηνπ ηζρπξφηεξνπ. Καη νη αδχλακνη ή 

απηνί πνπ πξφζθαηξα δελ κπνξνχλ λα αδηθήζνπλ, αιιά ζα ην έθαλαλ ζηελ 

πξψηε επθαηξία, επηθαινχληαη ην δίθαην θαη ηε δηθαηνζχλε θαη θαηεγνξνχλ ηελ 

αδηθία. Δπνκέλσο, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή· θαη αθξηβψο 

απηή ηελ σκή θαη αδπζψπεηε πξαγκαηηθφηεηα θαινχληαη λα πεξηγξάςνπλ κε 

ηελ ηερληθή ηνπ θνηλσληνιφγνπ ν Θξαζχκαρνο, ν Γιαχθσλ, ν Αδείκαληνο θαη ν 

Θνπθπδίδεο. 

 

4.1. Θξαζύκαρνο 

 

Οη ηδέεο ηνπ Θξαζχκαρνπ θξίλνληαη ξηδνζπαζηηθέο θαη ηνικεξέο ζε ζεκείν 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θινλίζνπλ ηελ παιηά εζηθή ηάμε.577 Με ξεαιηζηηθή 

ζθέςε θαηαγξάθεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ 

δηαηεηλφκελνο φηη νη λφκνη είλαη ε ζεζκνζεηεκέλε βνχιεζε ησλ ηζρπξψλ κέζα 

ζηελ πνιηηεία θαη ην δίθαην ηφηε δελ θάλεη ηίπνηε άιιν παξά ηαπηίδεηαη κε ην 

ζπκθέξνλ ηνπ ηζρπξφηεξνπ:578 φημὶ γὰρ ἐγὼ εἶναι τὸ δίκαιον οὐκ ἄλλο τι ἥ 

τὸ τοὖ κρείττονος συμφέρον.579 Ο πην ηζρπξφο είλαη ν κρείττων, πνπ κε 

κνλαδηθφ γλψκνλα ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ, εμνπζηάδεη ηνπο αλφεηα ήπηνπο θαη 

ηνπο δίθαηνπο· ν κρείττων ζεζπίδεη λφκνπο θαη ξπζκίδεη ηε δηθαηνζχλε κε 

                                                           
577

 Ο ςυντθρθτικόσ Αριςτοφάνθσ ιδθ με το πρϊτο του ζργο Δαιταλς κεωρεί τον Κραςφμαχο 

επϊνυμο εκπρόςωπο τθσ ςοφιςτικισ ςκζψθσ ϊςτε να αναμετρθκεί μαηί του. Αντιπαρακζτει ςτθν 

παραδοςιακι ενάρετθ παιδαγωγικι τθ νζα κολπατηίδικθ τζχνθ τθσ φλυαρίασ για να δείξει ςε ποια 

κατάςταςθ απαιδευςίασ και ανθκικότθτασ οδθγοφν τουσ νζουσ οι καινοτομίεσ των παιδαγωγϊν τθ 

εποχισ του. Σε μια αποςτροφι του λόγου του ο Αριςτοφάνθσ, μζςω του πρεσβύτου, λοιδορεί ωσ 

ανοθςιολογιματα και γκαρίςματα τισ απόψεισ του Κραςφμαχου: οἴμ’, ὧ Θρασύμαχε, τὶς τοὖτο 

των ξυνηγόρων γηρύεται; Αριςτοφάνθσ, Δαιταλς, Απ. 198. 

578
 Κατά τον Σκουτερόπουλο, θ πρόταςθ αυτι δεν εντάςςεται ςε κάποια κεωρία κοινωνικοφ 

ςυμβολαίου, αφοφ με αυτιν δεν υποςτθρίηεται ότι άρχοντεσ και αρχόμενοι ζχουν ςυμφωνιςει από 

κοινοφ ςτθν εκχϊρθςθ μζρουσ τθσ ελευκερίασ τουσ με αντάλλαγμα τα ευεργετιματα τθσ τάξθσ και 

του νόμου. Βλ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλοσ (μτφ.-ςχ.), Πλάτων: Πολιτεία, Ακινα: Ρόλισ
3
, 2002, ς. 785. 

579
 Ρλάτων, Πολιτεία, 338c. 
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ηδηνηέιεηα, γεγνλφο πνπ γηα ηνλ ππήθνν πνπ ππαθνχεη θαη ππνηάζζεηαη ζηηο 

εληνιέο ηνπ, απηφ κεηαθξάδεηαη ζε δεκία θαη δπζηπρία· δηφηη γηα ην ζνθηζηή 

είλαη παζηθαλέο: πάληα θεξδίδεη θαη επηπρεί ν κρείττων ἄρχων θαη πάληα 

ράλεη θαη δπζηπρεί ν ἀρχόμενος:580 ἡ μὲν δικαιοσύνη καὶ τὸ δίκαιον ἀλλότριον 

ἀγαθὸν τ ὄντι, τοὖ κρείττονός τε καὶ ἄρχοντος συμφέρον, οἰκεία δὲ τοὖ 

πειθομένου τε καὶ ὑπηρετοὖντος βλάβη, ἡ δὲ ἀδικία τοὐναντίον, καὶ ἄρχει 

τὦν ὡς ἀληθὦς εὐηθικὦν τε καὶ δικαίων, οἱ δ' ἀρχόμενοι ποιοὖσιν τὸ ἐκείνου 

συμφέρον κρείττονος ὄντος.581 

Ο Θξαζχκαρνο ππνζηεξίδεη φηη νιφθιεξν ην πιέγκα ησλ λφκσλ θαη ησλ 

θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε είλαη έξγν ησλ 

αλζξψπσλ: θέμεναι δέ ἀπέφηναν τοὖτο δίκαιον τοῖς ἀρχομένοις εἶναι.582 

Δπίζεο, δηαπηζηψλεη φηη ζηηο ππάξρνπζεο πνιηηείεο θάζε εμνπζία, είηε 

πξφθεηηαη γηα δεκνθξαηία είηε αξηζηνθξαηία είηε ηπξαλλίδα, είλαη θπξίαξρε θαη 

λνκνζεηεί απνζθνπψληαο απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθψλ ηεο 

ηδηνηειψλ ζπκθεξφλησλ·583 επνκέλσο, ε πνιηηεία παξάγεη ηφηε θαη θαζηεξψλεη 

ηέηνηεο εζηθέο αμίεο αλάινγεο πξνο ηνπο ηδηνηειείο ηεο ζθνπνχο: εἶτ' οὐκ 

οἶσθ', ἔφη, ὅτι τὦν πόλεων αἱ μὲν τυραννοὖνται, αἱ δὲ δημοκρατοὖνται, αἱ δὲ 

ἀριστοκρατοὖνται; *<+ οὐκοὖν τοὖτο κρατεῖ ἐν ἑκάστῃ πόλει, τὸ ἄρχον;584 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη γηα ηνλ Θξαζχκαρν ε ιέμε δίθαην σο ππαθνή ζηνπο 

λφκνπο θαη ε ιέμε δηθαηνζχλε δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ιέμεηο 

                                                           
580

 Θ αναφορά του ςοφιςτι ςτο δίκαιον και τθ δικαιοσύνη ςχετίηεται με τον καταγεγραμμζνο νόμο, 

το κωδικοποιθμζνο δίκαιο· αποτελεί πρωτοτυπία του το ότι διερωτικθκε για το ποιοσ αποφαςίηει 

και ορίηει τουσ νόμουσ· και το ρόλο αυτό τον επιφορτίηονται μόνο όςοι ζχουν κφροσ και δφναμθ, 

δθλαδι οι άρχοντεσ. de Romilly 1994, 180. 

581
 Ρλάτων, Πολιτεία, 343c. 

582
 Ρλάτων, Πολιτεία, 338e. 

583
 «Ο Κραςφβουλοσ επικαλείται τθ κεωρία των πολιτειὦν, όχι για να επιδείξει τθ μεταβλθτότθτα 

των νόμων και των εκίμων υπζρ μιασ πολιτιςμικισ-ςχετικιςτικισ πρόκλθςθσ ςτθν θκικι, αλλά ωσ μία 

πολιτικι ακριβϊσ πρόκλθςθ ςτθ δικαιοςφνθ». Βλ. S. Menn, «On Plato’s Πολιτεία». Στο: Proceedings 

of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy, επιμ. J.J. Cleary και G.M. Gurtler, τ. 21, 2006, ς. 

14.  

584
 Ρλάτων, Πολιτεία,  338d. 
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παξαπιαλεηηθέο, δηφηη γελλνχλ ηελ πεπνίζεζε φηη ππάξρεη θάηη πέξα θαη 

πάλσ απφ ηε ζπκκφξθσζε ζηνπο λφκνπο, θάηη πνπ ηζρχεη ζε θάζε πεξίζηαζε 

ζπκπεξηθνξάο θαη έρεη αλεμάξηεηε αμία. Καη είλαη, αθφκε, ιέμεηο ειθπζηηθέο, κε 

ηηο νπνίεο ελδχεηαη ε απξνθάιππηε άζθεζε ηεο εμνπζίαο, πεηπραίλνληαο έηζη 

λα απνθξχςνπλ ηελ σκή αιήζεηα· γηαηί, πίζσ απφ ηηο ιεθηηθέο σξαηνινγίεο 

πεξί δηθαηνζχλεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ιφγνο πεξί ηεο δηθαηνζχλεο είλαη  

ιφγνο πεξί ηεο εμνπζίαο.585 

 Με ηελ νμπδέξθεηα ελφο θνηλσληθνχ επηζηήκνλα ν Θξαζχκαρνο επηρεηξεί 

λα δηαθξίλεη ηε ζεκειηψδε ελφηεηα πίζσ απφ ηα επηπφιαηα πνηθίια 

θαηλφκελα.586 Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, επίζεο, φηη ν Θξαζχκαρνο 

θάλεη ηζρπξέο λχμεηο θαη γηα ηελ ηαμηθφηεηα ησλ λφκσλ· δηφηη ην γεγνλφο φηη ζε 

φια ηα πνιηηεχκαηα ην δίθαην θαη νη λφκνη ζεσξνχληαη θαη ηαπηίδνληαη κε ηα 

ζπκθέξνληα ηεο εθάζηνηε άξρνπζαο ηάμεο απνδεηθλχεη φηη απηή ε 

θαζεζηεθπία ηάμε έρεη ηελ ηζρχ θαη ην θχξνο λα επηβάιιεη παληνχ θαη πάληα ην 

δίθαην ηνπ ηζρπξφηεξνπ:587 τίθεται δὲ γε τοὺς νόμους ἑκάστη ἡ ἀρχή πρὸς τὸ 

αὐτῆ συμφέρον, δημοκρατία μὲν δημοκρατικούς, τυραννὶς δὲ τυραννικούς, 

καὶ αἱ ἄλλαι οὔτως.588 Οη λφκνη απηνί δηαθεξχζζνληαη ζηνπο ἀρχoμένους θαη 

σο δίθαην εμαγγέιεηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ κρείττονος: θέμεναι δέ ἀπέφηναν 

τοὖτο δίκαιον τοῖς ἀρχομένοις εἶναι τὸ σφίσι ξυμφέρον.589 Ζ παξάβαζε ηφηε 

                                                           
585

 Βλ. N. Pappas, Πολιτεία του Πλάτωνα: Ζνασ Οδθγόσ Ανάγνωςθσ, μτφ. Δ. Ραπαγιαννάκοσ, Ακινα: 

Εκδ. Οκτϊ, 2006, ς. 42. Επίςθσ, Βλ. J. Annas, Ειςαγωγι ςτθν Πολιτεία του Πλάτωνα, μτφ. Χ. 

Γραμμζνου, Ακινα: Εκδ. Καλζντθσ, 2006, ς. 51-52. 

586
 Κατά τον Barney, ο Κραςφμαχοσ κάνει περιςςότερο κοινωνιολογικι ανάλυςθ παρά φιλοςοφικι. Θ 

ατηζντα του υποςτθρίηει δφο κζςεισ: α) μία κζςθ αναφορικά με τισ ςυνζπειεσ τθσ δικαιοςφνθσ, και, 

β) μία κζςθ ςχετικά με τθ χριςθ του όρου δικαιοςφνθ. Barney 2011. 

587
 Συνεπϊσ, θ κακεςτθκυία τάξθ, δθλαδι οι κρείττονες που νζμονται τθν εξουςία, πραγματοποιεί 

τθ κζλθςι τθσ και επιβάλλει το δίκαιό τθσ ακόμθ και αν οι αδφνατοι εναντιϊνονται ς’ αυτιν· κατ’ 

αυτό τον τρόπο οι άρχοντεσ καταχρϊνται τθν εξουςία και επιβάλλονται ςτουσ αςκενζςτερουσ. 

Τςαφάρασ 1989, 170. Επίςθσ, βλ. Α. Κάκουλλου, «Θ ζννοια τθσ εξουςίασ ςτθν πολιτικι επιςτιμθ», 

Δευκαλίων, 22 (1978), ς. 199. 

588
 Ρλάτων, Πολιτεία, 338e. 

589
 Ρλάτων, Πολιτεία, 338e. 
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ηνπ ζεζπηζζέληνο λφκνπ ινγίδεηαη σο δηάπξαμε αδηθίαο: τὸν τούτου 

ἐκβαίνοντα κολάζουσιν ὡς παρανομοὖντά τε καὶ ἀδικοὖντα.590 

Άξα, εθείλνο πνπ ζεζπίδεη λφκνπο επλντθνχο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζπκθέξνλ θαη ηηκσξεί ηνπο παξαβάηεο ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη παξά έλαο 

αιάλζαζηνο άξρνληαο· θαη είλαη αιάλζαζηνο αιιηψο δε ζα θαηείρε ηε ζέζε 

πνπ βξίζθεηαη: τὸ δὲ ἀκριβέστατον ἐκεῖνο τυγχάνει ὄν, τὸν ἄρχοντα, καθ' 

ὅσον ἄρχων ἐστίν, μὴ ἁμαρτάνειν, μὴ ἁμαρτάνοντα δὲ τὸ αὑτ βέλτιστον 

τίθεσθαι, τοὖτο δὲ τ ἀρχομένῳ ποιητέον.591 Δπνκέλσο, ν Θξαζχκαρνο 

εηζάγεη εδψ ηελ έλλνηα ηνπ ηδαληθνχ-αιάλζαζηνπ θαη ηδηνηειψο ζθεπηφκελνπ 

άξρνληα· ν άξρνληαο πξέπεη λα είλαη άξρνληαο κε ηελ πην αθξηβνινγηθή 

ζεκαζία ηεο ιέμεο: τὸν τ ἀκριβεστάτῳ λόγῳ ἄρχοντα ὄντα.592 Έηζη, κε 

βάζε ην ζπιινγηζκφ απηφλ ν ζνθηζηήο θαηαιήγεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε: 

δίκαιον λέγω, τὸ τοὖ κρείττονος ποιεῖν συμφέρον.593  

χκθσλα κε ην ζνθηζηή, εμάιινπ, νη δίθαηνη άλζξσπνη θαη φζνη γεληθά 

επηιέγνπλ λα αθνινπζνχλ ην δίθαην δξφκν είλαη πάληα αθειείο θαη 

δπζηπρηζκέλνη θαη ζπγθξηηηθά κε ηνπο άδηθνπο κεηνλεθηνχλ θαη βγαίλνπλ πάληα 

ρακέλνη: α) ζηηο ηδησηηθέο ζπκθσλίεο, θαη β) ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο: δίκαιος 

ἀνὴρ ἀδίκου πανταχοὖ ἔλαττον ἔχει· πρὦτον μὲν ἐν τοῖς πρὸς ἀλλήλους 

συμβολαίοις *...+ ἔπειτα ἐν τοῖς πρὸς τὴν πόλιν *...+  ὁ μὲν οὐδέν, ὁ δὲ πολλὰ 

κερδαίνει.594 Καη ε ιεγφκελε δηθαηνζχλε είλαη αλψθειε γηα ηνπο ἀρχομένους,   

αθνχ ηαπηίδεηαη πάληα κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο θάπνηνπ άιινπ, 

δειαδή ηνπ άξρνληα, ηνπ ηζρπξνχ· δελ είλαη παξά έλα φξγαλν ηεο αδηθίαο κε 

κφλν ζθνπφ λα εθκεηαιιεχεηαη φζνπο δελ βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία. Άξα, ην 

δίθαην δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ην ζέζπηζκα ηεο δχλακεο αλεμάξηεηα 

κε ην πνπ βξίζθεηαη ή κε ην ηη ζεζπίδεη ε δχλακε απηή ζην εθάζηνηε θξάηνο. 

Πξφθεηηαη, φκσο, γηα κηα πξνζσξηλή ζηηγκή ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ αλάκεζα 

                                                           
590

 Ρλάτων, Πολιτεία, 338e. 

591
 Ρλάτων, Πολιτεία, 341a. 

592
 Ρλάτων, Πολιτεία, 341b. 

593
 Ρλάτων, Πολιτεία, 341b. 

594
 Ρλάτων, Πολιτεία, 343d. 
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ζε αληίπαια ηαμηθά ζηξαηφπεδα· ην δίθαην είλαη πξνζσξηλφ θαη γηα φζν θαηξφ 

ὁ ἄρχων θπξηαξρεί. Αιιάδνληαο ε εμνπζία -δεκνθξαηηθή, νιηγαξρηθή ή 

ηπξαλληθή- αιιάδεη θαη ην δίθαην.595 Καη ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πξέπεη λα 

ζεσξείηαη πηζαλή, γηαηί δελ είλαη θαζφινπ εχινγν λα είλαη δίθαην γηα ηνλ 

κρατοὖντα λα θάλεη φ ηη ζέιεη θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη άδηθν θαη γηα ηνπο 

ππφινηπνπο λα θάλνπλ ην ίδην. Απηφ πνπ ηζρχεη γηα ηνλ έλαλ ηζρχεη θαη γηα 

ηνπο ππφινηπνπο.596 Δθφζνλ, ινηπφλ, ην δίθαην είλαη κεηαβαιιφκελν θαη 

αιιάδεη ρέξηα, ηφηε δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα εληαίν θαη κφληκν δίθαην.597 

 Ζ ζπιινγηζηηθή ηνπ Θξαζχκαρνπ θαίλεηαη θπληθή θαη ζθιεξή· εθεί φκσο 

νδεγείηαη απφ ηελ θνηλσληνινγηθή ηνπ έξεπλα, φπνπ ε ζέζε ηνπ θαίλεηαη 

δηαπηζησκέλε σο αληίιεςε ηεο αιήζεηαο θαη σο πξνζπάζεηα εμνξζνινγηθήο 

αλάιπζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.598 Χζηφζν, θαίλεηαη φηη ν Θξαζχκαρνο 

απνδίδεη κε ηηο θξίζεηο ηνπ κάιινλ ηελ σκή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ 

νπνία βιέπεη λα επηθξαηεί άλεπ εμαηξέζεσο ζηνλ θφζκν, εθζέηνληάο ηελ κε 

ζαθήλεηα, παξαζηαηηθφηεηα θαη ξεαιηζκφ αιιά θαη ζιίςε, φπσο απηή 

εκθαλίδεηαη ηε δεδνκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή·599 ζηφρνο ηνπ δελ είλαη λα 

                                                           
595

 «Αν οι αδφνατοι φτιάχνουν νόμουσ κατά το ςυμφζρον τουσ, οι νόμοι αυτοί και το δίκαιο που 

εγκακιδρφουν είναι δίκαια και ςωςτά για όςο οι αδφνατοι μποροφν να τα επιβάλλουν και παφουν να 

είναι ςωςτά από τθ ςτιγμι που δεν μποροφν να τα επιβάλλουν». Barker 2007, 165. 

596
 Στο ίδιο, 333. Κατά τον Τςεκουράκθ, θ ςτάςθ του Κραςφμαχου είναι ανάλογθ με εκείνθ του 

φυςιοδίφθ που εξετάηει μια κατάςταςθ και αρκείται ςτθν περιγραφι τθσ. «Δζχεται ότι θ εξουςία 

κάκε φορά κεςπίηει και χρθςιμοποιεί τουσ νόμουσ προσ το ςυμφζρον τθσ, αλλά δεν τονίηει ότι αυτό 

είναι και δίκαιο και επομζνωσ ότι οι άνκρωποι ζχουν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνονται με αυτι τθν 

κατάςταςθ». Τςεκουράκθσ 1984, 670. 

597
 «Ππωσ ο Γοργίασ πιςτεφει ότι δεν μπορείσ να γνωρίηεισ το ὄν, ζτςι και ο Κραςφμαχοσ πιςτεφει ότι 

δεν μπορείσ να γνωρίηεισ το δίκαιο». Barker 2007, 166. Κατά τον Μπαγιόνα, ο Κραςφμαχοσ 

αποφεφγει να τοποκετθκεί δεοντολογικά για τθ φφςθ του δικαίου και απορρίπτει τθν φπαρξθ 

δικαίου με κακολικό κφροσ που κα ακφρωνε ι κα ςυνεπικουροφςε ςτθ βελτίωςθ του κετοφ δικαίου. 

Βλ. Α. Μπαγιόνασ, «Θ αρχαία Σοφιςτικι και ο κεςμόσ τθσ δουλείασ», Ακθνά, 68 (1965), ς. 123. 

598
 Barney 2011. 

599
 Βλ. Κ.Ε. Φραγκομίχαλου, «Αδικεί τον Κραςφμαχον ο Ρλάτων;», Πλάτων, 41 (1989), ς. 58. Ο 

ιδεολογικόσ προβλθματιςμόσ του Κραςφμαχου εδράηεται ςτθν πολιτικι πραγματικότθτα τθσ εποχισ 

του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου και ζχει διαχρονικι ιςχφ. Κατά τον Untersteiner, θ άποψθ του 

Κραςφμαχου αντανακλά τον προβλθματιςμό του ανκρϊπου, που, όντασ παιδί μιασ δθμοκρατικισ 

πόλθσ, ενκουςιάηεται με το δικαίωμα τθσ ελευκεροςτομίασ αλλά του είναι αδφνατο να το αςκιςει 
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πεξηγξάςεη ηη ζα έπξεπε λα είλαη ή πσο πξέπεη λα είλαη·600 Άξα, νη 

δηαπηζηψζεηο πνπ θάλεη θαληάδνπλ σο ζεσξεηηθέο ζθέςεηο θαη δελ είλαη θαη’ 

αλάγθε επηδνθηκαζία· ίζσο είλαη αληίζεηνο θαη ηηο απνδνθηκάδεη.601 Γειψλεη 

κάιηζηα θαη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηε ζηάζε ησλ ζεψλ απέλαληη ζηελ 

αλζξψπηλε δηθαηνζχλε. Οη ζενί αδηαθνξνχλ γηα ην ηη γίλεηαη αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο θαη αλέρνληαη ηελ άδηθε ρξήζε ηεο δηθαηνζχλεο αλάκεζά ηνπο:602 

οἱ θεοί οὐχ ὁρὦσι τὰ ἀνθρώπινα· οὐ γὰρ ἄν τὸ μέγιστον τὦν ἐν ἀνθρώποις 

ἀγαθὦν παρεῖδον τὴν δικαιοσύνην· ὁρὦμεν γὰρ τοὺς ἀνθρώπους ταύτῃ μὴ 

χρωμένους.603   

 Ζ δηθαηνζχλε, εμάιινπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Θξαζχκαρν σο 

δηαλνεηηθή βιαθεία, σο κηα απνηπρεκέλε ζηάζε δσήο: ἦ τὴν δικαιοσύνην 

                                                                                                                                                                      
εκτόσ και αν ανικει ςτθν κυβερνϊςα πλειοψθφία, θ οποία κυβερνά ςφμφωνα με τουσ δικοφσ τθσ 

νομικοφσ κανόνεσ και χωρίσ τθν παρζμβαςθ των κεϊν. Untersteiner 1954, 325.  

600
 Θ πραγματικότθτα είναι οδυνθρι και ςκλθρι, όμωσ, κατά τον Κφρκο, θ παροφςα κατάςταςθ δεν 

είναι θ παραδεκτι αλλά θ υπαρκτι· εμφανίηεται ωσ απόρροια των κοινωνικϊν ςυνκθκϊν ςτθ 

δεδομζνθ εκείνθ ιςτορικι ςτιγμι. «Ο Κραςφμαχοσ, λοιπόν, δεν είναι κιρυκασ του δικαίου των 

κρατοφντων οφτε βζβαια ευαγγελίηεται τον θκικό αμοραλιςμό». Κφρκοσ 1992, 212. 

601
 Κατά τον Guthrie, ο Κραςφμαχοσ επιδιϊκει τθν αποκάλυψθ τθσ υποκριςίασ και τθσ 

διαςτρζβλωςθσ του νοιματοσ τθσ δικαιοςφνθσ: «άνκρωποι και πόλεισ ενεργοφν ςαν να είναι δίκαιο 

να καταπιζηονται οι αδφνατοι, και οι δυνατοί να κάνουν αυτό που κζλουν ςτθριηόμενοι μόνο ςτο 

δικαίωμα που τουσ δίνει θ δφναμι τουσ, ενϊ τισ περιςςότερεσ φορζσ αρνοφνται ότι θ αρχι αυτι 

αλθκεφει και κατθγοροφν τουσ αντιπάλουσ τουσ ότι ενεργοφν ςαν να αλικευε». Guthrie 2014, 124. 

Επίςθσ, κατά τθ J. de Romilly, ο Κραςφμαχοσ ίςωσ αγαποφςε τθ δικαιοςφνθ και αγανακτοφςε κάκε 

φορά που αυτι παραβιαηόταν. de Romilly 1994, 179.  

602
 Εκφράηεται, ίςωσ, εδϊ από τον Κραςφμαχο και μια ζμμεςθ δυςπιςτία για τθν φπαρξθ των κεϊν, 

ενταγμζνθ «ςτθ γενικότερθ διεργαςία, θ οποία οδιγθςε ςτθ δραματικι αποδυνάμωςθ του 

κρθςκευτικοφ ςυναιςκιματοσ κατά τα τζλθ του 5
ου

 αι.». Σκουτερόπουλοσ 1998, 361. Ρρβ. Ευριπίδθσ, 

Ἠλέκτρα, ςτ. 583-84: ἥ χρὴ μηκέθ᾽ ἡγεῖσθαι θεούς, εἰ τἄδικ᾽ ἔσται τς δίκης ὑπέρτερα. Κατά 

τθν Δρακάκθ, ο Κραςφμαχοσ δεν ενδιαφζρεται για τθν ουςία του κείου: «Θ κρθςκεία δεν απαςχολεί 

τον ςοφιςτι ωσ βίωμα ανκρϊπινο αλλά ωσ φαινόμενο κοινωνικό, που δθμιουργεί και προωκεί ζνα 

ιδιαίτερο είδοσ ςχζςεων. *…+ *Ο Κραςφμαχοσ+ προβλθματίηεται μάλλον για τθ λειτουργικότθτα του 

κεςμοφ τθσ κρθςκείασ, που ςυνδζει τον άνκρωπο όχι μόνο με το κεϊκό ςτοιχείο, αλλά και με τθν 

κοινωνία ςτθν οποία ηει ο ίδιοσ, με τθν πόλθ για τθν οποία φροντίηει». Βλ. Α.Χ. Δρακάκθ, «Θ ζννοια 

του κείου ςτον Κραςφμαχο», Ελλθνικι Φιλοςοφικι Επικεϊρθςθ, 9 (1992), ς. 16.  

603
 Κραςφμαχοσ, B 8. 
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κακίαν; οὔκ, ἀλλὰ πάνυ γενναίαν εὐήθειαν·604 αληίζεηα, ε αδηθία, 

ραξαθηεξίδεηαη, σο ζχλεζε: τὴν ἀδικίαν ἄρα κακοήθειαν καλεῖς; οὔκ, ἀλλ' 

εὐβουλίαν.605 Ο ζνθηζηήο πεξίηξαλα ηζρπξίδεηαη φηη ε αδηθία ππεξέρεη ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ε πην νινθιεξσκέλε κνξθή αδηθίαο είλαη ε ηπξαλλία·606 απηή 

θάλεη ηνλ άδηθν απέξαληα επηπρηζκέλν θαη ν ηχξαλλνο, παξφηη ππνδνπιψλεη 

αθφκε θαη αλζξψπνπο, ραίξεη γεληθήο εθηίκεζεο. Ο ηχξαλλνο είλαη ν εηδηθφο 

θπξίαξρνο θαη ελεξγεί φπσο ε ηέρλε ηεο θπξηαξρίαο επηηάζζεη.607 Μφλν νη 

ηχξαλλνη, θαηά ηνλ Θξαζχκαρν, πεξλνχλ ζηελ νινθιεξσηηθή αδηθία: ἐὰν ἐπὶ 

τὴν τελεωτάτην ἀδικίαν ἔλθῃς, ἣ τὸν μὲν ἀδικήσαντα εὐδαιμονέστατον ποιεῖ 

[...] ἔστιν δὲ τοὖτο τυραννίς, ἣ οὐ κατὰ σμικρὸν τἀλλότρια καὶ λάθρᾳ καὶ βίᾳ 

ἀφαιρεῖται, *...+ ἀλλὰ συλλήβδην *...+ ἐπειδὰν δέ τις πρὸς τοῖς τὦν πολιτὦν 

χρήμασιν καὶ αὐτοὺς ἀνδραποδισάμενος δουλώσηται *...+ εὐδαίμονες καὶ 

μακάριοι  κέκληνται.608  

Ζ αδηθία είλαη ε πην δίθαηε λίθε πνπ αξκφδεη ζηνλ πην ειεχζεξν, ηνλ πην 

δεζπνηηθφ άλζξσπν· θαη ε λίθε ηνπ ζα είλαη πιήξεο, αλ βνπηήμεη 

νινθιεξσηηθά ζηελ αδηθία θαη εζσηεξηθεχζεη πσο ζε θάζε πεξίπησζε δίθαην 

είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ ηζρπξνχ θαη σο άηνκα καο ζπκθέξεη θαη καο σθειεί ην 

άδηθν: καὶ ἰσχυρότερον καὶ ἐλευθεριώτερον καὶ δεσποτικώτερον ἀδικία 

δικαιοσύνης ἐστὶν ἱκανὦς γιγνομένη, καὶ *...+ τὸ μὲν τοὖ κρείττονος 

συμφέρον τὸ δίκαιον τυγχάνει ὄν, τὸ δ' ἄδικον ἑαυτ λυσιτελοὖν τε καὶ 

συμφέρον.609 Άξα, ν Θξαζχκαρνο ζπκπιεξψλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ γηα ηε 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 348d. Σφμφωνα με τον Barney, γίνεται εδϊ αντιλθπτι μια λογικότθτα που δεν 

είναι άλλθ παρά θ επιδίωξθ του ατομικοφ ςυμφζροντοσ και θ οποία εκφράηεται από τθν ιδζα του 

πραγματικά κυρίαρχου. Barney 2011. 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 348 d. 

606
 Ρρβ. τθν ειδικι ςχζςθ αδικίασ και τυραννίασ ςτον Ξενοφϊντα θ οποία εδράηεται ςτο φόβο: οἱ μὲν 

[τύραννοι] ἄδικοι πιστευόμενοι, διότι φοβοὖνται ὥσπερ οἱ τύραννοι. Ξενοφϊν, Ἱέρων, 5. 2. 

607
 Ο Κραςφμαχοσ φανερά εμπιςτεφεται το ιδανικό του ζλλογου κυρίαρχου -με τθν απόλυτθ 

ςθμαςία του όρου- ςτον ευφυϊσ εκμεταλλευτι τφραννο. Barney 2011 και Annas 2006, 62. 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 344a-b. 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 344c. 
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δηθαηνζχλε: δηθαηνζχλε είλαη ην θαιφ θάπνηνπ άιινπ, ελψ αδηθία είλαη ην λα 

ελεξγείο επηδηψθνληαο δξαζηήξηα ην δηθφ ζνπ ζπκθέξνλ.610 Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, νη ςφγνη ελαληίνλ ηεο αδηθίαο μεθηλνχλ απφ ην θνβηθφ έλζηηθην ησλ 

αλζξψπσλ, νη νπνίνη θνβνχληαη φρη κήπσο αδηθήζνπλ αιιά κήπσο 

αδηθεζνχλ: οὐ γὰρ τὸ ποιεῖν τὰ ἄδικα ἀλλὰ τὸ πάσχειν φοβούμενοι 

ὀνειδίζουσιν οἱ ὀνειδίζοντες τὴν ἀδικίαν.611 Γηα ηνλ Θξαζχκαρν, φκσο, ε 

αδηθία έρεη νκνξθηά θαη δχλακε θαη απηή αμίδεη θαη πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απφ 

ηε κεξηά ηεο αξεηήο θαη ηεο ζνθίαο, φρη ε δηθαηνζχλε: [τὴν ἀδικίαν+ καὶ καλὸν 

καὶ ἰσχυρὸν εἶναι *...+ καὶ ἐν ἀρετῆ αὐτὸ καὶ σοφίᾳ ἐτόλμησας θεῖναι.612 Καη ν 

άδηθνο άλζξσπνο είλαη ν άπιεζηνο, πνπ –ζε αληίζεζε κε ηνλ δίθαην- απαηηεί 

πεξηζζφηεξα θαη απφ ηνλ φκνην θαη απφ ηνλ αλφκνηφ ηνπ, ζέηεη, δειαδή σο 

πξφηππν δξάζεο ηελ απηντθαλνπνίεζή ηνπ: ὁ δίκαιος τοὖ μὲν ὁμοίου οὐ 

πλεονεκτεῖ, τοὖ δὲ ἀνομοίου, ὁ δὲ ἄδικος τοὖ τε ὁμοίου καὶ τοὖ ἀνομοίου.613 

Έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο πνπ εκθαλίδεη ηέηνηα ζπκπεξηθνξά είλαη θαη άξηζηνο, 

φπσο αθξηβψο θαη ε άξηζηε πνιηηεία πνπ, θαηά ην Θξαζχκαρν, είλαη εθείλε 

πνπ είλαη πέξα γηα πέξα άδηθε: καὶ τοὖτό γε ἡ ἀρίστη *πόλις+ μάλιστα 

ποιήσει καὶ τελεώτατα οὗσα ἄδικος.614 

Καηαιεθηηθά, ην γεγνλφο φηη ν Θξαζχκαρνο δελ ελζηεξλίδεηαη κηα 

παξφκνηα θαηάζηαζε, αιιά απιψο θαηαγξάθεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο επνρήο ηνπ,615 απνδεηθλχεηαη ίζσο πάιη απφ ηνλ απζεληηθφ ηνπ ιφγν. Οη 

απφςεηο ηνπ γηα ηνλ θνκκαηηθφ αληαγσληζκφ είλαη αμηνπξφζεθηεο θαη 

δεισηηθέο ηεο εζηθήο ηεο επνρήο ηνπ, κηαο εζηθήο πνπ νη θνηλσληθέο 

πεξηζηάζεηο ησλ ηειψλ ηνπ 5νπ αη. νδεγνχλ ζηελ απνδηνξγάλσζε ηεο 

πνιηηείαο. ηελ Αζελατθή πνιηηηθή ζθελή, θαηά ην ζνθηζηή, νη θνκκαηηθνί 

                                                           
610

 Annas 2006, 63. 

611
 Ρλάτων, Πολιτεία,  344c. 

612
  Ρλάτων, Πολιτεία, 348e. 

613
 Ρλάτων, Πολιτεία, 349d. 

614
 Ρλάτων, Πολιτεία, 351b. 

615
 Είναι παςιφανζσ, κατά τον Κραςφμαχο, ότι θ δικαιοςφνθ είναι φποπτθ υπόκεςθ και ότι κανείσ 

ποτζ δε κα βρει δικαίωςθ για τισ πράξεισ του· το γεγονόσ ότι θ δικαιοςφνθ δεν ανταμείβεται 

αποτελεί τθ διαπίςτωςθ τθσ πραγματικότθτασ. de Romilly 1994, 179.  
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αληίπαινη πηζηεχνπλ θάζε θνξά φηη ππεξαζπίδνληαη πξάγκαηα δηαθνξεηηθά, 

ελψ απηφ πνπ πξαγκαηηθά θηλεί ηηο αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο ζηελ ρσξίο 

λφεκα αλακέηξεζή ηνπο είλαη ε δίςα γηα ηελ εμνπζία·616 νη θνκκαηηθέο θαηξίεο 

κεηαιιάζζνληαη ζε θνκκαηηθνχο ζηξαηνχο, νη νπνίνη ζπκπεξηθέξνληαη ρσξίο 

θαλέλα εζηθφ κέηξν: ἀντὶ μὲν εἰρήνης ἐν πολέμῳ γενέσθαι *<+ ἀντὶ δ’ 

ὁμονοίας εἰς ἔχθραν καὶ ταραχὰς πρὸς ἀλλήλους ἀφικέσθαι *<+ οἰόμενοι 

γὰρ ἐναντὶα λέγειν ἀλλήλοις, οὐκ αἰσθάνονται τὰ αὐτά πράττοντες οὐδὲ 

τὸν τὦν ἑτέρων λόγον ἐν τ σφετέρῳ λόγῳ ἐνόντα.617 

 

4.2. Γιαύθσλ 

 

Ο Γιαχθσλ θαη ν Αδείκαληνο ζηελ Πιαησληθή Πολιτεία εκπλένληαη θαη 

θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο θεξέθσλα ζνθηζηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ ππήξραλ 

δηάρπηεο ζηελ Αζήλα ηνπ 5νπ αη. π. Υ.618 Οη λέεο ξεμηθέιεπζεο ηδέεο ησλ 

ζνθηζηψλ ζηξέθνληαλ θαηά ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη θαίλεηαη φηη 

επεξέαδαλ κία κεξίδα αλζξψπσλ, νη νπνίνη ηηο πηνζεηνχζαλ, έηζη πνπ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζπκπεξηθέξνληαλ κε ηξφπν πνπ πεξηθξνλνχζε ηελ 

παξαδνκέλε εζηθή. Σνλ 5ν αη. ην ζχζηεκα θαη ε εθαξκνγή ηεο δηθαηνζχλεο 

βξηζθφηαλ ζε θξίζε θαη ην εξψηεκα αλ ε δηθαηνζχλε είλαη πξνηηκφηεξε απφ 
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 Ρρβ. τθν άποψθ του Κουκυδίδθ για τα ανικικα και παράνομα μζςα που μετζρχονται τα πολιτικά 

κόμματα προκειμζνου να διατθροφνται ςτθν εξουςία· οι πράξεισ τουσ ζχουν ωσ ςτόχο όχι το κοινό 

καλό, αλλά τθν ικανοποίθςθ τθσ πλεονεξίασ τουσ επικαλοφμενοι ακόμθ και τουσ κεοφσ: καὶ μὴν καὶ 

τὸ ξυγγενὲς τοὖ ἑταιρικοὖ ἀλλοτριώτερον ἐγένετο διὰ τὸ ἑτοιμότερον εἶναι ἀπροφασίστως 

τολμν· οὐ γὰρ μετὰ τὦν κειμένων νόμων ὠφελίας αἱ τοιαὖται ξύνοδοι, ἀλλὰ παρὰ τοὺς 

καθεστὦτας πλεονεξίᾳ. καὶ τὰς ἐς σφς αὐτοὺς πίστεις οὐ τ θείῳ νόμῳ μλλον 

ἐκρατύνοντο ἥ τ κοινῆ τι παρανομσαι. Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 82. 6. 

617
 Κραςφμαχοσ, B 1. 

618
 «Τα δφο αδζρφια δεν αναφζρονται ονομαςτικά ςε κανζναν ςτοχαςτι και ό,τι λζνε αποτελεί 

αναμφιςβιτθτα επινόθςθ του Ρλάτωνα· ωςτόςο, κάκε αναγνϊςτθσ που είναι εξοικειωμζνοσ με τθν 

ακθναϊκι ηωι του πζμπτου αιϊνα και με τισ ςυηθτιςεισ των Σοφιςτϊν δεν μπορεί παρά να κεωρεί 

ότι ο Ρλάτωνασ επικαλείται οικεία επιχειριματα, ακόμα και αν εκείνα που πράγματι προβλικθκαν 

*…+ δεν ιταν τόςο ρθτά και απερίφραςτα διατυπωμζνα». Caizzi 2005, 449. 
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ηελ αδηθία ρξεηάδεηαη επαλεμέηαζε.619 Ο Γιαχθσλ, ινηπφλ, δειψλεη πξφζπκνο 

λα επαλαδηαηππψζεη ην επηρείξεκα ηνπ Θξαζχκαρνπ620 ζρεηηθά κε ηελ 

απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο εηζάγνληαο ζηε ζπιινγηζηηθή ηνπ ηελ έλλνηα ηεο 

θχζεο·621 ηζρπξίδεηαη, ινηπφλ, φηη ζα επαλαιάβεη ηε ιατθή αληίιεςε πεξί 

δηθαίνπ θαη αδίθνπ,622 πνπ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κεηαθξάδεηαη ζηελ 

παξαδνρή φηη ε δηθαηνζχλε δελ έρεη απφιπηε αμία ελψ ε εθαξκνγή ηεο είλαη 

πξάμε θαηαλαγθαζηηθή, αθνχ: πολὺ γὰρ ἀμείνων ἄρα ὁ τοὖ ἀδίκου ἥ ὁ τοὖ 

δικαίου βίος, ὡς λέγουσιν.623 

 χκθσλα κε ηνλ Γιαχθσλα, ην λα αδηθεί θαλείο είλαη φύσει θαιφ, ελψ ην 

λα αδηθείηαη είλαη φύσει θαθφ· γηαηί ε βιάβε πνπ δηαηξέρεη φπνηνο πθίζηαηαη 

ηελ αδηθία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θέξδνο πνπ απνθνκίδεη φηαλ αδηθεί: 

Πεφυκέναι γὰρ δή φασιν τὸ μὲν ἀδικεῖν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, 

πλέονι δὲ κακ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἥ ἀγαθ τὸ ἀδικεῖν.624 Δθφζνλ, 

ινηπφλ, ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ἀδικεῖσθαι ππεξέβαηλαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

ἀδικεῖν, ε άληζε απηή εθαξκνγή ηνπ ἀδικεῖν θαη ἀδικεῖσθαι ππνρξέσζε ηνπο 

αδχλακνπο, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αδηθήζνπλ αιιά αδηθνχληαλ ζπλερψο, 
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 de Romilly 1994, 226. 

620
 Σφμφωνα με τον Kerferd, ο Γλαφκων επαδιατυπϊνει τθ κζςθ του Καλλικλι χωρίσ τθν επιπλοκι τθσ 

ςφνδεςισ τθσ με το δόγμα τθσ ικανοποίθςθσ των επικυμιϊν. Kerferd 2014, 189-190. Επίςθσ, κατά τον 

Barney, o Γλαφκων κινείται πιο κοντά ςτθ κζςθ του Καλλικλι απ’ ότι του Κθραμζνθ χωρίσ, όμωσ, να 

βαςίηει τθ κεωρία του ςτθ διαίρεςθ του ανκρϊπινου γζνουσ ςε δφο κεμελιωδϊσ αντίκετεσ ομάδεσ: 

τουσ δυνατοφσ και τουσ αδφνατουσ. Barney 2011. 

621
 Θ φύσις είναι το κφριο ςτοιχείο που προςτίκεται από τον Γλαφκωνα ςτθ κεωρία του 

Κραςφμαχου. Τςεκουράκθσ 1984, 672.  

622
 Ο Γλαφκων υποςτθρίηει ότι αποδίδει το κοινό αίςκθμα τθσ εποχισ του, ο ίδιοσ, όμωσ, δείχνει ότι 

αποςταςιοποιείται από τθ λαϊκι αυτι κρατοφςα αντίλθψθ· φαίνεται προβλθματιςμζνοσ, δθλϊνει ότι 

ἀπορεῖ: ἐπεὶ ἔμοιγε, ὧ Σώκρατες, οὔ τι δοκεῖ οὕτως· ἀπορὦ μέντοι διατεθρυλημένος τὰ ὧτα 

ἀκούων Θρασυμάχου καὶ μυρίων ἄλλων. Ρλάτων, Πολιτεία, 358c.  

623
 Ρλάτων, Πολιτεία, 358c.  

624
 Ρλάτων, Πολιτεία, 358e. 
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ζην ζπκβηβαζκφ:625 τοῖς μὴ δυναμένοις τὸ μὲν ἐκφεύγειν τὸ δὲ αἱρεῖν δοκεῖ 

λυσιτελεῖν συνθέσθαι ἀλλήλοις μήτ’ ἀδικεῖν μήτ’ ἀδικεῖσθαι.626 Οη 

άλζξσπνη, ηφηε, πξνρψξεζαλ ζηε ζχλαςε ζπλζήθεο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ 

πνπ ψξηδε πσο θαλείο δε ζα αδηθεί, νχηε ζα αδηθείηαη·627 θαη απφ εθεί πξνήιζε 

ν λφκνο, ν νπνίνο σο νόμιμον θαη δίκαιον εληάρζεθε ζηελ πεξηνρή ησλ 

αλζξψπηλσλ ζπκβάζεσλ θαη θαζηεξψζεθε πηα ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ: καὶ 

ἐντεὖθεν δὴ ἄρξασθαι νόμους τίθεσθαι καὶ συνθήκας αὑτὦν, καὶ ὀνομάσαι 

τὸ ὑπὸ τοὖ νόμου ἐπίταγμα νόμιμόν τε καὶ δίκαιον.628 Σέηνηα ππήξμε ε 

πξνέιεπζε θαη ε νπζία ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο δηθαηνζχλεο ηελ νπνία νη 

άλζξσπνη πνηέ δελ αγάπεζαλ, εληνχηνηο ππνρξεψζεθαλ λα ζπλεζίδνπλ λα 

ηελ εθηηκνχλ φρη ζαλ αγαζφ, αιιά σο θάξκαθν πνπ κεηξηάδεη ηελ αδηθία:629 τὸ 

δὲ δίκαιον *<+ ἀγαπσθαι οὐχ ὡς ἀγαθόν, ἀλλ’ ὡς ἀρρωστίᾳ τοὖ ἀδικεῖν 

τιμώμενον.630 Καη αθνχ ε νπζία ηεο δηθαηνζχλεο είλαη αὕτη τε καὶ τοιαύτη, 

                                                           
625

 Το κατά κάποιον τρόπο υβριδικό ςυμβόλαιο που αναφζρει ο Γλαφκων αποδεικνφει «τον 

ςυμβατικό χαρακτιρα του δικαίου και τθν τεχνθτι βία που αςκοφν οι νόμοι ςτθν ανκρϊπινθ φφςθ». 

Σκουτερόπουλοσ 2002, 791. 

626
 Ρλάτων, Πολιτεία, 359a. Ρρβ. τθν αντίλθψθ του Λυκόφρονα για το νόμο ωσ συνθήκη και 

ἐγγυητὴ ἀλλήλοις τὦν δικαίων. Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, 1280b. Ρρβ. τὰ μὲν τὦν νόμων 

ὁμολογηθέντα και τοὺς ὁμολογήσαντας ςτον Αντιφϊντα, Β 44. Α1-Α2. 

627
 Το πρόβλθμα του νόμου και του δικαίου και θ διατφπωςθ από τον Γλαφκωνα του δόγματοσ ότι οι 

νόμοι είναι ςυμφωνίεσ υποδθλϊνει μια ευρζωσ διαδεδομζνθ αντίλθψθ που απαςχολοφςε ζντονα τθ 

ςκζψθ των διανοθτϊν. Kerferd 2014, 199 και Κφρκοσ 1992, 217. «Ρρόκειται ίςωσ για τθν παλαιότατθ 

γραμματειακι αποτφπωςθ μιασ κεωρίασ κοινωνικοφ ςυμβολαίου». Σκουτερόπουλοσ 2002, 791. Κατά 

τον Kahn, θ διλωςθ, από τθν οποία προκφπτει αυτι θ διατφπωςθ, αντανακλά τθν χαμζνθ πρόταςθ 

κοινωνικισ κεωρίασ του 5
ου

 αι. Kahn 1981, 92.  

628
 Ρλάτων, Πολιτεία, 359a. 

629
 Ο Γλαφκων ςυμφωνεί με τον Καλλικλι ςτθ διαπίςτωςθ ότι θ δικαιοςφνθ είναι κζμα ςφμβαςθσ και 

ότι ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τθ φφςθ μασ. Barney 2011. Κατά τον Guthrie, ο Γλαφκων παριςτάνει τθ 

μάηα των ανκρϊπων να ςυμβιβάηονται με τθν αποδοχι του νόμου ωσ τθν καλφτερθ δυνατι λφςθ, 

επειδι είναι πρακτικά αδφνατο να υιοκετιςουν μια ςτάςθ ςαν του Καλλικλι που υπεραςπίηεται 

ακραία και χωρίσ όρουσ το φυςικό δίκαιο. Guthrie 2014, 179. 

630
 Ρλάτων, Πολιτεία, 359a-b. 
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καὶ ἐξ Ὠν πέφυκε τοιαὖτα,631 ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή ηνπνζεηείηαη ζε κηα 

ηδαληθή θαηάζηαζε ζηελ πξνζπάζεηα, δειαδή λα εμεπξεζεί κηα ηζνξξνπία θαη 

έλαο ζπκβηβαζκφο αλάκεζα ζην κεγαιχηεξν θαιφ, ηελ αηηκσξεζία φπνηνπ 

αδηθεί, θαη ζην κεγαιχηεξν θαθφ, ηελ αδπλακία αληεθδίθεζεο απηνχ πνπ 

αδηθείηαη: καὶ εἶναι δὴ ταύτην γένεσίν τε καὶ οὐσίαν δικαιοσύνης, μεταξὺ 

οὗσαν τοὖ μὲν ἀρίστου ὄντος, ἐὰν ἀδικὦν μὴ διδ δίκην, τοὖ δὲ κακίστου, ἐὰν 

ἀδικούμενος τιμωρεῖσθαι ἀδύνατος ᾖ.632 Δληνχηνηο, εθείλνο πνπ είλαη ζε ζέζε 

λα αδηθεί ρσξίο λα ηηκσξείηαη, δειαδή ν ἀληθὦς ἀνὴρ,633 επεηδή θάλεη ρξήζε 

ηεο αδηθίαο κε απφιπηε επηηπρία δε ζα δέζκεπε πνηέ ηνλ εαπηφ ηνπ κε θακηά 

ζπκθσλία, ψζηε μήτ’ ἀδικεῖν μήτ’ ἀδικεῖσθαι· δηαθνξεηηθά,  μαίνεσθαι γὰρ 

ἄν.634 

Δμάιινπ, νη άλζξσπνη ἄκοντες εθαξκφδνπλ ηε δηθαηνζχλε θαη απφ 

ἀδυναμίᾳ τοὖ ἀδικεῖν·635 ε αδπλακία θαη ν θφβνο, ινηπφλ, ζπληζηνχλ ην 

θίλεηξν ηεο ππνηαγήο ζηελ έλλνκε ηάμε θαη φρη ε αγάπε πξνο ηε 

δηθαηνζχλε.636 Καη ε δηάθξηζε ησλ αλζξψπσλ ζε δίθαηνπο θαη άδηθνπο είλαη 

παξαπιαλεηηθή θαη άζηνρε αθνχ θαη νη δχν δηαθαηέρνληαη απφ ην αίζζεκα ηεο 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 359b. 

632
 Ρλάτων, Πολιτεία, 359a. 

633
 Ρρβ. τον ἀληθὦς ἄνδρα του Γλαφκωνοσ με τον κρείττονα ἄνδρα του Καλλικλι *Ρλάτων, 

Γοργίας, 491b-d] και τον ἀκριβέστατον και μὴ ἁμαρτάνοντα ἄρχοντα του Κραςφμαχου *Ρλάτων, 

Πολιτεία, 341b]. Π τι τουσ ςυνζχει είναι θ επικρότθςθ τθσ αδικίασ χάριν τθσ επιηιτθςθσ δφναμθσ και 

επιτυχίασ ςτθ ηωι. 

634
 Ρλάτων, Πολιτεία, 359b. 

635
 Ρλάτων, Πολιτεία, 359b. 

636
 Για τον Γλαφκωνα, ςυνεπϊσ, θ δικαιοςφνθ απορρζει από το ζνςτικτο του φόβου των ανίςχυρων 

φφςεων προκειμζνου να επιβιϊςουν κοινωνικά, ενϊ ςτον Κραςφμαχο το δίκαιο κεμελιϊνεται ςτθν 

τάςθ τθσ κυριαρχίασ και ςτο ςυμφζρον του κρείττονος. Συνεπϊσ, ο Γλαφκων αν και ακολουκεί τθν 

ίδια γραμμι ςκζψθσ με τον Κραςφμαχο, ωςτόςο «παίρνοντασ ωσ βάςθ τουσ φόβουσ των αδυνάτων 

παρά τισ ορζξεισ των ιςχυρϊν, καταλιγει ςε ζναν οριςμό αντίκετο από αυτόν του Κραςφμαχου». 

Barker 2007, 341. 
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πιενλεμίαο637 θαη ην ίδην κνλνπάηη, αλ κπνξνχζαλ, ζα αθνινπζνχζαλ. Γηφηη ε 

πιενλεμία ππάξρεη φύσει ζηνλ άλζξσπν ὡς ἀγαθόν θαη κφλν ν λφκνο κε ηνπο 

θαηαζηαιηηθνχο ηνπ κεραληζκνχο επηδηψθεη λα ηηζαζεχζεη ην θπζηθφ απηφ 

αίηεκα θαη ηνλ εμαλαγθάδεη λα ζέβεηαη ηελ ηζφηεηα:638 ἐπ’ αὐτοφώρῳ οὗν 

λάβοιμεν ἅν τὸν δίκαιον τ ἀδίκῳ εἰς ταὐτὸν ἰόντα διὰ τὴν πλεονεξίαν, ὃ 

πσα φύσις διώκειν πέφυκεν ὡς ἀγαθόν, νόμῳ δὲ βίᾳ παράγεται ἐπὶ τὴν τοὖ 

ἴσου τιμήν.639 Σνχην θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ην κχζν ηνπ Γχγε· φπνηνο ηχραηλε 

λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην κπζηθφ δαρηπιίδη ηνπ Γχγε δε ζα ελεξγνχζε 

θαζφινπ δηαθνξεηηθά, αιιά θαη ν δίθαηνο θαη ν άδηθνο ἐπὶ ταὔτ’ ἅν ἴοιεν 

ἀμφότεροι.640 Ο κχζνο, επνκέλσο, πεξίηξαλα απνδεηθλχεη φηη ε αδηθία 

απνηειεί θπζηθφ έλζηηθην ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνλ σζεί ζ’ απηήλ γηαηί ηνλ 

σθειεί πεξηζζφηεξν απφ ηε δηθαηνζχλε. Σν δηθαίσκα, ινηπφλ, ζηελ αδηθία 

απνηειεί ειεχζεξε επηινγή ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη ν ίδηνο ζα αζθήζεη απηφ 

ην δηθαίσκα θαη ζα αδηθήζεη, αθνχ οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος641 ἀλλ’ 

ἀναγκαζόμενος θαη ε ίδηα ε δηθαηνζχλε δελ είλαη αθ’ εαπηνχ ηεο θάηη ην θαιφ: 

μέγα τοὖτο τεκμήριον ἅν φαίη τις ὅτι οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος ἀλλ’ 

ἀναγκαζόμενος, ὡς οὐκ ἀγαθοὖ ἰδίᾳ ὄντος.642 Βέβαηα ε αλζξψπηλε 

πξαγκαηηθφηεηα απνδεηθλχεη ην αληίζεην. Οη άλζξσπνη, απφ σθειηκηζηηθά θαη 

κφλν θξηηήξηα, ππνθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ριεπάδνπλ φπνηνλ τοιαύτης 
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 Ρρβ. τον Κουκυδίδθ, όπου θ πλεονεξία ςυνιςτά τθν αχαλίνωτθ φιλοδοξία και φιλαρχία: πάντων 

δ᾿ αὐτὦν αἴτιον ἀρχὴ ἡ διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτιμίαν. Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 82. 

638
 Ρρβ. τθ ρεαλιςτικι κζςθ που διατυπϊνεται ςτον Γοργία ότι φύσει το ανϊτερο δεν εμποδίηεται 

και κυβερνά, ενϊ το κατϊτερο κυριαρχείται και ακολουκεί το ανϊτερο: πέφυκε γὰρ οὐ τὸ 

κρεῖσσον ὑπὸ τοὖ ἥσσονος κωλύεσθαι, ἀλλὰ τὸ ἧσσον ὑπὸ τοὖ κρείσσονος ἄρχεσθαι καὶ 

ἄγεσθαι, καὶ τὸ μὲν κρεῖσσον ἡγεῖσθαι, τὸ δὲ ἧσσον ἕπεσθαι. Γοργίασ, Β 11. Σκουτερόπουλοσ 

1998, 257, ςθμ. 4.      

639
 Ρλάτων, Πολιτεία, 359c. 

640
 Ρλάτων, Πολιτεία, 360c. 

641
 Θ απόφανςθ του Γλαφκωνοσ οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος απαντά και ανατρζπει τθ Σωκρατικι άποψθ: 

οὐδεὶς ἑκὼν κακὸς και οὐδεὶς ἑκὼν ἁμαρτάνει. 

642
 Ρλάτων, Πολιτεία, 360c. 
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ἐξουσίας ἐπιλαβόμενος μηδέν ποτε ἐθέλοι ἀδικσαι, ελψ ζηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο πεξίγπξν ηνλ ίδην άλζξσπν ηνλ επαηλνχλ ἀλλήλων ἐναντίον 

ἐξαπατὦντες ἀλλήλους διὰ τὸν τοὖ ἀδικεῖσθαι φόβον.643 Δπνκέλσο, ε 

αλάγθε θαη ν θφβνο τοὖ ἀδικεῖσθαι ζα νδεγνχζε θπζηνινγηθά έλαλ άλζξσπν 

ζηελ επηινγή ηνπ δηθαίνπ θαη φρη ε ειεχζεξε εθινγή.644 

Σέινο, ν Γιαχθσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ην επηρείξεκά ηνπ, πξνηείλεη 

λα γίλεη ζχγθξηζε ηεο δσήο ελφο δίθαηνπ θαη ελφο άδηθνπ αλζξψπνπ, 

ηδσκέλνπο ζηελ πην απφιπηε κνξθή ηνπο, ηέηνηνπο ψζηε μηδὲν ἀφαιρὦμεν 

μήτε τοὖ ἀδίκου ἀπὸ τς ἀδικίας, μήτε τοὖ δικαίου ἀπὸ τς δικαιοσύνης,645 

ηνλ θαζέλα ηέιεην ζην είδνο ηνπ, απφιπηα δίθαην θαη απφιπηα άδηθν. 

Παξαρσξψληαο, ινηπφλ, τ τελέως ἀδίκῳ τὴν τελεωτάτην ἀδικίαν646 θαη 

αθαηξψληαο απφ ηνλ δίθαην άλζξσπν τὸ δοκεῖν θαη αλ απηφο γυμνωτέος δὴ 

πάντων πλὴν δικαιοσύνης,647 ηφηε, φηαλ θαη νη δχν νδεγεζνχλ ζην ηέξκα ηεο 

αδηθίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο αληίζηνηρα, ν πην επηπρηζκέλνο ζα απνδεηρζεί ν 

άδηθνο άλζξσπνο· δηφηη ε επίθαζε ηεο δηθαηνζχλεο, δειαδή ην λα θαίλεζαη 

θαη φρη λα είζαη δίθαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξαγκαηηθή αδηθία ζα ηνλ 

νδεγήζνπλ ζηελ θνξπθή ηεο επδαηκνλίαο. Έηζη, ν απφιπηα δίθαηνο ζα δήζεη 

κηα άζιηα δσή γεκάηε ζηεξήζεηο θαη καξηχξηα: ὁ δίκαιος μαστιγώσεται, 

στρεβλώσεται, δεδήσεται, ἐκκαυθήσεται τὠφθαλμώ, τελευτὦν πάντα κακὰ 

παθὼν ἀνασχινδυλευθήσεται,648 ελψ ν απφιπηα άδηθνο ζα δήζεη κηα 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 360d. Ρρβ. τισ αντιλιψεισ του Γλαφκωνοσ με του Αντιφϊντα, ςτον ιςχυριςμό 

ότι όποιοσ κζλει να πετφχει ςτθ ηωι του οφείλει να ακολουκιςει τθ ςυμβατικι δικαιοςφνθ, όταν 

πιςτεφει ότι οι πράξεισ του γίνονται αντιλθπτζσ από τουσ άλλουσ, και, αφετζρου, τθ φυςικι 

δικαιοςφνθ, όταν είναι βζβαιοσ ότι οι πράξεισ του δεν κα αποκαλυφκοφν ποτζ. Βλ. A.E. Taylor, 

Πλάτων. Ο άνκρωποσ και το ζργο του, μτφ. Λ. Αρηόγλου, Ακινα: Εκδ. Μ.Λ.Ε.Τ., 1990, ς. 318. 
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 Guthrie 2014, 131. 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 360e. 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 361a. 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 361c. 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 361e. 
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κεγαινπξεπή θαη επηηπρεκέλε δσή, ἰσόθεον ὄντα,649 αλαγλσξηζκέλνο θαη απφ 

ηνπο αλζξψπνπο, αιιά θαη απφ ηνπο ζενχο:650 τὸν ἄδικον *<+ πρὦτον μὲν 

ἄρχειν ἐν τῆ πόλει *<+ ἔπειτα γαμεῖν ὁπόθεν ἅν βούληται, ἐκδιδόναι εἰς οὓς 

ἅν βούληται, συμβάλλειν, κοινωνεῖν οἷς ἅν ἐθέλῃ *<+ παρὰ θεὦν καὶ παρ’ 

ἀνθρώπων τ ἀδίκῳ παρεσκευάσθαι τὸν βίον ἄμεινον ἥ τ δικαίῳ.651 

πλεπψο, ε ηειηθή θξίζε επλνεί ηνλ άδηθν, νη πξάμεηο ηνπ νπνίνπ θαλεξψλνπλ 

φηη δελ έρεη ζεκαζία λα είλαη θαλείο πξαγκαηηθά δίθαηνο, αιιά αξθεί δοκεῖν δεῖ 

ἐθέλειν.652 

 

4.3. Αδείκαληνο 

 

Καη ν Αδείκαληνο ζηελ Πιαησληθή Πνιηηεία εθθξάδεη ζνθηζηηθέο ζέζεηο, 

επξέσο γλσζηέο, ηηο νπνίεο ν Πιάησλ πξνθαλψο γλψξηδε. Αθνχ πξψηα ν 

Γιαχθσλ αλέιπζε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ εμαζθαιίδεη θαλείο αλ επηιέμεη ηελ 

αδηθία, ν Αδείκαληνο κε ηε ζεηξά ηνπ, ζην δηθφ ηνπ ιφγν πεξί δηθαίνπ θαη 

αδίθνπ, ζα επηρεηξήζεη λα εμεηάζεη ην δήηεκα πξνηηζέκελνο λα αλαζθεπάζεη ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ επαηλνχλ ηε δηθαηνζχλε θαη θαηεγνξνχλ ηελ αδηθία. Έηζη ε 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Αδείκαληνπ ζπληζηά εγθψκην ηεο αδηθίαο, κνινλφηη 

πξνζπαζεί λα δείμεη φηη απηφ πνπ κεηξάεη είλαη ην πψο απηή θάζε θνξά 

θαλεξψλεηαη.653 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 360c. 

650
 Θ ειρωνικι ςτάςθ του Γλαφκωνοσ απζναντι ςτουσ κεοφσ αποτελεί υπονόμευςθ των κεϊν και 

αμφιςβιτθςθ τθσ παρουςίασ τουσ. Ρροφανϊσ, απθχεί προχωρθμζνεσ ςοφιςτικζσ ςκζψεισ τθσ εποχισ 

του με τισ οποίεσ ο Ρλάτων κα ςυγκρουςτεί. Οι κεοί δείχνουν υλιςτζσ, ςυμφεροντολόγοι και 

ανικικοι· προτιμοφν τον άδικο που τουσ δωροδοκεί με μεγαλοπρεπείσ κυςίεσ και αφιερϊματα: τὸν 

ἄδικον *<+ καὶ θεοῖς θυσίας καὶ ἀναθήματα ἱκανὦς καὶ μεγαλοπρεπὦς θύειν τε καὶ 

ἀνατιθέναι. Θεοφιλέστερος, λοιπόν, αποδεικνφεται ο άδικοσ και όχι ο δίκαιοσ, αφοφ τον άδικο οι 

κεοί ανταμείβουν με μια καλφτερθ ηωι. Ρλάτων, Πολιτεία, 362c. 
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 Καηά ηνλ Αδείκαλην, νη γνλείο θαη φζνη είλαη θεδεκφλεο αληηκεησπίδνπλ ηε 

δηθαηνζχλε σθειηκηζηηθά· ππνζηεξίδνπλ, δειαδή, φηη αμίδεη λα είλαη θαλείο 

δίθαηνο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο σθέιεηεο πνπ πξνζθνκίδεη ζε θάπνηνλ ε 

θήκε ηνπ δηθαίνπ: λέγουσι δέ που καὶ παρακελεύονται πατέρες τε ὑέσιν, καὶ 

πάντες οἱ τινὦν κηδόμενοι, ὡς χρὴ δίκαιον εἶναι, οὐκ αὐτὸ δικαιοσύνην 

ἐπαινοὖντες ἀλλὰ τὰς ἀπ’ αὐτς εὐδοκιμήσεις *<+ ἐπὶ πλέον δὲ οτοι τὰ 

τὦν δοξὦν λέγουσιν.654 Γελ επαηλνχλ, ζπλεπψο, ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο 

δηθαηνζχλεο, αιιά ππεξηνλίδνπλ ηνλ ηδηνηειή ραξαθηήξα ηεο δηθαηνζχλεο, 

αθνχ κφλν έηζη ζεσξψληαο ηελ ζα έρεη θάπνηνο επηηπρίεο θαη θέξδε ζηε δσή 

ηνπ· θαη έλαο ηέηνηνο δξφκνο απνηειεί ζηγνπξηά γηα λα απνθηεζεί ε εχλνηα ησλ 

ζεψλ θαη ε πζηεξνθεκία ησλ αλζξψπσλ. Αληίζεηα, απνδνθηκάδνπλ ηελ αδηθία 

κε ηε δηθαηνινγία φηη νη άδηθνη πθίζηαληαη ηελ αλππνιεςία ηνπο δερφκελνη 

ηηκσξίεο ηφζν ζηελ επίγεηα δσή ηνπο φζν θαη ζηε κεηαζαλάηηα, θαζψο: εἰς 

πηλόν τινα κατορύττουσιν ἐν ῞Αιδου καὶ κοσκίνῳ ὕδωρ ἀναγκάζουσι 

φέρειν.655 

Οη ηδηψηεο θαη νη πνηεηέο, εμάιινπ, ἐξ ἑνὸς στόματος ὑμνοὖσιν ὡς καλὸν 

μὲν ἡ σωφροσύνη τε καὶ δικαιοσύνη, αιιά πξάγκα δχζθνιν θαη θνπξαζηηθφ, 

ελψ ε ἀκολασία δὲ καὶ ἀδικία ἡδὺ μὲν καὶ εὐπετὲς κτήσασθαι θαη κφλν ν 

λφκνο θαη ε θνηλή γλψκε ηα ζεσξνχλ αηζρξά.656 Τπνζηεξίδνπλ, επηπιένλ, φηη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο σθειεί λα πξάηηεη θαλείο ην άδηθν παξά ην δίθαην. 

ηελ πξαγκαηηθή δσή έλαο πινχζηνο θαη δπλαηφο, αλ είλαη θαθφο, 

θαινηπρίδεηαη θαη ηηκάηαη κε επθνιία, ελψ ν αδχλαηνο θαη θησρφο, αλ είλαη 

θαιφο, δε δέρεηαη ηηκέο θαη ην πιήζνο ηνλ πεξηθξνλεί ὁμολογοὖντες αὐτοὺς 

ἀμείνους εἶναι τὦν ἑτέρων.657 

Αθφκε, θαη νη ίδηνη νη ζενί -φπσο ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξνπζηάδεη ε πνηεηηθή 

παξάδνζε, δειαδή ν κεξνο, ν Ζζίνδνο θαη ν Μνπζαίνο- ηελ ίδηα ζηάζε 

θαίλεηαη λα θξαηνχλ απέλαληη ζηνλ δίθαην θαη ζηνλ άδηθν άλζξσπν. Πνιιέο 
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θνξέο νη ίδηνη νη ζενί θαζηζηνχλ ηε δσή ησλ δίθαησλ δπζηπρηζκέλε θαη ηε δσή 

ησλ άδηθσλ επηπρηζκέλε: καὶ θεοὶ πολλοῖς μὲν ἀγαθοῖς δυστυχίας τε καὶ βίον 

κακὸν ἔνειμαν, τοῖς δ’ ἐναντίοις ἐναντίαν μοῖραν.658 Οη ζενί κάιηζηα 

εμαπαηνύληαη απφ αγχξηεο ηεξείο θαη κάληεηο νη νπνίνη έλαληη ακνηβήο 

ππφζρνληαη εμππεξέηεζε ζε φπνηνλ ηελ έρεη αλάγθε θαη δηαθεκίδνπλ ηε ζετθή 

ηνπο επηξξνή πείθοντές σφισιν ὑπηρετεῖν.659 Απφ ηε ζηάζε απηή ησλ ζεψλ660 

επλννχληαη πξνθαλψο νη δπλαηνί θαη νη πινχζηνη πνπ είλαη θαθνί θαη άδηθνη· 

αληίζεηα κεηνλεθηνχλ, δψληαο κηα άζιηα δσή, φζνη είλαη αγαζνί θαη δίθαηνη. Ζ 

θαθία απνηειεί, ινηπφλ, ηνλ εχθνιν δξφκν γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή, ελψ γηα 

λα νδεγεζεί θαλείο ζηελ αξεηή ζα πξέπεη λα πεξάζεη τινα ὁδὸν μακράν τε καὶ 

τραχεῖαν καὶ ἀνάντη.661 Ο Αδείκαληνο πεξηγξάθνληαο κηα ππαξθηή 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 364b. 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 364c. 

660
 Ο Αδείμαντοσ εναντιϊνεται φανερά ςτο κρθςκευτικό κατεςτθμζνο του 5

ου
 αι. π.Χ., εφόςον θ 

δικαίωςθ ι θ καταδίκθ του δίκαιου και του άδικου εξαρτάται από τισ κυςίεσ και τα γθτζματα που κα 

απονεμθκοφν ςτουσ κεοφσ. Κα προθγθκεί ο Ξενοφάνθσ, για τον οποίο «θ πρόγνωςθ *…+ των όςων 

ςυνζβθςαν ςτο παρελκόν δε κα μποροφςε να προζλκει από κάκε λογισ προφιτεσ τθσ εποχισ». 

Ανδριόπουλοσ 2002, 35. Συνιςτά χλευαςμό για τον Ξενοφάνθ θ ςυνικεια των ανκρϊπων να 

κεωροφν τα κλαδιά των πεφκων τοποκετθμζνα γφρω από το ςπίτι κείεσ δυνάμεισ: ἑστσιν δ᾿ 

ἐλάτης <βάκχοι> πυκινὸν περὶ δὦμα. Ξενοφάνθσ, Β 17. Επίςθσ, ο Θράκλειτοσ ψζγει τουσ πιςτοφσ 

που λατρεφουν τα αγάλματα: δαιμόνων ἀγάλμασιν εὔχονται οὐκ ἀκούουσιν, ὥσπερ ἀκούοιεν, 

οὐκ ἀποδιδοὖσιν, ὥσπερ οὐκ ἀπαιτοῖεν. Θράκλειτοσ, L 144A (B 128). Ρρβ. τθ διακωμϊδθςθ από 

τον Αριςτοφάνθ ςτθν Εἰρήνη των χρθςμολόγων τθσ εποχισ του, όπωσ τον επιφανι χρθςμολόγο τθσ 

πόλθσ Βάκθ: εἰ γὰρ μὴ νύμφαι γε θεαὶ Βάκιν ἐξαπάτασκον, μηδὲ Βάκις θνητούς, μηδ᾽ αὗ 

νύμφαι Βάκιν αὐτὸν--ἐξώλης ἀπόλοι᾽, εἰ μὴ παύσαιο βακίζων. Αριςτοφάνθσ, Εἰρήνη, ςτ. 1070-

1072, και ςτισ  Ὄρνιθες: ὧ δαιμόνιε τὰ θεῖα μὴ φαύλως φέρε· ὡς ἔστι Βάκιδος χρησμὸς 

ἄντικρυς λέγων ἐς τὰς Νεφελοκοκκυγίας. Αριςτοφάνθσ, Ὄρνιθες, ςτ. 961-963. Στθν 

Ἀνδρομάχη ο Ευριπίδθσ αμφιςβθτεί τθ ςοφία και τθ δικαιοςφνθ του Απόλλωνα, αμφιβάλλει για τισ 

μαντικζσ του ικανότθτεσ και ψζγει τθ χαιρεκακία του: τοιαὖθ’ ὁ τοῖς ἄλλοισι θεσπίζων ἄναξ, ὁ 

τὦν δικαίων πσιν ἀνθρώποις κριτής, δίκας διδόντα παῖδ’ ἔδρασ’ Ἀχιλλέως. ἐμνημόνευσε 

δ’, ὥσπερ ἄνθρωπος κακός, παλαιὰ νίκη· πὦς ἄν οὗν εἴη σοφός; Ευριπίδθσ, Ἀνδρομάχη, ςτ. 

1161-1165. 
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θαηάζηαζε εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ εζηθή απηή ζεψξεζε ηνπ 

θφζκνπ· πξνπάλησλ νη ςπρέο ησλ λέσλ ζα επεξεαζηνχλ απφ φζα ιέγνληαη 

γηα ηελ αξεηή θαη ηελ θαθία662 θαη ηέηνηεο ζθέςεηο αζθνχλ έιμε, εθφζνλ ν 

δξφκνο ηνπ δίθαηνπ βίνπ είλαη δχζβαηνο ελψ ηνπ άδηθνπ βίνπ είλαη βαηφο: 

Ταὖτα πάντα, [<] τοιαὖτα καὶ τοσαὖτα λεγόμενα ἀρετς πέρι καὶ κακίας, 

ὡς ἄνθρωποι καὶ θεοὶ περὶ αὐτὰ ἔχουσι τιμς, τί οἰόμεθα ἀκουούσας νέων 

ψυχὰς ποιεῖν, [<] ὥσπερ ἐπιπτόμενοι συλλογίσασθαι ἐξ αὐτὦν ποῖός τις ἅν 

ὥν καὶ πῆ πορευθεὶς τὸν βίον ὡς ἄριστα διέλθοι;663 

Δπίζεο, θαηά ηνλ Αδείκαλην, ζηνλ πξαθηηθφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ βίν, ν 

ξφινο ηεο θήκεο εκθαλίδεηαη πνιχηηκνο θαη ιεηηνπξγηθφο· θαη ηε θήκε πξέπεη 

λα επηδηψθεη θαλείο, ε νπνία καὶ τὰν ἀλάθειαν βιται καὶ κύριον 

εὐδαιμονίας.664 Γηαηί ηελ εμαίζηα δσή ζα ηε δήζεη κφλν ν άδηθνο πνπ ζα έρεη 

απνθηήζεη ηε θήκε δηθαίνπ, ελψ ν δίθαηνο ζα έρεη κφλν δεκηέο θαη θαλέλα 

φθεινο.665 πλεπψο, ν δξφκνο ηεο επηπρίαο απνδεηθλχεηαη θαζεκεξηλά φηη 

είλαη απηφο ηνπ θαθνχ πνπ επηιέγεη ηελ αδηθία· θαη ε ρξήζε νηνπδήπνηε κέζνπ 

θαη ηερλάζκαηνο είλαη ζεκηηή ὡς πλεονεκτοὖντες δίκην μὴ διδόναι.666 Αθφκε 

θαη ηνπο ζενχο, ππνζηεξίδεη ν Αδείκαληνο, κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη θαλείο, νη 

νπνίνη κπνξεί θαη λα κελ ππάξρνπλ ή, αλ ππάξρνπλ, λα κε λνηάδνληαη 

θαζφινπ γηα ηα αλζξψπηλα.667 Αξθεί, ινηπφλ, λα ζηεξίδεη θαλείο ηνλ ηξφπν 
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 Ρρβ. τον άγνωςτθσ προζλευςθσ ςτίχο που διαςϊηει ο Αριςτοτζλθσ: ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλὦς, 

παντοδαπὦς δὲ κακοί. Αριςτοτζλθσ, Ἠθικὰ Νικομάχεια, 1106 b35. 

663
 Ρλάτων, Πολιτεία, 365a. 

664
 Ρλάτων, Πολιτεία, 365c. 

665
 Ζμμεςοσ υπαινιγμόσ του Ρλατωνικοφ Αδείμαντου ςτο Σωκράτθ και ςτθν πορεία ηωισ που 

ακολοφκθςε ςεβόμενοσ τουσ κεςπιςμζνουσ νόμουσ ωσ το κάνατό του. 

666
 Ρλάτων, Πολιτεία, 365d. 

667
 Ρρβ. τον Ρρωταγόρα ςτο ζργο του Περὶ θεὦν να εκφράηει εξίςου αγνωςτικιςτικι κζςθ με τον 

Αδείμαντο. Ρρωταγόρασ, Β 4: περὶ μὲν θεὦν οὐκ ἔχω εἰδέναι, οὔθ’ ὡς εἰσὶν οὔθ’ ὡς οὐκ εἰσὶν 

οὔθ’ ὁποῖοί τινες ἰδέαν· πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι ἥ τ’ ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὥν ὁ βίος 

τοὖ ἀνθρώπου. Ρρβ. το δράμα Βελλερεφόντης, όπου ο Ευριπίδθσ αρνείται τθν φπαρξθ των κεϊν. 

Ευριπίδθσ, Βελλερεφόντης, Απ. 286:  φησίν τις εἶναι δτ᾿ ἐν οὐραν θεούς; οὐκ εἰσίν, οὐκ εἴσ᾿, 

εἴ τις ἀνθρώπων θέλει μὴ τ παλαι μὦρος ὥν χρσθαι λόγῳ. Και Απ. 292: εἰ θεοί τι δρὦσιν 
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δσήο ηνπ εμαξηψκελνο απφ πνηεηηθέο δνμαζίεο θαη θεκνινγίεο γηα ηελ χπαξμε 

θαη ηε δξάζε ησλ ζεψλ;: Οὐκοὖν, εἰ μὲν μὴ εἰσὶν ἥ μηδὲν αὐτοῖς τὦν 

ἀνθρωπίνων μέλει, τί καὶ ἡμῖν μελητέον τοὖ λανθάνειν; εἰ δὲ εἰσί τε καὶ 

ἐπιμελοὖνται, οὐκ ἄλλοθέν τοι αὐτοὺς ἴσμεν ἥ ἀκηκόαμεν ἥ ἔκ τε τὦν νόμων 

καὶ τὦν γενεαλογησάντων ποιητὦν.668 Με ην ξεηνξηθφ απηφ εξψηεκα ν 

Αδείκαληνο μεζπά ηελ αγαλάθηεζή ηνπ γηα ηε ιατθή αθήγεζε πεξί ζεψλ θαη 

ηελ ππνθξηζία πνπ θξχβεηαη κέζα ηεο. Πξνθαλψο, θαηά ηνλ Αδείκαλην -

θαιπκκέλνο πίζσ απφ ηε ιατθή αθήγεζε θαη ελζηεξληδφκελνο ζνθηζηηθέο 

ζθέςεηο ηνπ θαηξνχ ηνπ-  νη ζενί δελ παίδνπλ θαλέλα ξφιν ζηα αλζξψπηλα, 

εθφζνλ ν άδηθνο πάληα ζα μέξεη φηη αθφκε καὶ οἱ λύσιοι θεοί669 

δσξνδνθνχληαη670 θαη φηη ν άδηθνο ηειηθά πιενλεθηεί απέλαληη ζηνλ δίθαην, 

αθνχ ζην ηέινο απηφο βγαίλεη πάληα θεξδηζκέλνο: δίκαιοι μὲν γὰρ ὄντες 

ἀζήμιοι μόνον ὑπὸ θεὦν ἐσόμεθα, τὰ δ’ ἐξ ἀδικίας κέρδη ἀπωσόμεθα· ἄδικοι 

δὲ κερδανοὖμέν τε καὶ λισσόμενοι ὑπερβαίνοντες καὶ ἁμαρτάνοντες, 

πείθοντες αὐτοὺς ἀζήμιοι ἀπαλλάξομεν.671 

πλεπψο, θαηά ηνλ Αδείκαλην, ην λα ζέηεη θαλείο έλα εξψηεκα εζηθήο 

επηινγήο αλάκεζα ζηε δηθαηνζχλε θαη ηελ πην κεγάιε αδηθία έρεη ήδε 

απαληεζεί απφ ηελ ίδηα ηε δσή. Γηαηί θαλείο δελ είλαη δίθαηνο κε ηε ζέιεζή ηνπ, 

αιιά εθείλνο πνπ επηιέγεη λα θαηεγνξεί ηελ αδηθία ην θάλεη γηα ιφγνπο είηε 

ζσκαηηθήο είηε ςπρηθήο κεηνλεμίαο, αθνχ, αλ κπνξνχζε λα αδηθήζεη, ζα ην 

έθαλε: τὦν γε ἄλλων οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος, ἀλλ’ ὑπὸ ἀνανδρίας ἥ γήρως ἤ 

                                                                                                                                                                      
αἰσχρόν, οὐκ εἰσὶν θεοί. Συνζπεια τθσ αντιπαράκεςθσ ανάμεςα ςτο φύσει και νόμῳ δίκαιο 

αποτελεί θ επαναςτατικι κζαςθ του κόςμου, ςτον οποίο αμφιςβθτοφνται και οι κεοί ακόμα, πράγμα 

για το οποίο ο κεοςεβισ Ρλάτων κεωρεί υπεφκυνουσ τουσ ςοφιςτζσ: νὖν δὲ δὴ ὅτε μέρος τι μέν, 

φαμέν, ἀνθρώπων τὸ παράπαν οὐχ ἡγοὖνται θεούς, οἱ δὲ οὐ φροντίζειν ἡμὦν αὐτοὺς 

διανοοὖνται. Ρλάτων, Νόμοι, 948c. 

668
 Ρλάτων, Πολιτεία, 365d-e. 

669
 Ρλάτων, Πολιτεία, 366b. 

670
 Θ προςπάκεια ερμθνείασ τθσ ςκζψθσ του Αδείμαντου, και ό τι αυτόσ εκπροςωπεί, μασ οδθγεί ςτο 

ακόλουκο ςυμπζραςμα: ζνασ τζτοιοσ κεόσ που εξαγοράηεται είτε δεν παίηει ρόλο ςτα ανκρϊπινα 

είτε δεν είναι κεόσ. 

671
 Ρλάτων, Πολιτεία, 366a. 
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τινος ἄλλης ἀσθενείας ψέγει τὸ ἀδικεῖν, ἀδυνατὦν αὐτὸ δρν.672 Άξα, 

θαηαιήγεη ν Αδείκαληνο, ε αδηθία είλαη ε πξνηηκεηέα απφ φινπο επηινγή, 

αθφκε θαη απφ εθείλνπο πνπ ηάρα ηελ θαηεγνξνχλ. Γηφηη, απ’ απηνχο, φπνηνο 

ηχρεη λα απνθηήζεη δχλακε, πρὦτος ἀδικεῖ, καθ’ ὅσον ἅν οἷός τ’ ᾖ.673 Σν λα 

δεη, επνκέλσο, θαλείο δίθαηα είλαη, θαηά ηνλ Αδείκαλην, αλαγθαίν θαθφ πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ ηξέρνπζα εζηθή· θαη ζ’ απηφ ην ζεκείν 

ζπγθιίλνπλ νη απφςεηο ηνπ Γιαχθσλνο θαη ηνπ Αδείκαληνπ·674 ζεκαζία, ελ 

ηέιεη, έρεη κφλν ην λα θαίλεηαη θαλείο δίθαηνο θαη, εθφζνλ ην δαρηπιίδη ηνπ 

Γχγε ππάξρεη κφλν ζηα παξακχζηα, ην λα πξνζεγγίζεη θάπνηνο ηελ απφιπηε 

αδηθία είλαη αλέθηθην ηδαληθφ.  

 

4.4. Θνπθπδίδεο 

 

Ο Θνπθπδίδεο, αλ θαη ηζηνξηθφο, εληνχηνηο θηλείηαη ζην πλεπκαηηθφ θιίκα 

ηεο ζνθηζηηθήο ηάζεο, θαζψο κε ξεμηθέιεπζεο θαη ξεαιηζηηθέο παξαηεξήζεηο 

θαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα θξηηηθή απφδεημε ησλ ζέζεψλ ηνπ, ζπκκεηέρεη ζην 

δηάινγν ζρεηηθά κε ην νόμω θαη φύσει δίθαην. Σελ αληηλνκία, σζηφζν, νόμος-

φύσις ν Θνπθπδίδεο ηελ παξνπζηάδεη θπξίσο σο ξφιν ηεο ἀνάγκης ζηηο 

αλζξψπηλεο ππνζέζεηο,675 θαζψο πεξηγξάθεη ηε δπλακηθή θαη ηελ έληαζε ηεο 

επνρήο ηνπ: επνρή εκθπιίνπ πνιέκνπ, φμπλζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

παζψλ, θαηαπάηεζεο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ακθηζβήηεζεο θάζε 

έλλνηαο εζηθήο θαη δηθαίνπ. Ο Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο πξνθάιεζε 

ηδενινγηθέο αλαθαηαηάμεηο ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη ζε εμσηεξηθφ επίπεδν 
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 Ρλάτων, Πολιτεία, 366d 

673
 Ρλάτων, Πολιτεία, 366d. 

674
 Και ο Γλαφκων και ο Αδείμαντοσ παρουςιάηουν τισ απόψεισ τουσ ωσ πεποικιςεισ που 

υιοκετοφνται από τουσ πολλούς. Γι’ αυτό το λόγο κα ιταν παρακινδυνευμζνο να αναμζνει κανείσ 

κάποια απελευκερωμζνθ από θκικζσ αναςτολζσ υπεράςπιςθ του υπερανκρϊπου, όπωσ αυτι που 

επικροτεί ο Καλλικλισ. Αντί αυτοφ προτιμϊνται πιο ανϊδυνεσ και αςπαηόμενεσ από τθν πλειοψθφία 

κζςεισ, που ωςτόςο δεν είναι αποδεςμευμζνεσ από τα κίνθτρα του φκόνου, του φόβου και τθσ 

απλθςτίασ. Guthrie 2014, 132. 

675
 Αυτό διαπιςτϊνεται ςτο διάλογο μεταξφ των Ακθναίων και των Μθλίων και ςτθν υπόκεςθ των 

Μυτιλθναίων. Ostwald 1986, 307. 
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επηθέξνληαο θαη πξνζηξηβέο αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο πφιεηο-θξάηε, αιιά θαη 

δηαηξψληαο ηηο πνιηηηθέο παξαηάμεηο κέζα ζηελ ίδηα ηελ πφιε. Ο πφιεκνο 

ελίζρπζε ην δφγκα ηεο νξζφηεηαο ηεο επηδίσμεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζπκθέξνληνο, πνπ κπνξνχζε πηα «λα εθαξκνζηεί φρη κφλν ζε άηνκα θαη απφ 

άηνκα, αιιά θαη ζε θνηλφηεηεο θαη απφ θνηλφηεηεο».676 Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ 

Θνπθπδίδε ζην ηδενινγηθφ debate ηνπ 5νπ αη. είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ε 

πξαγκάηεπζε ηνπ πνιέκνπ θαη ε αλάιπζή ηνπ γίλεηαη ηαπηφρξνλα ζε πνιηηηθφ 

θαη θνηλσληθφ επίπεδν, εκπεξηέρνληαο σζηφζν θαη θηινζνθηθνχο φξνπο. ε 

γεληθέο γξακκέο, εμάιινπ, ζα κπνξνχζε λα παξαηεξεζεί φηη ν Θνπθπδίδεο, ν 

ηζηνξηθφο κε θηινζνθηθέο ηάζεηο,677 ζρεκαηνπνίεζε ην ηζηνξηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν εληάζζνληαη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ Θξαζχκαρνπ θαη ηνπ Καιιηθιή.678 

Δίλαη γεγνλφο φηη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ απνπζηάδεη ζρεδφλ 

θάζε εζηθή αμηνιφγεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεη· ζπαλίδνπλ, δειαδή 

νη επηθιήζεηο ζε έλλνηεο εζηθέο, φπσο ε δηθαηνζχλε, ην νξζφ θαη ην εζηθφ. 

Αληίζεηα, δίδεηαη έκθαζε ζηνλ ακνηβαίν αληαγσληζκφ θαη ζην αηνκηθφ 

ζπκθέξνλ, θαζψο ν πφιεκνο εμαγξηψλεη ηνπο αλζξψπνπο, γίλεηαη βίαιος 

διδάσκαλος καὶ πρὸς τὰ παρόντα τὰς ὀργὰς τὦν πολλὦν ὁμοιοῖ.679  Γίλεηαη, 

ινηπφλ, ν Θνπθπδίδεο θαη ην έξγν ηνπ έλαο παξαηεξεηήο ησλ παθὦν ηνπ 

Διιεληθνχ θφζκνπ ησλ ηειψλ ηνπ 5νπ αη., θαη είλαη νξζφ φηη παξαηεξεί κε 

ηξφπν πνπ ζπλάδεη «κε ηελ απξνθαηαιεςία ηνπ ηαηξνχ θνληά ζην θξεβάηη ηνπ 

αζζελή, ή ηνπ θπζηνδίθε κπξνζηά ζην αληηθείκελφ ηνπ».680 Γηαηί είλαη 

δηαπηζησκέλν μαλά θαη μαλά φηη ζε ζπλζήθεο πνιέκνπ δηαζαιεχεηαη ε θπζηθή 
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 Kerferd 2014, 191.  

677
 Guthrie 2014, 114. O Lesky αποκαλεί τον Κουκυδίδθ ςοφιςτικό ριτορα, ενϊ για τον Finley, ο 

Αριςτοτζλθσ ςτθν Ποιητικὴ του λανκαςμζνα κεωρεί τθν τραγωδία φιλοςοφικότερθ από τθν  

ιςτορία, κακϊσ δε λαμβάνει υπόψθ του τον Κουκυδίδθ. Lesky, 1990, 638, και, βλ. J. H. Finley, 

Θουκυδίδθσ, μτφ. Τ. Κουκουλιόσ, Ακινα: Εκδ. Ραπαδιμα
7
, 2006, ς. 320. Κατά τον Rankin, ο 

Κουκυδίδθσ μετζτρεψε τθ ςοφιςτικι ςε ζνα περίτεχνα εκλεπτυςμζνο εργαλείο τθσ πολιτικισ και 

ιςτορικισ ανάλυςθσ. Rankin 1983, 121. 

678
 Ο Rankin κεωρεί ότι ο Κουκυδίδθσ επθρεάςτθκε από τον Ρρωταγόρα, τον Κραςφμαχο και τον 

Αντιφϊντα. Rankin 1983, 307. 

679
 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 82. 2. 

680
 Lesky 1990, 664. 
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ηάμε ησλ πξαγκάησλ, ελψ θάζε έλλνηα εζηθήο, δηθαηνζχλεο, γξαπηνχ ή 

άγξαθνπ λφκνπ681 αιιά θαη αλζξσπηάο θαηαιχεηαη· γηαηί, φηαλ ην αλζξψπηλν 

γέλνο θαη νη πνιηηείεο βξεζνχλ ζε αδηέμνδν θαη ἐς ἀκουσίους ἀνάγκας 

πίπτειν,682 ηφηε νδεγνχληαη ζε κεγάιεο θαη ακέηξεηεο ζπκθνξέο, ζπκθνξέο 

επαλαιακβαλφκελεο ἕως ἅν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπω·683 θαη, επεηδή ε 

αλζξψπηλε θχζε είλαη ακεηάβιεηε, απηή σζείηαη λνκνηειεηαθά ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο ηζρχνο θαη ηνπ αηνκηθνχ θέξδνπο θαη ηφηε νη λφκνη πξνβάιινπλ 

ζαλ εκπφδηα πνπ αμίδεη λα ηνπο παξαβιέςεη ή λα ηνπο παξαβεί θαλείο.684 

πλεπψο, «θάζε ελέξγεηα είλαη δίθαηε εθφζνλ ζπκθσλεί κε ην θπζηθφ δίθαην 

θαη ην θπζηθφ δίθαην δελ είλαη άιιν απφ ην δίθαην ηεο αλζξψπηλεο θχζεο».685 

Δμαηηίαο, ινηπφλ, ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, 

ζηνλ ειιεληθφ θφζκν πσα ἰδέα κατέστη κακοτροπίας686 θαζψο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο οἱ φαυλότεροι γνώμην [<] περιεγίγνοντο.687 
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 Βλ. τθν παραβίαςθ από τουσ Ακθναίουσ, κατά τθ Σικελικι εκςτρατεία, του άγραφου, θκικοφ 

νόμου που όριηε τθν υποχρεωτικι ταφι των νεκρϊν· οι Ακθναίοι φοβοφνται τθν οργι των κεϊν, οι 

οποίοι τιμωροφςαν όςουσ άφθναν άταφουσ τουσ νεκροφσ τουσ: τὦν τε γὰρ νεκρὦν ἀτάφων 

ὄντων, ὁπότε τις ἴδοι τινὰ τὦν ἐπιτηδείων κείμενον, ἐς λύπην μετὰ φόβου καθίστατο. 

Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 7. 75. 3. 

682
 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 82. 2. 

683
 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 82. 2. Ρρβ. τθν αντίςτοιχθ άποψθ για τθν ανκρϊπινθ φφςθ ωσ του 

ςτακεροφ παράγοντα που εξάγει νομοτελειακά το ίδιο αποτζλεςμα: ὅσοι δὲ βουλήσονται τὦν τε 

γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τὦν μελλόντων ποτὲ αὗθις κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων 

καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 1. 

22. 2. 

684
 Lesky 1990, 663. Τθ χριςθ του νόμου ο Κουκυδίδθσ τθ ςυςχετίηει με το ξυμφέρον· «το 

ξυμφέρον ςυνιςτά ζναν περιςςότερο κραταιό κανόνα τθσ πολιτικισ δράςθσ παρά ο νόμοσ, ειδικά 

ςτθ χριςθ τθσ δφναμθσ από τον ιςχυρό». Ostwald 1986, 307. 

685
 Βλ. Θ. Βαβοφρασ, «Θ ζννοια τθσ φυςικισ δφναμθσ ωσ κράτιςτοσ γνϊμων τθσ πολιτικισ ςτον 

Κουκυδίδθ και ςτον Σπινόηα», Φιλοσοφεῖν, 6 (2012), ς. 39.  

686
 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 83. 1. 

687
 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 1. 83. 3. Ο ιςχυριςμόσ ότι οι ςοφιςτζσ με τισ ιδζεσ τουσ και τθ διδαςκαλία 

τουσ ευκφνονται για τθν θκικι κακίηθςθ τθσ Ακθναϊκισ κοινωνίασ και τισ βιαιότθτεσ του πολζμου 
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 Οη παξαπάλσ ζέζεηο δηαπηζηψλνληαη ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο κέζα ζην 

έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ, φπνπ, ζην πιαίζην ηεο εζηθήο αιινίσζεο θαη ηεο 

αλαηξνπήο ησλ παξαδεδνκέλσλ αμηψλ πνπ επηθέξεη ν πφιεκνο, εμεηάδεηαη ην 

πξφβιεκα ηεο δχλακεο θαη ηεο κεηαρείξηζήο ηεο απφ έλα θξάηνο, απφ κηα 

ζπκκαρία ή απφ κηα πνιηηηθή παξάηαμε: ζην δηάινγν κεηαμχ ησλ Αζελαίσλ 

θαη ησλ Μειίσλ, ζηε δεκεγνξία ησλ Αζελαίσλ ζηε πάξηε θαη ζην ιφγν ηνπ 

Κιέσλνο ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ησλ Μπηηιελαίσλ.  

ηελ ππνηηζέκελε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ απεζηαικέλσλ ησλ Αζελαίσλ688 

θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο Μήινπ, νη ηειεπηαίνη θαίλνληαη απξφζπκνη λα 

ππνθχςνπλ ζηνλ εμαλαγθαζκφ πνπ ηνπο αζθείηαη απφ ηελ ππεξδχλακε, ψζηε 

λα γίλνπλ κέιε ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο. Οη Αζελαίνη ηζρπξίδνληαη εμαξρήο 

φηη δελ πξνηίζεληαη λα επηθαιεζηνχλ μετ' ὀνομάτων καλὦν689 εζηθά 

επηρεηξήκαηα, θάηη πνπ αλακέλνπλ θαη απφ ηνπο Μήιηνπο· δηφηη γηα λα 

πξνβιεζνχλ επηρεηξήκαηα ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο δηθαηνζχλεο 

πξνυπνηίζεηαη ε ηζφηεηα δχλακεο ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. Αλ, φκσο, 

πξνθχπηεη κηα άληζε θαηάζηαζε, ηφηε επηθξαηεί ε απαίηεζε πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηε δχλακε, θαη ηφηε ην ζπκθέξνλ ηνπ ηζρπξνχ επηβάιιεηαη επί ηνπ δηθαίνπ: 

δίκαια μὲν ἐν τ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, δυνατὰ 

δὲ οἱ προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροὖσιν.690 Απηή, ινηπφλ, ε 

άληζε θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ηνπο Μήιηνπο ζηελ ζψθξνλα 

απφθαζε πρὸς τοὺς κρείσσονας πολλ μὴ ἀνθίστασθαι.691 Οη Μήιηνη, απφ ηε 

κεξηά ηνπο, ζπκθσλνχλ δηαπηζηψλνληαο, εληνχηνηο, φηη ζηε βάζε ηνπ 

ζπκθέξνληνο έρεη αμία γηα ηνπο αδχλακνπο ε επίθιεζε ζηελ εζηθή θαη ην 

                                                                                                                                                                      
«είναι ζξω από τα πράγματα *…+ τουσ πρόλαβε θ αποχαλίνωςθ των πακϊν, μια και τα γεγονότα ιταν 

ιδθ αποτρόπαια, προτοφ διαδοκεί θ διδαςκαλία των ςοφιςτϊν». Κφρκοσ 1992, 63. 

688
 «Το ςοφιςτικό πλαίςιο των επιχειρθμάτων υπαινίςςεται ότι οι Ακθναίοι αντιπρόςωποι ανικουν 

ςτο κοινωνικό περιβάλλον που μακιτευςε ςτουσ ςοφιςτζσ». Ostwald 1986, 307. 
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 5. 89. 1. 
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 5. 89. 1. 
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με τουσ δυνατοφσ με οδυνθρζσ για τον αδφνατο ςυνζπειεσ: ἄφρων δ', ὅς κ' ἐθέλῃ πρὸς 

κρείσσονας ἀντιφερίζειν· νίκης τε στέρεται πρός τ' αἴσχεσιν ἄλγεα πάσχει. Θςίοδοσ, Ἔργα 

καὶ Ἡμέραι, ςτ. 210-211. 
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δίθαην. Δίλαη ξυμφέρον λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ν αδχλακνο πνπ δηαηξέρεη 

θίλδπλν λα επηθαιείηαη τὰ εἰκότα καὶ δίκαια, λα κελ παξαηηείηαη, δειαδή, απφ 

ηε δπλαηφηεηα επίθιεζεο ηνπ λφκνπ· γηαηί ζε απηή ηε δπζκελή ζέζε ζα 

κπνξνχζαλ ζην κέιινλ λα βξεζνχλ φινη, αθφκα θαη νη ίδηνη νη Αζελαίνη, έηζη, 

ψζηε ζε πεξίπησζε θάπνηαο πηζαλήο απνηπρίαο ηνπο, ε ηηκσξία ηνπο τοῖς 

ἄλλοις παράδειγμα γένοισθε.692 Κάλνπλ ζαθέο, σζηφζν, ζηνπο Αζελαίνπο 

φηη νη ίδηνη ζα παξαγθσλίζνπλ ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο σο θξηηήξηα γηα ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο, εθφζνλ: τὦν δικαίων λόγων ἡμς ἐκβιβάσαντες τ 

ὑμετέρῳ ξυμφόρῳ ὑπακούειν πείθετε·693 θαη δειψλνπλ φηη ζα εζηηάζνπλ ζην 

χρήσιμον γηα ηνπο ίδηνπο θαη, εθφζνλ ηνχην ζπκπίπηεη κε ηα ζπκθέξνληα ησλ 

Αζελαίσλ, ηφηε πειρσθαι πείθειν.694 

 ηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζεο, φκσο, νη Μήιηνη πξνζπαζνχλ λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ κε εζηθά θξηηήξηα πξνζδνθψληαο ζηελ εχλνηα ησλ 

ζεψλ, θαζψο νη ίδηνη ζέβνληαη θαη ηεξνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκέλν θαη 

επηβεβιεκέλν απφ ηνπο ζενχο νόμον θαη έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε άδηθνπο 

αλζξψπνπο: ὅμως δὲ πιστεύομεν τῆ μὲν τύχῃ ἐκ τοὖ θείου μὴ 

ἐλασσώσεσθαι, ὅτι ὅσιοι πρὸς οὐ δικαίους ἱστάμεθα.695 Οη Αζελαίνη 

δειψλνπλ φηη ηφζν νη ζενί φζν θαη νη άλζξσπνη ππαθνχνπλ ζε έλα λφκν 

πξναηψλην πνπ πξνβιέπεη φηη απφ θπζηθή αλαγθαηφηεηα επηβάιιεηαη νη πην 

δπλαηνί λα επηθξαηνχλ ησλ πην αδχλακσλ·696 γηαηί ε δχλακε είλαη απηή πνπ 
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 5. 90. 1. Ο Ευριπίδθσ με τισ Τρωάδες, το 415 π.Χ. φαίνεται να κατακρίνει 
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επεκτατιςμό μία κεολογικι διάςταςθ. Ostwald 1986, 309. 
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θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο αλζξψπσλ θαη πφιεσλ. Ο θαζέλαο, εμάιινπ, πνπ ζα 

βξηζθφηαλ ζηελ ίδηα ζέζε ζα ηεξνχζε θαη ζα δηαηεξνχζε ζε ηζρχ απηφ ην λφκν 

ηεο φύσεως θαη ηνχην δε γίλεηαη δηαθνξεηηθά:697 ἡγούμεθα γὰρ τό τε θεῖον 

δόξῃ τὸ ἀνθρώπειόν τε σαφὦς διὰ παντὸς ὑπὸ φύσεως ἀναγκαίας, ο ἅν 

κρατῆ, ἄρχειν· καὶ ἡμεῖς οὔτε θέντες τὸν νόμον οὔτε κειμένῳ πρὦτοι 

χρησάμενοι, ὄντα δὲ παραλαβόντες καὶ ἐσόμενον ἐς αἰεὶ καταλείψοντες 

χρώμεθα αὐτ, εἰδότες καὶ ὑμς ἅν καὶ ἄλλους ἐν τῆ αὐτῆ δυνάμει ἡμῖν 

γενομένους  δρὦντας ἅν ταὐτό.698 Δπνκέλσο, γηα ηνπο Αζελαίνπο ε αλειεήο 

άζθεζε ηεο επεθηαηηθήο ηνπο πνιηηηθήο επηβεβαηψλεηαη πιήξσο απφ ηε θχζε, 

εθφζνλ απφ ηα δηθά ηεο δηδάγκαηα πξνθχπηεη φηη ε ζέιεζε ηνπ ηζρπξνχ γηα 

θπξηαξρία είλαη ὑπὸ φύσεως ἀναγκαίας. Ζ αλάγθε, ινηπφλ, επηβάιιεη ζηελ 

πφιε ησλ Αζελψλ λα έρεη καθξνπξφζεζκνπο θαη φρη εθήκεξνπο 

γεσπνιηηηθνχο ζηφρνπο, γηαηί ν ζηφρνο θάζε εγεκνλίαο, αλ πξαγκαηηθά ζέιεη 

λα ιέγεηαη εγεκνλία, δελ πξέπεη λα είλαη ηφζν ε ζπληήξεζε ησλ θεθηεκέλσλ, 

φζν ε δηαξθήο επέθηαζή ηνπο. 

ηε δεκεγνξία ησλ Αζελαίσλ αληηπξνζψπσλ ζηε πάξηε νη Αζελαίνη γηα 

κία αθφκε θνξά ππεξαζπίδνληαη ηηο γεσπνιηηηθέο ηνπο ζέζεηο βαζηζκέλνη ζηε 

δπλακηθή ηεο ηζρχνο. Τπεξαζπίδνληαη ηνλ θαζηεξσκέλν θαη απφιπηα ζπκβαηφ 

κε ηε θχζε ησλ αλζξψπσλ πξναηψλην θπζηθφ λφκν ηεο ππνηαγήο ησλ 

αδχλακσλ ζηνπο δπλαηνχο θαη δηαηείλνληαη φηη ε εγεκνλία ηνπο έρεη ηέηνηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ παληειψο άμηα, ελψ θαη ε 

αληίζηνηρε επίθιεζε ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηνπο παξηηάηεο έρεη σο γλψκνλα 

ην ζπκθέξνλ ηνπο: οὕτως οὐδ' ἡμεῖς θαυμαστὸν οὐδὲν πεποιήκαμεν οὐδ' ἀπὸ 

τοὖ ἀνθρωπείου τρόπου *<+ οὐδ' αὗ πρὦτοι τοὖ τοιούτου ὑπάρξαντες, ἀλλ' 

αἰεὶ καθεστὦτος τὸν ἥσσω ὑπὸ τοὖ δυνατωτέρου κατείργεσθαι, ἄξιοί τε ἅμα 

                                                           
697

 Ρρβ. τα προειδοποιθτικά λόγια του Ερμοκράτθ ςτο ςυνζδριο τθσ Γζλασ ςτθ Σικελία για τισ 
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φφςθ: πέφυκε γὰρ τὸ ἀνθρώπειον διὰ παντὸς ἄρχειν μὲν τοὖ εἴκοντος, φυλάσσεσθαι δὲ τὸ 

ἐπιόν. Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 4. 61. 5. 
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νομίζοντες εἶναι καὶ ὑμῖν δοκοὖντες μέχρι ο τὰ ξυμφέροντα.699 Οη ιφγνη 

πεξί δηθαηνζχλεο, φκσο, είλαη εληειψο αλίζρπξνη κπξνζηά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηζρχνο· δηφηη ε δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο βίαο θάλεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα ηζαιαπαηνύλ θάζε έλλνηα δηθαίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπλ θάζε πιενλέθηεκα: λογιζόμενοι τ δικαίῳ λόγῳ νὖν χρσθε, ὃν 

οὐδείς πω παρατυχὸν ἰσχύι τι κτήσασθαι προθεὶς τοὖ μὴ πλέον ἔχειν 

ἀπετράπετο.700 Ηζρπξίδνληαη, επίζεο, νη Αζελαίνη φηη ηε δχλακε πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη ηελ απέθηεζαλ κε ηελ πξνηξνπή ησλ άιισλ, ελψ, ζηε ζπλέρεηα, 

ππνρξεψζεθαλ λα απμήζνπλ απηή ηε δχλακε εμαηηίαο ηνπ θφβνπ, ηεο ηηκήο 

θαη ηνπ ζπκθέξνληνο: ἀρχήν τε διδομένην ἐδεξάμεθα καὶ ταύτην μὴ ἀνεῖμεν 

ὑπὸ τριὦν τὦν μεγίστων νικηθέντες, τιμς καὶ δέους καὶ ὠφελίας.701 Καη 

αμίδνπλ ηνλ έπαηλν εθείλνη πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ηζρχνο ηνπο παξαθηλνχκελνη 

απφ ηελ αλζξψπηλε θχζε ζηε δεζπνηηθή ζπκπεξηθνξά, σζηφζν, θαίλνληαη 

ηθαλνί λα ηεξνχλ ηηο επηηαγέο ηεο δηθαηνζχλεο: ἐπαινεῖσθαί τε ἄξιοι οἵτινες 

χρησάμενοι τῆ ἀνθρωπείᾳ φύσει ὥστε ἑτέρων ἄρχειν δικαιότεροι ἥ κατὰ τὴν 

ὑπάρχουσαν δύναμιν γένωνται.702 

ηε ζπδήηεζε ηεο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ ησλ Αζελαίσλ γηα ηελ ηχρε ησλ 

Μπηηιελαίσλ, νη νπνίνη ζηαζίαζαλ απφ ηελ Αζελατθή ζπκκαρία ην 428 π.Υ., ν 

Κιέσλ θαηεγνξεί ηνπο Μπηηιελαίνπο γηα ζξαζχηεηα θαη φηη ζέηνπλ ηε δχλακε 

πάλσ απφ ην δίθαην: γενόμενοι δὲ πρὸς τὸ μέλλον θρασεῖς καὶ ἐλπίσαντες 

μακρότερα μὲν τς δυνάμεως, ἐλάσσω δὲ τς βουλήσεως, πόλεμον ἤραντο, 

ἰσχὺν ἀξιώσαντες τοὖ δικαίου προθεῖναι.703 Οη Αζελαίνη, επνκέλσο, γηα λα 

απνθαηαζηήζνπλ ην δίθαην, νθείινπλ λα ζπκβηβάζνπλ ην δίθαην κε ην 

ζπκθέξνλ θαη λα εκκείλνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο απφθαζε απνθαζίδνληαο ηε 

ζαλάησζε φισλ ησλ ελήιηθσλ αλδξψλ ηεο Μπηηιήλεο, νιηγαξρηθψλ θαη 

δεκνθξαηηθψλ, θαη ηελ πψιεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ σο δνχισλ: 
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πειθόμενοι μὲν ἐμοὶ τά τε δίκαια ἐς Μυτιληναίους καὶ τὰ ξύμφορα ἅμα 

ποιήσετε.704 Καηά ηε γλψκε ηνπ, ε ππεξεπαηζζεζία θαη ν νίθηνο δελ 

ηαηξηάδνπλ ζηνπο δπλαηνχο θαη νη δπλαηνί νθείινπλ λα είλαη ακείιηθηνη ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ηζρχνο ηνπο· δηφηη απηή ε παλάμηα πνηλή ζα δψζεη έλα ζαθέο 

κήλπκα θαη ζηνπο ππφινηπνπο θαηξνζθφπνπο ζπκκάρνπο, 

παξαδεηγκαηίδνληάο ηνπο γηα ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε ζε βάξνο 

ηνπο κηα παξφκνηα απνζηαζία:705 νὖν ἀνταπόδοτε μὴ μαλακισθέντες πρὸς τὸ 

παρὸν αὐτίκα μηδὲ τοὖ ἐπικρεμασθέντος ποτὲ δεινοὖ ἀμνημονοὖντες. 

κολάσατε δὲ ἀξίως τούτους τε καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις παράδειγμα 

σαφὲς καταστήσατε, ὃς ἅν ἀφιστται, θανάτῳ ζημιωσόμενον.706 Σν θαζήθνλ, 

επίζεο, κηαο εγεκνλίαο ζαλ ηεο Αζήλαο, αλ ζέιεη πξαγκαηηθά λα δηαηεξήζεη 

απηή ηελ ζέζε, είλαη ε ζπλέρηζε ησλ εγεκνληθψλ ηεο θαζεθφλησλ κε γλψκνλα 

ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο, ην νπνίν θακηά θνξά επηβάιιεη θαη ηελ εθαξκνγή 

άδηθσλ κέηξσλ, πνπ φκσο είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ηζρπξφο λα 

παξακέλεη ηζρπξφο· επηπιένλ, κηα εγεκνλία ρξεηάδεηαη ηζρπξνχο πνπ δελ ηνπο 

πξέπεη ε γελλαηνδσξία: εἰ δὲ δὴ καὶ οὐ προσκον ὅμως ἀξιοὖτε τοὖτο δρν, 

παρὰ τὸ εἰκός τοι καὶ τούσδε ξυμφόρως δεῖ κολάζεσθαι, ἥ παύεσθαι τς 

ἀρχς καὶ ἐκ τοὖ ἀκινδύνου ἀνδραγαθίζεσθαι.707 Καη απαηηείηαη ππγκή θαη 

ζηαζεξφηεηα ζηε ιήςε ηέηνησλ κέηξσλ, έζησ θαη αλ ηνχηα ππνζηεξίδνληαη 

απφ λφκνπο ιηγφηεξν θαινχο αιιά απαξαβίαζηνπο, παξά απφ λφκνπο θαινχο 

αιιά αλεθάξκνζηνπο: πάντων δὲ δεινότατον εἰ βέβαιον ἡμῖν μηδὲν 
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 40. 4. 

705
 Ρρβ. τθν απάντθςθ των Ακθναίων απεςταλμζνων ςτουσ Μθλίουσ. Στθν επιμονι των Μθλίων να 

τθρθκεί θ ουδετερότθτα, οι Ακθναίοι κεωροφν τθ φιλία με τουσ Μθλίουσ ωσ επιηιμια για τουσ 

ίδιουσ, διότι μια τζτοια ςτάςθ κα ςυνιςτοφςε ςθμάδι αδυναμίασ των Ακθναίων ςτα μάτια των 

υπθκόων τουσ· γιατί οι ιςχυροί πρζπει να μιςοφνται και αυτό το μίςοσ λειτουργεί ωσ τεκμιριο τθσ 

ιςχφοσ τουσ: Ὥστε *δὲ] ἡσυχίαν ἄγοντας ἡμς φίλους μὲν εἶναι ἀντὶ πολεμίων, ξυμμάχους δὲ 

μηδετέρων, οὐκ ἅν δέξαισθε; Οὐ γὰρ τοσοὖτον ἡμς βλάπτει ἡ ἔχθρα ὑμὦν ὅσον ἡ φιλία 

μὲν ἀσθενείας, τὸ δὲ μῖσος δυνάμεως παράδειγμα τοῖς ἀρχομένοις δηλούμενον. Κουκυδίδθσ, 

Ἱστορίαι, 5. 94. 1-95. 1. 

706
 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 40. 5.    

707
 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 40. 4. 
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καθεστήξει Ὠν ἅν δόξῃ πέρι, μηδὲ γνωσόμεθα ὅτι χείροσι νόμοις ἀκινήτοις 

χρωμένη πόλις κρείσσων ἐστὶν ἥ καλὦς ἔχουσιν ἀκύροις.708 πλεπψο, νη 

θαλφλεο ηεο ζπκβαηηθήο εζηθήο αμίδεη λα παξακεξηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηθξαηήζνπλ νη απαηηήζεηο ηεο ζθνπηκφηεηαο ή ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζπκθέξνληνο.709 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε θπξηαξρία ηνπο δηαηξέρεη κεγάιν θίλδπλν, 

θαζψο, αλ νη ππφινηπνη ζχκκαρνη αληηιεθζνχλ φηη ην ηίκεκα ηεο εμέγεξζεο 

δελ είλαη αθξηβφ, πνιχ γξήγνξα θαη κε ηελ παξακηθξή πξφθαζε ζα κπνπλ 

ζηνλ πεηξαζκφ λα απνζηαηήζνπλ θαη εθείλνη, γλσξίδνληαο φηη ε λίθε ηνπο ζα 

είλαη επηθεξδήο, ελψ ε ήηηα ηνπο ζα απνδεηρζεί εληειψο αλέμνδε: τὦν τε 

ξυμμάχων σκέψασθε εἰ τοῖς τε ἀναγκασθεῖσιν ὑπὸ τὦν πολεμίων καὶ τοῖς 

ἑκοὖσιν ἀποστσι τὰς αὐτὰς ζημίας προσθήσετε, τίνα οἴεσθε ὅντινα οὐ 

βραχείᾳ προφάσει ἀποστήσεσθαι, ὅταν ἥ κατορθώσαντι ἐλευθέρωσις ᾖ ἥ 

σφαλέντι μηδὲν παθεῖν ἀνήκεστον;710 Καη ππάξρεη, θαηά ηνλ Κιέσλα, ζηελ 

αλζξψπηλε θχζε ε ηδηφηεηα λα θαηαθξνλνχληαη νη θφιαθεο πνπ επηδηψθνπλ ην 

ζπκβηβαζκφ θαη λα ζαπκάδεηαη ε αλππνρσξεηηθφηεηα θαη ε ζηδεξέληα ππγκή: 

πέφυκε γὰρ καὶ ἄλλως ἄνθρωπος τὸ μὲν θεραπεὖον ὑπερφρονεῖν, τὸ δὲ μὴ 

ὑπεῖκον θαυμάζειν·711 αλ, φκσο, ε ππγκή κηαο εγεκνλίαο εμαζζελήζεη κε ηξία 

θαηαζηξνθηθά ρηππήκαηα απφ ηνπο ηξεηο ζθνπέινπο, δειαδή ηνλ νίθην, ηε 

γνεηεία ηεο θνιαθείαο θαη ηνλ αλζξσπηζκφ, ηφηε ε εγεκνλία απηή θινλίδεηαη 

ζπζέκεια θαη απεηιείηαη κε θαηάιπζε: ἐγὼ μὲν οὗν καὶ τότε πρὦτον καὶ νὖν 

διαμάχομαι μὴ μεταγνὦναι ὑμς τὰ προδεδογμένα, μηδὲ τρισὶ τοῖς 

ἀξυμφορωτάτοις τῆ ἀρχῆ, οἴκτῳ καὶ ἡδονῆ λόγων καὶ ἐπιεικείᾳ, 

ἁμαρτάνειν.712 Γη’ απηφ, ινηπφλ, ηα αλζξσπηζηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη νη 

επγεληθνί ηξφπνη δελ κπνξεί λα δηαηεξνχλ ξφιν ζε δηαθξαηηθέο ζρέζεηο, εηδηθά 

φζνλ αθνξά ηηο άληζεο ζρέζεηο εγεκνληθψλ κε ππνηειή θξάηε. Σνχην ζα 
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 37. 3. 
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 Kerferd 2014, 192.  
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 39. 5. 
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 39. 5. 
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 40. 2. 
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εθιεθζεί σο αδπλακία,713 ηελ νπνία κηα εγεκνληθή δχλακε, φπσο ε Αζήλα, 

αληηιακβάλεηαη οὐκ ἐπικινδύνως·714 γηαηί ε άζθεζε ηεο εγεκνλίαο είλαη 

εμνπζία ηπξαλληθή, ηελ νπνία επηβάιινπλ νη ηζρπξνί  ράξε ζηελ ππεξνρή θαη 

ηε δχλακε πνπ δηαζέηνπλ θαη ζηξέθεηαη ελαληίνλ αλζξψπσλ ἄκοντας 

ἀρχομένους πνπ επηβνπιεχνληαη απηήλ ηελ εμνπζία: οὐ σκοποὖντες ὅτι 

τυραννίδα ἔχετε τὴν ἀρχὴν καὶ πρὸς ἐπιβουλεύοντας αὐτοὺς καὶ ἄκοντας 

ἀρχομένους, οἳ *<+ ἀκροὦνται ὑμὦν, *<+ ἐξ Ὠν ἅν ἰσχύι μλλον ἥ τῆ 

ἐκείνων εὐνοίᾳ περιγένησθε.715 ηελ πεξίπησζε απηή νη αξρέο θαη νη κέζνδνη 

άζθεζεο εμνπζίαο ηεο δεκνθξαηίαο απνηεινχλ κεηνλέθηεκα ζηε ζέιεζε ηνπ 

ηζρπξνχ γηα εγεκνληθή θπξηαξρία· γηαηί ε δεκνθξαηία απνηειεί ηξνρνπέδε ζε 

φπνηνλ ζέιεη λα επηβάιιεη ηε δχλακή ηνπ, εθφζνλ ἀδύνατόν ἐστιν ἑτέρων 

ἄρχειν.716 Γη’ απηφ ινηπφλ, αλ ε δεκνθξαηία ζέιεη λα εμνπζηάδεη ηνπο πνιίηεο 

ησλ πεξηνρψλ ζπκθεξφλησλ ηεο, νθείιεη λα επηβεβαηψλεη ηελ ηζρχ ηεο θαη λα 

ζεσξεί σο επαλαζηάηεο φζνπο αληηιέγνπλ· άξα, ε δεκνθξαηία πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη θαη σο ηχξαλλνο·717 πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη θαηά 

πεξίζηαζε θαη ζε ηπξαλληθή δεκνθξαηία. 

                                                           
713

 Θ φιμθ τθσ αδυναμίασ του δυνατοφ κα ζχει τθν τάςθ να επιτείνει τθν πτϊςθ του· γιατί, όταν ο 

δυνατόσ πζςει από το άρμα του, τότε φύσει οι αδφναμοι πλέον κλωτςθδόν του φζρονται. Ρρβ. 

Αιςχφλοσ, Ἀγαμέμνων, ςτ. 884-885: ὥς τι σύγγονον βροτοῖσι τὸν πεσόντα λακτίσαι πλέον. 
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 37. 1. 
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 37. 2. Είναι φανερόσ ο παραλλθλιςμόσ του λόγου του Κλζωνα με τισ 
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παράγοντα ςτισ ανκρϊπινεσ υποκζςεισ. «Οι ςυμβουλζσ τουσ απορρζουν από τθν κατανόθςθ του τι 

είναι φυςικό και δεν ζχει ςε τίποτα να κάνει με περίπλοκεσ ανκρϊπινεσ ςυμπεριφορζσ που δείχνουν 

ςεβαςμό ςτο νόμο». Rankin 1983, 106. 
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Ο Γηφδνηνο απαληά ζηνλ Κιέσλα κε έλα ιφγν πνπ ζα κπνξνχζε λα θξηζεί 

κεηξηνπαζέζηεξνο· δηαρσξίδεη ην δίθαην απφ ην ζπκθέξνλ θαη ηζρπξίδεηαη φηη 

πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη θαλείο κφλν γηα ην δεχηεξν. Δηδηθά, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

έλα  εγεκνληθφ θξάηνο, ην νπνίν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε κειινληηθή 

ηνπ θπξηαξρία, νθείιεη λα κελ παξαζχξεηαη απφ ην πάζνο ηεο νξγήο· θαη είλαη 

ιάζνο ε αλαδήηεζε ηνπ δηθαίνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ Μπηηιελαίσλ, γηαηί 

απνδπλακψλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηεπρζνχλ πξαθηηθά θέξδε απφ ηηο 

απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ: οὐ γὰρ περὶ τς ἐκείνων ἀδικίας ἡμῖν ὁ ἀγών, εἰ 

σωφρονοὖμεν, ἀλλὰ περὶ τς ἡμετέρας εὐβουλίας *<+ ἤν τε καὶ ἔχοντάς τι 

ξυγγνώμης εἶεν, εἰ τῆ πόλει μὴ ἀγαθὸν φαίνοιτο. νομίζω δὲ περὶ τοὖ 

μέλλοντος ἡμς μλλον βουλεύεσθαι ἥ τοὖ παρόντος *<+ καὶ οὐκ ἀξιὦ ὑμς 

*<+ τὸ χρήσιμον τοὖ ἐμοὖ ἀπώσασθαι. δικαιότερος γὰρ ὥν αὐτοὖ ὁ λόγος 

πρὸς τὴν νὖν ὑμετέραν ὀργὴν ἐς Μυτιληναίους τάχ᾿ ἅν ἐπισπάσαιτο.718 

Δμάιινπ, ην φιν δήηεκα είλαη πνιηηηθφ θαη φρη λνκηθφ· ην ζπκθέξνλ πξνέρεη, ε 

δηθαηνζχλε αμίδεη ζηελ παξνχζα θάζε λα παξακεξηζηεί: ἡμεῖς δὲ οὐ 

δικαζόμεθα πρὸς αὐτούς, ὥστε τὦν δικαίων δεῖν, ἀλλὰ βουλευόμεθα περὶ 

αὐτὦν, ὅπως χρησίμως ἕξουσιν.719 

Άξα, θαηά ηνλ Γηφδνην, κία εθδηθεηηθή πξάμε δελ είλαη ε ζπκθέξνπζα 

αληίδξαζε γηα ηνπο Αζελαίνπο θαη ηε δηθαηνζχλε πξέπεη λα ηε ιακβάλεη θαλείο 

φρη κνλνιηζηθά θαη άθακπηα, αιιά επιχγηζηα θαη πεξηζηαζηαθά· άξα, κε ηε 

ιχζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο δε ζπγρξσηίδεηαη ην δίθαην κε ην ζπκθέξνλ: καὶ 

τοὖτο πολλ ξυμφορώτερον ἡγοὖμαι ἐς τὴν κάθεξιν τς ἀρχς, ἑκόντας 

ἡμς ἀδικηθναι ἥ δικαίως οὓς μὴ δεῖ διαφθεῖραι· καὶ τὸ Κλέωνος τὸ αὐτὸ 

δίκαιον καὶ ξύμφορον τς τιμωρίας οὐχ εὑρίσκεται ἐν αὐτ δυνατὸν ὅν ἅμα 

γίγνεσθαι.720 Δμάιινπ, ε ηάζε δηάπξαμεο ζθαικάησλ, ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, είλαη 

                                                                                                                                                                      
Ακινασ με μια τυραννίδα: ὡς τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐτήν, ἣν λαβεῖν μὲν ἄδικον δοκεῖ 

εἶναι, ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον. Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 2. 63. 2. 

718
 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 44. 1-3. 

719
 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 44. 4. 

720
 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 47. 5. 
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εγγελήο ζηελ αλζξψπηλε θχζε, δεδνκέλνπ φηη ε φύσις σζεί ηνλ άλζξσπν 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ έληνλσλ φύσει επηζπκηψλ ηνπ. Ο λφκνο ή νπνηαδήπνηε 

άιιε απεηιή αδπλαηεί λα απνηξέςεη ην αδίθεκα θαη λα αλαραηηίζεη είηε ηελ 

ηφικε ηνπ πησρνχ, είηε ηελ πιενλεμία ηνπ πινχζηνπ, είηε ελ γέλεη ηα ιάζε πνπ 

νθείινληαη ζηα αλζξψπηλα βηνινγηθά πάζε: πεφύκασί τε ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ 

καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν, καὶ οὐκ ἔστι νόμος ὅστις ἀπείρξει τούτου *<+ ἀλλ᾿ 

ἡ μὲν πενία ἀνάγκῃ τὴν τόλμαν παρέχουσα, ἡ δ᾿ ἐξουσία ὕβρει τὴν 

πλεονεξίαν καὶ φρονήματι, αἱ δ᾿ ἄλλαι ξυντυχίαι ὀργῆ τὦν ἀνθρώπων ὡς 

ἑκάστη τις κατέχεται ὑπ᾿ ἀνηκέστου τινὸς κρείσσονος ἐξάγουσιν ἐς τοὺς 

κινδύνους *<+ ἁπλὦς τε ἀδύνατον καὶ πολλς εὐηθείας, ὅστις οἴεται τς 

ἀνθρωπείας φύσεως ὁρμωμένης προθύμως τι πρξαι ἀποτροπήν τινα ἔχειν 

ἥ νόμων ἰσχύι ἥ ἄλλῳ τῳ δειν.721 

Γε ζα παξάζρεη, επνκέλσο, ξηδηθή ιχζε ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Μπηηιελαίσλ ε απζηεξή ηήξεζε ηνπ λφκνπ. Δπηπξνζζέησο, ε επηβνιή ηεο 

ζαλαηηθήο πνηλήο ζηνπο απνζηάηεο ζα ηνπο ζηεξήζεη ην δηθαίσκα ηεο 

επαλφξζσζεο ηνπ ιάζνπο ηνπο θαη ηνχην ζα απνβεί κάιινλ επηδήκην θαη 

αζχκθνξν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο Αζελαίνπο· γηαηί νη Αζελαίνη ρξεηάδνληαη έλαλ 

πγηή θαη δπλαηφ θαη φρη έλαλ άξξσζην θαη ιεειαηεκέλν ζχκκαρν. Σν θξάηνο 

ησλ Αζελψλ, ινηπφλ, πξέπεη λα κεξηκλήζεη ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, ψζηε νη 

λφκνη λα ιεηηνπξγνχλ πξνιεπηηθά θαη φρη εθδηθεηηθά θαη απηφ ην εγγπάηαη κφλν 

κηα πξνλνεηηθή δηνίθεζε: Οὔκουν χρὴ οὔτε τοὖ θανάτου τῆ ζημίᾳ ὡς 

ἐχεγγύῳ πιστεύσαντας χεῖρον βουλεύσασθαι οὔτε ἀνέλπιστον καταστσαι 

τοῖς ἀποστσιν ὡς οὐκ ἔσται μεταγνὦναι καὶ ὅτι ἐν βραχυτάτῳ τὴν 

ἁμαρτίαν καταλὖσαι *<+ ὥστε οὐ δικαστὰς ὄντας δεῖ ἡμς μλλον τὦν 

ἐξαμαρτανόντων ἀκριβεῖς βλάπτεσθαι ἥ ὁρν ὅπως ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον 

μετρίως κολάζοντες ταῖς πόλεσιν ἕξομεν ἐς χρημάτων λόγον ἰσχυούσαις 

χρσθαι, καὶ τὴν φυλακὴν μὴ ἀπὸ τὦν νόμων τς δεινότητος ἀξιοὖν 

ποιεῖσθαι, ἀλλ᾿ ἀπὸ τὦν ἔργων τς ἐπιμελείας.722  
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 45. 4-7. 
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 Κουκυδίδθσ, Ἱστορίαι, 3. 46. 1-3. 
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Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν δεκεγνξηψλ, ηνπ Κιέσλα θαη ηνπ Γηφδνηνπ, θάλεη 

θαλεξφ έλαλ αθξαίν θαη έλα κεηξηνπαζή ιφγν· ηα επηρεηξήκαηά ηνπο πεγάδνπλ 

απφ ηελ αληηπαξάζεζε νόμῳ-φύσει θαη θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ησλ ζνθηζηψλ. Ο 

Κιέσλ επηρεηξεκαηνινγεί γηα ηελ νπζηψδε λνκηκφηεηα θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο θπζηθήο εθδηθεηηθφηεηαο ησλ πξνηάζεψλ ηνπ. Ο 

Γηφδνηνο, σζηφζν, επηρεηξεκαηνινγεί γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ζπλέρηζεο κηαο 

ηαθηηθήο «πνπ θαίλεηαη πην ζπκβαηή κε ηελ παξαδνζηαθή απνθπγή ηεο 

ππεξβνιήο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θαλφλα ηνπ λφκνπ, ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο 

ζπκθσλίεο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο».723 πλεπψο, ν Κιέσλ ππνζηεξίδεη 

θαη ζπζηήλεη ηελ αθξαία θιηκάθσζε ηεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ησλ Αζελψλ 

βάζεη ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ ηη είλαη δίθαην, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Γηφδνην πνπ επηρεηξεκαηνινγεί απφ ηε ζθνπηά ηεο θχζεο θαη ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο.724  
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 Rankin 1983, 109. 

724
 Ostwald 1986, 308. 
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Δπίινγνο 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ην ζνθηζηηθφ θίλεκα απνηέιεζε ηελ επηζηεκνληθή 

ηνκή ηεο αξραίαο Διιεληθήο ζθέςεο, ηφζν φζνλ αθνξά ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ 

ζα έπαηξλε ζην εμήο ν θηινζνθηθφο ζηνραζκφο, φζν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη θηιφζνθνη ζα παξέκβαηλαλ πιένλ ζην θνηλσληθφ γίγνεσθαι. Σελ 

πξφδξνκε θάζε ηνπ αξραίνπ δηαθσηηζκνχ πξέπεη λα ηελ αλαδεηήζνπκε ζηελ 

Ησληθή θηινζνθία, ε νπνία εμέθξαζε ηηο πξψηεο αληηξξήζεηο γηα θαηεζηεκέλεο 

αληηιήςεηο θαη ζεζκνχο αληηκεησπίδνληαο πνιιέο θνξέο ηελ αληίδξαζε ηεο 

ιατθήο πξνθαηάιεςεο. Οη Ίσλεο πξψηνη ζα δηακνξθψζνπλ έλαλ πξψηκν 

επηζηεκνληθφ ζθεπηηθηζκφ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο βέβαηεο 

γλψζεο θαη ζα ακθηζβεηήζνπλ ηε κπζηθή παξάδνζε αλαγλσξίδνληαο ηελ 

θαζνιηθφηεηα ησλ λφκσλ ηεο θχζεο. Οη ζνθηζηέο, απφ ηε κεξηά ηνπο, ζα 

εζηηάζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνπάλησλ ζηνλ άλζξσπν ηνπνζεηψληαο ηνλ 

απφ ηε θχζε κέζα ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Θα ιέγακε, ινηπφλ, φηη ην 

θίλεκα ηνπ αξραίνπ δηαθσηηζκνχ κε ηνπο Ίσλεο θπζηνθξαηηθνχο κνληζηέο 

θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ, θνξπθψλεηαη, σζηφζν, κε ηνπο ζνθηζηέο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ ηελ πην δπλακηθή ηνπ έθθξαζε.725  

Ζ ζπκβνιή ησλ ζνθηζηψλ ζηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο ηνπο, 

κνινλφηη πξνθάιεζε αληηδξάζεηο,726 ππήξμε θαζνξηζηηθή.  Με ηε ζηάζε ηνπο 

ζα απνδεηρζνχλ θνηλσληθέο αλακνξθσηέο, νη νπνίνη επηδίσμαλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο θηινδνμψληαο ζηελ αλαλέσζε ησλ 

ζεζκψλ, ζηε δηακφξθσζή ηνπο κε άμνλα ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αμίεο ηνπ·727 

δηφηη ν ζηφρνο ηεο παξέκβαζήο ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγνεσθαι αθνξνχζε ηνλ 

άλζξσπν σο φύσει χπαξμε, ηνλ άλζξσπν κε ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά ηνπ 

                                                           
725

 Κφρκοσ 1992, 45. 

726
 Στθν Ακινα θ ςυντθρθτικι διανόθςθ κεϊρθςε τουσ ςοφιςτζσ ωσ υπεφκυνουσ για τθ γενικότερθ 

κρίςθ ςτθν οποία βρζκθκε τθν εποχι εκείνθ τόςο θ δθμοκρατία ωσ πολίτευμα όςο και θ Ακινα ωσ 

θγεμονικι δφναμθ μζςα ςτον Ελλθνικό χϊρο. Ρροφανζςτατα τθ δυναμικι τουσ εκτιμά ο Ρλάτων και 

γι’ αυτό λυςςαλζα τουσ πολεμά. Και ο Αριςτοτζλθσ δεν κρίνει ευνοϊκά τουσ ςοφιςτζσ· «απζχει όμωσ 

πολφ από το να τουσ καταδικάηει ανεξζταςτα ι απλϊσ να τουσ αγνοεί». Βλ. C.J. Classen, «Σοφιςτικι 

και ςοφιςτζσ ςτον Αριςτοτζλθ», μτφ. Γ. Καλογεράκοσ, Παλίμψθςτον, 9-10 (1989-1990), ς. 86. 

727
 Κφρκοσ 1992, 61, ςθμ. 31. 
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πξνβιήκαηα. Δθαξκφδνληαο ηελ πξαθηηθή ηνπ ηαηξνχ, νη ζνθηζηέο κε 

θνηλσληνινγηθά θξηηήξηα ζα κειεηήζνπλ ηνλ άλζξσπν σο άηνκν αιιά θαη σο 

κέινο ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζα επηρεηξήζνπλ λα ηνλ εληάμνπλ απέλαληη 

ζηε θχζε θαη ηνπο αλζξψπηλνπο λφκνπο. Απέλαληη ζηε θχζε, ινηπφλ, θαη ηνπο 

ακεηάβιεηνπο λφκνπο ηεο, νη ζνθηζηέο ζα ηνπνζεηήζνπλ ην λφκν, έλα 

αλζξψπηλν θαηαζθεχαζκα πνπ δελ είλαη νχηε απφιπην νχηε αηψλην, αιιά 

ζρεηηθφ θαη εμαξηψκελν απφ ηηο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο· γηαηί νη 

λφκνη δελ έρνπλ ηε ζετθή επίλεπζε νχηε ζπληζηνχλ εληαία πεγή, αιιά είλαη 

έξγα ησλ αλζξψπσλ θαη απερνχλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζε κηα δεδνκέλε 

ηζηνξηθή ζηηγκή θαη ζ’ έλα νξηζκέλν θνηλσληθφ ρψξν. Ζ ζρεηηθφηεηα, ινηπφλ, 

ηνπ λφκνπ απέλαληη ζηελ απνιπηφηεηα ηεο θχζεο έγεξλε ηε δπγαξηά κε ην 

δίθαην ηεο θχζεο· νη άλζξσπνη έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ ηελ αιήζεηα ηεο 

φύσεως θαη λα απνξξίςνπλ ηελ πιάλε ηνπ νόμου. Καη ήηαλ ν 

Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο κε ηε ζχγρπζε πνπ επέθεξε ζε φια ηα επίπεδα 

θαη δνθίκαζε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ λφκνπ θαη ησλ αμηψλ πνπ 

παξάγεη ν ζεηφο λφκνο· ηα παιαηά ήζε728 είραλ θινληζηεί, θαη καδί 

ζπκπαξαζχξζεθε ην θχξνο θάζε απζεληίαο θαη θπζηθά θινλίζηεθε θαη ε 

ζξεζθεπηηθή πίζηε. 

 Ζ αληηπαξάζεζε, σζηφζν, νόμος-φύσις, απνηέιεζε έλα πνιπδηάζηαην 

θαηλφκελν, ην νπνίν σο θνηλσληνινγηθφο γνώμων ζα επεξέαδε θάζε 

θνηλσληθή έθθαλζε ηνπ Αζελατθνχ θξάηνπο.  ε άκεζε ζπλάξηεζε, ινηπφλ, κε 

ηελ αληηπαξάζεζε νόμῳ-φύσει νη ζνθηζηέο ζίγνπλ επηπιένλ θαη άιια 

ζεκειηψδε εζηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζπληζηνχλ θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ 

θαη δεηνχλ απάληεζε· θαη ηνλ θνηλσληθφ απηφ πξνβιεκαηηζκφ νη ζνθηζηέο ζα 

δηεπξχλνπλ επηρεηξψληαο λα δψζνπλ επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο ζε δεηήκαηα, 

πνπ αλαδείρζεθαλ αθξηβψο ηνλ 5ν αη., επνρή ηεο θξίζεο ησλ αμηψλ, φπσο ην 

πξφβιεκα ηεο θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πνιηηηζκνχ, 

                                                           
728

 Οι ςοφιςτζσ δε δζχονται a priori θκικζσ αξίεσ που να ιςχφουν ανεξάρτθτα από τθ ςυνείδθςθ που 

αναπτφςςει γι’ αυτζσ ο άνκρωποσ και κεωροφν ότι οι θκικζσ αξίεσ ανταποκρίνονται προσ τθν χρείαν 

του ανκρϊπου, δθλαδι τισ βιολογικζσ, ψυχολογικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ του. Μπαγιόνασ 1985, 

45. 
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ην πξφβιεκα ηεο πξνέιεπζεο ησλ ζξεζθεηψλ, θαζψο θαη ην παηδεπηηθφ 

πξφβιεκα δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αμία ηεο παηδείαο.729 

πλεπείο κε ην νξζνινγηθφ ηνπο πλεχκα νη ζνθηζηέο αληηκεηψπηζαλ ηελ 

εζηθή απηή θξίζε730 κε δηζηάδνληαο λα πξνβνχλ ζε θνηλσληθή δηακαξηπξία, 

αιιά θαη λα δηαηππψζνπλ πξνηάζεηο θαη λα ζπγθξνπζζνχλ κε ηηο 

ζπληεξεηηθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηνπο· ακθηζβήηεζαλ ηηο δηαθξίζεηο 

αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο εληζρχνληαο ηελ ηδέα ηεο ελφηεηαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ γέλνπο θαη ηε δηαλζξψπηλε ζπλείδεζε, ελψ, επίζεο, ππνζηήξημαλ 

κε ζζέλνο ηελ νκφλνηα θαζψο θαη ηελ αλάγθε ελφηεηαο φισλ ησλ Διιήλσλ. Οη 

ζνθηζηέο, αλάκεζα ζηα άιια δεηήκαηα, έζεζαλ ζην ηξαπέδη ηνπ θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ θαη ην εμήο πξφβιεκα: νη ηαμηθέο θαη νη θπιεηηθέο αληηζέζεηο 

βαζίδνληαη ζε βαζηά ξηδσκέλεο θπζηθέο δηαθνξέο, πθίζηαληαη κατ’ ἀλήθειαν ή 

απιά είλαη ζπλέπεηα ηεο νόμῳ θαηάζηαζεο; Ζ δηάθξηζε, δειαδή ησλ 

αλζξψπσλ ζε εὐγενεῖς-δυσγενεῖς, ειεχζεξνπο-δνχινπο, πινχζηνπο-

θησρνχο, αιιά θαη Έιιελεο-βαξβάξνπο, ηειηθά, είλαη νόμῳ ή φύσει; Με ηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ, νη ζνθηζηέο πνιέκεζαλ ηηο αληηιήςεηο πνπ δηαηξνχλ 

θαη ρσξίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο, επηθαινχκελνη θπξίσο ηε θχζε θαη ην φύσει 

δίθαην· θαη βαζηζκέλνη αθξηβψο ζην δίθαην ηεο θχζεο θαηήγγεηιαλ ηνπο 

θπιεηηθνχο θαη θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη 

δηαθήξπμαλ έηζη ηελ ηζφηεηα απνδίδνληαο ζην λφκν θαη ηνπο ζεζκνχο φιεο ηηο 

δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θζάλνληαο αθφκε σο ηελ θαηαδίθε ηεο 

δνπιείαο. Γηφηη ε ηδέα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ελφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο 

«ήηαλ βαζηά ξηδσκέλε ζηελ αλζξσπνινγηθή ζεσξία. Δθφζνλ φινη νη 

άλζξσπνη πξνήιζαλ αξρηθά απφ ηε γε […]  ε θχζε δελ έδσζε ζε θαλέλαλ ην 

δηθαίσκα λα θαπρηέηαη φηη θαηάγεηαη απφ θαιχηεξε γεληά απφ φ ηη νη άιινη. 

                                                           
729

 Είναι, λοιπόν, θ ςοφιςτικι «πρϊτα φιλοςοφία του πολιτιςμοφ κι ζτςι διακρίνεται ςτο κζμα τθσ 

ιδθ από τθν παλαιότερθ φιλοςοφία τθσ φφςθσ. Αντικείμενό τθσ είναι ο άνκρωποσ ςαν άτομο και ςαν 

κοινωνικό ον μαηί με τον από τον ίδιο δθμιουργθμζνο πολιτιςμό ςε γλϊςςα και κρθςκεία, ςε τζχνθ 

και ποίθςθ, ςε θκικι και πολιτικι». Zeller και Nestle 1997, 97. 

730
 «Ο ςκεπτόμενοσ Ακθναίοσ του 5

ου
 αι. είχε επίγνωςθ ότι θ κοινωνία του δεν ιταν άμεμπτθ και γι’ 

αυτό κάκε επικριτισ τθσ ιταν ζτοιμοσ να επικαλεςκεί το φυςικό δίκαιο και τθ δικαιοςφνθ για να 

αποτρζψει τισ απαράδεκτεσ διακρίςεισ τθσ τρεχάμενθσ θκικισ». Sabine χ.χ., 43. 
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Απηνχ ηνπ είδνπο ε δηάθξηζε ήξζε ζην πξνζθήλην αξγφηεξα, θαη κφλν σο 

πξντφλ  ηνπ λφκνπ».731  

Δλ θαηαθιείδεη, παξά ηελ απψιεηα ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ 

ησλ αξραίσλ ζνθηζηψλ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε –θπξίσο ράξε ζηηο 

έκκεζεο καξηπξίεο- γηα ηελ επξχηεηα ησλ δεηεκάησλ πνπ ηνπο απαζρφιεζαλ, 

θαζψο θαη λα δηαθξηβψζνπκε ηε ξηδνζπαζηηθφηεηα ηεο ζθέςεο ηνπο· ε πίζηε 

ηνπο ζηνλ άλζξσπν θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ν δεκνθξαηηθφο, -ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο- ραξαθηήξαο ησλ ηδεψλ ηνπο, θαζψο θαη ε πεπνίζεζή ηνπο 

ζηνλ πξσηνπνξηαθφ ξφιν ηεο παηδείαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ 

ζπληζηνχλ ηε θηινζνθία ηνπο επαλαζηαηηθή. Γηαηί νη ζνθηζηέο δελ 

ελδηαθέξνληαλ απιψο λα θαηαγγείινπλ ή λα δηακαξηπξεζνχλ, ζηφρνο ηνπο 

ήηαλ πξσηίζησο ε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ηνπ αλζξψπνπ, ν 

άλζξσπνο κέζσ ηεο φύσεως λα αλαθαιχςεη ηνλ φύσει εαπηφ ηνπ, λα 

μαλαγίλεη ἄλζξσπνο. 

 

Παξάξηεκα 

 

1. Θξαζύκαρνο θαη Καιιηθιήο: ζύγθξηζε ησλ ζέζεώλ ηνπο 

 

Οη αληηιήςεηο ηνπ Θξαζχκαρνπ θαη ηνπ Καιιηθιή απνηεινχλ πιήγκα γηα 

ηελ ηξέρνπζα δηθαηνζχλε θαη είλαη ηφζν δπλαηέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

θινλίζνπλ ηελ παιηά εζηθή ηάμε. Πεξηθξνλνχλ θαη ακθηζβεηνχλ ηε ζπκβαηηθή 

εζηθή, ελψ ζπγρξφλσο θαηαγγέιινπλ ηελ αξεηή ηεο δηθαηνζχλεο σο ηερλεηφ 

κπινθάξηζκα ηεο ηδηνηέιεηαο. ηελ ζεσξεηηθή ηνπο ζθέςε ν θνηλσληθφο θαη 

πνιηηηθφο ζηίβνο δείρλεη λα κνηάδεη κε κία ζθελή ζεάηξνπ θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζ’ απηήλ ππνδχνληαη ξφινπο. Οη πξσηαγσληζηέο ηνπ εζηθνύ δξάκαηνο ησλ 

Διιεληθψλ πφιεσλ ηνπ 5νπ αη. π.Υ. πξνζπνηνχληαη φηη ζπκκνξθψλνληαη ζηνπο 

εζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ νόμῳ δηθαίνπ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή έρνπλ θαηά λνπ 

λα ηνπο παξαβνχλ ππνινγίδνληαο απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πην 

πιενλεθηηθψλ ηνπο επηζπκηψλ. 

Οη απφςεηο ηνπ Θξαζχκαρνπ θαίλεηαη λα ηαηξηάδνπλ κε ηνπ Καιιηθιή, 

θαζψο δηαηξνχλ ην αλζξψπηλν γέλνο ζε δχν ζεκειησδψο δηαθνξεηηθέο 

                                                           
731

 Guthrie 2014, 205. 
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νκάδεο: ηνπο δπλαηνχο θαη ηνπο αδχλαηνπο. Καη νη δχν αληηιακβάλνληαη ηνλ 

θφζκν σο αληαγσληζηηθφ θαη άζπιαρλν, ζηνλ νπνίν ν δπλαηφο επηθξαηεί θαη 

ηζνπεδώλεη αλειεψο ηνλ αδχλαην· θαη ζεσξνχλ φηη απηή ε θαηάζηαζε 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη αλεμαξηήησο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.732 

Δπνκέλσο, ζπκθσλνχλ φηη, αθνχ παληνχ θαη πάληα ζηηο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο ππεξηζρχεη ην δίθαην ηνπ ηζρπξνχ, άξα δελ ππάξρεη απφιπηε εζηθή 

αιιά ζρεηηθή. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, απφ ηελ αλάιπζή ηνπο φηη ε δηθαηνζχλε 

είλαη απζαίξεηε επηλφεζε, πνπ ζθνπφ έρεη λα εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλα 

ηαμηθά ζπκθέξνληα πνπ ζα επλννχλ κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηάμε. 

Δπίζεο, θαη ζηνλ Καιιηθιή θαη ζηνλ Θξαζχκαρν ππάξρεη έληνλε ε 

ζπλαίζζεζε ηεο αηνκηθφηεηαο ηε δξάζε ηεο νπνίαο πεξηνξίδεη ε παξαδνζηαθή 

εζηθή·733 ίζσο γη’ απηφ θαη νη δχν δείρλνπλ θαλεξά ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηελ 

ηπξαλλία, αθνχ νη φύσει κρείττονες κφλν ζην ηπξαλληθφ θαζεζηψο κπνξνχλ 

λα μεδηπιώζνπλ φιεο ηνπο ηηο αξεηέο· γίλεηαη θαλεξφ, ινηπφλ, φηη νη ηδέεο πνπ 

πξεζβεχνπλ έρνπλ αληηδεκνθξαηηθή βάζε.  

 Δθεί, σζηφζν, πνπ δηαθέξνπλ είλαη φηη, απφ ηε κηα κεξηά, ζηνλ 

Θξαζχκαρν νη θαλφλεο ηεο δηθαηνζχλεο θαζνξίζηεθαλ απφ ηνπο κρείττονες 

άξρνληεο, νη νπνίνη επέβαιιαλ ηνπο λφκνπο ηνπο ζηνπο αδχλακνπο. Αληίζεηα, 

ζηνλ Καιιηθιή ζπλέβε ην αληίζεην, δειαδή νη θαλφλεο ηεο δηθαηνζχλεο 

πξνήιζαλ απφ ηελ έλσζε ησλ αδχλακσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη ίδηνη 

απφ ηελ ηζρχ ησλ δπλαηψλ θαη λα επηβιεζνχλ απέλαληί ηνπο.734 Δπνκέλσο, 

ζηνλ Θξαζχκαρν ην δίθαην είλαη ηειηθά έλα δίθαην πνπ επηβάιιεηαη ζηηο 

θνηλσλίεο από πάλσ πξνο ηα θάησ, ελψ ζηνλ Καιιηθιή από θάησ πξνο ηα 

πάλσ. Γη’ απηφ θαη ν Θξαζχκαρνο δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζρέζε 

αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ζηνλ πνιίηε, ελψ ν Καιιηθιήο εζηηάδεη ζηε ζρέζε 

αλάκεζα ζην ηζρπξφ άηνκν θαη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ.735 

Δπίζεο, ζην ζεκειηψδεο δήηεκα νόμῳ-φύσει ν Θξαζχκαρνο δελ παίξλεη 

ζέζε· ηζρπξίδεηαη κελ φηη ην ζεηφ δίθαην βιάπηεη ηνπο λνκνηαγείο πνιίηεο, 
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 Rankin 1983, 63. 

733
 Barker 2007, 334. 

734
 de Romilly 1994, 183. 

735
 Τςεκουράκθσ 1984, 670. 
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σζηφζν ε έλλνηα ηεο θχζεο απνπζηάδεη ή δείρλεη λα ηελ αγλνεί·736 δηφηη απηφ 

πνπ πάλσ απ’ φια έρεη ζεκαζία, θαηά ηνλ Θξαζχκαρν, είλαη ν ξφινο ηεο 

ηζρχνο θαη ε θαηνρή ηεο δχλακεο θαζαπηήλ.737 Αληίζεηα, ν Καιιηθιήο 

απεξίθξαζηα ππεξαζπίδεηαη ην φύσει δίθαην σο ην κφλν πξαγκαηηθφ δίθαην 

πνπ επηηξέπεη ηελ επηθξάηεζε ησλ απζεληηθψλ εζηθψλ αμηψλ πνπ 

θαηνρπξψλνπλ ηελ απφιπηε ειεπζεξία θαη απνξξίπηεη ην νόμῳ δίθαην σο 

αθχζηθν θαη ζπκβαηηθφ, ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή θίβδεισλ εζηθψλ 

αμηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ άληζε ηζφηεηα. 

Σέινο, νη παξαηεξήζεηο ηνπ Θξαζχκαρνπ έρνπλ ραξαθηήξα πεξηγξαθηθφ, 

ελψ ηνπ Καιιηθιή δενληνινγηθφ.738 Ο Θξαζχκαρνο, κε ηελ ηερληθή ηνπ 

θνηλσληνιφγνπ,739 πεξηγξάθεη θαη εξκελεχεη ηα γεγνλφηα ππνζηεξίδνληαο φηη 

ηειηθά ε δηθαηνζχλε σο ζεζκφο βιάπηεη φπνηνλ ηελ αζθεί· σζηφζν, δελ πεξλά 

εθείλν ην απνθαζηζηηθφ φξην πνπ λα πξνηξέπεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ λα κελ 

ηελ αθνινπζνχλ· ηνχην ην απνθαζηζηηθφ φξην, φκσο, ην πεξλά ν Καιιηθιήο 

θαη κάιηζηα ρσξίο ελδνηαζκνχο.740 Ζ εζηθή ζεσξία ηνπ Καιιηθιή δείρλεη πην 

επαλαζηαηηθή θαη πην αηζηφδνμε· γη’ απηφλ δε γίλεηαη δηαθνξεηηθά· ε 

επαλαθνξά ζηελ θπζηθή ηάμε είλαη ην δεηνχκελν θαη φρη νη κεκςηκνηξίεο γηα ην 

πφζν άδηθε είλαη ε ζεηή δηθαηνζχλε. Σν φύσει δίθαην πξέπεη λα επηθξαηήζεη 

θαη ζα επηθξαηήζεη ηε ζηηγκή πνπ νη κρείττονες μεζεθσζνχλ θαη 

απνθαζειψζνπλ κε ηε βία ηνπο ζεηνχο λφκνπο. 

 

                                                           
736

 Οι προςεγγίςεισ των μελετθτϊν για τθ λειτουργία τθσ ζννοιασ νόμῳ-φύσει ςτον Κραςφμαχο 
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ζπρεπε να ςυγκαταλεχκεί ανάμεςα ςε εκείνουσ που το πραγματεφονται, κακϊσ «με το να 

απορρίπτει τθν κοινι δικαιοςφνθ χάριν τθσ κοινισ αδικίασ, υψϊνει τθν κοινι αδικία ςτθ κζςθ αυτοφ 

που είναι φύσει δίκαιο, και αυτό που είναι φύσει δίκαιο είναι, ςτθ γλϊςςα τθσ αντίκεςθσ νόμος-

φύσις, το φυςικό δίκαιο». Kerferd 2014, 189. Ρρβ. τθν κρίςθ του Κφρκου, ότι ο Κραςφμαχοσ είναι 

ςυνεπισ οπαδόσ τθσ κεωρίασ του νόμῳ δικαίου. Κφρκοσ 1992, 224. 

737
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