
 1

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Βιοηθική» 
 

Μεταπτυχιακή εργασία του φοιτητή Ραϊνάκη Μαρίνου (Α.Μ. 4) με τίτλο: 

«Θεωρίες Δικαιωμάτων σε σχέση με τη Σύγχρονη 

Βιοηθική» 

 
 

Τριμελής Επιτροπή: 

Κοτρόγιαννος Δημήτριος (Επιβλέπων) 

Ρουσόπουλος Γεώργιος 

Μάλλιος Ευάγγελος 

 

 

 
Ρέθυμνο-Μάρτιος 2007 



 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                    σελ.  2 
 

 
Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή                                                                      σελ.  3 

Κεφάλαιο 2ο: Αρχαία χρόνια                                                              σελ.  6  

Κεφάλαιο 3ο: Νεότερα χρόνια.                                                           σελ.  9 

 Α. Hobbes                                                                                σελ. 13 

 Β. Spinoza                                                                                σελ. 18 

 Γ. Locke J.                                                                               σελ. 19 

 Δ. Rousseau Jean Jacques                                                        σελ. 24 

 Ε. Η πολιτική κοινωνία                                                            σελ. 31 

 Στ. Montesquieu                                                                      σελ. 33 

 Ζ. Kant Immanuel                                                                    σελ.35 

Κεφάλαιο 4ο: Σύγχρονη Εποχή                                                          σελ. 41 

 Α. Ανθρώπινα Δικαιώματα-Αξιοπρέπεια του ατόμου             σελ.42 

 Β. Η αρχή της αξίας του ανθρώπου                                         σελ.45 

Κεφάλαιο 5ο: Τα δικαιώματα μέσα από Διακηρύξεις              σελ. 49 

 Α. Διάκριση των δικαιωμάτων του ανθρώπου                        σελ. 51 

 Β. Διακήρυξη Δικαιωμάτων 1789                                           σελ. 52 

 Γ. Ευρώπη και ανθρώπινα δικαιώματα                                   σελ. 57 

 Δ. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα    σελ.59 

Ε. Τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια                                                 σελ. 60 

Κεφάλαιο 6ο: Βιοηθική και ανθρώπινα δικαιώματα.                         σελ. 63 

 Α. Kant και Βιοηθική                                                              σελ. 65 

 Β. Γενετικά δεδομένα                                                             σελ. 68 

Κεφάλαιο 7ο: Επίλογος                                                                      σελ. 72 

Βιβλιογραφία:                                                                                    σελ. 74 



 3

Εισαγωγή 
Είναι αλήθεια ότι τα δικαιώματα είναι παντού στις σύγχρονες ηθικές και 

πολιτικές συζητήσεις, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που έχει γίνει πια κοινή αντίληψη ότι 

η έλλειψη μιας έννοιας δικαιωμάτων φτωχαίνει την ηθική και στερεί την πολιτική 

από σκοπούς, ανάγοντάς την σε στυγνή σκοπιμότητα. Κεντρικά σημεία των 

συζητήσεων αποτελούν η έννοια, η φύση, η θεμελίωση των δικαιωμάτων και η 

σύνδεση αυτών με διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται, όπως τα είδη των 

δικαιωμάτων, η σχέση δικαιωμάτων-καθηκόντων, το ζήτημα της υπέρβασης, η 

προτεραιότητα των δικαιωμάτων επιλογής ή ευημερίας. Όσο περισσότερο όμως 

προχωράει η συζήτηση, γεννιούνται όλο και περισσότερα ερωτήματα, άλλα απλά, 

άλλα πιο σύνθετα. Ας πούμε, τι κάνει δυνατά τα δικαιώματα, από πού πηγάζουν αυτά; 

Ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν για να υπάρξουν δικαιώματα; Μπορεί 

κάποιος να υιοθετήσει δικαιώματα χωρίς τη σύμπραξη και συμφωνία των υπολοίπων; 

Ως που μπορούν να φτάσουν τα δικαιώματα; Σίγουρα η απάντηση στα ερωτήματα 

αυτά δεν είναι εύκολη και δεν μπορεί να δοθεί σε μία μόνο εργασία, παρά μετά από 

πολύχρονη μελέτη.  

Όσο περισσότερο αναλύουμε τα δικαιώματα τόσο πιο ξεκάθαρα φαίνεται ο 

ρόλος της ελευθερίας σε αυτά και το ότι ουσιαστικά η έννοια της ελευθερίας θα 

αποτελέσει τον «κώδικα της Βιοηθικής». Χωρίς την ελευθερία δεν μπορούν να 

υπάρξουν και δικαιώματα, επομένως η ελευθερία παίρνει εδώ μια καθαρά ηθική 

χροιά. Τα δικαιώματα που πηγάζουν από την έννοια της ελευθερίας αποτελούν τον 

προάγγελο των μετέπειτα λεγόμενων «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», που τόσο 

απασχολούν τη σημερινή κοινωνία, και με τα οποία θα ασχοληθώ στην εργασία μου 

αυτή. Στόχος μου είναι να δείξω εάν τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να 

θεμελιώσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως τη βάση του ανθρώπινου βίου, αλλά 

συγχρόνως και της Βιοηθικής. 

Η εργασία θα χωριστεί σε κάποια κεφάλαια έτσι ώστε να υπάρχει μία λογική 

σειρά στα γεγονότα και στις θεωρίες  με στόχο να καταδείξω από πού πηγάζουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, στην ανάγκη σεβασμού τους από όλους, ιδιαίτερα από τη 

Βιοηθική, η οποία μάλιστα καλείται να τα διαφυλάξει με κάθε τρόπο. 

Η Βιοηθική είναι ένας από τους κλάδους της εφαρμοσμένης φιλοσοφίας που 

γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία τριάντα χρόνια μετά την έκλειψη της 

τεχνικής και ηθικά ουδέτερης μεταηθικής. Η βιοηθική ιδιαίτερα, μαζί με την 
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περιβαλλοντική, την επιχειρησιακή, την επαγγελματική, τη δημόσια ηθική και τις 

εξειδικεύσεις τους, έδωσε νέα πνοή στην ηθική, την έφερε κοντά στους ανθρώπους 

και ξαναθύμισε σε πολλά και όχι μόνο μεθοδολογικά τον Σωκράτη, ο οποίος έπαιρνε 

γύρα τους πολιτικούς, ποιητές, «επιστήμονες», ιερείς, τεχνίτες, και επαγγελματίες του 

καιρού του και εξέταζε τις συνειδήσεις τους. Ως όρος επινοήθηκε εδώ και τρεις  

περίπου δεκαετίες και για ένα διάστημα υποκαταστάθηκε από την ιατρική ηθική, πιο 

πρόσφατα καθιερώθηκε ευρύτερα ως μετεξέλιξη μόνο εν μέρει της ιατρικής ηθικής. 

Δεν πρόκειται για μια νέα επιστήμη ή για μια νέα ηθική. Η αναγκαιότητα της 

βιοηθικής προκύπτει από το πάντρεμα αλλά και από την αντιπαράθεση των 

βιοϊατρικών τεχνο-επιστημών με τις επιστήμες του ανθρώπου, όπως είναι η 

ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η πολιτική επιστήμη, η ηθική, το δίκαιο και η θεολογία. 

Έχει λοιπόν έναν άκρως  διεπιστημονικό χαρακτήρα. 

Η ιλιγγιώδης πρόοδος της βιοτεχνολογίας προκάλεσε πολλά ηθικά διλήμματα 

και προβλήματα, ώστε η βιοηθική σχεδόν αυτονομήθηκε από την εφαρμοσμένη 

φιλοσοφία και την πρακτική ηθική, ως ηθική των επιστημών, ή ως ηθική καλλίτερα 

των επιστημόνων της ζωής και αποτέλεσε ανεξάρτητο διεπιστημονικό κλάδο. 

Πρόκειται ουσιαστικά για μια δραστηριότητα και πρακτική που ερευνά και συζητεί 

τα προβλήματα και τα διλήμματα που αναφύονται από την πρόοδο της ιατρικής 

επιστήμης, της βιολογίας και της γενετικής μηχανικής και έχουν κυρίως να κάνουν με 

τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στο γονότυπο του ανθρώπου και τις επιπτώσεις 

τους γενικότερα στον άνθρωπο από ηθική, θρησκευτική, κοινωνική, πολιτική και 

νομική σκοπιά και, πιο δραματικά ίσως, με την ανθρώπινη επιβίωση. 

 Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα επιχειρήσω να δείξω πως, ουσιαστικά, τα 

δικαιώματα του ανθρώπου ξεκινούν από την φυσική κατάσταση και ότι οι άνθρωποι 

έχουν απαραβίαστα φυσικά δικαιώματα ζωής, ελευθερίας, ιδιοκτησίας που πηγάζουν 

από το φυσικό νόμο. Τα επόμενα κεφάλαια έχουν να κάνουν με τις θεωρίες των 

Hobbes, Locke, Kant, Montesquieu, Θωμά Ακινάτη, με ιδιαίτερη βάση στη 

συμβολαιοκρατική θεωρία του Rousseau, από όπου πηγάζουν ουσιαστικά όλες οι 

σύγχρονες θεωρίες των δικαιωμάτων. Εν συνεχεία, θα γίνει αναφορά στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, από την απαρχή τους έως σήμερα, καθώς και πως αυτά παρουσιάζονται 

και αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις επιταγές της κάθε εποχής, και κυρίως μέσα 

από τις συνθήκες που υπογράφονται. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα προσπαθήσω να 

κάνω την τελική σύνδεση της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη 

Βιοηθική και να καταδείξω το πώς φτάσαμε στη σημερινή πολιτική κοινωνία όπου 
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προεξέχοντα ρόλο κατέχει η προστασία των «πρωταρχικών φυσικών δικαιωμάτων» 

του ανθρώπου.  

Τελευταία βλέπουμε να κερδίζουν έδαφος ηθικές θεωρίες που βασίζονται στα 

δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ήδη επιτύχει μια διαπολιτισμική 

συναίνεση και προωθούν με βάση την ορθολογικότητα και την καθολικευσιμότητα το 

σχέδιο του Διαφωτισμού για ένα οικουμενικό ηθικό θεσμό της ζωή. Εκτός από τις 

βασισμένες στα δικαιώματα ηθικές θεωρίες του D. Gauthier και του A.Gewirth, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα κατέχουν σημαντική θέση στην ηθική θεωρία του Habermas, 

στην ηθικο-πολιτική του J. Rawls και του R.Dworkin και καίρια θέση με αξιωματική 

αναγνώρισή τους στην πολιτική θεωρία του R. Nozick. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων μπορεί να αποτελέσει τη θεωρητική υποδομή που ίσως είναι αναγκαία 

στη βιοηθική στα πλαίσια μάλιστα μιας οικουμενικής ηθικής. Μπορεί ακόμη η 

θεωρητική θεμελίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων να είναι ακόμη προβληματική, 

όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν χαρακτηρισθεί ως πολιτισμικά γεγονότα 

καθολικής αποδοχής. Έχουν ακόμη θεωρηθεί ως η σπουδαιότερη επινόηση του 

πολιτισμού μας, προϊόντα ανθρώπινης δημιουργικότητας και εργαλεία για την 

αποφυγή καταστροφών και, θα πρόσθετα, αυθαιρεσίας, ώστε μία ηθική ανθρώπινων 

δικαιωμάτων να δημιουργεί με ορθολογική συζήτηση την ηθική συνείδηση της 

ανθρωπότητας που δεν επιδέχεται διαβαθμίσεις ως οδόφραγμα απέναντι σε κάθε 

ενέργεια εναντίον της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Συνοψίζοντας, στόχος της εργασίας αυτής είναι να καταδειχθεί όσο γίνεται 

καλύτερα η σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα αρχαία κιόλας χρόνια, ο 

ρόλος τους ανά τους αιώνες, η άμεση σχέση που έχουν με τη σύγχρονη Βιοηθική 

καθώς και σημαντικός ρόλος που πρέπει να έχουν στη σημερινή κοινωνία στην οποία 

τα δικαιώματα πλήττονται καθημερινά όλο και περισσότερο. 

 

 



 6

Αρχαία χρόνια 

Από το Α’ βιβλίο των «Ηθικών Νικομαχείων», ο Αριστοτέλης προσπαθεί να 

ορίσει τον ύπατο σκοπό της ηθικής ζωής του ανθρώπου και τελικά καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι το ιδανικό τέρμα της ηθικής πορείας του ανθρώπου είναι η 

ευδαιμονία. Η έννοια της ευδαιμονίας στην αριστοτελική ηθική είναι στενά 

συνδεδεμένη με την έννοια του αγαθού. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία 

αποτελεί το ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο και την άποψή του αυτή την στήριζε στο 

γεγονός ότι ο άνθρωπος ως δημιουργικό ον πράττει με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι 

πράξεις του να αποσκοπούν στην πραγμάτωση ενός απώτερου σκοπού. Για 

παράδειγμα, ο άνθρωπος προκειμένου να οικοδομήσει την οικία του έχοντας ως 

απώτερο σκοπό την προστασία του από τους τυχόν κινδύνους που πιθανόν να 

διέτρεχε με την έκθεσή του στην ύπαιθρο, κατασκευάζει τα απαιτούμενα υλικά που 

χρειάζονται για το κτίσιμο της οικίας του. Παράγει με άλλα λόγια κάποια αγαθά, 

μέσα από τα οποία θα οδηγηθεί στο ύψιστο αγαθό, το οποίο στην προκειμένη 

περίπτωση είναι το σπίτι του. Οι σκοποί των πράξεων στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη 

διακρίνονται σε ανώτερους και κατώτερους. Μέσα από την πορεία που ακολουθεί ο 

άνθρωπος έχει ως ύψιστο σκοπό το «άριστο», το οποίο αποτελεί τον τελικό στόχο 

των ενεργειών του. Ο απώτερος λοιπόν σκοπός του ανθρώπου είναι αυτό που ο 

φιλόσοφος ονομάζει ευδαιμονία, η οποία έχοντας την ιδιότητα του τέλειου αγαθού 

είναι τέλεια και η τελειότητά της αυτή προϋποθέτει την αυτάρκειά της καθώς είναι 

από μόνη της αυτοσκοπός και ποτέ δεν υπάρχει ως μέσο. 

Ο Αριστοτέλης εξετάζει το θέμα της ευδαιμονίας σε συνάρτηση με το ηθικό 

πρόβλημα της ηδονής. Μελετώντας τις αμφισβητήσεις που δέχθηκε από πολλούς 

φιλοσόφους γύρω από το περιεχόμενο της ευδαιμονίας, καθώς επίσης και την ταύτισή 

της με την έννοια της ηδονής, θεώρησε απαραίτητη την εξέταση της φύσης της 

ηδονής και τη σχέση της με τις ενέργειας που οδηγούν στην ευδαιμονία. Διέκρινε 

λοιπόν τις ηδονές ανάλογα με τις ενέργειας που τις προκαλούν σε ηδονές που 

προέρχονται από διανοητικές λειτουργίες και σε αυτές που προέρχονται από 

αισθητηριακές. Η ηδονή ως στοιχείο της ευδαιμονίας μέσα από την άσκησή της 

συντελεί στην αύξηση της έντασης της ενέργειας, η οποία οδηγεί στην επίτευξη του 

ύψιστου αγαθού. Εν ολίγοις, η ταύτιση της έννοιας της ευδαιμονίας και της ηδονής 

είναι λανθασμένη, καθώς η ηδονή είναι μέσο για την ευδαιμονία και όχι αυτοσκοπός. 
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Αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα φυτά και τα ζώα είναι το λογικό, 

μέσα από το οποίο καθορίζονται οι πράξεις του. Η ευδαιμονία λοιπόν κατά τον 

Αριστοτέλη, είναι η ενέργεια του νου, μέσω της οποίας τελειοποιείται ο άνθρωπος 

που καθίσταται αυτάρκης και αυτοδύναμος. Η ευδαιμονία του νου συνδυάζει το 

αγαθό με το ευχάριστο. Στο ερώτημα γιατί μεταξύ των ανθρώπων, άλλοι είναι 

ευτυχισμένοι και κάποιοι άλλοι δυστυχισμένοι, απαντά πως το γεγονός αυτό 

οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το λογικό του. Αυτοί 

δηλαδή που κάνουν καλή χρήση του λόγου τους ζουν ευτυχισμένοι, ενώ από την 

άλλη, όσοι κάνουν κακή χρήση του είναι περιστοιχιζόμενοι από δυστυχία. Για 

παράδειγμα, εάν ένα μαχαίρι χρησιμοποιείται για το σκοπό, για τον οποίο 

κατασκευάστηκε, τότε γίνεται καλή χρήση του εργαλείου. Εάν όμως χρησιμοποιηθεί 

από κάποιον ως φονικό όπλο, τότε γίνεται κακή χρήση. Έτσι και στην περίπτωση του 

λόγου, όταν ένα άτομο χρησιμοποιεί το λογικό του ορθά οδηγείται στην ευδαιμονία, 

ενώ αντίθετα η κακή χρήση του λόγου το ρίχνει στη δυστυχία. 

Αυτό όμως που ορίζεται ως καλή και ορθή χρήση του λόγου και εν συνεχεία 

εξασφαλίζει στους ανθρώπους την ευτυχία και τον ευδαιμονικό βίο είναι η αρετή. 

Κατά τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία είναι «ψυχής ενέργεια κατ’ αρετήν τελείαν». Η 

πραγματική ευδαιμονία των ανθρώπων συνίσταται στον ενεργητικό ρόλο της ψυχής 

που προϋποθέτει την αρετή. Ποτέ ο άνθρωπος δεν απολαμβάνει την πραγματική 

ευδαιμονία χωρίς την αρετή. Η ευδαιμονία δε βασίζεται στα εξωτερικά, υλικά αγαθά 

αλλά αποτελεί εσωτερική ενέργεια της ψυχής, που στηρίζεται στο ήθος του ενάρετου 

ανθρώπου. Ο άνθρωπος μέσα από τις ηθικές διανοητικές, κοινωνικές και ατομικές 

αρετές του οδηγείται σταδιακά στο ύψιστο αγαθό, δηλαδή την ευδαιμονία. Οι αρετές, 

για τον Αριστοτέλη, είναι έξεις της ψυχής του ανθρώπου. Με την ενεργητική σχέση 

της ψυχής προς τα πάθη της διαμορφώνεται η μόνιμη διάθεση της αρετής. Οι ηθικές 

αρετές αποτελούν κρυσταλλωμένες μορφές του ήθους. Ο ορθός λόγος πάλι, ως 

καθοριστικός παράγων των ηθικών αρετών, φωτίζεται από το νου και τη διανοητική 

αρετή της φρονήσεως. Ορθός λόγος και φρόνηση συμπίπτουν. Έτσι η αρετή θέτει τον 

ηθικό σκοπό κατά την πράξη και η φρόνηση εξευρίσκει τα κατάλληλα μέσα για την 

επίτευξη της πράξεως. 

Προκειμένου όμως ο άνθρωπος να επιτύχει την ευτυχία του μέσα από τον 

ενάρετό του βίο, οφείλει  να επιδιώκει τη μεσότητα μεταξύ των δυο ακραίων 

καταστάσεων σε όλες του τις πράξεις. Για παράδειγμα, πρέπει να επιδιώκει τη 

μετριοφροσύνη, η οποία είναι η μεσότητα της αλαζονείας και της μικρότητας. Έτσι 



 8

όταν ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η ευδαιμονία συνίσταται σε κάποια μεσότητα 

μεταξύ δυο ακραίων καταστάσεων, την οποία το άτομο οφείλει να επιδιώκει κατά τις 

πράξεις του. Τη μεσότητα αυτή ο άνθρωπος την επιτυγχάνει με την κρίση του που 

αποτελεί τη βασική λειτουργία της λογικής φύσεώς του. Συνεπώς, πριν προβεί σε 

κάποια ενέργεια πρέπει πρώτα να κρίνει και να εκτιμήσει σωστά πώς θα πρέπει να 

πράξει, ώστε μέσα από τις κινήσεις που πρόκειται να κάνει να επιτύχει τη μεσότητα, 

η οποία στη συνέχεια θα τον οδηγήσει στην ευδαιμονία. 

Οι απόψεις αυτές του Αριστοτέλη για την ευδαιμονία αποτελούν τις 

καταβολές του ωφελιμισμού, της θεωρίας που αναπτύχθηκε στους νεότερους χρόνους 

από τον Bentham και Mill. Ωστόσο θα πρέπει εξ αρχής να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι 

παρόλο τις ομοιότητες μεταξύ Αριστοτέλη και ωφελιμιστών δεν μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι ο Αριστοτέλης υπήρξε θιασώτης του ωφελιμισμού. Μια βασική 

διαφορά βρίσκεται στο σημείο όπου σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία του 

ανθρώπου επιτυγχάνεται μέσα από την αρετή, ενώ αντίθετα στους Bentham και Mill, 

όπως θα δούμε, η ευδαιμονία συναρτάται, σε διαφορετικό βαθμό για τον καθένα, με 

την ηδονή. Επιπλέον στη φιλοσοφία τους χαρακτηριστικό της ευδαιμονίας είναι η 

κοινωνική της υφή. Καθώς το ζήτημα που τους απασχολεί είναι με ποιο τρόπο είναι 

δυνατόν να καταστούν ευδαίμονες οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι άνθρωποι. 

Αντίθετα, η αριστοτελική φιλοσοφία ως προς την ευδαιμονία έχει ατομικό χαρακτήρα 

και το ερώτημα που τον απασχολεί είναι με ποιο τρόπο εγώ θα καταφέρω μέσα από 

τις πράξεις μου να γίνω ευδαίμων. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μια μικρή αναφορά στους κλασσικούς, οι 

οποίοι χρησιμοποιούσαν τον όρο «πολιτεία» σε αντιδιαστολή προς τους «νόμους». Η 

πολιτεία είναι πιο θεμελιώδης από κάθε νόμο, είναι η πηγή όλων των νόμων και είναι 

περισσότερο η κατανομή της εξουσίας στο εσωτερικό της κοινότητας, παρά αυτό που 

ο συνταγματικός νόμος ορίζει σχετικά με την πολιτική εξουσία. Επίσης, η πολιτεία 

μπορεί να καθορίζεται από τους νόμους, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να είναι απαραίτητο. 

Οι νόμοι που αναφέρονται στην πολιτεία μπορεί, ακούσια ή και εκούσια, να είναι 

«ψευδείς» ως προς τον αληθινό χαρακτήρα της πολιτείας. Οι νόμοι πρέπει να 

υιοθετούνται, να τηρούνται και να εφαρμόζονται από ανθρώπους, όμως, οι άνθρωποι 

που απαρτίζουν μια πολιτική κοινότητα ενδέχεται να κατατάσσονται με πολύ 

διαφορετικούς τρόπους ως προς τον έλεγχο των κοινών υποθέσεων. Με τον όρο 
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«πολιτεία» εννοείται κατά κύριο λόγο η πραγματική «κατάταξη των ανθρώπινων 

όντων ως προς την πολιτική εξουσία1. 

Οι απόψεις αυτές του Αριστοτέλη σχετικά με την ευδαιμονία και τη μεσότητα, 

λογικό ήταν να έχουν άμεση σχέση με την πολιτική φιλοσοφία και ειδικότερα με το 

πώς θα έπρεπε ο άνθρωπος να είναι στα όρια της κοινωνίας, πως θα πρέπει να 

συμπεριφέρεται και τι θα πρέπει να επιδιώκει μέσα σε αυτή ως πολίτης. Για τον 

Αριστοτέλη, η πολιτική είναι «αρχιτεκτονική επιστήμη»2, είναι η κύρια επιστήμη η 

οποία ρυθμίζει συντονίζει όλες τις επιστήμες και το μέτρο3 άσκησης της καθεμιάς 

από αυτές μέσα στα όρια της πολιτείας. Σκοπός της πολιτείας είναι το «άριστον», η 

ευδαιμονία των πολιτών της. Οι «σωστές»4 πολιτείες αποσκοπούν στο κοινό 

συμφέρον και στην ευδαιμονία των πολιτών, ενώ οι απολυταρχικές αποκλίνουν από 

το κοινό καλό της πολιτείας και στόχο έχουν να προστατέψουν το προσωπικό όφελος 

ενός ή λίγων αρχόντων. Εννοείται φυσικά ότι στην κοινωνία, η ευδαιμονία που εννοεί 

ο Αριστοτέλης είναι διαφορετική από την αρχική, τη θεωρητική ευδαιμονία στην 

οποία αναφέρθηκα παραπάνω. Η λογική, ο σωστός τρόπος σκέψης είναι αυτά που θα 

οδηγήσουν τον άνθρωπο στον τρόπο ζωής εκείνο που θα του προσφέρει τελικά την 

ευδαιμονία. Ο άνθρωπος, ως πολιτικό ζώο, έλκεται από την κοινωνία των 

συνανθρώπων του, έτσι ώστε να ζήσει μαζί με αυτούς. Όχι όμως με οποιοδήποτε 

τρόπο, αλλά ειρηνικά κυρίως, με μετριοφροσύνη, σεβόμενος τους συμπολίτες του. 

Για τον Αριστοτέλη, η λογική, «ο νους» είναι αυτό που ξεχωρίζει τον 

άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζώα. Ως λογικό ον και πολιτικό ζώο, από τη φύση του5 

οδηγείται στο να ιδρύσει κοινωνίες και να συζήσει με άλλους ανθρώπους. Έτσι 

λοιπόν, χάρις στη λογική, η πολιτική κοινωνία των ανθρώπων διαφέρει από τη 

νομαδική ζωή των ζώων. Τα κοινωνικά ελατήρια του ανθρώπου προς τη σύμπραξη 

κοινωνίας, κατευθύνονται από τη λογική η οποία εξευγενίζει το άτομο, και 

μετατρέπει την απλή συμβίωση σε ποιοτική ευζωία που διακατέχεται από αρετή και 

στόχο έχει την ευδαιμονία. Η πολιτική αναλαμβάνει υπεύθυνα από την ηθική την 

εξουσία να επιβάλει στους πολίτες με τους νόμους την ηθική τάξη. Ο αναγκαστικός 

όμως χαρακτήρας του νόμου δε συγκρούεται με τις αρχές της ηθικής, όπως η 

                                                 
1 Βλ. Φυσικό δίκαιο και ιστορία, σελ. 169. 
2 Βλ. Ηθικά Νικομάχεια, Α1, 1094 α 14,27. 
3 Βλ. Ηθικά Νικομάχεια, Α2, 1094 α 28-β 7. 
4 Σήμερα θα εννοούσαμε τις δημοκρατικές. 
5 Βλ. Αριστοτέλη Πολιτικά, Γ6, 1278 β 20-30 και 1280 β 36: «Άγεται ο άνθρωπος εκ φυσικής 
ορμής, εξ εφέσεως προς το συζήν». 
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δυνατότητα επιλογής. Δεν αφανίζει την ηθική συνείδηση και την αυτονομία της 

εσωτερικής ελευθερίας του ατόμου, αλλά αποβλέπει στη φρόνηση αυτών που 

αποκλίνουν από την ηθική τάξη εις βάρος του συνόλου των πολιτών. Παρόλα αυτά, 

το έργο της πολιτικής για την προώθηση της «ηθικότητας» των πολιτών, δεν πρέπει 

να εκληφθεί ως απόλυτος έλεγχος του κράτους πάνω στην ηθική ελευθερία του 

πολίτη ούτε ως η αστυνόμευση του ανθρώπου, αλλά περισσότερο η ηθική 

παρότρυνση6 που καταλήγει στην τιμωρία όσων παρεκκλίνουν από την ηθική τάξη. 

Στο όλο σκεπτικό του Αριστοτέλη, πρωτεύοντα ρόλο θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

παίζει η αυτόνομη επιλογή του ατόμου κατά την επιτέλεση της ηθική πράξης, η οποία 

υπακούει στον εσωτερικό ηθικό νόμο, ενώ η δικαιοσύνη που επιτάσσει και 

προστατεύει η πολιτεία επιτυγχάνεται από το σεβασμό προς τον εξωτερικό νόμο του 

κράτους. Ο νόμος της πολιτείας κωδικοποιεί τα ηθικά επιτεύγματα και τα επιβάλλει. 

Όπως τα ήθη, τα έθιμα και τα νόμιμα ασκούν επίδραση στην ηθική του ανθρώπου, 

έτσι και η ηθική επηρεάζει την κοινωνία και το δίκαιο της πολιτείας, επιβάλλοντας 

την ηθική τάξη στους πολίτες. 

Από τη νεαρή κιόλας ηλικία των πολιτών η «πολιτεία» καλείται να τους 

διαπαιδαγωγήσει ηθικά, θέτοντας έτσι τις βάσεις ώστε και ως ενήλικοι πια πολίτες να 

αναζητήσουν την ευδαιμονία και την αρετή όπως την ορίζει ο Αριστοτέλης, δηλαδή 

όχι ως «φύσει υπάρχουσας αρετής», αλλά ως αναφερόμενη στα πάθη του ανθρώπου, 

περισσότερο «έξις» και «χρήσις». Για να μπορέσει να γίνει «έξις», δηλαδή συνήθεια 

στους πολίτες η αρετή, οφείλει να μεριμνήσει η πολιτεία με την οργάνωση ενός 

προγράμματος δημοσίου και ενιαίου συστήματος εκπαίδευσης. Η πολιτική φιλοσοφία 

του Αριστοτέλη κινείται στα πλαίσια του ανθρωπιστικού ιδεώδους, το οποίο δε 

θεωρεί ουτοπικό, αλλά πραγματικό και εφικτό στο χώρο μιας ενάρετης πολιτείας. Η 

πρακτική φιλοσοφία του ως ηθική είναι πολιτική και η πολιτική πάλι δεν είναι 

αυτοσκοπός, αλλά μέσο της «κατ’ αρετήν ευδαιμονίας» και των έργων της 

πνευματικής ελευθερίας. Αυτήν την πνευματική ελευθερία θεωρεί ύψιστο αγαθό, μιας 

και τρέφει απεριόριστη εκτίμηση στα λεγόμενη ψυχικά αγαθά που συντελούν στην 

αρετή του ανθρώπου, και δε συμπαθεί τόσο τα υλικά αγαθά τα οποία θεωρεί ότι δεν 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση της ανθρώπινης ευδαιμονίας7, η οποία είναι αγώνισμα 

                                                 
6 Βλ. Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1179 β 7-13. 
7 Για τον Αριστοτέλη, η ευδαιμονία των πολιτών δε θα πρέπει να αναζητείται «εις τα 
αναγκαία και τα χρήσιμα», αλλά «εις τα ελευθέρια και τα καλά». 
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της ψυχής και εσωτερική κατάσταση του ήθους και του ελεύθερου από πάσης υλικής 

δέσμευσης πνεύματος. 

Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει με βάση την αρχική ηθική του ανθρώπου, η οποία 

προέρχεται από το λογικό του, ότι το φυσικό δίκαιο αποτελεί μέρος του πολιτικού 

δικαίου. Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως δεν υπάρχει φυσικό δίκαιο έξω από την 

πολιτεία ή πριν από την πολιτεία. Για παράδειγμα, οι σχέσεις γονέων και παιδιών ή η 

σχέση δύο αγνώστων που συναντώνται για πρώτη φορά δεν είναι σχέσεις πολιτικού 

δικαίου, όμως καθορίζονται από τη φύση. Ο Αριστοτέλης θεωρεί πως η πιο 

ολοκληρωμένη μορφή φυσικού δικαίου είναι αυτή που επικρατεί μεταξύ συμπολιτών, 

γιατί μόνο μεταξύ συμπολιτών μπορούν οι σχέσεις, που είναι αντικείμενο του δικαίου 

ή της δικαιοσύνης να φτάσουν στη μεγαλύτερο δυνατό βαθμό δυναμισμού και στην 

πλήρη τους ανάπτυξη. Δε σταματάει όμως εκεί, συνεχίζει το συλλογισμό του 

υποστηρίζοντας ότι κάθε φυσικό δίκαιο είναι μεταβλητό. Σύμφωνα με το Θωμά τον 

Ακινάτη, η διαβεβαίωση αυτή πρέπει να εννοείται με τον όρο οι αρχές του φυσικού 

δικαίου, τα αξιώματα από τα οποία απορρέουν οι ειδικότεροι κανόνες του φυσικού 

δικαίου, είναι καθολικά έγκυρα και αμετάβλητα8. Η ερμηνεία αυτή του Ακινάτη 

συνδέεται με την αντίληψη ότι υπάρχει ένας habitus πρακτικών αρχών, τον οποίο 

ονομάζει συνείδηση. Οι ίδιοι οι όροι δείχνουν ότι η αντίληψη αυτή είναι ξένη στον 

Αριστοτέλη, αλλά είναι πατερικής προέλευσης. 

Κατά γενική ομολογία, σε όλες τις πολιτικές κοινωνίες αναπτύσσονται οι ίδιοι 

γενικοί κανόνες που συνιστούν τη δικαιοσύνη και προσδιορίζουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις μιας κοινωνίας. Πέρα όμως από τους κοινούς γενικούς αυτούς κανόνες, η 

κάθε κοινωνία, προκειμένου να επιβιώσει και να εξελιχθεί, καλείται να αναπτύξει και 

να θεμελιώσει και δικούς της, «ιδιαίτερους» κανόνες, που τυχόν δε συμμερίζονται οι 

υπόλοιπες πολιτείες. Με βάση τον ισχυρισμό του Αριστοτέλη, ένας νόμος ο οποίος 

λύνει δίκαια ένα ιδιαίτερο πρόβλημα μιας συγκεκριμένης χώρας σε συγκεκριμένο 

χρόνο μπορούμε να πούμε ότι είναι δίκαιος σε ανώτερο βαθμό από κάθε γενικό 

κανόνα φυσικού δικαίου, ο οποίος, λόγω της γενικότητάς του, ενδέχεται να εμποδίζει 

μια δίκαιη απόφαση σε μια δεδομένη περίπτωση. Σε κάθε ανθρώπινη σύγκρουση 

υπάρχει η δυνατότητα μιας δίκαιης απόφασης που θα στηρίζεται στην πλήρη εξέταση 

όλων των συνθηκών που απαιτεί η περίσταση. Εδώ μπαίνει το φυσικό δίκαιο, το 

οποίο με βάση το σκεπτικό αυτό είναι μεταβλητό.  
                                                 
8 Μεταβλητοί είναι μόνο οι ειδικότεροι κανόνες, όπως για παράδειγμα να επιστρέφονται τα 
ενέχυρα. 
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Σε καμία περίπτωση βέβαια δε θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι σε 

όλες τις συγκεκριμένες αποφάσεις εφαρμόζονται και προϋποτίθενται κάποιες γενικές 

αρχές. Ο Αριστοτέλης αναγνώριζε την ύπαρξη τέτοιων αρχών, όπως αυτές που 

διετύπωνε όταν αναφερόταν στους όρους «ανταλλακτική» και «διανεμητική» 

δικαιοσύνη. Ακόμα, η αριστοτελική εξέταση του φυσικού χαρακτήρα της πολιτείας ή 

η εξέταση της δουλείας, αποτελούν προσπάθειες καθιέρωσης αρχών δικαίου, χωρίς 

αυτό να συνεπάγεται ότι το φυσικό δίκαιο είναι κατεξοχήν αμετάβλητο. «Δεν υπάρχει 

ούτε ένας κανόνας που να μην υπόκειται σε εξαίρεση, όσο βασικός κι αν είναι»9. Ο 

μόνος κανόνας που ίσως δε θα χωρούσε εξαίρεση είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα 

πρέπει να προτιμάται το κοινό καλό από το ατομικό10,11. 

 

                                                 
9 Βλ. Φυσικό δίκαιο και ιστορία, σελ. 196. 
10 Βλ. Ο φιλελευθερισμός και τα όρια της δικαιοσύνης, σελ. 190. 
11 Βλ. The myth of the state, σελ 69. 
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Νεότερα χρόνια 
Από το 17ο αιώνα και μετά, η επιστημονική κατανόηση του κόσμου, δηλαδή 

το πέρασμα από το παλαιό στο νέο, επιβάλλει τον επαναδιορισμό της ανθρώπινης 

φύσης και τον δικαιωμάτων. Το προβάδισμα τώρα το έχει η ενεργητική ζωή του 

ατόμου. Οι ορθολογικές και επιστημονικές εξηγήσεις βαθμιαία εκτόπισαν τις 

παραδοσιακές θρησκευτικές θεωρίες και η κοινωνία όλο και περισσότερο γινόταν 

κατανοητή από τη σκοπιά του ανθρώπου ως ατόμου. Τα άτομα θεωρήθηκε ότι 

διέθεταν ιδιότητες που τα διέκριναν ως πρόσωπα: καθένα είχε μια ιδιαίτερη αξία. 

Αυτό ήταν εμφανές στην ανάπτυξη των θεωριών περί φυσικών δικαιωμάτων κατά τον 

δέκατο έβδομο και τον δέκατο όγδοο αιώνα. Τούτες οι θεωρίες διακήρυσσαν ότι τα 

άτομα ήταν προικισμένα με μια δέσμη από θεόπεμπτα φυσικά δικαιώματα, λόγου 

χάρη εκείνα που όρισε ο Locke ως «ζωή, ελευθερία και ιδιοκτησία». Μόνο το άτομο 

μπορούσε να κατέχει τέτοια δικαιώματα και υπό αυτή την έννοια το άτομο ήταν πιο 

σημαντικό από οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα. Οι θεωρητικοί των φυσικών 

δικαιωμάτων λοιπόν ισχυρίστηκαν ότι η κοινωνία έπρεπε να συγκροτηθεί με τέτοιον 

τρόπο, ώστε να παρέχει προστασία στα ατομικά συμφέροντα και τις ατομικές 

ανάγκες. Ο Kant με την αντίληψή του για το άτομο ως «αυτοσκοπό» και όχι απλά ως 

μέσο για την επίτευξη των σκοπών κάποιων άλλων, εξέφρασε μια παρόμοια 

πεποίθηση για την ακεραιότητα και την ίση αξία όλων των ανθρώπινων όντων.  

Αυτή η πίστη στην πρωταρχικότητα του ατόμου είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα 

της φιλελεύθερης ιδεολογίας και είχε σημαντικές συνέπειες για τη φιλελεύθερη 

σκέψη. 

 Η λέξη κλειδί της σύγχρονης φιλοσοφικής σκέψης του 17ου αιώνα είναι η 

κίνηση. Η κίνηση θεσπίζει πλέον τις αξίες και τα δικαιώματα της ανθρώπινης φύσης 

και όχι οι υπερβατικές ηθικές αρχές. Από το παλαιό στο νέο, ο λόγος, το πνεύμα, ο 

διαχωρισμός της φυσικής από την πολιτειακή κατάσταση του ατόμου και η 

συνειδητοποίηση του ατόμου ως υποκειμένου γίνονται οι στοιχειώδεις βάσεις που 

πάνω τους θα θεμελιωθεί ο προβληματισμός της πολιτικής συγκρότησης και 

οργάνωσης της ανθρώπινης φύσης. Πρωτεύοντα ρόλο έχει πια το υποκείμενο, ο 

άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις τέτοιες μέσα στις 

οποίες θα προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματα που έχει αποκτήσει. Το φυσικό 

δίκαιο αλλάζει ρόλο και μορφή, γίνεται αντιφυσικό, αντινατουραλιστικό και καθαρά 

υποκειμενικό ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις και ανάγκες της εκάστοτε 
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κοινότητας. Κάθε κοινότητα δημιουργείται υπό διαφορετικό καθεστώς, τα άτομα 

μπορούν να έχουν περισσότερες ανάγκες από κάποια άλλα, για παράδειγμα, να 

χρειάζονται περισσότερη ασφάλεια, με αποτέλεσμα να παραχωρήσουν περισσότερα 

από τα δικαιώματα τους σε μια κεντρική εξουσία η οποία θα κληθεί να διασφαλίσει 

την ασφάλεια της κοινότητας. 

Η υποκειμενική και αντιφυσική διάσταση του φυσικού δικαίου στηρίζεται 

στον Descartes, ο οποίος θέλοντας να ορίσει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, 

ανακάλυψε το υποκείμενο. Ο Θεός είναι μια αντικειμενική ιδέα ακατανόητη σε εμάς, 

βρίσκεται πέρα και πάνω από τη δυνατότητα του ανθρώπινου λόγου, που γνωρίζει το 

πεπερασμένο και στοχάζεται το άπειρο, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να δεσμεύεται να 

γνωρίσει και να γνωριστεί μέσα από τη δισυπόστατη υπαρκτική έκφραση του 

ανθρώπινου πνεύματος και σώματος. Συνεχίζοντας, η γεωμετροποίηση του χώρου και 

η μαθηματική σύλληψη των φαινομένων δεν είναι παρά τα εννοιολογικά εργαλεία της 

κυριαρχίας του ανθρώπινου πνεύματος πάνω στη φύση που στερείται ουσιαστικά 

ποιοτικής έκφρασης. Ο καρτεσιανός ορθολογισμός είναι η πανηγυρική αναγνώριση 

της γνωστικής υποκειμενικότητας. Το υποκείμενο είναι θεμελιωτής του αληθινού 

επειδή αναγνωρίζει με την ενέργεια του πνεύματος τη βεβαιότητα της αλήθειας12. 

 

Hobbes 

Ο Hobbes απορρίπτει την ιδεαλιστική παράδοση επί τη βάσει μιας 

θεμελιώδους συμφωνίας μαζί της. Θέλει να κάνει με τρόπο επαρκή ό,τι έκανε η 

σωκρατική παράδοση με τρόπο εντελώς ανεπαρκή. Θέλει να πετύχει εκεί όπου είχε 

αποτύχει η σωκρατική παράδοση. Ανάγει την αποτυχία της ιδεαλιστικής παράδοσης 

σε ένα θεμελιώδες σφάλμα: η παραδοσιακή πολιτική φιλοσοφία δεχόταν ότι ο 

άνθρωπος είναι φύσει πολιτικό ή κοινωνικό ζώο. Αποδέχεται την άποψη ότι ο 

άνθρωπος είναι φύσει ή πρωτογενώς α-πολιτικό και μάλιστα α-κοινωνικό ζώο καθώς 

και το ότι το καλό ταυτίζεται κατ’ ουσία με την ηδονή. Σε αυτήν την α-πολιτική 

άποψη δίνει ένα πολιτικό νόημα. Προσπαθεί να ενσταλάξει το πνεύμα του πολιτικού 

ιδεαλισμού στην ηδονιστική παράδοση13. Έτσι γίνεται ο δημιουργός που πολιτικού 

ηδονισμού που έφερε παντού στην ανθρώπινη ζωή μια επανάσταση σε κλίμακα καμία 

άλλη θεωρία δεν κατάφερε να πλησιάσει. 

                                                 
12 Βλ. Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, σελ. 65. 
13  Βλ. Φυσικό δίκαιο και ιστορία, σελ. 205. 
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Για τον Hobbes, κάθε καταληπτότητα ή κάθε νόημα έχει την απώτατη ρίζα 

του σε ανθρώπινες ανάγκες. Ο σκοπός ή ο πιο εξαναγκαστικός σκοπός ο οποίος 

προβάλλεται από την ανθρώπινη επιθυμία είναι η υπέρτατη, η οργανωτική αρχή. Αν 

όμως το ανθρώπινο καλό αποτελέσει την ύψιστη αρχή, η πολιτική ή κοινωνική 

επιστήμη γίνεται το σπουδαιότερο είδος γνώσης14, όπως είχε πει και ο Αριστοτέλης. 

Ο Hobbes δε συμφωνεί  με την κλασική ιδεαλιστική παράδοση σχετικά με τη 

λειτουργία και το εύρος της πολιτικής φιλοσοφίας. Η προσδοκία του από αυτήν είναι 

ασύγκριτα μεγαλύτερη από την προσδοκία των κλασσικών. Εύλογα θα μπορούσε 

λοιπόν κάποιος να υποστηρίξει ότι ο Hobbes είναι ο πραγματικός ιδρυτής της 

πολιτικής φιλοσοφίας. 

Τα δικαιώματα του ανθρώπου συγκεντρώνονται σε μια ιερή ανέγγιχτη δύναμη 

στην οποία ο άνθρωπος παραχωρεί τα δικαιώματά του, για να κερδίσει, ως πολίτης, 

την εξασφάλιση της επιβίωσής του. Πλέον οργανώνεται, κατευθύνεται και εξαρτάται 

από τη θέληση του κράτους. Οι Grotius, Pufendorf και Burlamaqui θεωρούνται 

θεωρητικοί της βουλητικής υποταγής. Σε αυτούς μάλιστα, η δουλεία δεν είναι 

εξαναγκαστική στέρηση της ελευθερίας, αλλά συγκατάθεση για την υποβλητική και 

επιβλητική αναγνώριση του επιβαλλόμενου. Το άτομο όμως δεν μπορεί να 

αποποιηθεί όλα τα δικαιώματά του προκειμένου να ζήσει κοινωνικά. Η ασφάλεια της 

επιβίωσης δε σημαίνει και ένα καθολικά άβουλο άτομο. Ο Hobbes επιτυγχάνει τη 

διατήρηση ορισμένων φυσικών δικαιωμάτων στην πολιτεία με τη διάκριση που κάνει 

μεταξύ φυσικού νόμου και φυσικού δικαίου15. Για τον Hobbes ο νόμος είναι ένας 

γενικός κανόνας που θέσπισε η λογική προκειμένου να αποτρέψει τους ανθρώπους 

ουσιαστικά από το να βλάψουν τους εαυτούς τους και να διαλύσουν τα μέσα για τη 

συντήρησή τους. Από το θεμελιώδη αυτό νόμο θεμελιώνεται το δικαίωμα της 

ασφάλειας του ανθρώπου, το οποίο είναι αναπαλλοτρίωτο και απαραβίαστο τόσο στη 

φυσική κατάσταση όσο και στην κοινωνική. 

Εάν έχει καθένας από τη φύση το δικαίωμα να συντηρεί τον εαυτό του, έχει 

οπωσδήποτε και το δικαίωμα να μεταχειριστεί τα μέσα που απαιτούνται για την 

αυτοσυντήρησή του. Κατά τον Hobbes λοιπόν, καθένας είναι από τη φύση ο κριτής 

του ποια είναι τα σωστά μέσα για την αυτοσυντήρησή του. Γιατί, ακόμα κι αν είναι 

                                                 
14 Βλ. Opera Latina, IV, 487-88: Το μόνο σημαντικό τμήμα της φιλοσοφίας είναι η πολιτική 
φιλοσοφία. 
15 Το δίκαιο συνίσταται στην ελευθερία του να κάνεις κάποια πράξη ή να απέχεις στην 
εκτέλεση κάποιας πράξης, ενώ ο νόμος καθορίζει και ενώνει τον ένα με το άλλο. Έτσι ο 
νόμος και το δίκαιο διαφέρουν ακριβώς όπως η υποχρέωση με την ελευθερία. 
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δεδομένο ότι ο σοφός είναι καταρχήν καλύτερος κριτής, ωστόσο ενδιαφέρεται για τη 

συντήρηση ενός συγκεκριμένου «μη σοφού» πολύ λιγότερο από όσο ενδιαφέρεται ο 

ίδιος αυτός. Αλλά αν ο καθένας, όσο σοφός κι αν είναι, είναι εκ φύσεως ο κριτής του 

τι χρειάζεται για την αυτοσυντήρησή του, τότε τα πάντα μπορούν θεμιτά να 

θεωρηθούν ως αναγκαία για την αυτοσυντήρηση και δίκαια από την ίδια τη φύση. 

Εξάλλου, εάν ο καθένας είναι από τη φύση ο κριτής του τι συντελεί στην 

αυτοσυντήρησή του, τότε η συναίνεση αποκτά το προβάδισμα απέναντι στη σοφία. 

Αλλά η συναίνεση δεν είναι αποτελεσματική αν δεν μετατρέπεται σε υπακοή στον 

ηγεμόνα, ο οποίος είναι ηγεμόνας όχι επειδή είναι σοφός, αλλά επειδή έχει γίνει 

ηγεμόνας δυνάμει ενός θεμελιώδους συμβολαίου. Πυρήνας τώρα της εξουσίας είναι η 

ισχύς ή η βούληση και όχι η περίσκεψη ή η λογική, η εξουσία είναι αυτή που 

νομοθετεί. Στη φιλοσοφία του Hobbes η ανωτερότητα της εξουσίας σε αντιδιαστολή 

προς τη λογική είναι συνέπεια μιας εξαιρετικής επέκτασης του φυσικού δικαιώματος 

του ατόμου. 

Η φιλοσοφία του Hobbes ολοκληρώνεται στη διδασκαλία της κυριαρχίας, της 

οποίας γενικά αναγνωρίζεται ως ο κλασσικός εκφραστής. Η διδασκαλία της 

κυριαρχίας είναι νομική διδασκαλία. Η ουσία της είναι ότι η πλήρης εξουσία ανήκει 

στην κυβερνώσα αρχή δικαιωματικά. Τα δικαιώματα της κυριαρχίας εκχωρούνται 

στην υπέρτατη αρχή επί τη βάσει όχι του θετικού δικαίου ή του γενικού εθίμου, αλλά 

του φυσικού δικαίου. Η διδασκαλία της κυριαρχίας διατυπώνει το φυσικό δημόσιο 

δίκαιο16. Το φυσικό δημόσιο δίκαιο είναι μια νέα επιστήμη, η οποία εμφανίστηκε τον 

17ο αιώνα ως συνέπεια ριζικών μεταβολών προσανατολισμού. Αντιπροσωπεύει τη 

μία από τις δύο χαρακτηριστικά σύγχρονες μορφές πολιτικής φιλοσοφίας. Η άλλη 

είναι η «πολιτική» υπό την έννοια της μακιαβελικής «λογικής του κράτους». Και οι 

δύο διακρίνονται θεμελιωδώς από την κλασσική πολιτική φιλοσοφία. Πηγή τους είναι 

η μέριμνα για μια ορθή ή υγιή κοινωνική τάξη, της οποίας η πραγματοποίηση είναι 
                                                 
16 Μεταξύ φυσικού δικαίου με την τρέχουσας σημασία και φυσικού δημοσίου δικαίου 
υπάρχει η διαφορά ότι το φυσικό δημόσιο δίκαιο και το αντικείμενό του, η πολιτεία, 
στηρίζονται σε μια θεμελιώδη πλασματική κατασκευή, ότι δηλαδή η βούληση του κυρίαρχου 
είναι η βούληση όλων και του καθενός χωριστά, ή ότι ο κυρίαρχος αντιπροσωπεύει όλους και 
τον καθένα χωριστά. Η βούληση του κυρίαρχου πρέπει να θεωρείται ως η βούληση όλων και 
του καθενός χωριστά, ενώ στην πραγματικότητα, υπάρχει μια ουσιαστική ασυμφωνία 
ανάμεσα στη βούληση του κυρίαρχου και στις βουλήσεις των ατόμων, τις μόνες βουλήσεις οι 
οποίες είναι φυσικές: το να υπακούω στον κυρίαρχο σημαίνει για την ακρίβεια να κάνω όχι 
ό,τι εγώ θέλω, αλλά ό,τι θέλει ο κυρίαρχος. Ακόμη κι αν η λογική μου μου υπαγόρευε να 
θέλω ό,τι θέλει ο κυρίαρχος, η λογική αυτή βούληση δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την πλήρη 
βούλησή μου, με την πραγματική ή τη ρητή βούλησή μου. Έτσι, σύμφωνα με τον Hobbes, η 
«αντιπροσώπευση» δεν αποτελεί ευκολία, αλλά ουσιαστική αναγκαιότητα. 
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πιθανή, αν όχι βέβαιη, δηλαδή δεν εξαρτάται από την τύχη. Έτσι, χαμηλώνουν 

εσκεμμένα το στόχο της πολιτικής, δεν ενδιαφέρονται πια για μια ξεκάθαρη αντίληψη 

της ύψιστης πολιτικής δυνατότητας, σε σχέση με την οποία μπορούν να κριθούν 

υπεύθυνα όλα τα υπαρκτά πολιτικά καθεστώτα. Η σχολή της «λογικής του κράτους» 

αντικατέστησε «το άριστο πολίτευμα» με την αποτελεσματική κυβέρνηση. Η σχολή 

του «φυσικού δημοσίου δικαίου» αντικατέστησε το «άριστο πολίτευμα» με τη 

«νόμιμη κυβέρνηση»17. 

Το αναφαίρετο δικαίωμα της ζωής οδηγεί λογικά τον Hobbes να περιγράψει 

ως άκυρη τη σύμβαση που συνάπτει κάποιο άτομο για να αποποιηθεί το δικαίωμα να 

υπερασπίζει την ύπαρξή του. Επίσης, κανένας δεν μπορεί να καταθέσει ως μάρτυρας 

εναντίον του ίδιου του του εαυτού. Ακόμα, απαγορεύεται η δουλικότητα, μιας και ο 

άνθρωπος δεν είναι πράγμα, ο ίδιος προασπίζει τη ζωή του, κάτι που αποτελεί 

πρωτεύον φυσικό του δικαίωμα και υποχρέωση και προέρχεται απευθείας από το 

φυσικό νόμο. Η ελευθερία είναι ένα νομικό θεμέλιο του δικαιώματος της ασφάλειας 

στο μέτρο που εγγυάται την προάσπιση της ζωής. Ο άνθρωπος, για να διαφυλάξει τη 

ζωή του πρέπει να είναι ελεύθερος. Ανεξάρτητα βέβαια αν η ελευθερία του Λεβιάθαν 

αποτελεί το μέτρο του ορισμού της ελευθερίας του ατόμου, ο Hobbes εγκαινιάζει την 

εποχή της ηθικής και νομικής νομιμοποίησης της πράξης του ατόμου από το λόγο. 

Στον Λεβιάθαν, έργο το οποίο γράφτηκε κατά τη διάρκεια του Αγγλικού Εμφυλίου 

Πολέμου, ο Χομπς υποστήριξε ότι μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση και κατά προτίμηση 

μια μοναρχία θα μπορούσε να εδραιώσει την ευταξία και την ασφάλεια στην 

κοινωνία. Προτιμούσε να περιβάλει τον βασιλιά με κυρίαρχη ή απόλυτη εξουσία, 

παρά να διακινδυνεύσει την επιστροφή στη «φυσική κατάσταση». Ο πολίτης έπρεπε 

λοιπόν να αποδέχεται οποιαδήποτε μορφή διακυβέρνησης, γιατί ακόμη και η 

καταπιεστική κυβέρνηση ήταν καλύτερη από την ανυπαρξία κυβέρνησης. Επομένως 

ο Χομπς τοποθέτησε την ανάγκη της ευταξίας πιο ψηλά από την επιθυμία της 

ελευθερίας. 
Ο Locke, στον οποίο θα αναφερθώ παρακάτω, επιχειρηματολόγησε εναντίον 

της αυθαίρετης ή ανεξέλεγκτης κυβέρνησης. Η κυβέρνηση υπάρχει για να 

προστατεύει τα τρία βασικά δικαιώματα στη «ζωή, την ελευθερία και την 

ιδιοκτησία». Εφόσον αυτά προστατεύονται από το κράτος, οι πολίτες πρέπει να 

σέβονται την κυβέρνηση και να υπακούν στο νόμο. Αν, ωστόσο, η κυβέρνηση 

                                                 
17 Βλ. Φυσικό δίκαιο και ιστορία, σελ. 230. 
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παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών, τότε και αυτοί με τη σειρά τους έχουν 

δικαίωμα να εξεγερθούν. Αντίθετα από τον Χομπς, ο Λοκ επιδοκίμασε την Αγγλική 

Επανάσταση του δέκατου έβδομου αιώνα και επικρότησε την καθιέρωση της 

συνταγματικής μοναρχίας το 1688. Έκτοτε οι φιλελεύθεροι έχουν συχνά καταφύγει 

στην ιδέα των φυσικών δικαιωμάτων προκειμένου να νομιμοποιήσουν τις λαϊκές 

εξεγέρσεις ενάντια στην τυραννία της κυβέρνησης. Επιπλέον, για τον Λοκ το 

συμβόλαιο μεταξύ κράτους και πολιτών είναι συγκεκριμένο και σαφώς οριοθετημένο: 

σκοπός του είναι να προστατεύσει ένα σύνολο δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν εκ των 

προτέρων οριστεί. Η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας νομιμοποιείται εφόσον 

περιορίζεται στην προστασία <<της ζωής, της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας». 

Συνεπώς, οι λειτουργίες των κυβερνήσεων δεν πρέπει να εκτείνονται πέρα από το 

ελάχιστο όριο που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την 

προστασία της ιδιοκτησίας, την αμυντική θωράκιση απέναντι στις εξωτερικές 

επιβουλές και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των πολιτών. Όλα τα άλλα 

ζητήματα και ευθύνες εναπόκεινται στην ιδιωτική σφαίρα των ατόμων. 

 Ο Hobbes ορίζει το status securitatis και το status libertatis μέσα στους όρους 

που θέτει η σχέση του κράτους με το υποκείμενο. Το κράτος αντιπροσωπεύει την ιδέα 

του δικαίου των ατόμων, που όμως αποδίδεται ως νόμος για την ασφάλεια του 

ατόμου μέσα από την περιορισμένη ελευθερία του. Ο Hobbes μπροστά στον Grotius, 

στον Pufendorf και  στον Burlamaqui μοιάζει να είναι ένας από τους θεμελιωτές των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, θεσπίζοντας πάνω από όλα το κράτος δικαίου που 

θεσπίζει νόμους αναγκαστικούς σύμφωνα με το πνεύμα του φυσικού νόμου για την 

προστασία του ατόμου. 

 

Spinoza 

Σύμφωνα τώρα με το Spinoza βούληση και λόγος είναι το ίδιο πράγμα18 και 

αντιπροσωπεύει την ορμή του ανθρώπου που πασχίζει να διατηρηθεί. Η ουσία του 

ανθρώπου είναι ο πόθος, η ορμή, η δύναμη της ανθρώπινης υπόστασης να υπάρξει19. 

Τα πάθη και οι αρετές λοιπόν του ανθρώπου δεν είναι παρά ιδιότητες του πνεύματος 

για να πορευθεί στην πραγμάτωση του είναι του. Η μελαγχολία, η ταπεινότητα, η 

                                                 
18 Βλ. Spinoza, «Η ύπαρξη του Θεού και η ουσία είναι ένα και το αυτό πράγμα»,  Ηθική, 
βιβλ. II, θεωρ. 48. 
19 Βλ. Spinoza, «Η ύπαρξη του Θεού και η ουσία είναι ένα και το αυτό πράγμα»,  Ηθική, 
βιβλ. III, πρώτος ορισμός των αισθημάτων. 
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κακία, η ιδέα του θανάτου αποτελούν εμπόδια που φράζουν το δρόμο της 

πραγμάτωσης, ενώ η χαρά, η αγάπη, ξεπερνούν τα εμπόδια, αποκαθιστούν τις 

δυνατότητες του σώματος για να υλοποιηθεί η ολοκλήρωση του ανθρώπου για τη 

δικαίωση των αιτημάτων του. 

Για το Spinoza, ο λόγος είναι ο φυσικός νόμος που ρυθμίζει τη διατήρηση και 

την ανάπτυξη της ζωής του ατόμου. Όλες οι εκδηλώσεις του ανθρώπου αποτελούν 

εκφάνσεις του φυσικού νόμου. Ο άνθρωπος οφείλει να εξέλθει από τη φυσική του 

κατάσταση για να επιβιώσει και να θεμελιώσει ένα πολιτειακό δίκαιο ανάλογο των 

αναγκών του. Όμως το δίκαιο αυτό δεν προέρχεται από τον υπερβατικό κανονιστικό 

λόγο, αλλά από το φυσικό νόμο. Η κοινωνία, το δίκαιο, ο νόμος, η κουλτούρα, η 

τέχνη, δεν είναι μια άλλη φύση, αλλά προέκταση του φυσικού λόγου. Το δικαίωμα 

της συναπόφασης με τον άλλον, με όλους τους άλλους ή με την πλειονότητα των 

μελών ενός συγκροτημένου κοινωνικού συνόλου για τη μορφή, τον τρόπο και το 

περιεχόμενο του συνεκτικού κοινωνικού κέντρου. Αυτό το δικαίωμα αναλύεται ως 

κοινωνική πραγμάτωση της ατομικής ελευθερίας για την ύπαρξη, ζωή και ανάπτυξη 

του ατόμου μέσα σε πολίτευμα ελεύθερο, που επιδιώκει δηλαδή το κοινό καλό, το 

κοινό συμφέρον, την προαγωγή, προάσπιση και καταξίωση του κοινού λόγου. Ο 

πολίτης είναι, κατά κάποιον τρόπο, η πραγμάτωση της ελευθερίας του ατόμου ή η 

θέση του λόγου ως κοινωνικής πραγματικότητας για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων 

του ανθρώπινου είδους. 

 

Locke John 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ στον John Locke, ο οποίος θεωρείται ένας από 

τους σημαντικότερους φιλοσόφους του διαφωτισμού και θεμελιωτής των φυσικών 

δικαιωμάτων στο νεότερο κόσμο. Οι θέσεις του άσκησαν αποφασιστική επίδραση 

στα ριζοσπαστικά κινήματα της εποχής του και υπήρξε ο θεωρητικός των κλασσικών 

διακηρύξεων. Από την αρχή της πραγματείας του Locke, οι έννοιες των φυσικών 

δικαιωμάτων, ιδιαίτερα της ιδιοκτησίας και του φυσικού νόμου θεωρούνται 

δεδομένες. Πρόκειται για την κατάσταση της ισότητας και της ελευθερίας20. Είναι 

λοιπόν μια κατάσταση ελευθερίας, αλλά όχι κατάχρησής της, αν και είναι απολιτική, 

                                                 
20 «Είναι μια κατάσταση απόλυτης ελευθερίας στον καθορισμό των πράξεων και στη διάθεση 
των υπαρχόντων και των προσώπων τους, μέσα στα όρια του φυσικού νόμου… είναι επίσης 
κατάσταση ισότητας, όπου κάθε εξουσία και δικαιοδοσία είναι αμοιβαία και κανείς δε 
διαθέτει περισσότερη από οποιονδήποτε άλλο»,  Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, ΙΙ, 
§4, σελ. 83. 
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δεν στερείται ηθικής, καθώς δε φτάνουμε στην ασυδοσία γιατί διευθύνεται από το 

φυσικό νόμο που δεσμεύει τους πάντες και διδάσκει ότι εφόσον όλοι είναι ίσοι και 

ανεξάρτητοι, κανείς δεν πρέπει να προξενεί βλάβη στη ζωή, στην ελευθερία και στα 

υπάρχοντα του άλλου. Παράλληλα ο καθένας είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τον 

εαυτό του και να μην εγκαταλείπει οικειοθελώς τη ζωή του και όταν μπορεί να 

συμβάλλει στη συντήρηση των άλλων ανθρώπων. 

Η ζωή, η υγεία, η ελευθερία και η ιδιοκτησία αποτελούν επιταγές του φυσικού 

νόμου και νοούνται ως υποχρεώσεις μόνο αναφορικά με τους άλλους, και αποτελούν 

θεϊκή δωρεά. Γι αυτό και δεν παραχωρούνται, απλώς διασφαλίζονται από την 

πολιτεία και με αυτήν την έννοια είναι φυσικά, προ-πολιτειακά δικαιώματα. Όπως 

μας διευκρινίζει ο Locke, «η εξουσία της κοινωνίας ή η νομοθετική εξουσία, που 

συγκροτούν οι ίδιοι δεν μπορεί ποτέ να υποτεθεί ότι εκτείνεται πέραν του κοινοί 

καλού· αλλά υποχρεούται να διασφαλίσει την ιδιοκτησία καθενός προνοώντας για 

την περιστολή των τριών παραπάνω ελαττωμάτων, που καθιστούσαν τη φυσική 

κατάσταση τόσο επισφαλή και άβολη»21. Ο γνώμονας του κοινού συμφέροντος και η 

ικανότητα ορθής κρίσης επί των διαφορών αντιδιαστέλλουν τη φυσική κατάσταση 

από την ευνομούμενη κοινωνία. Ως δημιούργημα του Θεού, κανείς δεν έχει δικαίωμα 

να καταπατεί τα δικαιώματα των άλλων, αλλά πρέπει να συμπεριφέρεται έτσι ώστε 

να τηρείται ο φυσικός νόμος που αποσκοπεί στην ειρήνη, και την προστασία της 

ανθρωπότητας. Στη φυσική κατάσταση ο νόμος είναι στα χέρια όλων των ανθρώπων 

που έχουν το δικαίωμα να τιμωρούν όσους τον καταπατούν22. Όμως επειδή κάποια 

αυθαιρεσία και υπέρβαση είναι αναπόφευκτες, η πολιτική διακυβέρνηση είναι η 

σωστή λύση αλλά όχι όμως και η απόλυτη μοναρχία γιατί και ο μονάρχης είναι και 

αυτός άνθρωπος . 

Ο φυσικός νόμος είναι ένας κανόνας ηθικής συμπεριφοράς που δίνεται από το 

Θεό στον άνθρωπο μέσω του «φωτός» της φύσης, δηλαδή της λογικής που 

προέρχεται από την αισθητηριακή εμπειρία και που δεν έχει ως στάση του το ιδιωτικό 

συμφέρον. Ο φυσικός νόμος είναι αμετάβλητος κανόνας δικαίου που έχει ως θεμέλιο 

του την ανθρώπινη φύση και καθώς προέρχεται από τον ορθό λόγο, επιβάλλεται 

εξίσου σε όλους τους ανθρώπους. Το ζήτημα όμως που απασχολεί το Locke είναι η 

                                                 
21 Βλ. J. Locke, Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, ΙΙ, § 31, σελ. 183 
22 «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να τιμωρήσει τους παραβάτες του νόμου της φύσης στο 
βαθμό που αυτό θα εμποδίζει την παράβασή του», Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, ΙΙ, 
§ 7, σελ. 85. 
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πρόσβαση του ανθρώπινου πνεύματος σε αυτόν. Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος 

γνωρίζει το φυσικό νόμο διαμέσω του «φωτός» και αυτό το «φως» είναι η λογική23 

διαμέσω της αισθητηριακής εμπειρίας. Γνωρίζει δηλαδή τα γνωστά φυσικά 

αντικείμενα και προχωράει στα άγνωστα, δηλαδή στον Θεό και φτάνει στον καθολικό 

φυσικό νόμο που δίνεται από το Θεό. Ο φυσικός νόμος εμφανίζεται σαν τις 

προκείμενες μιας ηθικής και α) προστάζει τη χρήση του λόγου, β)υπαγορεύει την 

καθολική υποχρέωση της αυτοσυντήρησης, γ) υπαγορεύει το καθήκον της κοινωνικής 

ζωής. Εάν κάποιος εμποδίσει τα άτομα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, ο φυσικός 

νόμος τους επιτρέπει και μάλιστα τους προστάζει να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για 

την αυτοσυντήρησή τους. «Ο νόμος της φύσης που επιτάσσει την ειρήνη και 

συντήρηση όλης της ανθρωπότητας, η εφαρμογή του νόμου της φύσης επαφίεται, σ’ 

αυτή την κατάσταση, στα χέρια του καθενός»24. 

Ένα από τα σημαντικότερα φυσικά δικαιώματα το οποίο θεμελιώνει και 

υπερασπίζεται ο Locke είναι εκείνο της ιδιοκτησίας. Το φυσικό δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία είναι παρεπόμενο του θεμελιώδους δικαιώματος της αυτοσυντήρησης. 

Αφετηρία της θεωρίας της ιδιοκτησίας είναι ο ισχυρισμός «ότι ο Θεός έδωσε στην 

ανθρωπότητα από κοινού, και αυτό χωρίς οποιαδήποτε ρητή σύμβαση μεταξύ των 

κοινών χρηστών»25 ένα φυσικό δικαίωμα ιδιοκτησίας26. Ο Θεός τους έδωσε επίσης 

και τη λογική για να κάνουν χρήση του κόσμου για μια καλύτερη και ανετότερη ζωή. 

Αν και όλα τα αυτοφυή αγαθά της γης ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα και τα 

απολαμβάνουν όλοι, πρέπει αναγκαία να υπάρχει ένας τρόπος, μιας και δόθηκαν για 

τη χρήση των ανθρώπων, κάποιος να τα οικειοποιηθεί πριν γίνουν χρήσιμα και 

ευεργετικά στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο μόνος έντιμος τρόπος να ιδιοποιείται 

κανείς τα πράγματα είναι η εργασία του. 

Η φύση έχει θέσει ένα μέτρο ιδιοκτησίας, υπάρχουν περιορισμοί του φυσικού 

νόμου ως προς το τι μπορεί να ιδιοποιείται ο άνθρωπος. Καθένας μπορεί να 

ιδιοποιείται με το μόχθο του όσα του είναι αναγκαία και χρήσιμα για την 

αυτοσυντήρησή του. Αν έχει περισσότερα από όσα μπορεί να χρησιμοποιήσει από 

                                                 
23 «Η φυσική κατάσταση διευθύνεται από τον φυσικό νόμο, που δεσμεύει τους πάντες· και ο 
Λόγος, που ταυτίζεται με αυτόν τον νόμο, διδάσκει κάθε άνθρωπο, εφόσον θελήσει να τον 
συμβουλευτεί, ότι αφού όλοι είναι ίσοι και ανεξάρτητοι, κανείς δεν πρέπει να προξενεί βλάβη 
στη ζωή, στην υγεία, στην ελευθερία και στα υπάρχοντα του άλλου», Δεύτερη πραγματεία 
περί κυβερνήσεως, ΙΙ, § 6, σελ. 84. 
24 Βλ. J.Locke,  Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, ΙΙ, § 7, σελ. 85 
25 Βλ. J. Locke, Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, V, § 25, σελ. 103 
26 Βλ. The Lockean Theory of Rights, σελ. 255. 
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ένα άλφα είδος πραγμάτων και λιγότερα από ένα βήτα είδος πραγμάτων, μπορεί να 

κάνει το είδος άλφα χρήσιμο γι αυτόν, ανταλλάσσοντας το με πράγματα του είδους 

βήτα. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να ιδιοποιηθεί πράγματα τα οποία με την 

ιδιοποίησή τους, από μέρους τους θα έπαυαν να είναι χρήσιμα, μπορεί α ιδιοποιείται 

τόσα, όσα μπορεί να χρησιμοποιήσει προς βιοτικό του όφελος προτού καταστραφούν.  

Η φυσική κατάσταση είναι μια κατάσταση ειρήνης και φυσικής ελευθερίας 

κάτω από το φυσικό νόμο που είναι ο νόμος της λογικής δοσμένος από το Θεό. 

Σύμφωνα με τις επιταγές του, κανείς δεν μπορεί να παραβιάζει τα θεμελιώδη 

δικαιώματα του άλλου. Επειδή ωστόσο κανείς δεν είναι εντεταλμένος να επιβάλλει 

την τήρηση του νόμου αυτή, η σύγχυση και η αναστάτωση είναι αναπόφευκτες και 

είναι επιτακτική  η ανάγκη συγκρότησης της πολιτικής κοινωνίας. Η πολιτεία αυτή 

εγκαθιδρύεται με ένα είδος κοινωνικού συμβολαίου κατά το οποίο όμως οι άνθρωποι 

διατηρούν τα φυσικά τους δικαιώματα και μάλιστα το δικαίωμα της ιδιοκτησίας που 

είναι προ-πολιτειακό. Κάθε άτομο όμως συμφωνεί να παραχωρήσει στην κοινότητα 

το δικαίωμα της επιβολής του φυσικού νόμου για τη διατήρηση της ελευθερίας και 

της ιδιοκτησίας του. Έτσι τα φυσικά δικαιώματα περιορίζουν την εξουσία της 

κοινότητας. 

Ο Locke παρέχει και μια ιστορική υποστήριξη του κοινωνικού συμβολαίου ως 

γεγονότος που επιτρέπει την ανάπτυξη της συμβολαιϊκής θεωρίας μαζί με την 

κοινωνική ανάπτυξη, χωρίς να χάνεται ο δεσμευτικός χαρακτήρας. Ο Locke μας δίνει 

κάποια στοιχεία κοινωνικού συμβολαίου. Σύμφωνα λοιπόν με το Locke, οι άνθρωποι 

που ζούσαν ως έλλογα και ελεύθερα άτομα σύμφωνα με τις αρχές του φυσικού 

νόμου, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της φυσικής κατάστασης, αποφασίζουν να 

ιδρύσουν μια νέα και τεχνητή κοινότητα27,28,29.  

                                                 
27 «Για να κατανοήσουμε σωστά το χαρακτήρα της πολιτικής εξουσίας και να την 
συναγάγουμε από την απαρχή της, πρέπει να εξετάσουμε τη φυσική κατάσταση όλων των 
ανθρώπων…τα άτομα είναι μεταξύ τους ίσα και απαλλαγμένα από σχέσεις υποταγής και 
υποδούλωσης, εκτός αν ο αφέντης και κύριος όλων αυτών, με κάποια ολοφάνερη εκδήλωση 
της βούλησής του, αναδείξει κάποιον πάνω από τους άλλους και του απονείμει με πρόδηλη 
και σαφή παροχή αδιαμφισβήτητο δικαίωμα επιβολής και κυριαρχίας», J.Locke, Δεύτερη 
πραγματεία περί κυβερνήσεως, ΙΙ, § 4, σελ. 83. 
28 «Ο μόνος τρόπος με τον οποίο οιοσδήποτε απεκδύεται της φυσικής του ελευθερίας και 
αναδέχεται τα δεσμά της πολιτικής κοινωνίας, είναι η σύναψη συμφωνίας με άλλους 
ανθρώπους για να συνενωθούν και να συμπήξουν μια κοινότητα, ούτως ώστε να 
κατορθώσουν να ζουν με άνεση, ασφάλεια και ειρήνη αναμεταξύ τους, έχοντας εξασφαλίσει 
την απόλαυση των ιδιοκτησιών του και μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι όσων δε μετέχουν στην 
κοινότητά τους», J.Locke, Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως,VIII, § 95, σελ. 157. 
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Σύμφωνα με το Locke λοιπόν, το κοινωνικό συμβόλαιο είναι μια συμβατική 

πράξη εκ μέρους ελεύθερων και ίσων ατόμων που ενεργούν ενσυνείδητα και 

αποσκοπούν σε κοινούς σκοπούς. Παράλληλα εντοπίζεται μια ευδιάκριτη διαφορά 

ανάμεσα στη φυσική κατάσταση και τη θέσπιση της κοινωνίας. Γίνεται κατανοητό 

πως ο Locke θεωρεί ότι αφού όλοι οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως ελεύθεροι, ο μόνος 

τρόπος σύστασης της πολιτείας είναι η σύσταση δια συναινέσεως. Η συναίνεση 

θεωρεί ότι παρέχεται σε μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία πολλοί άνθρωποι 

μαζί συγκροτούν μια κοινωνία που θα τους εξασφαλίσει την ειρήνη και την 

προστασία τους.  

Χαρακτηριστικό της όλης διαδικασίας είναι πάντως ότι θεμελιώνεται 

ξεκινώντας από την ελευθερία και τη συναίνεση των ανθρώπων να εγκαταλείψουν 

όπως είπαμε, τη φυσική κατάσταση για να δεχθούν τις δεσμεύσεις της πολιτικής 

κοινωνίας που κατοχυρώνουν την ελευθερία τους στις νέες συνθήκες. Το κανονιστικό 

πλαίσιο ελευθερίας των ανθρώπων φανερώνεται στην πολιτική κοινωνία και είναι 

όρος διεξαγωγής ψηφοφοριών και λήψης αποφάσεων. Κατά συνέπεια το πρωταρχικό 

συμβόλαιο είναι δυνατόν να γίνει κατανοητό ως ρητή συναίνεση να λαμβάνονται οι 

πολιτικές αποφάσεις κατά πλειοψηφία σε ένα κανονιστικό συνταγματικό πλαίσιο που 

κατοχυρώνει την ελευθερία, την πολιτική ισότητα και τα δικαιώματα στην ιδιοκτησία 

των ατόμων. 

Εφόσον η σύνταξη της κοινωνίας επιτυγχάνεται με βάση την αναγνώριση του 

αξιακού πλέγματος της ελευθερίας και της ισότητας, παρέχεται στα άτομα η 

δυνατότητα να προκαλούν την ενεργοποίηση των δύο ανώτερων δικαιωμάτων με 

άλλη μορφή. Η πολιτική κοινωνία συγκροτείται βάσει της εξουσίας που έχει να 

διασφαλίζει την ιδιοκτησία, και για να το πετύχει αυτό, να τιμωρεί τις παραβιάσεις 

εκείνων που είναι ενταγμένοι στην κοινωνία αυτή. Με την έννοια αυτή, «εκεί μόνο 

υπάρχει πολιτική εξουσία, όπου το καθένα από τα μέλη έχει παραιτηθεί από αυτή τη 

φυσική εξουσία και την έχει εναποθέσει στα χέρια της κοινότητας σε όλες τις 

περιπτώσεις που δεν το αποκλείουν από το να προσφεύγει στην προστασία του νόμου 

και εγκαθιδρύθηκε από αυτήν»30.  

                                                                                                                                            
29 «Εκείνο που αρχίζει και ουσιαστικά συνιστά κάθε πολιτική κοινωνία δεν είναι τίποτα άλλο 
από τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας κάποιου αριθμού ατόμων να συνενωθούν σε μια τέτοια 
κοινωνία», J. Locke,Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως,VIII, § 99, σελ. 159. 
30 Βλ. J.Locke, Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, VII, § 87, σελ. 148 
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Κύριος σκοπός λοιπόν της συνένωσης των ανθρώπων σε πολιτικές κοινότητες 

και της υποταγής τους σε κυβερνήσεις είναι η διαφύλαξη της ιδιοκτησίας τους, καθώς 

η φυσική κατάσταση είναι αβέβαιη και διαρκώς εκτεθειμένη στις προσβολές των 

άλλων και παράλληλα η οριοθέτηση του δικαίου και η απόδοση δικαιοσύνης είναι σε 

αυτή την κατάσταση ανασφαλείς και αβέβαιες. Η ιδέα της προσφυγής του κάθε 

μέλους της κοινότητας στο θεσμοθετημένο δίκαιο έχει κεντρική σημασία και όταν 

αυτή δεν υλοποιείται καθώς οι εξουσίες απορροφούνται από τον ηγεμόνα και οι 

εντολές του βλάπτουν, οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή της βιαίας 

υπαγωγής τους σε μια κατάσταση δουλείας. Οι άνθρωποι μπαίνοντας στην πολιτική 

κοινωνία δεν απεμπολούν τα φυσικά δικαιώματά τους31, της ελευθερίας και της 

ισότητας, και οι συγκρούσεις που θα προκληθούν με την αντιπαράθεσή τους με τον 

ηγεμόνα δε θα έχουν το χαρακτήρα του εμφυλίου πολέμου. Σύμφωνα λοιπόν με το 

Locke, ο νόμος επιτάσσει την ισότητα και την ανεξαρτησία των ανθρώπων και 

κανένας δεν μπορεί να βλάψει ή να σφετεριστεί τα υπάρχοντα των άλλων, τη ζωή και 

την υγεία τους32.  

Οι επιταγές όμως του νόμου διαφέρουν από τη φιλοσοφία του Spinoza και 

έχουν καθαρά αξιολογικό και όχι οντολογικό χαρακτήρα. Τα δικαιώματα του 

ανθρώπου είναι αντικειμενικά και αυθύπαρκτα, ενώ η αλλοίωσή τους προέρχεται από 

την απόλυτη κυριαρχία του μονάρχη που μετατρέπει τον πολίτη σε υπήκοο 

υποχρεώσεων, χωρίς δικαιώματα. Η αλλοτρίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι 

αποτέλεσμα άνισων πολιτικών σχέσεων που μετατρέπουν τη φυσική αρμονία και 

ισότητα σε εμπόλεμη κατάσταση. 

 

Jean Jacques Rousseau 

Η πρώτη κρίση του πνεύματος του νεότερου φυσικού δικαίου εμφανίστηκε 

στη σκέψη του Jean Jacques Rousseau. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι μόνο διαμέσω της 

αποδοχής της μοίρας του μοντέρνου ανθρώπου ο Rousseau οδηγήθηκε πίσω στην 

αρχαιότητα. Καταφεύγοντας από τον Hobbes, το Locke ή τους εγκυκλοπαιδιστές 

στον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη ή τον Πλούταρχο, απέβαλε σημαντικά στοιχεία της 

κλασσικής σκέψης, τα οποία οι μοντέρνοι προκάτοχοί του εξακολούθησαν να 

διατηρούν. Στον Hobbes ο Λόγος33, χρησιμοποιώντας την εξουσία του, είχε 

                                                 
31 Βλ. Rights, justice, and the bounds of liberty, σελ. 153. 
32 Βλ. Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, σελ. 73. 
33 Εδώ εννοείται η λογική. 
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απελευθερώσει το πάθος. Ο Λόγος συνέχισε να κυβερνά αν και μόνο από μακριά. 

Στον Rousseau το πάθος πήρε το ίδιο την πρωτοβουλία και επαναστάτησε 

σφετεριζόμενο τη θέση του Λόγου και αρνούμενο το παρελθόν του, άρχισε να εκδίδει 

ετυμηγορίες, με αυστηρούς τόνους κοινωνικής αρετής, σχετικά με τις φαυλότητες του 

Λόγου34. 

Ο Rousseau χτύπησε το μοντέρνο πνεύμα εν ονόματι δύο κλασσικών ιδεών: 

της ιδέας της πόλης και της αρετής, από τη μια μεριά, και της ιδέας της φύσης από 

την άλλη35. Το εμπόριο, το χρήμα, ο διαφωτισμός, η απελευθέρωση της αποκτητικής 

τάσης, η πολυτέλεια και η πίστη στην παντοδυναμία της νομοθεσίας αποτελούν 

χαρακτηριστικά του μοντέρνου κράτους, ανεξάρτητα αν αυτό είναι απόλυτη 

μοναρχία ή αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Τα ήθη και η αρετή βρίσκουν εστία στην 

πόλη. Το μοντέρνο κράτος παρουσιάζεται ως μία τεχνητή ένωση, η οποία γεννιέται 

διαμέσω μιας σύμβασης, και η οποία θεραπεύει τις ατέλειες της φυσικής κατάστασης. 

Γεννιέται λοιπόν το ερώτημα εάν η φυσική κατάσταση είναι ή όχι προτιμότερη από 

την πολιτική κοινωνία. Ο Rousseau πρότεινε την επιστροφή στη φυσική κατάσταση, 

την επιστροφή στη φύση, από ένα κόσμο πλαστό και συμβατικό. Σε ολόκληρη τη 

σταδιοδρομία του, ουδέποτε αρκέστηκε να ζητήσει απλά την επιστροφή από το 

μοντέρνο κράτος στην κλασσική πόλη. Την ίδια σχεδόν στιγμή ζητούσε την 

επιστροφή από την ίδια την κλασσική πόλη στον άνθρωπο της φύσης, στον «πολιτικό 

άγριο». Υπάρχει βέβαια μια αντίφαση ανάμεσα στην επιστροφή στην κλασσική πόλη 

και στην επιστροφή στη φυσική κατάσταση. Η αντίφαση αυτή αποτελεί την ουσία της 

σκέψης του Rousseau, που παρουσιάζει το συγκεχυμένο θέαμα ενός ανθρώπου που 

πηγαινοέρχεται διαρκώς ανάμεσα σε δύο διαμετρικά αντίθετες θέσεις. Τη μια στιγμή 

υπερασπίζεται με θέρμη τα δικαιώματα του ατόμου ή τα δικαιώματα του αισθήματος 

εναντίον κάθε περιορισμού και κάθε εξουσίας. Αμέσως μετά, με την ίδια θέρμη 

αξιώνει την πλήρη υποταγή του ατόμου στην κοινωνία ή στο κράτος και εγκρίνει την 

πιο αυστηρή ηθική ή κοινωνική πειθαρχία. 

Συνεχίζοντας, μιας και ο Rousseau θεωρούσε ότι αρετή και ελεύθερη 

κοινωνία αποτελούν ενότητα, μπορούσε να αποδείξει ότι επιστήμη και αρετή είναι 

ασυμβίβαστες, αποδεικνύοντας ότι επιστήμη και ελεύθερη κοινωνία δε 

συμβιβάζονται. Η πολιτική κοινωνία είναι ουσιαστικά μια «κλειστή κοινωνία». Η 

                                                 
34 Βλ. Φυσικό δίκαιο και ιστορία, σελ. 301. 
35 «Οι αρχαίοι πολιτικοί μιλούσαν διαρκώς για τα ήθη και την αρετή· οι δικοί μας δε μιλούν 
παρά για εμπόριο και χρήμα». 
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πολιτική κοινωνία μπορεί να είναι υγιής μόνο αν έχει δικό της χαρακτήρα, κι αυτό 

απαιτεί να παράγεται ή να «εκτρέφεται» η ατομικότητά της μέσω εθνικών και 

αποκλειστικών θεσμών36. Η πολιτική κοινωνία απαιτεί συμμόρφωση, δηλαδή το 

μετασχηματισμό του ανθρώπου ως φυσικού όντος σε πολίτη. Τελικά, η ελεύθερη 

κοινωνία γεννιέται με την αντικατάσταση της φυσικής ανισότητας από τη συμβατική 

ισότητα. Ωστόσο, η επιστήμη η ίδια απαιτεί την καλλιέργεια ατομικών, προσωπικών 

ταλέντων, δηλαδή της φυσικής ανισότητας. Η ενθάρρυνση της ανισότητας είναι τόσο 

χαρακτηριστική για την επιστήμη, που κάποιος θα δικαιολογούνταν να υποστηρίξει 

ότι το ενδιαφέρον για την ανωτερότητα ή η υπεροψία αποτελεί την πηγή της 

επιστήμης ή της φιλοσοφίας. Ο Rousseau λοιπόν υποστηρίζει κατά κάποιον τρόπο, 

ότι η επιστήμη ή η φιλοσοφία δεν είναι συμβατές με την ελεύθερη κοινωνία και 

συνεπώς με την αρετή. 

Για τον Rousseau η επιστήμη είναι κακή για μια καλή κοινωνία και καλή για 

μια κακή κοινωνία. Σε μια διεφθαρμένη κοινωνία37, σε μια κοινωνία που διοικείται 

δεσποτικά, η επίθεση εναντίον όλων των καθιερωμένων πίστεων ή προλήψεων είναι 

θεμιτή μιας και η κοινωνική ηθική δεν μπορεί να γίνει χειρότερη από όσο ήδη είναι. 

Σε μια τέτοια κοινωνία μόνο η επιστήμη μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο ένα 

θεραπευτικό μέσο: η εξέταση των θεμελίων της κοινωνίας μπορεί να οδηγήσει στην 

ανακάλυψη των φαρμάκων ενάντια στις επικρατούσες καταχρήσεις. Ο Rousseau 

έγραφε βέβαια λαμβάνοντας υπόψη του και τις ανάγκες μιας καλής κοινωνίας, μιας 

κοινωνίας τελειότερης από όσες είχαν υπάρξει προηγουμένως, και που μπορούσε να 

εγκαθιδρυθεί μετά την «επανάσταση». Μόνο η φιλοσοφία μπορεί να δώσει μια τέτοια 

λύση, και επομένως η φιλοσοφία δεν μπορεί να είναι καλή μόνο για μια κακή 

κοινωνία, αλλά είναι απαραίτητη για την εμφάνιση της άριστης κοινωνίας. 

Επιπρόσθετα, η επιστήμη είναι καλή για τα «άτομα», δηλαδή για «μερικές 

μεγάλες ιδιοφυΐες» ή για «μερικά προνομιούχα πνεύματα» ή για «τους λιγοστούς 

αληθινούς φιλοσόφους», αλλά κακή για «τους λαούς» ή «το κοινό» ή τους «κοινούς 

ανθρώπους». Η διάδοση της επιστημονικής γνώσης είναι καταστρεπτική όχι μόνο για 

την κοινωνία, αλλά και για την ίδια την επιστήμη ή τη φιλοσοφία, μιας και με την 

εκλαΐκευση η επιστήμη εκφυλίζεται σε γνώμη, δηλαδή ο αγώνας εναντίον της 

πρόληψης μετατρέπεται ο ίδιος σε πρόληψη. Η επιστήμη πρέπει να παραμείνει 

αποκλειστικό δικαίωμα μιας μικρής μειονότητας, να μένει απόκρυφη από τον κοινό 
                                                 
36 Για παράδειγμα, « Η φιλοσοφία του κάθε λαού ελάχιστα ταιριάζει σε ένα άλλο λαό». 
37 Βλ. Ιστορία των πολιτικών θεωριών, σελ. 634. 
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άνθρωπο. Όμως, σε μια διεφθαρμένη κοινωνία, όπως αυτή του Rousseau, η διάδοση 

της φιλοσοφικής γνώσης δεν μπορεί πλέον να είναι επιβλαβής. Κι όταν απορρίπτει 

την επιστήμη ως απολύτως κακή, μιλά με το ύφος ενός κοινού ανθρώπου 

απευθυνόμενου σε κοινούς ανθρώπους. Υπαινίσσεται όμως ότι όχι μόνο δεν είναι 

κοινός άνθρωπος, αλλά είναι φιλόσοφος, ο οποίος απλώς εμφανίζεται ως κοινός 

άνθρωπος, και ότι όχι μόνο δεν απευθύνεται τελικά στο «απλό κοινό», αλλά σε όσους 

δεν έχουν υποδουλωθεί στις γνώμες του καιρού τους, της χώρας ή της κοινωνίας 

τους. Αυτό που κάνει ο Rousseau είναι ουσιαστικά να επιβεβαιώσει την 

αποφασιστική σημασία της φυσικής ανισότητας των ανθρώπων ως προς τα 

πνευματικά χαρίσματα και εύλογα αντιτίθεται στις ιδέες του Διαφωτισμού. Από τη 

στιγμή όμως που ο Rousseau καταπιάνεται από την κλασσική αντίληψη υποτάσσεται 

και πάλι στις δυνάμεις εκείνες από τις οποίες προσπαθούσε να απελευθερωθεί. Ο 

ίδιος λόγος που τον αναγκάζει να καταφεύγει από την πολιτική κοινωνία στη φύση, 

τον αναγκάζει να καταφεύγει από τη φιλοσοφία και την επιστήμη στη φύση.  

Οι πραγματικοί τώρα φιλόσοφοι εκπληρώνουν την απολύτως αναγκαία 

αποστολή να αποτελούν τους φύλακες της αρετής ή της ελεύθερης κοινωνίας, όντας 

οι διδάσκαλοι του γένους, κάτι που τους δίνει το δικαίωμα, αυτοί και μόνο αυτοί να 

μπορούν να διαφωτίζουν τους λαούς σχετικά με τα καθήκοντά τους και τον ακριβή 

χαρακτήρα της σωστής κοινωνίας. Η θεωρητική επιστήμη, η οποία δε βρίσκεται από 

τη φύση της στην υπηρεσία της αρετής και είναι ως εκ τούτου κακή, πρέπει να τεθεί 

στην υπηρεσία της αρετής για να γίνει καλή. Ωστόσο μπορεί να γίνει καλή μόνο αν η 

μελέτη της παραμείνει αποκλειστικά προνόμιο των ολίγων, οι οποίοι είναι 

προορισμένοι εκ φύσεως να καθοδηγούν τους λαούς. Τελικό όμως κριτήριο του 

Rousseau δεν είναι ο ενάρετος πολίτης, αλλά ο φυσικός άνθρωπος. Γι αυτόν, ο ίδιος ο 

φιλόσοφος πλησιάζει από ορισμένες απόψεις το φυσικό άνθρωπο περισσότερο από 

όσο τον πλησιάζει ο ενάρετος πολίτης. Εν ονόματι της φύσης ο Rousseau αμφισβητεί 

όχι μόνο τη φιλοσοφία, αλλά και την πόλη και την αρετή.  

Το φυσικό δίκαιο για το Rousseau δεν είναι ένας κώδικας ορθολογικών και 

απόλυτων επιταγών επιβαλλόμενος στην κοινωνία για την κατοχύρωση του ατόμου, 

όπως υποστήριζε ο Locke, αλλά μια κατηγορία θεσμική και αναγκαία της κοινωνικής 

ζωής για να υπάρξει το δίκαιο και η νομική λειτουργία του. Είναι ο λόγος της 

κοινότητας που εκφράζει τη σύνθεση του φυσικού και του σκεπτόμενου, του 

συμβατικού και αυθόρμητου και την αδιαίρετη αλληλοσύμπλεξη της υποταγής του 
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ετερόνομου και της αυτονομίας της ελευθερίας38. Τα ανθρώπινα δικαιώματα 

γεννιούνται μέσα στην κοινωνία και σε σχέση πάντα με τη γενική βούληση και το 

συνεκτικό ιστό της κοινότητας, γιατί εκεί όπου δεν υπάρχει κοινότητα υφίσταται και 

ανυπαρξία δικαίου. Για το Rousseau ο νόμος προηγείται της δικαιοσύνης και όχι η 

δικαιοσύνη του νόμου39. 

Παίρνει ως δεδομένο ότι, προκειμένου να θεμελιώσει κανείς το φυσικό 

δίκαιο, οφείλει να επιστρέψει στη φυσική κατάσταση. Κατά κάποιον τρόπο 

αποδέχεται τη συλλογιστική αφετηρία του Hobbes. Συμφωνεί λοιπόν με την επίθεση 

του Hobbes κατά της παραδοσιακής διδασκαλίας του φυσικού νόμου: ο φυσικός 

νόμος πρέπει να έχει τις ρίζες του σε αρχές προγενέστερες του Λόγου, δηλαδή στα 

πάθη, τα οποία δε χρειάζεται να είναι αποκλειστικά ανθρώπινα. Συμφωνεί παραπέρα 

με τον Hobbes, όταν ανακαλύπτει κι αυτός την αρχή του φυσικού νόμου στο 

δικαίωμα της αυτοσυντήρησης, το οποίο συνεπάγεται το δικαίωμα του καθενός να 

είναι ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει ποια είναι τα κατάλληλα μέσα για την 

αυτοσυντήρησή του. Και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι «ζώο», το οποίο φοβάται, και 

ψάχνει απεγνωσμένα την ασφάλεια, ψάχνει να εγκαθιδρύσει το δικαίωμα της 

αυτοσυντήρησης40. 

Ο Rousseau αποκλίνει από τον Hobbes για τους ίδιους λόγους που αποκλίνει 

από όλους τους προηγούμενους πολιτικούς φιλοσόφους. Καταρχήν, όλοι οι 

φιλόσοφοι, όσοι τουλάχιστον εξέτασαν τα θεμέλια της κοινωνίας, ένιωσαν την 

ανάγκη να ανατρέξουν στη φυσική κατάσταση, κανένας τους όμως δεν έφτασε ως 

εκεί.. Όλοι  τους περιέγραψαν τον πολιτισμένο άνθρωπο, ισχυριζόμενοι ότι 

περιγράφουν το φυσικό άνθρωπο ή τον άνθρωπο στην κατάσταση της φύσης. Οι 

προγενέστεροι του Rousseau προσπαθούσαν να ορίσουν τον χαρακτήρα του φυσικού 

ανθρώπου παρατηρώντας τον άνθρωπο όπως είναι σήμερα. Η μεθόδευση αυτή ήταν 

δικαιολογημένη εφόσον θεωρούνταν ότι ο άνθρωπος είναι φύσει κοινωνικός. 

Κάνοντας κάποιος αυτήν την υπόθεση μπορούσε να σύρει τη διαχωριστική γραμμή 

μεταξύ φυσικού και θετικού ή συμβατικού ταυτίζοντας το συμβατικό με ότι είναι 

φανερά καθιερωμένο από τη σύμβαση. Τα φυσικά δικαιώματα όμως δεν εξαλείφονται 

στην πολιτική κοινωνία, αλλά μετεξελίσσονται και τροποποιούν της έκφρασή τους. 

Αυτός ο διαχωρισμός του φυσικού δικαίου είναι που δίνει τη δυνατότητα στο 

                                                 
38 Βλ. Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, σελ. 76. 
39 Βλ. J.J. Rousseau, Χειρόγραφο της Γενεύης, βιβ. ΙΙ, κεφ 4, Pleiade, Παρίσι  1964. 
40 Βλ. Ιστορία των πολιτικών θεωριών, σελ. 633. 
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Rousseau να υπερασπίσει την έννοια της ελευθερίας ενάντια στη λογική της 

βουλητικής υποταγής και του δικαίου της κατάκτησης των Grotius και Pufendorf. 

Στο Rousseau η ελευθερία αποτελεί αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα του 

ανθρώπου. Η άρνηση της ελευθερίας κάποιου ατόμου σημαίνει ταυτόχρονα και την 

άρνηση της ανθρώπινης του ιδιότητας. Περνώντας στη φυσική κατάσταση, για το 

Rousseau, η φυσική κατάσταση είναι η γνώση της φύσης του ανθρώπου και όχι η 

εκτίμηση των σχέσεων της σε μια ειδική κατάσταση. Ο φυσικός άνθρωπος δεν είναι 

σε αντιδιαστολή ο βάρβαρος με τον πολιτισμένο, ούτε ο πλεονεκτικός και άναρχος με 

τον επιβλεπόμενο πολίτη41, αλλά η ανθρώπινη φύση σε όλη της την απλότητα, χωρίς 

ηθικές και λογικές αξιολογήσεις, υπολογιστικές διεκδικήσεις και κακοπροαίρετη 

φιλαυτία. Είναι ένα ζώο που μπορεί όμως να οργανώσει τη ζωή του καλύτερα από τα 

υπόλοιπα ζώα. Δεν είναι μοναχικό και ανέμελο, προχωρεί σε επικίνδυνες πράξεις 

αλλά δε βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου. Ο άνθρωπος είναι το πεπερασμένο, 

έξυπνο και ελεύθερο ον που συνειδητοποιεί την ύπαρξή του με την αίσθηση και όχι 

με τη γνώση. Για το Rousseau, η διάκριση μεταξύ ζώου και ανθρώπου δεν είναι τόσο 

στη διάνοια, όσο στην αυτόβουλη και ελεύθερη ενέργεια. Ο άνθρωπος είναι η 

συνείδηση της ελευθερίας που αντιπροσωπεύει στην ουσία τη δυνατότητα της ψυχής 

να επιθυμεί και να επιλέγει42. 

Ο Rousseau αντιπροσωπεύει το φιλοσοφικό στοχασμό όπου η φύση του 

ανθρώπου είναι το κυρίαρχο θέμα των πολιτικών αναλύσεων και αναζητήσεων, αλλά 

ταυτόχρονα παύει να θεωρείται πρωταρχικό κριτήριο και κανονιστική δύναμη της 

πολιτικής έκφρασης και στη θέση του μπαίνει μια ενεργητική χαρακτηριστική αρχή 

του ατόμου, η ελευθερία. Από αυτή τη θεωρητική αντίθεση, ο Rousseau ανοίγει 

καινούριες δυνατότητες στην πολιτική σκέψη και πράξη43. Εγκαταλείπει την 

πρωτότυπη ιδέα του Κοινωνικού Συμβολαίου για τη σύσταση της κοινωνίας, και 

υιοθετεί την κλασική πρόταση της φιλοσοφίας του φυσικού δικαίου, σύμφωνα με την 

                                                 
41 Για παράδειγμα, το δίκαιο έχει τη δυνατότητα να επιβάλει τον καταναγκασμό και την 
υποχρεωτική συμπεριφορά χωρίς να εγκαθιδρύει τη σκλαβιά, τη δουλεία. Σκλαβιά και δίκαιο 
είναι δύο αλληλοαναιρούμενες έννοιες. 
42 Βλ. Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, σελ. 78. 
43 Από τη μια πλευρά η ιδέα της καταπιεσμένης και αλλοτριωμένης φύσης νομιμοποιεί την 
εξέγερση του ατόμου ενάντια στη διεφθαρμένη εξουσία, από την άλλη, επειδή ο άνθρωπος 
παύει να είναι φυσικό ον και γίνεται ελευθερία, μπορεί να αποφυσικοποιηθεί και να ζήσει 
κοινωνικά με την προϋπόθεση ότι πραγματώνεται η ελευθερία του. Η αντίθεση αυτή της 
πολιτικής φιλοσοφίας του Rousseau υπογραμμίζει τον καινούριο ορισμό του ανθρώπου: «η 
φύση του ανθρώπου είναι να μην έχει φύση, αλλά να είναι ελευθερία».  
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οποία η κοινωνικοποίηση του ατόμου επιτυγχάνεται από τον περιορισμό της φυσικής 

βίας. 

Στην αρχή του Κοινωνικού Συμβολαίου ο Rousseau μοιάζει να λέει ότι η 

γνώση της «ιστορικής» κατάστασης της φύσης είναι άσχετη από τη γνώση του 

φυσικού δικαίου. Επομένως, θα έλεγε κανείς πως η διδασκαλία του για τη φυσική 

κατάσταση δεν έχει άλλη αξία εκτός από το ότι έκανε ακόμα πιο ξεκάθαρη την 

ανάγκη να διατηρηθούν απολύτως διαχωρισμένες μεταξύ τους οι δύο εντελώς 

άσχετες έννοιες της φυσικής κατάστασης, η φυσική κατάσταση ως «αρχική 

κατάσταση του ανθρώπου»44 και η φυσική κατάσταση ως «η νομική θέση του 

ανθρώπου ως ανθρώπου»45. Σκοπός τώρα της δίκαιης και ορθής πολιτείας είναι η 

διαφύλαξη της ενότητας, της ολότητας και της αυτάρκειας του ατόμου, μέσα από την 

ταύτισή του με το όλον. Η καθολική βούληση είναι λοιπόν η συγκεκριμενοποίηση 

του φυσικού νόμου για να διατηρήσει ο άνθρωπος τα στοιχεία που έχει χάσει και 

όμως κατείχε παλαιότερα. Η έννοια του φυσικού νόμου στο Rousseau δεν προηγείται, 

αλλά έπεται, για να κατοχυρώσει και να εγγυηθεί τα δικαιώματα του ανθρώπου. Το 

Κοινωνικό Συμβόλαιο ουσιαστικά περιγράφει μια μορφή συνύπαρξης που το κάθε 

άτομο ενώνεται με το άλλο όχι καταναγκαστικά, αλλά υπακούοντας στον εαυτό του 

και παραμένοντας ταυτόχρονα αυτόνομο. Οι θεμελιώδεις όροι για τη νομιμοποίηση 

και τη λειτουργία ενός ανάλογου συστήματος είναι η ελευθερία και η ισότητα46. 

Για το Rousseau, ο περιορισμός των ανθρώπινων επιθυμιών επηρεάζεται όχι 

από τις ατελέσφορες αξιώσεις για την τελειοποίηση του ανθρώπου, αλλά από την 

αναγνώριση του ίδιου δικαιώματος που διεκδικεί κανείς για τον εαυτό του, και σε 

όλους τους άλλους. Όλοι οι άλλοι έχουν αναγκαστικά ένα πραγματικό συμφέρον 

στην αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, ενώ κανείς δεν έχει πραγματικό συμφέρον 

στην ανθρώπινη τελειοποίηση των άλλων. Όπως ανέφερα και παραπάνω, ο 

άνθρωπος, παρόλα αυτά, παραμένει ένα «ζώο» με πάθη και επιθυμίες. Στόχος όμως 

του ανθρώπου θα πρέπει να είναι η απόλυτη ανεξαρτησία, η απόλυτη ελευθερία του, 

επομένως ο Rousseau αρνείται να επιστρέψει στην αντίληψη του ανθρώπου ως 

κοινωνικού ζώου. Διατήρησε την ιδέα της φυσικής κατάστασης γιατί ένα τέτοιο 

                                                 
44 Και επομένως ως ένα γεγονός του παρελθόντος. 
45 Και επομένως ως αφαίρεση ή ως υπόθεση. 
46 Η ελευθερία και η ισότητα είναι οι προϋποθέσεις για να απομακρυνθεί κάθε δεσμός 
εξάρτησης μεταξύ των μελών του πολιτικού σώματος. Είναι όροι προφύλαξης της ατομικής 
ανεξαρτησίας που εγγυώνται στον πολίτη μια παρόμοια αυτοδυναμία σαν αυτή της φυσικής 
κατάστασης, χωρίς να αναιρούν τον αναγκαίο σεβασμό στην καθολική βούληση. 



 31

φυσικό πρότυπο τον ενδιέφερε ως κάτι που ευνοεί στον ύψιστο βαθμό την 

ανεξαρτησία του ατόμου. Η ελευθερία, άλλωστε,  είναι ανώτερο αγαθό από τη ζωή. 

Ουσιαστικά, ο Rousseau τείνει να ταυτίζει την ελευθερία με την αρετή ή με την 

αγαθότητα. Λέει ότι η ελευθερία είναι η υπακοή στο νόμο τον οποίο έχει θέσει κανείς 

στον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι όχι απλώς η υπακοή στο νόμο, αλλά και η ίδια η 

νομοθεσία πρέπει να έχει την πηγή της στο άτομο, ότι η ελευθερία δεν είναι τόσο η 

προϋπόθεση ή η συνέπεια της αρετής, παρά η αρετή η ίδια. Το να είναι κανείς 

ελεύθερος ή το να είναι ο εαυτός του σημαίνει να είναι καλός47.48 

 

Η πολιτική κοινωνία 

Ας περάσουμε τώρα λίγο στην έννοια της πολιτικής κοινωνίας. Η πηγή της 

πολιτικής κοινωνίας πρέπει να αναζητηθεί αποκλειστικά στην επιθυμία ή στο 

δικαίωμα της αυτοσυντήρησης, που δικαιολογεί το δικαίωμα στα μέσα που 

απαιτούνται για την αυτοσυντήρηση. Υπάρχει λοιπόν ένα δικαίωμα ιδιοποίησης, 

δηλαδή καθένας έχει εκ φύσεως το δικαίωμα να ιδιοποιείται ό,τι χρειάζεται από τους 

καρπούς της γης, μπορεί να αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα στο προϊόν της γης 

που έχει καλλιεργήσει με το μόχθο του. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο τώρα θα 

μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αυτοσυντήρηση του ατόμου αν δεν του επέτρεπε 

να παραμείνει ο κριτής του ποια μέσα χρειάζεται για την αυτοσυντήρησή του, όπως 

το να παραμείνει ελεύθερος όσο ελεύθερος ήταν και πριν. Από την άλλη, η φύση της 

πολιτικής κοινωνίας επιτάσσει να αντικατασταθεί η ιδιωτική απόφαση από τη 

δημόσια. Κι αυτό θα γίνει μέσω της νομοθέτησης.  

Η νομοθεσία από ολόκληρο το σώμα των πολιτών είναι το συμβατικό 

υποκατάστατο την φυσικής συμπόνιας που ανέφερα παραπάνω. Ο πολίτης είναι 

πράγματι λιγότερο ελεύθερος από τον άνθρωπο στη φυσική κατάσταση, εφόσον δεν 

μπορεί να ακολουθήσει την αμιγή ιδιωτική του απόφαση, αλλά είναι περισσότερο 

ελεύθερος από τον άνθρωπο στη φυσική κατάσταση, μιας και προστατεύεται από 

τους συντρόφους του. Ο πολίτης είναι εξίσου ελεύθερος με τον άνθρωπο στην αρχική 

φυσική κατάσταση, εφόσον με το να υπόκειται μόνο στο νόμο ή στην κοινή βούληση 

ή στη γενική βούληση, δεν υπόκειται στην ιδιωτική βούληση κανενός άλλου 

ανθρώπου. Η ελευθερία μέσα στην κοινωνία είναι δυνατή μόνο με την ολοκληρωτική 

υποταγή του καθενός, και της κυβέρνησης, στη βούληση μιας ελεύθερης κοινωνίας. 
                                                 
47 Αυτή είναι η μια έννοια της θέσης του Rousseau ότι ο άνθρωπος είναι φύσει καλός. 
48 Βλ. Φυσικό δίκαιο και ιστορία, σελ. 331. 
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Παραδίδοντας ο άνθρωπος όλα του τα δικαιώματα στην κοινωνία χάνει το δικαίωμα 

να προσφεύγει από τις ετυμηγορίες της κοινωνίας, δηλαδή από το θετικό δίκαιο, στο 

φυσικό δίκαιο: όλα τα δικαιώματα γίνονται κοινωνικά δικαιώματα. Η ελεύθερη 

κοινωνία στηρίζεται στην αφομοίωση του φυσικού δικαίου από το θετικό δίκαιο. Το 

φυσικό δίκαιο αφομοιώνεται νόμιμα από το θετικό δίκαιο μιας κοινωνίας που 

δομείται σύμφωνα με το φυσικό δίκαιο. 

Η αντίληψη ότι η καλή ζωή συνίσταται στην επιστροφή στη φυσική 

κατάσταση, αλλά στο επίπεδο της ανθρωπιάς, οδηγεί κατ’ ανάγκη στο πόρισμα ότι το 

άτομο διεκδικεί από την κοινωνία μια απόλυτη ελευθερία κενή από κάθε 

συγκεκριμένο ανθρώπινο περιεχόμενο. Το θεμελιώδες όμως αυτό μειονέκτημα της 

φυσικής κατάστασης ως στόχου της ανθρώπινης φιλοδοξίας, αποτελούσε στα μάτια 

του Rousseau την πλήρη της δικαίωση, η ασάφεια ακριβώς της φυσικής κατάστασης 

ως στόχου της ανθρώπινης φιλοδοξίας καθιστά την κατάσταση αυτή ένα ιδανικό 

«όχημα» της ελευθερίας. Η ιδέα μιας επιστροφής στη φυσική κατάσταση αποτελούσε 

την ιδανική βάση για να αξιωθεί από την κοινωνία μια ελευθερία που δεν είναι 

ελευθερία για κάτι συγκεκριμένο, αλλά ήταν η ιδανική βάση για μια προσφυγή, από 

την κοινωνία, σε κάτι αόριστο και μη προσδιορίσιμο, σε μια απόλυτη, μη 

εξαγοράσιμη και αδικαίωτη ιερότητα του ατόμου ως ατόμου49. Ο Rousseau όμως 

ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους οπαδούς της συγκεκριμένης ιδέας από το γεγονός ότι 

εξακολουθούσε να βλέπει καθαρά την ασυμμετρία ανάμεσα σε αυτή την αόριστη και 

μη προσδιορίσιμη ελευθερία και στις απαιτήσεις της πολιτικής κοινωνίας. 

Στη θέση που οι προγενέστεροι φιλόσοφοι τοποθετούσαν τα φυσικά 

δικαιώματα του ανθρώπου, ο Rousseau δίνει προτεραιότητα στα πολιτικά 

δικαιώματα, όπως αυτά αναφέρονται στη διακήρυξη του 1789. Για το Rousseau, τα 

δικαιώματα του πολίτη είναι οι βάσεις της καθολικής βούλησης, που αντικαθιστούν 

τη φυσική ελευθερία με τον καθορισμό των σχέσεων του πολίτη με το νόμο. Ο 

βολονταρισμός του Rousseau που διαχωρίζει τη συνάφεια λόγου και φύσης, 

καταλήγει σε περιορισμό των δικαιωμάτων μέσα από την υπεροχή της καθολικής 

βούλησης. Γιατί το άτομο οδηγεί όλες τις εκφάνσεις της ύπαρξής του προς την 

καθολική βούληση χωρίς να βελτιώνεται ως ανθρώπινη οντότητα. Οι σκέψεις λοιπόν 

του Rousseau αποτελούν ουσιαστικά προάγγελο της διακήρυξης του 1789 50.  

 
                                                 
49 Βλ. Φυσικό δίκαιο και ιστορία, σελ. 348. 
50 Βλ. The Concept of Human Rights, σελ. 31. 
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Montesquieu 

Το 18ο αιώνα τα δεδομένα της πολιτικής φιλοσοφίας αλλάζουν, με κύριο 

εκπρόσωπο της αλλαγής αυτής το Montesquieu. Παραμένει ως βασική προτεραιότητα 

η σύσταση της πολιτικής κοινωνίας που θα εγγυάται την ασφάλεια των ατόμων και 

των αγαθών, το κεντρικό όμως πολιτικό πρόβλημα δεν είναι πως θα συσταθεί ιδεατά 

το κράτος  για να υπάρξει ο σεβασμός του ανθρώπου, αλλά ο οριστικός καθορισμός 

των σχέσεων κυβερνώντων-κυβερνωμένων. Ο Montesquieu αντιλήφθηκε ότι το 

βασικό πολιτικό πρόβλημα είναι η αντίθεση μεταξύ της εξουσίας και της ελευθερίας, 

θεμελίωσε την αναγκαιότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσα από το 

διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων της εξουσίας για να επιτευχθεί η πολιτική ισορροπία 

και σταθερότητα. Οι σκέψεις αυτές επέδρασαν θετικά στο πνεύμα της διακήρυξης και 

ιδιαίτερα στο άρθρο 1651 που ορίζει ότι η εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν 

είναι θεμελιωμένη, ούτε σύνταγμα υφίσταται, όταν δεν υπάρχει καθορισμένη 

διάκριση των εξουσιών. 

Απορρίπτει τη διάκριση φυσικής και πολιτειακής κατάστασης και τη 

συμβατική θεώρηση της κοινωνικής σύστασης και τις αντικαθιστά με 

κοινωνικοπολιτικές έννοιες, όπως η μελέτη του κλίματος και της ποιότητας του 

εδάφους, η κατανόηση των εθίμων και του εμπορίου, η μεθοδολογική εξέταση του 

χρήματος, του πληθυσμού, της θρησκείας και των πολιτικών καθεστώτων. 

Ουσιαστικά αρνείται τον ιδεαλισμό της φιλοσοφίας του φυσικού δικαίου, τις 

αφηρημένες έννοιες και τις ιδεολογικές αξίες που επινοούν την προέλευση της 

κοινωνίας και διαστρεβλώνουν τις φυσικές ανάγκες της ανθρώπινης ύπαρξης. Η 

φυσική κατάσταση δεν είναι η περιγραφή λόγων και καταστάσεων που οι άνθρωποι 

πρέπει να αποφεύγουν, ούτε η εννοιολογική προϋπόθεση της κοινωνίας και ο ιδεατός 

τύπος σχέσεων, αλλά οι φυσικοί νόμοι δείχνουν, οι ίδιοι, τη ζωτικότητα του 

ανθρώπου52. 

Η πολιτική φιλοσοφία του Montesquieu αλλά στηρίζεται στην ερμηνεία της 

πολιτικής εμπειρίας, όπως η περίπτωση της Αγγλίας, για να αναπτύξει τη σταθερή 

ισορροπία μεταξύ εξουσίας και ελευθερίας. Αυτό που κάνει είναι να αντιστρέψει την 

προβληματική των φιλοσόφων του φυσικού δικαίου και δεν ξεκινά από το δίκαιο που 

                                                 
51 Άρθρο 16 της διακήρυξης του 1789: «Όντας το δικαίωμα της ιδιοκτησίας απαραβίαστο και 
ιερό, κανείς δεν μπορεί να το στερηθεί, εκτός από περιπτώσεις βέβαιης δημόσιας ανάγκης, 
που κατασφαλίζεται νόμιμα και με τον όρο μιας άμεσης και δίκαιης αποζημίωσης». 
52 Βλ. Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, σελ. 81. 
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θεμελιώνει την ελευθερία, αλλά από την εξουσία που την απειλεί. Αντί να ερευνήσει 

και να εξετάσει την προέλευση της εξουσίας, αναλύει τα αποτελέσματά της. Δε θέτει 

το πρόβλημα της αναζήτησης του καλύτερου πολιτεύματος για την πολιτική 

ανάπτυξη της ανθρωπότητας, αλλά αναζητεί τους όρους λειτουργίας των καλών 

νόμων σε συγκεκριμένες συνθήκες για την ανάπτυξη μιας χώρας. Η ιδέα της φύσης 

στο Montesquieu μεταφέρεται από το άτομο στο πολιτικό καθεστώς, όπως στο 

Rousseau μεταφέρθηκε από τον άνθρωπο στον πολίτη. Έτσι, τα δικαιώματα του 

ανθρώπου δεν παίρνουν μορφή και περιεχόμενο, παρά από την πολιτική ελευθερία 

του καθεστώτος, όπου ο νόμος απαγορεύει στο άτομο να επιβάλλει τη θέση του στο 

άλλο, υπαγορεύοντας επίσης την ανάλογη έκφραση της θέλησης του άλλου. 

Με την απομάκρυνση από το φυσικό δίκαιο, ο Montesquieu πρεσβεύει μια 

πολιτειακή άποψη των δικαιωμάτων. Η ελεύθερη και ασφαλής κοινωνία εγγυάται τα 

ανάλογα δικαιώματα. Οι πολίτες μιας παρόμοιας κοινωνίας μπορούν να πουν ότι ζουν 

σε ένα είδος φυσικής κατάστασης και ο πολίτης δε φοβάται τον πολίτη, ζουν δηλαδή 

σε μια φυσική κατάσταση απελευθερωμένη από το φόβο. Η ελεύθερη κοινωνία, 

θεμελιωμένη στο διαχωρισμό των εξουσιών είναι μια «τελειοποιημένη φυσική 

κατάσταση»: οι πολίτες χαίρονται τα πλεονεκτήματα της φυσικής κατάστασης, 

εκφράζουν τη θέληση της ανεξαρτησίας τους και δεν υποφέρουν, μιας και είναι 

απελευθερωμένοι από την εμπόλεμη κατάσταση και το φόβο. Τελικά, ο Montesquieu 

θεμελιώνει την ουσία της ελευθερίας στο θεσμικό πλαίσιο και στη συνταγματική 

εγγύησή της και όχι στη φυσική και ατομική ελευθερία. Η πολιτική ελευθερία για το 

Montesquieu προέρχεται από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων της εξουσίας, που 

προσδιορίζει πολιτικά και κοινωνικά τις φυσικές και πολιτειακές σχέσεις των 

ανθρώπων και όχι από την ουσιαστική ανάλυση της έννοιας του ατόμου και της 

φύσης του ανθρώπου53. 

Συνοψίζοντας λίγο, οι θεωρητικοί των φυσικών δικαιωμάτων του δέκατου 

έβδομου και του δέκατου όγδοου αιώνα, όπως ο Τζων Locke, άσκησαν σημαντική 

επίδραση στη διαμόρφωση της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Η σύγχρονη πολιτική 

συζήτηση βρίθει από αναφορές στα «δικαιώματα» και τις αξιώσεις των κατόχων 

τους. Τα άτομα αξιώνουν ένα περίπλοκο συνονθύλευμα δικαιωμάτων, τα οποία 

περιγράφονται ποικιλοτρόπως ως «φυσικά» δικαιώματα, «ανθρώπινα» δικαιώματα, 

«αστικά» δικαιώματα, «πολιτικά» δικαιώματα κοκ. Τα δικαιώματα που διεκδικούνται 

                                                 
53 Βλ. Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, σελ. 83. 



 35

έτσι κυμαίνονται από την ελευθερία λόγου και θρησκευτικής λατρείας μέχρι το 

δικαίωμα στην εργασία και τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το 1948 ο 

ΟΗΕ υιοθέτησε την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το 

1953 θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα . Δικαιώματα 

επίσης διεκδικούν και ομάδες ανθρώπων, όπως στην περίπτωση των 

«συνδικαλιστικών δικαιωμάτων» ή στο «δικαίωμα του εθνικού αυτοκαθορισμού». 

Επιπλέον, οι θεωρητικοί της οικολογίας προεκτείνουν την ιδέα των δικαιωμάτων και 

στα μη ανθρώπινα όντα - όταν αναφέρονται, για παράδειγμα, στα «δικαιώματα των 

ζώων» ή στα «δικαιώματα του πλανήτη».  

Με ένα σύντομο ορισμό, δικαίωμα είναι η αξίωση, ότι κάποιος ή κάτι 

νομιμοποιείται να ενεργήσει κατά ορισμένο τρόπο ή να του συμπεριφερθούν κατά 

ορισμένο τρόπο. Ο Locke θεωρούσε τα δικαιώματα ως φυσικά, πιστεύοντας ότι τα 

άτομα προικίστηκαν με αυτά από τη φύση ή το θεό. Στις ημέρες μας είθισται τα τότε 

φυσικά δικαιώματα να αποκαλούνται ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δικαιώματα 

«αναπαλλοτρίωτα», αφού όλοι οι άνθρωποι τα κατέχουν δυνάμει του γεγονότος ότι 

είναι άνθρωποι και υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί κανείς να τα καταστρατηγήσει. 

Έτσι τα φυσικά δικαιώματα θεωρούνται ότι αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για 

να υπάρξει κανείς πραγματικά ως άνθρωπος. Για τον Locke, όπως ανέφερα, υπήρχαν 

τρία τέτοια δικαιώματα: «η ζωή, η ελευθερία και η ιδιοκτησία». Αξίζει εφώ να 

σημειώσω ότι ο Τζέφερσον54, αντίθετα, δεν δέχθηκε ότι η ιδιοκτησία αποτελούσε 

φυσικό ή θεόσταλτο δικαίωμα, αλλά μάλλον την θεώρησε δικαίωμα που είχε 

δημιουργηθεί συμβατικά, για τη διευκόλυνση των ανθρώπων. Έτσι, στην 

Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας ενέταξε στα αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα 

«τη ζωή, την ελευθερία και την επιδίωξη της ευτυχίας». 

 

Kant Immanuel 

Ο Kant55 με τη σειρά του θεμελιώνει την έννοια της ελευθερίας στο γεγονός 

ότι η ελευθερία, όπως και τα δικαιώματα γενικότερα, δεν απορρέει από κάποιο 

φυσικό δίκαιο που προϋπάρχει της πολιτειακής συγκρότησης, όπως αυτή είναι 

αντιληπτή από τις φυσικο-δικαϊκές θεωρίες, αλλά απορρέει από το δίκαιο το οποίο 

ταυτίζεται με τη θεωρία δικαιωμάτων κατά τρόπο που σε σχέση με την ελευθερία, 

αποτελεί την ολοκλήρωση του φυσικού δικαίου ως δικαίου των δικαιωμάτων. Για τον 
                                                 
54  Κύριος εκφραστής των δικαιωμάτων στην Αμερική. 
55 Βλ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εποχή της δημοκρατίας, σελ. 171. 
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Kant όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιδιώκουν την ευτυχία όπως αυτοί 

νομίζουν, υπό τον όρο ότι το πράττουν αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ελευθερία 

των άλλων να κάνουν το ίδιο. Έτσι η ελευθερία στον Kant αφενός είναι εξ ορισμού 

περιορισμένη από την ελευθερία των άλλων και αφετέρου, προκύπτει από το δίκαιο 

μιας μέσω του κοινωνικού συμβολαίου συνταγματικά θεμελιωμένης και 

οργανωμένης κοινωνίας, και συνεπώς, δεν προϋφίσταται της κοινωνίας ως φυσικό 

δικαίωμα56. 

Αν στο σημείο αυτό παραβάλουμε τον τρόπο ζωής του Kant57 με του 

Rousseau, βρίσκουμε αμέσως μια έκδηλη αντίθεση. Τάξη και νόμος, αλληλουχία και 

συνέπεια είναι τα οδηγητικά άστρα της ύπαρξης του Kant. Γνωρίζουμε πως κρατούσε 

αυτή τη συνέπεια ακόμα και μέσα σε μικρά ζητήματα και για όλα ανεξαιρέτως τα 

ζητήματα είχε διατυπώσει το κατάλληλο «αξίωμα» και έμενε σε αυτό με αμετακίνητη 

επιμονή. Αυτή η σοβαρότητα τον έκανε να μην αφήσει τίποτα, σχετικό με τη ζωή του, 

έρμαιο της τύχης, οσοδήποτε ασήμαντο κι αν μπορούσε να φαίνεται. Γι’ αυτόν η 

βούληση πρέπει να αυτοβεβαιώνεται μέσα στην ανεξαρτησία της, μέσα στην 

πρωταρχική αυτονομία της και η ίδια να παίρνει την τύχη στα χέρια της. Όλες οι 

δυσκολίες που βρίσκει ο Kant στη δύναμη του λόγου, όλες οι αντινομίες που 

ανακαλύπτει εκεί, τον καθιστούν ικανό να διεισδύει ακόμα πιο βαθιά μέσα στη δομή 

του λόγου και να επεξεργάζεται το σχέδιο και την τάξη του με όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Ο Kant θεωρούσε τη θεωρία του Rousseau όχι σα μια θεωρία του τι υπάρχει, 

αλλά του τι θα έπρεπε να υπάρχει, όχι σα μια αναδρομική ελεγεία, αλλά σα μια 

προδρομική προφητεία. Για τον Kant, η φαινομενικά αναδρομική θέαση θα 

εξυπηρετούσε στο να εφοδιάσει τους ανθρώπους για το μέλλον και στο να τους κάνει 

ικανούς να θεμελιώσουν αυτό το μέλλον. Δε θα έπρεπε να απομακρύνει τους 

ανθρώπους από το καθήκον να βελτιώσουν τον πολιτισμό τους, αλλά θα έπρεπε να 

τους δείξει σε πόσο μεγάλο βαθμό οι αξίες που εκτιμούν στον πολιτισμό αποτελούν 

ψεύδος, λάθος και απλή βιτρίνα. Αυτή αποτελεί μια θεμελιώδης διάκριση για τον 

Kant, στην οποίο βασίζεται κάθε σωστή διαβάθμιση των αξιών στην ανθρώπινη ζωή 

                                                 
56 Η ελευθερία δεν προϋφίσταται της κοινωνίας ως φυσικό δικαίωμα από τη σκοπιά του 
φυσικού δικαίου, αλλά αποτελεί το μοναδικό φυσικό δικαίωμα του ανθρώπου ως φυσικού 
όντος. 
57 Ενός επίσης πρωτοπόρου φιλοσόφου, ο οποίος άφησε πίσω του μεγάλο έργο και έδωσε 
πολλά με τη θεωρία της Κατηγορικής Προσταγής όσον αφορά την αυτονομία, το σεβασμό 
της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ατόμου. 
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και εμπειρία. Για τον Kant, καμιά από τις «κοινωνικές αρετές», δε θα μπορούσε να 

αποτελέσει την αληθινή έννοια της αρετής καθεαυτής58. Υποστήριζε μάλιστα ότι η 

ηθικότητα είναι ο μόνος όρος υπό τον ποίο μια λογική ύπαρξη μπορεί να αποτελέσει 

ένα σκοπό καθεαυτό, επειδή μόνο μέσω της ηθικότητας είναι δυνατό να γίνει 

αυτόνομο μέλος του βασιλείου των σκοπών. Επομένως, μόνο η ηθικότητα και η 

ανθρωπότητα, στο βαθμό που είναι ικανή για την ηθικότητα, μπορεί να έχει απόλυτη 

ηθική αξία. 

Σύμφωνα με τον Kant, οι άνθρωποι θα πρέπει χρησιμοποιώντας και τη λογική 

τους για να κατανοήσουν τα οφέλη, να βρουν και να «χρησιμοποιήσουν» την καλή 

θέληση. Υποστηρίζει όμως ότι η λογική δεν είναι αρκετά κατάλληλη να καθοδηγήσει 

με σιγουριά τη θέληση προς τους σκοπούς της και να ικανοποιήσει όλες τις φυσικές 

ανάγκες του ανθρώπου, και το έμφυτο ένστικτο καθοδηγεί τη θέληση προς αυτούς 

τους σκοπούς πολύ ασφαλέστερα. Παρόλα αυτά, η λογική μας έχει δοθεί ως πρακτική 

ικανότητα, δηλαδή ως ικανότητα που επιδρά επάνω στη θέληση. Ο αληθινός 

προορισμός της λογικής είναι να δημιουργήσει μια θέληση όχι ως μέσο για άλλους 

σκοπούς, αλλά μία καθεαυτή καλή θέληση. Γι αυτό η λογική είναι απολύτως 

αναγκαία, γιατί εδώ όπως και παντού αλλού, η φύση59 δούλεψε σκόπιμα κατά την 

κατανομή των λειτουργιών. Η καλή θέληση δε χρειάζεται να διδαχτεί στον άνθρωπο, 

αλλά να γίνει ακόμα πιο καθαρή η τεράστια αξία που έχει. Η καλή θέληση δε θα 

πρέπει να είναι το μοναδικό αγαθό, αλλά το ανώτατο αγαθό και ο όρος ύπαρξης για 

κάθε τι άλλο. Στην περίπτωση αυτή, η σοφία της φύσης εναρμονίζεται με την ιδέα ότι 

η καλλιέργεια της λογικής περιορίζει την επίτευξη της ευτυχίας την οποία επιθυμούν 

οι ορμές, τα ένστικτα και δεν ταυτίζεται με την καλή θέληση.   

Από τις διατυπώσεις τώρα της κατηγορικής προστακτικής60 διακρίνουμε το 

σεβασμό που πρέσβευε ο Καντ προς κάθε πρόσωπο, με απώτερο στόχο και συνέπεια 

                                                 
58 Ο Kant σημειώνει ότι: «κάθε κοινωνική αρετή του ανθρώπου δεν είναι παρά ένα κίβδηλο νόμισμα». 
59 Βλ. Ι. Καντ, Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, σελ. 38 
60 Βλ. Ι. Καντ, Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών: Στο σημείο αυτό θα αναφέρω τις 3 
σημαντικές διατυπώσεις της κατηγορικής προσταγής: 

Α) «Πράττε μόνο σύμφωνα με ένα τέτοιο γνώμονα, μέσω του οποίου μπορείς συνάμα 
να θέλεις, αυτός ο γνώμονας να γίνει καθολικός νόμος της φύσης». 

Β) «Πράττε έτσι ώστε να χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπό σου 
όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ μόνο ως 
μέσο». 

Γ) «Πράττε μόνο έτσι ώστε η θέλησή σου μέσω του γνώμονά της να μπορεί να 
θωρήσει τον εαυτό της ταυτόχρονα ως καθολικό νομοθέτη και ένα νομοθετικό μέλος του 
κράτους των σκοπών». 
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να σέβεται ο ένας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του άλλου. Για κάποιους η 

ελευθερία αποτελεί μια θεσμική δομή, ένα σύστημα δημόσιων κανόνων που ορίζουν 

δικαιώματα και καθήκοντα.  Στο πλαίσιο αυτό τα άτομα έχουν την ελευθερία είτε να 

κάνουν κάτι, όταν είναι ελεύθερα από κάποια εμπόδια , είτε να μην το κάνουν, και η 

ελευθερία τους αυτή προστατεύεται από τις παρεμβάσεις των άλλων. Ένα αρκετά 

πολύπλοκο σύμπλεγμα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων χαρακτηρίζει κάθε επιμέρους 

ελευθερία. Πάνω σ’ αυτό, η όσο το δυνατόν καλύτερη διευθέτηση των ποικίλων 

ελευθεριών εξαρτάται από το σύνολο των περιορισμών στους οποίους υπόκεινται. 

Ενώ λοιπόν οι βασικές ελευθερίες μπορούν να περιοριστούν, οι περιορισμοί αυτοί 

αξιολογούνται με κριτήρια που προκύπτουν από την ίδια τη σημασία της ίσης 

ελευθερίας και με τη σειρά προτεραιότητας των αρχών της δικαιοσύνης. Όλοι οι 

άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ίση ελευθερία, και ο καθένας θα πρέπει να σέβεται το 

πρόσωπο του άλλου, να τον βλέπει, και να τον «χρησιμοποιεί» ίσως, πάντα 

ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ μόνο ως μέσο. 

Ξεκινά με την άποψη ότι από όλα όσα μπορούν να νοηθούν μέσα στον κόσμο 

ή και έξω από αυτόν δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να μπορεί να θεωρηθεί ως καλό 

χωρίς περιορισμό, εκτός από μία «καλή θέληση».61 Αυτή είναι μια θεμελιώδης 

πρόταση μέσα στην καντιανή ηθική. Ο Καντ ανακαλύπτει μέσα στην καλή θέληση 

μια απόλυτη αξία, και μάλιστα με το νόημα ότι πρόκειται για το μόνο πράγμα που 

μπορεί να θεωρηθεί ως απόλυτα καλό. Η επίγνωση αυτή αναδεικνύει ίσως έναν 

υποκειμενισμό, μιας και δίνει έμφαση στη θέληση του ανθρώπινου υποκειμένου ως 

ανεξάρτητου από εξωτερικές, αντικειμενικές αξίες. Θεωρούσε ότι η καλή θέληση 

είναι προϊόν της ανθρώπινης ορθολογικότητας και πηγή του καθήκοντος που 

καθορίζεται από τον ηθικό νόμο που ενυπάρχει σε κάθε έλλογο ον.  Η οξυδέρκεια, ο 

νους, η κριτική ικανότητα ή αλλιώς τα ταλέντα του πνεύματος, η αποφασιστικότητα, 

το θάρρος, είναι στοιχεία καλά και επιθυμητά. Τα στοιχεία αυτά, καλά και κακά, 

αποτελούν το χαρακτήρα του κάθε ατόμου. Η καλή θέληση είναι αυτή που έρχεται να 

επιλέξει τα καλά από τα στοιχεία αυτά και να τα χρησιμοποιήσει για το καλό του 

ατόμου έτσι ώστε αυτό να επιτύχει τους σκοπούς του. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι υπάρχει και ένας σκοπός που μπορεί να 

προϋποτεθεί ως πραγματικός σκοπός όλων των έλλογων όντων. Είναι ένας σκοπός 

τον οποίο όχι μόνον μπορούν να έχουν, αλλά και για τον οποίο μπορεί να 

                                                 
61 Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, σελ.33 



 39

προϋποτεθεί ότι τον έχουν όλα αυτά τα όντα κατά φυσική αναγκαιότητα. Ο σκοπός 

αυτός είναι η ευτυχία (ευτυχία ορίζεται και ως «η συνείδηση ενός έλλογου όντος ότι 

η ζωή του διακατέχεται από μία ευχαρίστηση που συνοδεύει αδιάκοπα ολόκληρη την 

ύπαρξη του»62. 

Η θέληση είναι μια ικανότητα των έλλογων όντων που παρακινεί τον 

άνθρωπο να πράξει σύμφωνα με την παράσταση κάποιων νόμων και αυτό που 

χρησιμεύει στη θέληση ως αντικειμενικό θεμέλιο για τον αυτοκαθορισμό της είναι ο 

σκοπός, ο οποίος θα πρέπει λογικά να ισχύει εξίσου για όλα τα έλλογα όντα. 

Αντίθετα, αυτό που περιέχει το θεμέλιο για τη δυνατότητα της σκόπιμης πράξης, 

ονομάζεται μέσο. Το υποκειμενικό θεμέλιο του πόθου είναι το κίνητρο, το 

αντικειμενικό θεμέλιο της θέλησης είναι το κινητικό αίτιο και από εδώ πηγάζει η 

διαφορά ανάμεσα σε υποκειμενικούς σκοπούς που στηρίζονται σε κίνητρα και σε 

αντικειμενικούς σκοπούς που εξαρτώνται από κινητικά αίτια έγκυρα για κάθε έλλογο 

ον. Τα πρακτικά αξιώματα αφορούν τη μορφή όταν κάνουν αφαίρεση από κάθε 

υποκειμενικό σκοπό, και αφορούν το περιεχόμενο όταν στηρίζονται σε κάποιους 

υποκειμενικούς σκοπούς, σε κάποια κίνητρα. Οι σκοποί που θέτει ένα έλλογο ον είναι 

όλοι τους σχετικοί, γιατί η αξία τους στηρίζεται στη σχέση τους προς την ικανότητα 

για πόθο που χαρακτηρίζει το άτομο. Εάν πάλι υπάρξει κάτι του οποίου η ύπαρξη 

καθεαυτή έχει απόλυτη αξία, κάτι που ως αυτοσκοπός μπορεί να είναι το θεμέλιο 

ορισμένων νόμων, τότε αυτό και μόνο αυτό θα είναι το θεμέλιο μιας ενδεχόμενης 

κατηγορικής προστακτικής, δηλαδή του ηθικού νόμου.  

Αν λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο πρακτικό αξίωμα και μια 

κατηγορική προστακτική σχετικά με την ανθρώπινη θέληση, αυτή η προστακτική 

πρέπει να προκύπτει από την παράσταση του τι είναι ένας αναγκαίος σκοπός για κάθε 

έλλογο ον, γιατί αυτός είναι αυτοσκοπός, αποτελεί αντικειμενικό αξίωμα της θέλησης 

και συνεπώς μπορεί να χρησιμεύσει ως καθολικός πρακτικός νόμος. Επομένως η 

έλλογη φύση υπάρχει ως αυτοσκοπός. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ύπαρξή του 

ως τέτοια έλλογη φύση, άρα αυτό είναι ένα υποκειμενικό αξίωμα των ανθρώπινων 

πράξεων. Αλλά και κάθε άλλο έλλογο ον θεωρεί την ύπαρξή του κατά τον ίδιο τρόπο 

εξαιτίας του ίδιου ορθολογικού θεμέλιου που ισχύει για τον καθένα. Έτσι το αξίωμα 

είναι ταυτόχρονα αντικειμενικό αξίωμα, ανώτατο πρακτικό θεμέλιο, από το οποίο 

πρέπει να μπορούν να πηγάζουν όλοι οι νόμοι της θέλησης. Σύμφωνα με αυτό,  η 

                                                 
62 Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, σελ 63. 
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πρακτική προστακτική θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: «πράττε έτσι ώστε να 

χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπό σου όσο και στο πρόσωπο κάθε 

άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ μόνο ως μέσο». 

Από τις διατυπώσεις της κατηγορικής προστακτικής διακρίνουμε το σεβασμό 

που πρέσβευε ο Καντ προς κάθε πρόσωπο, με απώτερο στόχο και συνέπεια να 

σέβεται ο ένας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του άλλου. Για κάποιους η 

ελευθερία αποτελεί μια θεσμική δομή, ένα σύστημα δημόσιων κανόνων που ορίζουν 

δικαιώματα και καθήκοντα.  Στο πλαίσιο αυτό τα άτομα έχουν την ελευθερία είτε να 

κάνουν κάτι, όταν είναι ελεύθερα από κάποια εμπόδια , είτε να μην το κάνουν, και η 

ελευθερία τους αυτή προστατεύεται από τις παρεμβάσεις των άλλων. Ενώ λοιπόν οι 

βασικές ελευθερίες μπορούν να περιοριστούν, οι περιορισμοί αυτοί αξιολογούνται με 

κριτήρια που προκύπτουν από την ίδια τη σημασία της ίσης ελευθερίας και με τη 

σειρά προτεραιότητας των αρχών της δικαιοσύνης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα 

στην ίση ελευθερία, και ο καθένας θα πρέπει να σέβεται το πρόσωπο του άλλου, να 

τον βλέπει, και να τον «χρησιμοποιεί» ίσως, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ 

μόνο ως μέσο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο σεβασμός της αυτονομίας έχει βέβαια τις ρίζες 

του πολύ παλιά, και όπως έχει εκφραστεί και στην Καντιανή ηθική, τα αυτόνομα 

άτομα καθορίζουν από μόνα τους τη μοίρα τους, έχουν σαν σκοπό την 

αυτοολοκλήρωσή, την αυτοπραγμάτωσή τη δική τους αλλά και των υπολοίπων. Τα 

άτομα θα πρέπει να καθορίζουν μόνα τους τη ζωή τους με βάση τις απόψεις που 

έχουν για τον κόσμο γύρω τους. Αυτή την αντίληψη θα πρέπει να σέβονται και οι 

γιατροί εφόσον λειτουργούν υπό το πέπλο των αρχών της καλής θέλησης και της 

κατηγορικής προστακτικής. 
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Σύγχρονη εποχή 
Στον 20ο  τώρα αιώνα έχουμε τη διόγκωση του κρατικού παρεμβατισμού στα 

περισσότερα δυτικά κράτη, καθώς και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Συνήθως 

αυτός ο παρεμβατισμός πήρε τη μορφή της κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή 

προσπαθειών της κυβέρνησης να στηρίξει με θεσμούς προνοίας τους πολίτες, ώστε οι 

τελευταίοι να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη φτώχεια, την αρρώστια και την 

αμάθεια. Οι σύγχρονοι υποστηρίζουν το κράτος πρόνοιας με βάση την αρχή των ίσων 

ευκαιριών. Αν τυχόν ορισμένα άτομα ή ομάδες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω 

των κοινωνικών περιστάσεων, τότε το κράτος έχει την κοινωνική ευθύνη να 

περιορίσει ή να εξαλείψει τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτή ακριβώς η 

ευθύνη αντικατοπτρίζεται στη ανάπτυξη των θεσμών του κράτους πρόνοιας. Μια 

τέτοια επέκταση των ευθυνών της κυβέρνησης δεν επάγεται ωστόσο τη συρρίκνωση 

των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά μάλλον τη διεύρυνσή τους. Οι πολίτες 

εξασφαλίζουν ένα φάσμα κοινωνικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων προνοίας, όπως 

είναι το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην παιδεία και το δικαίωμα στην 

αξιοπρεπή στέγαση.  

Οι κλασικοί φιλελεύθεροι πιστεύουν ότι τα μόνα δικαιώματα τα οποία νόμιμα 

έχουν τα άτομα είναι τα αποθετικά δικαιώματα, εκείνα δηλαδή που συναρτώνται με 

τον περιορισμό της κρατικής εξουσίας. Αυτά αφορούν συνήθως τις πατροπαράδοτες 

αστικές ελευθερίες, όπως είναι οι ελευθερίες του λόγου, της θρησκευτικής λατρείας 

και της δημόσιας συνάθροισης. Αυτά τα δικαιώματα συγκροτούν μια «ιδιωτική 

σφαίρα», η οποία πρέπει να μένει απαραβίαστη από την κυβέρνηση. Τα δικαιώματα 

του κράτους προνοίας, ωστόσο, συνιστούν θετικά δικαιώματα, αφού δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν παρά μόνο με θετικές ενέργειες του κράτους, δηλαδή μέσα από 

δημόσιες παροχές συντάξεων κι επιδομάτων και, ενδεχομένως, των υπηρεσιών της 

υγείας και της παιδείας. Με λίγα λόγια δίνεται ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην 

έννοια της αυτονομίας και του αυτοκαθορισμού του ατόμου, της ελευθερίας του να 

παίρνει σημαντικές αποφάσεις για τον εαυτό του, τόσο όσον αφορά τη δημόσια 

συμπεριφορά του, στο βαθμό που δεν πλήττει τους άλλους, όσο ειδικότερα στην 

ιδιωτική του ζωή. Κάπου εδώ έρχεται, γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα και η έννοια 

της Βιοηθικής για να βοηθήσει όσο γίνεται τα πράγματα και να δώσει περισσότερη 

έμφαση, επεξήγηση σε πρωταρχικές έννοιες που έχουν άμεση σχέση μα τα 
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δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου, καθώς επίσης και να συμβάλλει στην 

κατάδειξη της άμεσης ή έμμεσης  σχέσης τους με τα σημερινά δεδομένα. 

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα-Αξιοπρέπεια του ατόμου 

Οι ρίζες των δικαιωμάτων βρίσκονται ουσιαστικά στην ελληνική φιλοσοφία 

και στον Χριστιανισμό και μπορούν να γίνουν κατανοητά μόνο στα πλαίσια μιας 

ευρύτερης κοινωνικής συνάφειας. Πίσω από την ιδέα των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου βρίσκεται μια εικόνα του ανθρώπου που δεν ανήκει μόνο σε κάποια φάση 

της ευρωπαϊκής ιστορίας, αλλά είναι το αποτέλεσμα και η κληρονομιά ολόκληρης της 

εξέλιξης. Στην παράδοσή μας συναντούμε απλά «ρίζες» των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου63. Φιλοσοφικές ιδέες πάνω στα δικαιώματα συναντούμε όμως και στους 

Σοφιστές από τον 5ο αιώνα κιόλας, οι οποίες αποκτούν κεντρική θέση στη Στωική 

φιλοσοφία64. 

Η αρχή της αξίας του ανθρώπου, από ιδεολογική αφετηρία των 

συνταγματικών δικαιωμάτων καθίσταται μέσω της αναγνώρισής της ως 

συνταγματικής αρχής και ως «κανονιστική πηγή» των δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε συνταγματικό δικαίωμα θεωρείται ότι αποτελεί ιδιαίτερη 

έκφανση και ειδικότερη εκδήλωση της αξίας του ανθρώπου. Σύμφωνα δε με την 

πλειοψηφούσα στη γαλλική θεωρία άποψη, εφόσον η αξία του ανθρώπου ενυπάρχει 

σε κάθε συνταγματικό δικαίωμα, όχι απλώς ως λογικό προαπαιτούμενο αλλά ως 

προϋπόθεση του κανονιστικού περιεχομένου των ατομικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων, δεν υπάρχει λόγος να καθιερωθεί η αξία του ανθρώπου ως αυτοτελές 

συνταγματικό δικαίωμα. Ουσιαστικά, οι φορείς των επιμέρους συνταγματικών 

δικαιωμάτων -ατομικών και κοινωνικών- θα πρέπει να είναι αυτονόητα και φορείς 

ίσης κοινωνικής αξιοπρέπειας και ταυτόσημης ηθικής αξίας.  

Η αρχή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου εκφράζει περισσότερο από κάθε άλλη 

την ίδια την «ουσία» του ανθρώπου. Παράλληλα υπάρχει και η αντίληψη σύμφωνα 

με την οποία η αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατέχει μια θέση υπεροχής έναντι 

των άλλων αρχών και δικαιωμάτων και ιδίως της προσωπικής ελευθερίας, εφόσον 

είναι θεμιτό η ανθρώπινη αξιοπρέπεια να επιφέρει περιορισμούς στα ανθρώπινα 

δικαιώματα ενώ δεν είναι επιτρεπτό το αντίστροφο, δηλαδή τα συνταγματικά 

δικαιώματα να περιορίζουν την ανθρώπινη αξία. Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι 
                                                 
63 Διάκριση μεταξύ Ιουδαίων και Ελλήνων, δούλων και ελευθέρων, άνδρα και γυναίκας. 
64 Βλ. Δεληκωνσταντής, Τα δικαιώματα του Ανθρώπου, σελ. 31. 



 43

τόσο αν η αρχή της αξίας του ανθρώπου μπορεί να αποτελέσει λόγο περιορισμού ενός 

συνταγματικού δικαιώματος αλλά κυρίως το αν μπορεί να νοείται αντιθετικά με τα 

συνταγματικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές και ιδίως με το στοιχείο του 

αυτοκαθορισμού ως έκφανση της προσωπικής ελευθερίας.  

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζεται «απόλυτη» και «απαραβίαστη». Ο 

χαρακτηρισμός της αρχής ως «απαραβίαστης» φαίνεται πιο εύστοχος. Ο όρος 

«απόλυτη» επιδιώκει να υπογραμμίσει με τρόπο προφανή και κατηγορηματικό την 

αδυναμία περιορισμού της αρχής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δηλαδή ότι η αρχή 

της αξίας του ανθρώπου δεν επιδέχεται ποτέ περιορισμούς και επομένως μοιάζει να 

υπερτερεί εκ των προτέρων έναντι κάθε άλλης συνταγματικής αρχής ή δικαιώματος. 

Θα πρέπει όμως να διερωτηθούμε το εξής: αν αποδοθεί βαρύτητα στο θέμα της 

υπεροχής της αρχής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μήπως έτσι παραγνωρίζεται και 

αλλοιώνεται αυτή καθαυτή η λειτουργία και η σημασία της; Το ζητούμενο είναι να 

αποδειχθεί ότι δεν είναι εύκολο η αξία του ανθρώπου να σταθμίζεται με άλλα 

συνταγματικά αγαθά και δικαιώματα, όχι γιατί υπερισχύει a priori έναντι των άλλων 

συνταγματικών αρχών, αλλά διότι δεν είναι αυτός ο ρόλος και ο προορισμός της. Δεν 

νοείται αντιθετικά, ούτε απαιτείται να «συμφιλιωθεί» με κάποιο από τα συνταγματικά 

δικαιώματα, αυτό θα ήταν αντιφατικό δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί την κανονιστική 

βάση κάθε συνταγματικού δικαιώματος. Η σχέση της αξίας του ανθρώπου με τα 

συνταγματικά δικαιώματα είναι σχέση ερμηνευτική με αμφίδρομο μάλιστα 

χαρακτήρα: αποτελεί εργαλείο και κριτήριο ερμηνείας των συνταγματικών 

δικαιωμάτων. Τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα συνθέτουν την καθολική έννοια 

της αξίας του ανθρώπου ως επιμέρους εκφάνσεις της.  

Το «απαραβίαστο» -όχι πάντως ως συνώνυμο του απόλυτου χαρακτήρα της 

αρχής- θα μπορούσε να αποδώσει μια διάσταση της έννοιας της αξίας του ανθρώπου 

που να δικαιώνει τη σημασιολογική ιδιαιτερότητά της, χωρίς ωστόσο να αναιρεί την 

ισοδυναμία της με τις άλλες συνταγματικές αρχές. Η αξία του ανθρώπου θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως απαραβίαστη κυρίως λόγω της εμφατικής κανονιστικής δύναμης αλλά 

και της ιδιαίτερης λογικής και σημασιολογικής φόρτισης που διαθέτει. Πρόκειται για 

αρχή που επιτάσσει το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας ως πολύτιμου συνταγματικού 

αγαθού και αναφέρεται επομένως σε κάθε τι που αφορά την ίδια την ανθρώπινη 

ύπαρξη. Επιβεβαιώνει έτσι ότι ο άνθρωπος έχει ως σύμφυτο χαρακτηριστικό την 

ιδιότητα να ανήκει στο ανθρώπινο είδος, επειδή εμφανίζει τρεις αλληλένδετες 

διαστάσεις: την ατομική, την κοινωνική και τη βιολογική-γενετική. Έτσι, η αξία του 
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ανθρώπου θα πρέπει να λειτουργεί ως μια απαραβίαστη αρχή, με την έννοια ότι 

κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ανθρώπινη υπόσταση του προσώπου ή να του 

στερήσει τη δυνατότητα να απολαμβάνει ελεύθερα το σύνολο των δικαιωμάτων που 

του αναγνωρίζει η έννομη τάξη στο πλαίσιο πάντα του σεβασμού των δικαιωμάτων 

των άλλων και των κανόνων της εύρυθμης κοινωνικής συμβίωσης.  

Πάντα όμως υπάρχει ως δεδομένος ο κίνδυνος η αρχή της αξίας του 

ανθρώπου, νοούμενη ως κανονιστική μήτρα των συνταγματικών δικαιωμάτων και ως 

αρχή απαραβίαστη, να εκληφθεί ως ανώτερη των άλλων αρχών συνταγματικού 

επιπέδου. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να σημειώσω ότι η αρχή της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας δεν είναι πέρα, πριν και πάνω από το Σύνταγμα. Αποτελεί αρχή 

ενταγμένη στο θετικό δίκαιο και αξία ενσωματωμένη σε συνταγματικές διατάξεις ή 

έστω συναγόμενη εμμέσως από αυτές. Δεν είναι υπέρτερη των άλλων συνταγματικών 

αρχών, γιατί η παραδοχή αυτής της θέσης, πέραν από το ότι θα καταργούσε τον 

κανόνα της τυπικής ισοδυναμίας των συνταγματικών διατάξεων, θα σήμαινε ότι 

παραμερίζεται και υποτιμάται το ενδιαφέρον και η κανονιστική σημασία άλλων 

θεμελιωδών αρχών του Συντάγματος, όπως είναι ενδεικτικά η δημοκρατική αρχή. 

Επομένως άλλο το θέμα της λογικής και αξιολογικής βαρύτητας που έχει προφανώς η 

αρχή της αξίας του ανθρώπου, ως αρχή που αποτυπώνει με δεσμευτικό τρόπο την 

προστασία της ίδιας της ουσίας του ανθρώπου, και άλλο το θέμα της κανονιστικής 

της ιεράρχησης σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες συνταγματικές αρχές. 

Συχνά, η ανάγκη σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ταυτίζεται με την 

οριοθέτηση των συνταγματικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στον χώρο της 

βιοϊατρικής αρκετοί έχουν διατυπώσει έντονες επιφυλάξεις ως προς την υιοθέτηση 

μιας άκρως φιλελεύθερης και ατομιστικής ιδεολογίας που πρεσβεύει τη 

νομιμοποίηση γενετικών ερευνών και βιοϊατρικών πειραματισμών για θεραπευτικούς 

σκοπούς από τη στιγμή που δίδεται η συναίνεση του υποκειμένου. Ποιος όμως 

μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι απολύτως θεμιτή η θέληση του υποκειμένου, όταν 

μάλιστα αυτό βρίσκεται σε μια ιδιάζουσα περίσταση, τόσο ψυχολογική όσο και 

σωματική, υλική, όπως για παράδειγμα κάποιος να προβαίνει σε συναλλαγές με 

αντικείμενο μέλη του σώματος του όπως ο πνεύμονας, κάτι για το οποίο έχουμε 

ακούσει πολλές φορές. Και ποιος από την άλλη μπορεί με σαφήνεια να υποστηρίξει 

ότι με βάση την αυτοδιάθεση και την ελεύθερη βούληση θα πρέπει να απαγορευτεί 

μια τέτοια κίνηση; Η βιοϊατρική είναι πεδίο που αναφέρεται σε επεμβάσεις στο 

ανθρώπινο σώμα ή αφορά πειράματα σε στοιχεία του ανθρώπινου οργανισμού. 
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Βρισκόμαστε στην εποχή μεταμόρφωσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο και της 

εξουσιαστικής του επιβολής πάνω στο ανθρώπινο είδος. Τα φαινόμενα αυτά 

υπερβαίνουν από ένα σημείο και πέρα τα όρια της ιατρικής επιστήμης και του 

Δικαίου. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει εντελώς την αξιοποίηση της αρχής της αξίας 

του ανθρώπου, κάτι που δε σημαίνει άμεσα και περιοριστική λειτουργία. Η 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια αντί να λειτουργήσει ως περιορισμός μπορεί να αποβεί το 

σημαντικότερο σημείο αναφοράς στις πρακτικές του βιοτεχνολογικού χώρου.  

 

Η αρχή της αξίας του ανθρώπου 

Αν θέσουμε την αρχή της αξίας του ανθρώπου ως όριο στην προσωπική 

ελευθερία είναι σαν να αποδεχόμαστε την πλήρη απογύμνωση της αξιοπρέπειας από 

οποιαδήποτε ανθρώπινη αναφορά. Αρνούμαστε δηλαδή να εντάξουμε στην 

αξιοπρέπεια ένα στοιχείο που συνθέτει κατά κύριο λόγο την έννοιά της: το στοιχείο 

του ατομικού αυτοκαθορισμού. Το πρόσωπο αποκαλείται άνθρωπος όχι μόνο γιατί 

είναι βιολογικά εξελιγμένο σε σχέση με τα υπόλοιπα έμβια όντα αλλά κυρίως επειδή 

είναι ύπαρξη με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά και μέλος ενός κοινωνικού 

συνόλου, με κριτήρια ατομικά και συγχρόνως κοινωνικά.  

Είναι έλλογο και συνειδητό ον και γι' αυτό διαφοροποιείται από τους 

υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς και η εσωτερική ελευθερία της συνείδησής του 

είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ανθρώπινη υπόσταση και αξία. Επομένως, αξίζει 

να διερωτηθούμε, αν ο περιορισμός της ελευθερίας συνείδησης συνεπάγεται ως ένα 

βαθμό υποβάθμιση της ανθρώπινης αξίας. Το άτομο πρέπει να νοείται καταρχήν 

ελεύθερο να χαράσσει τα όρια των κανόνων ηθικής αξίας. Ελεύθερο, όχι 

ανεξέλεγκτο, γιατί στην έννοια της ελευθερίας εμπεριέχεται και ο σεβασμός 

ορισμένων κοινωνικών κανόνων και αξιών και άρα και της αξίας του ανθρώπου. Υπό 

αυτό το πρίσμα, ελευθερία και αξιοπρέπεια είναι έννοιες αλληλένδετες και όχι 

αντιθετικές.  

Με βάση το ότι η αξιοπρέπεια και η ελευθερία συνείδησης είναι έννοιες 

αλληλοεξαρτώμενες, αναγνωρίζουμε ότι είναι δυνατόν να προκύψουν τουλάχιστον 

δύο σημαντικές ενστάσεις. Η πρώτη επικαλείται ότι η ταύτιση ελευθερίας συνείδησης 

και αξιοπρέπειας ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια ανεπίτρεπτη διάκριση: να 

εντάσσονται σε μια «κατώτερη» βαθμίδα κοινωνικής και ηθικής αξίας τα άτομα που 

δεν είναι σε θέση να εκφράσουν σαφή βούληση. Κι όμως, ακόμα και τα άτομα αυτά 

δεν παύουν να είναι έλλογα σε ένα  επίπεδο αφηρημένα κανονιστικό. Απλά, με βάση 
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την ψυχική τους κατάσταση στερούνται κάποιων δικαιωμάτων, κάτι που έχει ως 

βασικό στόχο τη δική τους ασφάλεια και ελευθερία. Επομένως, οι συγκεκριμένες 

κατηγορίες προσώπων δεν στερούνται ελευθερίας συνείδησης, η προσωπική τους 

βούληση είναι υπαρκτή ως στοιχείο της ανθρώπινης αξίας, ωστόσο είναι «ανενεργής» 

ιδίως σε επίπεδο ιδιωτικού δικαίου με στόχο την προστασία των συναλλαγών και την 

αποφυγή φαινομένων άδικης συμπεριφοράς εναντίον αυτών των προσώπων.  

Η δεύτερη ένσταση αναφέρεται στον τρόπο προστασίας των ατόμων αυτών, 

όταν δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τα όρια σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους. Την 

ένσταση αυτή παρακάμπτει η θεώρηση που προτείνεται γενικά για την προστασία 

κάθε προσώπου στον «αμφιλεγόμενο» τομέα της βιοϊατρικής. Δηλαδή η αξιοποίηση 

της αρχής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως γνώμονα σε σταθμίσεις διακυβευόμενων 

συνταγματικών αγαθών ή ως πηγής έμπνευσης νομοθετικών κειμένων που θα βάζουν 

φραγμούς σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο το αγαθό της αξιοπρέπειας. Έτσι, η 

αρχή της αξίας του ανθρώπου μπορεί να λειτουργήσει ως «βαθμίδα διαιτησίας» στη 

σύγκρουση ανάμεσα στο δικαίωμα του επιστήμονα της βιοϊατρικής για έρευνα και 

στο δικαίωμα στη ζωή ή στην υγεία του ανθρώπινου «πειραματόζωου». Οι 

περιορισμοί με σημαία την αξία του ανθρώπου οδηγούν σε απαγορεύσεις με 

αμφίβολη νομιμοποιητική βάση, αν η αξιοπρέπεια εκληφθεί ως ρήτρα ανοικτή, ικανή 

να υποθάλψει ηθικολογικές προσδοκίες και επιδιώξεις σε βάρος συνταγματικά 

κατοχυρωμένων ελευθεριών.  

 Συνεχίζοντας, μπορεί να υποστηριχθεί ότι όταν κάποιος κάνει ελεύθερη 

χρήση του εαυτού του, πώς είναι δυνατόν αυτό να χαρακτηρίζεται αντίθετο στην 

αξιοπρέπειά του; Δεν τίθεται κάποιο ζήτημα όταν, στο όνομα της αξιοπρέπειας 

γενικά, το υποκείμενο δεν είναι ελεύθερο ούτε καν να συνεκτιμήσει αυτό που είναι 

σύμφωνο ή όχι με τη δική του αξιοπρέπεια; Γιατί να αγνοείται η παράμετρος της 

θέλησης του φερόμενου ως θιγόμενου προσώπου και να υιοθετείται άκριτα η 

υποκειμενική κρίση ενός τρίτου; Από τη φιλελεύθερη θεώρηση της αξίας του 

ανθρώπου απορρέει ότι μια συμπεριφορά δεν είναι απάνθρωπη, εξευτελιστική και 

επομένως «ανήθικη» εάν δεν την αντιλαμβάνεται ως τέτοια το υποκείμενο που 

γίνεται δέκτης της ή συμμετέχει σε αυτήν. Αντιθέτως, «αντικειμενικού» χαρακτήρα 

προσέγγιση της αρχής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας υπονοεί ότι μια συμπεριφορά 

μπορεί να είναι απάνθρωπη με κριτήρια κοινωνικά, ανεξαρτήτως της ελευθέρως 

εκφρασμένης συναίνεσης του υποκειμένου και της ενδεχόμενης θέλησής του για 

συνέχιση της προσβλητικής γι αυτόν δραστηριότητας.  
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Η φιλελεύθερη αντίληψη αναγορεύει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε βασικό 

ρυθμιστή των κριτηρίων προσβολής της αξιοπρέπειάς του και επιτυγχάνει μ' αυτόν 

τον τρόπο την αποφυγή επεμβάσεων τρίτων προσώπων στο πεδίο συνταγματικής 

δράσης του ενδιαφερομένου. Έχει όμως το μειονέκτημα ότι αφήνει αναπάντητα 

ερωτήματα σε εκείνες τις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει αδιαμφισβήτητη 

προσβολή της αρχής της αξίας του ανθρώπου, χωρίς ωστόσο ο φορέας της να το 

αντιλαμβάνεται, να το αναγνωρίζει ή να το αποδέχεται. Από την άλλη, η 

«αντικειμενική» θεώρηση της αξίας του ανθρώπου έχει ακριβώς το πλεονέκτημα ότι 

συμβάλλει στη διάγνωση κάθε βαριάς προσβολής της αξιοπρέπειας ανεξάρτητα από 

το αν ο ενδιαφερόμενος παρέχει τη συγκατάθεσή του για τις ενέργειες που συνιστούν 

την προσβολή. Ως βέβαιη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θα μπορούσε να 

θεωρηθεί κάθε πράξη που πλήττει με τρόπο σκληρό και βάναυσο την ίδια την 

ανθρώπινη υπόσταση του υποκειμένου και όχι απλώς μια επιμέρους συνταγματικά 

προστατευόμενη ανθρώπινη δραστηριότητα, που θίγει δηλαδή τη σωματική και 

ψυχική ακεραιότητα του προσώπου, όπως τα βασανιστήρια, η δουλεία, η σκληρή και 

απάνθρωπη μεταχείριση ή ορισμένα είδη ιατρικών πειραμάτων. 

Η αρχή του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου γίνεται πιο λειτουργική, όταν 

χρησιμοποιείται ως ερμηνευτικό εργαλείο του νομικού συλλογισμού σε σχέση με την 

χρήση της ως ορίου ή περιορισμού των συνταγματικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει 

ότι αξιοποιείται καταρχήν ως κριτήριο ερμηνείας νομοθετικών διατάξεων και 

ενδεχομένως και ως κανόνας-μέτρο στη στάθμιση αντιτιθέμενων συνταγματικών 

αγαθών, όταν κρίνεται μέσα από συγκεκριμένα περιστατικά ότι ενδείκνυται η 

θεώρηση των νομοθετικών κειμένων και των συνταγματικών δικαιωμάτων υπό τον 

πρίσμα του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Με κριτήριο το αν 

προσβάλλεται ή όχι η αξία του ανθρώπου, οι περισσότερες πραγματικές καταστάσεις 

θα λέγαμε ότι ανήκουν σε μια «γκρίζα ζώνη», όπου η κρίση για το αν υπάρχει 

προσβολή είναι υποκειμενική και γι' αυτό αμφισβητήσιμη.  

Η ρήτρα της αξιοπρέπειας μπορεί να επιτελέσει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό 

και εξισορροπητικό, όταν μετατρέπεται σε κανόνας-μέτρο κατά τη στάθμιση 

αντιτιθέμενων συνταγματικών αγαθών σε συγκεκριμένη επίδικη διαφορά. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, η αναφορά στην αρχή σεβασμού της αξίας του ανθρώπου δεν είναι 

ούτε αμήχανη ούτε απλώς παρατακτική δίπλα στο πραγματικά διακυβευόμενο 

συνταγματικό δικαίωμα. Επιτρέπει την αμοιβαία οριοθέτηση και πρακτική 
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εναρμόνιση των αναγνωρισμένων αγαθών που συγκρούονται και οδηγεί σε μια νέα 

θεώρηση των συνταγματικών δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα της αξιοπρέπειας. 

Τα δεδομένα διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό, όταν διαπιστώνεται 

ξεκάθαρη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η αξία του ανθρώπου φαίνεται να 

προσβάλλεται με αδιαμφισβήτητο τρόπο, όταν θίγεται ο «σκληρός πυρήνας» των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης ύπαρξης. Συγκεκριμένα: η δουλεία, τα 

βασανιστήρια, η απάνθρωπη μεταχείριση και ορισμένες μορφές βιοϊατρικών 

επεμβάσεων συνιστούν κατά κοινή ομολογία μορφές προσβολών της αξιοπρέπειας. 

Δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι προσβολές αναδεικνύουν την ανάγκη διαφύλαξης 

της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, την αποφυγή μεταχείρισής 

του ως αντικειμένου ή μέσου, την αντίδραση στην προσβολή της ίδιας της 

ανθρώπινης υπόστασης και όχι απλώς κάποιων επιμέρους εκδηλώσεών της και 

κυρίως την ευαισθησία απέναντι σε κάθε αποκλεισμό του υποκειμένου από το 

ανθρώπινο είδος.  
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Τα δικαιώματα μέσα από Διακηρύξεις 
Τα δικαιώματα του ανθρώπου, ως αναφορά πολιτικής και δράσης, αποτελούν 

βασικό στοιχείο της μεταπολεμικής διεθνούς έννομης τάξης. Για την UNESCO τη 

δεκαετία του 1970, «τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι ούτε μια νέα ηθική, ούτε 

μια λαϊκή θρησκεία. Είναι πολύ περισσότερο από μια κοινή σε όλους τους ανθρώπους 

γλώσσα. Είναι οι απαιτήσεις που ο άνθρωπος της διανόησης ή της επιστήμης οφείλει 

να μελετήσει και να ενσωματώσει στις γνώσεις του, με τους δικούς του κανόνες και 

μεθόδους, είτε ασχολείται με τη φιλοσοφία, τις ανθρωπιστικές επιστήμες…είτε είναι 

κοινωνιολόγος ή νομικός, ιστορικός ή γεωγράφος. Είναι τελικά μια πραγματική 

επιστημονική επεξεργασία… που σταδιακά πρόκειται να οικοδομηθεί ή να 

προωθηθεί»65. Ο Rene Cassin66 όρισε την επιστήμη των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

«…ως ένα ειδικό κλάδο των κοινωνικών επιστημών που έχει ως αντικείμενο τη 

μελέτη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου, σε συνάρτηση με την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, με τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων και των δυνάμεων, το σύνολο 

των οποίων είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ανθρωπίνου 

όντος».  

Σύμφωνα τώρα με τον K.Vasak, «η επιστήμη των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

αφορά το άτομο, και ιδιαίτερα τον εργαζόμενο άνθρωπο που ζει στα πλαίσια ενός 

κράτους και ο οποίος, κατηγορούμενος για μια παράβαση ή θύμα μιας καταστάσεως 

πολέμου, απολαμβάνει της προστασίας του νόμου χάρη στην επέμβαση του εθνικού 

δικαστή και των διεθνών οργανισμών67, και του οποίου τα δικαιώματα και ιδιαίτερα 

το δικαίωμα στην ισότητα, είναι εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις της δημοσίας 

τάξεως». Για τον Imre Szabo, «τα δικαιώματα του ανθρώπου συνιστούν μια έννοια 

του συνταγματικού και του διεθνούς δικαίου, με προορισμό την προστασία, κατά 

θεσμοποιημένο τρόπο, των δικαιωμάτων του ανθρωπίνου όντος από τις υπερβάσεις 

της εξουσίας που διαπράττονται από τα όργανα του κράτους, και παράλληλα, την 

προαγωγή της εγκαθιδρύσεως ανθρωπίνων συνθηκών διαβίωσης, καθώς και της 

πολυδιάστατης ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας». Με τη σειρά του, ο 

Jean Pictet θεωρεί ότι «η νομοθεσία των δικαιωμάτων του ανθρώπου έχει ως 

αντικείμενο να εξασφαλίζει πάντοτε στα άτομα την απόλαυση των θεμελιωδών 

                                                 
65 Βλ. Διαστάσεις της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σελ. 13. 
66 Βραβείο Nobel ειρήνης για το 1968 και ιδρυτής του Διεθνούς Ινστιτούτου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. 
67 Όπως τα όργανα της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
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δικαιωμάτων και ελευθεριών και να τα προφυλάσσει από τις κοινωνικές μάστιγες». 

Από τις παραπάνω απόψεις είναι σαφές ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου εδράζονται 

στο πλέγμα των θεμελιωδών σχέσεων του ατόμου με το Κράτος-φορέα της εξουσίας. 

Είτε πρόκειται για τη Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του 

Πολίτη του 1789, είτε για την Αμερικανική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και των 

Καθηκόντων του Ανθρώπου, τα δικαιώματα του ανθρώπου δε στοχεύουν παρά τις 

σχέσεις του ατόμου με το Κράτος. Αντικειμενικός σκοπός δε, είναι η προστασία του 

ανθρώπου, της αξίας και της προσωπικότητάς του. 

Στα ανθρώπινα δικαιώματα, πρώτοι αναφέρθηκαν ο Θωμάς ο Ακινάτης, ο 

Thomas Hobbes, ο John Locke, ο Voltaire, ο J.J. Rousseau, ο Montesquieu, ο Kant, ο 

Hugo Grotius. Παράλληλα, μια σειρά πράξεων στη Μ. Βρετανία, χαράσσει μια νέα 

εποχή. Αυτές ήταν: η Magna Charta Libertatum του 1215 του Ιωάννη του Ακτήμονα, 

η Petition of Rights του 1628, το Agreement of the People του 1647, η Habeas Corpus 

Act του 1640, η Bill of Rights του 1689, η Act of Settlement του 1701. Το ίδιο 

περίπου έλαβε χώρα και στην Αμερικανική Ήπειρο, αρχικά με τη Διακήρυξη του 

Συνεδρίου της Φιλαδέλφειας στις 14 Οκτωβρίου του 1774, όπου διακηρύσσονται το 

δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία, στην ιδιοκτησία. Στη συνέχεια με τη Διακήρυξη 

της Virginia της 11ης Ιουνίου 1776, σύμφωνα με την οποία τα κύρια και φυσικά 

δικαιώματα του ανθρώπου ήταν: το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία, στην 

ασφάλεια, στην ιδιοκτησία, στην αναζήτηση της ευτυχίας. Επίσης, με τη Διακήρυξη 

της αμερικανικής ανεξαρτησίας, της 4ης Ιουλίου 1776, που μνημονεύει το δικαίωμα 

στη ζωή, στην ελευθερία, στην ισότητα, στην αναζήτηση της ευτυχίας. Ακόμα με τις 

10 πρώτες τροποποιήσεις του 1791 στο αμερικάνικο σύνταγμα του 1787, που 

κατοχύρωναν: το δικαίωμα αναφοράς, το δικαίωμα για νόμιμη και δημόσια δίκη, το 

δικαίωμα στη ζωή, στην ιδιωτική ιδιοκτησία, την ελευθερία λόγου, τύπου, τη 

θρησκευτική ελευθερία, τη μη αναδρομικότητα των ποινικών νόμων κ.α68. 

Στη συνέχεια είχαμε τις επαναστατικές διαδικασίες στην Ευρώπη το 1848, οι 

οποίες διαμόρφωσαν μια νέα τάση στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

αυτήν της διεκδίκησης δικαιωμάτων κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Οι 

γάλλοι επαναστάτες του 1848 πέτυχαν να αναγνωρισθεί το δικαίωμα στην εργασία ως 

θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Την ίδια εποχή δημοσιεύτηκε το κομμουνιστικό 

                                                 
68  Βλ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εποχή της δημοκρατίας, σελ. 149-163. 
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μανιφέστο και ο Marx ασκούσε κριτική στις ατομικές ελευθερίες69. Ακολούθησε ο 

Μεγάλος Πόλεμος του 1914-18, που ήρθε να ανατρέψει τις πολιτικές, οικονομικές 

και κοινωνικές δομές της εποχής. Στην ιστορική αυτή καμπή ξέσπασε η ρωσική 

επανάσταση του Οκτωβρίου 1917 και δημιουργήθηκε το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος 

στον κόσμο. Τις βασικές αρχές της σοβιετικής ιδεολογίας σχετικά με τα δικαιώματα 

του ανθρώπου εξέφραζε χαρακτηριστικά η «διακήρυξη των δικαιωμάτων του 

εργαζομένου και εκμεταλλευομένου λαού». Συντάκτης της διακήρυξης των σοβιέτ 

που δημοσιεύτηκε στις 16 Ιανουαρίου 1918, φέρεται ο ίδιος ο Lenin70. 

 

Διάκριση των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

Κοινωνικά και ιστορικά θα μπορούσε κάποιος εύλογα να υποστηρίξει τη 

διάκριση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε 3 κατηγορίες71, και έτσι, σταδιακά 

περνάμε από τα ατομικά στα συλλογικά δικαιώματα. Η πρώτη γενιά περιλαμβάνει τα 

ατομικά και πολιτικά δικαιώματα72. Πρόκειται για δικαιώματα που θεωρούνται 

κλασικά και τα οποία έλκουν την επίσημη καταγωγή τους από τις διακηρύξεις της 

αμερικανικής και γαλλικής επανάστασης. Τα εν λόγω δικαιώματα έχουν «αμυντικό» 

περιεχόμενο, αντιπαρατιθέμενο στο Κράτος, από το οποίο οι φορείς των δικαιωμάτων 

απαιτούν αποχή από ενέργειες που θα  μπορούσαν να τα προσβάλλουν (και νομική 

αξίωση). 

Η δεύτερη γενιά αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 

δικαιώματα73. Σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορά, για να υπάρξει απόλαυση 

των δικαιωμάτων της δεύτερης «γενιάς», απαιτείται από το Κράτος να προβεί σε 

θετικές ενέργειες-παροχές. Επομένως, τα δικαιώματα αυτά δεν ενέχουν νομική 

                                                 
69 Το Εβραϊκό ζήτημα. 
70 Από τη διακήρυξη απουσιάζουν αναφορές στο άτομο και στα κλασικά θεμελιώδη 
δικαιώματα του ανθρώπου, που υποχωρούν υπέρ του κοινωνικού συνόλου και των 
συλλογικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων των μαζών. Τα ατομικά δικαιώματα 
μεταλλάσσονται σε ατομικά συμφέροντα. Μόνο στο σοβιετικό σύνταγμα του 1936 
εμφανίζονται θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη, κυρίως οικονομικά και κοινωνικά, όπως το 
δικαίωμα στην εργασία, στην ανάπαυση, στην κοινωνική αρωγή, στη μόρφωση. 
71 Βλ. Διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σελ.16-21. 
72 Για παράδειγμα, το δικαίωμα στη ζωή, στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, την 
ελευθερία της σκέψης, της θρησκείας, της συνείδησης, την ελευθερία της έκφρασης, το 
δικαίωμα σεβασμού του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου, την απαγόρευση βασανιστηρίων, 
την απαγόρευση της δουλείας. 
73 Για παράδειγμα, το δικαίωμα στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωμα στη 
μόρφωση, για δίκαιες συνθήκες εργασίας, το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης, το 
δικαίωμα στην προστασία της υγείας, το δικαίωμα της οικογένειας για κοινωνική, νομική και 
οικονομική προστασία. 
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αξίωση έναντι του Κράτους, και για το λόγο αυτό κάποιοι υποστηρίζουν ότι εφόσον 

στην πραγματικότητα πρόκειται για δικαιώματα προαγωγής και όχι προστασίας, αυτά 

δεν ανήκουν στη σφαίρα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Παρόλα αυτά, η διεθνής 

κοινότητα έχει αναγνωρίσει τα δικαιώματα αυτά, σε οικουμενικό και περιφερειακό 

επίπεδο, ως δικαιώματα του ανθρώπου. 

Την τρίτη γενιά συγκροτούν τα δικαιώματα αλληλεγγύης74. Τα δικαιώματα 

αυτά στη συλλογική τους διάσταση, ως δικαιώματα των λαών, γνώρισαν την πρώτη 

επίσημη αναγόρευσή τους στο διεθνές συμβατικό δίκαιο με την ενσωμάτωσή τους 

στον Αφρικανικό Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών το 1981. 

Ανεξάρτητα από διακρίσεις και κατηγορίες, σήμερα γίνεται πλέον αποδεκτό, 

ότι όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου πηγάζουν από την αξιοπρέπεια και αξία που 

ενυπάρχουν στο ανθρώπινο πρόσωπο, που είναι το κεντρικό υποκείμενο και 

δικαιούχος των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όπως αναφέρει η Διακήρυξη της 

Παγκόσμιας Διάσκεψης για τα Δικαιώματα του ανθρώπου στη Βιέννη το 1993, «όλα 

τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και 

αλληλένδετα. Συνεπώς, καθήκον των κρατών είναι, πέρα από τα πολιτικά, οικονομικά 

και πολιτιστικά συστήματά τους να προωθήσουν και να προστατεύσουν όλα τα 

δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες». 

 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (1789) 

Στην πρώτη τους διατύπωση, το 1789, τα δικαιώματα του ανθρώπου ήταν 

κυρίως μια επιβεβαίωση της επιθυμίας για την ατομική ανεξαρτησία, «τα πάντα για 

το άτομο μέσα στο κοινωνικό σύνολο», υπονοώντας ότι το ανθρώπινο είδος 

δημιουργήθηκε για να αναπτύσσεται και να φτάσει στο ύψιστο σημείο της ανάπτυξής 

του μέσα σε ένα πλήθος μονάδων που η καθεμία χωριστά προχωρά προς το 

αποκορύφωμα της εξέλιξής της. Αυτό μοιάζει να ήταν το κύριο μέλημα και το 

ιδανικό των ανθρωπιστών του 18ου αιώνα. Σήμερα όμως, το αντικείμενο ενός ορισμού 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν είναι πια η εξασφάλιση της μεγαλύτερης 

δυνατής ανεξαρτησίας για το άτομο μέσα στην κοινωνία, αλλά ο καθορισμός των 

                                                 
74 Σύμφωνα με τον K.Vasak, τα δικαιώματα αλληλεγγύης «εκφράζουν μια ορισμένη 
αντίληψη της συλλογικής ζωής και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, παρά με τη 
συνένωση των προσπαθειών όλων των κοινωνικών εταίρων, ατόμων, Κρατών, άλλων 
δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή οργάνων». Εδώ εντάσσονται το δικαίωμα στην ανάπτυξη, 
στην ειρήνη, το δικαίωμα στην απόλαυση της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, το 
δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον. 
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όρων κάτω από τους οποίους θα επιτυγχάνεται ο αναπόφευκτος «ολοκληρωτισμός» 

της ανθρωπότητας, αλλά και η εξύψωση της μοναδικότητας του όντος μέσα μας75. 

Χωρίς να υποτιμάται η αξία των διακηρύξεων και των διατυπώσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, οφείλουμε να παραδεχτούμε, ότι στη σύγχρονη κοινωνία οι 

ισχυρότεροι συνδετικού κρίκοι ανάμεσα στους ανθρώπους δεν είναι τα δικαιώματα 

και οι υποχρεώσεις που συνήθως επικαλούνται, αλλά οι υλικές απαιτήσεις, οι 

ατομικές ανάγκες και τα ατομικά συμφέροντα, η διατήρηση της περιουσίας και του 

«ατομισμού» του κάθε ατόμου76. 

«Ελευθερία-Ισότητα-Αδελφότητα»: όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου 

παρουσιάζουν αυτήν την τριαδική δομή, είναι δηλαδή συγκεκριμένες ιστορικές 

εκφάνσεις του αιτήματος για ελευθερία, ισότητα και αλληλεγγύη. Δεν είναι καθόλου 

τυχαίο μάλιστα ότι στο πρώτο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου συναντούμε τις βασικές αρχές της Γαλλικής επανάστασης: «όλοι οι 

άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι 

προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και συνείδηση, και οφείλουν να 

συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης»77. 

Θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι η ανθρώπινη αξία απουσίαζε για πολύ καιρό 

από το γαλλικό θετικό δίκαιο. Ο όρος «αξιοπρέπεια» είτε ανήκε στο χώρο του 

φυσικού δικαίου είτε βρισκόταν μεν καταγραμμένος σποραδικά σε διαφορετικά 

νομοθετήματα, η χρησιμοποίησή του όμως στα κείμενα αυτά δεν υπονοούσε κάποιου 

είδους κανονιστική αξία: η αξιοπρέπεια χρησιμοποιούνταν άλλοτε ως συνώνυμο της 

τιμής, άλλοτε ως κριτήριο καταλληλότητας για την ενάσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας, πάντως ως έννοια με περιεχόμενο περισσότερο ηθικό και 

φιλοσοφικό παρά νομικό. Επηρέαζε ενδεχομένως την έκδοση νομοθετικών κειμένων 

ως ηθική επιταγή χωρίς ωστόσο να αποτελεί συνταγματικό αγαθό ενσωματωμένο με 

ρητό και πανηγυρικό τρόπο στο γαλλικό συνταγματικό κείμενο: δεν κατοχυρωνόταν 

ρητά ούτε στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789, 

ούτε στο Προοίμιο του Συντάγματος της 27ης Οκτωβρίου 1946, ούτε στο Σύνταγμα 

της 4ης Οκτωβρίου 1958. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέρος της γαλλικής 

θεωρίας χαρακτήρισε την ανθρώπινη αξία ως έννοια «μετέωρη» στη γαλλική έννομη 

τάξη, που απλώς υπονοείται από τον συνταγματικό χάρτη. Η αξία του ανθρώπου 

                                                 
75 Βλ. Τα δικαιώματα του Ανθρώπου, σελ. 79. 
76 Βλ. Τα δικαιώματα του Ανθρώπου, σελ. 88. 
77 Βλ. Δεληκωνσταντής, Τα δικαιώματα του Ανθρώπου, σελ. 37. 
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αποκτά νομική ισχύ και συνταγματικό βάρος στη Γαλλία χάρις στο ερμηνευτικό 

εγχείρημα του γάλλου συνταγματικού δικαστή «αξιολόγηση του Προοιμίου του 

Συντάγματος του 1946 στο πλαίσιο της απόφασης γνωστής στη Γαλλία ως «décision 

bioéthique» της 27ης Ιουλίου 1994, στην οποία αναφέρεται ότι «η διαφύλαξη της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας ενάντια σε κάθε μορφή υποδούλωσης ή ταπείνωσης 

αποτελεί αρχή συνταγματικού επιπέδου». 

Το 1789 αποτελεί σταθμό για τη μετέπειτα ανάπτυξη των δικαιωμάτων και 

την εγκαθίδρυσή τους ως βασικά στοιχεία της πολιτικής αλλά και της δημόσιας ζωής 

του ανθρώπου. Θεωρούνται ευρύτατα ως θεμελιώδεις αρχές του πολιτικού 

ανθρωπισμού, ως ακρογωνιαίος λίθος της ελεύθερης,  δίκαιης και ειρηνικής 

συνύπαρξης ατόμων και λαών, ως όρος και όριο της δημοκρατίας. Σήμερα, η 

πραγματική δυναμική των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποκαλύπτεται μόνο όταν 

αυτά κατανοούνται ως οικουμενικό ήθος, ως θεμέλιο της ειρηνικής συμβίωσης 

ατόμων και λαών με βάση το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κάτω από τις 

συνθήκες του σύγχρονου συνειδητά πολύ-πολιτισμικού κόσμου. Εκφραστής αυτής 

της οικουμενικής εμβέλειας των δικαιωμάτων είναι ο Ο.Η.Ε.(Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών, η ίδρυση του οποίου σηματοδοτεί την έναρξη της κυρίως εποχής των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου78. 

Συνεχίζοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στις διακηρύξεις των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου που ακολούθησαν, από τη δεκαετία του 1930 και μετά, και να καταλήξω 

στην άμεση σχέση κάποιων άρθρων τους με τη σύγχρονη βιοηθική και τα 

προβλήματα που την αναφορικά με τη βιοηθική του σήμερα. Στη Διακήρυξη του 

1948 στο Παρίσι, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών προβαίνει στην 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως το «κοινό ιδανικό» που 

πρέπει να επιδιώκεται από όλους τους λαούς και τα έθνη, με την πεποίθηση ότι η 

αναγνώριση της αξιοπρέπειας που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης 

οικογένειας και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων, αποτελεί το θεμέλιο 

της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο»79.  Τα δικαιώματα του 

ανθρώπου αποκτούν έτσι οικουμενική εμβέλεια ως θεμέλιο και κριτήριο της 

παγκόσμιας ειρήνης και ανοίγονται έτσι δυνατότητες διεθνούς προστασίας τους. Στη 

διακήρυξη του 1948 υποστηρίζεται ότι η σύμφυτη σε όλους αξιοπρέπεια και τα ίσα 

                                                 
78 Βλ. Δεληκωνσταντής, Τα δικαιώματα του Ανθρώπου, σελ. 11-18. 
79 Βλ. Δραγώνα-Μονάχου, Φιλοσοφία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, σελ. 25. 
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δικαιώματα αποτελούν το θεμέλιο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης80. Στη 

διακήρυξη αυτή τονίζεται ιδιαίτερα η έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η 

αντίληψη του ανθρώπου ως προσώπου. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στην 

Οικουμενική αυτή Διακήρυξη, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, ατομικής ή ομαδικής81, 

εμφανίζεται ανάμεσα στα δικαιώματα της ελευθερίας της σκέψης, της έκφρασης και 

της θρησκείας, χωρίς να περιλαμβάνεται ανάμεσα στα θεμελιώδη. 

Ακολούθησε στη Ρώμη το 1950, η Σύμβαση για την Προάσπιση των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Η σύμβαση αυτή 

διαπραγματεύεται κυρίως ζητήματα που αφορούν τη σύλληψη, κράτηση και δίκη των 

ατόμων που κατηγορούνται για πάσης φύσεως εγκλήματα. Παρόλα αυτά, βλέπουμε, 

στο πρώτο κιόλας μέρος της σύμβασης, να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο δικαίωμα 

του ανθρώπου να ζήσει μια ζωή που θα διέπεται από ελευθερία και ασφάλεια, όπου 

κανένας δεν θα μπορεί να τον αναγκάσει να βιώσει μια «εξευτελιστική», όπως 

αναφέρεται, ζωή. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι στο σημείο αυτό φαίνεται 

ξεκάθαρα η δυνατότητα, το δικαίωμα του κάθε ατόμου για αυτοδιαχείριση του 

εαυτού του. Σε συνάρτηση με το ότι κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα άτομο 

να ζήσει μια εξευτελιστική ζωή, αναγνωρίζεται κατά κάποιο τρόπο στο άτομο η 

δυνατότητα να «τερματίσει» τη ζωή του εάν δεν μπορεί πλέον να ανεχτεί τον τρόπο 

ζωή του, εάν η ζωή έχει «καταντήσει» να εξευτελίζει την προσωπικότητά του (Για τη 

συγκεκριμένη σύμβαση θα μιλήσω πιο αναλυτικά παρακάτω). 

Στον ίδιο τόνο με τη Σύμβαση της Ρώμης το 1950, ακολούθησε στο Ελσίνκι 

το 1975, η Διάσκεψη Ασφαλείας και Συνεργασίας στην Ευρώπη. Εδώ γίνεται και 

πάλι ξεκάθαρη αναφορά στον «πιστό σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 

του ανθρώπου», στην «ισότητα των δικαιωμάτων των λαών και των ατόμων» καθώς 

και στο «δικαίωμά τους για αυτοδιάθεση». 25 χρόνια μετά τη Ρώμη, και πάλι γίνεται 

ειδική μνεία στο δικαίωμα το ατόμου για αυτοδιάθεση, αυτοδιαχείριση. Το κάθε 

άτομο, ανάλογα με τις ανάγκες του, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν, καλείται 

ελεύθερα να επιλέξει τις πράξεις του, αρκεί βέβαια με αυτές να μην πλήττει σοβαρά 

τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων ατόμων. 

                                                 
80 Τα θεμελιώδη δικαιώματα φαίνονται να ισοδυναμούν με την αξιοπρέπεια και την αξία του 
ανθρώπινου προσώπου, παρόλα ταύτα όμως, ενώ αξιοπρέπεια και δικαιώματα εμπεριέχονται 
και προϋποτίθενται στην έννοια της ελευθερίας, από την άλλη ελευθερία και δικαιώματα 
εμφανίζονται ισοδύναμα (Waldron Jeremy, Theories of Rights, p. 44). 
81 Βλ. Άρθρο 17 της συγκεκριμένης Διακήρυξης. 
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Το 1975 στο Τόκιο είχαμε τη Διακήρυξη του Παγκόσμιου Ιατρικού 

Συλλόγου82, όπου και πάλι, σύμφωνα και με τη Διακήρυξη της Γενεύης, γίνεται λόγος 

για το σεβασμό του ατόμου, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειάς του. Σε καμία 

περίπτωση κάποιο άτομο, και ειδικά εάν αυτό πρόκειται για γιατρό, δε θα πρέπει να 

βοηθά στην τέλεση βασανιστηρίων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βίας σε άλλο, με 

το σκεπτικό ότι οι ενέργειες αυτές θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του ατόμου που 

τις υπομένει και παράλληλα θίγουν άμεσα το δικαίωμά του στη ζωή και την 

αξιοπρέπειά του ως ελεύθερο άτομο83. Ακόμα και κατά την περίοδο φυλάκισης, η 

ζωή και τα δικαιώματα του φυλακισμένου ατόμου θα πρέπει να είναι απολύτως 

σεβαστά. Στο ίδιο πνεύμα ακολούθησαν κι άλλες διακηρύξεις της WMA84, όπως 

αυτές της Βενετίας το 1983, του Χονγκ Κονγκ του 1989, της Νοτίου Αφρικής το 

1996, του Εδιμβούργου το 2000, της Ουάσινγκτον το 2002, σύμφωνα με τις οποίες ο 

σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου γινόταν όλο και πιο αναγκαίος, όλο και 

πιο επιτακτικός από τη σύγχρονη κοινωνία. 

Δύο χρόνια μετά τις Διακηρύξεις του Ελσίνκι και του Τόκιο, στην Πράγα το 

1977, είχαμε την υπογραφή της λεγόμενης Χάρτας του ’77. Ουσιαστικά επρόκειτο 

για την παραδοχή από την, τότε ενωμένη, Τσεχοσλοβακία, των προηγούμενων 

συμβάσεων. Βασικός στόχος ήταν να γίνουν αποδεχτά από την τότε κυβέρνηση της 

Τσεχοσλοβακίας τα δικαιώματα των πολιτών για ίση μεταχείριση, για ίσες ευκαιρίες 

στον επαγγελματικό τομέα, για την ελευθερία της έκφρασης, του λόγου, του Τύπου 

και των πολιτικών πεποιθήσεων. Η Χάρτα του ’77 αποτελούσε μια ελεύθερη, 

πληροφοριακή, ανοιχτή κοινωνία ανθρώπων διαφόρων πεποιθήσεων, θρησκειών και 

επαγγελμάτων, που τους ενώνει η επιθυμία να εργαστούν ατομικά ή συλλογικά για το 

σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. 

Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν 

ανακαλύφθηκαν ούτε από τον Χριστιανισμό, ούτε από το Ισλάμ, ούτε από καμία 

άλλη θρησκεία. Γι’ αυτό και δεν «παραχωρούνται» από κάποια θρησκεία, όπως δεν 
                                                 
82 Βλ. World Medical Association Declaration of Tokyo, Guidelines for Medical Doctors 
Concerning Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in 
Relation to detention and Imprisonment. Adopted by the 29th World Medical Assembly, 
Tokyo, Japan, October 1975 
83 Στο άρθρο 3 της Διακήρυξης του Τόκιο αναφέρεται: “The doctor shall not be present 
during any procedure during which torture or other forms of cruel, inhuman or degrading 
treatment is used or threatened”, μτφ.: Ο γιατρός οφείλει να μην είναι παρών κατά τη 
διάρκεια οποιασδήποτε μορφής βάναυσης, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής ή ταπεινωτικής 
συμπεριφοράς, της οποίας γίνεται ή απειλείται χρήση. 
84 Βλ. World Medical Association. 
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παραχωρούνται και από το κράτος, αλλά οφείλουν να αναγνωρισθούν ως αναφαίρετα 

και ως το θεμέλιο της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον σύγχρονο κόσμο, κάτι 

βεβαίως που δεν αποκλείει στη συνέχεια βαθύτερες θρησκευτικές θεμελιώσεις της 

κανονιστικότητάς τους. Θεμέλιο και στόχος όλων των αιτημάτων για δικαιώματα του 

ανθρώπου είναι η ελευθερία. Αυτή η αρχή οφείλει να βρίσκεται στη βάση κάθε 

προσπάθειας θεωρητικής προσέγγισής τους, αλλά και της πραγμάτωσης και της 

νομικής κατοχύρωσής τους. 

 

Ευρώπη και ανθρώπινα δικαιώματα 

Με βάση τα παραπάνω βλέπουμε πόσο βασική θέση κατέχουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Αυτό εξάλλου διαφαίνεται και από τη θέση που έχουν στο σύγχρονο 

Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Αυτό  καταδεικνύεται από το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται 

στις αξίες,  βάσει των οποίων οργανώνεται και λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 

στους  βασικούς  στόχους συγκαταλέγονται η καταπολέμηση κάθε μορφής 

διακρίσεων και η προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών. Αυτό φαίνεται 

ξεκάθαρα και από τα παρακάτω λόγια: «Τοποθετώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα 

στην υψηλότερη θέση στη πυραμίδα των αξιών η Ευρώπη δείχνει ποια είναι η 

διαφορά ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό και στους άλλους πολιτισμούς. Είναι 

αυτό το παράδειγμα που μπορεί  να προσφέρει η Ευρώπη στο κόσμο»85. Επίσης, «Με 

τις αξίες που προβάλλει αλλά και το πρότυπο συνεργασίας-ολοκλήρωσης που 

ενσαρκώνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται στο διεθνές σύστημα  ως το κατ’ 

εξοχήν παράδειγμα για μίμηση και αντιγραφή. Εμφανίζεται ως μια πετυχημένη 

περίπτωση ειρηνικής επίλυσης μακροχρόνιων ιστορικών συγκρούσεων. Η Ένωση 

είναι επομένως  «η δύναμη που κερδίζει τις καρδιές διεθνώς» παρά τα οποιαδήποτε 

εσωτερικά της προβλήματα και διχογνωμίες. Άλλες δυνάμεις  μπορεί να στηρίζονται 

κυρίως στη στρατιωτική ισχύ. Η Ένωση στηρίζεται κυρίως στις αξίες και στο 

παράδειγμα. Η ιστορία διδάσκει ότι οι αξίες και το παράδειγμα τελικά επικρατούν και 

όχι η στρατιωτική δύναμη που αγνοεί τις ανθρωπιστικές αξίες…»86. 

Οι αρχικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  δεν είχαν καμία αναφορά στα 

ανθρώπινα δικαιώματα.    Για πρώτη φορά έγινε ρητή αναφορά  στη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ. Η απουσία αυτή δημιουργούσε πολλά προβλήματα και θεωρήθηκε 

                                                 
85 Mikulas Dzurinda, The Debate on the European Constitution, University of Berlin, 
February 2002 
86 Π. Ιωακειμίδης, 28.02.2003, άρθρο, ΤΑ ΝΕΑ, σελ.Ν06 
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μέρος του δημοκρατικού ελλείμματος της Κοινότητας. Τελικά, επειδή πολλές 

κοινοτικές πράξεις αφορούσαν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τέθηκε  το ζήτημα της 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Κοινοτικό επίπεδο, αλλά και για έναν 

επιπλέον λόγο: Ακόμη και στη περίπτωση που τα δικαιώματα  προστατεύονταν από 

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν μπορούσε να δεχθεί 

προσφυγές εναντίον των ευρωπαϊκών θεσμών, αφού η Κοινότητα δεν έχει 

προσχωρήσει στη Σύμβαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις,  προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και ελλείψει κάθε σχετικής πρόβλεψης από τις 

Συνθήκες,  το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσέφερε τις εναλλακτικές λύσεις87.  

Μέχρι σήμερα, δηλαδή, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

Ένωση γίνεται  με βάση κυρίως τη νομολογία του  Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που  

ανήγαγε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μέρος των γενικών αρχών 

δράσης της Ένωσης  και του Κοινοτικού Δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

προκειμένου να υπερασπισθεί αυτά τα δικαιώματα έκρινε ότι μπορεί να βασισθεί στις 

συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών και στις διεθνείς συμβάσεις τις οποίες 

τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει. Ωστόσο αυτή η ερμηνεία συχνά δημιουργούσε 

προβλήματα, 

Σημαντικό βήμα ήταν η ενσωμάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων στο κυρίως κείμενο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος ικανοποίησε το 

αίτημα για ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση,  

μέσω της συνταγματικής κατοχύρωσής τους. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Χάρτης 

αποκτά νομική ισχύ,  ξεφεύγοντας από το επίπεδο της απλής  πολιτικής διακήρυξης. 

Ο Χάρτης αποτελεί έναν ενιαίο και συνεκτικό κατάλογο των θεμελιωδών   

δικαιωμάτων, που συνοψίζονται στους εξής  τομείς: 1. Αξιοπρέπεια , 2. Ελευθερίες, 

3. Ισότητα ,4. Αλληλεγγύη,  5. Δικαιώματα πολιτών , 6. Δικαιοσύνη. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στα 3 πρώτα κεφάλαια που αφορούν: 

• Κεφάλαιο I: Αξιοπρέπεια (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωμα στη ζωή, 

δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου, απαγόρευση των βασανιστηρίων 

και των απάνθρωπων εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, απαγόρευση της 

δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας),  

• Κεφάλαιο II: Ελευθερία (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, 

σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προστασία των δεδομένων 
                                                 
87 Dolores Morondo, “Europe and Human Rights” University of Urbino, 2003, σελ.92 
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προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωμα γάμου και δικαίωμα ίδρυσης οικογένειας, 

ελευθερία σκέψης συνείδησης και θρησκείας, ελευθερία έκφρασης και 

πληροφόρησης, ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ελευθερία 

των τεχνών και των επιστημών, δικαίωμα εκπαίδευσης, επαγγελματική 

ελευθερία και δικαίωμα στην εργασία, ελευθερία ίδρυσης επιχείρησης 

δικαίωμα ιδιοκτησίας, δικαίωμα ασύλου, προστασία σε περίπτωση 

απομάκρυνσης, επαναπροώθησης και απέλασης). 

• Κεφάλαιο III: Ισότητα (ισότητα έναντι του νόμου, μη διάκριση, πολιτισμική, 

θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία, ισότητα ανδρών και γυναικών, 

δικαιώματα του παιδιού, δικαιώματα των ηλικιωμένων, ένταξη των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες). 

Αξίζει αν αναφερθεί πάντως ότι ενώ η συνολική αξιολόγηση της Συνθήκης 

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον θετική, 

σε ότι αφορά την ενσωμάτωσή τους στις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης οι διαπιστώσεις 

είναι απογοητευτικές. Το Σύνταγμα περιορίζει τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου εκτός συνόρων στον έλεγχο της νομιμότητας περιοριστικών μέτρων 

κατά φυσικών ή νομικών προσώπων. 

 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

του Ανθρώπου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον 

αφορά την ανάπτυξη των Βιοϊατρικών Επιστημών αλλά και της προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1950 αποτελεί μέχρι 

σήμερα το κύριο νομικό όργανο για την εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων 

αυτών στην Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει 

προσχωρήσει ως τοιαύτη στην εν λόγω σύμβαση, όλα τα κράτη μέλη είναι μέρη της 

σύμβασης. Επίσης, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στήριξε τη 

νομολογία του στις αρχές που ορίζονται στη σύμβαση αυτή καθώς και στις κοινές 

συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλίσει τον 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η Σύμβαση γεννήθηκε μέσα στην πολιτική συγκυρία των πρώτων 

μεταπολεμικών χρόνων, στο πλαίσιο της δραστηριότητας του νεοσύστατου τότε 



 60

Συμβουλίου της Ευρώπης. Το γεγονός ότι η προστασία των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου προβλήθηκε από την αρχή ως ένας από τους άξονες οικοδόμησης της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης (αν και είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το άρθρο 1 του 

Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης η διαφύλαξή τους δεν συνιστά σκοπό 

του Συμβουλίου, αλλά μέσο για την επίτευξη των σκοπών του) σχετιζόταν προφανώς 

με τον διεθνή αποτροπιασμό για την ωμή καταπάτησή τους από τα ολοκληρωτικά 

καθεστώτα στη διάρκεια του πρόσφατου τότε πολέμου. 

 

Τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια  

Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου 

Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, όπως είναι 

ευρύτερα γνωστό, είναι ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Συμμετέχουν σε αυτό 41 

ευρωπαϊκές χώρες (στις οποίες και οι 15 της Ε.Ε.)88. Το Δικαστήριο αυτό εξετάζει, 

υπό ορισμένους όρους, προσφυγές ατόμων που παραπονούνται για παραβιάσεις 

δικαιωμάτων που διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Η Σύμβαση αυτή είναι μία διεθνής συνθήκη με την οποία τα Κράτη 

που προσχώρησαν σ’ αυτήν ανέλαβαν την υποχρέωση να σέβονται ορισμένα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά αναφέρονται στην σύμβαση 

αυτή καθώς και σε τέσσερα ακόμη πρόσθετα πρωτόκολλα (τα 1, 4, 6 και 7) που έχουν 

επικυρωθεί επίσης από τα Κράτη.  

Σκοπός του Δικαστηρίου είναι να αναδείξει το άτομο ως υποκείμενο του 

Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου μέσω των αυστηρών κανόνων δικαίου της Συμβάσεως 

για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και της Οικουμενικής Διακήρυξης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Ασκεί δικαστικό 

έλεγχο του σεβασμού των δικαιωμάτων που προστατεύονται. Πριν προσφύγει 

κάποιος στο Δικαστήριο αυτό θα πρέπει να έχει προηγουμένως εξαντλήσει όλα τα 

ένδικα και άλλα μέσα που, κατά το Δίκαιο του Κράτους κατά του οποίου προσφεύγει, 

θα μπορούσαν να επανορθώσουν την κατάσταση για την οποία το παράπονο. Αυτό 

σημαίνει ότι ο πολίτης θα πρέπει προηγουμένως να υποβάλει την υπόθεσή του 

ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έχει αρμοδιότητα να εξετάσει την υπόθεσή 

του.   

                                                 
88 Τα στοιχεία αφορούν την εποχή πριν την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 25 μέλη. 
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Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο του Λουξεμβούργου 

Και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει δικαστήριο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο 

από το 1974. Το Δικαστήριο αυτό αποφάνθηκε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα 

αποτελούσαν τμήμα των γενικών αρχών τις οποίες οφείλει να διαφυλάττει. Στη 

συνέχεια, με το πέρασμα των ετών, αποφάνθηκε για μεμονωμένες καταστάσεις και 

άρχισε σταδιακά να αναγνωρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο της 

νομολογίας του. Τα πιο σημαντικά ατομικά δικαιώματα, που έχει αναγνωρίσει μέχρι 

τώρα το Δικαστήριο, είναι τα εξής: 

• η ανθρώπινη αξιοπρέπεια (απόφαση Casagrande, 1974),  

• η αρχή της ισότητας (υπόθεση Klφckner-Werke AG, 1962),  

• η αρχή των μη διακρίσεων (απόφαση Defrenne κατά Sabena, 1976),  

• η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι (αποφάσεις Ομοσπονδία συνδικάτων, Massa 

... 1974),  

• η ανεξιθρησκία και η ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων (απόφαση 

Prais, 1976),  

• η προστασία της ιδιωτικής ζωής (National Panasonic, 1980),  

• το ιατρικό απόρρητο (Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας, 1992),  

• το δικαίωμα ιδιοκτησίας (απόφαση Hauer, 1979),  

• η επαγγελματική ελευθερία (Hauer, 1979),  

• η ελευθερία του εμπορίου (απόφαση Intern. Handelsgesellschaft, 1970),  

• η οικονομική ελευθερία (Usinor, 1984),  

• η ελευθερία του ανταγωνισμού (απόφαση Γαλλία, 1985),  

• ο σεβασμός της οικογενειακής ζωής (Επιτροπή κατά Γερμανίας, 1989),  

• το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και αμερόληπτης 

διαδικασίας (απόφαση Johnston κατά Chief constable of the Royal Ulster 

Constabulary, 1986, απόφαση Pecastaing κατά Βελγίου, 1980),  

• το απαραβίαστο της κατοικίας (απόφαση Hoechst AG κατά Επιτροπής, 1989),  

• η ελευθερία γνώμης και δημοσιεύσεων (VBVB, VBBB, 1984).  

Η συνθήκη της Ρώμης για τη θέσπιση της Κοινότητας και η συνθήκη του 

Μάαστριχ δεν είχαν ορίσει τον κατάλογο αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μόνο 

η αρχή της ίσης αμοιβής για τους άνδρες και τις γυναίκες αναφέρεται, ήδη από την 
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αρχή, στο άρθρο 119 της συνθήκης (νυν άρθρο 141). Ωστόσο, το προοίμιο της 

Ενιαίας Πράξης του 1986 και στη συνέχεια το άρθρο 6 (πρώην άρθρο ΣΤ) της 

συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγουν και τυπικά την υποχρέωση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται με την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το θέμα 

της τυπικής προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην εν λόγω σύμβαση 

συζητήθηκε πριν από την αναθεώρηση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πάντως, στις 28 Μαρτίου 1996, το Δικαστήριο έκρινε ότι, με βάση την ισχύουσα 

κατάσταση του κοινοτικού δικαίου, η Κοινότητα δεν έχει αρμοδιότητα να 

προσχωρήσει στη σύμβαση. 

Παρ' όλα αυτά, η συνθήκη του Άμστερνταμ ενισχύει τις διατάξεις που 

ισχύουν για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων: 

• με τη θέσπιση μιας σειράς ιδρυτικών αρχών της Ένωσης ("της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 

θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου")· 

• καθιστώντας το Δικαστήριο αρμόδιο για την εξασφάλιση του σεβασμού των 

αρχών αυτών από τα ευρωπαϊκά όργανα· 

• προβλέποντας την επιβολή κύρωσης σε περίπτωση παραβίασης των αρχών 

αυτών από κράτος μέλος. 

Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συντάσσει έκθεση για τον σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ένωση. Στις εκθέσεις για τα έτη 1996 και 1997, 

εξετάστηκαν η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, ο σεβασμός των 

οικονομικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, η 

ισότητα ανδρών-γυναικών, τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές 

μειονότητες, τα δικαιώματα του παιδιού, της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα . Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να επικυρώσουν 

τον Ευρωπαϊκό Χάρτη περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, να απαγορεύσουν 

κάθε διάκριση έναντι των ομοφυλοφίλων και να βελτιώσουν τις συνθήκες των 

φυλακών και να προσφεύγουν περισσότερο στην επιβολή υποκατάστατων ποινών. 

Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη σπουδαιότητα που έχει η 

εξασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση για τη στήριξη 

της εξωτερικής της δράσης στον τομέα αυτό. 
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Βιοηθική και ανθρώπινα δικαιώματα 
Βιοηθική είναι «το σύνολο των ηθικών κανόνων που προσδιορίζουν τα όρια 

και τους στόχους των βιοτεχνολογικών εφαρμογών». Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις 

στους τομείς της Βιολογίας και της Βιοτεχνολογίας είναι ραγδαίες. Το γεγονός αυτό, 

σε συνδυασμό με τις πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις του, επιβάλλει τη θέσπιση 

δεοντολογικών κανόνων με στόχο τη διαμόρφωση του πλαισίου αξιοποίησης των 

επιστημονικών επιτευγμάτων. Έντονη είναι τα τελευταία χρόνια η ανησυχία της 

επιστημονικής κοινότητας και της κοινής γνώμης για τις επιπτώσεις της λεγόμενης 

«βιο-τεχνολογικής επανάστασης»89 για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αλματώδης 

εξέλιξη της βιολογίας, της ιατρικής, και πιο συγκεκριμένα της γενετικής μηχανικής 

απαιτεί αλλαγές και στην ίδια την κοινωνία, αλλαγές στις πεποιθήσεις, στον τρόπο 

σκέψης και δράσης των ατόμων, απαιτεί νέες αξίες και μια νέα «ηθική» πάνω στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά έχουν ρυθμιστεί και εδραιωθεί με την πάροδο των 

χρόνων. Η βιοτεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους επιστήμονες να εφαρμόσουν τα 

επιτεύγματά της, παραβιάζοντας όμως αρκετές φορές κάποια συγκεκριμένα 

ανθρώπινα δικαιώματα90. Η ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας συνοδεύεται από μια σειρά 

διλημμάτων που αφορούν στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου και του περιβάλλοντός 

του. Είναι ασφαλείς για την ανθρώπινη υγεία οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 

και πόσο απαραίτητη είναι η σήμανση των προϊόντων που προκύπτουν με τεχνικές 

γενετικής μηχανικής; Πόσο επικίνδυνη για το περιβάλλον είναι η απελευθέρωση 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών; Ποια είναι τα όρια της εκμετάλλευσης 

ζωντανών οργανισμών ως επιστημονικά εργαλεία για ερευνητικούς σκοπούς; Θα 

μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η βιοηθική καλείται να προστατεύσει τον 

άνθρωπο ως φορέα ηθικών δικαιωμάτων που δικαιούται από το απλό γεγονός ότι 

είναι άνθρωπος, «ζώο φύσει κοινωνικό». 

Η βιοηθική έχει εγγενή και μεθοδολογική συνάφεια με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και βασίζεται σε αυτά περισσότερο από ό,τι σε άλλες ηθικές κατηγορίες, 

έννοιες και αξίες, καθώς επίσης είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ενδεχόμενη 

αμφισβήτηση ή ακύρωση των δικαιωμάτων αυτών από την όποια πρόοδο της 

βιοτεχνολογίας ή της ιατρικής γενικότερα. Σήμερα, η βιοηθική έχει σα στόχο, με 

                                                 
89 Βλ. The genetic revolution and human rights, σελ. 61-94. 
90 Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να απειλήσει την υποδομή των ηθικών αυτών δικαιωμάτων, 
μιας και ο άνθρωπος έχει κατακτήσει τα δικαιώματα αυτά όχι ως βιολογικό, αλλά ως ηθικό, 
ορθολογικό και «πολιτικό», με την αριστοτελική έννοια, ον. 
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ορθολογικά επιχειρήματα και όχι απλά με θρησκευτικές, μεταφυσικές, πολιτισμικές 

και ιδεολογικές προκείμενες, να περιφρουρήσει την αξία και την ιερότητα της ζωής, 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αυτονομία, την ελευθερία, την ηθική ισότητα, αξίες 

που αδιαμφισβήτητα αποτελούν την υποδομή των οικουμενικών ηθικών δικαιωμάτων 

του ανθρώπου. Στόχος της δεν είναι απλά και μόνο ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από την πρόοδο της βιοτεχνολογίας, αλλά ως η σημαντικότερη έκφραση 

μιας σύγχρονης «ηθικής», να γίνει κατανοητή από όλους ως μια βασισμένη στα 

δικαιώματα ηθική θεωρία, η οποία ίσως είναι η μοναδική που μπορεί να έχει μια θέση 

σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες ηθικές θεωρίες. Καμία άλλωστε ηθική θεωρία δεν 

μπορεί να αγνοήσει τα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν γίνει αποδεκτά 

και κατέχουν υψηλή θέση στη συνείδηση όλων των ανθρώπων, αποτελούν το 

σπουδαιότερο πολιτισμικό γεγονός της εποχής μας, και κατά κάποιο τρόπο 

γεφυρώνουν το χάσμα από το «είναι» στο «πρέπει». Τα ανθρώπινα δικαιώματα 

μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της βιοηθικής, η οποία καλείται να τα 

περιφρουρήσει, χωρίς όμως, σε καμία περίπτωση να επιχειρεί αδικαιολόγητα να 

ανακόψει την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, στο βαθμό βέβαια που η 

πρόοδος αυτή υπηρετεί τον άνθρωπο ως μία ηθικά αυθεντική ύπαρξη.  

Βασική έννοια στο όλο ζήτημα των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του 

ατόμου αποτελεί και η λεγόμενη «ισότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», η άρνηση 

της οποίας, η αμφισβήτηση της καθολικότητάς της και η επικράτηση της «γενετικής 

ανισότητας»91, θα μπορούσε σαφέστατα να έχει αρνητικές συνέπειες για τη σημερινή 

«φιλελεύθερη» δημοκρατία. Κακή χρήση των γενετικών δεδομένων και της 

βιοτεχνολογικής προόδου εν γένει, θα μπορούσε να εγείρει άμεσο κίνδυνο για τα 

θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Το Συνταγματικό δίκαιο αποτελεί ίσως μία 

«τεχνική της γενετικής ελευθερίας»92 και ο νομοθέτης υποχρεούται να επέμβει σε 

θέματα που αφορούν στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις αρχές της ισότητας και της ελευθερίας93. Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες 

αρχές της αυτονομίας του ατόμου και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής δεν 

                                                 
91 Αν λάβουμε υπόψη μας την ευγονική και τις όποιες καταχρήσεις και επεμβάσεις μπορούν 
να γίνουν από τη βιοτεχνολογία. 
92 Βλ. Κριάρη-Κατράνη Ισμήνη, Γενετική Τεχνολογία και θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα, 
1999, σελ. 194 
93 Βλ. Κριάρη-Κατράνη Ισμήνη, Γενετική Τεχνολογία και θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα, 
1999, σελ. 192 
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κινδυνεύουν μονάχα από επεμβάσεις κάποιων «ανελεύθερων καθεστώτων», αλλά και 

από την κακή χρήση και μεταβίβαση των γενετικών πληροφοριών94. 

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, και με δεδομένη τη διαφορετικότητα των 

ανθρώπων, οι αφετηρίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορούν να εμφανισθούν 

ανεπαρκώς κατοχυρωμένες από το σύνταγμα, με αποτέλεσμα τόσο η ελευθερία όσο 

και η φυσική και νομική ισότητα να χρειάζονται αναθεώρηση ή έστω συμπλήρωση. 

Βέβαια, το ανθρώπινο γονιδίωμα και η μελέτη του δεν έχουν δείξει τέτοιες διαφορές 

που να οδηγούν σε νέες διακρίσεις, σε πιθανό «γενετικό ρατσισμό», που με τη σειρά 

του θα οδηγούσε στην ανάγκη ανάλογης τροποποίησης των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. Τα προβλήματα αυτά είναι τόσο βιο-πολιτικά, όσο και βιο-κοινωνικά, 

παράλληλα όμως είναι σίγουρα και βιοηθικά, γι αυτό ίσως, πρώτη η βιοηθική, 

καλείται να προτάξει το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ασπίδα σε 

οποιοδήποτε κίνδυνο απειλήσει της αξιοπρέπεια του ατόμου. 

 

Kant και Βιοηθική 

Στο σημείο αυτό αξίζει η αναφορά  στη θεωρία του I.Kant και στην άμεση 

σχέση της με τη σύγχρονη βιοηθική και τους προβληματισμούς της. Από τις 

διατυπώσεις της Κατηγορικής Προστακτικής95 διακρίνουμε το σεβασμό που 

πρέσβευε ο Καντ προς κάθε πρόσωπο, με απώτερο στόχο και συνέπεια να σέβεται ο 

ένας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του άλλου. Για κάποιους η ελευθερία αποτελεί 

μια θεσμική δομή, ένα σύστημα δημόσιων κανόνων που ορίζουν δικαιώματα και 

καθήκοντα.  Στο πλαίσιο αυτό τα άτομα έχουν την ελευθερία είτε να κάνουν κάτι, 

όταν είναι ελεύθερα από κάποια εμπόδια, είτε να μην το κάνουν, και η ελευθερία τους 

αυτή προστατεύεται από τις παρεμβάσεις των άλλων. Ένα αρκετά πολύπλοκο 

σύμπλεγμα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων χαρακτηρίζει κάθε επιμέρους ελευθερία. 

Πάνω σ’ αυτό, η όσο το δυνατόν καλύτερη διευθέτηση των ποικίλων ελευθεριών 

εξαρτάται από το σύνολο των περιορισμών στους οποίους υπόκεινται. Ενώ λοιπόν οι 

βασικές ελευθερίες μπορούν να περιοριστούν, οι περιορισμοί αυτοί αξιολογούνται με 

κριτήρια που προκύπτουν από την ίδια τη σημασία της ίσης ελευθερίας και με τη 

σειρά προτεραιότητας των αρχών της δικαιοσύνης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα 

στην ίση ελευθερία, και ο καθένας θα πρέπει να σέβεται το πρόσωπο του άλλου, να 

                                                 
94 Βλ. Διεθνείς Συμβάσεις της WMA. 
95 Βλ. Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, σελ. 33. 
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τον βλέπει, και να τον «χρησιμοποιεί» ίσως, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ 

μόνο ως μέσο. 

Προχωρώντας, το δικαίωμα στη ζωή είναι το πρώτο θεμελιώδες δικαίωμα του 

ανθρώπου.  Η αρχή και το τέλος της ζωής αποτελούν κύρια ζητήματα και αντικείμενα 

διαμάχης σε πολλά βιοηθικά διλήμματα, όπως η άμβλωση, η χρήση βλαστοκυττάρων 

(τα λεγόμενα ES κύτταρα), η ευθανασία, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η 

υποβοηθούμενη αυτοκτονία, η κατανομή μοσχευμάτων κ.α. Η βιοηθική καλείται, για 

πρώτη φορά ίσως, να συγκεκριμενοποιήσει κάποιες ηθικές έννοιες και ηθικές αξίες, 

κατά τρόπο κοινά αποδεκτό από όλους. Στη βιοηθική, η ανάγκη της συναίνεσης είναι 

πολύ πιο έντονη από ό,τι στη θεωρητική ηθική, γι αυτό ίσως και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα προσφέρονται περισσότερο ως κανονιστικά εργαλεία και κριτήρια 

αξιολόγησης και χρήσης των επιτευγμάτων της βιοϊατρικής. Τα δικαιώματα, ως 

θεμελιώδεις ηθικές κατηγορίες, συνηθίζουν να βάλλονται από αρκετές θεωρίες ή 

ρεύματα, όπως ο κοινοτισμός, ο ωφελιμισμός κ.α., ουσιαστικά όμως μια ηθική 

θεωρία δεν μπορεί να γίνει κοινά αποδεκτή εάν δε στηρίζεται σε αυτά, και ιδιαίτερα 

στο πρωταρχικό δικαίωμα του προσώπου να επιλέγει τον τρόπο ζωής του. Τα 

δικαιώματα προσφέρουν μεγαλύτερα πλεονεκτήματα για την ηθική από τις 

υποχρεώσεις, και συνάμα δεν πάσχουν θεωρητικά στο πρόβλημα της αντικειμενικής 

θεμελίωσης περισσότερο από εναλλακτικές ηθικές θεωρίες. Αξίζει εδώ να αναφερθεί 

ότι ο Gewirth θεωρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα «πυρηνικά στοιχεία μιας 

οικουμενικής ηθικής και βλέπει το σεβασμό τους ως τη σύγχρονη εκλογικευμένη 

εκδοχή της παγκόσμιας αρχής του χρυσού κανόνα»96. Ο Carlos Nino με τη σειρά του, 

τα ανάγει σε εργαλεία για την αποφυγή κάθε αυθαιρεσίας, ώστε μια ηθική των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συγκροτεί ορθολογικά την ηθική συνείδηση της 

ανθρωπότητας ως οδόφραγμα σε κάθε εχθρική προς τα ανθρώπινα δικαιώματα 

ενέργεια, που μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη νομικής κατοχύρωσης και να 

υπερβεί τον ηθικό δογματισμό, σκεπτικισμό και σχετικισμό. Tα δικαιώματα μπορούν 

να αποτελέσουν «κανονιστικά τεχνάσματα» για ποικίλες πολιτικές και μη χρήσεις, 

δεν μπορούν όμως να αποκαταστήσουν κάποιες άλλες αξίες όπως η πίστη, η 

εμπιστοσύνη, η φροντίδα και να καταλάβουν επομένως το σύνολο της ηθικής 

                                                 
96 Το περιεχόμενο της θεωρίας του Gewirth είναι επιτακτικό και σε πολλά σημεία απηχεί τον 
ορθολογικό επιτακτισμό του Hare. Σε αυτόν, το επιτακτικό στοιχείο προέρχεται από το 
βουλητικό χαρακτήρα της προθεσιακής ενέργειας. Επίσης, οι απαιτήσεις των δικαιωμάτων 
παράλληλα με την αλήθεια έχουν και επιτακτική δύναμη. 
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θεώρησης. Παίζουν ένα περιεκτικό, αλλά σημαντικό, ρόλο σε κάθε σχεδόν ηθική 

θεωρία, αποτελούν κανονιστικούς περιορισμούς στην επιδίωξη αλλότριων σκοπών, 

αλλά χρειάζονται ένα σύστημα ηθικών κανόνων με μία κάποια δεοντολογική 

προοπτική. 

Τα περισσότερα προβλήματα και διλήμματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη 

βιοηθική έχουν να κάνουν κυρίως με όρους δικαιωμάτων που κατέχουν καίρια θέση 

κυρίως σε «δεοντοκρατικής» υφής συμβολαιοκρατικές θεωρίες. εάν εφαρμόσουμε τις 

κοινά αποδεκτές και επικρατέστερες κανονιστικές θεωρίες στην αυθεντική τους 

μορφή, για παράδειγμα, τις κλασικές θεωρίες της δεοντοκρατίας και του 

ωφελιμισμού, σε θέματα όπως η άμβλωση, η ευθανασία, το απόρρητο των γενετικών 

πληροφοριών, εύλογα θα καταλήξουμε με πολλές διαφορετικές και, ορισμένες φορές, 

αντίθετες αποφάσεις. Το ενορατικό ιδεώδες του δικαιώματος της ίσης ευκαιρίας που 

συναντάμε στη θεωρία του John Rawls, οι εναλλακτικές προτάσεις δικαιοσύνης του 

R. Dworkin στα πλαίσια του φιλελευθερισμού, ο ρόλος της «επιλογής στον εξισωτικό 

φιλελευθερισμό, έτσι όπως εκφράστηκε από το Nozick, αποτελούν διαφορετικές 

θεωρίες που μπορούν όλες τους όμως να βοηθήσουν τη βιοηθική να οδηγηθεί σε ένα 

σωστό και κοινά αποδεκτό δρόμο. Η βιοηθική όμως καλείται να δώσει τις καλύτερες 

δυνατές συμβουλές και να λάβει τις σωστότερες δυνατές αποφάσεις, και γι αυτό 

οφείλει να λάβει υπόψη τις και άλλες ηθικές έννοιες και αξίες, με τον εξέχοντα πάντα 

ρόλο των δικαιωμάτων. 

Όπως ανέφερα, η σχέση ανάμεσα στις διάφορες ηθικές προσεγγίσεις και στις 

προσεγγίσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Και οι δυο 

θεμελιώνονται από κοινού στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στην πίστη 

για την εγγενή αξία του ατόμου και την ακεραιότητα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. 

Επομένως, οι θεωρίες που δημιουργήθηκαν με βάση την ηθική δεν είναι αναγκαστικά 

οι ίδιες με αυτές που απορρέουν από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, η εφαρμογή 

των ηθικών αρχών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε μια δεδομένη κατάσταση 

μπορεί να παραγάγει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα, σε ένα χώρο όμως, όπως 

αυτός της βιοηθικής, επιβάλλεται να λαμβάνονται υπόψη, σε οποιοδήποτε συναφές 

ζήτημα, οι όποιες διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των δύο, μιας και οι δύο αυτές 

προσεγγίσεις εφαρμόζονται ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα 

μπορούν να παίξουν ένα πολύ λεπτό ρόλο στο χώρο της βιοτεχνολογίας. Μια απλή 

προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δε θα μας δώσει όλες τις λύσεις στα 

πολύπλοκα διλήμματα που παρουσιάζονται καθημερινά. Ένα από αυτά είναι η 
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πιθανή(;) δυνατότητα της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης του ανθρώπου. Τόσο οι 

διάφορες ηθικές θεωρίες όσο και οι θεωρίες δικαιωμάτων καλούνται να λάβουν θέση. 

Είναι ηθική η γέννηση ενός ατόμου μέσω μιας τέτοιας μεθόδου; Μπορεί να θεωρηθεί 

πλήρες μέλος της κοινωνίας; Αν ναι, ποια τα δικαιώματά του; Από πότε ισχύουν ατά 

τα δικαιώματα; Από τη στιγμή της σύλληψης; Αυτά αποτελούν μερικά μόνο από τα 

ερωτήματα σχετικά με την αναπαραγωγική κλωνοποίηση και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα.  

Με βάση το παραπάνω παράδειγμα, εύλογα καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να αποτελέσουν, το σημαντικότερο ίσως, 

κανονιστικό εργαλείο στα χέρια της βιοηθικής για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων 

κυρίως της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας. Αυτό όμως δε σημαίνει απαραίτητα ότι 

κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την ιατρική και κάθε επίτευγμα της βιοτεχνολογίας θα 

πρέπει να σχετίζεται και να «ελέγχεται» από τη βιοηθική. Αυτή θα πρέπει να 

επεμβαίνει μονάχα όταν τα επιτεύγματα  αυτά απειλούν την αξιοπρέπεια και την 

«ακεραιότητα» του ανθρώπου, όταν παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματά του 

(ελευθερία, αυτοκαθορισμός), όταν θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα, αλλά και την 

ίδια τη ζωή του ανθρώπου (ευθανασία, DNR). Σε καμία περίπτωση η βιοηθική δε θα 

πρέπει να «κυνηγά», να αποτρέπει και να απαγορεύει την ιατρική και βιοτεχνολογική 

έρευνα η οποία σα στόχο έχει τη δημιουργία νέων φαρμάκων και την ανεύρεση 

μεθόδων για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Στόχος της δεν πρέπει να είναι 

να σταματήσει την ιατρική πρόοδο, αλλά να συμβάλλει στην εύρεση δικλείδων 

ασφαλείας για το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Όμως δεν πρέπει να μείνει μόνο σε αυτό. Οι δικλείδες που θα βρεθούν, για να έχουν 

λόγο ύπαρξης, θα πρέπει και να ισχύσουν. Και όχι να ισχύσουν κατά τόπους ή με 

παραλλαγές από χώρα σε χώρα, αλλά παγκόσμια, καθολικά. Μόνο έτσι η βιοηθική θα 

έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην παγκόσμια εγκαθίδρυση και διαφύλαξη των 

δικαιωμάτων. 

 

Γενετικά δεδομένα 

Σημαντικό στοιχείο στο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παίζει σίγουρα 

και η προστασία των γενετικών δεδομένων του ανθρώπου. «Καθένας έχει το 

δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει 

τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων». 

Αυτό είναι το περιεχόμενο του νέου άρθρου 5 παρ. 5. Υπήρχε όντως ανάγκη για την 
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κατοχύρωση του δικαιώματος στη γενετική ταυτότητα; Είναι όντως νέο το δικαίωμα 

αυτό;97 

Τι είναι όμως αυτή η περιβόητη «γενετική ταυτότητα» και ποιος ο ρόλος της; 

Η γενετική ταυτότητα μπορεί να πάρει δύο ερμηνείες: πρώτον, γενετική ταυτότητα 

είναι το σύνολο των γενετικών πληροφοριών, των πληροφοριών δηλαδή που αφορούν 

τη γενετική ταυτότητα του ανθρώπου και προκύπτουν από την ανάλυση του 

γονιδιώματός του. Οι πληροφορίες αυτές είναι μοναδικές για κάθε άνθρωπο, τον 

προσδιορίζουν και τον διαφοροποιούν γενετικά. Όπως οι προσωπικές πληροφορίες 

αποτελούν εννοιολογικό στοιχείο της ταυτότητας ενός ατόμου, έτσι και οι γενετικές 

πληροφορίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της γενετικής του ταυτότητας. Αυτό που 

κρίνεται εδώ είναι ο τρόπος και ο σκοπός της λήψης των γενετικών πληροφοριών, ο 

κύκλος των προσώπων που μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και 

ο χρόνος και τρόπος διατήρησης των πληροφοριών. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, 

το δικαίωμα προστασίας της γενετικής ταυτότητας συνίσταται στη δυνατότητα του 

ατόμου να αποφασίζει μόνο του και ελεύθερα «την τύχη» των γενετικών του 

πληροφοριών. 

Δεύτερον, γενετική ταυτότητα είναι το ανθρώπινο γονιδίωμα, η υλική μορφή 

του γενετικού υλικού, η γενετική, δηλαδή, υπόσταση του κάθε ανθρώπου. Ως 

γενετική ταυτότητα εννοείται η γενετική ιδιοσυστασία ενός ατόμου, τα 

κληρονομούμενα γενετικά στοιχεία του. Θα μπορούσε λοιπόν η προστασία της 

γενετικής ταυτότητας να σημαίνει και το αναλλοίωτο της γενετικής ιδιοσυστασίας 

ενός ατόμου, το αναλλοίωτο του γενετικού του υλικού; Αφού ως γενετική ταυτότητα 

νοείται το σύνολο των κληρονομούμενων γενετικών στοιχείων ενός ατόμου, η 

προστασία της γενετικής του ταυτότητας δε θα μπορούσε να συνίσταται στην 

απαγόρευση τροποποίησης του γενετικού υλικού ενός ατόμου, στην απαγόρευση 

δηλαδή των πρακτικών εκείνων που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την τροποποίηση 

του γονιδιώματος των απογόνων; 

Η ανάγκη προστασίας της γενετικής ταυτότητας συνειδητοποιήθηκε ως 

συνέπεια των εξελίξεων στο χώρο της γενετικής και το δικαίωμα στην αναλλοίωτη 

γενετική ιδιοσυστασία αναπτύχθηκε ως αντίβαρο στις γονιδιακές θεραπείες98. Και οι 

                                                 
97 Μάλλιος Ευάγγελος, Η συνταγματική κατοχύρωση της γενετικής ταυτότητας: αναγκαιότητα ή 
πλεονασμός; 
98 Με τις γονιδιακές θεραπείες εισάγονται ένα ή περισσότερα γονίδια μέσα σε έναν 
οργανισμό με σκοπό τη θεραπεία ή την πρόληψη μιας ασθένειας που σχετίζεται με κάποια 
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θεραπείες αυτές μπορούν να έχουν πολλές μορφές, όπως για παράδειγμα θεραπεία με 

στόχο τη γονιμοποίηση ενός υγιούς εμβρύου σε περιπτώσεις ατόμων που πάσχουν 

από συγκεκριμένες ασθένειες, όπως στίγμα μεσογειακής αναιμίας. Ποιος θα 

μπορούσε άραγε να απαγορέψει ως μη ηθική μια τέτοιου είδους θεραπεία; Στον 

αντίποδα εύκολα μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση θεραπείας με στόχο την 

επιλογή του φύλλου και των εξωτερικών χαρακτηριστικών του μελλοντικού παιδιού. 

Κάτι τέτοιο είναι άραγε «ηθικό» να συμβαίνει; Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικό η 

απαγόρευση της επέμβασης στο γονιδίωμα του ανθρώπου με σκοπό τη επιλογή του 

φύλου και των εξωτερικών χαρακτηριστικών99 και τελείως διαφορετική η γονιδιακή 

θεραπεία, τόσο στα σωματικά όσο και στα γεννητικά κύτταρα, η οποία θεραπεύοντας 

βέβαιες ασθένειες, ακόμη και πριν την εκδήλωσή τους, εξασφαλίζει την αυτονομία 

που απειλείται και προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια  και την ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας.   

Στο ίδιο μήκος κύματος θα μπορούσαμε να κινηθούμε και όσον αφορά την 

αναπαραγωγική σε αντιδιαστολή με την «θεραπευτική» λεγόμενη κλωνοποίηση. Τι 

είναι όμως η αναπαραγωγική κλωνοποίηση; Η δημιουργία πολλαπλών 

πανομοιότυπων γενετικών «αντιγράφων» του ίδιου ανθρώπου. Αυτό που 

επιτυγχάνεται είναι η γέννηση ενός ανθρώπου με ταυτότητα γενετικού υλικού, η 

διαιώνιση λοιπόν της γενετικής ιδιοσυστασίας, της γενετικής ταυτότητας του δότη 

του γενετικού υλικού. Γιατί όμως κάποιος να καταφύγει σε τέτοια μέσα για να 

«μεταφέρει» αυτούσιο το γενετικό του υλικό σε κάποιον άλλο; Ποιος ο απώτερος 

στόχος του; Μεταφορά γενετικού υλικού γίνεται και μέσω της φυσιολογικής 

τεκνοποίησης. Με την κλωνοποίηση δε γεννιέται απλώς ένας άνθρωπος, αλλά 

κατασκευάζεται ένας άνθρωπος με συγκεκριμένο γενετικό υλικό, όμοιος με ένα 

συγκεκριμένο πρότυπο. Συνεπώς, η κλωνοποίηση «συνιστά γενετικό ντετερμινισμό 

και αποτελεί την πιο έντονη μορφή εξουσίασης του ανθρώπου υπό την έννοια ότι 
                                                                                                                                            
γενετική ανωμαλία. Η γονιδιακή θεραπεία στα σωματικά κύτταρα συνίσταται στη γενετική 
τροποποίηση των σωματικών κυττάρων. Τα σωματικά κύτταρα, σε αντίθεση με τα γεννητικά, 
δε μεταβιβάζουν τις ιδιότητές τους στις επόμενες γενιές. Η γονιδιακή τροποποίηση δε θα 
μεταβιβαστεί, λοιπόν, κληρονομικά στους απογόνους αυτού ο οποίος υποβλήθηκε σε αυτήν. 
Αντίθετα, με τη γονιδιακή θεραπεία στα γεννητικά κύτταρα (ωάρια, σπερματοζωάρια) ή στα 
ολοδύναμα εμβρυακά κύτταρα (τα κύτταρα που δημιουργούνται κατά τις πρώτες κυτταρικές 
διαιρέσεις μετά τη γονιμοποίηση του ωαρίου) επιδιώκεται η θεραπεία των κληρονομικώς 
μεταβιβαζόμενων ασθενειών, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα μεταβιβάζονται στις επόμενες 
γενεές. Τα αποτελέσματα της θεραπείας αυτής δεν αφορούν, συνεπώς, μόνο το συγκεκριμένο 
άτομο που υποβάλλεται στη θεραπεία αλλά και τους απογόνους του.   
99 Η πράξη αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπηρετεί ευγονικές ιδεολογίες και 
αντιστρατεύεται την αυτονομία και τον αυτοκαθορισμό του ατόμου. 
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προκαθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και τη 

μελλοντική ζωή ενός ανθρώπου, και μάλιστα σε ένα στάδιο όπου δεν είναι δυνατή η 

λήψη της συναίνεσής του»100. 

Ας περάσουμε λίγο στη θεραπευτική κλωνοποίηση. Η θεραπευτική 

κλωνοποίηση και η χρήση εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων πιθανόν να φέρει 

τεράστια οφέλη σε ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Η θεραπευτική 

κλωνοποίηση δεν έχει σαν στόχο τη δημιουργία ανθρώπινων γενετικών αντιγράφων, 

αλλά έχει σαν σκοπό τη δημιουργία ιστών και πιθανόν, οργάνων στο εργαστήριο, οι 

οποίοι θα είναι απόλυτα συμβατοί με τον δέκτη του μοσχεύματος. Στη θεραπευτική 

κλωνοποίηση, ο στόχος δεν είναι η δημιουργία ενός γενετικά πανομοιότυπου 

ανθρώπου, αλλά η δημιουργία κυττάρων, ιστών για την καταπολέμηση ασθενειών. 

Για την θεραπευτική κλωνοποίηση απαιτείται έμβρυο πριν από τις 14 ημέρες. 

Όμως μια και δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το στάδιο που το έμβρυο αποκτά την 

ηθική και νομική του υπόσταση, υπάρχει διχογνωμία σχετικά με την πιθανή χρήση 

του για την δημιουργία ιστών in vitro. Ο στόχος των επιστημόνων είναι, με την 

βοήθεια της κλωνοποίησης, να κατανοήσουν τους μηχανισμούς διαφοροποίησης 

ώστε να είναι δυνατή η μετατροπή του ενός τύπου κυττάρου σε ένα άλλο, χωρίς το 

ενδιάμεσο εμβρυϊκό στάδιο. Έτσι, δεν θα υπάρχουν και διλήμματα σχετικά με την 

ορθότητα της χρήσης εμβρυϊκών κυττάρων. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα 

σήμερα είναι η κατάψυξη των βλαστικών κυττάρων του ομφάλιου λώρου, μετά τη 

γέννηση του εμβρύου. Αυτά τα κύτταρα, που συνήθως καταλήγουν στα απορρίμματα 

μια και ο πλακούντας δεν χρειάζεται μετά τη γέννηση του παιδιού, είναι πολυδύναμα 

και μπορούν να διαφοροποιηθούν προς όλους τους ιστούς του οργανισμού. Σε κάποιο 

λοιπόν βαθμό φαίνεται μια αχτίνα φωτός ώστε να ξεπεραστούν κάποια από τα 

διλήμματα που σίγουρα υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κύριο μέλημα θα 

πρέπει να είναι η προστασία των γενετικών δικαιωμάτων των ανθρώπων. 

 

                                                 
100 Σπ. Βλαχόπουλος, Η κλωνοποίηση στην ελληνική έννομη τάξη, 2000, σ.78. 
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Επίλογος 
 Συνοψίζοντας, από τις θεωρίες εννοιολόγησης και δικαιολόγησης των 

πρωταρχικών δικαιωμάτων των Locke, Rousseau, Montesquieu, από τους Hobbes  

και Spinoza, από την Κατηγορική Προστακτική του Kant, φτάσαμε σιγά, αλλά 

σταθερά στη σημερινή έννοια της αυτονομίας του ατόμου, του σεβασμού της 

προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του. Αν μπορούσαμε να περιλάβουμε την 

πεμπτουσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια φράση θα λέγαμε πως αυτή είναι το 

δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Στην όλη αυτή διαδικασία 

συνετέλεσε βέβαια ιδιαίτερα και η ανάπτυξη των επιστημών της «ζωής», της ιατρικής 

και της βιολογίας, χωρίς όμως αυτό σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι η επιστήμη 

μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να κυριαρχήσει επί της ηθικής. Η  ηθική, και στο 

συγκεκριμένο ζήτημα η βιοηθική, είναι αυτή που θα κληθεί να προστατέψει την 

ατομικότητα και τα δικαιώματα του ατόμου, αυτή που θα θέσει τα όρια στην 

ανάπτυξη της επιστήμης και της έρευνας, κυρίως της βιοτεχνολογικής, ώστε να 

παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο η έννοια της διαφοράς και διαφοροποίησης του 

ατόμου από το κάθε άλλο άτομο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να 

επικαλούμαστε τη βιοηθική σε κάθε ζήτημα που αφορά την κατάχρηση της εξουσίας 

και την «παραβίαση» των δικαιωμάτων του ανθρώπου.  

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι μόνο θεμελιώδες δικαίωμα αυτή 

καθεαυτή, αλλά αποτελεί την ίδια τη βάση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η δε 

αποστέρηση των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν 

είναι μόνο μία ατομική και προσωπική τραγωδία αλλά επίσης δημιουργεί συνθήκες 

κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής, οι οποίες συχνά συνεπάγονται την χρήση βίας 

και την σύγκρουση μεταξύ των Λαών και των Κρατών. Κατά την πρώτη πρόταση της 

Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο σεβασμός στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια «αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο». 

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια σημαίνει αυτοσεβασμός, συνείδηση των 

δικαιωμάτων και της αξίας του ανθρώπου, σεβασμός και προστασία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου χωρίς διάκριση λόγω εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, 

συμμετοχής σε εθνική ή άλλη μειονότητα, φυλής, φύλου, χρώματος, γλώσσας, 

περιουσίας, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων. Σεβασμός και 

προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σημαίνει σεβασμό και προστασία της 
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μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και η 

διαφορετικότητά του αυτή είναι άξια σεβασμού και προστασίας.  

Τελευταία, ο κίνδυνος, όχι απλώς περιπτωσιακής παραβίασης αλλά και 

κατάφωρης καταπάτησης των ατομικών, αλλά και γενικότερα των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, από ποικίλα κέντρα εξουσίας μετά την ιλιγγιώδη εξέλιξη της 

βιοτεχνολογίας και τις άπειρες δυνατότητες της γενετικής μηχανικής έχει δραματικά 

αυξηθεί. Για παράδειγμα, «Η ταχύτατη πρόοδος στην αποκρυπτογράφηση των 

ατομικών γενετικών κωδίκων τείνει να αποδυναμώσει και να αναστρέψει τις 

θεμελιώδεις παραστάσεις μας για τη φύση του ανθρώπου. Τόσο η αφετηριακή 

παραδοχή της ελευθερίας της βουλήσεως όσο και το αξίωμα της φυσικής ισότητας 

και ισοδυναμίας των ανθρώπων ενώπιον του νόμου και των θεσμών θα πρέπει να 

συμπληρωθούν και να αναθεωρηθούν σε πολλές από τις προεκτάσεις τους»101. Ο 

σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί λοιπόν το κυριότερο κριτήριο 

αξιολόγησης της τεχνικής και επιστημονικής προόδου από τη βιοηθική που πρέπει 

κατά πρώτο λόγο ως οικουμενική ηθική να νοείται ως «ηθική βασισμένη στα 

δικαιώματα». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι, πολύ 

πέρα από τα διεθνή κείμενα, είναι επίσης υπόθεση όλων μας, των γονέων, των 

διδασκάλων, των πολιτικών, των δημοσιογράφων και των ιδιοκτητών των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης, των δικαστηρίων. Βάση λοιπόν της Βιοηθικής, αλλά και του 

ανθρωπίνου βίου εν γένει, αποτελεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αυτά η σύγχρονη Βιοηθική καλείται να προστατέψει 

αλλά και να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοσή τους. 

                                                 
101 Είναι χαρακτηριστικό ότι το βιο- ως πρώτο συνθετικό έχει έκτοτε εισχωρήσει και κάποτε 
επικρατήσει σε πολλές περιοχές της επιστήμης και του δικαίου. Συχνά γίνεται λόγος για 
βιοποικιλότητα, βιοδίκαιο, βιονόμο, βιοπροστασία, βιοτρομοκρατία, βιο-επικινδυνότητα, 
βιοτράπεζες. Κάποιοι όροι μάλιστα έχουν πλέον ευρύτερα καθιερωθεί, όπως η 
«βιοοικονομία» και η «βιοπολιτική», ως «κοινωνική, εθνική και διεθνής διαχείριση και 
ρύθμιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Είναι αλήθεια ότι τα δικαιώματα είναι παντού στις σύγχρονες ηθικές και 

πολιτικές συζητήσεις, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που έχει γίνει πια κοινή αντίληψη ότι 

η έλλειψη μιας έννοιας δικαιωμάτων φτωχαίνει την ηθική και στερεί την πολιτική 

από σκοπούς, ανάγοντάς την σε στυγνή σκοπιμότητα. 

Όσο περισσότερο αναλύουμε τα δικαιώματα τόσο πιο ξεκάθαρα φαίνεται ο 

ρόλος της ελευθερίας σε αυτά και το ότι ουσιαστικά η έννοια της ελευθερίας θα 

αποτελέσει τον «κώδικα της Βιοηθικής». Χωρίς την ελευθερία δεν μπορούν να 

υπάρξουν και δικαιώματα, επομένως η ελευθερία παίρνει εδώ μια καθαρά ηθική 

χροιά. Τα δικαιώματα που πηγάζουν από την έννοια της ελευθερίας αποτελούν τον 

προάγγελο των μετέπειτα λεγόμενων «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», που τόσο 

απασχολούν τη σημερινή κοινωνία, και με τα οποία θα ασχοληθώ στην εργασία μου 

αυτή. Στόχος μου είναι να δείξω εάν τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να 

θεμελιώσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως τη βάση του ανθρώπινου βίου, αλλά 

συγχρόνως και της Βιοηθικής. 

Η αναγκαιότητα της βιοηθικής προκύπτει από το πάντρεμα αλλά και από την 

αντιπαράθεση των βιοϊατρικών τεχνο-επιστημών με τις επιστήμες του ανθρώπου, 

όπως είναι η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η πολιτική επιστήμη, η ηθική, το δίκαιο 

και η θεολογία. Έχει λοιπόν έναν άκρως  διεπιστημονικό χαρακτήρα. 

Οι ρίζες των δικαιωμάτων βρίσκονται ουσιαστικά στην ελληνική φιλοσοφία 

και στον Χριστιανισμό και μπορούν να γίνουν κατανοητά μόνο στα πλαίσια μιας 

ευρύτερης κοινωνικής συνάφειας. Πίσω από την ιδέα των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου βρίσκεται μια εικόνα του ανθρώπου που δεν ανήκει μόνο σε κάποια φάση 

της ευρωπαϊκής ιστορίας, αλλά είναι το αποτέλεσμα και η κληρονομιά ολόκληρης της 

εξέλιξης. Φιλοσοφικές ιδέες πάνω στα δικαιώματα συναντούμε όμως και στους 

Σοφιστές από τον 5ο αιώνα κιόλας, οι οποίες αποκτούν κεντρική θέση στη Στωική 

φιλοσοφία. 

Στη συνέχεια  βλέπουμε τα δικαιώματα του ανθρώπου να σχετίζονται και να 

ξεκινούν από τα λεγόμενα «απαραβίαστα» φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου, 

δικαιώματα ελευθερίας, ιδιοκτησίας, ασφάλειας τα οποία συναντούμε πολύ νωρίς 

στις  θεωρίες των Hobbes, Locke, Montesquieu, Kant, Voltaire, Θωμά Ακινάτη, 

Grotius και ειδικότερα στη συμβολαιοκρατική θεωρία του Rousseau, από όπου 
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πηγάζουν ουσιαστικά όλες οι σύγχρονες θεωρίες των δικαιωμάτων, οι οποίες συχνά 

αναφέρονται στο σεβασμό της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου . 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζεται «απόλυτη» και «απαραβίαστη».Η 

αρχή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου εκφράζει περισσότερο από κάθε άλλη την ίδια 

την «ουσία» του ανθρώπου. Κάποιο μάλιστα υποστηρίζουν ότι η αρχή της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατέχει μια θέση υπεροχής έναντι των άλλων αρχών και 

δικαιωμάτων και ιδίως της προσωπικής ελευθερίας, εφόσον είναι θεμιτό η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια να επιφέρει περιορισμούς στα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ δεν είναι 

επιτρεπτό το αντίστροφο, δηλαδή τα συνταγματικά δικαιώματα να περιορίζουν την 

ανθρώπινη αξία. 

Ο Καντ ήταν αυτός που με τη θεωρία του έθεσε τα θεμέλια για το σεβασμό 

της προσωπικότητας του ανθρώπου, με απώτερο στόχο και συνέπεια να σέβεται ο 

ένας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του άλλου. Σταθμό επίσης για την ανάπτυξη 

και εγκαθίδρυση των δικαιωμάτων ως βασικά στοιχεία της πολιτικής αλλά και της 

δημόσιας ζωής αποτέλεσε η Γαλλική Επανάσταση και η Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του Πολίτη το 1789. Σε αυτά αναφέρθηκαν επίσης 

και πολλές διεθνείς συμβάσεις και Διακηρύξεις όπως του 1948 στο Παρίσι, η 

Σύμβαση της Ρώμης το 1950 για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η Διάσκεψη του Ελσίνκι το 1975, φτάνοντας στη 

Συνθήκη του Οβιέδο το 1997. 

Η βιοηθική έχει εγγενή και μεθοδολογική συνάφεια με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και βασίζεται σε αυτά περισσότερο από ό,τι σε άλλες ηθικές κατηγορίες, 

έννοιες και αξίες, καθώς επίσης είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ενδεχόμενη 

αμφισβήτηση ή ακύρωση των δικαιωμάτων αυτών από την όποια πρόοδο της 

βιοτεχνολογίας ή της ιατρικής γενικότερα. Σήμερα, η βιοηθική έχει σα στόχο, με 

ορθολογικά επιχειρήματα και όχι απλά με θρησκευτικές, μεταφυσικές, πολιτισμικές 

και ιδεολογικές προκείμενες, να περιφρουρήσει την αξία και την ιερότητα της ζωής, 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αυτονομία, την ελευθερία, την ηθική ισότητα, αξίες 

που αδιαμφισβήτητα αποτελούν την υποδομή των οικουμενικών ηθικών δικαιωμάτων 

του ανθρώπου.  

Στόχος της δεν είναι απλά και μόνο ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από την πρόοδο της βιοτεχνολογίας, αλλά ως η σημαντικότερη έκφραση 

μιας σύγχρονης «ηθικής», να γίνει κατανοητή από όλους ως μια βασισμένη στα 

δικαιώματα ηθική θεωρία, η οποία ίσως είναι η μοναδική που μπορεί να έχει μια θέση 



 80

σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες ηθικές θεωρίες. Καμία άλλωστε ηθική θεωρία δεν 

μπορεί να αγνοήσει τα δικαιώματα. 

Βασική έννοια στο όλο ζήτημα των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του 

ατόμου αποτελεί και η λεγόμενη «ισότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», η άρνηση 

της οποίας, η αμφισβήτηση της καθολικότητάς της και η επικράτηση της «γενετικής 

ανισότητας», θα μπορούσε σαφέστατα να έχει αρνητικές συνέπειες για τη σημερινή 

«φιλελεύθερη» δημοκρατία. Για να υπάρξει όμως δημοκρατία θα πρέπει πρώτα να 

διαφυλαχθεί η ανθρώπινη ζωή. Το πρώτο θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου είναι 

το δικαίωμα στη ζωή, κι αυτό καλείται να διαφυλάξει η Βιοηθική.  Η αρχή και το 

τέλος της ζωής αποτελούν κύρια ζητήματα και αντικείμενα διαμάχης σε πολλά 

βιοηθικά διλήμματα, όπως η άμβλωση, η χρήση βλαστοκυττάρων (τα λεγόμενα ES 

κύτταρα), η ευθανασία, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η υποβοηθούμενη 

αυτοκτονία, η κατανομή μοσχευμάτων κ.α.  

Η βιοηθική καλείται, για πρώτη φορά ίσως, να συγκεκριμενοποιήσει κάποιες 

ηθικές έννοιες και ηθικές αξίες, κατά τρόπο κοινά αποδεκτό από όλους. Στη 

βιοηθική, η ανάγκη της συναίνεσης είναι πολύ πιο έντονη από ό,τι στη θεωρητική 

ηθική, γι αυτό ίσως και τα ανθρώπινα δικαιώματα προσφέρονται περισσότερο ως 

κανονιστικά εργαλεία και κριτήρια αξιολόγησης και χρήσης των επιτευγμάτων της 

βιοϊατρικής.  

Τα δικαιώματα, ως θεμελιώδεις ηθικές κατηγορίες, συνηθίζουν να βάλλονται 

από αρκετές θεωρίες ή ρεύματα, όπως ο ωφελιμισμός κ.α., ουσιαστικά όμως μια 

ηθική θεωρία δεν μπορεί να γίνει κοινά αποδεκτή εάν δε στηρίζεται σε αυτά, και 

ιδιαίτερα στο πρωταρχικό δικαίωμα του προσώπου να επιλέγει τον τρόπο ζωής του. 

Τα δικαιώματα προσφέρουν μεγαλύτερα πλεονεκτήματα για την ηθική από τις 

υποχρεώσεις, και συνάμα δεν πάσχουν θεωρητικά στο πρόβλημα της αντικειμενικής 

θεμελίωσης περισσότερο από εναλλακτικές ηθικές θεωρίες. 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την οποία η Βιοηθική καλείται να προστατέψει και 

διαφυλάξει, δεν είναι μόνο θεμελιώδες δικαίωμα αυτή καθεαυτή, αλλά αποτελεί την 

ίδια τη βάση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η δε αποστέρηση των θεμελιωδών και 

απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν είναι μόνο μία ατομική και 

προσωπική τραγωδία αλλά επίσης δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής 

αναταραχής, οι οποίες συχνά συνεπάγονται την χρήση βίας και την σύγκρουση 

μεταξύ των Λαών και των Κρατών. Κατά την πρώτη πρόταση της Οικουμενικής 

Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο σεβασμός στα ανθρώπινα 
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δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια «αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 

ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο».  

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια σημαίνει αυτοσεβασμός, συνείδηση των 

δικαιωμάτων και της αξίας του ανθρώπου, σεβασμός και προστασία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου χωρίς διάκριση λόγω εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, 

συμμετοχής σε εθνική ή άλλη μειονότητα, φυλής, φύλου, χρώματος, γλώσσας, 

περιουσίας, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων. Σεβασμός και 

προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σημαίνει σεβασμό και προστασία της 

μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και η 

διαφορετικότητά του αυτή είναι άξια σεβασμού και προστασίας.  
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SUMMARY 
 

It is a common belief that rights are found everywhere in modern moral and 

political discussions, in such a degree, that has become a common perception that the 

lack of significance of rights impoverishes the ethics and deprives the policy from 

aims, reducing it in callous expediency.  

The more we analyze the rights, the more obvious the role of freedom appears 

in them, and that substantially the value of freedom will constitute the “code of 

Bioethics”. Without freedom there cannot be rights, consequently freedom has here a 

clean moral tinge. Rights that spring from the value of freedom constitute the herald 

of the later said “human rights”, which so much concern society nowadays and which 

I will deal with in my study. My objective is to show  if human rights can really 

foundate human dignity as the base of human life and Bioethics at the same time. 

The necessity of Bioethics results from the marriage, but also from the 

juxtaposition of biomedical techno-sciences with human sciences, as psychology, 

sociology, political science, ethics, justice and theology. Therefore, it has an 

extremely interdisciplinary character.  

The roots of rights are found substantially in the Greek philosophy and in the 

Christianity and can become comprehensible only in the frames of a wider social 

affinity. Behind the idea of rights that a person has is found a picture of a person that 

does not belong only in some phase of European history, but is the result and the 

heritage of the entire development. Philosophical ideas on rights are, however, also 

met in the Sophists from the 5th century already, which acquire central place in the 

Stoic philosophy.  

Then, we see human rights to be related and begin from, the so called, 

inviolable natural rights of a person, rights of freedom, property and safety, which we 

very early meet in the theories of Hobbes, Locke, Montesquieu, Kant, Voltaire, 

Thomas Acetates, Grotius and even more specifically in the Contract theory of 

Rousseau, where, substantially, all modern theories of rights spring from, which are 

often referring to the respect of human personality and dignity. 

Human dignity is characterized as “absolute” and “inviolable”. The principle 

of human dignity expresses more than any other the "substance” of a person. Some, in 

deed, believe that the principle of dignity possesses a place of supremacy against 

other principles and rights and especially against the personal freedom, provided that 
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it is legitimate to human dignity to involve restrictions in human rights while it is not 

permissible the reverse, that is to say, constitutional rights to limit human value. 

Emmanuel Kant was the one who, with his theory, placed the foundations for 

the respect of human personality, with final objective and consequence, the respect of 

each other’s rights and freedoms. Also, a basic step for the growth and establishment 

of rights as basic elements of personal, but also public life, constituted the French 

Revolution and the Statement of Rights in 1789. Also, many other International 

conventions and Statements have established Rights, like the statement of 1948 in 

Paris, the Convention of Rome in 1950, on the Defense of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, the Conference of Helsinki in 1975, reaching up to the 

Oviedo Treaty in 1997. 

Bioethics has innate and methodological affinity with the human rights and it 

is based on them, more than in other moral categories, significances and values, but 

also it is particularly sensitive in potential contestation or cancellation of these rights 

from any progress made by biotechnology or medicine more generally. Nowadays, 

Bioethics targets, with rational arguments and not just with religious, metaphysical, 

cultural and ideological beliefs, to protect the value and the sanctity of life, human 

dignity, autonomy, freedom, moral equality, values that uncontradictably constitute 

the infrastructure of worldwide moral human rights. 

Its objective is not simply the respect of human rights from the progress of 

biotechnology, but as the most important expression of modern “moral”, to become 

comprehensible from all, as a moral theory based on rights, which perhaps is the only 

that can have a place in almost all the modern moral theories.  Nevertheless, no moral 

theory can ignore rights.  

Basic part in the whole subject of rights and dignity of the person, also takes 

the, so called  “equality of human dignity”, the refusal of which, the contestation of 

her universality and the predominance of “genetic inequality”, could of course have 

negative consequences for the current "liberal" democracy. However, in order 

democracy to exist, first of all, human life has to be protected and safeguarded. The 

first fundamental right of person is the right in life, and this Bioethics is called to 

safeguard. The beginning and the end of life are the subject of main questions and of 

conflict in many bioethical dilemmas, as abortion, the stem-cells use (the ES cells), 

euthanasia, human reproduction (cloning or not?), suicide, distribution of grafts etc. 
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Bioethics is called, perhaps for the first time, to particularize certain moral 

significances and moral values, in a way that is accepted by most of the people. In 

Bioethics, the need of consent is much more intense than in the theoretical ethics, and 

maybe, for this, human rights are much more believed to be lawful tools and criteria 

of evaluation and use of realizations of biomedicine. 

Rights, as fundamental moral categories, are used to be hit by many theories 

or currents, like the utilitarianism etc., however, substantially, a moral theory cannot 

become public acceptable if it is not founded on them, and particular in the 

fundamental right of a person to select his own way of living. Rights offer ethics 

much bigger advantages rather than obligations, and at the same time do not suffer 

theoretically in the problem of objective foundation more than other alternative moral 

theories do. 

Human dignity, which Bioethics is called to protect and safeguard, is not only 

fundamental right by itself, but itself constitutes the base of fundamental rights. The 

deprivation the fundamental and inalienable human rights is not only an individual 

and personal tragedy, but also creates conditions of social and political agitation, that 

often involve the use of violence and the conflict between People and the State. 

According to the first proposal of Global Declaration of Human Rights, the respect in 

human rights and human dignity "constitutes the corner stone of freedom, justice and 

peace in the world".  

Human dignity means self-esteem, conscience of rights and value of person, 

respect and protection of human rights without discrimination because of national or 

social origin, attendance in national or other minority, race, sex, color, language, 

fortune, religion, political or other convictions. Respect and protection of human 

dignity, means respect and protection of the uniqueness of each person. Each person 

is different and this diversity of him worth respect and protection.  

 


