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Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική μελέτη που 

εστιάζεται στην διερεύνηση της σχέσης «ετερότητας» και «δικαιοσύνης». Προς 

επίτευξη του ερευνητικού στόχου οι δύο αυτές έννοιες αλλά και η μεταξύ τους σχέση, 

ερευνώνται μέσα από την κριτική αναμέτρηση με τα πρωτότυπα κείμενα των δύο 

κορυφαίων του αρχαιοελληνικού στοχασμού: του Πλάτωνα και Αριστοτέλη, των 

φιλοσόφων της Ύστερης Νεωτερικότητας (Νίτσε, Κάντ), αλλά και την γόνιμη 

ερμηνεία του καινοδιαθηκικού λόγου και του έργου των λογίων του πρώτου 

Χριστιανισμού (Μ. Βασίλειος,  Γρ. Νύσσης, Ι. Δαμασκηνός). 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής-μεταπτυχιακής εργασίας, εξετάζεται η 

σύλληψη της «ετερότητας» ως γένους και κατηγορίας σχέσης στον Σοφιστή του 

Πλάτωνα. Εν συνεχεία,  επιχειρείται η διερεύνηση της «ετερότητας» ως γεγονότος 

κοινωνίας και μη αναγώγιμης ιδιοπροσωπίας  στο έργο των λογίων του πρώτου 

Χριστιανισμού. Ενώ, το τρίτο μέρους του πονήματος εστιάζεται στην μελέτη της 

πλατωνικής εκδοχής «δικαιοσύνης» ως αυτοπραγίας αλλά και τρόπου σχέσης του 

«εαυτού» και του «άλλου». Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο του έργου  ερευνάται η 

«τέλεια» δικαιοσύνη ως αλλότριο αγαθό που προϋποθέτει την ύπαρξη του ετέρου για 

την απόδοση δικαιοσύνης και οι τρείς εκδοχές της «μερικής» δικαιοσύνης: 

διανεμητικό, διορθωτικό και αντιπεπονθός δίκαιο στον Αριστοτέλη. 
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                                              ABSTRACT 

 

The hereby thesis is a bibliographic research focusing on an investigation 

regarding the «otherness» and «justice» relationship. In order for the research 

objective to be achieved, both terms, as well as their relationship, are examined 

through a critical confrontation with the source texts of the most important 

representatives of ancient greek thinking: Plato, Aristotle, the Late Modernity 

philosophers (Nietzsche, Kant), and the prolific interpretation of the New Testament 

word and early Christianity intellectuals (Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, John 

of Damascus). 

The first chapter examines the conception of «otherness» as a genus and a 

relationship category in Plato's Sophist. Subsequently, an attempt is made to 

investigate «otherness» as a society fact and non-conductive self-image in the early 

Cristianity intellectuals' scripts. As the third part of the task focuses on studying the 

platonic version of «justice» as retribution, as well as a way to associate «self» and  

«other». In closing, the fourth chapter scrutinizes «perfect» justice as a foreign 

privilege, which requires the existence of «other» for administration of justice and the 

three sorts of "partial" justice: distributive, corrective and reciprocal justice in 

Aristotle. 
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          ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Στη μακραίωνη ιστορία του φιλοσοφικού στοχασμού, η σχέση μεταξύ 

ετερότητας και δικαιοσύνης, μοιάζει να είναι ιδιαίτερα προβληματική. Αν και στην 

πρωταρχική εκδοχή της, την πλατωνική-αριστοτελική και σ’ αυτήν του 

καινοδιαθηκικού λόγου, η δικαιοσύνη εστιάζεται στον τρόπο συγκρότησης σχέσεων 

κοινωνίας μεταξύ του εαυτού και του άλλου, στους ύστερους νεωτερικούς χρόνους 

συνυφαίνεται άρρηκτα με τις «επιταγές» διαλεκτικής του υποκειμένου και του 

αντικειμένου. Συμπίπτει με τη δύναμη του ισχυρότερου (Hobbes, Locke, Nietzsche), 

ταυτίζεται με το φυσικό δίκαιο (Hume, Kant), την επίτευξη μέγιστης δυνατής 

ωφέλειας και ισχύος (ωφελιμισμός) ή εξωθείται σε τυπικές- επιχειρηματολογικές 

διαδικασίες ικανές να την προσδιορίσουν (Luhmann, Habermas). 

Υπάρχουν, άραγε, δυνατότητες αποκατάστασης των σχέσεων κοινωνίας 

μεταξύ του εαυτού και του άλλου υπό το καταυγαστικό φως της δικαιοσύνης; Αν η 

δικαιοσύνη είναι αυτή που νοηματοδοτεί τον τρόπο σχέσης μας προς τους άλλους, 

τότε τι σχέση μπορεί να έχει ο εαυτός και ο άλλος στον τρόπο κατανόησης και 

πρακτικής της δικαιοσύνης; Το ερώτημα που γεννάται, έγκειται ακριβώς στο κατά 

πόσο οι δυο προαναφερθείσες έννοιες, η ετερότητα και η δικαιοσύνη, συγκροτούν μια 

σχέση ικανή να διανοίξει ένα νέο ορίζοντα φιλοσοφικού προβληματισμού, 

απηλλαγμένο από την ιδιοτελή και αφομοιωτική αυτονομία του υποκειμένου της 

ύστερης Νεωτερικότητας. 

Η πρώτη αναφορά της έννοιας «ετερότητα»  στην παγκόσμια φιλοσοφία, 

εντοπίζεται στο πλατωνικό έργο. Στον Σοφιστή του ο Πλάτων
1
,  ερευνώντας τη 

διαλεκτική άρθρωση του ίδιου του όντος, προβαίνει στην πρώτη σύλληψη της 

                                                           
1
 βλ. Πλάτωνος, Σοφιστής, τόμ.Ι & ΙΙ, εισαγ., μτφρ., σχόλια Δ. Γληνός, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 

1990. 
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«ετερότητας», ως γένους αλλά και κατηγορίας σχέσης που δεν υπόκειται στις αρχές 

της ταυτότητας.  

Το κυρίως ζητούμενο του πλατωνικού στοχασμού, έγκειται ακριβώς, στην 

πρώτη ανάδειξη του «άλλου» όχι με τη μορφή της μεθοδευμένης άρνησης, αλλά μ’ 

εκείνη των σχέσεων κοινωνίας στο οντολογικό καθεστώς του γένους. 

Απαγκιστρωμένος από τη σφαίρα της αρνητικότητας, ο «άλλος», γέννημα της 

ειδητικής ετερότητας, συνιστά μια κατηγορία κοινωνίας και σχέσης. 

Ακόμη όμως και με την παραδοχή μας, πως ο «άλλος» αποτελεί εγγενές 

στοιχείο του γένους της ετερότητας, το ζήτημα της αρμονικής συνύπαρξης των 

ανθρώπων παραμένει. Η ελευθερία βούλησης του προσώπου, που το καθιστά ικανό 

να δεξιωθεί ή και να αρνηθεί το γεγονός κοινωνίας με τον «άλλο», τον καθιστά και 

ικανό να δράσει δίκαια προς τον έτερο ή άδικα. Η δικαιοσύνη, συνεπώς, φαίνεται να 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ετερότητας, όχι με τη μορφή του καταναγκασμού, 

αλλά της δυνατότητας. Σε τί όμως συνίσταται η δικαιοσύνη; Και ποιά η βαθύτερη 

σχέση της με την «ετερότητα»; 

Μελετώντας την έννοια της δικαιοσύνης και τους κατά καιρούς ορισμούς που 

της έχουν αποδοθεί, ο Πλάτων και πάλι αποτελεί εφαλτήριο της όλης προβληματικής. 

Μέσα από την πληθώρα των ορισμών που δίδονται στο δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας, 

την υπολογιστική, οικονομικά προσδιορισθείσα και συμβατική θέση του Κέφαλου,
2
, 

την αναλογική και μη αμερόληπτη του Πολέμαρχου
3
, την φυσιοκρατική και 

                                                           
2
 «τὴν ἀλήθειαν αὐτὸ φήσομεν εἶναι ἁπλῶς οὕτως καὶ τὸ ἀποδιδόναι ἄν τίς τι παρά του λάβῃ» βλ. 

Πλάτωνος, Πολιτεία, 331c2-4, τόμ.Ι, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ιωάννης Γρυπάρης, εκδ. Ζαχαρόπουλος, 
Αθήνα 1990. 
3
 «τὸ τὰ ὀφειλόμενα ἑκάστῳ ἀποδιδόναι δίκαιόν ἐστι , τὸ τοὺς φίλους ἄρα εὖ ποιεῖν καὶ τοὺς ἐχθροὺς 

κακῶς δικαιοσύνην, ὠφελεῖν μὲν τοὺς φίλους ἡ δικαιοσύνη, βλάπτειν δὲ τοὺς ἐχθρούς» βλ. στο ίδιο, 

331e3 και 332d2-3. 
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ωφελιμιστική του Θρασύμαχου
4
, ξεχωρίζει η άκρως μονιστική και εν κατακλείδι 

μηδενιστική θέση του Γλαύκωνα
5
. 

Η θεωρία του Γλαύκωνα , όπως αυτή αναφύεται μέσα από το μύθο του Γύγη, 

αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως ένα φύσει άδικο και κακό ον  που αποβλέπει 

αυστηρά και μόνο στην ικανοποίηση της προσωπικής του βούλησης για δύναμη. Η 

δικαιοσύνη κατά τον ομιλητή, αποτελεί απλώς ένα νοητικό κατασκεύασμα, μια 

εφεύρεση των αδυνάτων που στόχο έχει να τους προστατεύσει από την ακόρεστη 

θέληση των δυνατών. Την κατ’ ευφημισμόν αυτή δικαιοσύνη, οι έχοντες την δύναμη 

υπονομεύουν εκ των έσω, επιδιώκοντας ένα είδος προσωπικής ασυλίας .  

Ο Νίτσε, ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του κλασσικού πολιτισμού 

στα χρόνια της Ύστερης Νεωτερικότητας
6
, δεν διστάζει να οικειοποιηθεί στο έργο 

του, Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα
7
, την θέση του Γλαύκωνα περί δικαιοσύνης και να 

την απολυτοποιήσει περαιτέρω. Η έννοια της δικαιοσύνης για τον γερμανό φιλόσοφο, 

όπως και κάθε ηθική αξία εκπορεύεται και υπακούει στους αυστηρούς νόμους μιας 

κυνικής, βίαιης και αυτοκαταστροφικής φύσης από την οποία, σ’ αντίθεση με την 

γλαυκωνική εκδοχή, απουσιάζει κάθε διαλεκτική αμφισημία
8
. Η φυσιοκρατική 

θεώρηση του κόσμου και του «ανθρώπινου είναι» στον Νίτσε, που έχει τις ρίζες της 

στο φιλοσοφικό κίνημα των «Φυσιοκρατών» του 18
ου

 αιώνα, στηρίζεται στην 

παντελή αποσιώπηση της μίας εκ των δύο αμφίρροπων τάσεων της φύσης.  

                                                           
4
 «φημὶ γὰρ ἐγὼ εἶναι τὸ δίκαιον οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον, τὸ τῆς καθεστηκυίας 

ἀρχῆς συμφέρον» βλ. στο ίδιο, 338c1-2. 
5
 [Πεφυκέναι γὰρ δή φασιν τὸ μὲν ἀδικεῖν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ 

ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ ἀγαθῷ τὸ ἀδικεῖν, ῾Ως δὲ καὶ οἱ ἐπιτηδεύοντες ἀδυναμίᾳ τοῦ ἀδικεῖν 

ἄκοντες αὐτὸ ἐπιτηδεύουσι, μάλιστ’ ἂν αἰσθοίμεθα ] βλ. στο ίδιο,358e3- 5 και 359b5. 
6
 Υπάρχουν, βέβαια και ερμηνευτικές προσεγγίσεις του ίδιου του Νίτσε με θετικό πρόσημο ως προς 

τη σημασία και σημαντικότητα του κλασικού πολιτισμού των Ελλήνων. 
7
 βλ. Νίτσε, Φρ., Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα, μτφ. Δικταίος Α., εκδ. Παρ. Καλφάκη , Αθήνα 1958, 

κεφ. «Για τους ενάρετους», σσ. 78-81. 
8
βλ. Αναστασιάδη, Π., Η ετερότητα και η επίκληση του Ξένου, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2011, 

σελ 33. 
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Η φύση δεν εκφράζεται πλέον ως μια τάση του ανθρώπου προς την αδικία, 

αλλά ως μια επιταγή, μια αναπόφευκτη, πολλάκις μη ηθελημένη υποχρέωση του 

ατόμου να συμμορφωθεί με τη βούλησή της. Η θέση πως ο άνθρωπος κατέχει τόσο 

την προδιάθεση προς το κακό όσο και προς το καλό,  αντικαθίσταται στον Νίτσε από 

την σκληρή αδιαλλαξία της φύσης που αποζητά αποκλειστικά το κακό, την 

κατίσχυση της διονυσιακής δύναμης. Στον ανθρωπομορφισμό της φύσης 

υποκρύπτεται η ορμή της αυτοσυντήρησης, καθώς και η θέληση για δύναμη ελλείψει 

συμπόνιας.  

Ο συγγραφέας του Ζαρατούστρα επιφορτίζει τη φύση με ένα είδος ηθικής, την 

ορίζει ως τη κανονιστική αρχή του κόσμου
9
. Η αδυναμία του Νίτσε να κατανοήσει, 

πως η φύση δεν προτείνει καμία ηθική και κατά συνέπεια δεν μπορεί να οριστεί ως 

ηθική ή ανήθικη, τον οδηγεί στην πλαστογράφησή της. Η απόδοση αρνητικών παθών 

του ανθρώπινου είναι στη φύση, όπως η βούληση του ανθρώπου για την κατίσχυση 

των αδυνατών, είναι το προσωπείο πάνω στο οποίο δομείται όλη η νιτσεϊκή 

φιλοσοφία.     

Η δυνατότητα όμως του υποκειμένου να προσποιηθεί το δίκαιο, ώστε να 

ξεφύγει από τον έλεγχο των οργάνων προάσπισης της κοινωνικής σύμβασης, που έχει 

συμφωνηθεί προς υπεράσπιση των αδυνάτων, είναι εκείνη που καταδεικνύει την 

αστάθεια του νιτσεϊκού στοχασμού. Η ίδια η επιταγή της φύσης, που στην πρώτη 

περίπτωση διακατέχεται από απολυτότητα και αδιαλλαξία, στη συνέχεια υποτάσσεται 

στη λογική του εκάστοτε ατόμου και εργαλειοποιείται χάριν του ιδιωτικού 

συμφέροντος. 

Πίσω από το μανδύα της κυνικής ολοκληρωτικής φυσιοκρατίας του Νίτσε, 

ελλοχεύει ένας άκρατος μονισμός, μια απαξίωση του ετέρου και εργαλειοποίησή του. 

                                                           
9
Ο τρόπος συναγωγής ηθικών προτάσεων από φυσικά γεγονότα, αποκαλείται «φυσιοκρατική πλάνη».  
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Η εμμονική  θυματοποίηση του μη ισχυρού εκπορεύεται από μια μονοδιάστατη 

απολυτοποίηση του φυσικής κατάστασης (status naturalis) της ύπαρξης. 

Στο επίκεντρο του νιτσεϊκού συλλογισμού δεν βρίσκεται η βούληση για ζωή 

αλλά για δύναμη. Στην ίδια κατεύθυνση προβληματισμού, αναφορικά με την έννοια 

της δικαιοσύνης, κινείται και η υφηγεσία του Νίκου Καζαντζάκη, Ο Φρειδερίκος 

Νίτσε εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας
10

, στην οποία επιδιώκεται η 

αναγέννηση και αναδιαμόρφωση της φιλοσοφίας του Νίτσε. 

Ωστόσο, τόσο η εκδοχή δικαιοσύνης του Γλαύκωνα, όσο και αυτή του Νίτσε 

υπολείπονται ως προς το «λογικό» και περιεκτικό εύρος που ο Πλάτων αποδίδει στην 

έννοια. Στο τέταρτο βιβλίο της Πολιτείας, ο τελευταίος και επιχειρηματολογικά 

δυνατότερος ορισμός διατυπώνεται δια στόματος Σωκράτη: 

«τα αυτού πράττειν και μη πολυπραγμονείν δικαιοσύνη εστί» 
11

.  

Για να κατανοηθεί ο παρών ορισμός, πρέπει να ερευνηθεί παράλληλα με τη 

θεωρία των μερών της ψυχής (επιθυμητικό, θυμοειδές, λογιστικόν) και την διάκριση 

των αγαθών του Πλάτωνα. Ως κορωνίδα των αρετών η δικαιοσύνη αποτελεί για τον 

φιλόσοφο, τη συνεκτική δύναμη των υπολοίπων προαναφερθεισών αρετών, που 

κοσμούν στην ανώτερη μορφή τους κάθε ένα από τα μέρη της ψυχής (σωφροσύνη, 

ανδρεία, σοφία).  

Η αντιστοιχία των μερών της ψυχής με τις τάξεις της Πολιτείας, είναι 

αναπόφευκτη στην πλατωνική σκέψη και οδηγεί στην συμπλοκή της ηθικής με την 

πολιτική. Ο «άλλος» δεν εκτοπίζεται στον παρόντα στοχασμό, αλλά αποτελεί μάλλον 

προϋπόθεση της ίδιας της δικαιοσύνης. Είναι άλλωστε η διάκριση των αγαθών του 

                                                           
10

 Καζαντζάκη Ν., Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας, επιμ. Σταύρου 

Π., εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 2006.  
11

 βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 433a, τόμ.Ι, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ιωάννης Γρυπάρης, εκδ. Ζαχαρόπουλος, 

Αθήνα 1990. 



 

13 
 

Πλάτωνα εκείνη που καθιστά τη δικαιοσύνη αγαθό «αυτό καθ’ αυτό» και «δι’ 

έτερον», που αποζητά την ύπαρξη ετέρου για την ύπαρξη δικαίου
12

.  

Το δι’ έτερον, όμως, λαμβάνει υπόψη του τον «έτερο» προς τον «εαυτό», στη 

σκέψη του στοχαστή; Ή υποβόσκει μια αφομοιωτική διάθεση ένταξης του άλλου 

στην σφαίρα του εγώ, όπως συμβαίνει στον ορισμό του Αριστοτέλη: «ο φίλος είναι ο 

άλλος μου εαυτός»
13

; Ο «άλλος» είναι απλά ο συνδαιτυμόνας στο δείπνο της 

κοινωνικής ευημερίας, ή ένας μοναδικός και ανεπανάληπτος, προσωπικός «άλλος» 

που διατηρεί την ελεύθερη βούληση του κοινωνείν, χωρίς να ανάγεται ή να υπάγεται 

σε υποκείμενα και αντικείμενα, ή να υποτάσσεται στην αυτοσυνειδησία του «εγώ 

σκέπτομαι»; Αυτή η «ελευθερία βούλησης», ως αξιολογικό κριτήριο της δικαιοσύνης, 

ικανό να επιφέρει την απελευθέρωση και λύτρωση του «εαυτού» και να καταστήσει 

διαφανές το υποκριτικό προσωπείο της αυτοδικαίωσης, απουσιάζει από τον 

πλατωνικό συλλογισμό. 

 Η σύγκλιση μεταξύ ηθικού και νόμιμου στον Πλάτωνα, πηγάζει από την 

ταύτιση της ηθικής μ’ ένα σύστημα καταναγκαστικών κανόνων. Πως δύναται όμως 

μια πράξη να είναι κατ’ ουσίαν δίκαιη, όταν η δικαιοσύνη, τουλάχιστον στα όρια της 

μέθεξής της με την έννοια της ηθικής,  εκλαμβάνεται ως η εφαρμογή  ενός 

καταναγκαστικού εξωτερικά θεσπισμένου συστήματος κανόνων; Αν δεν είμαι σε 

θέση να επιλέξω ελεύθερα έκαστη εκ των πράξεων μου, η δικαιοσύνη δεν κινδυνεύει 

να θεωρηθεί μια απλή επιβολή της θέλησης ενός απρόσωπου κοινωνικού συστήματος 

στο εκάστοτε πρόσωπο; Σε ένα πρόσωπο, που αναγκάζεται να υποταχθεί σε μια 

σύμβαση, κατά τη διαπραγμάτευση των όρων της οποίας ποτέ δεν υπήρξε μάρτυρας ή 

                                                           
12

 βλ. στο ίδιο, 357c-358a. 
13

 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1166a32-33, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 

2006. 
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κοινωνός; Τότε τι μας αποτρέπει από το να θεωρήσουμε το καθήκον ως κίνητρο της 

ηθικής πράξης;  

Δύναται το «καθήκον» να καλύψει το τεράστιο κενό που δημιουργεί η 

έλλειψη της «ελεύθερης βούλησης» ;  Η έννοια του καθήκοντος θα μπορούσε να γίνει 

αποδεκτή στο πλαίσιο εξέτασης του θετικού δικαίου, ως υποχρέωση συμμόρφωσης 

με ένα σύστημα καταναγκαστικών κανόνων, που στόχο έχουν να προασπίσουν την 

αρμονική συνύπαρξη των πολιτών. Η χρήση της ωστόσο, αναφορικά με την 

δικαιοσύνη αυτή καθ’ αυτήν, αναδεικνύεται προβληματική. Δεν μπορούμε παρά να 

αναλογιστούμε. Αν το μοναδικό κίνητρο για την πραγματοποίηση μιας δίκαιης 

πράξης είναι το καθήκον, δεν είμαστε δέσμιοι της υποχρέωσης αυτής; Τι νόημα έχει 

μια δίκαιη πράξη αν δεν είναι ελεύθερα επιλεγμένη και δεν απορρέει από την σχέση 

μας με τον εκάστοτε «άλλο»;  

Η ελευθερία βούλησης, όπως εκφράστηκε μέσα στο πνεύμα του 

καινοδιαθηκικού λόγου, εισήγαγε την προβληματική των κινήτρων της εκάστοτε 

πράξης. Η ηθική εδώ, όπως γίνεται κατανοητή από την παύλεια εκδοχή, αποτελεί, σε 

αντίθεση με τα όσα διακηρύσσονται στον Πλάτωνα, ένα σύνολο ελεύθερα 

επιλεγμένων κανόνων, που στην υπέρτατη μορφή τους ταυτίζονται με το «νόμιμο». 

Σε αυτή την περίπτωση, η ύπαρξη ρήγματος μεταξύ νόμιμου και ηθικού, έχει εξ 

ορισμού απορριφθεί. Η νομιμότητα αλλά και η ηθική έτσι, νοηματοδοτούνται, 

εμβαπτιζόμενες στην έννοια της αυτοπροσφοράς.  

 Ο επαναπροσδιορισμός του εαυτού πέρα από τις πρωταρχικές καταβολές, 

συναρτήσει του «ετέρου», αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα επιτεύγματα των λογίων 

του πρώτου Χριστιανισμού. Η διαπίστωση στην οποία αργότερα οδηγείται ο 

Χ.Γιανναράς  στο Το Πρόσωπο και ο Έρως
14

, πως δηλαδή το γεγονός της ύπαρξης 

                                                           
14

 βλ. Γιανναρά Χ., Το πρόσωπο και ο έρως, εκδ. Δόμος, Αθήνα 2006, σελ 21 
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και της γνώσης δεν θα μπορούσε να νοείται και νοηματοδοτείται εάν δεν λάβουμε ως 

θεμελιώδη προϋπόθεση το γεγονός της σχέσης, δηλαδή το πρόσωπο, κινείται στο ίδιο 

πλαίσιο προβληματισμού. 

Ποιά ωστόσο η σχέση προσώπου και εαυτού; Ετερότητας και ταυτότητας; Ο 

εαυτός δεν είναι η ταυτότητά του και κατά συνέπεια η ταυτότητα δεν εξαντλεί τον 

εαυτό. Σε τελική ανάλυση, η ίδια η κοινωνία δεν εξαντλείται στην ταυτότητά της, 

ούτε η ετερότητα στο γεγονός της κοινωνίας
15

. 

Η αντίληψη του κόσμου, των προσώπων που τον απαρτίζουν και των μεταξύ 

τους σχέσεων μέσα από το πρίσμα της σχέσης υποκειμένου και αντικειμένου, οδηγεί 

τους ενστερνιστές του κινήματος της ταυτότητας, σε μια άκρατη εργαλειοποίηση του 

εκάστοτε προσώπου. Η ηγεμονία του «εγώ», καταστρατηγεί τη μοναδικότητα και το 

αυτεξούσιο του «άλλου», αλλά και του ίδιου του «εγώ» σε τελευταία ανάλυση. Η 

καταστρατήγηση της ελεύθερης συμμετοχής στο γεγονός της κοινωνίας, μιας 

κοινωνίας «αδευτέρωτων», ανεπανάληπτων και απερίσταλτων προσώπων που 

αποποιούνται την ιδιοποίηση και την υπόταξη, οδηγεί στην απόλυτη διαστρέβλωση 

της ανθρώπινης φύσης.  

Η άρνηση αποδοχής της σημαντικότητας του κοινωνείν από τους φιλοσόφους 

της Ύστερης Νεωτερικότητας , αποκλείει τη δυνατότητά τους να εντοπίσουν τον 

ετερολογικό ιστό που περιβάλλει κάθε ύπαρξη και που ευθύνεται για κάθε δυνατή 

σχέση, ακόμη και την άρνηση ή αδιαφορία. Η περιαύγαση της ετερότητας και η 

διαπίστωση πως αποτελεί υπερκείμενη έννοια σε σχέση με τα πολλοστημόρια της 

διαφοράς, της σύγκρισης και της άρνησης δεν γίνεται σαφής ή αποσιωπείται . 

 Από την παγκυριαρχία του υποκειμένου στο Νίτσε, που νομοτελειακά οδηγεί 

στον μηδενισμό και την έκπτωση του ίδιου του λόγου, υποκινούμενη από μια κυνική 
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 βλ. Αναστασιάδη, Π., Η ετερότητα και η επίκληση του Ξένου, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 

2011, σελ 250. 
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και επιχειρηματολογικά προβληματική φυσιοκρατία, στην άκρατη αντικειμενοποίηση 

του Μαρξ και την αφομοιωτική  υποκειμενικότητα του Ρουσσώ, όλοι οι εκπρόσωποι 

του «ταυτού» οδηγούνται στο ίδιο ολίσθημα. Η ακόρεστη θέληση της ταυτότητας για 

ιδιοκτησία και δύναμη, καταστρατηγεί την ίδια την ετερότητα, την πολεμά, 

επιστρατεύοντας από το οπλοστάσιό της, την πλάνη, την  μεταξίωση, την αταξία και 

τον ολοκληρωτισμό, αρνούμενη να παραδεχτεί αυτό που ήδη γνωρίζει, την αδυναμία 

της να την υποτάξει. 

Η σύγχυση μεταξύ αλήθειας και ψεύδους, καλού και κακού, δίκαιου και 

άδικου, ακόμη και με την μορφή εννοιολογικής αντιστροφής, δεν εντοπίζεται σπάνια 

στο έργο των φιλοσόφων της ταυτότητας. Αν ωστόσο, εισερχόμενοι για ακόμη μια 

φορά στον πλατωνικό στοχασμό όπως εκτέθηκε στον Παρμενίδη, αποδεχτούμε πως  η 

αλήθεια σχετίζεται με το «είναι», ενώ το ψεύδος με το «μη είναι», αντιλαμβανόμαστε 

πως η αντιστροφή των δύο όρων (αλήθεια και ψεύδος), σηματοδοτεί την μεταξίωση 

του ίδιου του «είναι» σε «μη είναι». Εκείνο που δεν λαμβάνεται υπόψη στο στοχασμό 

των νεωτεριστών, αν και ήδη επισημασμένο από τον Πλάτωνα, είναι πως το «άλλο» 

καθιστά  δυνατή τη μετοχή κάθε όντος και μορφής στο «είναι» και «μη είναι». Εν 

κατακλείδι, το «είναι» είναι το «είναι» διότι δεν είναι το «άλλο» και κατά συνέπεια η 

«αλήθεια» είναι η «αλήθεια» διότι δεν είναι το «ψεύδος».   

Ήδη μετά από αυτήν τη σύντομη μελέτη, καταδεικνύεται πως η ετερότητα και 

η δικαιοσύνη, μοιράζονται έναν κοινό τόπο. Έναν τόπο που η ύστερη 

Νεωτερικότητα, δεν κατάφερε να αναδείξει αλλά μάλλον να αποσιωπήσει. Σήμερα, 

το αίτημα για διερεύνηση αυτής της σχέσης και των προϋποθέσεών της, είναι πιο 

επιτακτικό από ποτέ. Ζώντας σε μια εποχή που καθετί ξένο αφορίζεται χάριν της 

ομοιομορφίας και της αφομοίωσης, που η αδικία ανάγεται σε δικαιοσύνη και οι αξίες 

εκπίπτουν, καθιστώντας δύσκολο να διακριθεί το καλό από το κακό, το όμορφο από 
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το άσχημο, ο «άλλος» στην ετερότητά του, ως μια μορφή σχέσης κοινωνίας, μια 

σύζευξη μοναδικοτήτων, φαίνεται να είναι ένα από τα κυρίως ζητούμενα , σήμερα. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία διαρθρώνεται σε δυο ενότητες, καθεμία από 

τις οποίες αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στόχος της πρώτης ενότητας είναι η 

διερεύνηση της έννοιας «ετερότητα», όπως εκείνη συλλαμβάνεται από τον πλατωνικό 

στοχασμό, τον καινοδιαθηκικό λόγο και το έργο των λογίων του πρώτου 

Χριστιανισμού. Ενώ, στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται η εξέταση της σχέσης μεταξύ 

«ετερότητας» και «δικαιοσύνης» στην πλατωνική και αριστοτελική σκέψη. 

Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης εξετάζεται η σύλληψη της 

«ετερότητας» ως γένους και κατηγορίας σχέσης στον Σοφιστή του Πλάτωνα, καθώς 

και η πρώτη ανάδειξη του «άλλου», μέσω της «διαλεκτικής της επαλλάξεως» του 

φιλοσόφου, όχι με τη μορφή της μεθοδευμένης άρνησης, αλλά μ’ εκείνη των σχέσεων 

κοινωνίας στο οντολογικό καθεστώς του γένους.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνάται η «ετερότητα» ως γεγονός κοινωνίας και 

μη- αναγώγιμης ιδιοπροσωπίας, απελευθερωμένο από την υπερκείμενη καθολικότητα 

των γενών (Πλάτων), όπως επίσης και η ανάδειξη της ελευθερίας ως όρος της 

«ετερότητας» στην υπαρκτική επικοινωνιακή και κοινωνική της συγκρότηση, μέσα 

από τον καινοδιαθηκικό λόγο και το επίμοχθο έργο των λογίων του πρώτου 

Χριστιανισμού.  

Στο τρίτο κεφάλαιο μελετώνται τέσσερις εκδοχές δικαιοσύνης, όπως αυτές 

εκφράζονται από τους συνομιλητές του Σωκράτη στην Πολιτεία (Κέφαλος, 

Πολέμαρχος, Θρασύμαχος, Γλαύκων), και κυρίως, η πλατωνική εκδοχή  της 

«δικαιοσύνης» ως αυτοπραγίας και τρόπου σχέσης του «εαυτού» και του «άλλου».  

Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται την «τέλεια» δικαιοσύνη ως  

«αλλότριο αγαθό» που προϋποθέτει την ύπαρξη του ετέρου για την απόδοσή της και 
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τις τρείς εκδοχές της «μερικής» δικαιοσύνης: διανεμητικό, διορθωτικό και 

αντιπεπονθός δίκαιο στον Αριστοτέλη. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ  

 1.1 Πλάτων: Η πρώτη σύλληψη της ετερότητας ως γένους και 

κατηγορίας σχέσης. 

Η πρώτη αναφορά της έννοιας «ετερότητα»  στην παγκόσμια ιστορία της 

φιλοσοφίας, εμφανίζεται στο έργο του Πλάτωνα. Στον γενέθλιο τόπο της διαλεκτικής, 

τον Σοφιστή
16

, ο Πλάτων, ερευνώντας τη διαλεκτική άρθρωση του ίδιου του όντος, 

προβαίνει στην σύλληψη της «ετερότητας», ως γένους, αλλά και κατηγορίας σχέσης 

που δεν υπόκειται στις αρχές της ταυτότητας.  

Η ετερότητα, ως εκδοχή μιας ειδητικής πραγματικότητας, αυτής των ειδών, 

στην οποία η δυνατότητα κοινωνίας ή ακοινωνησίας ενοτήτων και εναντιοτήτων, 

ταυτοτήτων και ετεροτήτων αποτελεί οντολογική και διαλογική συνθήκη του ίδιου 

του κόσμου
17

, διαπερνά υποδόρια το μεγαλύτερο μέρος του πλατωνικό έργου. Η 

διαλεκτική όμως κορυφώνεται στον Σοφιστή του. Πριν ωστόσο, προσεγγίσουμε  την 

εκδοχή της πλατωνικής οντολογίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον παραπάνω 

διάλογο, σκόπιμο θα ήταν να ερευνήσουμε την γέννηση της Θεωρίας των «ειδών», 

στο προγενέστερο έργο του φιλοσόφου, τον Παρμενίδη
18

. 

Αρνούμενος να αποδεχτεί τα όρια, που η φιλοσοφική σκέψη της εποχής του, 

είχε θέσει στην μελέτη του «όντος» και του «είναι», ο Πλάτων δεν διστάζει να 

αναμετρηθεί διαλεκτικά ,σ’ έναν από τους πιο δυσνόητους και αινιγματικούς 

διαλόγους όλων των εποχών, με μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στον χώρο της  
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 βλ. Πλάτωνος, Σοφιστής, τόμ.Ι & ΙΙ, εισαγ., μτφρ., σχόλια Δ. Γληνός, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 
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 βλ. Αναστασιάδη, Π., Δοκίμια για την ετερότητα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2016, σελ.22. 
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 βλ. Πλάτωνος, Λάχης-Μένων-Παρμενίδης, εισαγ., μτφρ., σχόλια Β. Τατάκης, εκδ. Ζαχαρόπουλος, 

Αθήνα 1990, στο: Παρμενίδης. Για μια συνοπτική ανασυγκρότηση του τρόπου επιχειρηματολογίας  

των προβλημάτων και αποριών του Παρμενίδη: βλ.Taylor, A.E., Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του, 

μτφρ. Ι. Αρζόγλου, β’ έκδοση ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, σσ. 401-425. 
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προσωκρατικής οντολογίας, τον Παρμενίδη. Ο ομώνυμος διάλογος  του Πλάτωνα: 

Παρμενίδης ή περί ιδεών λογικός, χωρίζεται σε δύο άνισα μέρη. Στο πρώτο και 

συντομότερο μέρος του έργου, ο νεαρός Σωκράτης εκθέτει στον Ζήνωνα και τον 

Παρμενίδη την θεωρία του περί μέθεξης αισθητών πραγμάτων και Ιδεών, καθώς και 

τη δυνατότητα σύναψης σχέσεων μεταξύ τους
19

. Το δεύτερο σκέλος του πονήματος, 

αποτελεί μια μορφή διαλεκτικής άσκησης, εστιασμένης στη «λογική» φύση 

κοινωνίας ή ακοινωνησίας του ενός και των πολλών. 

Εναρκτήριο λάκτισμα του διαλόγου, αποτελεί η ανάγνωση ενός πρωτόλειου 

έργου του Ζήνωνα, όπου εξετάζεται η υπόθεση: τι μπορεί «λογικά» να συμβεί, αν 

υποθέσουμε ότι τα όντα είναι πολλά (εἰ πολλά ἐστι τὰ ὄντα). Οι παραδοξολογίες που 

προκύπτουν, αναδεικνύουν την υπόθεση προβληματική και αβάσιμη. Η διερεύνηση 

της ακριβώς αντίθετης υπόθεσης, «εἰ ἕν ἐστι», δίνει το έναυσμα για την έναρξη μιας 

διαλεκτικής αναμέτρησης μεταξύ των δυο κυριότερων φιλοσοφικών κινημάτων της 

περιόδου, της πυθαγόρειας και παρμενίδειας σχολής. Η αναγνώριση των περιορισμών 

που θέτουν οι δυο αυτές μονιστικές θεωρίες στην ίδια την φύση του όντος, 

εξοστρακίζοντάς το σε μια αέναη μοναχική και μοναρχική ακοινωνησία, αποτέλεσε 

τον ακρογωνιαίο λίθο για την διατύπωση της πλατωνικής Θεωρίας των Ιδεών.   

Αφετηρία της σωκρατικής επιχειρηματολογίας, αποτελεί μια εκ των 

υποθέσεων που αναφέρθηκαν στο γραπτό του Ζήνωνα και απαγγέλθηκαν από τον 

ίδιο. Η εν λόγω υπόθεση είναι η εξής
20

: «Πῶς, φάναι, ὦ Ζήνων, τοῦτο λέγεις; Εἰ 

πολλά ἐστι τὰ ὄντα, ὡς ἄρα δεῖ αὐτὰ ὅμοιά τε εἶναι καὶ ἀνόμοια, τοῦτο δὲ δὴ 

ἀδύνατον˙ Οὔτε γὰρ τὰ ἀνόμοια ὅμοια οὔτε τὰ ὅμοια ἀνόμοια οἷόν τε εἶναι;» (Δηλαδή 

Ζήνωνα, αυτό που θέλεις να μας πεις είναι το εξής; Εάν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 
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πολλά όντα, θα πρέπει να δεχτούμε υποχρεωτικά ότι κάποια από αυτά είναι μεταξύ 

τους όμοια και κάποια ανόμοια, κάτι τέτοιο όμως είναι αδύνατον να συμβαίνει ˙ διότι 

τα ανόμοια, εξ ορισμού, δεν είναι δυνατόν να τα θεωρήσουμε όμοια, αλλά ούτε και 

τα όμοια να τα θεωρήσουμε ανόμοια.) Η παράδοξη αυτή, επιχειρηματολογικά 

ασθενής υπόθεση, δίνει την αφορμή στο νεαρό Σωκράτη, να διανοίξει ένα νέο 

ορίζοντα φιλοσοφικού στοχασμού. 

Η κοινωνία μεταξύ αισθητών πραγμάτων και Ιδεών, δεν αφορίζεται από τον 

φιλόσοφο, αλλά επιτυγχάνεται μέσω μιας μεθεκτικής σχέσης. Τα όντα δεν 

παραμένουν αποστασιοποιημένα από τις Ιδέες αυτές καθαυτές, αλλά μετέχουν αυτών. 

Έτσι, στο μέτρο που τα «πολλά» μετέχουν στην Ιδέα της ομοιότητας ή ανομοιότητας 

δύναται να γίνουν όμοια ή ανόμοια. Ομοίως, και για όσα μετέχουν στην Ιδέα της 

«ενότητας» ή «πολλαπλότητας».  

«Αλλά να τι επιθυμώ να μάθω: δεν πιστεύεις πως υπάρχει κάποια ιδέα 

ομοιότητας αυτή καθαυτή, και πάλι κάποια άλλη ιδέα αντίθετη απ’ αυτήν, η ιδέα της 

ανομοιότητας; Σ’ αυτές τις δύο ιδέες μετέχουμε και εγώ και εσύ και τα άλλα που 

καλούμε πολλά. Και πώς, όσα μετέχουν στην ιδέα της ομοιότητας, γίνονται όμοια με 

αυτήν, και τόσο όσο μετέχουν, και όσα μετέχουν στην ιδέα της ανομοιότητας 

γίνονται όμοια και όσα μετέχουν και στη μια και στην άλλη, γίνονται και το ένα και 

το άλλο;»
21

 

Η διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης σχέσεων μετοχής και κοινωνίας 

μεταξύ αισθητού και νοητού κόσμου, προοιωνίζεται την επερχόμενη ανάδειξη της 

ετερότητας ως απροϋπόθετης συνιστώσας του ίδιου του γεγονότος της κοινωνίας. Το 
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πλήρωμα του χρόνου, ωστόσο, δεν έχει έρθει και ο νεαρός Σωκράτης, δεν καθίσταται 

ακόμη ικανός να ανιχνεύσει στην ολότητά του, τον ετερολογικό ιστό που διαπερνά 

κάθε έκφανση της πραγματικότητα και της νόησης. Η απόδοση ιδιοτήτων του 

παρμενίδειου όντος στην Ιδέα και κατά συνέπεια η εξέτασή της ως μια άχρονη, 

ακίνητη και αδιαίρετη ενότητα, καθίσταται εμφανής στο σύνολο του διαλόγου. Η 

δυνατότητα, ωστόσο, μέθεξης μεταξύ αισθητού και νοητού, αλλά και μεταξύ των 

ίδιων των ειδών (εφόσον δεν πρόκειται για αντίθετα), όπως αυτή συλλαμβάνεται στην 

πλατωνική σκέψη, αποτελεί το πρώτο πλήγμα κατά του ταυτιστικού λόγου.  

Η παρμενίδεια οντολογία, αρνούμενη την δυνατότητα μετοχής του «μη- 

όντος»  στην ίδια την ύπαρξη και αφορίζοντας την πολλαπλότητα των ειδών, 

αποτελεί το θεμέλιο του ελεατικού μονισμού. Αυτό που ο Ελεάτης επιχειρεί, 

διατυπώνοντας την ρήση «το ον είναι, το μη- ον δεν είναι», είναι αφενός η ταύτιση 

του «είναι» με την πραγματικότητα και του «μη- είναι» με τον αισθητό κόσμο και 

αφετέρου η συνύφανση του «είναι» με την αλήθεια και του «μη- είναι» με το ψεύδος. 

Αλλά η ύπαρξη ενός μοναδικού όντος, που δεν επιδέχεται διακρίσεις και στερείται 

«γίγνεσθαι», όχι μόνο καταλύει κάθε δυνατότητα λογικής και γνωστικής πρόσβασης 

του ανθρώπινου νου στο «είναι» (134a),  αλλά πλήττει ακόμη και την υπαρξιακή μας 

σχέση με το θείο(134d). Ο γηραιός Ελεάτης, καταδικάζει το ον στην απόλυτη 

ακοινωνησία, αποσιωπώντας εντέχνως τις ποικιλώνυμες εκφάνσεις του και 

καθιστώντας το απροσπέλαστο και σολιψιστικό.  

Η αδυναμία σύλληψης του υπαρκτικού παραδόξου της ετερολογικής 

φιλοσοφίας, με την εσωτερική δομή της ετερότητας , να αποτελεί ένα μη αναγώγιμο 

γεγονός κοινωνίας , να είναι αφετηριακά κοινωνική και ταυτόχρονα απροϋπόθετη και 

μη αναγώγιμη
22

, οδηγεί τον Παρμενίδη στην απόρριψη κάθε δυνατής σχέσης μεταξύ 
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ειδών και αισθητών πραγμάτων. Η ταυτότητα της Ιδέας, κινδυνεύει να αλλοιωθεί, να 

διαχωριστεί ή ακόμη να κατακερματιστεί ενδίδοντας στην μέθεξή της με τα πολλά 

αισθητά. Και τούτο διότι, στο λογοκεντρικό στοχασμό του Ελεάτη, η δυνατότητα 

σύναψης σχέσεων που δεν υπάγονται στους κανόνες της αναγωγής, που δεν 

καταστρατηγούν τη μοναδικότητα των συζευγμένων, είναι άγνωστη.  

Η αντίληψη του όντος ως «εν», «συνεχές», «τετελεσμένο», «έμπλεον» , 

«ακίνητον», «άναρχον», «άπαυτον», «έμπεδον» και «ταυτόν», αφαιρεί από τον 

ανθρώπινο νου κάθε κοινωνική ή γνωστική πρόσβαση στην ίδια την αλήθεια. 

Αποδεχόμενος ως δεδομένη την ανικανότητά  μας να προσεγγίσουμε το ηγεμονεύον 

όν, ο Παρμενίδης, μας υποδεικνύει στην πραγματικότητα τη «φαινομενολογία», ως τη 

μοναδική οδό για την κατανόηση του φυσικού κόσμου. Αυτή του η προσπάθεια 

ωστόσο, προσκρούει στην πλατωνική διαλεκτική σκέψη και αποτελεί την αφορμή για 

την πρώτη σύλληψη της ετερότητας ,ως αλληλοπαθή ενέργεια κοινωνίας και σχέσης, 

ικανής να μας αποδεσμεύσει από την ηγεμονία του ενός.  

Ψάχνοντας για μια διέξοδο από την παγκυριαρχία του μονιστικού 

παρμενίδειου όντος, ο νεαρός φιλόσοφος (Σωκράτης), επιχειρεί να διερευνήσει τις 

συνέπειες που θα επέφερε στα «άλλα», η υπόθεση ανυπαρξίας του ενός (ἓν εἰ μὴ 

ἔστι). Ξεκινά το συλλογισμό του με μια κομβική παρατήρηση, στην αρχή της «8ης 

υπόθεσης» του έργου, επισημαίνοντας: «Τα άλλα πρέπει βέβαια να είναι, διότι αν 

ουδόλως δεν υπάρχουν, δεν είναι δυνατόν να λέει κανείς κάτι για τα άλλα. Ναι»
23

. Ο 

«άλλος» και το «άλλο» στον πλατωνικό στοχασμό δεν στερείται ύπαρξης και 

οντολογικής υπόστασης, αντίθετα αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα του ίδιου του 
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υπαρκτικού γεγονότος. Ποιά όμως η σχέση του «άλλου» με το εν; «Όταν γίνεται 

λόγος περί των άλλων, τα άλλα είναι βέβαια έτερα, ή δεν ονομάζεις και εσύ άλλο και 

έτερο, το «όχι ένα και το αυτό»; Βεβαίως»
24

. Η διάκριση του γένους της ταυτότητας 

από εκείνο της ετερότητας είναι ήδη αντιληπτή από τον πλατωνικό νου. Δεν 

διατείνεται ωστόσο, πως η ετερότητα είναι η άρνηση της ταυτότητας, δεν προχωρά σε 

μια αφομοιωτική κίνηση ταυτοτικού αναγωγισμού, αλλά επιμένει να αναζητά την ίδια 

την ουσία της ετερότητας. «Λέμε, όμως, τουλάχιστον ότι έτερον είναι το έτερον 

ετέρου και το άλλο, προφανώς, άλλο ενός άλλου; Ναι»
25

. Η απάντηση που 

ετοιμάζεται να δώσει ο Πλάτωνας στο ερώτημα: Τι, λοιπόν, είναι αυτό που είναι όχι 

απλώς έτερον, αλλά έτερον ετέρου και κάνει το άλλο να είναι το άλλο ενός άλλου, 

είναι αφοπλιστική
26

. «Και για τα άλλα, λοιπόν, αν πρόκειται να είναι άλλα, υπάρχει 

κάτι ως προς το οποίο θα είναι άλλα. Κατ’ ανάγκην. Τί λοιπόν θα ήταν αυτό; Γιατί 

δεν μπορεί να είναι άλλα του ενός, αφού στο ένα, τουλάχιστον, δεν υπάρχει. Όχι, 

βέβαια. Άρα αυτό που κάνει τα άλλα να είναι άλλα, είναι η αλληλοπαθής ενέργειά 

τους. Γιατί αυτό ακόμα τους μένει ή να μην είναι άλλα κανενός. Ορθώς»
27

.  

Ο σπόρος της αμφιβολίας αναφορικά με την ορθότητα της παρμενίδειας 

οντολογίας, ψάχνει πρόσφορο έδαφος για να ευδοκιμήσει. Το μεγαλύτερο, επίτευγμα 

της διαλεκτικής σκέψης του φιλοσόφου, η σύλληψη της ετερότητας, ως κατηγορία 

σχέσης,  ικανής να αντιταχθεί στην μονοφωνία της ταυτότητας, εγκαινιάζει μια νέα 

ερμηνευτική προσέγγιση. Η αλληλοπαθής ενέργεια του άλλου προς τον άλλο, που 
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πάντα μένει ως τέτοιος άλλος, φαίνεται ήδη να αναγνωρίζεται ως μια εκ των 

συνεκτικών δυνάμεων του ίδιου του κόσμου. 

Το πλατωνικό ερώτημα, «τί πότε βούλεσθε σημαίνειν ὁπόταν ὂν φθέγγησθε.» 

(«τι εννοούμε όταν λέμε ον;»)
28

, τίθεται ξανά στο Σοφιστή, αυτή τη φορά για να 

ανατρέψει την παρμενίδεια ανυπαρξία του «μη-όντος», μέσω της ίδιας του της 

σχέσης με το «όν».  

Μέρος στο διάλογο λαμβάνουν ο Σωκράτης, ο Θεαίτητος, ο Θεόδωρος  αλλά 

και ένας ακόμη νέος, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται, αλλά προσφωνείται ως 

Ελεάτης ξένος. Το ρόλο της «διαλεκτικής μαίας», που μεριμνά για την ανάδειξη της 

αλήθειας, ωστόσο, δεν φαίνεται να κατέχει ο Σωκράτης, αλλά ο Ξένος. Η 

ανατρεπτική επιλογή ενός Ελεάτη, ως κεντρικό πρόσωπο του διαλόγου και κοινωνό 

του διαλεκτικού πλατωνικού στοχασμού, δεν είναι τυχαία ή συγκυριακή. Τουναντίον, 

η ίδια προοιωνίζεται την κατάρριψη των σοφιστικών θέσεων, όπως αυτές εκτέθηκαν 

στον Παρμενίδη, από έναν εκ των μαθητών του. 

Η άρνηση του φιλοσόφου να αποδεχθεί την ανυπαρξία του «μη-όντος», 

σχετίζεται άμεσα με την απόφανση, πως ο σοφιστικός λόγος ανασύρει το ψέμα από 

την ανυπαρξία μετονομάζοντάς το σε αλήθεια, μεταφέροντάς το έτσι στη σφαίρα της 

ύπαρξης. Το  πρώτο ζήτημα λοιπόν, που χρίζει διερευνήσεως, είναι η αποσαφήνιση 

των όρων σοφιστής, πολιτικός και φιλόσοφος.      

Μέσα από έξι ορισμούς, ο Πλάτων σκιαγραφεί τον σοφιστή, ως παρασιτικό 

κόλακα που επιδιώκει τον πλουτισμό (223b),  προωθώντας γνώσεις και ιδέες, των 
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οποίων άλλοτε παρουσιάζεται ως δημιουργός και άλλοτε ως σφετεριστής (224d). 

Μέσω αντιλογιών, μιμείται την τέχνη της διαλεκτικής, διαστρεβλώνοντας κάθε 

γόνιμο όρο και έννοια, εξαπατώντας το συνομιλητή με την πλάνη της 

παραδοξολογίας (226a). Μολαταύτα, ο πλατωνικός στοχασμός, δεν οδηγεί στο 

συθέμελο αφορισμό της σοφιστικής τέχνης. Στον τελευταίο ορισμό του, ο φιλόσοφος, 

εντοπίζει μια νέα διάσταση του σοφιστή. Αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Ελεάτη, την 

δυνατότητα διάκρισης της αλήθειας από το ψεύδος, της γνώσης από την άγνοια. 

Αποποιούμενος τις καιροσκοπικές και ωφελιμιστικές του προθέσεις, ο σοφιστής, 

δύναται να μεταπλαστεί σε καθαρτή των νοσηρών και σφαλερών πεποιθήσεων της 

ψυχής, αναζητητή της αληθινής γνώσης. Τούτο το είδος της σοφιστικής , ο Πλάτωνας 

ονομάζει «γένει γενναία σοφιστική» 
29

(231d).  

Προς τι, όμως, ο λόγος περί σοφιστικής; Γιατί ο πλατωνικός νους εξετάζει 

ενδελεχώς, τις προθέσεις, τα μέσα και τις μεθόδους των σοφιστών; Συγκεντρώνοντας 

τα χαρακτηριστικά του σοφιστή, ο μεγάλος διαλεκτικός, καταλήγει στο πορτρέτο 

ενός δοκησίσοφου ανδρός, ειδήμονα των πάντων, κατασκευαστή γνώσεων που 

στερούνται περιεχομένου και απόδειξης. Ενός θαυματοποιού, που βιοπορίζεται, 

κατασκευάζοντας «ομοιώματα» της πραγματικότητας. Τι είναι όμως το «ομοίωμα»; 

Ένα ακριβές αντίγραφο ή μια διαστρεβλωμένη αναπαράσταση της πραγματικότητας, 

ένα «φάντασμα»; Συνηγορώντας στην εκδοχή του «φαντάσματος», αποδεχόμαστε 

την ύπαρξη ψευδών λόγων και πεποιθήσεων, υποθέτουμε με άλλα λόγια πως το «μη-

ον» μετέχει της ύπαρξης.  

                                                           
29

 Η φράση  «γένει γενναία σοφιστική» (η εκ καταγωγής γνήσια, σωστή, δυνατή σοφιστική) μας 

υπενθυμίζει πως η πρωταρχική έννοια του όρου δεν είχε την αρνητική σημασία που οι κωμωδιογράφοι 

και οι κριτική του Πλάτωνα της είχε αποδώσει. Εξάλλου, ο ίδιος ο Πλάτων δεν αποφεύγει τον 

πειρασμό να χρησιμοποιήσει τον όρο με τη θετική του σημασία. Βλ. Πλάτωνος, «Κρατύλος», 397a, 

μτφρ. Γ. Λαθύρης και Μ. Μαραγκού, εκδ. Ηλιοδρόμιο, Αθήνα 2015.,  όπου οι σοφιστές εμφανίζονται 

ως καθαρτές των ψυχών από την αμάθεια.  
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  Θίγοντας το ζήτημα του ψεύδους και της αλήθειας υπό αυτό το πρίσμα, ο 

Πλάτωνας, διανοίγει ένα νέο ορίζοντα φιλοσοφικού στοχασμού, σχετικά με την τη 

φύση του «όντος» και του «μη όντος»
30

. Η αποδέσμευση της φιλοσοφικής σκέψης 

από την παγκυριαρχία του  μονιστικού  παρμενίδειου όντος, αποτελεί αίτημα και 

ανάγκη. «Ὁ μέν ἀποδιδράσκων εἰς τήν τοῦ μη ὄντος σκοτεινότητα, τριβῆ 

προσαπτόμενος αὐτῆς, διά τό σκοτεινόν τοῦ τόπου κατανοῆσαι χαλεπός». (Γιατί ο 

σοφιστής, κρύβεται μέσα στα σκοτάδια, που σκεπάζουνε το «μη-ον» και με τη 

συνήθεια προσαρμόζεται σ’ αυτά κι από το πολύ σκοτάδι του τόπου είναι δύσκολο να 

τόνε νιώσει κανείς). 

Η ίδια ωστόσο, η αναφορά της λέξης «μη- όν» από τον Παρμενίδη, αποτελεί 

για τον Πλάτωνα, ένδειξη της ύπαρξής του. Από τη στιγμή που κάτι αναφέρεται, που 

αποδίδεται ως λεκτικό σημείο αναφοράς, καθίσταται υπαρκτό, αφού αλλιώς κανείς 

δεν θα ήταν δυνατόν να το ονομάσει. Η ελεατική σκέψη, παρουσιάζεται ανήμπορη να 

αναμετρηθεί με τους απίστευτους στροβιλισμούς της πλατωνικής διαλεκτικής. Η 

απόφανση του Πλάτωνα είναι σαφής και ρητή. Εφόσον, το όν μετέχει του λόγου, 

μετέχει και της πραγματικότητας, εξαιτίας της αλληλομεθεκτικής σχέσης  λόγου και 

πραγματικότητας. Το πλατωνικό αυτό επιχείρημα παρά ταύτα, δεν κρίνεται ικανό να 

θεμελιώσει την απόλυτη ύπαρξη του «μη- όντος»
 31

:. 

Για την εξομάλυνση των δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την εξέταση του 

«όντος» και «μη- όντος», ο Πλάτωνας εισάγει στον προβληματισμό, την έννοια του 

«είναι». Ερευνώντας το είναι καθαυτό(244b-245e), ο φιλόσοφος, αφενός 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη της ετερότητας και αφετέρου  ανακαλύπτει πως η ενότης 

και η ετερότης δεν αλληλοεξοντώνονται αλλά μάλλον αλληλοεξαρτώνται. Η άρνηση 

                                                           
30

 Για αναλύσεις σχετικά με τα ποικίλα προβλήματα του Σοφιστή: βλ.Taylor, A.E., Πλάτων. Ο 

άνθρωπος και το έργο του, μτφρ. Ι. Αρζόγλου, β’ έκδοση ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, σσ. 431- 449. 
31

 βλ. Πλάτωνος, Σοφιστής, 254a, τόμ.Ι, εισαγ., μτφρ., σχόλια Δ. Γληνός, εκδ. Ζαχαρόπουλος, εκδ. 

Oxford. 
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του φιλοσόφου να δει την ετερότητα και την ταυτότητα, ως τα δυο άκρα ενός 

κοσμολογικού δίπολου , ως δυο αντιθετικές δυνάμεις που αλληλοεξουδετερώνονται 

ερχόμενες σε επαφή, μαρτυρά την βαθειά κατανόηση των δύο εννοιών. «Ο ίδιος 

κατορθώνει να διακρίνει –ιδιαίτερα στο σοφιστή του- αυστηρά μεταξύ του «αὐτοῦ» 

και «ταὐτοῦ» και του «ἑτέρου» αρνούμενος να αναγάγει την ετερότητα στην 

ταυτότητα, την ταυτότητα στο είναι, το είναι στην ταυτότητα, την ετερότητα στο 

είναι, το είναι στην ετερότητα»
 32

. Ο φιλόσοφος μέσω τούτων των επαναστατικών και 

θεμελιωδών διακρίσεων, επιτυγχάνει να καταδείξει, όχι μόνο την ετερογένεια των 

εννοιών, αλλά και την ακατάλυτη δυνατότητα κοινωνίας τους. 

Η αναφορά του «είναι», θα σημάνει την έναρξη μιας κορυφαίας διαμάχης, 

ανάμεσα στον ιδεαλισμό και τον υλισμό, με τον πρώτο να διακηρύσσει πως το 

«είναι» αποδίδεται στις νοητές ασώματες μορφές και τον δεύτερο να αντιτίθεται, 

υποστηρίζοντας πως αποδίδεται μόνο σε ό,τι συγκαταλέγεται στο φυσικό κόσμο, 

έχοντας υπόσταση, αντιληπτή από τις αισθήσεις μας. Η σύγχυση των όρων «είναι» 

και «γίγνεσθαι», γίνεται αντιληπτή από τον Πλάτωνα, που υπογραμμίζει την ειδοποιό 

διαφορά των δύο εννοιών. Η δημιουργία σχέσεων κοινωνίας με το «γίγνεσθαι», 

καθίσταται εφικτή μέσω των αισθήσεων που εκπορεύονται από το σώμα, ενώ, η 

κοινωνία μας με το «είναι» επιτυγχάνεται μόνο μέσω των διαλογισμών της ψυχής, 

εξηγεί ο φιλόσοφος. Αφού λοιπόν, η  γνώση και η σκέψη (διαλογισμός), ορίζονται ως 

ενέργειες , η γνώση του «είναι» συνεπάγεται την «κίνησή» του. Δεν θα μπορούσαμε 

όμως, με σχετική ευκολία, να υποστηρίξουμε πως ό,τι βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, 

μη μένοντας ούτε μια στιγμή ίδιο με τον εαυτό του, δεν μπορεί να γνωριστεί; Το μόνο 

ασφαλές συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να οδηγηθούμε, είναι πως τόσο η 

«κίνηση», όσο και η «στάση» αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του «όντος».  

                                                           
32

 βλ. Αναστασιάδη, Π., Η ετερότητα και η επίκληση του Ξένου, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 

2011, σελ 191. 
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 Αντιλαμβανόμενος το «ον» ως ενέργεια, αναγνωρίζοντάς το ως δύναμη που 

ενεργεί ή πάσχει, ο Πλάτωνας, επικυρώνει την δυνατότητα του «όντος» , να 

σχετίζεται και να κοινωνεί  με άλλα είδη. Η έννοια της ετερότητας , επανέρχεται για 

ακόμη μια φορά στο επίκεντρο του πλατωνικού στοχασμού, ως αδιαπραγμάτευτη 

προϋπόθεση της κοινωνίας και της σχέσης. Η σχέση του άλλου με τον άλλο όμως, δεν 

συνεπάγεται πως όλα σχετίζονται με όλα. Η καθολική κοινωνία των ειδών, θα 

οδηγούσε στον εκφυλισμό του ετέρου και τον μηδενισμό του ίδιου του γεγονότος της 

κοινωνίας. Όπως άλλωστε, οξυνούστατα αποφαίνεται ο Π. Αναστασιάδης
33

:  «Η ίδια 

η κοινωνία, για να μπορέσει να συγκροτηθεί ως τέτοια, πρέπει πάντα να προϋποθέτει 

«κάτι» που το ίδιο, αν και κατ’ εξοχήν κοινωνικό, δεν είναι προϊόν κοινωνίας. Όπως 

ακριβώς και η σχέση δεν επιτρέπεται να εξανεμίζει τους μη- αναγώγιμους όρους της 

σχέσης στην ίδια τη σχέση». 

Με ποιο τρόπο όμως, επικοινωνούν μεταξύ τους τα είδη; Ο φιλόσοφος 

εντοπίζει τρεις τρόπους επικοινωνίας των ειδών: α) όλα τα είδη επικοινωνούν μ’ όλα, 

β) κανένα δεν επικοινωνεί με κανένα, γ) άλλα επικοινωνούν ενώ άλλα όχι
34

. 

Αδυνατώντας, ωστόσο να εξετάσει ένα προς ένα όλα τα υπάρχοντα είδη, ο 

Πλάτωνας, προχωρεί στην ανάδειξη των τριών, ως τώρα, «μέγιστων γενών», του 

«είναι», της «κίνησης» και της «στάσης»,  όπως αυτά έχουν καταδειχτεί μέσα από 

την διαλεκτική των εναλλασσόμενων αναφορών(254c). Αναζητώντας τον τρόπο 

επικοινωνίας των μέγιστων γενών, ο στοχαστής αποκλείει αμέσως την πρώτη 

πιθανότητα. Αν η «κίνηση» και η «στάση» επικοινωνούν, αυτομάτως συνάγεται πως 

η κίνηση μπορεί να στέκεται και η στάση να κινείται. Κάτι τέτοιο όμως είναι αδύνατο 

και παράλογο. Αντίστοιχα, απορρίπτεται και η δεύτερη πιθανότητα. Εδώ, τόσο η 

«κίνηση» όσο και η «στάση» καταδικάζονται στην ανυπαρξία, καθώς η εκδοχή αυτή 
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 βλ. Αναστασιάδη, Π., Δοκίμια για την ετερότητα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2016, σελ.24 
34

 βλ. στο ίδιο, σελ. 28 
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δεν επιτρέπει την επικοινωνία και των δύο με το «είναι». Δεν μένει λοιπόν, παρά να 

ισχυριστούμε πως η επικοινωνία μεταξύ των γενών, είναι άλλοτε υπαρκτή και άλλοτε 

όχι. 

Επιχειρώντας να φανερώσει τις σχέσεις κοινωνίας μεταξύ των τριών γενών: 

«είναι», «κίνηση» και «στάση», η διαλεκτική σκέψη του Πλάτωνα, ξεκινά με την 

διαπίστωση, πως  η «στάσις» και «κίνησις» είναι αδύνατο να συνδυαστούν. Το 

«είναι» ωστόσο, μετέχει και των δύο. Κάθε μία από τις παραπάνω έννοιες συνεπώς 

είναι «ταυτότητα» του εαυτού της και «έτερη» των άλλων. Προκύπτουν έτσι, δύο νέα 

είδη, «η ταυτότης» ή «το ταυτόν», και το « έτερον» ή το «άλλο», διαφορετικά εκ των 

τριών προαναφερθέντων (είναι, κίνηση, στάση).  

Η ετερότητα,  που ορίστηκε στον Παρμενίδη, ως αλληλοπαθής ενέργεια 

κοινωνίας και σχέσης
35

, προσεγγίζεται τώρα στον Σοφιστή, ως μέγιστο γένος, που 

διαπερνά τα άλλα γένη, δίχως να ανάγεται σ’ αυτά. Ο πλατωνικός στοχασμός 

συλλαμβάνει εκείνο, που κανείς πριν δεν τόλμησε να διανοηθεί, πως η ετερότητα, 

αποτελεί απροϋπόθετη συντεταγμένη της ίδιας της ύπαρξης και ευθύνεται για κάθε 

δυνατή σχέση, ακόμη και την άρνηση ή αδιαφορία.  

Συνεχίζοντας την εξονυχιστική μελέτη των σχέσεων που αναπτύσσονται (ή 

μη) ανάμεσα στα γένη, ο Ελεάτης Ξένος, συμπεραίνει, πως η «κίνηση» δεν δύναται 

να μετέχει της «στάσης» παρόλο που και οι δύο μετέχουν του «είναι» (υπό την έννοια 

ότι υπάρχουν). Ταυτιζόμενη ωστόσο, με τον εαυτό της, μετέχει της ταυτότητας και 

έτερη ως προς τα άλλα γένη, κοινωνεί με την «ετερότητα» . Το ίδιο συμβαίνει και με 

την «στάση». Παρά ταύτα, τόσο η «κίνηση», όσο και η «στάση» δεν ταυτίζονται με 

το «είναι».  Κάθε ένα από τα μέγιστα είδη, είναι έτερον ως προς τα άλλα, διότι δεν 

είναι «ίδιον» με κανένα από αυτά.  
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 βλ. Αναστασιάδη, Π., Η ετερότητα και η επίκληση του Ξένου, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 

2011, 195 
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Η απάντηση στο ερώτημα : Ως προς τί είναι κάτι έτερο; , είναι κομβική για 

την κατανόηση της ίδιας της πλατωνικής ετερότητας.  Η απόκριση του φιλοσόφου 

είναι  συνοπτική και ουσιώδης:  «Τό δ’ έτερον άεί προς έτερον» 
36

(το άλλο λέγεται 

πάντα σε σχέση με κάτι άλλο). Αν το έτερο είναι πάντοτε σε σχέση με το έτερον, 

κάθε προσπάθεια αποσιώπησης της ετερότητας, ως ιδρυτικής συνιστώσας του ίδιου 

του εαυτού, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Αρνούμενος να ενδώσει, στην 

ταυτιστική λογική, που θέτει την αυτοαναφορικότητα του εκάστοτε όντος, στο 

επίκεντρο κάθε προβληματισμού, ο μεγάλος διαλεκτικός, καταφέρνει να 

πραγματοποιήσει μια κορυφαία διάκριση. Το «μη- ον» δεν είναι το αντίθετο ή η 

άρνηση του «όντος», είναι  «έτερο» ως προς αυτό. 

Η δυνατότητα της Ιδέας, να αποτελεί «ον» μετέχοντας στο  

«είναι» και ταυτόχρονα «μη-ον» σχετιζόμενη με το «άλλο» του είναι, χωρίς ωστόσο 

το «μη-ον» να συνεπάγεται ανυπαρξία, ή να συνιστά άρνηση του «όντος», ορίζει το 

«μη- ον» ως ένα «άλλο» του «άλλου». Γεγονός που αποδεικνύει, πως η ετερότητα 

εμπερικλείει την ταυτότητα και τη διαφορά, δεν αναλώνεται όμως σ’ αυτές. 

Συμπερασματικά προκύπτει, πως η κίνηση είναι «ον» όταν ταυτίζεται με τον οντικό 

εαυτό της και «μη-ον» όταν θεωρείται χωρίς την οντική εκδοχή της. Το «άλλο» 

καθιστά έτσι δυνατή τη μετοχή κάθε όντος και μορφής στο «είναι» και «μη- 

είναι»(258b-c). Το «είναι» εν κατακλείδι είναι το «είναι» επειδή δεν είναι το «άλλο».  

Η «διαλεκτική της επαλλάξεως» του Πλάτωνα, διαλεκτική των 

εναλλασσόμενων αναφορών, επιτυγχάνει να εντοπίσει αυτό που οι εκπρόσωποι του 

ταυτιστικού λόγου ( Έγελος, Αντόρνο) αδυνατούν να αναδείξουν, το ότι ο «εαυτός» 

του άλλου, δεν είναι η άρνηση του εαυτού μου. Το κυρίως ζητούμενο του 

πλατωνικού στοχασμού, έγκειται ακριβώς, στην πρώτη ανάδειξη του «άλλου» όχι με 
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 βλ. Πλάτωνος, Σοφιστής, 255d, τόμ.Ι, εισαγ., μτφρ., σχόλια Δ. Γληνός, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 

1990.  
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τη μορφή της μεθοδευμένης άρνησης, αλλά μ’ εκείνη των σχέσεων κοινωνίας στο 

οντολογικό καθεστώς του γένους. Απαγκιστρωμένος από τη σφαίρα της 

αρνητικότητας , ο «άλλος», γέννημα της ειδητικής ετερότητας, συνιστά μια 

κατηγορία κοινωνίας και σχέσης. 
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1.2 Η «υφεστώσα» ετερότητα και το ζήτημα της ελεύθερης βούλησης 

(Καινοδιαθηκικός Λόγος, Λόγιοι του πρώτου Χριστιανισμού)  

Διαπιστώσαμε ότι στον πλατωνικό στοχασμό ο τρόπος ύπαρξης του ετέρου 

εντοπίζεται στη μορφή του γένους. Η ετερότητα εξαντλείται σε μια ειδητική 

καθολικότητα, που αδυνατεί να επισημάνει τη διαλεκτική του συγκεκριμένου 

προσώπου (ανθρώπου ή Θεού), στην μοναδική και ασύγχυτη ετερότητά του
37

. Η 

απελευθέρωση του συγκεκριμένου προσωπικού άλλου από την εξουσία των 

ηγεμονευόντων γενών και η ανάδειξη της ελευθερίας ως όρου της ετερότητας στην 

υπαρκτική επικοινωνιακή και κοινωνική της συγκρότηση, αποτελούν τον καρπό του 

ενδελεχούς και κοπιώδους έργου των λογίων του πρώτου Χριστιανισμού.        

Η έννοια του «προσώπου» ως θεμελιώδης προϋπόθεση της ίδιας της σχέσης, 

αποτελεί κορυφαία σύλληψη του καινοδιαθηκικού λόγου. Σε αντιδιαστολή με το 

άτομο
38

 που αποτελεί αδιαφοροποίητη μονάδα ενός ομοειδούς συνόλου, διακριτού 

μόνο μέσω της αριθμητικής μοναδιαίας διαφοράς του από τα άλλα άτομα
39

, το 

πρόσωπο είναι η στροφή του βλέμματος προς κάποιον ή κάτι και ορίζεται ως 

αναφορά και σχέση ικανή να ορίσει μια αναφορά και σχέση.
40 

Εκλαμβάνοντας τον 

«άλλο», ως «άτομο», ως μονάδα υπαγόμενη σ’ ένα είδος, όχι μόνο καταστρατηγούμε 

την μοναδικότητα και την πολλαπλότητά του, την ετερολογική του διάσταση, αλλά 

και την ίδια την υπαρκτική του αλήθεια.  

Σ’ αντίθεση με το «άτομο», το «πρόσωπο»  είναι κατ’ εξοχήν κοινωνικό. Ο 

εκστατικός χαρακτήρας του προσώπου, η δυνατότητά του δηλαδή να εξέρχεται από 

την σφαίρα του εαυτού, για να εισέλθει σε μια υπαρκτική ετερολογική σχέση με τον 
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 βλ. Αναστασιάδη, Π., Δοκίμια για την ετερότητα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2016, σελ 30. 
38

 Η έννοια του «ατόμου» ως όρος προσδιορισμού του ανθρώπινου είναι δεν εμφανίζεται στην 

αρχαιοελληνική φιλοσοφία. 
39

 βλ. Γιανναρά Χ., Έξι φιλοσοφικές ζωγραφιές, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 2011, σελ 61 
40

 βλ. Γιανναρά Χ., Το πρόσωπο και ο έρως, εκδ. Δόμος, Αθήνα 2006, σελ 21 
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«άλλο», δίχως να αποποιείται την απερίσταλτη μοναδικότητά του και την ενική του 

υπόσταση, καθιστά δυνατή και γνωρίσιμη την ίδια την ύπαρξη. Όπως καίρια 

επισημαίνει ο Χ. Γιανναράς, στο Το Πρόσωπο και ο Έρως
41

, το γεγονός της ύπαρξης 

και της γνώσης δεν θα μπορούσε να νοείται και νοηματοδοτείται εάν δεν λάβουμε ως 

θεμελιώδη προϋπόθεση το γεγονός της σχέσης, δηλαδή το πρόσωπο
42

. 
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 βλ. Γιανναρά Χ., Το πρόσωπο και ο έρως, εκδ. Δόμος, Αθήνα 2006, σελ 21-22 
42

 Η έννοια του «προσώπου», όπως εκφράστηκε μέσα από το επίμοχθο έργο των λογίων του πρώτου 

Χριστιανισμού, διαφοροποιείται από τον ορισμό του Βοήθιου «Persona est rationalis naturae individua 

substantia» (το πρόσωπο είναι η ατομική υπόσταση του φυσικού ορθού λόγου) και τον επηρεασμένο 

απ’ αυτόν, γαλλικό περσοναλισμό. βλ. Boethius, Liber de persona et duabus naturalis, ch.3, Rome: 

Tuguri, 1571. Ο Ρωμαίος φιλόσοφος επιχειρώντας να ορίσει το πρόσωπο, προβαίνει στην συσχέτιση 

του παραπάνω όρου με την έννοια της «υπόστασης», που έλκει την καταγωγή της από την 

αριστοτελική φιλοσοφία των «Κατηγοριών». βλ. Αριστοτέλους, Περί ψυχής, 412a-433a, μτφρ. 

Χριστοδούλου Σ. Ι., εκδ. Ζήτρος, Αθήνα  2003. Εφόσον, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι 

«υποστάσεις» τοποθετούνται κάτω από τα «είδη-γένη» στη λογική αλυσίδα, αποτελούν, κατά τον 

Βοήθιο, τα έσχατα, μη τεμνόμενα μέρη της. Είναι κατά συνέπεια άτομα. Ο παραπάνω συλλογισμός 

εξελισσόμενος, μας οδηγεί στην σημασιολογική  σύγκλιση των όρων «πρόσωπο» και «άτομο». Το 

«άτομο» όμως, όπως προείπαμε, αποτελεί μια αδιαφοροποίητη μονάδα ενός ομοειδούς συνόλου, που 

δύναται να διακριθεί μόνο μέσω της αριθμητικής διαφοράς. βλ. Γιανναρά Χ., Έξι φιλοσοφικές 

ζωγραφιές, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 2011, σελ 61. Υπαγόμενο στην καθολικότητα της φύσης του είδους, το 

άτομο, είναι αδιάκριτο, ανελεύθερο και αφομοιώσιμο. Στερείται μοναδικότητας, αυτεξούσιου και μη- 

αναγώγιμης ιδιοσυστασίας. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να διερωτηθούμε: Θα μπορούσε ο ορισμός 

αυτός να εξαντλήσει (ή έστω να προσεγγίσει) την οντολογική υπόσταση ετερότητας του κάθε 

συγκεκριμένου προσώπου; Να αναγνωρίσει το σύνολο των ιδιαζόντων στοιχείων που καταδεικνύουν 

την μη- αναγώγιμη ενικότητά του; Και τέλος, θα μπορούσε να εφαρμοστεί αναφορικά με το πρόσωπου 

του Θεού, εφόσον Εκείνος δεν υπάγεται σε χωροχρονικά  κριτήρια και η τριαδικότητά Του δεν 

δύναται να υποταχθεί στις αρχές ενός «καθαρού» ορθολογισμού; Η παραδοχή ενός τέτοιου ορισμού, 

θα καταστρατηγούσε  την ίδια την κλητικότητα και ιερότητα του προσώπου ανθρώπου και Θεού. 

Ερμηνεύοντας την έννοια του προσώπου μέσα από το πρίσμα της φιλοσοφίας του Βοήθιου και του 

μεταγενέστερου γαλλικού περσοναλισμού, τίποτα δεν θα μας απέτρεπε από το να θεωρήσουμε το 

πρόσωπο ως ένα απλό μέρος του σώματος που στερείται ιεροσύνης, όπως συμβαίνει στο έργο της 

Simone Weil, Το πρόσωπο και το ιερό. «Δεν είναι το πρόσωπό του ούτε το ανθρώπινο πρόσωπο σε 

αυτόν που μου είναι ιερό. Είναι αυτός ο ίδιος . Αυτός, ολόκληρος. Τα χέρια,, τα μάτια, οι σκέψεις, τα 

πάντα.» βλ. Simone Weil, Το πρόσωπο και το ιερό, μτφρ., επίμετρο Σ. Ζουμπουλάκης, εκδ. Πόλις, 

Αθήνα, 2018, σελ. 8. Ο ουσιολογισμός της Weil, που επιμένει να αντιδιαστέλλει τον εαυτό από το 

πρόσωπο, αδυνατεί να εντοπίσει εκείνο που ο Μ. Βασίλειος και ο Γρ. Νύσσης αιώνες πρωτύτερα 

οξυνούστατα κατέδειξαν. Πως ο εαυτός, όπως και το πρόσωπο, είναι κατεξοχήν κλητικός, 

κοινωνήσιμος και κοινωνικός. Δεν είναι ουδέτερος. Αντιθέτως, συνιστά σχέση κοινωνίας ή 

ακοινωνησίας. Και αντιστοίχως, το ιερό δεν είναι ουδέτερο. Τουναντίον, μας καλεί σε σχέση και σε 

μύηση. Μόνο μέσα από την έννοια του προσώπου η «καρδιά» καταφέρνει να μην εξαντλείται στην 

ερμηνεία της ως ανθρώπινο όργανο, δύναται να «μιλά». Δίχως την ετερότητα του προσώπου, ακόμη 

και ο ίδιος ο Θεός εκδύεται την μοναδικότητά του, μετουσιώνεται σε μια απρόσωπη διαμαρτυρία. βλ. 

στο ίδιο, σελ 13. Η αδυναμία της συγγραφέως να κατανοήσει πως μέσα στο πρόσωπο εμπεριέχεται 

τόσο η φύση του είδους όσο και τα ιδιάζοντα γνωρίσματα που καθιστούν καθέναν μας μοναδικό, 

οδηγεί  σε μια μοναρχία της απροσωπίας. Η ίδια η αλήθεια και η ομορφιά, καθώς διατείνεται, είναι 

απρόσωπες(σελ.15). Προϋποθέτει, ωστόσο, η ύπαρξη της αλήθειας την άρνηση της προσωπικής 
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Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν, δεν είναι ένα ακαθόριστο ανώτατο όν, μια άλογη 

ενέργεια, μια άγνωστη ουσία. Είναι ένα ανεπανάληπτο και απερίσταλτο πρόσωπο και 

ως τέτοιο διαλέγεται με τον άνθρωπο ως «ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρὸς τὸν 

ἑαυτοῦ φίλον»
43

.  

Χωρίς την ύπαρξη του προσώπου, η ετερότητα θα εξέπιπτε σε μια κοινωνία 

αδιάκριτων καθολικοτήτων. Η μοναδικότητα και η ενική υπόσταση του 

«συγκεκριμένου άλλου» θα θυσιαζόταν στο βωμό της καθολικότητας του «είδους» 

και του «γένους». Η αδυναμία της ειδητικής σκέψης
44

, να διακρίνει την καθολική 

φύση από την ετερότητα του συγκεκριμένου προσώπου, καταστρατηγεί εν τέλει τον 

ίδιο τον υποστατικό πυρήνα του «άλλου». 

Τούτη τη διάσταση ανάμεσα στα μη αναγώγιμα, ιδιάζοντα γνωρίσματα  της 

ετερότητας του προσώπου και την καθολική φύση, αναδεικνύει με ιδιαίτερη οξύνοια 

ο Μ. Βασίλειος στο έργο του, Περί διαφοράς ουσίας και υποστάσεως, ονοματίζοντάς 

την, «υποδιαστολή»
45

. Ο ίδιος χαρακτηριστικά αναφέρει: 

                                                                                                                                                                      
ελευθερίας και την αυτοπαράδοση στην αφομοιωτική μοναξιά της απροσωπίας; Είναι η αλήθεια 

προσεγγίσιμη μέσω της απρόσωπης ανωνυμίας του μοναχικού ατόμου; Τούτη η άποψη απορρέει από 

την πεποίθηση της διανοήτριας πως «Το πρόσωπο είναι πάντοτε υποταγμένο στη συλλογικότητα, 

ακόμη και όσον αφορά την καλούμενη ανάπτυξή του». Βλ. στο ίδιο, σελ16.Μόνο μέσω της 

απελευθέρωσης από τα δεσμά της συλλογικότητας, το άτομο φαίνεται να είναι ικανό να προσεγγίσει 

την αλήθεια και την τελειότητα. Και σε τούτο το συμπέρασμα οδηγείται η Weil, αδυνατώντας να 

αναγνωρίσει στο πρόσωπο ως αυτεξούσιο, ελεύθερο και κοινωνικό και ως εκ τούτου μη-αναγώγιμο 

και μη υποτασσόμενο. Αλλά και η έννοια της συλλογικότητας στο πολεμικό αυτό έργο, όπως 

οξυνούστατα  το χαρακτήρισε ο Σταύρος Ζουμπουλάκης στο επίμετρό του, δεν νοείται ως το σύνολο 

σχέσεων κοινωνίας ή ακοινωνησίας μεταξύ ελεύθερων, αδευτέρωτων και μοναδικών προσώπων, αλλά 

ως το εξισωτικό και αφομοιωτικό συνονθύλευμα βουβών και άβουλων ατόμων. Η αδυναμία 

απεμπλοκής από τα στενά όρια του περσοναλισμού και του συνακόλουθου ουσιολογισμού, δεν 

επιτρέπει εν τέλει στη φιλόσοφο την κατανόηση του προσώπου στην ολότητά του και τον 

αφουγκρασμό της οντικής και υπαρκτικής του ετερότητας.              
43

 βλ. Έξοδος 33.11 
44

 βλ. Πλάτωνος, Σοφιστής, τόμ.Ι & ΙΙ, εισαγ., μτφρ., σχόλια Δ. Γληνός, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 

1990. & Πλάτωνος, Λάχης-Μένων-Παρμενίδης, εισαγ., μτφρ., σχόλια Β. Τατάκης, εκδ. Ζαχαρόπουλος, 

Αθήνα 1990, στο: Παρμενίδης. 
45

 βλ. Βασιλείου Μ., Περί Διαφορᾱς οὐσίας καί ὑποστάσεως, ΕΠΕ, τομ.32, Κέντρο Πατερικών 

Εκδόσεων, Αθήναι 1999, σελ 325.  
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«Όλα τα ονόματα που λέγονται για τα περισσότερα και διαφοροποιημένα τον 

αριθμό πράγματα  έχουν κάποια καθολικότερη σημασία, όπως π.χ. το όνομα 

άνθρωπος. Γιατί αυτός που λέει αυτό, δείχνοντας διαμέσου του ονόματος την κοινή 

φύση, δεν περιέγραψε με τη φωνή το συγκεκριμένο άνθρωπο (τον τινά ἄνθρωπο) που 

γνωρίζεται με ιδιάζοντα τρόπο (ἰδίως) υπό του ονόματος. 

Ο Πέτρος δεν είναι περισσότερο άνθρωπος απ’ ό,τι ο Ανδρέας και ο Ιωάννης 

και ο Ιάκωβος. Η κοινότητα συνεπώς, του σημαινόμενου που περιλαμβάνει 

(χωροῡσα) με όμοιο τρόπο όλους τους ενταγμένους στο αυτό όνομα, χρειάζεται την 

υποδιαστολή με την οποία θα γνωρίσουμε συνειδητά (ἐπιγνωσόμεθα) όχι τον 

καθόλου άνθρωπο, αλλά τον Πέτρο ή τον Ιωάννη. Τα ονόματα περιέχουν την 

ειδικότερη ένδειξη με την οποία δεν θεωρείται μέσα στο σημαινόμενο η κοινότητα 

της φύσης, αλλά η περιγραφή κάποιου πράγματος που στη βάση του ιδιάζοντος 

χαρακτηριστικού (κατά το ἰδιάζον) δεν έχει καμμία κοινωνία με το ομογενές, όπως 

π.χ. ο Παύλος ή ο Τιμόθεος. 

Μια τέτοια φωνή, συνεπώς, δεν αναφέρεται στο κοινό της φύσης, αλλά, αφού 

χωρίστηκε από την περιληπτική σημασία, παριστάνει με τα ονόματα εμφατικά κάποια  

περιγεγραμμένα πράγματα (περιγεγραμμένων τινῶν πραγμάτων ἒμφασιν διά τῶν 

ὀνομάτων παρίστησιν)». 

Η κορυφαία αυτή επισήμανση του Μ. Βασιλείου, διανοίγει μια νέα οδό για 

την κατανόηση του προσώπου. Η ετερότητα του προσώπου δεν συλλαμβάνεται μόνο 

ως η σχέση κοινωνίας του «προσώπου» με τον «άλλο» χωρίς τον οποίο δεν νοείται, 

αλλά και ως το σύνολο των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών που το καθιστούν μοναδικό.  

Το πρόσωπο έτσι δύναται να είναι ταυτόχρονα δι’ εαυτόν και προς έτερον
46

. 
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 βλ. Αναστασιάδη, Π., Δοκίμια για την ετερότητα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2016, σελ.36-37 
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Πως όμως γίνεται  να διακρίνουμε το καθ’ έκαστον πρόσωπο από το άλλο; 

Στο έργο του, Δοκίμια για την ετερότητα, ο Π. Αναστασιάδης επισημαίνει
47

: 

«Για να μπορεί ένα πρόσωπο να διακρίνεται απ’ το άλλο στη μη- αναγώγιμη 

ιδιοσυστασία του, πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο λογο-λογική της ετερότητας. 

Αντίθετα, η ετερότητα εκπίπτει στην ψυχρή σφαίρα της πραγμοποιημένης 

ουδετερότητας (καθολικής ή συγκεκριμένης, φυσικής ή θεσμικής), όταν δεν 

συνυφαίνεται με την υπαρκτική, κλητική σε ελεύθερη κοινωνία και σχέση, 

απερίσταλτη μοναδικότητα του προσώπου». 

Η ετερότητα, ως δυνατότητα σχέσης κοινωνίας, αποτελεί, συνεπώς, τη 

μοναδική οδό για την επικοινωνία και γνωριμία μας με το πρόσωπο του «άλλου» και 

το πρόσωπο του Θεού. Μόνο μέσω αυτής μπορούμε να μετάσχουμε του κοινωνικού 

γεγονότος ως απερίσταλτα, ανεπανάληπτα, μοναδικά και ελεύθερα μη- αναγώγιμα 

πρόσωπα, ως προσωπικοί άλλοι προσωπικών άλλων. Κι είναι τούτη η «υφεστώσα» 

ετερότητα που προϋποθέτει την ανάδυση του ενός στον τόπο του άλλου, σε μια 

κοινωνία  ελευθερίας, χωρίς εξισωτισμούς και αντικειμενοποιημένες εξαρτήσεις. Μια 

κοινωνίας, όπου μπορούν να λάβουν χώρα «αἱ οὐσιώδεις ὑπάρξεις, αἱ ἑνώσεις, αἱ 

διακρίσεις, αἱ ταυτότητες, αἱ ἑτερότητες, αἱ ὁμοιότητες, αἱ ἀνομοιότητες, αἱ κοινωνίαι 

τῶν ἐναντίων, αἱ ἀσυμμιξίαι τῶν ἡνωμένων» 
48

.  

Η ετερότητα του προσώπου αποκαλύπτεται και γνωρίζεται μόνο μέσω της 

προσωπικής σχέσης και κοινωνίας. Και τούτη η ανακάλυψη και γνώση του έτερου 

προσώπου, είναι τόσο πληρέστερη όσο το γεγονός της κοινωνίας ολοκληρώνεται 

στην αγάπη. Η αγάπη είναι εν τέλει η κορύφωση της ετερότητας, η κατεξοχήν οδός 
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 βλ. στο ίδιο, σελ.37 
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 βλ. Ἀρεοπαγίτου, Δ, Περί θείων ὀνομάτων, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1978, σελ 62 
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για την γνώση του προσώπου, διότι προϋποθέτει την καθολική αποδοχή του «άλλου» 

στην πληρότητα της προσωπικής του μοναδικότητας
49

 . 

Η αγαπητική, ετερολογική σχέση του «άλλου» με τον «άλλο», αναδείχθηκε 

στην υπέρτατη εκδοχή της, μέσω του καινοδιαθηκικού λόγου, ως πρόσταγμα και 

προτροπή
50

: 

«ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ 

ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν 

ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.» 

Στο πρόσωπο του καινοδιαθηκικού «άλλου» καθρεπτίζεται η αγάπη του Θεού, 

ως κορύφωση μιας σχέσης κοινωνίας που προϋποθέτει αυθυπέρβαση και 

αυτοπροσφορά. Ο Θεός είναι αγάπη
51

 και ο άνθρωπος πλασμένος κατ’ εικόνα και 

ομοίωση Θεού είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο (διότι ο Θεός το αγάπησε) και 

ταυτόχρονα ένα πρόσωπο ικανό να αγαπά. Είναι ένας αγαπημένος «άλλος» που 

μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Η δυνατότητα του ανθρώπου να μετέχει του 

υπαρκτικού γεγονότος του κοινωνείν και μάλιστα στην πλέον ανιδιοτελή μορφή του, 

αυτή της αγάπης, αποτελεί την κορυφαία απόδειξη της εκ Θεού πορευόμενης αγάπης 

για το δημιούργημά του. Η κατ’ εικόνα Θεού δημιουργία του ανθρώπου είναι η εν 

δυνάμει ικανότητα του προσώπου να ομοιάσει στο Θεό, να προσεγγίσει τη θέωση, 

την καθ’ ομοίωση
52

.  

Ποιός είναι όμως ο ρόλος του άλλου στην κοινωνία μας με τον Θεό; Στο 

πρόσωπο του άλλου εκφράζεται η εικόνα του Θεού, το μεγαλείο της δημιουργίας και 
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 Πρβλ. Γιανναρά Χ., Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἤθους, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 2002, σελ 33 
50

 βλ.Κατά Ιωάννην, (ιγ΄:34-35). 
51

 βλ. Επιστολή Ιωάννου 4.8 
52

 βλ. Ἀθανασίου , Μ., Λόγος κατά Ἑλλήνων, Περί τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῡ Λόγου, Κατά  Ἀρειανῶν 

λόγοι, επιμ. Μπόνη Γ.Κ, εκδ. Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων και Ἐκκλησιαστικών συγγραφέων (εκδ. 

Ἀποστολικής Διακονίας της Ἐκκλησίας της Ἑλλάδος), τομ. 30, Ἀθῆναι 1955, στο: Κατά  Ἀρειανῶν 

λόγοι, 1.30: «υιοποίησεν ημάς τω Πατρί και εθεοποίησε τους ανθρώπους, γενόμενος αυτός άνθρωπος. 

Ουκ άρα άνθρωπος ων ύστερον γέγονεν άνθρωπος, ινα μάλλον ημάς θεοποίηση». 
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της θείας βούλησης. Δεν είναι, ωστόσο, ο άλλος η ίδια η θεία υπόσταση. Η έκσταση 

του ανεπανάληπτου, αναντικατάστατου και απερίσταλτου προσώπου όμως, σε μια 

ετερολογική σχέση, είναι η υπέρτατη θεία αποκάλυψη. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει στο έργο του, Ολότητα και άπειρο, ο E. Levinas
53

, 

«ο άλλος άνθρωπος είναι ο τόπος της μεταφυσικής αλήθειας και απαραίτητος για τη 

σχέση μου με το Θεό. Δεν παίζει ρόλο μεσάζοντα. Ο άλλος άνθρωπος δεν είναι η 

ενσάρκωση του Θεού, αλλά ακριβώς μέσω του προσώπου του όπου αποσαρκώνεται, 

είναι η εκδήλωση του ύψους όπου αποκαλύπτεται ο Θεός». 

Η κοινωνία πάραυτα δεν εξαντλείται στην ανοχή του άλλου ούτε σ’ αυτό το 

ίδιο το γεγονός της κοινωνίας. Είναι τούτη η υφεστώσα ετερότητα του προσώπου, 

που καθιστά δυνατή ακόμη και τη διαφορά των ίδιων των προσώπων. Όπως αναφέρει 

ο Π. Αναστασιάδης στο έργο του Δοκίμια για την ετερότητα
54

:  

«Μια πολλαπλότητα των κοινωνικών υπάρξεων- και κάθε κοινωνία αποτελεί 

μια πολλότητα πολλαπλότητα κοινωνικών υπάρξεων- δεν μπορεί παρά να είναι το 

συγκρότημα διαφορετικών, ανομοίων και «όλως ετέρων» υπάρξεων. Να είναι η 

πολλαπλότητα των υπάρξεων μια δυνατότητα της διαφοράς και της ετερότητας.» 

Δεν είναι όμως, σε τελική ανάλυση η ετερότητα το σύνολο των διαφορών και 

των εναντίων. Η ετερότητα εμπεριέχει δυνητικά τη διαφορά, ως διαφορά του ετέρου 

προς έτερο, δεν εξαντλείται όμως σ’ αυτήν. Η διαφορά με τη σειρά της προϋποθέτει 

τη σύγκριση και κατά συνέπεια εκείνο που ο Αριστοτέλης στα Μετά τα φυσικά
55

 του 

ονομάζει «τινί», το  μέσον. Αντίθετα, η ετερότητα είναι ετερότητα «τινός». 

 Η ετερότητα, ωστόσο, αρνείται να υπακούσει στη λογική του μέσου. Γιατί σε 

τελευταία ανάλυση η ίδια η προσωπική ετερότητα δεν είναι εργαλειοποιήσιμη. Ο 
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έτερος δεν αποτελεί «αντικείμενο» ή ουδέτερο πράγμα αλλά, αναντικατάστατη 

προϋπόθεση για την ανάδυση της αλήθειας και του θείου. Ενώ ο ξένος, στην 

καινοδιαθηκική εκδοχή του, αποζητά την εθελούσια είσοδό του σε μια ετερολογική 

σχέση, χωρίς να χάνει την ξενότητά του. Έτσι, ο «νέος» άνθρωπος είναι πια ένας 

«άλλος» «άλλου» και μάλιστα στην υπέρτατη μορφή του ένας αδελφός αδελφού. Ο 

Θεός και ο άνθρωπος πλησιάζουν όσο ποτέ σε μια αγαπητική σχέση πατρός και υιού. 

Η συγχώρεση και η θυσία του Ιησού Χριστού, αποτελεί τη μέγιστη νίκη της ένωσης 

των διαφορετικών προσώπων, όπως αυτή διατυπώθηκε στην προσευχή Του στο όρος 

των Ελαιών
56

:   

« Ίνα ώσιν εν καθώς ημείς» 

Τι είναι εκείνο ωστόσο, που αποτρέπει την μονιστική ομοιομορφία του 

κόσμου και καθιστά έκαστο εξ ημών μοναδικό; Η ελευθερία βούλησης, η δυνατότητα 

του σκέπτεσθαι και πράττειν ελεύθερα, δίχως εξαναγκασμό. Μέσω της ελεύθερης 

βούλησης κάθε πράξη νοηματοδοτείται καθιστώντας το πρόσωπο υπεύθυνο για τις 

συνέπειές της. Κάθε πρόσωπο επιλέγει συνεπώς, ποιές από της δοθείσες αρετές κι 

ιδιότητες επιθυμεί να καλλιεργήσει σε ποιό βαθμό, αλλά και από ποιές επιθυμεί 

ενδεχομένως να αποσχιστεί. Η δυνατότητα άρνησης των θεϊκών δώρων, η άρνηση 

αποδοχής ακόμη και του ίδιου του Θεού, αποτελεί την κορύφωση του μεγαλείου της 

θείας ελευθερίας. Κάθε ενέργεια του προσώπου συνεπώς, είναι απόρροια της 

δοθείσας εις αυτό ελευθερίας.  

Η ελευθερία βούλησης, όπως εκφράστηκε μέσα στο πνεύμα του 

καινοδιαθηκικού λόγου, εισήγαγε την προβληματική των κινήτρων της εκάστοτε 

πράξης. Η ηθική εδώ, όπως γίνεται κατανοητή από την παύλεια εκδοχή, αποτελεί, σε 

αντίθεση με τα όσα διακηρύσσονται στον Πλάτωνα, ένα σύνολο ελεύθερα 
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επιλεγμένων κανόνων, που στην υπέρτατη μορφή τους ταυτίζονται με το «νόμιμο». 

Σε αυτή την περίπτωση, η ύπαρξη ρήγματος μεταξύ νόμιμου και ηθικού, έχει 

εξ’ορισμού απορριφθεί. Η νομιμότητα αλλά και η ηθική έτσι, νοηματοδοτούνται, 

εμβαπτιζόμενες στην έννοια της αυτοπροσφοράς.  

Η κατάχρησή της ελευθερίας του προσώπου, ωστόσο, οδηγεί το πρόσωπο σε 

ένα μονιστικό και μηδενιστικό τέλμα, στην ψευδαίσθηση της αυθυπαρξίας. Η 

απόρριψη της δυνητικής κοινωνίας και κατά συνέπεια της ετερότητας αποστασιοποιεί 

τον άνθρωπο από τον «άλλο», τον Θεό, τον συνάνθρωπο. Είναι η άρνηση της 

ετερότητας, εκείνη η ίδια η αμαρτία. Όπως διασαφηνίζει ο Μητροπολίτης Περγάμου 

Ιωάννης Ζηζιούλας
57

: 

«η ουσία της αμαρτίας είναι ο φόβος του Άλλου, πράγμα που αποτελεί μέρος 

της απόρριψης του Θεού. Εφόσον η επιβεβαίωση του “εαυτού” μας πραγματοποιείται 

μέσω της απόρριψης και όχι της αποδοχής του Άλλου -  αυτό επέλεξε ελεύθερα να 

κάνει ο Αδάμ – δεν είναι παρά φυσιολογικό και αναπόφευκτο ο άλλος να γίνει εχθρός 

και απειλή. Η συμφιλίωση με τον Θεό είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη συμφιλίωση 

με οποιονδήποτε «άλλον». Το γεγονός ότι ο φόβος του άλλου ενυπάρχει παθολογικά 

στην ύπαρξή μας καταλήγει στον φόβο όχι μόνο του άλλου, αλλά και κάθε 

ετερότητας». 

Ασπαζόμενοι συνεπώς μια ταυτιστική λογική που θέτει το εγώ στο επίκεντρο 

κάθε προβληματικής, εξορίζοντας και απορρίπτοντας τον άλλο ως απειλή, 

αποδεχόμαστε την απομάκρυνσή μας από το Θεό και κατά συνέπεια την αυτοεξορία 

μας από το μέγιστο υπαρκτικό γεγονός της κοινωνίας.  
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Η αμαρτία υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η άρνησή μας να 

γνωρίσουμε το πρόσωπο του άλλου και του Θεού. Να αναγνωρίσουμε τον «άλλο» ως 

«προσωπικό άλλο» του «προσωπικού άλλου». 

 Η σχέση μας με τον «άλλο» ωστόσο, καθίσταται δυνατή, όπως επισημαίνει ο 

Π.Αναστασιάδης
58

, μόνο μέσω μιας ετερότητας, απροϋπόθετης και μη αναγώγιμης, 

πέρα απ’ την ετερογενή ή ετεροειδή εκδοχή της, και ταυτόχρονα, απείρως κοινωνική. 

Ετερότητα, συνεπώς, κατά την οποία ο καθ’ έκαστον εαυτός, αν και μη αναγώγιμος 

στο (ν) άλλο, είναι ως προς την υπαρκτική του υπόσταση, άρρηκτα συνημμένος με 

το(ν) άλλο. Και τ’ ανάπαλιν: ο άλλος με τον καθέκαστο εαυτό.  

Η διάσωση της υπαρκτικής υπόστασης του καθέστον προσώπου από την 

απώλειά του στο μηδέν και την αποκατάσταση της ακεραιότητάς του, αποτελεί ένα 

από τα κυρίως ζητούμενα της εκδοχής δικαιοσύνης του βιβλικού λόγου. 
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Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

2.1 Η έννοια της δικαιοσύνης στον πλατωνικό στοχασμό. 

Για τον πλατωνικό στοχασμό, η έννοια της δικαιοσύνης, αποτελεί νευραλγικό 

στοιχείο της φιλοσοφίας. Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του φιλοσόφου, η 

Πολιτεία
59

, δομείται με βάση τούτη ακριβώς την διαπίστωση. Στα πρώτα δύο βιβλία 

του συγγράμματος, έκαστος των συνομιλητών, εκτός του Σωκράτη, επιχειρεί να 

ορίσει την έννοια της «δικαιοσύνης», εξετάζοντας τις συνέπειες που εκείνη ή η 

έλλειψή της επιφυλάσσει στον ανθρώπινο βίο.   

Τον διάλογο ξεκινά ο Σωκράτης απευθυνόμενος στον εύπορο μέτοικο 

Κέφαλο
60

, ερωτώντας τον  ποιό είναι το μέγιστο όφελος που ο πλούτος του απέφερε. 

Η απάντηση του Κέφαλου, χρίζει τον πλούτο αρωγό της δικαιοσύνης και 

αποκαταστάτη των συντελούμενων αδικιών. Η ευπορία, καθώς λέγει, επιτρέπει σ’ 

όποιον επιθυμεί να αποφεύγει την διάπραξη άδικων πράξεων και αποκαθιστά τυχόν 

αδικίες που συντέλεσε στο παρελθόν εις βάρος ανθρώπων και θεών
61

.  Στον πυρήνα 

αυτής της οικονομικά προσδιορισθείσας και συμβασιοκρατικής θέσης, διαφαίνεται ο 

διαχωρισμός του δικαίου σε διανεμητικό και διορθωτικό
62

. Ο πλούτος ως προϊόν μιας 

όχι αναγκαστικά ίσης διανομής (αριθμητικά ή αναλογικά), παρέχει στον κάτοχό του 

την δυνατότητα να επανορθώσει τυχόν συντελεσμένες αδικίες αλλά και να είναι 
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δίκαιος στις συναλλαγές του, αποδίδοντας τα ίσα στις οφειλές του και επιζητώντας τα 

ίσα στις απολαβές του. Ο ορισμός του Κέφαλου, «δικαιοσύνη ἐστί τὸ ἀποδιδόναι ἄν 

τίς τι παρά του λάβῃ» (331c), είναι εν γένει επιμεριστικός και προβληματικός και τα 

ζητήματα που ανακύπτουν κατά συνέπεια, πολλά και ουσιώδη. Είναι η οικονομική 

επιφάνεια κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός ανθρώπου ως δίκαιο ή άδικο; Αν ο 

δίκαιος είναι δίκαιος διότι μόνο μέσω του πλούτου δύναται να υλοποιήσει την 

επιθυμία του να είναι δίκαιος, ο άπορος είναι καταδικασμένος να είναι άδικος, 

ελλείψει χρημάτων, ακόμη και αν επιθυμεί να μετάσχει της δικαιοσύνης; Ο πλούτος 

και η πενία είναι αποτέλεσμα διαχείρισης ίσων ευκαιριών  ή απόρροια συγκυριών 

(γονική περιουσία, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνικός περίγυρος κτλ) και ευκαιριών που 

εκπορεύονται από την τύχη; Ακόμη και αν η συσσώρευση πλούτου συντελείται δίχως 

την τέλεση άδικων πράξεων σε επίπεδο συναλλαγών, η στέρηση της δυνατότητας του 

απόρου να μετάσχει της δικαιοσύνης, δεν αποτελεί αδίκημα που βαραίνει τον 

κατέχοντα τον πλούτο; Αν τα υλικά αγαθά δεν διανέμονται βάσει μιας αναλογικής ή 

έστω αριθμητικής ισότητας, πως δύναται κανείς να διατείνεται πως είναι σε θέση να 

αποδώσει τα ίσα στις οικονομικές του συναλλαγές; Σε τελική ανάλυση τι εστί 

ισότητα και ποιά η σχέση της με το δίκαιο;   

Στο έκτο βιβλίο των Νόμων
63

, ο Πλάτων εισέρχεται σε τούτη ακριβώς την 

προβληματική, διακρίνοντας δύο είδη ισότητας που τείνουν μάλλον να διαφέρουν 

πάρα να ομοιάζουν. Η μια είναι ισότητα μετρητή, αριθμητική, ένα εργαλείο που ο 

νομοθέτης και η πολιτεία χρησιμοποιεί για να προβεί σε αποφάνσεις που δεν 

προϋποθέτουν αξιολογικές διακρίσεις και δεν επαφίενται στις ιδιαίτερες ανάγκες, 

δυνατότητες ή ικανότητες του εκάστοτε πολίτη. Η ποσοτική ισότητα, εκλαμβάνει τον 

πολίτη ως «άτομο», ως έναν αδιαφοροποίητο εκπρόσωπο του είδους του και του 
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αποδίδει το αριθμητικά ίσο. Μια τέτοιου είδους ισότητα, βοηθά τον νομοθέτη στον 

καταμερισμό αξιωμάτων και ευθυνών σύμφωνα με τα μέτρα, τα σταθμά και τους 

αριθμούς, όπως οι διανομές μέσω κλήρου. Δεν καθίσταται, ωστόσο, ικανή να 

εντοπίσει την βαθύτερη αλήθεια των πραγμάτων. 

Η δεύτερη εκδοχή της ισότητας, δυσδιάκριτη και μάλλον δύσχρηστη, ενέχει 

το αίτημα της συμμετρίας των παροχών ως προς την αξία του αποδέκτη τους. 

Ιδιαιτέρως αναφορικά με την απονομή των πολιτικών αξιωμάτων, το αίτημα 

συμμετρίας του βαθμού κατάκτησης της αρετής και παιδείας με το αποδιδόμενο 

αξίωμα, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής αρμονίας και πολιτειακής 

δικαιοσύνης. Σ’ αντίθεση με την ισοπεδωτική αριθμητική ισότητα, η ισότητα κατ’ 

αναλογίαν
64

 αρνείται να αναλωθεί στη σφαίρα της ατομικής αυτονομίας. Διανέμει το 

αναλογικά ίσο σε κάθε πολίτη, προσμετρώντας την χρεία και την ικανότητα του. 

Έτσι, οι μεγαλύτερες τιμές απονέμονται στους ενάρετους πολίτες και οι μικρότερες 

σ’ όσους υστερούν σε αρετή και παιδεία. Η αναλογική ισότητα εκλαμβάνεται από τον 

φιλόσοφο, ως θεμέλιο της πολιτικής δικαιοσύνης και ως τέτοια οφείλει να αποτελεί 

στόχο και μέριμνα κάθε νομοθέτη.   

Στην σύμφυση της πολιτικής με το δίκαιο αυτό καθαυτό
65

, φανερώνεται μια 

διαλεκτική του «ίδιου» και των «κοινωνών», του «εαυτού» και του «ετέρου», που 

αδυνατεί ωστόσο να δει τον «άλλο» ως αυτεξούσιο, απερίσταλτο και ελεύθερο 

πρόσωπο. Το δίκαιο σύμφωνα με τον Πλάτωνα, είναι η απονομή του αναλογικά ίσου 

μεταξύ άνισων πολιτών. Σε αντίθεση με την αριστοτελική ρήση «ἡ πολιτεία κατ’ 
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ἰσότητα τῶν πολιτῶν ἐστι συνεστηκυῖα»
66

, που προϋποθέτει την κοινή και 

αδιαφοροποίητη ισότητα μόνο ως αφετηριακή δυνατότητα μετοχής στην πολιτική 

τάξη της δικαιοσύνης
67

, ο αθηναίος φιλόσοφος εκλαμβάνει την κοινωνία και πολιτεία 

ως μια ετερόκλητη σύσμιξη ανίσων, η ύπαρξη της οποίας καθίσταται ικανή χάριν 

στους συνεκτικούς δεσμούς της δικαιοσύνης και της αναλογικής ισότητας.  

  Αφετηρία της πλατωνικής σκέψης, αναφορικά με την έννοια της ισότητας, 

αποτελεί η θέση πως οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι και όμοιοι μεταξύ τους, αλλά 

διαφέρουν ως προς την φύση τους
68

.Ο φιλόσοφος, φαίνεται να διακρίνει τις ποιοτικές 

και αξιακές διαφορές του εκάστοτε πολίτη, αδυνατεί ωστόσο να αποσχιστεί από την 

καθολικότητα του γένους και του είδους και να εντοπίσει την ενική υπόσταση, την 

μοναδικότητα και την διακριτή αυτοτέλεια του συγκεκριμένου προσωπικού «άλλου». 

Στον Πλάτωνα «η δικαιοσύνη δεν θα κατορθώσει να ξεπεράσει τον αναλογικό (κατ’ 

αξίαν) και διανεμητικό της χαρακτήρα. Ούτε θα κατορθώσει να κορυφωθεί σε 

ισότητα δωρεάς υπαρκτικής πληρότητας στην ετερότητα του καθέκαστον προσώπου, 

όπως αυτό συμβαίνει στην περί δικαιοσύνης εκδοχή του καινο- διαθηκικού λόγου, 

πέρα απ’ την αναλογική και συμμετρική λογική σχέσεων κοινωνίας των πολιτών, 

σύμφωνα με την αρετή τους. Δικαιοσύνη συμφιλιωμένη με την ετερότητα του καθ- 

έκαστον πολίτη στις σχέσεις του κοινωνίας με τον άλλον, ενέργεια που εξορίζει κάθε 

ανισότητα, και, ταυτόχρονα, περιφρουρεί τις ποιοτικές διαφορές μέσα στην ολότητα 

των όλων προς τα όλα (τάς ἐν τῷ ὅλῳ τῶν ὅλων προς ὅλας διαφοράς), απολύτρωση 

του καθενός από το μηδέν»
69

. 
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 βλ. Αριστοτέλους, Πολιτικά, 1253a 37-38, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ν. Παρίσης, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 

1975. 
67

 βλ. Γιανναρά Χ., Ἡ ἀπανθρωπία τοῦ δικαιώματος, εκδ. Δόμος, Αθήνα 2006, σελ 99 
68

«τὸ κατὰ φύσιν ἴσον ἀνίσοις ἑκάστοτε δοθέν» βλ. Πλάτωνος, Νόμοι, 757d, Τόμος Γ, εισαγ., μτφρ., 

σχόλια Η. Π. Νικολούδης, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1990. & βλ. Πλάτωνος, Πολιτικός, 294b και 

310a, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ι.Σ. Χριστοδούλου, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2003.  
69

 βλ. Ἀρεοπαγίτου, Δ, Περί θείων ὀνομάτων, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1978, σελ 120 κ, ε. επίσης, 

Αναστασιάδη, Π., Δοκίμια για την ετερότητα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2016, σελ.193. 
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Η αδυναμία του κορυφαίου του αρχαιοελληνικού φιλοσοφικού στοχασμού, να 

ανιχνεύσει την ισότητα της υπαρκτικής πληρότητας στην ετερότητα του καθέκαστον 

προσώπου, να δει τον «άλλον» ως υπαρκτική προϋπόθεση του ίδιου του γεγονότος 

της κοινωνίας και της δικαιοσύνης, οδηγεί σε μια κυριαρχία των γενών και ειδών, που 

τείνει να διαιρεί το όλο σε επιμέρους καθολικά είδη. Κάθε ένα από τα ιδιάζοντα 

στοιχεία του εκάστοτε προσώπου, εκλαμβάνεται στον Πλάτωνα ως χαρακτηριστικό 

της φύσης ενός ευρύτερου είδους. Ο κάθε εαυτός συνεπώς, υπάγεται σε μια κενή 

περιεχομένου καθολικότητα του είδους. Διαφοροποιείται ή ομοιάζει με τον άλλο στο 

βαθμό που ταυτίζεται με το αρχέτυπο ενός γένους. Αυτό που ο φιλόσοφος δεν 

δύναται να αντιληφθεί, είναι πως τα διακριτά, μη- αναγώγιμα, ιδιάζοντα γνωρίσματα 

της ετερότητας του προσώπου δεν καταστρατηγούν την ενότητα της φύσης, αντίθετα,  

η υπόσταση της ετερότητας του συγκεκριμένου προσώπου διασώζει την ίδια την 

φύση  από τον εκπεσμό της σε μια κενή περιεχομένου καθολικότητα.  

Αν και πεπεισμένος για την ορθότητα της θέσης ότι οι πολίτες είναι άνισοι και 

ανόμοιοι εκ φύσεως, ο Πλάτων αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα ενός κοινού τόπου, 

ενός κινήτρου, πέραν της ανιδιοτέλειας (που κρίνεται ιδιαιτέρως δύσκολη στην 

εφαρμογή της) για την διατήρηση της νομιμότητας στα πλαίσια της πολιτείας, για την 

ανάδειξη του συλλογικού συμφέροντος έναντι του ιδιωτικού. Επισημαίνει την χρεία 

ενός «γενναίου ψεύδους»
70

, μιας τεχνητής παρά φύσιν πλάνης, που σε συνδυασμό με 

την ορθή παιδεία, θα καταστήσει εφικτή την τήρηση των νόμων και θα κοσμήσει την 

πολιτεία με την αρετή της δικαιοσύνης. Το περί ου ο λόγος ψεύδος αποτελείται από 

δύο μέρη. Το πρώτο είναι πως όλοι οι πολίτες γεννήθηκαν από την ίδια μητέρα, από 

την αθηναϊκή γη, πως είναι δηλαδή αυτόχθονες, το δεύτερο πως η θέση τους μέσα 

στην πόλη ορίστηκε από τους ίδιους τους θεούς. Η ισότητα της φύσης των πολιτών, 

                                                           
70

 βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 414d-415d,τόμ.Ι, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ιωάννης Γρυπάρης, εκδ. 

Ζαχαρόπουλος.  
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που ο φιλόσοφος απέρριψε πρωτύτερα, μεταστοιχειώνεται μέσω του γενναίου 

ψεύδους, σε μια ισότητα της γέννησης
71

. 

Η έννοια της ισογονίας ως θεμέλιο της αθηναϊκής δικαιικής ισονομίας, 

εντοπίζεται και στο έργο του φιλοσόφου Μενέξενος
 72

. Στον εν λόγω διάλογο το 

ανθρώπινο γένος, διαχωρίζεται σε επιμέρους είδη, που διαφέρουν ως προς την 

γέννηση, την ομοιομορφία και την αξία. Η ισότητα καταγωγής των αθηναίων πολιτών 

ως απόρροια της αυτοχθονίας τους, η κληρονομική ανωτερότητα του αθηναϊκού 

γένους ως αποτέλεσμα μιας γενεαλογικής υπεροχής, προϋποθέτει μια άκρατη 

«φυσιολογία» που θέτει ως υπέρτατη δύναμη την αυθυπαρξία της φύσης. Μιας φύσης 
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 «Λέγω δή —καίτοι οὐκ οἶδα ὁποίᾳ τόλμῃ ἢ ποίοις λόγοις χρώμενος ἐρῶ— καὶ ἐπιχειρήσω πρῶτον 

μὲν αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας πείθειν καὶ τοὺς στρατιώτας, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν ἄλλην πόλιν, ὡς ἄρ᾽ ἃ ἡμεῖς 

αὐτοὺς ἐτρέφομέν τε καὶ ἐπαιδεύομεν, ὥσπερ ὀνείρατα ἐδόκουν ταῦτα πάντα πάσχειν τε καὶ γίγνεσθαι 

περὶ αὐτούς, ἦσαν δὲ τότε τῇ ἀληθείᾳ ὑπὸ γῆς ἐντὸς πλαττόμενοι καὶ τρεφόμενοι καὶ αὐτοὶ καὶ τὰ ὅπλα 

αὐτῶν καὶ ἡ ἄλλη σκευὴ δημιουργουμένη, ἐπειδὴ δὲ παντελῶς ἐξειργασμένοι ἦσαν, καὶ ἡ γῆ αὐτοὺς 

μήτηρ οὖσα ἀνῆκεν, καὶ νῦν δεῖ ὡς περὶ μητρὸς καὶ τροφοῦ τῆς χώρας ἐν ᾗ εἰσι βουλεύεσθαί τε καὶ 

ἀμύνειν αὐτούς, ἐάν τις ἐπ᾽ αὐτὴν ἴῃ, καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων πολιτῶν ὡς ἀδελφῶν ὄντων καὶ γηγενῶν 

διανοεῖσθαι».( Το λέγω λοιπόν· αν και δεν γνωρίζω πού να βρω την τόλμη που χρειάζεται και ποιά 

λόγια να μεταχειριστώ· και θα προσπαθήσω να πείσω πρώτα πρώτα αυτούς τους ίδιους άρχοντες και 

τους στρατιώτες, έπειτα και όλους τους άλλους πολίτες, πως όλη εκείνη η ανατροφή και η εκπαίδευση, 

που τους δίναμε εμείς κι έπαιρναν εκείνοι, δεν ήταν τίποτ᾽ άλλο παρά όνειρα που έβλεπαν, ενώ στ᾽ 

αλήθεια ήτανε τότε κάτω από τη γη και εκεί, μέσα στους κόρφους της, επλάθονταν και τρέφονταν και 

αυτοί οι ίδιοι και τα  όπλα τους και όλα τ᾽ άλλα σύνεργά τους εκεί μέσα κατασκευάζονταν, και αφού 

συμπληρώθηκε στην εντέλεια η επεξεργασία, τους έβγαλε η Γη, η μητέρα τους, στο φως και τώρα 

λοιπόν σα μητέρα τους και τροφό τους πρέπει να τη γνοιάζονται τη χώρα που κατοικούν, και να την 

υπερασπίζονται, αν κανείς εχθρός ερθεί να την πατήσει, και τους άλλους πολίτες να τους θεωρούν σαν 

αδερφούς που βγήκαν από την κοιλιά της ίδιας μάνας, της Γης.) βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 414d-e, 

τόμ.Ι, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ιωάννης Γρυπάρης, εκδ. Ζαχαρόπουλος,. 
72

 «αἰτία δὲ ἡμῖν τῆς πολιτείας ταύτης ἡ ἐξ ἴσου γένεσις. αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι πόλεις ἐκ παντοδαπῶν 

κατεσκευασμέναι ἀνθρώπων εἰσὶ καὶ ἀνωμάλων, ὥστε αὐτῶν ἀνώμαλοι καὶ αἱ πολιτεῖαι, τυραννίδες τε 

καὶ ὀλιγαρχίαι· οἰκοῦσιν οὖν ἔνιοι μὲν δούλους, οἱ δὲ δεσπότας ἀλλήλους νομίζοντες· ἡμεῖς δὲ καὶ οἱ 

ἡμέτεροι, μιᾶς μητρὸς πάντες ἀδελφοὶ φύντες οὐκ ἀξιοῦμεν δοῦλοι οὐδὲ δεσπόται ἀλλήλων εἶναι, ἀλλ’ 

ἡ ἰσο γονία ἡμᾶς ἡ κατὰ φύσιν ἰσονομίαν ἀναγκάζει ζητεῖν κατὰ νόμον, καὶ μηδενὶ ἄλλῳ ὑπείκειν 

ἀλλήλοις ἢ ἀρετῆς δόξῃ καὶ φρονήσεως».( Αἰτία τοῦ πολιτεύματός μας αὐτοῦ εἶναι ἡ ἰσότιμη 

καταγωγή. Διότι οἱ ἄλλες πόλεις ἔχουν συγκροτηθῆ ἀπό ἀνθρώπους κάθε εἴδους καί ἀνόμοιους, μέ 

ἀποτέλεσμα καί τά πολιτεύματα αὐτῶν νά εἶναι ἀνώμαλα, δηλαδή τυραννίες καί ὀλιγαρχίες. 

Συμβιώνουν λοιπόν θεωρώντας μερικοί τούς ἄλλους ὡς δούλους καί ἐκεῖνοι τούς ἄλλους ὡς ἀφέντες. 

Ἀντίθετα ἐμεῖς καί οἱ δικοί μας, γεννημένοι ἀδέλφια ἀπό μία μητέρα ὅλοι, θεωροῦμε ἀνάξιο νά 

εἴμαστε δοῦλοι καί ἀφέντες μεταξύ μας, ἀλλά ἡ φυσική ἰσότητα καταγωγῆς μᾶς ἀναγκάζει νά ζητοῦμε 

ἰσονομία σύμφωνα μέ τόν νόμο καί νά ὑποτασσώμεθα ὁ ἕνας στόν ἄλλο ὄχι γιά κανένα ἄλλο λόγο 

παρά γιά τήν ὑπόληψι πού παρέχει ἡ ἀρετή καί ἡ φρόνησις) βλ. Πλάτωνος, Μενέξενος, Λύσις, Ἐρασταί, 

238d-239a, επιμ., μτφρ., σχόλια Ἀ. Μ. Τζαφερόπουλος, εκδ Γεωργιάδης, Αθήνα 2010, στο: Μενέξενος. 



 

49 
 

που παραδόξως διακρίνεται τόσο για την ανισότητα όσο και για τον εξισωτισμό της, 

εκλαμβάνοντας τον «άλλο» άλλοτε ως ανώτερο ή κατώτερο σε σύγκριση με τον ξένο 

και άλλοτε ως αφομοιωτικά ίσο με τον όμοιο. Το προσωπείο της γενεαλογικής 

ανωτερότητας, καταλύει την ετερότητα και αποκρύπτει τον «τόπο του ξένου», έναν 

τόπο που δεν εξαντλείται  στην έννοια της σχέσης και τη δυνατότητα κοινωνίας, ο 

οποίος διαφυλάσσει την μη- οικειοποιήσιμη ετερότητά του, αρνούμενος να αναλωθεί 

στην σφαίρα των ίδιων και αλλοτρίων σχέσεων.  

Ο αρχικός στόχος του φιλοσόφου, η σύσταση μιας δίκαιης και έννομης 

πολιτείας που δύναται να διακρίνει και να απονέμει το αναλογικά ίσο σ’ έκαστο των 

πολιτών της, καταρρέει υπό το βάρος του λεχθέντος ψεύδους. Η διατύπωση, ακόμη 

και υπό τον όρο της συνειδητής προσποίησης, αξιολογικών διακρίσεων που έχουν ως 

μοναδικό σημείο αναφοράς την καταγωγή, η συνηγορία υπέρ της φυσικής 

ανωτερότητας των ημέτερων πολιτών έναντι των ετέρων, οδηγεί στην διαστρέβλωση 

και εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε. Πως 

δύναται να είναι κανείς δίκαιος προς τον «άλλο», να του αποδίδει το αναλογικά ίσο, 

συναισθανόμενος την χρεία του και αναγνωρίζοντας την αξία του, ενώ ταυτόχρονα 

εκλαμβάνει τον εαυτό του ως εκπρόσωπο ενός ανώτερου είδους; Ακόμη όμως και αν 

ο ξένος αφοριστεί, αν η ύπαρξή του αποσιωπηθεί, η αφομοιωτική και εξισωτική 

γενεαλογική ισότητα μεταξύ των αθηναίων πολιτών, θα αποτελέσει απροσπέλαστο 

πρόσκομμα για την κατάκτηση της δικαιοσύνης, ακόμη και στα στενά όρια της 

πολιτείας. Αν αποδεχτούμε πως ο «άλλος» είναι καθόλα όμοιος μ’ εμάς, ταυτότητα 

του εαυτού μας, αν αρνηθούμε την ενική του υπόσταση, το αυτεξούσιο του 

προσώπου του, την ύπαρξη των ιδιαζόντων στοιχείων του, αν τον θεωρήσουμε 

πολλοστημόριο ενός συλλογικού αφομοιωτικού υποκειμένου ή έστω μιας εξισωτικής 
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διυποκειμενικότητας, του στερούμε κάθε δυνατότητα μετοχής στην έννοια της 

δικαιοσύνης.       

  Ο πρώτος που κατόρθωσε να αναδείξει και να καταξιώσει την ετερότητα ως 

διαλεκτική κατηγορία λογικής και γνωστικής πρόσβασης στις ποικιλώνυμες 

εκφάνσεις του είναι και του μηδενός (μη όντος)
73

, εκείνος που αποφάνθηκε πως μόνο 

μέσω της διάκρισης του «είναι» και «μη- είναι» μπορούμε να μιλήσουμε για το ψέμα 

και αρνήθηκε να αναγάγει την ετερότητα σε ταυτότητα και την ταυτότητα σε 

ετερότητα, ασπάζεται εδώ το ψεύδος και συγκατατίθεται στην κατανόηση της 

πολιτείας ως συλλογική ταυτότητας. Ο Πλάτωνας ωστόσο, φαίνεται να διαβλέπει 

εκείνο που ο Π. Αναστασιάδης καίρια επισημαίνει
74

:    

«…Η ετερότητα ήδη από τα πρώτα τολμήματα του διαλεκτικού στοχασμού 

ταυτίσθηκε μ’ αυτό χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ούτε ψέματα». 

Η έννοια της ισογονίας ωστόσο, δεν είναι γέννημα του πλατωνικού 

στοχασμού. Το γενναίο ψεύδος, η πλάνη που ο φιλόσοφος επιστρατεύει χάριν της 

αρμονικής κοινωνικής συμβίωσης, αποτελεί απότοκο της διαδεδομένης θεωρίας περί 

αθηναϊκής αυτοχθονίας. Ένας από τους κυριότερους ενστερνιστές της 

προαναφερθείσας θεωρίας, ο Ισοκράτης, στον Πανηγυρικό
75

 του αναφέρει: 

«Στη χώρα ετούτη κατοικούμε χωρίς να διώξουμε άλλους· ούτε τη βρήκαμε 

έρημη· ούτε και μαζευτήκαμε εδώ πέρα ανάκατοι από διάφορα έθνη. Είναι τόσο 

ωραία και γνήσια, λέω, η καταγωγή μας, ώστε εκεί που γεννηθήκαμε εκεί και 
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 βλ. Αναστασιάδη, Π., Δοκίμια για την ετερότητα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2016, σελ.21 
74

 βλ. Αναστασιάδη, Π., Η ετερότητα και η επίκληση του Ξένου, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 

2011, σελ 41-42. 
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 «ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ᾽ ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν 

μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ᾽ οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ᾽ ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες 

ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς 

οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν. μόνοις γὰρ ἡμῖν τῶν Ἑλλήνων τὴν αὐτὴν τροφὸν καὶ 

πατρίδα καὶ μητέρα καλέσαι προσήκει. καίτοι χρὴ τοὺς εὐλόγως μέγα φρονοῦντας καὶ περὶ τῆς 

ἡγεμονίας δικαίως ἀμφισβητοῦντας καὶ τῶν πατρίων πολλάκις μεμνημένους τοιαύτην τὴν ἀρχὴν τοῦ 

γένους ἔχοντας φαίνεσθαι». βλ. Ισοκράτους, Πανηγυρικός, 24-25, επιμ., μτφρ., σχόλια Ο.Χ. 

Μυτιληναίος, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1997. 
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κατοικούμε χωρίς καμιά διακοπή, γέννημα– θρέμμα αυτού του τόπου. Έτσι μπορούμε 

να ονομάσουμε την πόλη μας με τις ίδιες τρυφερές λέξεις που χρησιμοποιούμε για 

τους στενούς μας συγγενείς. Μονάχα εμείς δηλαδή από τους Έλληνες έχουμε το 

δικαίωμα να την αποκαλέσουμε τροφό, πατρίδα, μάνα. Και αλήθεια πρέπει να είναι 

σε θέση να προβάλουν μια τόση λαμπρή καταγωγή αυτοί που έχουν εύλογη 

περηφάνια, διεκδικούν την ηγεμονία με το δίκιο τους και αναφέρονται συχνά στο 

παρελθόν τους». 

 Με μια πρώτη επιδερμική ανάγνωση της Πολιτείας, θα μπορούσε κανείς να 

αποφανθεί, πως η ανάγκη υιοθέτησης ενός ψεύδους ως μέσου κατάκτησης της 

νομιμότητας αλλά και της δικαιοσύνης, μαρτυρά την αδυναμία της ανθρώπινης 

φύσης να πράττει το δίκαιο ελεύθερα και συνειδητά. Για να κατανοήσουμε ωστόσο, 

τους λόγους που το εν λόγω διάβημα αποτολμάται (η διατύπωση του γενναίου 

ψεύδους), θα ήταν ωφέλιμο να ερευνήσουμε την θεωρία των μερών της ψυχής και 

την διάκριση των αγαθών στον Πλάτωνα. 

 Η ψυχή του ανθρώπου, σύμφωνα με τον στοχαστή, αποτελείται από τρία 

ιεραρχημένα μέρη
76

. Το κατώτερο μέρος της ψυχής, που έχει ως στόχο του, την 

κάλυψη των βιοποριστικών αρετών και την απόλαυση των ηδονών και ως εκ τούτου 

είναι πολλές φορές ακόλαστο και άπληστο, ονομάζεται επιθυμητικό και κοσμείται 

στην ανώτερη μορφή του από την αρετή της σωφροσύνης, που επιτρέπει την 

χαλιναγώγηση των παθών. Το επιθυμητικό υποτάσσεται στο θυμοειδές που 

σχετίζεται με την τέχνη του πολέμου, της εκπαίδευσης και της εκγύμνασης και όταν 

ολοκληρώσει το στόχο του κοσμείται από την αρετή της ανδρείας. Και τα δύο αυτά 

μέρη ωστόσο, παραδίδονται στον έλεγχο του ανώτερου μέρους της ψυχής του 

λογιστικού, που αφορά τη διάνοια και τη νόηση, τη δυνατότητα δηλαδή επίλυσης 
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τόσο πρακτικών ζητημάτων που προϋποθέτουν γνώσεις μαθηματικών και φυσικής, 

όσο και σύνθετων υψηλών νοημάτων και ιδεών που προϋποθέτει την ικανότητα 

άσκησης της διαλεκτικής, ενώ όταν λάβει την τέλεια μορφή του κοσμείται από σοφία. 

Για να είναι σε θέση πάραυτα όλα τα μέρη της ψυχής να συνυπάρχουν αρμονικά, η 

αρετή της δικαιοσύνης εκτελεί χρέη συνεκτικής δύναμης. Χωρίς τη δικαιοσύνη, την 

ύψιστη των αρετών, η ψυχή βρίσκεται σε ανισορροπία, φθείρεται και νοσεί.  

Όταν καθένα από τα μέρη της ψυχής πράττει το έργο για το οποίο 

προορίζεται, είτε πρόκειται να κυβερνά είτε να υπακούει
77

, όταν οι αμοιβαίες σχέσεις 

εξουσίας μεταξύ των μερών συντελούνται «κατά φύσιν», ο άνθρωπος καθίσταται 

δίκαιος. Η ταύτιση του «κατά φύσιν» με το δίκαιο και του «παρά φύσιν» με το άδικο 

καταδεικνύει πως η αρετή της δικαιοσύνης, στην πλατωνική σκέψη, είναι 

εγγεγραμμένη στην ίδια την φύση του ανθρώπου. Τι είναι όμως εκείνο που επιτρέπει 

σε κάποιον να είναι δίκαιος ή άδικος; Η ψυχή του ανθρώπου ρέπει τόσο προς το 

δίκαιο όσο και προς το άδικο; Είναι εν κατακλείδι η δικαιοσύνη και η αδικία 

απόρροια ελεύθερων επιλογών;  

Η θέση του διανοητή, πως κανείς δεν είναι με τη θέληση του κακός, άδικος 

και ακόλαστος [«οὐδεὶς ἑκὼν κακός»
78

], εισάγει την έννοια της «βούλησης» στον 

περί δικαιοσύνης προβληματισμό. Επιδίωξη της βούλησης κάθε ανθρώπου αποτελεί 

το αγαθό
79

. Ως αιτία όλων των καλών και ορθών πραγμάτων
80

,το αγαθό, είναι 

ιδιότητα του ίδιου του θείου
81

. Στην Ιδέα του, συμπλέκονται οι ιδέες της αγαθότητας, 

του κάλλους και της αλήθειας. Τοιουτοτρόπως, από εκείνο γεννιούνται και 
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εκπορεύονται ο αποφαντικός (αλήθεια) και ηθικός (αγαθότητα) λόγος, καθώς και οι 

αισθητηριακές προτάσεις (κάλλος). Το αγαθό είναι σύστοιχο προς το ον, προς τον 

τρόπο ύπαρξης των όντων. Η πολυσημία του έχει την οντολογική της ρίζα στην 

πολυσημία και πολυτροπία του όντος αυτού καθεαυτό. Είναι άλλωστε η διάκριση των 

αγαθών του Πλάτωνα, εκείνη που καθιστά τη δικαιοσύνη αγαθό «δι’ εαυτόν» και «δι’ 

έτερον», που αποζητά την ύπαρξη ετέρου για την ύπαρξη δικαίου. Χωρίς τον «άλλο» 

η δικαιοσύνη στερείται του υπαρκτικού της νοήματος, μετατρέπεται σε μια μονιστική 

κυριαρχία του εαυτού, ενός εαυτού που δράττεται αφ’ εαυτού τον εαυτό του
82

.  

Δεν είναι όμως λίγες οι φορές, επισημαίνει ο φιλόσοφος, που παρά την 

ορμέφυτη επιθυμία του για το αγαθό, ο άνθρωπος, σφάλλει ως προς την εκτίμησή 

του. Εκείνο που αρχικά θεώρησε βέλτιον αποδεικνύεται κάκιον. Το σφάλμα του αυτό 

όμως, δεν βρίσκεται σε συμφωνία με την βούληση προς το αγαθό (ἄκοντες 

ἁμαρτάνομεν) αλλά αποτελεί απόρροια της αμάθειας και της τυραννικής εξουσίας 

των παθών της ψυχής (ηδονή & θυμός).  Από την έκβαση της μάχης με την ηδονή και 

τον θυμό  καθίσταται κανείς εγκρατής ή ακρατής, ενώ ο συνδυασμός της άγνοιας και 

ακράτειας συνιστά την ακολασία
83

.   

Η βούληση του ανθρώπου, στον πλατωνικό στοχασμό, δεν είναι ενιαία αλλά 

διασπασμένη, αφού παράλληλα με την βούληση του αγαθού υπάρχει και η βούληση 

της ηδονής. Στις περιπτώσεις της άγνοιας και ακράτειας έτσι, η βούληση του 

καθέκαστον ατόμου ρέπει ταυτόχρονα σε πράγματα ενάντια
84

. Πως δύναται ωστόσο 

να ισχυριζόμαστε, πως σφάλλουμε παρά την βούλησή μας, όταν η βούληση του 

πάθους ενός εκ των μερών της ψυχής μας (ηδονή), επιθυμεί το σφάλμα; Τι είναι 

εκείνο που μας απαγορεύει να αδικούμε σύμφωνα με τη βούλησή μας; Είναι εν τέλει 
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η ανθρώπινη φύση ασθενής προς το κακό και άδικο αλλά όχι ως προς το αγαθό και 

δίκαιο
85

; 

Ο Πλάτων αδυνατεί να αντιληφθεί πλήρως, πως η ανθρώπινη φύση δεν 

υπάγεται στην διαλεκτική της αμφισημίας, πως δεν είναι καλή ή κακή δίκαιη ή άδικη, 

αλλά μέσα της ενυπάρχει εξίσου η προδιάθεση του καλού και του κακού. Αγνοεί πως 

μόνο μέσω της ελεύθερης αιρέσεως μια πράξη νοηματοδοτείται και αξιώνεται. Η 

έννοια της θέλησης (βούλησης) στην πλατωνική σκέψη, δεν γνωρίζει την ελευθερία. 

Αλλά και η ίδια η ελευθερία στον Πλάτωνα στερείται υπαρκτικού χαρακτήρα. Ο 

φιλόσοφος, δεν δύναται να αναγνωρίσει την ελευθερία ως ενυπόστατο στοιχείο του 

ανθρώπινου «είναι» και την ελευθερία βούλησης ως δυνατότητα του σκέπτεσθαι και 

πράττειν ελεύθερα, δίχως εξαναγκασμό. 

Η βούληση στον Πλάτωνα, ακολουθεί τις αρχές μιας ανθρωπολογικής 

τελολογίας. Το αγαθό είναι το τέλος (ο σκοπός) της βούλησης, προς το οποίο 

κατευθύνονται όλες οι πράξεις και ενέργειές μας. Ερμηνεύοντας τη σωκρατική ρήση 

«οὐδεὶς ἑκὼν κακός» υπό αυτό το πρίσμα, αντιλαμβανόμαστε πως ο δρόμος της 

αρετής είναι τελεολογικά καθορισμένος. Η «πεπρωμένη» λογική ενέργειας 

νοηματοδοτεί την βούληση. Η ειμαρμένη εν τέλει, καθορίζει τις ανθρώπινες πράξεις 

και τη βούληση του ανθρώπου,  εξοβελίζοντας την ελευθερία.  

Η θέληση και η δύναμη αποτελούν για την πλατωνική σκέψη, απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να ονομαστεί μια πράξη δίκαιη ή άδικη
86

.Η δικαιοσύνη 

εκλαμβάνεται ως αρετή και «ἓξις διανεμητική τοῡ κατ’ αξίαν ἑκάστῳ». Μια έξη 

δηλαδή, που διανέμει το δίκαιο ανάλογα με την αξία του καθενός. Η έννοια της έξης 

νοείται ως η επίκτητη ιδιότητα, αποκτηθείσα μέσω της εξάσκησης και του εθισμού. Η 
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αποδοχή της θέσης πως η δικαιοσύνη είναι μια έξη, μια συνήθεια που δεν κατέχει 

κανείς εκ γενετής, αλλά αποκτάται μέσω της αγωγής και της επανάληψης, δεν έρχεται 

σε ρήξη με την πλατωνική απόφανση, πως ο άνθρωπος από τη φύση του επιθυμεί το 

αγαθό και δίκαιο; Πράγματι, το ρήγμα μεταξύ των δυο θέσεων θα ήταν αναπόφευκτο, 

αν δεν λαμβάναμε υπόψη μας την διάσταση της προδιάθεσης (διάθεσις), που ο 

φιλόσοφος προσδίδει στον ορισμό της έξης. Η δικαιοσύνη υπ’ αυτό το πρίσμα, δεν 

είναι η στείρα συνήθεια που κανείς επιλέγει να αποκτήσει, αλλά μια δυνητική 

ικανότητα, μια εκ φύσεως δοθείσα δυνατότητα, που μέσω της ορθής αγωγής και της 

χαλιναγώγησης των παθών μπορεί να μετουσιωθεί σε ιδιότητα. Αντίστοιχα, η έννοια 

της δύναμης στον Πλάτωνα, δεν ταυτίζεται με την δύναμη του πλούτου (όπως 

συμβαίνει στο ορισμό του Κέφαλου), του σώματος ή του γένους. Είναι η δύναμη της 

ψυχής. Η σημασιολογική συγγένεια της δύναμης μ’ εκείνη της προαίρεσης είναι 

εμφανής.  Έτσι κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, περισσότερο δίκαιος είναι 

εκείνος που προαιρείται να διανέμει το αναλογικά ίσο, παρά εκείνος που μπορεί
87

. 

Ως αρετή, η δικαιοσύνη είναι ἓξις. Είτε όμως εκληφθεί ως ιδέα είτε ως αγαθό, 

δεν παύει να είναι ὂν, αφού τα όντα διαχωρίζονται σε δυο είδη, τα ορατά και τα 

νοητά
88

.Το ίδιο όμως το ὂν, ορίζεται ως δύναμις του ποιεῖν και πάσχειν
89

. Κατά 

συνέπεια, η δικαιοσύνη είναι ταυτόχρονα ἓξις και δύναμις. Ο άρρηκτος δεσμός της 

δικαιοσύνης με την έννοια της γνώσης, ιδιαίτερα με το πρώτο μέρος της ψυχής, το 

λογιστικόν, την καθιστά επιπροσθέτως επιστήμη, πασῶν γε δυνάμεων 

ἐρρωμενεστάτην (την πιο δυνατή απ’ όλες τις δυνάμεις)
90

. Συγκεφαλαιώνοντας, η 
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δικαιοσύνη στον πλατωνικό στοχασμό εκλαμβάνεται ως αρετή, έξις, δύναμις και 

επιστήμη.  

Έπειτα από την σύντομη αυτή έρευνα, που ως σκοπό της είχε την 

αποσαφήνιση όρων και εννοιών που συνδέονται άρρηκτα με την έννοια της 

δικαιοσύνης, σκόπιμο θα ήταν να επιστρέψουμε στον περί δικαίου προβληματισμό, 

όπως αυτός εκτυλίσσεται στα πρώτα δυο βιβλία της Πολιτείας.  

Ο ορισμός του Κέφαλου, «δικαιοσύνη ἐστί τὸ ἀποδιδόναι ἄν τίς τι παρά του 

λάβῃ»
91

,που αναφέραμε στην αρχή του κεφαλαίου, αδυνατεί να συλλάβει τις 

ποικιλώνυμες και ποικιλόμορφες εκφάνσεις της δικαιοσύνης, περιορίζοντάς την στο 

επίπεδο των οικονομικών συναλλαγών. Η απόδοση του δικαίου δεν είναι τίποτα 

περισσότερο από την τήρηση μιας οικονομικής συμφωνίας, οι όροι συγκρότησης της 

οποίας δεν υπόκεινται σε καμία αξιολογική κρίση. Ο αναλογικός και διανεμητικός 

χαρακτήρας της δικαιοσύνης, η αναγνώριση της ιδιάζουσας αξίας και χρείας του 

καθέκαστον πολίτη, εκλείπει από τον συλλογισμό του εύπορου μέτοικου. Η 

ανικανότητα θέασης του μοναδικού και ανεπανάληπτου «άλλου» ως υπαρκτική 

συνιστώσα και προϋπόθεση της ίδιας της δικαιοσύνης, οδηγεί σε μια επικίνδυνη 

φενάκη. Το δίκαιο εκλαμβάνεται ως το προϊόν μιας οικονομικής δοσοληψίας, 
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εμπορευματοποιείται και εργαλειοποιείται κατάφωρα. Η ίδια η δικαιοσύνη στερείται 

τόπου, ταυτιζόμενη με την τέχνη διασφάλισης του πλούτου. 

Η λογική της ανταπόδοσης διαπερνά τούτη την εκδοχή δικαιοσύνης. Ο 

απόηχος του αντιπεπονθότος δικαίου των Πυθαγορείων
92

, απαντάται στον ορισμό 

«δίκαιο είναι να αποδίδει κανείς τα οφειλόμενα». Η «κατά φύσιν δίκην», όπως ο 

Πλάτων ορίζει την ανταποδοτική δικαιοσύνη
93

, προϋποθέτει μια εξισωτική και 

αφομοιωτική ισότητα του είδους, που εμμένει να ερμηνεύει τα πάντα μέσω ενός 

αυστηρά ορισμένου αριθμητικού συστήματος
94

. Ο «άλλος» δέσμιος της αριθμητικής 

ισότητας, εκδύεται τη μοναδικότητά του, αποστερείται το αυτεξούσιο και την 

ελευθερία του, χάνει την διακριτή του αυτοτέλεια ακόμη και την δυνατότητα μετοχής 
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γινομένων». Ο Πλούταρχος παραδίδει πως οι Πυθαγόρειοι συμβόλιζαν την δικαιοσύνη με τον αριθμό 

τρία, που αποτελεί το μέσον του ἀδικεῖν και ἀδικεῖσθαι, της υπερβολής και της έλλειψης. Το μέσον 

αυτό για τους Πυθαγορείους αποτελεί κατ’ ανάγκην και το ίσον πάνω στο οποίο δομείται η 

δικαιοσύνη. Η ισότητα εκλαμβάνεται ωστόσο,  μόνο στην αριθμητική εκδοχή της. Το αντιπεπονθός 

δίκαιο, που διαφέρει ριζικά από το διανεμητικό και διορθωτικό, έγκειται στο να πάθει κανείς αυτό που 

έκανε. 

βλ. Ανώνυμου, Σχόλια εις Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλους: Heylbut, G., (ed.), Eustrati et Michaelis 

et Anonyma in Ethica Nicomachea Commentaria. Commentaria in Aristotelem Graeca XX, Reimer, 

Berlin 1892, σσ. 222, 22-24,  βλ. Πλούταρχου, Περί  Ἲσιδος και Ὀσίριδος, στα  Ἠθικά, 38IF, μτφρ., 

Πασχιδής Π., εκδ. Κατάρτι, Αθήνα 1999. & βλ. Κουμάκη Γ.Χ., Φιλοσοφία του Δικαίου και της 

Πολιτείας, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2015, σελ.24-32. 
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του στο γεγονός της κοινωνίας, μετατρέπεται σταδιακά και ο ίδιος σε αριθμό. Ο 

γηραιός έμπορος, δεν κατορθώνει να δει την ετερότητα του άλλου ως συντεταγμένη 

προϋπόθεση της ανθρώπινης φύσης. Αδυνατεί, όπως άλλωστε και ο Πλάτων, να 

απελευθερωθεί από την ειδολογική θεώρηση του κόσμου και να εντοπίσει το 

διακριτό σημείο μεταξύ της καθολικής φύσης (είδος, γένος) και της ετερότητας του 

συγκεκριμένου προσώπου. Να αντιληφθεί πως «χωρίς το άτομο και το πρόσωπο, το 

αλλιώς του καθέκαστον άλλου στη μοναδικότητά του δεν θα ήταν δυνατό. Η 

διαφύλαξη και των δύο κατορθώνει να αποδώσει το καθολικό και καθέκαστον στην 

ετερότητά του. Ετερότητα που δεν εξαντλείται στο λογο-λογική των 

συμβεβηκότων».
95

  

Η ανταπόδοση του αριθμητικά ίσου όμως, ακόμη και σε επίπεδο οικονομικών 

συναλλαγών, αποδεικνύεται προβληματική. Δεν μπορούμε παρά να διερωτηθούμε. 

Πώς δύναται να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή προϊόντων διαφορετικών ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, μεγέθους ή αξίας, χωρίς την χρήση αναλογίας; Δεν προϋποτίθεται 

η χρήση ενός «αναλόγου» ώστε οι αξίες των προϊόντων να καταστούν σύμμετρες; Η 

«αξία» του προς πώληση αγαθού, αλλά και η «χρεία» των συναλλασσόμενων, 

αποτελούν απαραίτητους όρους συγκρότησης της ίδιας της συναλλαγής
96

. Η 
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 βλ. Αναστασιάδη, Π., Δοκίμια για την ετερότητα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2016, σελ.33 
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  «ὅτι δ᾽ ἡ χρεία συνέχει ὥσπερ ἕν τι ὄν, δηλοῖ ὅτι ὅταν μὴ ἐν χρείᾳ ὦσιν ἀλλήλων, ἢ ἀμφότεροι ἢ 

ἅτερος, οὐκ ἀλλάττονται, ὥσπερ ὅταν οὗ ἔχει αὐτὸς δέηταί τις, οἷον οἴνου, διδόντες σίτου ἐξαγωγήν. 

δεῖ ἄρα τοῦτο ἰσασθῆναι. ὑπὲρ δὲ τῆς μελλούσης ἀλλαγῆς, εἰ νῦν μηδὲν δεῖται, ὅτι ἔσται ἂν δεηθῇ, τὸ 

νόμισμα οἷον ἐγγυητής ἐσθ᾽ ἡμῖν· δεῖ γὰρ τοῦτο φέροντι εἶναι λαβεῖν. πάσχει μὲν οὖν καὶ τοῦτο τὸ 

αὐτό· οὐ γὰρ ἀεὶ ἴσον δύναται· ὅμως δὲ βούλεται μένειν μᾶλλον. διὸ δεῖ πάντα τετιμῆσθαι· οὕτω γὰρ 

ἀεὶ ἔσται ἀλλαγή, εἰ δὲ τοῦτο, κοινωνία. τὸ δὴ νόμισμα ὥσπερ μέτρον σύμμετρα ποιῆσαν ἰσάζει· οὔτε 

γὰρ ἂν μὴ οὔσης ἀλλαγῆς κοινωνία ἦν, οὔτ᾽ ἀλλαγὴ ἰσότητος μὴ οὔσης, οὔτ᾽ ἰσότης μὴ οὔσης 

συμμετρίας.» (Ότι, τώρα, η ανάγκη σαν ένα είδος ενιαίας μονάδας-μέτρου συνέχει τα πάντα, γίνεται 

φανερό από το ότι, όταν οι δύο πλευρές δεν χρειάζονται η μια την άλλη, όταν δηλαδή καμιά από τις 

δύο δεν χρειάζεται την άλλη ή όταν μία από αυτές δεν χρειάζεται την άλλη, δεν κάνουν μεταξύ τους 

ανταλλαγές, κάτι όμως που το κάνουν όταν ένας έχει κάτι που το χρειάζεται κάποιος άλλος, π.χ. κρασί, 

δίνοντας σε ανταλλαγή σιτάρι για εξαγωγή. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει εξίσωση. Όσο για τις 

μελλοντικές ανταλλαγές, το νόμισμα είναι για μας ένα είδος εγγύησης ότι η ανταλλαγή θα μπορεί 

πάντοτε να γίνεται, αν υπάρχει ανάγκη, έστω και αν τώρα δεν έχουμε ανάγκη κανενός πράγματος. 

Γιατί όταν ένας δίνει νόμισμα, πρέπει να μπορεί να πάρει αυτό που του χρειάζεται. Συμβαίνει όμως και 
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δικαιοσύνη συνεπώς, ακόμη και εστιασμένη σ’ ένα αυστηρώς εμπορικό πλαίσιο, δεν 

παύει να συνυπολογίζει την αξία και χρεία του κάθε ανθρώπου και αγαθού για να 

αποδώσει το ίσο.  

Τον ορισμό του Κέφαλου, θα διαδεχτεί εκείνος του Πολέμαρχου, «δικαιοσύνη 

ἐστί τὰ ὀφειλόμενα ἑκάστῳ ἀποδιδόναι»
97

. Η σημασιολογική συνάφεια των δύο 

θέσεων συνίσταται στον ανταποδοτικό χαρακτήρα που αμφότεροι οι συνομιλητές 

προσδίδουν στο δίκαιο. Στην δεύτερη εκδοχή της δικαιοσύνης ωστόσο, το 

αντιπεπονθός δίκαιο εκλαμβάνεται ως ανταπόδοση του κατ’ αναλογίαν ίσου.  

Προασπιζόμενος τη ρήση του λυρικού ποιητή Σιμωνίδη του Κείου, «δίκαιο είναι να 

αποδίδει κανείς τα οφειλόμενα»
98

, ο Πολέμαρχος, έρχεται αντιμέτωπος μ’ ένα εύλογο 

ερώτημα. Σε ποιόν οφείλει άραγε κανείς να αποδώσει το καλό και σε ποιόν το κακό; 

Η συσχέτιση του καλού με την έννοια του φίλου και του κακού μ’ εκείνη του εχθρού,      

«τὸ τοὺς φίλους ἄρα εὖ ποιεῖν καὶ τοὺς ἐχθροὺς κακῶς δικαιοσύνην»
99

, διανοίγει ένα 

νέο ορίζοντα στοχασμού.  

Στο έργο του Λύσις, ο Πλάτων, διερευνώντας την φύση της φιλίας, αναζητεί  

τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε κανείς να ονομάσει κάποιον φίλο του. 

Το ερώτημα που διατυπώνεται, δια στόματος Σωκράτη, είναι καίριο και ουσιώδες: 

«Ποιος από τους δύο γίνεται φίλος του άλλου, αυτός που αγαπάει γίνεται φίλος αυτού 

                                                                                                                                                                      
στο νόμισμα ό,τι και στα άλλα αγαθά: δεν έχει πάντοτε την ίδια αξία· παρ᾽ όλα αυτά έχει σε 

μεγαλύτερο βαθμό την ιδιότητα να παραμένει σταθερό. Αυτός είναι ο λόγος που όλα τα αγαθά πρέπει 

να έχουν μια ορισμένη τιμή· γιατί τότε θα υπάρχει πάντοτε ανταλλαγή, και αν θα υπάρχει ανταλλαγή, 

θα υπάρχουν και σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Το νόμισμα λοιπόν ως μέτρο αξίας, έχοντας κάνει 

όλα τα αγαθά σύμμετρα, τα εξισώνει· γιατί αν δεν υπήρχε ανταλλαγή, δεν θα υπήρχαν σχέσεις μεταξύ 

των ανθρώπων· ούτε ανταλλαγή θα υπήρχε, αν δεν υπήρχε ισότητα· ούτε ισότητα, αν όλα τα αγαθά δεν 

μπορούσαν να μετρηθούν με ένα κοινό μέτρο.) βλ. βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1133b, μτφρ. 

Λυπουρλής Δ., τόμ.ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 2006. 
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που αγαπιέται ή αυτός που αγαπιέται φίλος αυτού ο οποίος αγαπάει – ή σε τίποτα δεν 

διαφέρει;»
 100

 Η φιλία για τον φιλόσοφο, όπως άλλωστε και ο έρωτας,  δεν υπάγονται 

στη λογική της αμοιβαιότητας και αλληλοπάθειας. Φίλος μου  δεν είναι εκείνος που 

αναγκαστικά διάκειται φιλικά απέναντί μου , αλλά εκείνος προς τον οποίο εγώ είμαι 

φιλικά διακείμενος. Ομοίως, συμβαίνει και με τον εχθρό
101

. Αυτό όμως δεν θα 

σήμαινε πως δύναται να είμαι εχθρός του φίλου μου ή φίλος του εχθρού μου; Σε 

τούτη την περίπτωση, θα ήταν δίκαιο να αποδώσει κανείς καλό σ’ ένα φίλο που τον 

εχθρεύεται ή κακό σ’ έναν εχθρό που τον αγαπά;  

Στην πλατωνική ρήση: «οὐκ ἂρα ὁ φιλῶν φίλος ἐκ τούτου τοῡ λόγου, ἀλλ’ ο 

φιλούμενος και ὁ μισούμενος ἐχθρός ἂρα, ἀλλ’οὐχ ὁ μισῶν»
102

, προοιωνίζεται η θέση 

του στοχαστή αναφορικά με την ύπαρξη φιλίας, μεταξύ όμοιων αλλά και 

ανόμοιων
103

. Αυτό όμως θα σήμαινε πως ο δίκαιος (και καλός) μπορεί να είναι φίλος 

τόσο με τον δίκαιο όσο και με τον άδικο (και κακό); Αποδεχόμενοι πως η φιλία 

σχετίζεται με το καλό και αγαθό
104

 και πως το αγαθό προσεγγίζεται μέσω της 

γνώσης
105

, συνάγουμε πως η απόκτηση φιλίας προαπαιτεί την ύπαρξη γνώσης
106

. 

Συνεπώς, ο άδικος ελλείψει γνώσης του αγαθού
107

, είναι ανίκανος να υπάρξει φίλος 
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τόσο του δίκαιου όσο και του άδικου. Αντίθετα, οι δίκαιοι δύνανται να είναι φίλοι 

δικαίων και αδίκων. Ο άδικος ωστόσο, ανίκανος για φιλία όχι όμως και για έχθρα, 

ενδέχεται να θεωρήσει εχθρό του τον άδικο αλλά και τον δίκαιο. Σύμφωνα με την 

παραπάνω επιχειρηματολογία, προκύπτει πως ο φίλος μπορεί να είναι άδικος και ο 

εχθρός δίκαιος. Θα ήταν δίκαιο λοιπόν, να αποδώσει κανείς καλό σ’ έναν άδικο φίλο 

και κακό σ’ ένα δίκαιο εχθρό; 

Η αδυναμία του Πολέμαρχου να εντοπίσει τις προϋποθέσεις συγκρότησης  

φιλικών ή εχθρικών σχέσεων ανάμεσα σε δίκαιους και άδικους, οδηγεί σε μια 

μεροληπτική και ωφελιμιστική εκδοχή της δικαιοσύνης. Ακόμη και αν θεωρήσουμε a 

priori, πως ο φίλος μας είναι δίκαιος και ο εχθρός άδικος, το ζήτημα της αυτοδικίας 

και αντιδικίας παραμένει. Είναι δίκαιο να αδικείς εκείνον που σε αδίκησε; Η 

συντελούμενη εις βάρος κάποιου αδικία, νομιμοποιεί την ανταπόδοση της άδικης 

πράξης; Στον δεύτερο ορισμό του , «ὠφελεῖν μὲν τοὺς φίλους ἡ δικαιοσύνη, βλάπτειν 

δὲ τοὺς ἐχθρούς»
108

, ο νεαρός συνομιλητής του Σωκράτη, ταυτίζει το δίκαιο  με την 

ωφέλεια προς τον φίλο και την βλάβη προς τον εχθρό. Ποία είναι  όμως η σχέση 

βλάβης, δικαιοσύνης και αδικίας; Η πρόκληση βλάβης δύναται να είναι τόσο εκούσια 

όσο και ακούσια και ως εκ τούτου δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην την αδικία. Βλάπτω 

κατά συνέπεια δεν σημαίνει πως υποχρεωτικά αδικώ, αλλά και αδικώ δεν 

συνεπάγεται αναγκαστικά πως βλάπτω
109

. Τούτο δε διότι, σημασία δεν έχει τόσο τι 

πράττει κανείς, αλλά με ποιο τρόπο το πράττει και από ποια ψυχική διάθεση 

διακατέχεται. Αν λοιπόν η βούληση της ηδονής και του θυμού κατισχύσει της 

βούλησης του αγαθού, αν τα μέρη της ψυχής περιέλθουν σε ανισορροπία, η 
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συντελούμενη πράξη, βλαβερή ή μη, συνιστά αδικία. Αλλά και όταν κανείς 

βλάπτεται, απομακρύνεται από το αγαθό, γίνεται χειρότερος ως προς την αρετή που 

τον προσιδιάζει
110

, διότι η άδικη βλάβη εγείρει το αίσθημα του θυμού, ενός εκ των 

τυραννικών παθών της ψυχής. Αν όμως δίκαιος είναι εκείνος που δύναται να 

υποτάξει τα πάθη του και να χαλιναγωγήσει τα μέρη της ψυχής του, τότε ακόμη και 

την οργή που προξενεί η άδικη εις βάρος του βλάβη, δύναται να  την καταστείλει. Σε 

κάθε αντίθετη περίπτωση, ο επονομαζόμενος δίκαιος θα αποδεικνυόταν άδικος. Η 

ανταπόδοση της άδικης πράξης όμως, θα ενδυνάμωνε και την ήδη υπάρχουσα 

απολυταρχική εξουσία των παθών του αδίκου, θα τον απομάκρυνε ακόμη 

περισσότερο από το δίκαιο και αγαθό. Δεν είναι ίδιον, συνεπώς, του δικαίου και 

αγαθού ανθρώπου να βλάπτει ούτε τον φίλο, ούτε τον εχθρό
111

 και τούτο διότι δεν 

είναι δίκαιος εκείνος που επικαλούμενος την δικαιοσύνη κάνει τους άλλους 

χειρότερους και περισσότερο άδικους .  

Η τελευταία απόπειρα ορισμού της δικαιοσύνης, επιχειρείται από το 

Θρασύμαχο, που διατείνεται πως «εἶναι τὸ δίκαιον οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ τοῦ κρείττονος 

συμφέρον»
112

 και κατά συνέπεια «τὸ τῆς καθεστηκυίας ἀρχῆς συμφέρον»
113

. Η 

αντίληψη του κόσμου μέσω της αισθητηριακής μεταφυσικής των φαινομένων, η 

εξίσωση της αλήθειας με την παραποιημένη εκδοχή μιας χρονικά προσδιορισμένης 

κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας, οδηγεί  σε μια «φαινομενολογική» προσέγγιση 

του δικαίου. Η δικαιοσύνη, στερούμενη τον καθολικό της χαρακτήρα, αποποιούμενη 

την ηθική της διάσταση,  γίνεται έρμαιο της βούλησης του ισχυρού. Η ταυτιστική 

λογική του Χαλκηδόνιου, δεν διστάζει να ορίσει την αδικία ως ωφέλεια και τον άδικο 
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ως καλό και συνετό
114

. Η ακόρεστη θέληση του ανθρώπου για δύναμη και εξουσία, 

θέτει την αρχή της καταστροφής ως αρχή μεταξίωσης όλων των αξιών.  

Σε τούτη την ταυτιστική θεώρηση του δικαίου, ο Σωκράτης αναζητά τη 

ρωγμή για την αποδόμηση του σοφιστικού ορισμού. Ο φιλόσοφος, εξετάζοντας την 

θέση του Θρασύμαχου, διερωτάται: Αν ο άρχων ορίζει τι είναι δίκαιο και τι όχι, μέσω 

των νόμων, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση του ιδιωτικού του συμφέροντος, τι 

συμβαίνει  όταν νομοθετεί λανθασμένα; Τότε οι θεσπιζόμενοι νόμοι δεν λειτουργούν 

προς το συμφέρον των αρχόμενων;
115

 Ο πλατωνικός στοχασμός ωστόσο, σταματά 

στο σημείο που αδυνατεί να διακρίνει το νόμιμο από το ηθικό (και το δίκαιο, στα 

όρια τουλάχιστον της μέθεξης των δύο εννοιών).  

Η λέξη «νόμος» συναντάται στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, κατά 

προτεραιότητα με το νοηματικό περιεχόμενο της κοινωνικής συνθήκης, της κοινώς 

αποδεκτής σύμβασης
116

. Ως εκ τούτου συχνά εμφανίζεται αντιτιθέμενος στη φύση. Η 

έννοια του «νόμου» όμως στην πλατωνική σκέψη, αποκτά και μια ολωσδιόλου 

διαφορετική σημασιοδότηση.  Τα κοινά στοιχεία που ο φιλόσοφος εντοπίζει στο έργο 

του νομοθέτη και του μουσουργού
117

, μας επιτρέπουν να αναχθούμε σε μια άλλη 

εκδοχή των νόμων, σαφώς οντολογική. Να εκλάβουμε τους νόμους ως τις δεδομένες 

εκείνες λογικές σταθερές, τους θεμέλιους λίθους, της κατά λόγον αρμονίας και 

κοσμιότητας που ενυπάρχουν στην φύση και τον νομοθέτη ως τον μουσουργό που  

εναρμονίζει και ενορχηστρώνει τους λόγους- τρόπους αρμονίας των ανθρωπίνων 

σχέσεων
118

.  
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 βλ. Γιανναρά Χ., Ἡ ἀπανθρωπία τοῦ δικαιώματος, εκδ. Δόμος, Αθήνα 2006, σελ 101. 
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Ακόμη και εάν ενστερνιστούμε το αίτημα συμμόρφωσης του νομικού 

πλαισίου της πολιτείας με τους ενδιάθετους στη φύση νόμους, ασπαζόμενοι την 

πλατωνική εκδοχή μίμησης των νόμων της φύσης από εκείνους της πόλης, η απόλυτη 

εναρμόνιση φυσικού και πολιτειακού δικαίου θα προϋπέθετε την ύπαρξη ενός 

άριστου και αλάνθαστου νομοθέτη. Όπως ο ίδιος ο φιλόσοφος ισχυρίστηκε όμως, 

αντιπαρατιθέμενος με την μονιστική εκδοχή δικαίου του Θρασύμαχου, οι άρχοντες 

και νομοθέτες, όντας άνθρωποι, δεν δύναται να είναι αλάνθαστοι
119

. Κάποιοι από 

τους  νόμους που θα θέσπιζαν, συνεπώς, θα κατάφερναν να εναρμονιστούν με την 

ετερότητα των λόγων- τρόπων της φύσης
120

, ενώ κάποιοι άλλοι θα αποτύγχαναν να 

διακρίνουν και τελικά να μιμηθούν τους νόμους της μουσικής ή χρωματικής αρμονίας 

της. Η ενδεχόμενη αδυναμία του πολιτικού νομοθέτη να διακρίνει στον «φυσικό 

πυρήνα» τη σύμφυτη δυνατότητα ανάδυσης του ανθρώπινου είναι στον τόπο του 

άλλου, την ετερότητα του άλλου ως συντεταγμένη προϋπόθεση της ανθρώπινης 

φύσης
121

, αλλά κυρίως η άρνηση της ίδιας της ετερότητας να εξαντληθεί στο σύνολο  

των θεσμοθετημένων πολιτειακών νόμων, καθιστά αδύνατη την απόλυτη ταύτιση του 

φυσικού και νομικού δικαίου.  

Στην σύγκλιση μεταξύ ηθικού και νόμιμου, προοιωνίζεται η ταύτιση της 

ηθικής μ’ ένα σύστημα υποχρεωτικών, καθολικών και ανελαστικών κανόνων που 

εμμένει να αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως ανελεύθερο, υπαγώγιμο και αδιάκριτο. 

Και το δίκαιο όμως, τουλάχιστον στα όρια της μέθεξής του με το ηθικό, 

εκλαμβάνεται ως η εφαρμογή ενός καταναγκαστικού εξωτερικά θεσπισμένου 

συστήματος κανόνων. Αν όμως, δεν είμαι σε θέση να επιλέξω ελεύθερα έκαστη εκ 
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των πράξεων μου, η δικαιοσύνη δεν κινδυνεύει να θεωρηθεί μια απλή επιβολή της 

θέλησης ενός απρόσωπου κοινωνικού συστήματος στο εκάστοτε πρόσωπο; Σε ένα 

πρόσωπο, που αναγκάζεται να υποταχθεί σε μια σύμβαση, κατά τη διαπραγμάτευση 

των όρων της οποίας ποτέ δεν υπήρξε μάρτυρας ή κοινωνός; Τότε τι μας αποτρέπει 

από το να θεωρήσουμε το καθήκον ως κίνητρο της ηθικής πράξης
122

; 

Στο πλαίσιο εξέτασης του θετικού δικαίου, η έννοια του καθήκοντος θα 

μπορούσε να γίνει αποδεκτή, ως υποχρέωση συμμόρφωσης μ’ ένα σύστημα 

καταναγκαστικών κανόνων που αποβλέπει στην ομαλή κοινωνική συμβίωση των  

πολιτών. Αναφορικά με την δικαιοσύνη αυτή καθαυτή, ωστόσο, η χρήση του 

διαφαίνεται προβληματική. Δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε. Μια πράξη που 

έχει ως μοναδικό της  κίνητρο το καθήκον, δύναται να είναι κατ’ ουσίαν δίκαιη; Είναι 

η δικαιοσύνη μια υποχρέωση, που η συμμόρφωση μ’ ένα σύστημα γραπτών ή 

άγραφων κανόνων, επιβάλλει; Δύναται μια δίκαιη πράξη να νοηματοδοτηθεί ως 

τέτοια, αν δεν είναι ελεύθερα επιλεγμένη και δεν απορρέει από την ελεύθερη σχέση 

του άλλου με τον άλλο;  
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 Το καθήκον αποτελεί κομβική έννοια της φιλοσοφίας των Στωικών αλλά και του Καντ. Για τους 

Στωικούς το καθήκον,  είναι η αρμόζουσα στη φύση μας πράξη. Η συσχέτισή του με την ηθική,  
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Η πλατωνική σκέψη, αδυνατεί να συλλάβει την υπαρκτική ελευθερία ως 

«όρο» της ετερότητας στην επικοινωνιακή και κοινωνική της συγκρότηση, ως 

προϋπόθεση του απερίληπτου και μη αναγώγιμου γεγονότος κοινωνίας ή 

ακοινωνησίας του άλλου με τον άλλο.  Το αίτημα της ελεύθερης βούλησης του 

προσώπου, δεν βρίσκει αποδέκτη στα όρια της πλατωνικής οντολογίας και 

μεταφυσικής.  

Γέννημα του καινοδιαθηκικού λόγου, η ελευθερία βούλησης, εισήγαγε την 

προβληματική των κινήτρων της εκάστοτε πράξης.  Η ηθική, όπως γίνεται κατανοητή 

από την παύλεια εκδοχή, αποτελεί, σε αντίθεση με τα όσα διακηρύσσονται στον 

Πλάτωνα, ένα σύνολο ελεύθερα επιλεγμένων κανόνων, που στην υπέρτατη μορφή 

τους ταυτίζονται με το «νόμιμο»
123

. Σε αυτή την περίπτωση, η ύπαρξη ρήγματος 

μεταξύ νόμιμου και ηθικού, έχει εξ’ορισμού απορριφθεί. Η νομιμότητα αλλά και η 

ηθική έτσι, νοηματοδοτούνται, εμβαπτιζόμενες στην έννοια της αυτοπροσφοράς. 

Στον περί δικαίου διάλογο Θρασύμαχου και Σωκράτη, η έννοια του νόμου 

ταυτιζόμενη μ’ εκείνη της δικαιοσύνης, τουλάχιστον στην σοφιστική της εκδοχή, 

υποτάσσεται ολοκληρωτικά στην τυραννική εξουσία του ηγεμονεύοντος ισχυρού. Το 

δίκαιο, εκλαμβανόμενο ως ωφέλεια του ισχυρού και κατά συνέπεια βλάβη του 

αρχόμενου
124

, ορίζεται άλλοτε ως οικείο και άλλοτε ως αλλότριο αγαθό, πάντοτε 

όμως αναφορικά με τον ισχυρό. Ο Θρασύμαχος φυσικά, δεν αντιλαμβάνεται τη 

δικαιοσύνη ως ένα αγαθό δι’ εαυτόν και δι’ έτερον, που αποζητά την ύπαρξη ετέρου 
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για την ύπαρξη δικαίου, όπως εύστοχα την όρισε ο Πλάτων
125

. Για εκείνον, ο 

άρχοντας, αδικώντας ή δικαιοπραγώντας, εργάζεται πάντα προς το συμφέρον του. 

Και τούτο διότι, όταν δικαιοπραγεί, πράττει το δίκαιο που ο ίδιος εξ αρχής όρισε ως 

τέτοιο, ενώ όταν αδικεί καταλύει τους νόμους που ο ίδιος έθεσε, ωφελούμενος και 

πάλι από την αυθαίρετη παράβασή τους, επιθυμώντας την διάπραξη μεγαλύτερης 

ακόμη αδικίας κατά του αρχόμενου από εκείνη που οι προγενέστεροι νόμοι του 

όριζαν. Για τον άρχοντα, συνεπώς, τόσο η δικαιοσύνη όσο και η αδικία είναι οικείο 

αγαθό. Το ίδιο ωστόσο, δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε πως ισχύει και για τον 

αρχόμενο. Η δικαιοσύνη για τον ανίσχυρο υποτελή, είναι αλλότριο αγαθό (καλό για 

τον ισχυρό) και οικεία βλάβη. Αντίστοιχα, η αδικία, ως ανυπακοή στο δίκαιο του 

ισχυρού, είναι αλλότριο κακό και οικείο αγαθό
126

. 

  Η μεταστροφή των αξιών, είναι πλέον εμφανής. Ο σοφιστής δεν διστάζει να 

ορίσει την δικαιοσύνη ως «μεγαλοπρεπή εὐήθεια» και την αδικία ως «φρόνηση», 

«αρετή» και «σοφία». Μόνο ο απόλυτα άδικος, διατείνεται, δύναται να είναι καλός 

και συνετός
127

.  Το νοηματικό περιεχόμενο και η ηθική διάσταση όρων και εννοιών, 

όπως η «δικαιοσύνη», η «καλοσύνη» και η «σοφία», διαστρεβλώνεται για να 

μεταλλαχθούν εν τέλει ριζικά σ’ εκείνο που προστάζει η βούληση του ισχυρού. Στην 

αμοιβαία αντιστροφή του καλού και του κακού, του δίκαιου και του άδικου, 

προοιωνίζεται η εγκαθίδρυση μιας αντεστραμμένης ηθικής που εμμένει να εξισώνει 

την βία με την αθωότητα
128

. 

Εκείνο που ο Θρασύμαχος αδυνατεί να αντιληφθεί, είναι πως ο άδικος, 

ζώντας σ’ έναν συνεχή διχασμό, αδυνατεί να συμβιώσει τόσο με τους άλλους, όσο 
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και με τον ίδιο του τον εαυτό. Όπως ο Σωκράτης καίρια επισημαίνει, ο άδικος είναι 

εχθρός του ίδιου του εαυτού του
129

. Και αυτό διότι, η δικαιοσύνη είναι κάτι 

περισσότερο από μια λέξη που χρησιμοποιούμε συμβατικά, είναι εκείνη η ύψιστη 

αρετή που διαπερνά και συνδέει όλα τα μέρη ψυχής (λογιστικόν, θυμοειδές, 

επιθυμητικό), προσδίδοντάς τους αρμονία και ισορροπία
130

. Όταν, συνεπώς, η 

δικαιοσύνη απουσιάζει, η ψυχή νοσεί, κατακλύζεται από αχαλίνωτη οργή και ηδονή, 

επιθυμεί την ίδια της αυτοκαταστροφή της.  

Η ωφελιμιστική θέση του Θρασύμαχου, «ἀδικίαν μέν λυσιτελεῖν, δικαιοσύνη 

δ’ οὒ»
131

, θα αποτελέσει το πρόσφορο έδαφος, πάνω στο οποίο, ο Γλαύκων θα 

οικοδομήσει το δικό του μηδενιστικό και «φυσιοκρατικό» ορισμό. Η κατίσχυση του 

δυνατού και καταδυνάστευση του αδυνάτου, δεν θα «νομιμοποιηθεί» αυτή τη φορά 

ενδυόμενη τον μανδύα της συμβασιοκρατίας. Αλλά, θα προβληθεί ως αίτημα της 

ίδιας της φύσης: «Πεφυκέναι γὰρ δή φασιν τὸ μὲν ἀδικεῖν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι 

κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ ἀγαθῷ τὸ ἀδικεῖν».
132

 

Επιδιώκοντας την ισχυροποίηση της θεωρίας του, ο συνομιλητής του 

Σωκράτη, επιλέγει να διηγηθεί το μύθο ενός νεαρού βοσκού, του Γύγη
133

, που στα 

χαλάσματα της γης, βρήκε ένα ξεχωριστό χρυσό δακτυλίδι. Το κόσμημα αυτό, όπως 

σύντομα ανακάλυψε ο ταπεινός βοσκός, είχε την μαγική ιδιότητα να τον κάνει 

αόρατο κάθε φορά που  έστρεφε την πέτρα του. Υπό το καθεστώς ασυλίας, που του 

προσέφερε το δακτυλίδι, ο Γύγης, χρησιμοποίησε την απρόσμενη τούτη δύναμη για 

την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού του συμφέροντος. Χωρίς να ανησυχεί πλέον για τις 
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 βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 352a, τόμ.Ι, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ιωάννης Γρυπάρης, εκδ. Ζαχαρόπουλος, 

Αθήνα 1990. 
130

 βλ. στο ίδιο, 353d  & 442a-d  
131

 (η αδικία ωφελεί και η δικαιοσύνη όχι) βλ. στο ίδιο, 348c. 
132

 (Είναι, λέγουν, από τη φύση καλό πράγμα να αδικεί κανείς, αλλά κακό να αδικείται, και μάλιστα 

πολύ περισσότερο κακό απ’ ότι είναι καλό να αδικεί) βλ. στο ίδιο, 358c. 
133

 βλ. στο ίδιο, 359d-360b. 
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συνέπειες των πράξεών του, ο ποιμένας σκότωσε τον βασιλιά με τη βοήθεια της 

βασίλισσας , υφάρπαξε την εξουσία και υπέπεσε σε μύρια άλλα εγκλήματα.  

Αντιστρέφοντας την σωκρατική ρήση «οὐδεὶς ἑκὼν κακός»
134

, ο Γλαύκων 

υποστηρίζει πλέον ανοιχτά εκείνο που ο μύθος του υπονόησε: 

«Κανείς δεν είναι δίκαιος με τη θέλησή του, μα από ανάγκη, πιστεύοντας πως 

γι’ αυτόν το δίκαιο δεν αποτελεί κάτι καλό, αφού όπου καθένας που νομίζει ότι έχει 

τη δύναμη να αδικήσει, θα αδικήσει».
135

 

Η αδικία και η πλεονεξία, κατά τον Γλαύκωνα, είναι η κυρίαρχη τάση της 

ανθρώπινης φύσης
136

. Η έμφυτη ροπή του ανθρώπου προς την αδικία, θέτει τον 

μονισμό, τον εγωισμό και τον ατομικισμό ως κινητήριο δύναμη κάθε πράξης. Το 

ηγεμονεύον «εγώ», δεν γνωρίζει τίποτε άλλο από την θέληση για δύναμη και 

εξουσία
137

, την απόλυτη ιδιοποίηση
138

 και την αλγοδικία
139

. Αν όμως η βούλησή μας 

ρέπει προς την κακία και αδικία, τι είναι εκείνο που ονομάζουμε δικαιοσύνη; Η 

γέννηση και η ουσία της δικαιοσύνης,  κατά τον στοχαστή, είναι το μέσον μεταξύ του 

καλύτερου, δηλαδή να αδικεί κανείς δίχως να παθαίνει τίποτα, και του χειρότερου, 
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Για την σωκρατική ρήση «οὐδεὶς ἑκὼν» βλ. Πλάτωνος, Πρωταγόρας, 358d, μτφρ., επιμ. Η.Σ. 

Σπυρόπουλος, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 2009. 
135

 (οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος ἀλλ’ ἀναγκαζόμενος, ὡς οὐκ ἀγαθοῦ ἰδίᾳ ὄντος, ἐπεὶ ὅπου γ’ ἂν οἴηται 

ἕκαστος οἷός τε ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν. ) βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 360c, τόμ.Ι, εισαγ., μτφρ., σχόλια 

Ιωάννης Γρυπάρης, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1990. 
136

 «ἐπ’ αὐτοφώρῳ οὖν λάβοιμεν ἂν τὸν δίκαιον τῷ ἀδίκῳ εἰς ταὐτὸν ἰόντα διὰ τὴν πλεονεξίαν, ὃ 

πᾶσα φύσις διώκειν πέφυκεν ὡς ἀγαθόν, νόμῳ δὲ βίᾳ παράγεται ἐπὶ τὴν τοῦ ἴσου τιμήν» (Είναι 

αδύνατο να μην πιάσουμε επ’ αυτοφώρω τον δίκαιο να βαδίζει στα ίχνη του αδίκου, από τη φυσική 

πλεονεξία που κάθε φύση την επιδιώκει έτσι ορμέφυτα , αναγκάζεται όμως με τη βία του νόμου να 

σέβεται την ισότητα.) βλ στο ίδιο, 359c. 
137

 βλ. στο ίδιο, 360d. 
138

 «πρῶτον μὲν ἄρχειν ἐν τῇ πόλει δοκοῦντι δικαίῳ εἶναι, ἔπειτα γαμεῖν ὁπόθεν ἂν βούληται, 

ἐκδιδόναι εἰς οὓς ἂν βούληται, συμβάλλειν, κοινωνεῖν οἷς ἂν ἐθέλῃ, καὶ παρὰ ταῦτα πάντα 

ὠφελεῖσθαι κερδαίνοντα τῷ μὴ δυσχεραίνειν τὸ ἀδικεῖν·» (Και πρώτα πρώτα, αφού θα περνά για 

δίκαιος, θα έχει τα ανώτερα αξιώματα της πολιτείας, θα παίρνει γυναίκα απ ᾽ όποιο σπίτι θέλει, με τον 

ίδιο τρόπο θα παντρεύει και τα παιδιά του, θα γίνεται συνέταιρος σε όσες επιχειρήσεις θέλει και σ ᾽ 

ολ᾽   αυτά θα βγαίνει πάντα κερδισμένος, γιατί βέβαια δε θα δυσκολεύεται καθόλου να 

εκμεταλλεύεται τους άλλους με τον αισχρότερο τρόπο·) βλ. στο ίδιο, 362b. 
139

 «τοῦ δὲ κακίστου, ἐὰν ἀδικούμενος τιμωρεῖσθαι ἀδύνατος ᾖ» (του χειρότερου, δηλαδή να μην έχει 

κανείς τη δύναμη να εκδικείται όταν τον αδικούν) βλ. στο ίδιο, 359a. 
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δηλαδή να μην έχει κανείς τη δύναμη να εκδικείται όταν τον αδικούν.
140

  Τέλειος 

άδικος, συνεπώς, είναι εκείνος  που καπηλεύεται τον θεσμό μιας κατ’ ευφημισμόν 

δικαιοσύνης, εκλαμβάνοντάς την ως αναγκαίο για την συνύπαρξη κακό και 

υπονομεύοντας την εκ των έσω·  πράττοντας τα μεγαλύτερα εγκλήματα πίσω από το 

προσωπείο του δικαίου, εξασφαλίζοντας έτσι την πολυπόθητη ασυλία
141

. 

Η αμοιβαία αντιστροφή των αξιών (δίκαιο είναι το άδικο και αντιστρόφως), 

στο Γλαύκωνα, απορρέει από την μεταφυσική εκδοχή ενός κόσμου που υποτάσσεται 

στη βίαιη θέληση της φύσης. Μιας φύσης που επιζητά τον όλεθρο και την 

καταστροφή των δημιουργημάτων της.  

Την γλαυκωνική θέση  περί  φυσικής πλεονεξίας
142

, θα απολυτοποιήσει 

περαιτέρω, αρκετούς αιώνες αργότερα, ο Φρ. Νίτσε στο έργο του, Έτσι μίλησεν ο 

Ζαρατούστρα
143

, λέγοντας: «Μόνον εκεί που υπάρχει ζωή, υπάρχει και θέληση: μα όχι 

θέληση για ζωή, παρά — αυτή ’ναι η διδασκαλία μου— θέληση για δύναμη! Για 

αυτόν που ζει υπάρχουν πολλά προτιμότερα από την ίδια τη ζωή ̇ μα με την ίδια τη 

διαβάθμιση των αξιών εκφράζεται η θέληση για δύναμη!». Τι είναι όμως η ζωή; Η 

νιτσεϊκή σκέψη  επιμένει να ισχυρίζεται πως τα κυνικά πάθη συνιστούν το είναι της 

ζωής.
144

 «Η ίδια η ζωή είναι κατ' ουσίαν ιδιοποίηση, παράβλαψη, καθυπόταξη του 

ξένου και του πιο αδύνατου, καταπίεση, σκληρότητα, επιβολή των μορφών κάποιου, 

ενσωμάτωση και τουλάχιστον, επιεικώς, εκμετάλλευση»
145

. 

                                                           
140

 βλ. στο ίδιο, 359a. 
141

 βλ. στο ίδιο, 359b. 
142

 βλ. στο ίδιο, 359d.  
143

βλ. Νίτσε, Φρ., Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα, μτφ. Δικταίος Α., εκδ. Παρ. Καλφάκη, Αθήνα 1958, 

κεφ.  «Για την νίκη επί του εαυτού μας»,  σελ 97. 
144

 βλ. Αναστασιάδη, Π., Η ετερότητα και η επίκληση του Ξένου, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 

2011, σελ. 37. 
145

βλ. Νίτσε, Φρ., Πέρα από το καλό και το κακό, μτφ., επιμ., Σαρίκας Ζ.,  Δικταίος Α., εκδ. Νησίδες , 

Θεσσαλονίκη 1999, κεφ.  Για την νίκη επί του εαυτού μας,  σελ 155. 
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Η σύγκλιση των θέσεων του Νίτσε και του  Γλαύκωνα είναι κατάδηλη, με 

μοναδική εξαίρεση την απόδοση βούλησης στο ίδιο το δακτυλίδι (την ορμή της 

φύσης)
146

. Η αδικία και το κακό δεν εκλαμβάνεται πλέον ως η ισχυρότερη τάση της 

ανθρώπινης βούλησης
147

, αλλά ως απαράβατη επιταγή της φύσης
148

. Το ηγεμονεύον 

υποκείμενο δεν γνωρίζει τίποτα πέρα από την θέληση για δύναμη
149

. Στον 

ανθρωπομορφισμό της φύσης υποκρύπτεται η ορμή της αυτοσυντήρησης καθώς και η 

θέληση για δύναμη ελλείψει συμπόνιας. Στον αυτοκαταστροφικό κυνισμό της φύσης 

που αφορίζει τον άλλο, ο Νίτσε, δομεί την οντολογία του ταυτού. Ο γερμανός 

στοχαστής, αδυνατεί να δει την ετερότητα του άλλου ως συντεταγμένη προϋπόθεση 

της ίδιας της ανθρώπινης φύσης.
150

 Η απερίσταλτη μοναδικότητα κοινωνίας του 

καθέκαστον προσώπου, παραδίδεται στην καθολική αδιαφορία του υποκειμένου, 

μηδενίζεται με την υποταγή της στην λογική του ταυτιστικού λόγου .   

Αν όμως, ο άνθρωπος είναι φύσει άδικος και κακός, αν τούτη είναι η επιταγή 

της ανθρώπινης φύσης, πώς δύναται να μιλάμε για «δικαίους»;
151

 Η δικαιοσύνη για 

                                                           
146

 «Και τούτο το πιο αγαπημένο σας είναι η αρετή σας . Μέσα σας είναι η δίψα του δαχτυλιδιού: για 

να φτάσει πάλι τον εαυτό του, γι’ αυτό καμπυλώνει και στρέφεται το δαχτυλίδι.» βλ. Νίτσε, Φρ., Έτσι 

μίλησεν ο Ζαρατούστρα, μτφ. Δικταίος Α., εκδ. Παρ. Καλφάκη , Αθήνα 1958, κεφ. Για τους ενάρετους, 

σελ 79. 
147

 «καὶ δὴ κἂν ἀγροικοτέρως λέγηται, μὴ ἐμὲ οἴου λέγειν, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ τοὺς ἐπαινοῦντας πρὸ 

δικαιοσύνης ἀδικίαν.» (Ας αρχίσομε λοιπόν, αφού μόνο σε παρακαλέσω, Σωκράτη, αν τα λέγω κάπως 

πιο χοντρά, να μην το παίρνεις πως τα λέγω εγώ, αλλά εκείνοι που προτιμούν την αδικία από τη 

δικαιοσύνη.) βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 361e, τόμ.Ι, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ιωάννης Γρυπάρης, εκδ. 

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1990. 
148

 «Σκεφτείτε ένα ον όπως είναι η φύση, σπάταλο δίχως μέτρο, αδιάφορο δίχως μέτρο, δίχως σκοπούς 

ή προθέσεις, δίχως έλεος ή δικαιοσύνη, γόνιμο και κενό και αβέβαιο μαζί, σκεφτείτε την ίδια την 

αδιαφορία ως δύναμη» βλ. Νίτσε, Φρ., Πέρα από το καλό και το κακό, μτφ., επιμ., Σαρίκας Ζ.,  

Δικταίος Α., εκδ. Νησίδες , Θεσσαλονίκη 1999, κεφ.  Για την νίκη επί του εαυτού μας,  σελ 20. 
149

 «Όπου βρήκα ζωή, εκεί βρήκα και θέληση για δύναμη ̇ ακόμη και στη θέληση των δούλων βρήκα 

τη θέληση να γίνουν αφεντικά» βλ. Νίτσε, Φρ., Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα, μτφ. Δικταίος Α., εκδ. 

Παρ. Καλφάκη , Αθήνα 1958, κεφ.  Για την νίκη επί του εαυτού μας,  σελ 96. 
150

 βλ. Αναστασιάδη, Π., Η ετερότητα και η επίκληση του Ξένου, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 

2011, σελ. 36. 
151

 «Βλέπω τόση καλοσύνη, τόση αδυναμία! Τόση δικαιοσύνη και συμπόνια, τόση αδυναμία! Είναι 

ολοστρόγγυλοι, γεμάτοι δικαιοσύνη και καλοσύνη ο ένας για τον άλλο, ολοστρόγγυλοι, δίκαιοι και 

καλοί, όπως είναι οι κόκκοι άμμου για άλλους κόκκους άμμου». βλ. Νίτσε, Φρ., Έτσι μίλησεν ο 
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τον Γλαύκωνα και τον Νίτσε, είναι προσποίηση και υποκρισία
152

. Μια κοινωνική 

σύμβαση που έχει επιβληθεί από τους αδύναμους για την προστασία τους
153

.Ο 

δυνατός έτσι, δεν διστάζει να υποκριθεί τον δίκαιο, έως ότου αποκτήσει την απόλυτη 

δύναμη που θα του επιτρέψει να αποδομήσει την κοινωνική κατασκευή της 

δικαιοσύνης, να κατισχύσει έναντι όλων.
154

 

 Η ίδια η εντολή της φύσης, συνεπώς, που στην πρώτη περίπτωση 

διακατέχεται από απολυτότητα και αδιαλλαξία, στη συνέχεια υποτάσσεται στη 

λογική του εκάστοτε ατόμου και εργαλειοποιείται χάριν του ιδιωτικού συμφέροντος. 

Σε μια τέτοια κατ’ ευφημισμόν κοινωνία, τα ανήθικα προστάγματα μιας βίαιης φύσης 

που στερείται διαλεκτικής αμφισημίας, επικρατούν της ηθικής αυτής καθαυτήν και 

της δικαιοσύνης. 

                                                                                                                                                                      
Ζαρατούστρα, μτφ. Δικταίος Α., εκδ. Παρ. Καλφάκη , Αθήνα 1958, κεφ.  Για την αρετή που μικραίνει,  

σελ 142. 
152

 Νίτσε: «Ω αδελφοί μου, κάποιος είδε κάποτε μέσα στην καρδιά των Καλών και Δικαίων κ’ είπε : 

«είναι φαρισαίοι». Μα δεν τον κατάλαβαν». βλ. Νίτσε, Φρ., Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα, μτφ. 

Δικταίος Α., εκδ. Παρ. Καλφάκη , Αθήνα 1958, κεφ.  Για τις παλιές και τις νέες πλάκες,  σελ 178. & 

Γλαύκων: «Πρῶτον μὲν ἄρχειν ἐν τῇ πόλει δοκοῦντι δικαίῳ εἶναι, ἔπειτα γαμεῖν ὁπόθεν ἂν βούληται, 

ἐκδιδόναι εἰς οὓς ἂν βούληται, συμβάλλειν, κοινωνεῖν οἷς ἂν ἐθέλῃ, καὶ παρὰ ταῦτα πάντα ὠφελεῖσθαι 

κερδαίνοντα τῷ μὴ δυσχεραίνειν τὸ ἀδικεῖν· (Και πρώτα πρώτα, αφού θα περνά για δίκαιος, θα έχει τα 

ανώτερα αξιώματα της πολιτείας, θα παίρνει γυναίκα απ᾽ όποιο σπίτι θέλει, με τον ίδιο τρόπο θα 

παντρεύει και τα παιδιά του, θα γίνεται συνέταιρος σε όσες επιχειρήσεις θέλει και σ᾽ όλ᾽ αυτά θα 

βγαίνει πάντα κερδισμένος, γιατί βέβαια δε θα δυσκολεύεται καθόλου να εκμεταλλεύεται τους άλλους 

με τον αισχρότερο τρόπο·) βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 362b, τόμ.Ι, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ιωάννης 

Γρυπάρης, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1990. 
153

Γλαύκων: «ὥστ᾽ ἐπειδὰν ἀλλήλους ἀδικῶσί τε καὶ ἀδικῶνται καὶ ἀμφοτέρων γεύωνται, τοῖς μὴ 

δυναμένοις τὸ μὲν ἐκφεύγειν τὸ δὲ αἱρεῖν δοκεῖ λυσιτελεῖν συνθέσθαι ἀλλήλοις μήτ᾽ ἀδικεῖν μήτ᾽ 

ἀδικεῖσθαι·» (ώστε οι άνθρωποι, αφού με το ν᾽ αδικούν και να αδικούνται μεταξύ των εδοκίμασαν και 

τα δυο, όσοι απ᾽ αυτούς δεν είχαν τη δύναμη ούτε ν᾽ αποφεύγουν τις αδικίες των άλλων, ούτε οι ίδιοι 

ν᾽ αδικούν, σχημάτισαν την ιδέα πως τους είναι συμφερότερο να συμφωνήσουν μεταξύ τους μήτε ν᾽ 

αδικούν μήτε ν᾽ αδικούνται·) βλ., στο ίδιο 358e-359a. 
154

Γλαύκων: «ἐπεὶ τὸν δυνάμενον αὐτὸ ποιεῖν καὶ ὡς ἀληθῶς ἄνδρα οὐδ᾽ ἂν ἑνί ποτε συνθέσθαι τὸ 

μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι· (γιατί ένας που μπορεί να κάνει το άδικο και είναι πραγματικώς άντρας, 

ποτέ δεν θα μπορούσε νά ᾽ρθει με κανένα σε τέτοιο συμβιβασμό, ώστε μήτε ν᾽ αδικεί μήτε ν᾽ 

αδικείται·) βλ., στο ίδιο 359b. & Νίτσε: «Ξεσκίζω το δίχτυ σας για να σας σπρώξει η λύσσα σας να 

βγείτε από τη φωλιά της ψευτιάς σας, κ’ η εκδίκησή σας να πηδήξει έξω, πίσω από τη λέξη σας 

δικαιοσύνη»  βλ. Νίτσε, Φρ., Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα, μτφ. Δικταίος Α., εκδ. Παρ. Καλφάκη , 

Αθήνα 1958, κεφ.  Για τις αράχνες,  σελ 83. 
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Πίσω από το προσωπείο της κυνικής ολοκληρωτικής φυσιοκρατίας του Νίτσε 

ελλοχεύει ένας άκρατος μονισμός, μια απαξίωση του ετέρου και εργαλειοποίηση 

αυτού. Η εμμονική  θυματοποίηση του μη ισχυρού εκπορεύεται από το μηδενισμό 

του ίδιου του γεγονότος της ύπαρξης. Στο επίκεντρο του νιτσεϊκού συλλογισμού δεν 

βρίσκεται η βούληση για ζωή αλλά για δύναμη. Όπως υποστηρίζει ο Π. 

Αναστασιάδης
155

, «από την άποψη αυτή δεν είναι η ζωή εκείνη που υπηρετεί τη 

δύναμη, αλλά οι ποικιλώνυμες εκφάνσεις της δύναμης που οφείλουν να συνδράμουν 

στη συναύγεια και πολυμορφία της ζωής».  

Στον στοχασμό των δυο διανοητών, η προσποίηση ανάγεται σε αλήθεια, η 

πραγματικότητα εξισώνεται με την φαινομενική της ψευδωνυμία και η εξολόθρευση 

του άλλου νομιμοποιείται στο όνομα της φύσης. Αυτό που ωστόσο, δεν κατορθώνουν 

να αντιληφθούν οι δύο φυσιοκράτες, είναι πως η δικαιοσύνη δεν συνιστά αδυναμία, η 

ζωή δεν σημαίνει όλεθρος του πλησίον, η φύση (ακόμη και στην αυτοσυντηρητική 

εκδοχή της) δεν σημαίνει ωμός νατουραλισμός και εν τέλει η καταδολίευση του 

αδυνάτου δεν συνεπάγεται τη νίκη του δυνατού. Ο τόπος του άλλου στην ετερότητά 

του, επιμελώς αποσιωπάται και αποκρύπτεται και τούτο διότι, χωρίς τον «άλλο», η 

δικαιοσύνη δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια λέξη δίχως περιεχόμενο, μια tabula 

rasa πάνω στο οποίο ο λογοκεντρισμός εγγράφει την θέλησή του για ιδιοποίηση.  

Σ’ αντίθεση με το Θρασύμαχο και το Γλαύκωνα, που στηρίζουν τις εκδοχές 

δικαιοσύνης τους στο φυσικό δίκαιο μιας πρωτόγονης συνύπαρξης, ο Σωκράτης 

αναζητά την ουσία της δικαιοσύνης και της αδικίας υιοθετώντας το νομικό δίκαιο 

μιας περισσότερο πολιτισμένης κοινωνίας, η οποία συγκροτεί την πόλη ως κράτος και 

επιχειρεί μια πιο ανθρωπιστική ερμηνεία του φυσικού δικαίου.
156

  Η δικαιοσύνη για 
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τον φιλόσοφο, είναι η μέγιστη αρετή της ανθρώπινης ψυχής
157

, αλλά και της 

πολιτείας
158

. 

Η πόλις για τον στοχαστή, γεννιέται λόγω της αδυναμίας του κάθε ανθρώπου 

να αντεπεξέλθει σ’ όλες τις ανάγκες της ζωής μόνος. Έτσι, ο ένας καταφεύγει στην 

συνδρομή και αρωγή του άλλου. Τόσο η ανάγκη αλληλοβοήθειας όσο και κείνη της 

αυτάρκειας λοιπόν, αποτελούν τους θεμέλιους λίθους της πολιτείας
159

.Αν όμως, η 

πόλις συγκροτείται από πολλούς ανθρώπους, στη συλλογική της ψυχή της δεν θα 

υπάρχει περισσότερη δικαιοσύνη, απ’ ότι στην ψυχή ενός μεμονωμένου ανθρώπου;
160

 

Με βάση τούτη ακριβώς τη διαπίστωση, ξεκινά την διερεύνηση της έννοιας 

«δικαιοσύνη», παράλληλα με την οικοδόμηση της ιδεώδους Πολιτείας του.  

Η Καλλίπολις του Πλάτωνα, δεν αποτελεί απλώς, μια συνάθροιση ανθρώπων 

που μάχονται για την επιβίωσή τους. Η αληθινή πολιτεία κατά τον φιλόσοφο, είναι η 

μεγέθυνση της ανθρώπινης ψυχής και η υπέρβαση της ατομικότητας
161

. Η δομή της 

ψυχής του ανθρώπου και η κοινωνική δομή της πόλης έτσι,  βρίσκονται σε απόλυτη 

εναρμόνιση. Η αντιστοιχία των μερών της ψυχής με τις τάξεις τις ιδεώδους Πολιτείας 

είναι αναπόφευκτη.  

Όπως τα μέρη της ψυχής (επιθυμητικόν, θυμοειδές, λογιστικόν),  έτσι και οι 

τάξεις της Πολιτείας είναι τρείς. Στην κατώτερη τάξη,  ανήκουν οι δημιουργοί που 

εργάζονται για να καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και 

στο βαθμό που επιτελούν ορθά το έργο τους κοσμούνται από την αρετή της 

σωφροσύνης. Στην αμέσως επόμενη, βρίσκονται οι φύλακες επίκουροι, που ως 

καθήκον τους έχουν την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους και την 
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μόρφωση των νέων. Όταν λοιπόν, ανταποκρίνονται στις αξιώσεις της εργασίας τους 

κατακτούν την αρετή της ανδρείας. Τέλος, την ανώτερη τάξη απαρτίζουν οι 

φιλόσοφοι βασιλείς που οφείλουν να κυβερνούν με σύνεση και υπευθυνότητα, 

επιλύοντας τόσο τα πρακτικά όσο και τα νοητικά προβλήματα που τυχόν 

ανακύπτουν. Εφόσον δε, επιτυγχάνουν να φέρουν εις πέρας το έργο τους, 

προικίζονται με την αρετή της σοφίας
162

. 

Η  ηθική συμπλέκεται με την πολιτική στην πλατωνική σκέψη. Η δικαιοσύνη 

ως μέγιστη αρετή της ψυχής διαπερνά όλα τα μέρη της, φροντίζοντας κάθε ένα απ’ 

αυτά να πράττει εκείνο για το οποίο είναι πλασμένο, να φτάνει στο τέλος του που δεν 

είναι άλλο από το αγαθό
163

. Αντίστοιχα, η δικαιοσύνη ως μέγιστη αρετή της πολιτείας 

συνέχει τις τρείς τάξεις της και εξασφαλίζει την ορθή εκτέλεση του έργου, για το 

οποίο κάθε μια προορίζεται
164

. Ένας άνθρωπος έτσι, είναι δίκαιος κατά τον ίδιο 

τρόπο που είναι δίκαιη μια πόλη.
165

  

Πως ορίζεται όμως η δικαιοσύνη; Στο τέταρτο βιβλίο της Πολιτείας, η 

δικαιοσύνη θα οριστεί τελικά, δια στόματος Σωκράτη ως: «τό τά αὑτοῡ πράττειν και 

μη πολυπραγμονεῖν δικαιοσύνη ἐστί»
166

. Για τον αθηναίο στοχαστή, έκαστος πολίτης 

οφείλει να κάνει « εἰς ὃ αὐτοῦ ἡ φύσις ἐπιτηδειοτάτη πεφυκυῖα εἴη»
167

, χωρίς να 

αναλώνεται σε ενέργειες και εργασίες, των οποίων δεν είναι γνώστης ή για τις οποίες 

δεν είναι εκ φύσεως επαρκώς προικισμένος.  

 Ποιός είναι εκείνος όμως, που έχει τη δικαιοδοσία να αποφανθεί τι πρέπει ο 

καθένας να πράττει; Είναι εν τέλει η φύση αυτή που καθορίζει τις επιλογές μας; Κατά 
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 «εκείνο που θα ήταν από φυσικού του πιο επιτήδειος να κάνει» βλ. στο ίδιο, 433a 
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τον Πλάτωνα, η δικαιοσύνη εξασφαλίζει την ισορροπία και ισότητα των μερών της 

ψυχής, ισότητα αναλογική που αποδίδει σε κάθε μέρος το ίσο κατά την χρεία και την 

αξία του. Η επίτευξη της αρμονίας των αντιμαχόμενων τάσεων της ψυχής όμως, δεν 

θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δίχως το «γνῶθι  σαυτόν»
168

 και τον συνακόλουθο 

αυτοπεριορισμό. Υπό αυτήν την οπτική, ο ίδιος ο άνθρωπος γνωρίζοντας τον εαυτό 

του σε βάθος, ανιχνεύοντας τις κλίσεις και τις δυνατότητες που η φύση του χάρισε 

και καλλιεργώντας τες στον μέγιστο βαθμό μέσω της αγωγής, αποφασίζει ορθά τι 

πρέπει να πράττει και τι όχι, αυτοπεριορίζεται και δεν πολυπραγμονεί. Δεν μπορούμε 

ωστόσο, παρά να αναρωτηθούμε. Είναι ο εαυτός μας κάτι που μπορούμε να 

γνωρίσουμε στο σύνολό του; Στο έργο του, Απολογία Σωκράτους, ο Πλάτων εισάγει 

την έννοια της επιμέλειας του εαυτού και της πόλης
169

, ως βασική προϋπόθεση για 

την λήψη οποιασδήποτε ορθής απόφασης. Το ρήμα επιμελούμαι βέβαια, ορίζεται ως 

κάθε προσπάθεια και ενέργεια που στοχεύει στην εκπαίδευση, άσκηση και 

καλυτέρευση του εαυτού μας. Η σωκρατική προτροπή «ἐπιμελεῖσθαι ἑαυτοῦ» όμως, 

δεν αναφέρεται σε μια διαδικασία που γνωρίζει τέλος, αλλά αντίθετα στην 

εξελισσόμενη και συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει και να βελτιώσει 

τον εαυτό του. Άλλωστε, όπως αναφέρει και ο Πλάτων στην Πολιτεία του, η τέλεια 

γνώση, που επιθυμεί να κατακτήσει ο φιλόσοφος βασιλέας, δεν είναι εφικτή στην 
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 Η φράση «γνῶθι  σαυτόν» αποδίδεται τόσο στον Πλάτωνα όσο και στον Σωκράτη. Αξιοσημείωτη 

είναι η ερμηνεία που δίνεται από τον δεύτερο, στο έργο του Ξενοφώντος «Απομνημονεύματα 

Σωκράτους». βλ. Ξενοφώντος, Ξενοφών: Απομνημονεύματα (Δεύτερος Τόμος), d24-30, μτφρ. 

Θεοδωράτος Σ.Χ., εκδ. Γεωργιάδης, Αθήνα 2004. 
169

«ἐπὶ δὲ τὸ ἰδίᾳ ἕκαστον ἰὼν εὐεργετεῖν τὴν μεγίστην εὐεργεσίαν, ὡς ἐγώ φημι, ἐνταῦθα ᾖα, 

ἐπιχειρῶν ἕκαστον ὑμῶν πείθειν μὴ πρότερον μήτε τῶν ἑαυτοῦ μηδενὸς ἐπιμελεῖσθαι πρὶν ἑαυτοῦ 

ἐπιμεληθείη ὅπως ὡς βέλτιστος καὶ φρονιμώτατος ἔσοιτο, μήτε τῶν τῆς πόλεως, πρὶν αὐτῆς τῆς 
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καθέναν χωριστά, το μεγαλύτερο απ᾽ τα καλά, να προσπαθώ δηλαδή να πείθω τον καθένα σας να μην 
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ίδια την πόλη, και να επιμελείται και όλα τ᾽ άλλα) βλ. Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους, 36c, μτφρ. 

Ανδρεάδη Η., εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1992.  
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επίγεια ζωή αλλά μόνον στη μεταθανάτια, όταν δηλαδή το σώμα χωρίζεται από την 

ψυχή
170

.  

Αν όμως, η απόλυτη γνώση του εαυτού δεν είναι εφικτή και κατά συνέπεια ο 

άνθρωπος αδυνατεί να επιλέγει πάντα το ορθό γι’ εκείνον, δεν συνεπάγεται πως και η 

ψυχή του δεν δύναται να είναι αμιγώς δίκαιη; Για τον φιλόσοφο, η δικαιοσύνη και η 

αδικία είναι δύο έννοιες αντίθετες αλλά μεμειγμένες. Ενώ, ποτέ δεν βρίσκονται 

ταυτόχρονα στον ίδιο άνθρωπο, όταν κάποιος λάβει τη μία, αναγκάζεται να λάβει 

στην συνέχεια και την άλλη. Αν και εντελώς διαφορετικές, μοιάζουν να είναι δεμένες 

η μία με την άλλη, έτσι που να οδηγούν σε μια κοινή κορυφή
171

.Οι δύο έννοιες, 

συνεπώς, επιδέχονται τον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό και ως εκ τούτου την 

έννοια του απείρου
172

. Όταν λοιπόν, αφαιρεθεί κάποιο κομμάτι της δικαιοσύνης ή της 

αδικίας, καμία από τις δύο δεν είναι τέλεια και πλήρης.
173

  

Η δικαιοσύνη και η γνώση επομένως, δεν δύναται να κατακτηθούν στην 

ολότητά τους, τουλάχιστον σε τούτη τη ζωή. Δίκαιος και «εαυτού επιμελούμενος»
174

 

κατά συνέπεια, δεν είναι εκείνος που πράττει πάντα το δίκαιο ή γνωρίζει τον εαυτό 

του στον απόλυτο βαθμό, αλλά εκείνος που προσπαθεί συστηματικά να γνωρίσει τις 

αφώτιστες πτυχές της ψυχής του και να πράξει το δίκαιο.  
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Είναι όμως, η δικαιοσύνη ένα αγαθό που ωφελεί εκ φύσεως τον κάτοχό της; 

Για να απαντηθεί το εν λόγω ερώτημα, αποφάνθηκε ήδη στο τρίτο βιβλίο της 

Πολιτείας ο Σωκράτης, θα πρέπει πρώτα να βρεθεί τι είναι δικαιοσύνη
175

. Στον 

πλατωνικό ορισμό, δικαιοσύνη είναι να κάνει καθένας τα του εαυτού του, εκείνα που 

θα ήταν από φυσικού του πιο επιτήδειος να κάνει και να μην πολυπραγμονεί
176

, η 

φύση είναι εκείνη, που δωρίζει στον άνθρωπο τις κλίσεις, τα ιδιαίτερα χαρίσματα  και 

δυνατότητες, που με την ορθή αγωγή και έξη δύναται να μετατραπούν σε ιδιότητες, 

ικανότητες και ορθά έργα. Σ’ αντιδιαστολή μ’ όσα διατείνονται οι σοφιστές, ο 

Πλάτων υποστηρίζει, πως η φύση δεν ρέπει προς το κακό και το άδικο. Αντίθετα, η 

ανθρώπινη φύση και  βούληση τείνει να είναι ασθενής προς το κακό όχι όμως και 

προς το αγαθό.
177

 Η δικαιοσύνη συνεπώς, ως το μέγιστο αγαθό
178

, δεν θα μπορούσε 

παρά  να ωφελεί τον κάτοχό της κατά φυσική αναγκαιότητα (ἡ δικαιοσύνη ὡς φύσει 

λυσιτελοῦν τῷ ἔχοντι).
179

  

Αυτό όμως, δεν θα σήμαινε πως η δικαιοσύνη είναι οικείο αγαθό; 

Επαναδιατυπώνοντας τον ορισμό του, «ἡ τοῦ οἰκείου τε καὶ ἑαυτοῦ ἕξις τε 
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καὶ  πρᾶξις δικαιοσύνη ἂν ὁμολογοῖτο»
180

, ο Σωκράτης, συνηγορεί υπέρ της 

κατάταξης της δικαιοσύνης στα οικεία αγαθά. Αν όμως, η δικαιοσύνη είναι καλό 

πράγμα τόσο γι’ εκείνον που την έχει, όσο και εκείνον στον οποίο αναφέρεται, τότε 

γιατί ο φιλόσοφος την αποκαλεί μόνον οικείο αγαθό και όχι ταυτόχρονα αλλότριο; Η 

κατάταξη της δικαιοσύνης στα αγαθά που επιδιώκουμε τόσο γι’ αυτά καθαυτά, όσο 

και δι’ έτερον
181

, φαίνεται να έρχεται σε ρήξη με την μεταγενέστερη ταξινόμησή της 

στα οικεία αγαθά. Για την πλατωνική σκέψη εντούτοις, το ότι το δίκαιο είναι καλό 

πράγμα, ακόμη και γι’ αυτόν που το αποδέχεται, οφείλεται σ’ εκείνον που το 

πράττει
182

. Η ωφέλεια του δικαίου είναι, υπ’ αυτήν την οπτική, πολλάκις μεγαλύτερη,  

από αυτή του αποδεκτή της δίκαιης πράξης. Η δικαιοσύνη, συνεπώς, είναι πρωτίστως 

αγαθό εκείνου που την ασκεί (οικείο) και δευτερευόντως εκείνου που την αποδέχεται 

(αλλότριο).   

Η έννοια της αυτοπραγίας (τό τά αὑτοῡ πράττειν) όμως, εμπερικλείει τη 

διπλοδομή της δικαιοσύνης (δι’ εαυτόν και δι’ έτερον); Είναι ο εαυτός, στον 

Πλάτωνα, ένας εαυτός που δεν μπορεί να νοηθεί δίχως τον άλλον ή ένας εαυτός που 

δράττεται αφ’ εαυτού τον εαυτό του; Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, 

σκόπιμο θα ήταν να διερευνήσουμε σε βάθος τον τριμερή διαχωρισμό της ψυχής του 

Πλάτωνα. 

 Το κατώτερο μέρος της ψυχής, κατά τον στοχαστή, που απολαμβάνει τις 

ηδονές και πραγματοποιεί τις επιθυμίες της ψυχής
183

, είναι το «επιθυμητικόν». Από 

τη φύση του άπληστο, επιθυμεί όχι απλώς κάτι ευχάριστο, μα όλα τα ευχάριστα 

                                                           
180

 (θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, πως δικαιοσύνη είναι το να συνηθίζει κανείς και να πράττει τα 

οικεία και τα του εαυτού του) βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 433e-434e. (η μετάφραση είναι δική μου) 
181

 βλ. στο ίδιο, 357c-358a. 
182

 βλ. Κουμάκη Γ.Χ., Φιλοσοφία του Δικαίου και της Πολιτείας, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2015, σελ.103. 
183

 βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 436a, τόμ.Ι, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ιωάννης Γρυπάρης, εκδ. Ζαχαρόπουλος, 

Αθήνα 1990. 
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πράγματα, δίχως μέτρο και όριο
184

. Το δεύτερο σε ιεραρχία μέρος της, το 

«θυμοειδές», ευθύνεται για τον θυμό και την οργή της ψυχής
185

, και ενεργώντας κατά 

την φύση του εκδικείται για καθετί που του προκάλεσε λύπη
186

. Τέλος, το 

«λογιστικόν», ανώτερο εκ των τριών, είναι εκείνο που επιτρέπει στην ψυχή να 

σκέπτεται και να επιζητά την γνώση
187

. Μόνο σ’ εκείνο αρμόζει συνεπώς, να 

κυβερνά, αφού έχει τη σοφία και την υποχρέωση να μεριμνά για ολόκληρη την 

ψυχή.
188

   

Στην προσπάθειά του να διερευνήσει την φύση του «θυμοειδούς» και την 

σχέση του με το «λογιστικό», ο Σωκράτης μεταξύ άλλων αναφέρει: «Εάν όμως 

πιστεύει κανείς πως αδικείται, δεν αναβράζει τότε μέσα του ο θυμός και αγριεύει και 

πηγαίνει σύμμαχος με το μέρος εκείνου που του φαίνεται δίκιο, και υπονομεύοντας 

πείνα και κρύο και ό,τι άλλο τέτοιο πάσχει, δεν κατορθώνει να τα κατανικήσει και 

τότε μόνο τελειώνει τις γενναίες του προσπάθειες, όταν πετύχει, ή όταν πεθάνει, ή 

όταν, καθώς ο σκύλος από το βοσκό, έτσι κι’ αυτός τραβηχτεί πίσω από το λογικό 

που είναι μέσα του και μερέψει;»
189

. Στο εν λόγω απόσπασμα, πέρα από την θέση του 

φιλοσόφου αναφορικά με την αναγκαιότητα υποταγής του «θυμοειδούς» στο 

«λογιστικό» ώστε η ψυχή να περιέλθει σε αρμονία και ισορροπία, διαφαίνεται η 

αλληλεπίδραση των μερών της ψυχής (θυμοειδές, λογιστικόν) με κάποιον «άλλον» 

εκτός του εαυτού. Δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε: Η λειτουργία του 

                                                           
184

 «Οὕτως, ἔφη, αὐτή γε ἡ ἐπιθυμία ἑκάστη αὐτοῦ μόνον ἑκάστου οὗ πέφυκεν, τοῦ δὲ τοίου ἢ τοίου τὰ 

προσγιγνόμενα.» (Μάλιστα, έτσι είναι· η καθεμιά καθαυτό επιθυμία είναι επιθυμία μόνο του καθαυτό 

φυσικού της αντικειμένου· το να είναι όμως το αντικείμενο αυτό τέτοιο ή τέτοιο, το χρωστά στις 

πρόσθετες εκείνες έννοιες.) βλ. στο ίδιο,437e.  
185

 βλ. στο ίδιο, 439d.  
186

 βλ. στο ίδιο, 442c.  
187

 βλ. στο ίδιο, 442c-b. 
188

 βλ. στο ίδιο, 441e. 
189

 «Τί δὲ ὅταν ἀδικεῖσθαί τις ἡγῆται; οὐκ ἐν τούτῳ ζεῖ τε καὶ χαλεπαίνει καὶ συμμαχεῖ τῷ δοκοῦντι 

δικαίῳ καί, διὰ τὸ πεινῆν καὶ διὰ τὸ ῥιγοῦν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα πάσχειν, ὑπομένων καὶ νικᾷ καὶ οὐ 

λήγει τῶν γενναίων, πρὶν ἂν ἢ διαπράξηται ἢ τελευτήσῃ ἢ ὥσπερ κύων ὑπὸ νομέως ὑπὸ τοῦ λόγου τοῦ 

παρ᾽ αὑτῷ ἀνακληθεὶς πραϋνθῇ;» βλ. στο ίδιο, 440c-d. 
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θυμοειδούς, η δικαιολογημένη ή μη πρόκληση θυμού στην ψυχή, θα είχε νόημα  

δίχως την ύπαρξη του «άλλου»; Αν δεν προηγούνταν η  άδικη πράξη κάποιου άλλου 

εκτός του εαυτού προς τον εαυτό, ο ίδιος θυμός θα είχε λόγο ύπαρξης; Με εξαίρεση 

το «επιθυμητικόν»,  που επιζητά τα υλικά αγαθά και τις επίγειες απολαύσεις, τα άλλα 

δύο μέρη της ψυχής, φαίνεται να προϋποθέτουν την ύπαρξη κάποιου «άλλου» εκτός 

του εαυτού, η σχέση τους με τον οποίο επηρεάζει τα ενεργήματά τους. Ο άλλος, υπό 

αυτήν την οπτική, φαίνεται να είναι εγγεγραμμένος στον υποστατικό πυρήνα του 

εκάστοτε εαυτού. Άλλωστε όπως ο Π. Αναστασιάδης καίρια επισημαίνει: «ο εαυτός 

δεν δύναται να νοηθεί χωρίς τον άλλο και ανάπαλιν: ο άλλος δίχως τον καθέκαστον 

εαυτό»
190

. 

Η ετερότητα στον Πλάτωνα, ορισμένη ως αλληλοπαθής ενέργεια κοινωνίας 

και σχέσης
191

, καθιστά πραγματοποιήσιμη την δυνατότητα κοινωνίας ετεροτήτων που 

δεν εξαντλούνται στον εαυτό, πόσο μάλλον στην ταυτότητά του. Ο ίδιος ο εαυτός 

προϋποτίθεται της ταυτότητάς του, είναι κάτι περισσότερο απ’ αυτήν. Η ετερότητα 

είναι εκείνη, εν κατακλείδι, που αναδεικνύει την ταυτότητα (ή και τον εαυτό) του 

καθέκαστον ως άλλο του άλλου και όχι ως αυτό που είναι ταυτόν με τον εαυτό του
192

.  

Σύμφωνα  με τη διήγηση του Τιμαίου άλλωστε, η ίδια η ψυχή του κόσμου 

δημιουργείται από την ανάμειξη τριών στοιχείων: της ουσίας, του ταυτού και του 

ετέρου
193

.  Οι τρείς αυτές οντότητες, αν και ολωσδιόλου ξεχωριστές η μια από την 

άλλη 
194

, δεν παύουν να είναι κοινωνήσιμες. Χάριν της αλληλομεθεκτικής σχέσης 

των στοιχείων της ψυχής, η γνώση του κόσμου καθίσταται προσεγγίσιμη. Η  

                                                           
190

 βλ. Αναστασιάδη, Π., Δοκίμια για την ετερότητα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2016, σελ.31 
191

 βλ. Πλάτωνος, Λάχης-Μένων-Παρμενίδης,163 c3-7, εισαγ., μτφρ., σχόλια Β. Τατάκης, εκδ. 

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1990, στο: Παρμενίδης.  
192

 βλ. Αναστασιάδη, Π., Η ετερότητα και η επίκληση του Ξένου, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 

2011, σελ. 233. 
193

 βλ. Πλάτωνος, Τίμαιος, 35b, εισαγ., μτφρ. Κάλφας Β., εκδ. Εστία, Αθήνα 2014. 
194

βλ. Πλάτωνος, Λάχης-Μένων-Παρμενίδης, 143b, εισαγ., μτφρ., σχόλια Β. Τατάκης, εκδ. 

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1990, στο: Παρμενίδης. 
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δικαιοσύνη ωστόσο, προϋποτίθεται της αλληλομεθεκτικής αυτής σχέσης. Είναι 

εκείνη εν τέλει, που εκφράζει τον τρόπο της σχέσης, δίχως τον οποίο, η ψυχή του 

κόσμου δεν θα μπορούσε να κατακτήσει την ομόνοια και αρμονία της. 

Στον ορισμό της δικαιοσύνης ως αυτοπραγία, ο «άλλος» αν και παρών, 

παραμένει αποσιωπημένος και αφώτιστος. Όσο και αν επιχειρούμε να αναδείξουμε 

πως η έννοια του «εαυτού» στον Πλάτωνα, προϋποθέτει την ύπαρξη του «άλλου» 

(πως ο άλλος είναι εγγεγραμμένος στον υποστατικό πυρήνα του εαυτού) και πως 

μόνο μέσω της ετερολογικής σχέσης «εαυτού» και «άλλου» η απόδοση δικαιοσύνης 

καθίσταται δυνατή, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πως στον ορισμό της ιδιοπραγίας ο 

άλλος δεν αναφέρεται αλλά μόνο υπονοείται. Αντίθετα με την αριστοτελική 

ταξινόμηση  της δικαιοσύνης στα αγαθά δι’ έτερον
195

, ο Πλάτων ισχυρίζεται πως η 

δικαιοσύνη είναι πρωτίστως οικείο αγαθό. Η κατάταξη της δικαιοσύνης στα οικεία 

αγαθά, δεν αποκλείει βέβαια τη δυνατότητα κατοίκησης του ανοίκειου στην σφαίρα 

του οικείου, στερεί ωστόσο από τον «άλλο» τον τόπο του. Ο Πλάτωνας έτσι, δεν θα 

κατορθώσει, παρά την αξιόλογη προσπάθειά του, να συλλάβει την ιδιάζουσα 

διπλοδομή της δικαιοσύνης. Να διαπιστώσει δηλαδή, πως η δικαιοσύνη είναι ένα 

αγαθό που ανήκει εξίσου σ’ εκείνον που το προσφέρει, όσο και σ’ εκείνον που το 

αποδέχεται. 
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βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1130a3, μτφρ. Λυπουρλής Δ., τόμ.ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 

2006. 
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2.2. Η «τέλεια» δικαιοσύνη ως αλλότριο αγαθό και οι τρείς εκδοχές 

της «μερικής» δικαιοσύνης: διανεμητικό, διορθωτικό και 

αντιπεπονθός δίκαιο στον Αριστοτέλη. 

Η έννοια της δικαιοσύνης, αποτέλεσε θεμέλιο λίθο της ηθικής και πολιτικής 

φιλοσοφίας του Αριστοτέλη. Προτού, ωστόσο, εισέλθουμε στον περί δικαιοσύνης 

προβληματισμό, όπως αυτός εκτυλίσσεται στο πέμπτο βιβλίο των Ηθικών 

Νικομαχείων
196

, σκόπιμο θα ήταν να επιχειρήσουμε μια σύντομη μελέτη βασικών 

όρων και αρχών της αριστοτελικής σκέψης . 

Φιλοσοφία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι η επιστήμη που ερευνά τα 

πρώτα αίτια και αρχές των όντων
197

. Κύριο μέλημα του φιλοσόφου, συνεπώς, είναι ο 

εντοπισμός της πρώτης αιτίας των όντων, της γέννησης, της φθοράς και της φυσικής 

μεταβολής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την γνώση οποιουδήποτε πράγματος, 

αποφαίνεται, είναι η σύλληψη του «διά τι» του
198

. Η απάντηση δηλαδή, στο γιατί κάτι 

είναι αυτό που είναι και όχι κάτι άλλο. Η γνώση του φυσικού γίγνεσθαι, κατά τον 

στοχαστή, επιτυγχάνεται μέσω του εντοπισμού των ενυπαρχόντων συστατικών «ἐξ 
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 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. Ι & ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 2006.  
197

 «οὗ δ’ ἕνεκα νῦν ποιούμεθα τὸν λόγον τοῦτ’ ἐστίν, ὅτι τὴν ὀνομαζομένην  σοφίαν περὶ τὰ πρῶτα  

αἴτια καὶ τὰς ἀρχὰς ὑπολαμβάνουσι πάντες» (Σκοπός της παρούσης συζητήσεώς μας δεν είναι να 

αποδείξουμε ότι όλοι φρονούν πως η επιστήμη που ονομάζουμε σοφία εξετάζει τα πρώτα αίτια και τις 

αρχές) βλ. Αριστοτέλους, Μετά τα φυσικά, Α 981b 27-29, μτφρ., σχόλια Κυργιόπουλος Ν., εκδ. 

Γεωργιάδης, Αθήνα 2002.   
198

 « Διωρισµένων δὲ τούτων ἐπισκεπτέον περὶ τῶν αἰτίων,  ποῖά τε καὶ πόσα τὸν ἀριθµόν ἐστιν. ἐπεὶ 

γὰρ τοῦ εἰδέναι χάριν ἡ πραγµατεία, εἰδέναι δὲ οὐ πρότερον οἰόµεθα ἕκαστον πρὶν ἂν λάβωµεν τὸ διὰ 

τί περὶ ἕκαστον (τοῦτο δ’ ἐστὶ τὸ λαβεῖν τὴν πρώτην αἰτίαν), δῆλον ὅτι καὶ ἡµῖν τοῦτο ποιητέον καὶ 

περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς καὶ πάσης τῆς φυσικῆς µεταβολῆς, ὅπως εἰδότες αὐτῶν τὰς ἀρχὰς ἀνάγειν 

εἰς αὐτὰς πειρώµεθα τῶν ζητουµένων ἕκαστον.» (Αφού κάναμε τις προηγούμενες διακρίσεις, είναι 

καιρός να στραφούμε στα αίτια: Θα πρέπει να εξετάσουμε ποια πράγματα είναι αίτια και πόσα είδη 

αιτίων υπάρχουν. Καθώς λοιπόν σκοπός της πραγματείας µας είναι η γνώση, και εφόσον δεν 

πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε ένα πράγμα πριν συλλάβουμε το γιατί του (πριν συλλάβουμε την πρώτη 

αιτία), είναι φανερό ότι πρέπει να κάνουμε το ίδιο και για τη γέννηση και τη φθορά και όλη τη φυσική 

αλλαγή. Έτσι ώστε, αφού θα έχουμε γνωρίσει τις αρχές αυτών των μεταβολών, να προσπαθήσουμε να 

αναγάγουμε το κάθε ζητούμενο σ’ αυτές τις αρχές) βλ. Αριστοτέλους, Φυσικά, 194b16-23, τομ. Ι, 

επιμ., μτφρ. Μπετσάκος Β., εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 2010. 
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ὧν γίγνεται τι»
199

. Ο ίδιος, διακρίνει τέσσερα τέτοια αίτια: το υλικό (την ύλη από την 

οποία δημιουργείται κάτι), το ειδικό (τη μορφή ή λειτουργία του), το ποιητικό (εκείνο 

που δημιουργεί ή από το οποίο ξεκινά η μεταβολή ή δημιουργία κάποιου όντος) και 

το τελικό (το σκοπό για τον οποίο συμβαίνει κάτι). «Ὅτι µὲν οὖν τὰ αἴτια ταῦτα καὶ 

τοσαῦτα, φανερόν· ἐπεὶ δ’ αἱ αἰτίαι τέτταρες, περὶ πασῶν τοῦ φυσικοῦ εἰδέναι, καὶ εἰς 

πάσας ἀνάγων τὸ διὰ τί ἀποδώσει φυσικῶς, τὴν ὕλην, τὸ εἶδος, τὸ κινῆσαν, τὸ οὗ 

ἕνεκα.»
 200

  

Το τέλος, «το οὗ ἕνεκα», που ο φιλόσοφος χαρακτηρίζει αγαθό και βέλτιστο,  

διακρίνεται ως το σπουδαιότερο εκ των τεσσάρων αιτίων
201

. Από την ερμηνεία της 

κίνησης
202

 έως την ηθική αρετή και την πολιτική
203

, τα πάντα φαίνεται να διέπονται 

από ένα τέλος, προς την εκπλήρωση του οποίου τείνουν. Κάθε ανθρώπινη πράξη, 

τέχνη ή μέθοδος έχει ένα σκοπό
204

. Πέραν όμως, από τον εστιασμένο σκοπό μιας 

συγκεκριμένης πράξης, ο φιλόσοφος διακρίνει την ύπαρξη ενός απώτερου τελικού 
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 «Από τα οποία αποτελείται κάτι» βλ. στο ίδιο, 194b 24 
200

 «Επειδή οι αιτίες είναι τέσσερις, χρέος του φυσικού είναι να τις γνωρίσει όλες, και ανάγοντας το 

“δια τί” και στις τέσσερις –στην ύλη, στο είδος, σε αυτό που προκάλεσε την κίνηση, στον σκοπό–, να 

είναι σε θέση να δώσει τη φυσική αιτιολογία»  βλ. στο ίδιο,198a22-23. 
201

 βλ. στο ίδιο, 198b1-9. 
202

 βλ. Αριστοτέλους, Άπαντα 20: Περί ζώων μορίων Δ, Περί ζώων κινήσεως, Περί πορείας ζώων, 

μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου, εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1993 στο: Περί ζώων κινήσεως.   
203

 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. Ι & ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 2006. & 

βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Ευδύμεια, μτφρ. Κυργιόπουλος Ν., εκδ. Γεωργιάδης, Αθήνα  

2004. & βλ. Αριστοτέλους, «Πολιτικά», εισαγ., μτφρ., σχόλια Ν. Παρίσης, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1975. 
204

 «Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε καὶ προαίρεσις, ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ· 

διὸ καλῶς ἀπεφήναντο τἀγαθόν, οὗ πάντ᾽ ἐφίεται.» (Κάθε τεχνική δεξιότητα και κάθε γνωστική 

δραστηριότητα, παρόμοια και κάθε πράξη και κάθε διαδικασία επιλογής και προτίμησης έχει για στόχο 

της κατά την παραδοχή όλων κάποιο αγαθό). βλ. Αριστοτέλους, «Ηθικά Νικομάχεια», μτφ. 

Λυπουρλής Δ., τόμ. Ι,  εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 2006. & βλ. Αριστοτέλους, «Ηθικά Ευδύμεια», 1214b, 

μτφρ. Κυργιόπουλος Ν., εκδ. Γεωργιάδης, Αθήνα 2004. 
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σκοπού, ενός τέλους που το θέλουμε για το ίδιο και όλα τα άλλα για χάρη του.
205

 Και 

τούτο το μέγιστο τέλος όλων των όντων, δεν είναι άλλο, από το αγαθό.
206

 

Σύμφωνα με την αριστοτελική τελολογία, το υπέρτατο αγαθό ορίζεται ως 

εκείνο που επιλέγουμε χάριν του ιδίου (ἑαυτοῦ ἕνεκα ᾖ αἱρετόν), χάριν του οποίου 

επιλέγουμε καθετί άλλο (οὗ ἕνεκα ἄλλο αἱρούμεθα) και ως εκείνο που όλα τα έλλογα 

όντα επιθυμούν και τα άλογα, αν αποκτούσαν νου, θα επιθυμούσαν (οὗ ἐφίεται 

πάντα, ἢ πάντα τὰ αἴσθησιν ἔχοντα ἢ νοῦν ἢ εἰ λάβοι νοῦν, καὶ ὅσα ὁ νοῦς ἂν ἑκάστῳ 

ἀποδοίη, καὶ ὅσα ὁ περὶ ἕκαστον νοῦς ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ)
207

. 
 

Αν όμως, όλες οι επιστήμες έχουν ένα σκοπό και κατά συνέπεια επιδιώκουν 

κάποιο αγαθό, ποιά είναι η επιστήμη εκείνη, που ως τέλος της έχει το υπέρτατο 

αγαθό; Οι επιστήμες στην αριστοτελική σκέψη, όπως άλλωστε τα μέρη της ψυχής και 

τα πολιτεύματα, αξιολογούνται και ταξινομούνται ιεραρχικά. Στην ανώτερη θέση 
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 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1094a, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. Ι, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 2006. 
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(Διότι όλα τα ζώα και κινούν και κινούνται για κάποιον σκοπό, ώστε πέρας σ’ αυτά κάθε κινήσεως 
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διακρίνουν, αλλά διαφέρουν κατά τις διαφορές που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εργασίες μας. Η 

βούληση πάλι και ο θυμός και η επιθυμία είναι όλα ορέξεις, η δε προαίρεση μετέχει και της διανοίας 

και της ορέξεως· ώστε κινεί πρώτα το αντικείμενο της ορέξεως και της διανοίας. Όχι όμως το 

οποιοδήποτε αντικείμενο της διανοίας, αλλά ο σκοπός των αναφορικά με τις πράξεις πραγμάτων. Γι’ 

αυτό και αυτό που κινεί είναι ένα τέτοιο αγαθό, αλλά όχι το οποιοδήποτε καλό· εφόσον κάτι άλλο 

γίνεται εξαιτίας του και καθόσον αποτελεί τον σκοπό εκείνων που γίνονται για χατίρι ενός άλλου, υπ’ 

αυτές τις προϋποθέσεις κινεί. Θα πρέπει δε να θεωρήσουμε ως αγαθό τόσο εκείνο που φαίνεται όσο 

και το ευχάριστο· αφού κι αυτό φαίνεται ως τέτοιο) βλ. Αριστοτέλους, Άπαντα 20: Περί ζώων μορίων 

Δ, Περί ζώων κινήσεως, Περί πορείας ζώων, μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου, εκδ. Κάκτος, Αθήνα 

1993, στο: Περί ζώων κινήσεως, 700b. 
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αυτής της ιεραρχίας, βρίσκεται η πολιτική, η επιστήμη που ορίζει ποιές τέχνες πρέπει 

να καλλιεργηθούν σε μια πόλη, με ποιές θα πρέπει να καταπιαστεί έκαστος πολίτης 

αλλά και σε ποιο βαθμό.
208

 Το υπέρτατο αγαθό έτσι, είναι το τέλος της «κυριώτατης» 

πολιτικής επιστήμης και τούτο διότι, ο τελικός σκοπός της πολιτικής εμπεριέχει τους 

σκοπούς όλων των άλλων τεχνών. Ως εκ τούτου ο σκοπός της, συνιστά το ίδιο το 

ανθρώπινο αγαθό
209

.  

Εφόσον, το αγαθό κάθε πράγματος βρίσκεται μέσα στο ξεχωριστό έργο που 

αυτό επιτελεί, για να οριστεί το ανθρώπινο αγαθό, πρέπει πρωτύτερα να γνωριστεί το 

ανθρώπινο έργο
210

. Ο φιλόσοφος ορίζει  το έργο αυτό, ως ενέργεια ψυχής κατά λόγον 

και εν συνεχεία το αγαθό ως ενέργεια ψυχής που πραγματοποιείται κατ’ αρετή
211

. Το 

μέγιστο αγαθό λοιπόν για τον άνθρωπο, το πιο άξιο και ευχάριστο απ’ όλα τα αγαθά, 

εκείνο που είναι αυτάρκες και το επιλέγουμε γι’ αυτό το ίδιο, φαίνεται να συμπίπτει 

με το τέλος της πολιτικής και δεν άλλο από την ευδαιμονία, την κατ’ αρετή  ενέργεια 

της ψυχής
212

. Η ευδαιμονία επομένως, δεν είναι μια αδρανής κατάσταση, αλλά μια 

συνεχής ενέργεια που προϋποθέτει την αρετή και την εξάσκηση 
213

.  

Δύναται όμως, να είναι κανείς πραγματικά ευδαίμων ακόμη και όταν 

στερείται βασικά υλικά αγαθά ή μαστίζεται από κακοτυχία; Ο φιλόσοφος διατείνεται, 

πως η ευδαιμονία χρήζει της συνδρομής εξωτερικών αγαθών όπως η ευγενής 

καταγωγή, οι όμορφοι απόγονοι, ο πλούτος κ.α
214

. Τούτη η απόφανση του στοχαστή, 

ωστόσο, δεν προσκρούει στην αυτάρκη φύση του υπέρτατου αγαθού που ίδιος 

πρωτύτερα διέκρινε;   Αν όπως διατείνεται, ο ευδαίμων παραμένει πάντοτε ευδαίμων 
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πράττοντας ενάρετα ακόμη και όταν η τύχη δεν τον ευνοεί
215

,  γιατί τα εξωτερικά 

αγαθά κρίνονται  καθοριστικά για την κατάκτηση της ευδαιμονίας
216

; Η αντίφαση 

μεταξύ των δύο θέσεων του διανοητή είναι εμφανής. Επιστρέφοντας ωστόσο, στον 

ορισμό του υπέρτατου αγαθού και συγκεκριμένα στην δεύτερη προϋπόθεσή του, «οὗ 

ἕνεκα ἄλλο αἱρούμεθα»
217

, διακρίνουμε μια νέα ερμηνευτική προσέγγιση του 

ζητήματος. Αν η ευδαιμονία είναι το τέλος όλων των πράξεων και ενεργειών του 

ανθρώπου, αν κάθε αγαθό που επιθυμούμε να αποκτήσουμε είναι χάριν αυτής, τότε η 

στέρηση των μέσων για την απόκτηση των αναγκαίων για την επιβίωση εξωτερικών 

ή σωματικών αγαθών, δεν εμποδίζει έστω και προσωρινά την κατάκτησή της; Υπό 

αυτό το πρίσμα, η προσέγγιση της ευδαιμονίας προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων 

τουλάχιστον εξωτερικών αγαθών, παρ’ όλα αυτά, αυτή καθαυτή η έννοια στην 

τελείωσή της εμπερικλείει όλα τα υπόλοιπα αγαθά κατά τέτοιο τρόπο που καθίσταται 

αυτάρκης. 

 Πότε όμως κάποιος είναι πραγματικά ευδαίμων; Η απόφανση του φιλοσόφου 

είναι ρητή. Μόνο όταν η ψυχή ενεργεί σύμφωνα με την αρετή, ο άνθρωπος δύναται 

να χαρακτηριστεί ευδαίμων
218

. Για κατανοηθεί τούτος ο ορισμός, πρέπει πρωτίστως 

να ερευνηθεί η έννοια της «αρετής».  

 Ο Αριστοτέλης, ορίζει την αρετή ως «ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ 

πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ὧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν» (μια προαιρετική συνήθεια 

της ψυχής σχετική με την εκλογή που βρίσκεται στο μέσον προς εμάς και 

προσδιορίζεται από το λόγο και τον τρόπο , τον οποίο ο φρόνιμος θα μπορούσε να 
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 «χάριν του οποίου επιλέγουμε καθετί άλλο» βλ. Αριστοτέλους, Ρητορική, 1362b, μτφ. Λυπουρλής 
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ορίσει)
219

. Εστιάζοντας την μελέτη μας στο πρώτο σκέλος του ορισμού, δεν 

μπορούμε παρά να διερωτηθούμε. Είναι η αρετή μια συνήθεια ολόκληρης της ψυχής 

ή κάποιου μόνο μέρους της
220

; 

Σ’ αντίθεση με τον Πλάτωνα
221

, ο Αριστοτέλης διαιρεί την ανθρώπινη ψυχή 

σε δύο και έπειτα σε τέσσερα μέρη
222

. Ο πρώτος διαχωρισμός είναι εκείνος μεταξύ 

του «έλλογου» και «άλογου» μέρους της. Το «άλογο» με τη σειρά του διαιρείται στο 

«φυτικόν» που ευθύνεται για την θρέψη και σίτιση και το «επιθυμητικόν και ὃλως 

ὀρεκτικόν» που επιθυμεί την ηδονή και την απόλαυση, δύναται όμως να υπακούσει 

στο λόγο και να πειθαρχήσει. Αντίστοιχα, το «έλλογο» μέρος της ψυχής, διαχωρίζεται 

στο «κυρίως λόγον ἔχον », εκείνο δηλαδή που κατέχει το λόγο και σκέπτεται και σ’ 

εκείνο που υπακούει και εκτελεί τον λόγο (ἐν αὑτῷ λόγον ἔχον).   

Αφού λοιπόν η αρετή είναι μια συνήθεια της ψυχής ορισμένη από το «λόγο» 

που ένας φρόνιμος θα μπορούσε να ορίσει, δεν συνάγεται λογικά πως η αρετή 

σχετίζεται αποκλειστικά με το «έλλογο» μέρος της ψυχής και συγκεκριμένα με το 

«κυρίως λόγον ἔχον», εκείνο που δύναται αυτοβούλως να σκέπτεται; Παρά την 

υπονοούμενη συσχέτιση της αρετής με την διάνοια, ο στοχαστής θα πραγματοποιήσει 

εν συνεχεία διάκριση των αρετών σε «διανοητικές» και «ηθικές» κατ’ αναλογία με τη 
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Σ. Ι. Χριστοδούλου, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα  2003. & Αριστοτέλους, Μετά τα φυσικά, 980b26, μτφρ., 
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διαίρεση της ψυχής
223

. Ως «διανοητικές» έτσι, θα ορίσει τις αρετές του έλλογου 

μέρους της ψυχής που κατακτώνται μέσω της αγωγής και της διδασκαλίας, ενώ ως 

«ηθικές» εκείνες του άλογου μέρους της που αποκτώνται μέσου του εθισμού
224

. Η 

συνηγορία του φιλοσόφου υπέρ της αξιολογικής υπεροχής των διανοητικών αρετών, 

προοικονομεί μια νέα ερμηνευτική προσέγγιση του προγενέστερου συλλογισμού του. 

Η μέγιστη αρετή, υπό αυτήν την οπτική, δεν θα μπορούσε παρά να σχετίζεται με το 

ανώτερο λόγον ἔχον μέρος της ανθρώπινης ψυχής. Και σε τούτη την ύψιστη αρετή  

πιθανότατα αναφέρεται ο ορισμός του φιλοσόφου. 

Με ποιο τρόπο όμως, η κατάκτηση της αρετής καθίσταται δυνατή; Είναι η 

αρετή μια εκ φύσεως δοθείσα εις ημάς δυνατότητα που μέσω του εθισμού 

μετουσιώνεται σε ικανότητα όπως ισχυριζόταν ο Πλάτων, ή απλώς μια επίκτητη 

συνήθεια; Η θέση του διανοητή, αναφορικά με την εκ φύσεως προέλευση των 

αρετών, φαίνεται να συγκλίνει με την αντίστοιχη πλατωνική. Κατά τον Αριστοτέλη, 

«οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε όμως και είναι αντίθετη προς τη 

φύση μας η γένεσή τους: η φύση μάς έκανε επιδεκτικούς στις αρετές, τέλειοι όμως σ᾽ 

αυτές γινόμαστε με τη διαδικασία του έθους»
225

. Αν ωστόσο η αρετή αποκτάται μέσω 

της συχνής πραγματοποίησης ενάρετων πράξεων (ή μέσω της διδασκαλίας στην 

περίπτωση των διανοητικών αρετών), δεν οδηγούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο; Στην 

περίπτωση παραδείγματος χάριν της αρετής της δικαιοσύνης, κάποιος φαίνεται να 

γίνεται δίκαιος πράττοντας δίκαιες πράξεις. Δεν προϋποτίθεται ωστόσο πως είναι ήδη 

δίκαιος ώστε να πράττει δίκαια; Η πραγματοποίηση ενάρετων πράξεων κατά τον 

Αριστοτέλη, δεν συνεπάγεται αναγκαστικά πως ο πράττων είναι ενάρετος. Για να 
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ονομαστεί κάποιος ενάρετος  θα πρέπει να ελεγχθούν τρείς βασικές προϋποθέσεις, 

«πρώτα αν ενεργεί έχοντας ακριβή γνώση· έπειτα αν οι πράξεις του είναι αποτέλεσμα 

προαίρεσης, προαίρεσης μάλιστα γι᾽ αυτές καθεαυτές τις πράξεις· τρίτον αν στον 

τρόπο με τον οποίο ενεργεί εμμένει σταθερά και αμετάβλητα.»
226

 

Η έννοια της προαίρεσης διανοίγει ένα νέο ορίζοντα προβληματισμού 

αναφορικά με την βούληση του ανθρώπου. Σ’ αντιδιαστολή με την πλατωνική 

θεώρηση της βούλησης, που βασίζεται στην παραδοχή πως όλοι οι άνθρωποι 

επιθυμούν το αγαθό και ως εκ τούτου η βούλησή τους ρέπει ως επί το πλείστον προς 

αυτό
227

, ο Αριστοτέλης ισχυρίζεται πως η βούλησή έχει ως τέλος της το αγαθό, τέλος 

προς το οποίο όμως δεν τείνουν πάντοτε οι πράξεις μας
228

. Και τούτο διότι, η 

κατανόηση του αγαθού υπάγεται στην ερμηνεία του εκάστοτε ανθρώπου. Μόνο ο 

σπουδαίος, ενάρετος ανήρ δύναται «να βλέπει τα πράγματα όπως πράγματι είναι, σαν 

να είναι ο κανόνας και το μέτρο τους»
229

 και να επιθυμεί το πραγματικό και όχι το επί 

μέρους αγαθό. Η προαίρεση συνεπώς, ορισμένη ως « βουλευτικὴ ὄρεξις τῶν ἐφ᾽ 

ἡμῖν»
230

 (επιθυμία ύστερα από σκέψη και διαβούλευση πραγμάτων που εμπίπτουν 

στη δική μας δύναμη), εισάγει την έννοια της ευθύνης των πράξεών μας. Η 

πλατωνική ρήση «οὐδεὶς ἑκὼν κακός»
231

 έρχεται σε ρήξη συνεπώς, με την 

αριστοτελική θέση υπέρ της εκούσιας καλοσύνης και κακίας
232

. Για τον φιλόσοφο, οι 
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 «πρῶτον μὲν ἐὰν εἰδώς, ἔπειτ᾽ ἐὰν προαιρούμενος, καὶ προαιρούμενος δι᾽ αὐτά, τὸ δὲ τρίτον ἐὰν καὶ 

βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως ἔχων πράττῃ.» βλ. στο ίδιο, 1105a 33-35. 
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 βλ. Πλάτωνος, Γοργίας, 499e, εισαγ., μτφρ., σχόλια Στ. Τζουμελέας, εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος Αθήνα 

1990. 
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 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1113a15-25, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. Ι, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 

2006. 
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 «τῷ τἀληθὲς ἐν ἑκάστοις ὁρᾶν, ὥσπερ κανὼν καὶ μέτρον αὐτῶν ὤν»  βλ. στο ίδιο, 1113a33. 
230 βλ. στο ίδιο, 1113a11. 
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 «κανείς δεν είναι με τη θέλησή του κακός» βλ. Πλάτωνος, Πρωταγόρας, 358d, μτφρ., επιμ. Η.Σ. 

Σπυρόπουλος, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 2009. 
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 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1113b14-19, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. Ι, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 

2006. 
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ανθρώπινες πράξεις είναι σύμφωνες με την προαίρεση του ανθρώπου και εκούσιες
233

. 

Ακόμη και για την άγνοιά του, τον βασικό παράγοντα απομάκρυνσης από το αγαθό, 

υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο πράττων
234

.   

Όπως στον Πλάτωνα έτσι και στον Αριστοτέλη, η ανθρώπινη βούληση δεν 

είναι ελεύθερη, αλλά υποταγμένη σε αιτιοκρατικές αρχές. Παρότι ο Σταγειρίτης 

κατορθώνει να αναδείξει την ευθύνη του κάθε ανθρώπου για τις επιλογές και τις 

πράξεις του και αναγνωρίζει την δυνατότητα εκούσιας παρέκκλισης από την πορεία 

προς το αγαθό, αδυνατεί να ξεφύγει από την τελεολογική θεώρηση του αγαθού που 

θέτει την πεπρωμένη λογική ενέργειας ως κινητήριο δύναμη της ανθρώπινης 

βούλησης. Η ελευθερία ως ενυπόστατο στοιχείο του ανθρώπινου «είναι», χωρίς το 

οποίο δεν μπορεί να καταξιωθεί καμία πράξη, απουσιάζει (ή ορθότερα δεν έχει 

γνωριστεί) από τον στοχασμό του φιλοσόφου. 

 Εκείνο που εντούτοις, δεν έχει ως τώρα διερευνηθεί είναι κατά πόσον η 

αρετή είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους. Μέσα στον ορισμό της αρετής ως 

«μεσότητας» των δύο άκρων της υπερβολής και της έλλειψης
235

, δυνάμεθα να 

εντοπίσουμε την έννοια της «ισότητας». Τούτη η ισότητα ωστόσο, θα ήταν καθαρά 

αριθμητική, θα αναζητούσε απλά το αριθμητικό μέσον (ίσο) δίχως την φράση «πρὸς 

ἡμᾶς». Η προσθήκη της προαναφερθείσας φράσης, οδηγεί στην συμπλοκή της 

έννοιας  της «μεσότητας» και κατά συνέπεια της «αρετής» με την «γεωμετρική 

αναλογία»
236

. Έτσι η αρετή της σωφροσύνης παραδείγματος χάριν, δεν είναι το 
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 βλ. στο ίδιο, 1113b3-5. 
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 βλ. στο ίδιο, 1113b30-35. 
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 βλ. στο ίδιο, 1103a14–1107a26. 
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 Οι τρείς όροι «ἰσότης», «μεσότης» και «ἀναλογία» χρησιμοποιούνται αδιακρίτως ως ταυτόσημοι 

στο αριστοτελικό και πλατωνικό  corpus. Ο φιλόσοφος διακρίνει την ισότητα σε αριθμητική και 

γεωμετρική αναλογία. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τον όρο «γεωμετρική αναλογία» για να ορίσει 

εκείνο που ο Πλάτωνας αποκαλούσε «αναλογική ισότητα» και αντίστοιχα «αριθμητική αναλογία» για 

εκείνο που αποκαλούσε «αριθμητική ισότητα». βλ. βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1131b11-13. 
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ακριβές αριθμητικό μέσο μεταξύ της ακολασίας και της αναισθησίας, αλλά το μέσον 

αυτών των δύο άκρων σε σχέση με εμάς. Αντιστοίχως και κάθε άλλη αρετή.   

Έπειτα από την διερεύνηση βασικών όρων και εννοιών της αριστοτελικής 

φιλοσοφίας, που όπως θα δούμε στη συνέχεια συνδέονται άρρηκτα με την έννοια της 

«δικαιοσύνης», σκόπιμο θα ήταν να εισαχθούμε στον περί δικαιοσύνης 

προβληματισμό, όπως αυτός εκτυλίσσεται στο πέμπτο βιβλίο των Ηθικών 

Νικομαχείων.  

 Ξεκινώντας τον συλλογισμό του, ο φιλόσοφος, προβαίνει εξ’ αρχής στην 

κατάταξη της δικαιοσύνης στις ηθικές αρετές. Ως ηθική αρετή συνεπώς, η δικαιοσύνη 

αποτελεί μεσότητα μεταξύ δύο άκρων
237

 και έξη που κάνει τον άνθρωπο να θέλει να 

πράττει το δίκαιο, χάριν της οποίας πράττει το δίκαιο και χάρη στην οποία επιθυμεί 

ό,τι είναι δίκαιο
238

. Για να μπορέσουμε ωστόσο να εντοπίσουμε τι είδους μεσότητα 

είναι η δικαιοσύνη και ποιών άκρων είναι το μέσον, πρέπει πρωτίστως να 

ανιχνεύσουμε τις πράξεις μέσα στις οποίες εμφανίζεται, αντιπαραβάλλοντάς τες με 

εκείνες της αντίθετης έξης, της αδικίας. 

Η έννοια της δικαιοσύνης εμφανίζεται άλλοτε ταυτόσημη μ’ εκείνη του 

δικαίου και άλλοτε αυτοτελής και υπερέχουσα αυτού. Και τούτο συμβαίνει διότι, οι 

έννοιες «δικαιοσύνη» και «αδικία» επιδέχονται ποικίλες σημασιοδοτήσεις. Άδικος 

έτσι, συνηθίζεται να ορίζεται τόσο εκείνος που παραβαίνει τους νόμους της πόλης, 

όσο και εκείνος που πλεονεκτεί εις βάρος των άλλων. Ενώ αντίστοιχα, δίκαιος, 

                                                                                                                                                                      
και 1132a 1-2, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 2006. & Πλάτωνος, Γοργίας, 508a6, 

εισαγ., μτφρ., σχόλια Στ. Τζουμελέας, εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1990.  
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 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1129a1-7, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 

2006. 
238

 βλ. στο ίδιο, 1129a8-9. 
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εκείνος που  σέβεται το νόμο αλλά και εκείνος που επιδιώκει την ίση κατανομή των 

αγαθών
239

. 

Αυτό συνεπάγεται όμως, πως το δίκαιο και το νόμιμο ταυτίζονται στην σκέψη 

του στοχαστή; Ως ηθική αρετή, η δικαιοσύνη, όπως πρωτύτερα αναφέραμε, είναι 

«ἕξις προαιρετική». Κάθε δίκαιη πράξη κατά συνέπεια, είναι εκούσια και συνειδητή 

επιλογή του πράττοντος. Αντίθετα, ο νόμος ως το υφιστάμενο σε μια κοινωνία ἔθος, 

διακρίνεται για τον ανελαστικό και υποχρεωτικό του χαρακτήρα
240

. Σκοπός του, 

σύμφωνα με τον διανοητή, είναι το κοινό συμφέρον όλων των πολιτών ή των αρίστων 

ή όσων έχουν την εξουσία με κριτήριο την αρετή
241

. Ως φύλακας της ευδαιμονίας, 

συνεπώς, ο νόμος δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί δίκαιος,  δίχως όμως αυτό να 

σημαίνει, πως όλοι οι νόμοι είναι εξ’ ορισμού δίκαιοι. Ο ίδιος ο φιλόσοφος άλλωστε, 

εισάγει την αρχή της επιείκειας σύμφωνα με την οποία η διόρθωση του νόμου 

κρίνεται αναγκαία όπου εκείνος παρουσιάζει κενά λόγω του γενικού ή καθολικού 

χαρακτήρα του
242

. Θα μπορούσαμε συνεπώς να αποφανθούμε πως το δίκαιο υπερέχει 

αξιολογικά από το νόμιμο, δίχως αυτό να σημαίνει πως ο νόμος στον αριστοτελικό 

στοχασμό δεν τείνει να συγκλίνει στην ανώτερη μορφή του με το δίκαιο.  

Στους διττούς ορισμούς του δίκαιου και άδικου ανδρός, διαφαίνεται η 

διάκριση μεταξύ του θετικού δικαίου (το σύνολο των νόμων του πόλης) και της  

ισότητας.  Η ταύτιση της αδικίας με την ανισότητα και της δικαιοσύνης με την 

ισότητα, γεννά πολλά και ουσιώδη ερωτήματα. Τι είναι εκείνο που καθιστά τον άδικο 
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  «δοκεῖ δὴ ὅ τε παράνομος ἄδικος εἶναι καὶ ὁ πλεονέκτης καὶ ἄνισος, ὥστε δῆλον ὅτι καὶ [ὁ] δίκαιος 

ἔσται ὅ τε νόμιμος καὶ ὁ ἴσος. τὸ μὲν δίκαιον ἄρα τὸ νόμιμον καὶ τὸ ἴσον» (Κατά την κοινή λοιπόν 

αντίληψη άδικος είναι και ο άνθρωπος που παραβαίνει τον νόμο, αλλά και ο πλεονέκτης, που 

περιφρονεί το ισομοίρασμα των αγαθών. Γίνεται έτσι φανερό ότι δίκαιος θα είναι ο άνθρωπος που 

σέβεται τον νόμο και το ισομοίρασμα των αγαθών.) βλ. στο ίδιο, 1129a33-34 
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 βλ. Αριστοτέλους, Πολιτικά , 1257b11, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ν. Παρίσης, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 

1975. 
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 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1129b14-16, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 

2006. 
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 βλ. στο ίδιο, 1137b26-27. 
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άνισο; Σε ποιό είδος ισότητας αναφέρεται ο στοχαστής; Και κυρίως ως προς ποιόν 

είναι άνισος ο άδικος; Το ίσον, καθώς προείπαμε, είναι το μέσον της υπερβολής και 

της έλλειψης, στις οποίες εντάσσονται το «μέγα», το «μικρό» και τα αντίστοιχα
243

. Το 

ίσον λοιπόν, είναι στο μέσον του μεγάλου και του μικρού, χωρίς ωστόσο να 

συνεπάγεται πως ό,τι δεν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από κάτι είναι αναγκαστικά 

ίσο
244

. Το ένα βρίσκεται σ’ αντιδιαστολή με τα πολλά, με τον ίδιο τρόπο που το ίσο 

βρίσκεται σ’ αντιδιαστολή με το μεγάλο και το μικρό
245

. Το ίσο συνεπώς είναι το ένα, 

το πρώτο, το πεπερασμένο, το αγαθό, ενώ το άνισο είναι το πλήθος, το άπειρο και το 

κακό
246

. Από τον παραπάνω συλλογισμό συνάγεται πως ο άδικος είναι κατ’ ανάγκην 

άνισος και ο δίκαιος κατ’ ανάγκην ίσος. Η πλεονεξία, ως χαρακτηριστικό γνώρισμα 

του αδίκου, ισχυροποιεί την προλεχθείσα θέση, χωρίς ωστόσο να αποτελεί αναγκαία 

συνθήκη για τον χαρακτηρισμό μιας πράξης ως άδικης, καθώς σύμφωνα με το 

Σταγειρίτη, δύναται κανείς να αδικεί δίχως να πλεονεκτεί
247

. Ο άδικος έτσι, είναι 

πλεονέκτης σε σχέση με τα αγαθά από τα οποία εξαρτώνται η ευτυχία ή ατυχία, όχι 

μόνον διότι επιλέγει για τον εαυτό του όσα περισσότερα αγαθά μπορεί απ’ εκείνα που 

δεν αξίζει να κατέχει, αλλά και επειδή επιλέγει τα λιγότερα δυνατά κακά
248

. Η αδικία 

συνεπώς είναι συνυφασμένη με την ανισότητα και η δικαιοσύνη με την ισότητα. Και 

συγκεκριμένα με μια ισότητα κατ’ αναλογίαν που συνυπολογίζει την αξία του 

εκάστοτε ανθρώπου για την απόδοση του ίσου
249

. 
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 βλ. Αριστοτέλους, Μετά τα φυσικά, Α 992b3-7, μτφρ., σχόλια Κυργιόπουλος Ν., εκδ. Γεωργιάδης, 

Αθήνα 2002. 
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 βλ. στο ίδιο, 1056a5-25.  
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 βλ. στο ίδιο, 1055b30-33. 
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 βλ. στο ίδιο, 1092a28-b3. 
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 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1130a14-25, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 

2006. 
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 βλ. στο ίδιο, 1129b2-11. 
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 βλ. στο ίδιο, 1131a24 και 1163b11-20 και 1164b8. 
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Το ερώτημα που αναμένει ακόμη να απαντηθεί, είναι το ως προς ποιόν είναι 

κανείς άδικος ή δίκαιος. Στην προσπάθειά του να απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα, 

ο Αριστοτέλης ορίζει την δικαιοσύνη ως «ἀρετὴ τελεία, ἀλλ' οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ πρὸς 

ἕτερον».
250

 Ως «τέλεια» και «κρατίστη», η δικαιοσύνη, υπερτερεί των  επιμέρους 

αρετών, συγκεντρώνει μέσα της όλες τις άλλες αρετές. Τόσο ο προαναφερθείς 

ορισμός της αρετής έτσι, όσο και εκείνος του ανθρώπινου αγαθού, δεν θα στερούνταν 

το νόημά τους, εάν ο όρος «αρετή» αντικαθίστατο από την έννοια της «δικαιοσύνης». 

Η ευδαιμονία συνεπώς, το μέγιστο ανθρώπινο αγαθό, δύναται να οριστεί ως «κατά 

δικαιοσύνη ενέργεια της ψυχής». Εφόσον ωστόσο, η ευδαιμονία είναι και το τέλος 

της «κυριώτατης» πολιτικής επιστήμης, δεν συνεπάγεται πως η δικαιοσύνη εκτός από 

αρετή της ανθρώπινης ψυχής είναι και αρετή της κοινωνίας και της πόλης; Η ύπαρξη 

του «άλλου», του κοινωνού, του άρχοντα, του πολίτη κρίνεται έτσι καθοριστική για 

την ύπαρξη της ίδιας της δικαιοσύνης. 

Τι είναι εκείνο όμως, που κάνει τη δικαιοσύνη να υπερέχει αξιολογικά από τις 

υπόλοιπες αρετές, να τις εμπερικλείει όλες μες στους κόλπους της και να λάμπει με 

ένα αξιοθαύμαστο φως που δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε μ’ εκείνο του φωτεινότερου 

άστρου της αυγής; Είναι η σχέση της δικαιοσύνης με τον «άλλο», η ετερολογική 

διάστασή της, που την χρίζει υπερέχουσα και «κρατίστη» όλων των άλλων αρετών. 

Σ’ αυτόν τον «άλλο» ανήκει, κατά τον Αριστοτέλη, η δικαιοσύνη και όχι σ’ εκείνον 

που την ασκεί. Στο δικό του συμφέρον αποσκοπεί η δίκαιη πράξη, δίχως αυτό να 

σημαίνει πως η δικαιοπραγία είναι ασύμφορη ή άδικη για τον πράττοντα. Ως 

«αλλότριο αγαθό», η δικαιοσύνη ξεπερνά τα στενά όρια της πλατωνικής οικειότητας, 

εμβαπτιζόμενη την έννοια της ανιδιοτελούς προσφοράς. Η απονομή δικαιοσύνης 

συνεπώς, είναι η εθελούσια και συνειδητή πράξη που αποσκοπεί στην ωφέλεια του 
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 «τέλεια αρετή, αλλά όχι απλώς αλλά προς τον άλλο» βλ. στο ίδιο, 1129b25-27. 
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αποδέκτη. Μια τέτοια πράξη, ωστόσο, προϋποθέτει γενναιοδωρία, τόλμη και 

ανιδιοτέλεια. Πρωτίστως ωστόσο, προϋποθέτει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ του 

εκάστοτε εαυτού και του άλλου. Μιας σχέσης που δεν εξαντλείται τους όρους 

συγκρότησης της σχέσης στην ίδια τη σχέση. 

«Η δικαιοσύνη είναι τέλεια αρετή, επειδή αποτελεί άσκηση/εφαρμογή της 

τέλειας αρετής· και είναι τέλεια, γιατί ο άνθρωπος που έχει αυτήν την αρετή μπορεί 

να τη χρησιμοποιήσει και στη σχέση του με άλλους ανθρώπους, όχι λοιπόν μόνο για 

τον εαυτό του. Πολλοί, πράγματι, άνθρωποι, ενώ μπορούν να κάνουν χρήση της 

αρετής όταν πρόκειται για πράγματα που έχουν σχέση με τους ίδιους, δεν μπορούν να 

κάνουν χρήση της στη σχέση τους με τους άλλους.  Αυτός είναι ο λόγος που όλοι οι 

άνθρωποι θεωρούν σωστή τη ρήση του Βίαντα, ότι «το αξίωμα θα δείξει τον 

άνθρωπο»· γιατί ο άρχοντας έχει, βέβαια, να κάνει με τους άλλους και είναι μέλος 

μιας κοινωνίας. Για τον ίδιο αυτό λόγο η δικαιοσύνη θεωρείται —μόνη αυτή από 

όλες τις αρετές— «κάποιου άλλου αγαθό», επειδή έχει να κάνει με τον άλλον· γιατί 

κάνει ό,τι είναι ωφέλιμο σε κάποιον άλλον, άρχοντα ή συμπολίτη. Ο χείριστος 

επομένως άνθρωπος είναι αυτός που ασκεί την κακία του σε βάρος του εαυτού του 

και των φίλων του, ενώ ο καλύτερος άνθρωπος είναι αυτός που ασκεί την αρετή του 

όχι προς όφελος του εαυτού του αλλά προς όφελος του άλλου· γιατί αυτό είναι ένα 

δύσκολο έργο.»
251
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 «αὕτη μὲν οὖν ἡ δικαιοσύνη ἀρετὴ μέν ἐστι τελεία, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ πρὸς ἕτερον. καὶ διὰ 

τοῦτο πολλάκις κρατίστη τῶν ἀρετῶν εἶναι δοκεῖ ἡ δικαιοσύνη, καὶ οὔθ᾽ ἕσπερος οὔθ᾽ ἑῷος οὕτω 

θαυμαστός· καὶ παροιμιαζόμενοί φαμεν «ἐν δὲ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ᾽ ἀρετὴ ἔνι.» καὶ τελεία 

μάλιστα ἀρετή, ὅτι τῆς τελείας ἀρετῆς χρῆσίς ἐστιν. τελεία δ᾽ ἐστίν, ὅτι ὁ ἔχων αὐτὴν καὶ πρὸς ἕτερον 

δύναται τῇ ἀρετῇ χρῆσθαι, ἀλλ᾽ οὐ μόνον καθ᾽ αὑτόν· πολλοὶ γὰρ ἐν μὲν τοῖς οἰκείοις τῇ ἀρετῇ 

δύνανται χρῆσθαι, ἐν δὲ τοῖς πρὸς ἕτερον ἀδυνατοῦσιν.  καὶ διὰ τοῦτο εὖ δοκεῖ ἔχειν τὸ τοῦ Βίαντος, 

ὅτι ἀρχὴ ἄνδρα δείξει· πρὸς ἕτερον γὰρ καὶ ἐν κοινωνίᾳ ἤδη ὁ ἄρχων. διὰ δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ 

ἀλλότριον ἀγαθὸν δοκεῖ εἶναι ἡ δικαιοσύνη μόνη τῶν ἀρετῶν, ὅτι πρὸς ἕτερόν ἐστιν· ἄλλῳ γὰρ τὰ 

συμφέροντα πράττει, ἢ ἄρχοντι ἢ κοινωνῷ. κάκιστος μὲν οὖν ὁ καὶ πρὸς αὑτὸν καὶ πρὸς τοὺς φίλους 
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  Στην κατάταξη της δικαιοσύνης στα αγαθά «δι’ έτερον» φανερώνεται η 

άρρηκτη σχέση της ετερότητας με τη δικαιοσύνη. Ο μεγάλος στοχαστής, κατορθώνει 

να αναδείξει την έννοια του «ετέρου» ως μια έννοια διαστολής και όχι αντιδιαστολής 

προς τον «εαυτό». Ο «άλλος» έτσι, είναι η αναφορική συνιστώσα της δικαιοσύνης, 

αλλά και η υπαρκτική προϋπόθεσή της. Η υπέρβαση του οικείου και η ανάδυση του 

δικαίου στον τόπο του άλλου, δεν συντελείται τυχαία στον Αριστοτέλη. Ο ίδιος 

φαίνεται να γνωρίζει πως ελλείψει του «ετέρου», ο «εαυτός» και η «δικαιοσύνη», δεν 

μπορούν να διασωθούν από τον εκπεσμό σε μια κενή περιεχομένου 

αυτοαναφορικότητα. 

 Πως κατανοείται όμως η έννοια του «ετέρου» από την αριστοτελική σκέψη; 

Και ποιά η σχέση του εαυτού και του άλλου; Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, οι άνθρωποι 

είναι ίσοι ως προς τη φύση τους, διαφορετικοί όμως ως προς το είδος και ως εκ 

τούτου ανόμοιοι μεταξύ τους
252

. Η σύγκλιση μεταξύ της ειδητικής πλατωνικής 

φιλοσοφίας και της αριστοτελικής σκέψης είναι εμφανής
253

. Όπως ο Πλάτων έτσι και 

ο Αριστοτέλης, επιχειρεί να διακρίνει τις ποιοτικές και αξιακές διαφορές του κάθε 

ανθρώπου μέσα από το πρίσμα των «ειδών». Ο τρόπος ύπαρξης του ετέρου έτσι, 

λαμβάνει τη μορφή του γένους. «Είναι μια ειδολογική καθολικότητα που επισημαίνει 

τον τρόπο σχέσης και χωρισμού των γενών μεταξύ τους.»
254

 Τα γένη ωστόσο, 

αδυνατούν να εκφράσουν την μοναδικότητα και την διακριτή αυτοτέλεια του 

συγκεκριμένου προσωπικού «άλλου». Ο «έτερος» έτσι, παραμένει ανεξερεύνητος 

στην ολότητά του, ανελεύθερος και υπαγώγιμος. Ακόμη και στην περίπτωση της 

                                                                                                                                                                      
χρώμενος τῇ μοχθηρίᾳ, ἄριστος δ᾽ οὐχ ὁ πρὸς αὑτὸν τῇ ἀρετῇ ἀλλὰ πρὸς ἕτερον· τοῦτο γὰρ ἔργον 

χαλεπόν.» βλ. στο ίδιο, 1129b27-1130a9 
252

 βλ. Αριστοτέλους, Πολιτικά, 1261a22, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ν. Παρίσης, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 

1975. 
253

 βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 370a-b, τόμ.Ι , εισαγ., μτφρ., σχόλια Ιωάννης Γρυπάρης, εκδ. 

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1990. 
254

 βλ. Αναστασιάδη, Π., Η ετερότητα και η επίκληση του Ξένου, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 

2011, σελ. 229. 
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τέλειας φιλίας, της πιο γνήσιας μορφής δικαιοσύνης
255

, ο «φίλος», παρότι οικείος και 

επώνυμος, στερείται την ενική του υπόσταση και το αυτεξούσιό του. Η θεώρηση του 

«άλλου» ως αναδιπλασιασμού του «εαυτού» μου, όπως προκύπτει από τον  

αριστοτελικό ορισμό: «ἔστι γὰρ ὁ φίλος ἄλλος αὐτός»
256

, όχι μόνο αδυνατεί να 

εντοπίσει την ιδιοσυστασία και διακριτή αυτοτέλεια του άλλου , αλλά επί της ουσίας 

του στερεί τον ίδιο του τον εαυτό. Στην αριστοτελική σκέψη εν κατακλείδι, ο 

«έτερος» δεν συλλαμβάνεται ως ένας συγκεκριμένος προσωπικός «άλλος», αλλά ως ο 

«συμπολίτης», ο «άρχων», ο «κοινωνός»
257

.   

Είναι όμως η δικαιοσύνη ένα αγαθό μόνο δι’ έτερον; Ο χαρακτηρισμός της 

δικαιοσύνης ως «αλλότριο» αγαθό, δεν συνεπάγεται την οικεία βλάβη ή ζημία. 

Αποδίδοντας στον «άλλο» περισσότερα απ’ ότι στον «εαυτό» σου, δεν αδικείς ούτε 

τον «άλλο» ούτε τον «εαυτό» σου. Και τούτο διότι, μπορεί κανείς να λαμβάνει 

λιγότερα αγαθά επιδιώκοντας το αλλότριο και όχι οικείο συμφέρον, πλεονεκτεί 

ωστόσο στην αρετή και τη φήμη. Η δικαιοσύνη υπό αυτό το πρίσμα, δεν έχει εγωτικό 

ή ατομοκρατικό χαρακτήρα. Είναι ένα αγαθό πρωτίστως αλλότριο και δευτερευόντως 

οικείο. Η μέγιστη αδικία και κακία λοιπόν, δεν είναι η προξένηση βλάβης στον άλλο, 

αλλά στον ίδιο τον εαυτό και τον οικείο. Και μέγιστη καλοσύνη και δικαιοσύνη η 

άσκηση της αρετής προς όφελος του «άλλου». « Ο χείριστος επομένως άνθρωπος 

είναι αυτός που ασκεί την κακία του σε βάρος του εαυτού του και των φίλων του, ενώ 

                                                           
255

 «καὶ φίλων μὲν ὄντων οὐδὲν δεῖ δικαιοσύνης, δίκαιοι δ᾽ ὄντες προσδέονται φιλίας, καὶ τῶν δικαίων 

τὸ μάλιστα φιλικὸν εἶναι δοκεῖ.» (Αν οι άνθρωποι είναι φίλοι μεταξύ τους, δεν την έχουν ανάγκη τη 

δικαιοσύνη, ενώ αν είναι δίκαιοι, χρειάζονται επιπλέον και τη φιλία, και η πιο γνήσια μορφή 

δικαιοσύνης θεωρείται πως έχει όλα τα χαρακτηριστικά της φιλίας) βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά 

Νικομάχεια, 1155a 25-27, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 2006. 
256

«φίλος είναι ο άλλος μου εαυτός» βλ. στο ίδιο, 1166a32-33. 
257

 « πρὸς ἕτερον γὰρ καὶ ἐν κοινωνίᾳ ἤδη ὁ ἄρχων»( γιατί ο άρχοντας έχει, βέβαια, να κάνει με τους 

άλλους και είναι μέλος μιας κοινωνίας), «ἄλλῳ γὰρ τὰ συμφέροντα πράττει, ἢ ἄρχοντι ἢ κοινωνῷ»( 
γιατί κάνει ό,τι είναι ωφέλιμο σε κάποιον άλλον, άρχοντα ή συμπολίτη.) βλ. στο ίδιο, 1130a2 & 

1130a5 
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ο καλύτερος άνθρωπος είναι αυτός που ασκεί την αρετή του όχι προς όφελος του 

εαυτού του αλλά προς όφελος του άλλου· γιατί αυτό είναι ένα δύσκολο έργο.»
258

 

Σ’ αντίθεση με τον Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης θέτει τον «έτερο» και όχι τον 

«εαυτό» στο επίκεντρο της δικαιοσύνης. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί συνεπώς, 

πως η δικαιοσύνη, που ορίστηκε ως αυτοπραγία στον Πλάτωνα, λαμβάνει εδώ την 

έννοια της «ετεροπραγίας». Εκείνο που ωστόσο, κανείς από τους δύο φιλόσοφους, 

δεν κατορθώνει να διαγνώσει, είναι πως «ο καθ’ έκαστον εαυτός, αν και μη 

αναγώγιμος στο(ν) άλλο, είναι ως προς την υπαρκτική του υπόσταση, άρρηκτα 

συνημμένος το(ν) άλλο ˙ δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς τον άλλο. Και τ’ ανάπαλιν: ο 

άλλος χωρίς τον καθέκαστον εαυτό.»
259

 Και ως εκ τούτου, η δικαιοσύνη ως τρόπος 

συγκρότησης σχέσεων κοινωνίας μεταξύ του «εαυτού» και του «άλλου», διακρίνεται 

για την ιδιάζουσα διπλοδομή της, είναι δηλαδή ένα αγαθό τόσο «δι’ εαυτόν» όσο και 

«δι’ έτερον». 

Στην ιλιγγιώδη σκέψη του Σταγειρίτη ωστόσο, η δικαιοσύνη αρνείται να 

εξισωθεί με τη θεσμική εφαρμογή του δικαίου. Ως απροϋπόθετη προϋπόθεση της 

ύπαρξης των θεσμών δικαίου, η «τέλεια» δικαιοσύνη, υπερέχει αξιολογικά αυτών. 

Καθώς όμως, οι άνθρωποι τείνουν να ονομάζουν δικαιοσύνη, τόσο την προαιρετική 

άσκηση της τέλειας αρετής ενσχέσει με τον άλλον, όσο και την εφαρμογή του 

συνόλου των υποχρεωτικών και εξαναγκαστικών κανόνων που συνιστούν το 

πολιτειακό δίκαιο, ο Αριστοτέλης διαχωρίζει σαφώς τις δύο αυτές εκδοχές 

δικαιοσύνης, ορίζοντας την πρώτη και αξιολογικά υπερέχουσα ως «τέλεια» και την 

δεύτερη ως «μερική». 
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 «κάκιστος μὲν οὖν ὁ καὶ πρὸς αὑτὸν καὶ πρὸς τοὺς φίλους χρώμενος τῇ μοχθηρίᾳ, ἄριστος δ᾽ οὐχ ὁ 

πρὸς αὑτὸν τῇ ἀρετῇ ἀλλὰ πρὸς ἕτερον· τοῦτο γὰρ ἔργον χαλεπόν» βλ. στο ίδιο, 1130a6-8. 
259

 βλ. Αναστασιάδη, Π., Δοκίμια για την ετερότητα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2016, σελ.31. 
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Τόσο η «τέλεια» όσο και η «μερική» δικαιοσύνη, προϋποθέτουν την σχέση  

του εαυτού «πρὸς ἕτερον». H «όλη αρετή» εντούτοις, αναφέρεται σε σπουδαία αγαθά 

όπως η εγκράτεια, η σωφροσύνη και η ανιδιοτέλεια, ενώ η μερική σε «ἁπλῶς ἀγαθά» 

δεκτικά της «εὐτυχίας» ή «ἀτυχίας», όπως η τιμή, η σωτηρία και το χρηματικό 

όφελος
260

. Όπως προείπαμε ωστόσο, η «μερική δικαιοσύνη» στον αριστοτελικό 

στοχασμό συγκλίνει με το νόμιμο και ίσο, ενώ αντίστοιχα η «μερική αδικία» με το 

παράνομο και άνισο, δίχως αυτό να σημαίνει πως οι προαναφερθείσες έννοιες 

ταυτίζονται. Τουναντίον, η νομιμότητα και η ισότητα βρίσκονται σε σχέση μεταξύ 

τους κατά τον ίδιο τρόπο που το όλο βρίσκεται σε σχέση προς το μέρος
261

. Καθετί 

άνισο συνεπώς είναι παράνομο, ενώ αντιθέτως, καθετί παράνομο δεν είναι 

αναγκαστικά άνισο. Αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα του νομικού θεσμικού 

πλαισίου και της ισότητας για την αποφυγή αδικημάτων και εγκλημάτων στο πλαίσιο 

της πολιτείας, ο Αριστοτέλης, προβαίνει στη διαίρεση του μερικού δικαίου σε: 

διανεμητικό, διορθωτικό και αντιπεπονθός
262

. Δεν είναι, ωστόσο, το διανεμητικό, 

διορθωτικό ή αντιπεπονθός δίκαιο που αναδεικνύει την δικαιοσύνη στην ταυτότητά 

της, αλλά η ετερολογική διάσταση της δικαιοσύνης που οδηγεί στην ανάφυση των 

τριών αυτών εκδοχών μερικού δικαίου.  

To διανεμητικό δίκαιο, που καθορίζει ως επί το πλείστον τις σχέσεις των 

πολιτών με το κράτος, διέπεται από την αρχή της ισότητας. Αναζητά το μέσον και το 

ίσον μεταξύ των «ἁπλῶς ἀγαθῶν» που λαμβάνει κανείς για τον εαυτό του, σε σχέση 

με εκείνα που λαμβάνει ο «άλλος» 
263

. «Της μερικής δικαιοσύνης και του αντίστοιχου 

σ᾽ αυτήν μερικού δικαίου ένα είδος είναι αυτό που έχει σχέση με τις διανομές 
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 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1129b1-4, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 

2006. 
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 βλ. Κουμάκη Γ.Χ., Φιλοσοφία του Δικαίου και της Πολιτείας, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2015, σελ.151. 
262

 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1131b25-1132b20, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, 

Αθήνα 2006. 
263

 βλ. στο ίδιο, 1131a16. 
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τιμητικών διακρίσεων, χρημάτων ή γενικά αγαθών που μοιράζονται σε όσους ζουν σε 

ένα συγκεκριμένο πολιτειακό καθεστώς — από όλα αυτά μπορεί, πράγματι, κανείς να 

λάβει άνισο ή ίσο μερτικό ενσχέσει προς το μερτικό κάποιου άλλου»
264

. 

Η σύγκλιση μεταξύ διανεμητικού και πολιτειακού δικαίου, εισάγει την αρχή 

της κατ’ αξίαν απονομής δικαίου
265

. Αν οι άνθρωποι δεν είναι όλοι όμοιοι μ’ όλους  

αλλά ούτε και ανόμοιοι
266

, προϋποτίθεται η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου 

χαρακτηριστικού, ενός κανόνα, ως προς τον οποίο κάποιος ομοιάζει ή 

διαφοροποιείται από τον άλλο. Για την απόδοση του κατ’ αξίαν ίσου συνεπώς, 

απαιτείται η ποσότητα του διανεμόμενου αγαθού να αυξάνεται κατ’ απόλυτη 

αναλογία προς το μέγεθος του συγκεκριμένου αυτού χαρακτηριστικού
267

. Μια 

τέτοιου είδους ισότητα προϋποθέτει την ύπαρξη τεσσάρων τουλάχιστον όρων, αφού 

οι άνθρωποι για τα οποίους είναι δίκαιο είναι δύο και αυτά στα οποία το δίκαιο 

εκδηλώνεται και συγκεκριμενοποιείται (τα διανεμόμενα δηλαδή πράγματα) επίσης 

δύο
268

. Μια τέτοια ισότητα δεν θα μπορούσε βέβαια επ’ ουδενί να χαρακτηριστεί 

αριθμητική, αλλά αναλογική . «Το δίκαιο είναι ένα είδος αναλογίας (η αναλογία δεν 

είναι, βέβαια, χαρακτηριστικό γνώρισμα μόνο του αριθμού που αποτελείται από 
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 «τῆς δὲ κατὰ μέρος δικαιοσύνης καὶ τοῦ κατ᾽ αὐτὴν δικαίου ἓν μέν ἐστιν εἶδος τὸ ἐν ταῖς διανομαῖς 

τιμῆς ἢ χρημάτων ἢ τῶν ἄλλων ὅσα μεριστὰ τοῖς κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας (ἐν τούτοις γὰρ ἔστι καὶ 

ἄνισον ἔχειν καὶ ἴσον ἕτερον ἑτέρου)» βλ. στο ίδιο, 110b30-35. 
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« τὸ γὰρ δίκαιον ἐν ταῖς νομαῖς ὁμολογοῦσι πάντες κατ᾽ ἀξίαν τινὰ δεῖν εἶναι, τὴν μέντοι ἀξίαν οὐ 

τὴν αὐτὴν λέγουσι πάντες [ὑπάρχειν], ἀλλ᾽ οἱ μὲν δημοκρατικοὶ ἐλευθερίαν, οἱ δ᾽ ὀλιγαρχικοὶ πλοῦτον, 

οἳ δ᾽ εὐγένειαν, οἱ δ᾽ ἀριστοκρατικοὶ ἀρετήν.» (Όλοι, πράγματι, οι άνθρωποι συμφωνούν ότι στις 

διανομές το δίκαιο πρέπει να προσδιορίζεται από κάποια αξία, μόνο που όλοι οι άνθρωποι, λέγοντας 

«αξία», δεν εννοούν το ίδιο πράγμα: για τους δημοκρατικούς «αξία» είναι η ελευθερία, για τους 

ολιγαρχικούς ο πλούτος (για μερικούς από αυτούς η ευγενική καταγωγή), ενώ για τους 

αριστοκρατικούς η αρετή.) βλ. στο ίδιο, 1131a25-28 
266

 βλ. Αριστοτέλους, Πολιτικά, 1261a22-b2, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ν. Παρίσης, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 

1975.  
267

 βλ. Oppenheim, F., Egalitarianism as a Descriptive Concept, 7, American Philosophical Quarterly,  

April 1970, p. 145.  & Παπαδοπούλου, Λ. Ισότητα εναντίον ισότητας: μοντέλα διανεμητικής 

δικαιοσύνης, Επιστήμη και Κοινωνία, τεύχος 13, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Φθινόπωρο- Χειμώνας 2004, 

σελ. 181. 
268

 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1131a14-18, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 

2006. 
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αφηρημένες μονάδες, αλλά γενικά του αριθμού). Γιατί η αναλογία είναι 

ισότητα λόγων, και χρειάζονται τέσσερις τουλάχιστον όροι.» 
269

 

Σ’ αντίθεση με την «τέλεια» δικαιοσύνη που αποτελεί προαιρετικό ενέργημα 

του εαυτού προς τον «άλλο», το διανεμητικό δίκαιο αποτελεί ένα είδος εκουσίου 

άγραφου συμβολαίου μεταξύ πολιτείας και πολίτη που χαρακτηρίζεται για  το 

δεσμευτικό του χαρακτήρα
270

.  Η απόδοση του δίκαιου, σ’ όλο το φάσμα των 

πολιτειακών συναλλαγών (εισφορές, λήψεις και διανομές)
271

, επιμένει να προσεγγίζει 

τον άλλο ως μια αφηρημένη, καθολική έννοια που στερείται ελευθερίας, 

ιδιοσυστασίας και αυτοτέλειας. Ο φόβος της τιμωρίας δε, που επιφέρει η μη τήρηση 

των όρων του εν λόγω συμβολαίου, καθιστά την απονομή του δικαίου περισσότερο 

επιβεβλημένη υποχρέωση, παρά εθελούσια παραχώρηση των οικείων αγαθών ως 

απόρροια της κοινωνίας και σχέσης του «εαυτού» με τον «άλλο». 

Το διανεμητικό δίκαιο ωστόσο, δεν δύναται να καλύψει όλο το φάσμα των 

συναλλαγών που συντελούνται στο πλαίσιο της πόλης, αλλά μόνο εκείνες που 

αφορούν την διανομή των αγαθών από την πολιτεία προς τους πολίτες
272

. Όταν η 

ισορροπία και η ισότητα που η πολιτεία επιχείρησε να πετύχει με το ισομοίρασμα των 

αγαθών διαταράσσεται, επιστρατεύεται η χρήση του διορθωτικού δικαίου
273

. Για να 

λάβει χώρα η διόρθωση όμως, πρέπει να προηγηθεί η απώλεια του μέτρου και της 

ισότητας. Όταν λοιπόν η παρ’ αξία πλεονεξία επηρεάσει τις εκούσιες ή ακούσιες 
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 βλ. στο ίδιο, 1131a 29-34. 
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 βλ. Αριστοτέλους, Πολιτικά, 556b1, εισαγ., μτφρ., σχόλια Ν. Παρίσης, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1975.  
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 βλ. Δεσποτόπουλος Κ., Δικαιοσύνη και ισότης κατά Πλάτωνα και Αριστοτέλη, Περί Δικαιοσύνης, 

Ελλην. Φιλ. Εταιρεία, εκδ. Κ.Βουδούρης, Αθήνα, 1989, σσ. 138 κ.ε. 
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 βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, 1130b30-35, μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 

2006. 
273

 βλ. στο ίδιο,1131b27-1132a7. 



 

103 
 

συναλλαγές μεταξύ των πολιτών, το διορθωτικό δίκαιο αναλαμβάνει την 

αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας
274

. 

Το διορθωτικό δίκαιο υπάγεται στην αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας 

και διευθετεί αδικήματα που αφορούν τις εκούσιες και ακούσιες συναλλαγές μεταξύ 

των πολιτών. Όσες δηλαδή προϋποθέτουν τη θεληματική συμμετοχή των 

εμπλεκόμενων για την σύναψη μιας συμφωνίας, οι όροι της οποίας ωστόσο δεν 

τηρούνται από κάποιον (ή κάποιους) από τους εμπλεκόμενους, αλλά και όσες δεν 

συνιστούν αθέτηση προϋπάρχουσας συμφωνίας, αντιθέτως, συντελούνται εν αγνοία ή 

παρά τη θέληση του αδικημένου. Κατά συνέπεια, τα διαπραχθέντα αδικήματα στην 

πρώτη περίπτωση αφορούν: την πώληση, την αγορά, τον δανεισμό, την εγγύηση, την 

παραχώρηση για χρήση, την παρακαταθήκη και την μίσθωση
275

. Ενώ αναφορικά με 

τις ακούσιες συναλλαγές άλλα αδικήματα ενεργούνται κρυφά (π.χ. η κλοπή, η 

μοιχεία, η δηλητηρίαση, η μαστροπεία, η εξαπάτηση και παραπλάνηση δούλων, η 

δολοφονία, η ψευδομαρτυρία) και άλλα με τη βία (π.χ. οι επιθέσεις και τα χτυπήματα, 

η φυλάκιση, η θανάτωση, η ληστεία, η πρόκληση αναπηρίας, η δυσφήμηση, ο 

προπηλακισμός)
276

. 

Βασικό στόχο του διορθωτικού δικαίου όμως, δεν αποτελεί η τιμωρία του 

δράστη αλλά η αποκατάσταση της συντελούμενης ζημίας. Η ανισότητα μεταξύ της 

υλικής ζημίας και του υλικού κέρδους όμως, δεν αποκαθίσταται μέσω μιας 

αναλογικής ισότητας. Σ’ αντίθεση με το διανεμητικό δίκαιο που αποδίδει το κατ’ 

αναλογίαν ίσο σύμφωνα με την αξία του εκάστοτε πολίτη, το διορθωτικό δίκαιο 

στηρίζεται στην αριθμητική αναλογία, στη βάση της άμεσης σύγκρισης, αναζητώντας 

το απόλυτο αριθμητικό μέσο μεταξύ της ζημίας του αδικημένου και του κέρδους του 
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 βλ. στο ίδιο, 1131a1-2. 
275

 βλ. στο ίδιο, 1131a3-4. 
276

 βλ. στο ίδιο, 1131a5-9. 
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αδικούντα
277

. Σε τούτη την εκδοχή δικαίου, η ιδιάζουσα αξία και χρεία του 

καθέκαστον πολίτη  δεν υπολογίζεται κατά την απόδοση δικαιοσύνης. Ο «άλλος», ο 

αδικημένος ή αδικών, υποταγμένος στις αρχές μιας αριθμητικής ισότητας που 

αδυνατεί να αποδεσμευτεί από την καθολικότητα του γένους, στερείται  τη διακριτή 

του αυτοτέλεια, το αυτεξούσιο και την ελευθερία του, εξισώνεται με όλους τους 

άλλους. Δεν μπορούμε συνεπώς παρά να αναρωτηθούμε. Δύναται να αποδοθεί 

πραγματικό δίκαιο, αν τα κίνητρα και τα αίτια που οδήγησαν σε μια άδικη πράξη δεν 

διερευνηθούν; Αν η μοναδικότητα του συγκεκριμένου άλλου αποσιωπηθεί κατά την 

διαδικασία λήψης της δικαστικής απόφασης που καθορίζει το μέλλον του; Η 

αδυναμία του διορθωτικού δικαίου να αποδώσει το πραγματικό ίσο και δίκαιο προς 

αποκατάσταση κάθε συντελούμενου αδικήματος, δεν φαίνεται να είναι  άγνωστη 

ακόμη και στον ίδιο τον Αριστοτέλη. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που ο φιλόσοφος 

χρησιμοποιεί δύο φορές το ρήμα «πειρᾶται» για να περιγράψει την λειτουργία του 

προαναφερθέντος δικαίου
278

. 

Πάραυτα, η ύπαρξη ενός συμπεφωνημένου θεσμικού συστήματος 

αποκατάστασης των συντελούμενων αδικημάτων σε πολιτειακό επίπεδο, σαφώς 

αξιολογικά υποδεέστερου από την κατ’ εξοχήν ευκταία «τέλεια» δικαιοσύνη, 

κρίνεται αναγκαία, κατά τον στοχαστή, για την αρμονική κοινωνική συμβίωση. Η 

λειτουργία και τούτου του δικαίου, ωστόσο, αδυνατεί να καλύψει όλες τις δυνατές 

σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ πολιτείας και πολιτών αλλά μεταξύ των ίδιων των 

πολιτών.  
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 «ώστε  το  επανορθωτικόν  δίκαιον  αν  είη  το  μέσον  ζημίας  και  κέρδους», βλ. στο ίδιο, 

1132a20-21. 
278

 «ὥστε τὸ ἄδικον τοῦτο ἄνισον ὂν ἰσάζειν πειρᾶται ὁ δικαστής» (Καθώς, επομένως, αυτή η μορφή 

της αδικίας είναι μια καταστρατήγηση της ισότητας, ο δικαστής προσπαθεί να αποκαταστήσει την 

ισότητα) βλ. στο ίδιο, 1132a 6-7. & « ἀλλὰ πειρᾶται τῇ ζημίᾳ ἰσάζειν, ἀφαιρῶν τοῦ κέρδους» (ο 

δικαστής λοιπόν προσπαθεί να εξισώσει την κερδισμένη πλευρά με τη χαμένη πλευρά, αφαιρώντας 

κάτι από το κέρδος αυτού που έκανε την άδικη πράξη.) βλ. στο ίδιο, 1132a9-10. 
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Έτσι, οι οικειοθελείς οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ 

των πολιτών, σύμφωνα με το φιλόσοφο, δεν υπόκεινται στην αρμοδιότητα κανενός εκ 

των δύο προαναφερθέντων εκδοχών της «μερικής» δικαιοσύνης. Ένα τρίτο είδος 

δικαίου συνεπώς, το αντιπεπονθός
279

, που βασίζεται στην αρχή της ανταπόδοσης
280

 , 

φαίνεται να ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής των οικονομικών δοσοληψιών.  

Η έννοια του «αντιπεπονθότος δικαίου» έλκει την καταγωγή της από την 

πυθαγόρεια φιλοσοφία
281

. Σύμφωνα με τους Πυθαγορείους, το «ἀντιπεπονθός 

δίκαιον» είναι το δίκαιον ἐν γένει
282

 και έγκειται στο να πάθει κανείς αυτό που έκανε. 

Για τον Αριστοτέλη βέβαια, το ανταποδοτικό δίκαιο αποτελεί μονάχα ένα είδος της 

μερικής δικαιοσύνης και όχι το σύνολό της. Η χρήση του μάλιστα εστιάζεται στον 

τομέα των οικονομικών συναλλαγών. Μια ακόμη σημαντική διαφορά μεταξύ της 

πυθαγόρειας  και της αριστοτελικής εκδοχής του αντιπεπονθότος δικαίου, είναι πως η 
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 βλ. στο ίδιο, 1132b21-1133b28. 
280

 βλ. στο ίδιο, 1132b37. 
281

 Η έννοια του αντιπεπονθότος δικαίου είναι σημασιολογικά συγγενής μ’ εκείνη του ανταποδοτικού 

δικαίου και τούτο διότι η μετοχή αντιπεπονθός προέρχεται από το ρήμα «ἀντιπάσχω». Η λέξη με 

πρώτο συνθετικό την πρόθεση «αντί» εμφανίζει το ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο με το «ἀντιποιεῖν», 

που ορίζεται ως απόδοση των ίσων σε σχέση με το καλό ή το κακό. Σύμφωνα με αναφορές ανώνυμου 

σχολιαστή των Ηθικών Νικομαχείων, το αντιπεπονθός δίκαιο αναφέρεται από τον Ησίοδο στα 

«Μεγάλα Έργα» του, στον στίχο «όταν πάθει κάποιος ό,τι έκανε σε άλλον αποδίδεται αληθινή 

δικαιοσύνη», ενώ συνοψίζεται και στο γνωμικό που αποδίδεται στο μυθικό πρόσωπο του Ροδάμανθυ 

«αν σπείρεις κακά πράγματα, θα έχεις κακά κέρδη». Ο Πυθαγόρειος φιλόσοφος, Αρχύτας ο 

Ταραντίνος, ασχολούμενος με τα πολυσχιδή ζητήματα των πολιτευμάτων, στρέφει την μελέτη του στις 

λειτουργίες και την ποιότητα των νόμων, προσδίδοντας στον νόμο τους χαρακτηρισμούς: «καλός», 

«αγαθός» και «ἀντιπεπονθώς». Το επίρρημα «ἀντιπεπονθέναι» εκλαμβάνεται από τον Αρχύτα, ως 

«ἂρχειν και ἂρχεσθαι τήν αὐτήν ἀρχήν». Πρότυπο πολιτείας, όπου αυτή η κοινή αρχή του άρχεσθαι 

και άρχειν βρίσκει εφαρμογή, αποτελεί για τον φιλόσοφο, η Λακεδαιμονίων Πολιτεία. Οι Πυθαγόρειοι 

παρίσταναν τα όντα με αριθμούς, αντιλαμβάνονταν τους αριθμούς ως «ὁμοιώματα τῶν ὂντων και τῶν 

γινομένων». Ο Πλούταρχος παραδίδει πως οι Πυθαγόρειοι συμβόλιζαν την δικαιοσύνη με τον αριθμό 

τρία, που αποτελεί το μέσον του ἀδικεῖν και ἀδικεῖσθαι, της υπερβολής και της έλλειψης. Το μέσον 

αυτό για τους Πυθαγορείους αποτελεί κατ’ ανάγκην και το ίσον πάνω στο οποίο δομείται η 

δικαιοσύνη. Η ισότητα εκλαμβάνεται ωστόσο,  μόνο στην αριθμητική εκδοχή της. Το αντιπεπονθός 

δίκαιο, που διαφέρει ριζικά από το διανεμητικό και διορθωτικό, έγκειται στο να πάθει κανείς αυτό που 

έκανε βλ. Ανώνυμου, Σχόλια εις Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλους: Heylbut, G., (ed.), Eustrati et 

Michaelis et Anonyma in Ethica Nicomachea Commentaria. Commentaria in Aristotelem Graeca XX, 

Reimer, Berlin 1892, σσ. 222, 22-24,  βλ. Πλούταρχου, Περί  Ἲσιδος και Ὀσίριδος, στα  Ἠθικά, 38IF, 

μτφρ., Πασχιδής Π., εκδ. Κατάρτι, Αθήνα 1999. & βλ. Κουμάκη Γ.Χ., Φιλοσοφία του Δικαίου και της 

Πολιτείας, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2015, σελ.24-32. 
282

 βλ. Κουμάκη Γ.Χ., Φιλοσοφία του Δικαίου και της Πολιτείας, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2015, σελ.29. 
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πρώτη στηρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα στην αριθμητική ισότητα ενώ η δεύτερη 

προϋποθέτει μια κατ’ αναλογίαν «μεσότητα»
283

.  

Η ανταπόδοση της δίκαιης ή άδικης πράξης κατά αριθμητική αναλογία, δεν 

δύναται να εφαρμοστεί, σύμφωνα με τον Σταγειρίτη, ούτε στην διανεμητική αλλά 

ούτε και στην διορθωτική εκδοχή δικαιοσύνης. «Στις επαγγελματικές όμως σχέσεις 

των ανθρώπων αυτή η μορφή δικαιοσύνης λειτουργεί πράγματι συνεκτικά, — 

αμοιβαιότητα, πάντως, σύμφωνη με την αναλογία και όχι στη βάση μιας αυστηρά 

τυπικής ισότητας. Γιατί αυτό που κάνει την πόλη να εξακολουθεί να υπάρχει είναι η 

αναλογική ανταπόδοση»
284

. 

  Για την ανταλλαγή προϊόντων διαφορετικών ποιοτικών χαρακτηριστικών, 

ποσοτήτων, μεγέθους ή αξίας, η χρήση της αναλογίας φαίνεται να είναι αναγκαία. 

Δίχως εκείνη, η αδικία εις βάρος ενός (τουλάχιστον) εκ των συναλλασσόμενων θα 

ήταν αναπόφευκτη.  Η συγκριτική αξία και χρεία των συναλλασσόμενων, αλλά και η 

συγκριτική αξία των εμπορευμάτων τους, αποτελούν συνεπώς, απαραίτητους όρους 

για να χαρακτηριστεί μια δοσοληψία δίκαιη. Η έννοια της «χρείας», αποδεικνύεται δε 

ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς δίχως εκείνη η ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ 

διαφορετικών επαγγελματιών, θα ήταν μάλλον ανέφικτη. Για να καταστούν 

σύμμετρες οι αξίες των εκάστοτε προϊόντων, ωστόσο, προϋποτίθεται η χρήση ενός 

αναλόγου. Στην περίπτωση που ως φορέας υλικής αξίας και ανάλογο οριστεί το 
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 Όπως αναφέραμε και πρωτύτερα, οι έννοιες «μεσότητα» και «ισότητα» εμφανίζονται ως 

ταυτόσημες στον αριστοτελικό στοχασμό. Εδώ λοιπόν, η έννοια της «μεσότητας» αντικαθιστά την 

έννοια της «ισότητας».  
284

 «ἀλλ᾽ ἐν μὲν ταῖς κοινωνίαις ταῖς ἀλλακτικαῖς συνέχει τὸ τοιοῦτον δίκαιον, τὸ ἀντιπεπονθὸς κατ᾽ 

ἀναλογίαν καὶ μὴ κατ᾽ ἰσότητα. τῷ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον συμμένει ἡ πόλις.» βλ. Αριστοτέλους, 

Ηθικά Νικομάχεια, 1132b35-37,  μτφ. Λυπουρλής Δ., τόμ. ΙΙ, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 2006. 
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νόμισμα, η  απόκτηση ενός αγαθού δεν πραγματοποιείται λόγω της άμεσης μόνο 

«χρείας» αλλά και για μελλοντική επένδυση με σκοπό το κέρδος
285

.  

Το αντιπεπονθός δίκαιο κατά συνέπεια, αποδεικνύεται αναγκαίο για την 

διατήρηση της εσωτερικής συνοχής της πόλης. Καθώς η πολιτεία δεν δύναται να 

συντηρηθεί δίχως την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών και αντίστοιχα οι πολίτες 

δεν δύναται να συναλλάσσονται μεταξύ τους χωρίς την χρήση ενός αναλογικού ίσου 

που να καθιστά τις δοσοληψίες τους δίκαιες και συμφέρουσες.  

Κανένα από τα τρία είδη της «μερικής» δικαιοσύνης δεν δύναται να ταυτιστεί 

με  την «τέλεια» δικαιοσύνη, αλλά ούτε και όλα μαζί είναι ικανά να προσεγγίσουν 

την ολότητά της. Η «όλη αρετή», είναι εν τέλει εκείνη που συναρμόζει τους θεσμούς 

και αποτελεί την απροϋπόθετη προϋπόθεση της ύπαρξής τους.    

Η σύλληψη της «τέλειας» δικαιοσύνης ως αγαθού δι’ έτερον (αλλότριο), που 

επιζητά την ύπαρξη σχέσης μεταξύ «εαυτού» και «άλλου» για την απονομή του ίσου 

και δίκαιου, αποτελεί κορυφαίο επίτευγμα της ιλιγγιώδους αριστοτελικής σκέψης. Η 

ετερότητα και η δικαιοσύνη φαίνεται να μοιράζονται έναν κοινό τόπο στο 

συλλογισμό του στοχαστή. Ο ίδιος ωστόσο, δεν θα κατορθώσει να διερευνήσει 

πλήρως την σχέση μεταξύ ετερότητας και δικαιοσύνης. Και τούτο διότι, για τον 

Σταγειρίτη η ετερότητα εξαντλείται σε μια «γραμματική» των «ειδών» και των 

«γενών». Γραμματική που αδυνατεί επισημάνει τη διαλεκτική του συγκεκριμένου 

προσώπου (ανθρώπου ή Θεού) στη μοναδική και ασύγχυτη ετερότητά του
286

.  

Ο λόγος για τον οποίο η ετερότητα είναι αναγκαία στην σύναψή της με τη 

δικαιοσύνη, θα αναδειχθεί αρκετούς αιώνες αργότερα μέσα από το εκστατικό και 

κοπιώδες έργο των λογίων του πρώτου Χριστιανισμού. Με τη σύλληψή της ως 
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 βλ. στο ίδιο, 1133b. 
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 βλ. Αναστασιάδη, Π., Δοκίμια για την ετερότητα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2016, σελ.30 
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γεγονότος  κοινωνίας και μη αναγώγιμης ιδιοπροσωπίας
287

,  η ετερότητα ταυτίστηκε 

μ’ εκείνο χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα αδιάκριτα. Μα χωρίς τούτη 

τη διάκριση των αδιάκριτων, η δικαιοσύνη δεν καθίστατο ποτέ εφικτή. Η ετερότητα 

συνεπώς συνιστά το κριτήριο του αποδιδόμενου δικαίου. Ενός δικαίου που στον 

καινοδιαθηκικό λόγο ξεπερνά την αριθμητική και αναλογική αριστοτελική εκδοχή , 

αποκτώντας υπαρκτικό χαρακτήρα.  
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 βλ. στο ίδιο, σελ. 95. 
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