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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
 

ΜΙΑ ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, παλαιά 

όσο κ’ οι οργανωμένες ανθρώπινες κοινωνίες, 

καταλέγεται μεταξύ των αναφαιρέτων ανθρω-

ίνων δικαιωμάτων. Ωστόσον οι επί μέρους περί 

αυτής αντιλήψεις διαφέρουν μεταξύ τους, ανα-

λόγως των εποχών κατά τις οποίες εκφέονται και 

των αντιστοίχων εκφραστών τους. Ο καθηητής 

Νέστωρ Κουράκης κατέβαλεν αξιοζήλευτον προ-

σπάθειαν, προκειμένου να ερμηνεύσει τις πα-

ντοίες θεματικές και ιστορικές προσεγγίσεις του 

γενικωτέρου αυτού προβλήματος, μ’ αυστηάν ε-

πιστημονικήν μέθοδον και μ’ αξιοθαύμαστον ε-

πιτυχίαν, εμφανή λ.χ. στην παρεμβολήν, μεταξύ 

των θέσεων του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους, 

εκείνων του Καντ, ως μεσαζουσών. Δεν θα ήταν 

δυνατόν να διανοηθεί κάποιος, εις το σημείον 

αυτό, εντελέστερην διάρθρωσιν του οικείου 

τμήματος του έργου. Αλλά και τα υπόλοιπα τμή-

ματα που συνδέουν ιστορικές και δομικές εκ-

φάνσεις των θεμάτων προχωρούν μέχρι και των 

νεωτερικών ερμηνειών της όντως πολύύνθετης, 

ακόμη και πολυπλόκου, αναλύσεως των θεματι-

κών. Αξιοθαύμαστος είναι και ο πλούτος των 

στοιχείων των οποίων ο συγγραφεύς καθιστά 

τους αναγνώστες του κοινωνούς, χάρις εις την 

μεθοδικότητα των αναφορών του. Το έργον είναι 
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προωρισμένον, λόγω του κλασικού του ήθους, να 

έχει επανειλημμένες εκδόσεις, ώστε να επωφε-

ηθούν των προτάσεων που αυτό περιέχει και οι 

μέλλουσες γενεές, ιδιαιτέρως αν τύχει μετα-

ράσεως σε διεθνείς γλώσσες. 

 

Ε. Μουτσόπουλος 

Μάιος 2016 
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EIΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο φίλος και συνάδελφος Νέστωρ Κουράκης 
– ο οποίος με τιμά ιδιαίτερα με την επιθυμία 
του να προλογίσω και εγώ το αξιόλογο αυτό 
κείμενο – επιχειρεί, εν προκειμένω, μια επιτυχή 
ιστορική αναδρομή που ανατρέχει στην αρ-
χαιότητα, αλλά, παράλληλα, και εμβάθυνση 
στην έννοια της «κοινωνικής δικαιοσύνης», 
αναλύοντας συγχρόνως και τις αξίες που στε-
γάστηκαν σαυτήν κατά τα τελευταία χρόνια, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην συνταγματική 
αρχή της ισότητας.  

Το δόγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης είχε 
προβάλει ιδιαίτερα η σοσιαλιστική ιδεολογία, 
θέλοντας έτσι να προσεταιρισθεί πολιτικά τις 
οικονομικά ασθενέστερες τάξεις. Είναι όμως 
γεγονός ότι ήδη κατά τη διάρκεια του μεσοπο-
λέμου ο οικονομικός φιλελευθερισμός (ο όρος 
«νεοφιλελευθερισμός», στον οποίο απεδόθη 
πολιτικά αρνητικό πρόσημο, εμφανίζεται μετά 
το 1980) είχε πάντοτε συνδυασθεί και με αρ-
χές κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι δε σαφές ότι 
ο «ριζοσπαστικός ή κοινωνικός φιλελευθερι-
σμός» είναι σήμερα το κατά το Σύνταγμα ισχύ-
ον στην Ελλάδα πολιτικό σύστημα (libéralisme 
social)1. Ήδη προς αυτόν τον φιλελευθερισμό 
                                 

1. Βλ. Π. Παραρά, Res Publica I, Το Κράτος Δικαίου, 
εκδ. Σάκκουλα, 2014, σελ. 464, βλ. και στον Κ. Αρβανι-
τόπουλο, Κοινωνικός Φιλελευθερισμός, εκδ. Ποιότητα, 
Αθήνα 2012, passim και σελ. 19. 
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έχουν πλέον στραφεί και όλα τα σοσιαλδημο-
κρατικά πολιτικά συστήματα2, εφόσον έχουν 
αποδεχθεί την «ιδιωτική ιδιοκτησία», αναγνω-
ρίζοντας, συγχρόνως, την γενικευμένη κατά-
φαση ότι το άτομο έχει άρρηκτους δεσμούς με 
την κοινωνία, είναι υποκείμενο μέσα στην κοι-
νωνία, δεν είναι ακοινώνητο3. Η σωστή αυτή 
θέση ανεδύθη κατά την γένεση του λεγόμενου 
«κοινωνικού κράτους» (Sozialstaat) προς το 
τέλος του 19ου αιώνα, εξ αυτού δε του λόγου 
υποστηρίχθηκε η έκτοτε μετακίνηση του «α-
τομιστικού προτάγματος», εφόσον έγινε τότε 
δεκτό ότι μέρος των αγαθών πρέπει πάντως να 
υπηρετεί κοινωνικούς σκοπούς4. 

Επειδή όμως εδώ γίνεται αναφορά, όπως ε-
λέχθη, στην «ιδιωτική ιδιοκτησία», πρέπει να 
παρατηρηθεί ότι αυτή δεν εντάσσεται, κατά 
την υπ’εμού υποστηριζόμενη άποψη, στο 
πλαίσιο αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης , αλλά 
συνδέεται με την φύση του ανθρώπου, δηλαδή 

                                 

2. Βλ. και στον Richard Bellamy, Liberalism, in Roger 
Eatwell/Anthony Wright (ed.), Contemporary Political 
Ideologies, Pinter Publishers, London 1993 (repr. 
1994), σελ. 24. 

3. Πρβλ. και στον Michel Freitag, L’abîme de la liber-
té. Critique du libéralisme, Liber, Montréal 2011, σελ. 
169. 

4. Βλ. στον Ét. Balibar, Le renversement de l’indivi-
dualisme possessif, in H. Guineret/Arnaud Milanese 
(éd.), La propriété: le propre, l’appropriation, εκδ. El-
lipses, Paris 2004, σελ. 9 επ., πρόσφατα δε και στον 
Pierre Crétois, Le renversement de l’individualisme 
possessif. De Hobbes à l’État social, εκδ. Classiques 
Garnier, Paris 2014, passim. 
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η ιδιοκτησία εμφανίζεται ως η προέκταση του 
ελευθέρου ατόμου5.  

Διαφορετικό είναι το ζήτημα ότι το Κράτος 
πρέπει να φροντίζει ώστε να αποκτήσουν κα-
τοικία και οι μη έχοντες, αφού έτσι διευκολύ-
νεται η δημιουργία οικογένειας και επιτυγχά-
νεται ευκολότερα η συμμετοχή στην παραγω-
γική διαδικασία και την εντεύθεν ανάπτυξη.6 

Έτσι, ιδίως μετά την οικονομική κρίση του 
1929, οι δημοκρατικές-φιλελεύθερες κυβερνή-
σεις, υπό την επίδραση των Keynes, Beveridge, 
ως και της Φιλελεύθερης Οικονομικής Σχολής 
των Freiburg (1933→ Ordoliberalismus των 
W.Eucken, L.Erhard και λοιπών) άρχισαν να 
παρεμβαίνουν στην οικονομική και κοινωνική 
ζωή, με ιδιαίτερες ευαισθησίες για αλληλεγγύη, 
ισότητα, δικαιοσύνη, ώστε να αρθούν, κατά το 
δυνατόν, οι κοινωνικές ανισότητες (Kράτος-
πρόνοιας).  

Πάντως, δεν αποτελεί εφαρμογή αρχών κοι-
νωνικής δικαιοσύνης, όπως την αντιλαμβάνο-
νται όλες οι φιλελεύθερες δυτικές κοινωνίες, η 
αξίωση να υπάρχει ισότητα και κατά το απο-
τέλεσμα (égalité des résultats), δοθέντος ότι 
αυτή είναι μια καθαρά σοσιαλιστική πολιτική 

                                 

5. Βλ. Paolo Ridola, Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην 
ιστορική εξέλιξη του συνταγματισμού, στη σειρά 
«Σύγχρονοι στοχαστές για τη Δημοκρατία και το Σύ-
νταγμα», n°3, Παπαζήσης, 2010, σελ. 21 επ., ιδίως σελ. 
26 επ. Και κατ’ Αριστοτέλη (Πολιτικά Βιβλ. Β΄ 1261 b), 
«Ελάχιστα φροντίζουμε γι’αυτό που ανήκει σε πάρα 
πολλούς. Οι άνθρωποι φροντίζουν πάρα πολύ για τα 
δικά τους, ενώ για τα κοινά φροντίζουν λιγότερο…» 
(εκδ. Ζήτρος. Τόμ. 1, Θεσ/κη 2006). 

6. Βλ. άρθρ. 21 § 4 του Συντ. 1975. 
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που την απορρίπτει βέβαια ο όποιος φιλελευθε-
ρισμός7, ορθώς δε διότι η ιδεοληπτική αυτή το-
ποθέτηση παραγνωρίζει τις διαφορετικές ικα-
νότητες (capacités)8 που έχουν αναπτύξει οι άν-
θρωποι όταν φτάσουν στο σημείο αρχικής έντα-
ξης στην παραγωγική διαδικασία, η δε επιβρά-
βευση των αρίστων προφανώς και δεν αποτελεί 
εφαρμογή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης9, η 
οποία, άλλωστε, δεν εξαντλείται στην καταπο-
λέμηση των όποιων κοινωνικών ανισοτήτων. 

Εντεύθεν, η κοινωνική δικαιοσύνη νοείται 
προεχόντως ως αναδιανεμητική δικαιοσύνη 
(justicia redistributiva)10, διότι πρέπει να λαμ-
βάνεται διαρκώς πρόνοια, ανεξάρτητα από την 
διαπίστωση ή μη οικονομικής ανάπτυξης (εν 
ανάγκη και με μείωση των εξόδων διακυβέρ-
νησης) για τις οικονομικά ασθενέστερες ομά-
δες, δοθέντος ότι μόνο εφόσον η Πολιτεία εν-
διαφερθεί να τις ενισχύσει με σειρά υποχρεω-
τικών μέτρων, υπάρχει και η δυνατότητα να 
ξεκινήσει ή να βελτιωθεί η οικονομική ανάπτυ-
ξη, η οποία προϋποθέτει την εφαρμογή σειράς 
κοινωνικών δικαιωμάτων11, τα οποία, με τη 

                                 

7. Βλ. και Π. Παραρά, Σύνταγμα Ι, Άρθρα 1-4, β΄ έκδ., 
Αντ. Σάκκ., 2010, σελ. 437-439, όπου και περαιτέρω 
παραπομπές. 

8. Για την θεωρία των “capabilities” του νομπελίστα 
Amartia Sen (“θεώρημα του Sen”), βλ. σε Π. Παραρά, Res 
Publica II, Δικαιώματα του Ανθρώπου, εκδ. Σάκκ., 2014, 
σελ. 5 και 11 επ., όπου και οι σχετικές παραπομπές. 

9. Διαφορετική φαίνεται να είναι, εν προκειμένω, η 
προσέγγιση του συγγραφέα. 

10. Όπως σωστά δέχεται και ο συγγραφέας. 
11. Πρβλ. και στην Marcella Ferri, La protection de 

l’identité culturelle en tant que fondement du droit au 
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σειρά τους, προϋποθέτουν την κατοχύρωση 
των ατομικών δικαιωμάτων, ιδίως δε την ε-
λεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και 
την οικονομική ελευθερία.  

Έξαρση, πάντως, του κοινωνικού παρεμβα-
τισμού διαπιστώνεται κυρίως κατά το διάστη-
μα 1945-1975, το οποίο και απεκλήθη η «χρυ-
σή εποχή» του Κράτους-πρόνοιας (=Les Trente 
Glorieuses)12. Όμως, από το τέλος της δεκαετί-
ας του ’70, ενόψει των εντεύθεν διογκούμενων 
εξόδων για την εξυπηρέτηση του Κράτους-
πρόνοιας, παρατηρείται σταδιακή εγκατάλει-
ψη αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης με τις πολι-
τικές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις των M. 
Thatcher (1979→) και R. Reagan (1980→). 
Αυτή είναι η περίοδος του «νεοφιλελευθερι-
σμού» που κυριάρχησε μέχρι την οικονομική 
κρίση του 2008. Έκτοτε, η κρίση αυτή, σε συν-
δυασμό με την οικονομική παγκοσμιοποίηση 
και τον πολλαπλασιασμό των πολυεθνικών 
εταιρειών, επέφεραν πλήγματα στις αρχές της 
«κοινωνικής δικαιοσύνης»13. Είναι δε χαρακτη-

                                 

développement: fondements juridiques et difficultés 
d’application, in Johanne Bouchard/St. Gandolfi/ 
P.Meyer-Bisch (sous la dir. de), Les droits de l’homme: 
une grammaire du développement, L’Harmattan, Paris 
2013, σελ. 67 επ., εδώ σελ. 87-88. 

12. Βλ. Jean Fourastié, Les Trente Glorieuses, ou la 
Révolution invisible de 1946 à 1975, Fayard, Paris 
1979.  

13. Πρβλ. σε Rolf Stürner/Alex. Bruns (Hrsg.), Global-
isierung und Sozialstaatsprinzip, στη σειρά “Freiburger 
Rechtswissenschaftliche Abhandlungen”, Band 14, 
Mohr Siebeck, Tübingen 2014, passim, η δε Mireille 
Delmas-Marty υπογραμμίζει τα “effets déshumanisants 
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ριστικό ότι ιδιαίτερα η οικονομική κρίση, με τις 
πολιτικές διαρκούς λιτότητας, επιβάρυνε ακό-
μα περισσότερο τις οικονομικά ασθενέστερες 
κοινωνικές τάξεις, ενώ, αντιθέτως, είναι σωστή 
η άποψη ότι, σε τέτοιες περιόδους, αυτοί που 
πρέπει ιδιαίτερα να προστατευθούν είναι οι 
«ευάλωτες» και «ευπαθείς» ομάδες14. 

Αυτές δε οι «πολιτικές λιτότητας» χρωμάτι-
σαν έντονα τα τελευταία χρόνια και τις «προ-
τιμήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνέ-
πεια να γίνεται πλέον λόγος για ανυπαρξία 
«κοινωνικής Ευρώπης» ή «Ευρώπης της Αλλη-
λεγγύης», καίτοι στον τίτλο ΙV του Χάρτη Θε-
μελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης («Αλληλεγγύη») προβλέπεται σειρά όλη 

                                 

du marché mondialisé”, βλ. στο βιβλίο της: “Résister, 
responsabiliser, anticiper, ou comment humaniser la 
mondialisation, εκδ. Seuil, Paris 2013, ιδίως σελ 105 
επ., 139 επ., 165 επ. 

14. Βλ. και στην πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Fran-
çoise Tulkens, η οποία επισημαίνει ότι,  προεχόντως 
σε περιόδους οικονομικής κρίσης η νομολογία του Δι-
καστηρίου του Στρασβούργου πρέπει να ενισχύει την 
προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, βλ. 
στο κείμενό της: La Convention Européenne des Droits 
de l’Homme et la crise économique. La question de la 
pauvreté, in “Journal européen des Droits de l’Homme”, 
n°1/avril 2013, Larcier, σελ. 8 επ., ως και στον Serge 
Slama, Les nouvelles frontières des droits sociaux des 
étrangers non européens, in Diane Roman (sous la dir. 
de), Les droits sociaux, entre droits de l’homme et poli-
tiques sociales. Quels titulaires pour quels droits ?, 
LGDJ, Paris 2012, σελ. 57 επ., εδώ σελ. 94-95. Επίσης, 
σε Π. Παραρά, Ο αυταρχικός φιλελευθερισμός, in ΔτΑ 
Ν° 66/2015, σελ. 944 επ., εδώ σελ. 947 επ. 
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μέτρων που υποχρεώνουν την Ένωση, μεταξύ 
άλλων, να σέβεται την αξιοπρέπεια των εργα-
ζομένων, καταπολεμώντας τον κοινωνικό α-
ποκλεισμό και τη φτώχεια (άρθρ. 31 παρ. 1 και 
34 παρ. 3, αντίστοιχα). 

Θα ήθελα να συμπληρώσω τις παραπάνω 
σκέψεις με την διαπίστωση ότι ανισότητες, 
κατά των οποίων δικαίως μάχεται ο συγγρα-
φέας, παρατηρούνται αφενός μεταξύ κρατών, 
αφετέρου όμως και εντός αυτών, είναι δε α-
ναμφισβήτητο ότι αυτές αυξάνονται σταθερά 
κατά την τελευταία τριακονταετία, ιδίως στην 
πλειοψηφία των ανεπτυγμένων χωρών15. Τε-
λικά, όπως έχει υποστηριχθεί, είναι οι ίδιες οι 
κοινωνίες που «παράγουν» από τα σπλάχνα 
τους ανισότητες16, είναι δε χρέος των κρατών 
συνεχώς να τις μετριάζουν, κατά το δυνατόν, 
ώστε να αποφεύγονται οι εντεύθεν ενδοκοι-
νωνικές συγκρούσεις. 

Στους προεκτεθέντες με αδρές γραμμές προ-
βληματισμούς, το παρόν βιβλίο εισφέρει πλού-
σια ιστορική αλλά και νομικοπολιτική τεκμη-
ρίωση και αναδεικνύει τον συγγραφέα του ως 
ικανότατο χειριστή επιστημονικών ζητη-
μάτων, τα οποία δεν ήσαν και το άμεσο αντι-
κείμενο της πανεπιστημιακής του διδασκαλίας. 

 

Πέτρος Παραράς 

                                 

15. Βλ. στον François Bourguignon, La mondiali-
sation de l’inégalité, στη σειρά « La République des 
idées », Seuil, Paris 2012, passim, ιδίως σελ.29 επ. 

16. Πρβλ. Π. Παραρά, Ελευθερία και Ισότης στη σύγ-
χρονη Γαλλία, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1989, σελ. 108 επ. 
(110-111). 
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
 

Το σημάδι της προόδου μας δεν είναι αν προ-
σθέτουμε περισσότερα στην αφθονία αυτών 
που έχουν πολλά, αλλά αν δίνουμε αρκετά σε 

αυτούς που έχουν πολύ λίγα. 

Φραγκλίνος Ρούζβελτ 

(Λόγος για την έναρξη της δεύτερης θητείας του 
στην προεδρία των ΗΠΑ, 20.1.1937) 

Η παρούσα μονογραφία αποτελεί την εκπλήρω-
ση μιας υπόσχεσης που είχα δώσει στον εαυτό μου 
από τα πρώτα κιόλας βήματα της επιστημονικής 
μου σταδιοδρομίας. Nα επεξεργασθώ δηλ. για τη 
Δικαιοσύνη μια προσέγγιση η οποία θα μπορούσε 
να σκύψει με αληθινό ενδιαφέρον στα προβλήματα 
των ευάλωτων, κυρίως, μελών της κοινωνίας μας. 
Kαι η οποία θα έθετε ως στόχο, να οριοθετήσει τη 
χρυσή εκείνη τομή της Δικαιοσύνης που βρίσκεται 
«ανάμεσα σε μια δεσποτική οικονομία που κατευ-
θύνεται από το κράτος, και σε έναν χαοτικό και α-
νηλεή καπιταλισμό»17. Επομένως, η εργασία αυτή 
αποτελεί το καταστάλαγμα σκέψεων, ιδεών και θε-

                                 

17. Barack Obama, Τολμώ να Ελπίζω, μτφρ. Ρούλα 
Κοκολιού, Αθήνα: εκδ. Πόλις, 2007 (α’ αμερ. έκδ. 2006), 
σελ. 211-212. Τούτο δεν σημαίνει βεβαίως ότι η Κοι-
νωνική Δικαιοσύνη μπορεί να μονοπωλείται μόνον από 
τον πολιτικό χώρο του Κέντρου ή της Αριστεράς, πολύ 
περισσότερο μάλιστα όταν η διάκριση Δεξιάς, Κέντρου 
και Αριστεράς αρχίζει πλέον να γίνεται παρωχημένη 
(πρβλ. κατωτ., § 16).  
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ωρητικών προβληματισμών, που αφορούν το ποια 
μπορεί να είναι η ρύθμιση της κοινωνικής και πολι-
τικής τάξης σύμφωνα «μ’ ένα υψηλότερον και πλα-
τύτερον αίσθημα του δικαίου»18. Επίσης, η εργασία 
αυτή συνιστά το τρίτο μέρος μιας τριλογίας η οποία 
ξεκίνησε το 2009 με την έρευνα των αρχαιοελληνι-
κών ιδεωδών και αξιών που θα μπορούσαν και σή-
μερα να είναι χρήσιμα για τους ενεργούς πολίτες19, 
συνεχίσθηκε το 2012 με την έρευνα των βυζαντι-
νών εκείνων στρατηγικών μεθόδων και αρχών, που 
κράτησαν το Βυζάντιο όρθιο στις επάλξεις για πά-
νω από μία χιλιετία20, και ολοκληρώνεται με την 
παρούσα έρευνα για το βασικό ιδεώδες που χρειά-
ζεται η σημερινή ταραχώδης εποχή μας, δηλ. την 
Κοινωνική Δικαιοσύνη. 

Είναι όμως ταυτόχρονα η εργασία αυτή και ένα 
επιστημονικό δοκίμιο, καθώς αποτελεί το θεωρητι-
κό - γενικό μέρος των πανεπιστημιακών μου παρα-
δόσεων στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας και συγκεκριμένα στο μεταπτυχιακό 
μάθημα: «Ποινικό Δίκαιο και Κοινωνική Δικαιοσύ-
νη» (ένα δεύτερο μέρος, επικεντρωμένο σε θέματα 
απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και αντεγκλη-

                                 

18. Ιωάνν. Συκουτρή, Φιλολογία και Ζωή (1931), σε: 
του ιδίου, Μελέται κα Αρθρα, με επιμ. Χαράς Συκουτρή, 
Αθήναι: Εκδόσεις του Αιγαίου, 1956, 210-239: 232  

19. Βλ. Νέστ. Κουράκη, Κλασικά Ιδεώδη για μια Σύγ-
χρονη Παιδεία, Αθήνα: εκδ. Ροές/Δοκίμια, 2009, σσ. 162, 
με Πρόλογο Κωνστ. Δεσποτόπουλου. 

20. Βλ. Νέστ. Κουράκη, Διαχρονικές αρχές βυζαντι-
νής στρατηγικής και τακτικής. Με έμφαση στο έργο 
Τακτικά του Λέοντος Στ’ του Σοφού, Αθήνα: εκδ. Ποιό-
τητα, 2012, με Πρόλογο Βασιλ. Μαρκεζίνη και Επίλογο 
Σπ. Τρωιάνου, σσ. 181. 
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ματικής πολιτικής, θα ακολουθήσει σε εύθετο χρό-
νο).  

Μέσα από αυτό το δοκίμιο, η παρουσίαση της 
θεματικής επιχειρείται λοιπόν με διαλεκτικό-
κριτικό πνεύμα, εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση και 
προσπάθεια εμβάθυνσης στην ουσία των προβλη-
μάτων, όπως απαιτείται για έναν τέτοιο σκοπό. Κυ-
ρίως όμως, η παρουσίαση αυτή ευελπιστώ ότι διέ-
πεται από ένα πνεύμα ενσυναίσθησης για τα προ-
βλήματα των άλλων21 και ευαισθησίας προς αυτό 
που «είναι κατώτερο, δηλαδή ασθενέστερο, και που 
καταξιώνεται και σώζεται με την αγάπη μας»22. Ι-
σως μάλιστα η βιβλική ρήση από τους Μακαρι-
σμούς για τους «πειν�ντες καί διψ�ντες τήν δι−
καιοσύνην» (Μτθ 5, 6) να αποδίδει με τον καλύτερο 
τρόπο τα αισθήματα όλων εκείνων οι οποίοι, δια-
κατεχόμενοι από τη διάθεση να πραγματώνουν το 
ιδεώδες της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, κατορθώνουν 
τελικά να βρουν στον εαυτό τους ό,τι διαρκές και 
γόνιμο υπάρχει σ’ αυτόν. 

Νέστωρ Κουράκης 
Μάιος 2016 

 

Υ.Γ. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται και από τη θέση αυτή στους 
φίλους Ακαδημαϊκό κ. Ευάγγ. Μουτσόπουλο και Συνάδελφο 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κ. Στέργιο Μήτα, για τις πολύ-
τιμες επισημάνσεις τους. 

                                 

21. Για μιαν ενδιαφέρουσα θεωρία σύνδεσης 
της ενσυναίσθησης με τη δικαιοσύνη εντός πολιτικής 
κοινότητας βλ. το δοκίμιο της Μυριάμ Ρεβώ ντ' Αλ-
λόν, Ο συμπονετικός άνθρωπος, μτφρ. Μ. Πάγκαλου, 
Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2013, κυρίως σελ. 
21-59. 

22. Παν. Κανελλόπουλου, Οι Ελληνες και το Ελληνικό 
Πνεύμα, στη συλλογή μελετών του «Τα Δοκίμια», με 
επιμ. Ε.Ν. Μόσχου, τ. Α’, Αθήνα, 2002, 122-129: 127. 
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 
Η νέα έκδοση του παρόντος έργου περιέχει, υπό 

μορφή συμπληρωματικού επίμετρου (σελ. 197 επ.), 
αναπτύξεις που συσχετίζουν την Κοινωνική Δικαι-
οσύνη με την Αντεγκληματική Πολιτική, εξηγούν, 
δηλ., πώς η Πολιτική αυτή κατά του εγκλήματος 
μπορεί να αποκτήσει έναν κοινωνικά δικαιότερο 
χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, στο ίδιο αυτό επίμετρο, 
επιχειρείται μια συνοπτική αλλ’ εμπλουτισμένη α-
νακεφαλαίωση του βιβλίου ως προς την έννοια, τη 
λειτουργία και τη σημασία της Κοινωνικής Δικαιο-
σύνης στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Με αφορμή την προσθήκη αυτού του επίμετρου 
έγιναν, επιπλέον, συμπληρώσεις καθώς και επικαι-
ροποιήσεις και στο ίδιο το κείμενο της πρώτης έκ-
δοσης, με έμφαση στις συγκυρίες υπό τις οποίες η 
Κοινωνική Δικαιοσύνη καλείται κάθε φορά να δια-
δραματίσει έναν πρωτεύοντα ρόλο για την άρση 
των συνεχώς διογκουμένων, κατά τα τελευταία 
χρόνια, οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 

 
Νέστωρ Κουράκης 

Σεπτέμβριος 2017  
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Ι. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Εισαγωγικά 

1. Σε εποχές κρίσης, όπως η σημερινή, οι κοι-
νωνίες επανεξετάζουν και ενδεχομένως ανα-
θεωρούν τις πολιτικές τους, θέτοντας υπό έ-
λεγχο το κατά πόσον είναι όντως εφικτό να ε-
πιτευχθεί η αντιμετώπιση των προβλημάτων 
τους με τα γνωστά παλαιά, παραδοσιακά μέσα. 

Στις γραμμές που ακολουθούν σκοπεύω να 
υποστηρίξω ότι για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων τα οποία εγείρει η σημερινή 
κρίση (μεταξύ αυτών και τα προβλήματα πα-
ραβατικότητας και εγκληματικότητας), απαι-
τείται να καλλιεργηθεί στις κοινωνίες μας μια 
νέα αντίληψη, ένα πνεύμα, δηλ., αλληλεγγύης 
και κοινωνικής δικαιοσύνης. Το πνεύμα αυτό 
αφορά βεβαίως όλα τα μέλη μιας κοινωνίας, 
αλλά πρωτίστως όλους όσοι βιώνουν δύσκολες 
στιγμές και ενδέχεται επομένως, μέσα στη 
στέρηση και την ψυχολογική πίεση, να φθά-
σουν έως το έγκλημα. Αναφέρομαι εδώ σε όλες 
τις κοινωνικά αδύναμες και συνήθως περιθω-
ριακές ομάδες ανθρώπων, που χαρακτηρίζο-
νται στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες 
ως «ευπαθείς» ή «ευάλωτες», και που προσπα-
θούν με ιδιαίτερο σθένος να επιβιώνουν χωρίς 
τελικά να παραβιάσουν το κατώφλι της ρήξης 
με τον νόμο. 
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2. Αναμφίβολα, η ιδέα της Κοινωνικής Δικαι-
οσύνης έχει τις απαρχές της στη διδασκαλία 
του Αριστοτέλη περί Δικαιοσύνης, κυρίως στο 
5ο βιβλίο των «Ηθικών Νικομαχείων» του, για 
το οποίο θα γίνει λόγος κατωτέρω (§§ 82 επ.). 
Είναι όμως χρήσιμο να αναφερθεί ήδη στο ση-
μείο αυτό, το εξής: Ορισμένες άλλες προσεγγί-
σεις του Αριστοτέλη για το περιεχόμενο της 
Δικαιοσύνης βρήκαν εδώ και καιρό σημαντική 
απήχηση στη σύγχρονη έρευνα και βιβλιογρα-
φία. Ετσι, η ιδέα του της διορθωτικής δικαιο-
σύνης έχει μετεξελιχθεί στο ποινολογικό ρεύμα 
της αποκαταστατικής ή επανορθωτικής δικαι-
οσύνης (restorative justice) (κατωτ., § 90). Ε-
πίσης, η ιδέα του για την ουσία του (ποινικού) 
δικαίου ως κάποιας μορφής αναλογία23, βρήκε 
τα τελευταία χρόνια θερμή ανταπόκριση από 
τους οπαδούς της ανταποδοτικής ιδέας του 
just deserts (κατωτ., § 97). Ωστόσο, θεωρώ ότι 
δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα άξιζε η άλλη ιδέα 
του Αριστοτέλη, αυτή περί διανεμητικής δικαι-
οσύνης. Της δικαιοσύνης δηλ. εκείνης, η οποία 
στοχεύει στην (ανα)διανομή αξιωμάτων, πλού-
του και βαρών κατά τρόπο, ώστε να αποτρέ-
πονται, σε επίπεδο κοινωνικής πρόληψης, άδι-
κες και ανεπιεικείς καταστάσεις, που πλήττουν 
την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη. 

                                 

23. "τό γάρ �νάλογον µέσον τό δέ δίκαιον �νάλο−
γον”, Αριστοτ., Ηθικά Νικομάχεια 1131 b 14-15˙ πρβλ. 
Αριστοτ., Ηθικά Μεγάλα, 1193 b 39 επ. (επιφυλάξεις 
υπάρχουν, πάντως, εάν το έργο αυτό έχει γραφεί από 
τον Αριστοτέλη). 
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3. Αλλωστε, στο ελληνικό ποινικό δίκαιο η έν-
νοια της κοινωνικής αλληλεγγύης δεν είναι ά-
γνωστη, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη θεσμοί όπως 
τα εγκλήματα που τελούνται διά παραλείψεως. 
Τιμωρείται, έτσι, όποιος με πρόθεση παραλείπει 
να σώσει άλλον από κίνδυνο ζωής αν και μπορεί 
να το πράξει χωρίς κίνδυνο της δικής του ζωής ή 
υγείας (ά. 307 Ποινικού Κώδικα)24. Μάλιστα, η 
τιμώρηση αυτή μπορεί να είναι βαρύτατη, εάν 
αυτός που παραλείπει να ενεργήσει έχει ιδιαίτε-
ρη νομική υποχρέωση να το πράξει, όπως όταν ο 
πατέρας που ξέρει κολύμπι δεν μπαίνει στη θά-
λασσα να σώσει το παιδί του που πνίγεται (άρ-

                                 

24. Από την εκτεταμένη επί του θέματος βιβλιο-
γραφία βλ. ενδεικτικά Νικ. Ανδρουλάκης, Ποινικόν Δί-
καιον – Ειδικόν Μέρος, τ. Α’: Εγκλήματα κατά της Ζωής 
(ά. 299-307 ΠΚ), Αθήναι/Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκου-
λα, 1974, σελ. 78 επ. και Γιάννης Πανούσης, Η υποχρέ-
ωση παροχής βοήθειας στους κινδυνεύοντες, Αθήνα: 
Διογένης, 1980, ιδίως σελ. 25 επ., όπου το καθήκον πα-
ροχής βοήθειας στους κινδυνεύοντες των ά. 288 § 2 
και 307 ΠΚ θεωρείται ως το αρχέτυπο του καθήκοντος 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Επίσης, ενδιαφέρουσα επί 
του θέματος είναι και η προσέγγιση του Joel Feinberg, 
στο έργο του The Moral Limits of the Criminal Law, vol. 
one: Harm to Others, New York/Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1984, σελ. 165 επ., ο οποίος θεωρεί ότι 
το νομικό καθήκον που έχουμε για τη διάσωση κάποι-
ου που πνίγεται, έστω και αν πρόκειται για καθήκον 
που δεν το αναλάβαμε οικειοθελώς, αποτελεί όμως 
εφαρμογή (enforcement) ενός ηθικού καθήκοντος. Kαι 
ότι το ηθικό αυτό καθήκον είναι παρόμοιο προς την 
υποχρέωσή μας για στήριξη των ηλικιωμένων γονέων 
μας, και, πέρα από αυτό, βρίσκεται σε αντιστοιχία 
προς το ηθικό δικαίωμα του εν κινδύνω ευρισκόμενου 
προσώπου να σωθεί.  
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θρο 15 ΠΚ)25. Επίσης, το άρθρο 288 § 2 ΠΚ τι-
μωρεί την παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας 
σε περίπτωση δυστυχήματος ή κοινού κινδύ-
νου ή κοινής ανάγκης26, ενώ από την άλλη 
πλευρά, δεν τιμωρούνται όσοι προβαίνουν σε 
αξιόποινες πράξεις για να σώσουν τη ζωή ή τα 
αγαθά όχι μόνο του εαυτού τους, αλλά και άλ-
λων, από άδικη και παρούσα επίθεση (άμυνα, 
άρθρο 22 Ποινικού Κώδικα) ή, υπό προϋποθέ-
σεις, από παρόντα και άλλως αναπότρεπτο 
κίνδυνο (κατάσταση ανάγκης, άρθρα 25 και 32 
Ποινικού Κώδικα).  

4. Βέβαια, η λέξη κλειδί σε αυτή την ανθρω-
πιστική προσέγγιση είναι η Κοινωνική Δικαιο-
σύνη, μια λέξη που την ακούμε πολύ συχνά σε 
πολιτικές ομιλίες, αλλά της οποίας το περιεχό-
μενο παραμένει ασαφές. 

5. Μια πρώτη, τυπική προσέγγιση του όρου 
Κοινωνική Δικαιοσύνη θα έθετε ως αφετηρία το 

                                 

25. Για την ερμηνεία του ά. 15 ΠΚ, πέρα από τις σημα-
ντικές αναλύσεις στα συγγράμματα Γενικού Μέρους 
Ποινικού Δικαίου των Ν. Ανδρουλάκη, Χρ. Μυλωνόπου-
λου, Λ. Κοτσαλή, Ι. Μανωλεδάκη, Α. Χαραλαμπάκη, Κωνστ. 
Βαθιώτη, κ.λπ., βλ. ιδίως τη μονογραφία του Νικ. Ανδρου-
λάκη: Η παράλειψη ως μορφή αξιόποινης συμπεριφοράς, 
Αθήνα/Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1983. 

26. Ωστόσο, κατά ορισμένους συγγραφείς, η διάταξη 
αυτή δεν προστατεύει την κοινωνική ή ανθρωπιστική αλ-
ληλεγγύη ως έννομο αγαθό, αλλά περιορίζεται στην προ-
στασία συγκεκριμένων ατομικών εννόμων αγαθών, όπως 
η ζωή, η σωματική ακεραιότητα και -υπό περιορισμούς- η 
ιδιοκτησία: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Κοινώς επικίνδυνα ε-
γκλήματα, Αρθρα 264-289 ΠΚ, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. 
Σάκκουλα, 20053, σελ. 596 επ. 
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ότι αυτή συνίσταται σε ένα σύνολο κανόνων27 ή 
και θεσμών28 που ρυθμίζουν τα δικαιώματα 
των πολιτών στο κοινωνικό παραγόμενο προ-
ϊόν, καθώς και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις 
τους για την κάλυψη των κοινών βαρών29. Ή, 
απλούστερα: Η Κοινωνική Δικαιοσύνη αφορά 
τη μεταχείριση των κάθε είδους ανισοτήτων.30 
Ήδη ο πρώτος από τους δύο αυτούς ορισμούς 
αποσαφηνίζει ότι η Κοινωνική Δικαιοσύνη έχει 
ως αντικείμενο να ρυθμίζει, μέσω των κανό-
νων και των θεσμών της, τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των πολιτών ως προς το πα-
ραγόμενο προϊόν το οποίο θα διατεθεί σε αυ-
τούς. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται με τον ορισμό 
αυτόν ούτε το ποια αγαθά θα διανεμηθούν, 
ούτε το ποιος θα τα διανείμει31 και, κυρίως, 
ούτε σε ποιους, ούτε και με ποιον τρόπο θα γί-
νει η διανομή του προϊόντος, π.χ. εάν θα χρησι-

                                 

27. Ως κανόνες νοούνται εδώ τα πρότυπα συμπερι-
φοράς που απαιτούνται, είναι επιθυμητά ή προσδιορί-
ζονται ως φυσιολογικά μέσα σε μία ομάδα –πρβλ. 
http://www.thefreedictionary.com/norm 

28. Το ότι η Κοινωνική Δικαιοσύνη αφορά πρωτί-
στως τους θεσμούς μιας κοινωνίας, οι οποίοι επομένως 
μπορούν να χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά δίκαιοι ή 
άδικοι, υπογραμμίζεται ιδιαίτερα από τον Brian Barry 
στο έργο του: Theories of Justice, Berkeley/Los Ange-
les: University of California Press, 1989, σελ. 355.  

29. Θεόδωρος Π. Λιανός, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Θε-
ωρίες, Ιδέες, Εμπειρίες, Προτάσεις, Αθήνα: εκδ. Καστα-
νιώτη, 2000, σελ. 20 επ. 

30. Ετσι ο Brian Barry, Why Social Justice Matters, 
Cambrige: Polity, 2005, σελ. 10. 

31. Πρβλ. David Miller, Principles of Social Justice, 
London/ Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1999, σελ. 1 επ. 
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μοποιηθεί ως βάση η γενικότερη έννοια της δι-
καιοσύνης με τη σημασία της ισότητας, αλλά 
μεταξύ ίσων. Οπως άλλωστε σημείωσε και ο 
Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του, θεωρείται ότι 
το δίκαιο είναι κάτι το ίσο, και είναι, όχι όμως 
μεταξύ όλων, αλλά μεταξύ ίσων˙ και το άνισο 
θεωρείται ότι είναι δίκαιο, και πράγματι είναι, 
όχι όμως μεταξύ όλων, αλλά μεταξύ των άνι-
σων˙ οι άνθρωποι όμως αφαιρούν τούτο, το 
“μεταξύ ποίων”, και συνεπώς εξάγουν εσφαλ-
μένα συμπεράσματα32. 

Τα δύο βασικά μοντέλα που συγκεκριμενο-
ποιούν την έννοια της Κοινωνικής Δικαιοσύ-
νης 

6. Εάν λοιπόν επιχειρoύσε κανείς μια περισ-
σότερο ουσιαστική προσέγγιση της έννοιας της 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης και κυρίως εάν αυτή η 
έννοια αποσυνδεόταν από γενικόλογες τυπικές 
προσεγγίσεις ή από τη λογική κανόνων που 
απλώς ευνοούν τους ισχυρότερους και τους 
εκάστοτε κρατούντες σε μια καθεστηκυία τά-
ξη33 (πρβλ. Αριστοτ., Πολιτ. Στ’ 1318 b 2 επ.)34, 

                                 

32. Αριστοτ., Πολιτικών, Γ’ 1280 a 12 επ. –πρβλ. με 
παρόμοιο πνεύμα αυτόθι, 1282 b 22 επ. και Ε’ 6, 1131 
a 29 επ. 

33. Ενίοτε, πάντως, θεωρείται από ορισμένους συγ-
γραφείς ως εναλλακτικό διανεμητικό μοντέλο και η 
απλή ενθάρρυνση από το Κράτος ενός καθεστώτος ε-
λεύθερων συναλλαγών στο οποίο η λειτουργία του 
χρήματος είναι ουδέτερη, χωρίς δηλ. κρατική παρέμ-
βαση στον χώρο της οικονομίας, πράγμα όμως το ο-
ποίο εν τέλει αποβαίνει υπέρ των συμφερόντων των 
ισχυροτέρων –βλ. π.χ. Michael Walzer, Spheres of Jus-
tice. A Defense of Pluralism and Equality, USA: Basic 
Books, 1983, σελ. 21 επ.  
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τότε θα διανοίγονταν δύο δρόμοι ουσιαστικής 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης και δύο αντίστοιχα 
μοντέλα, δηλ. το αξιοκρατικό και το ανθρωπι-
στικό35. Ειδικότερα:  

                                 

34. Σύμφωνα και με τις γνωστές δοξασίες αρχαίων 
σοφιστών, όπως ο Θρασύμαχος (Πλάτωνος, Πολιτεία Α’ 
338 c επ.) και ο Kαλλικλής (Πλάτωνος, Γοργίας 483 d επ.). 

35. Πρβλ. Chaim Perelman, Über die Gerechtigkeit, 
München 1967 (1945 γαλλ. έκδ), σελ. 18 επ. Ο Perel-
man, σε άλλο σημείο του έργου του (σελ. 153) αναλύει 
περισσότερο αυτό το σχήμα και αναφέρει τις έξι, κατά 
τη γνώμη του, συνηθέστερες εκδοχές για τον τρόπο με 
τον οποίο η τυπική μορφή της (κοινωνικής) δικαιοσύ-
νης μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο: 1) 
στον καθένα το ίσο, 2) στον καθένα ανάλογα με τα 
προσόντα του, 3) στον καθένα ανάλογα με τα έργα 
του, 4) στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του, 5) 
στον καθένα ανάλογα με το αξίωμά του, και 6) στον 
καθένα ανάλογα με αυτό που του διανέμει ο νόμος. 
Τον ειδικότερο διαχωρισμό των κριτηρίων της Δικαιο-
σύνης σε κατ’ αξίαν και κατ’ ανάγκην προτείνει επίσης 
ο Νorbert Hoerster, στο λήμμα Gerechtigkeit, σε: Axel 
Görlitz, Handlexikon zur Rechtswissenschaft, τ. 1, εκδ. 
Rowohlt, 1974, σελ. 116, παρέχοντας και το παράδειγ-
μα ότι στην πρώτη περίπτωση λαμβάνει κανείς μισθό 
ανάλογα με την απόδοσή του, ενώ στη δεύτερη περί-
πτωση, εάν είναι άπορος, γίνεται προσπάθεια από το 
Κράτος να του εξασφαλισθούν κάποιες παροχές, όπως 
π.χ. εργατική κατοικία, που θα τον βοηθήσουν να επι-
βιώσει. Επίσης, στο λήμμα αυτό τονίζεται ότι συνήθως 
τα δύο αυτά κριτήρια εφαρμόζονται στην πράξη κατά 
το δυνατόν παράλληλα, π.χ. μισθός κατ’ αξίαν, αλλά 
και χορήγηση, μαζί με τον μισθό, επιδόματος τέκνων. 
Τέλος, ο Gustav Radbruch, στο έργο του Vorschule der 
Rechtsphilosophie, Göttingen: Vandenhoeck, 1965, σελ. 
27 επ., θεωρεί ότι για τη συγκεκριμενοποίηση του πε-
ριεχομένου της ουσιαστικής δικαιοσύνης θα πρέπει να 
εξετασθεί το κατά πόσον, από πλευράς σκοπού [του 
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7. Το ένα μoντέλο θα στηριζόταν στην ιδέα, 
να παρέχεται στον καθένα αυτό που του ανα-
λογεί με βάση τα προσόντα, την εργασία, και 
τους κόπους του. Εδώ το κριτήριο είναι αξιο-
κρατικό (κατ’ αξίαν), διότι βασίζεται στο σκε-
πτικό να λαμβάνει κανείς αυτό που του αξίζει. 
Ο Ronald Dwοrkin (1931-2013) στο έργο του 
Sovereign Virtue (2000) παρέχει μία παραστα-
τική εικόνα αυτού του κριτηρίου, αναφέρο-
ντας το παράδειγμα των ναυαγών που ξεβρά-
ζονται σε ένα νησί και μοιράζονται μεταξύ 
τους τούς διαθέσιμους πόρους στον νέο τους 
τόπο. Ολοι ξεκινούν με ίσο ποσό ανταλλάξιμων 
μονάδων και στη συνέχεια πλειοδοτούν σε συ-
νεχείς δημοπρασίες για τα αγαθά που επιθυ-
μούν. Το κρίσιμο ερώτημα, κατά τον Dworkin, 
είναι εδώ το ακόλουθο: Εάν ένας ανθρωπος, 
δυνάμει μιας υπέρτερης προσπάθειας ή και ε-
νός χαρίσματος, επιχειρεί να δημιουργήσει πε-
ρισσότερα σε σχέση με κάποιον άλλο, δικαιού-
ται άραγε να κρατήσει όλο το κέρδος που απο-
κομίζει με αυτόν τον τρόπο;36 Η απάντηση στο 

                                 

δικαίου] (Zweckmässigkeit), μπορεί να δοθεί έμφαση 
σε ατομοκεντρικές αξίες, που αφορούν επομένως τις 
φιλελεύθερες αξίες μιας Κοινωνίας (Gesellschaft), ή, 
αντίθετα, σε υπερατομικές, συντηρητικές αξίες, συνα-
φείς με την έννοια της Ολότητας (Gesamtheit), ή, τέ-
λος, σε αξίες της διαπροσωπικής Κοινότητας (Gemein-
schaft) ως οργανισμού στον οποίο οι άνθρωποι μετέ-
χουν μέσω του πολιτιστικού τους έργου.  

36. Βλ. την ελληνική μετάφραση μέρους του έργου 
του Ronald Dworkin “Sovereign Virtue. The Theory and 
Practice of Equality” (2000), με τίτλο «Ισότητα. Ισότη-
τα ευημερίας. Ισότητα των πόρων» (μτφρ. Γρηγ. Μο-
λύβας), Αθήνα: εκδ. Πόλις, 2006, σελ. 233 (πρβλ. και 
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ερώτημα αυτό, από αξιοκρατική άποψη, είναι 
βέβαια καταφατική, καθώς το κέρδος οφείλε-
ται στην αξιοσύνη του συγκεκριμένου ατόμου 
και γι’ αυτό η άνιση κατανομή περιουσίας υπέρ 
του ατόμου αυτού και εις βάρος των άλλων 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άδικη. 

8. Το άλλο μοντέλο θα είχε διαμετρικά αντί-
θετη κατεύθυνση. Θα έθετε δηλ. ως βάση την 
ιδέα να γίνεται μια κατανομή του παραγόμε-
νου προϊόντος με κριτήριο τις ανάγκες37 του 

                                 

σελ. 59 επ.). Για την απάντηση που δίνει ο Dworkin σε 
αυτό το ερώτημα, βλ. συνοπτικά τα όσα αναφέρει στη 
σελ. 243 επ. Γενικότερα, μπορεί να λεχθεί ότι όπως για 
τον Rawls, έτσι και για τον Dworkin, σε αντίθεση με τη 
συντηρητική παράδοση, που θυσιάζει την ισότητα στο 
όνομα της ελευθερίας, και με την κομμουνιστική, που 
θυσιάζει την ελευθερία στον βωμό της ισότητας, η φι-
λελεύθερη ισότητα που οι δύο αυτοί φιλόσοφοι –με 
διαφοροποιήσεις- υποστηρίζουν, είναι ένας «τρίτος 
δρόμος», μια «χρυσή τομή» ανάμεσα στις δύο προανα-
φερθείσες ακραίες τοποθετήσεις –πρβλ. τη βιβλιοκρι-
σία του Θανάση Γιαλκέτση για το βιβλίο «Ισότητα» του 
Dworkin στο ένθετο «Βιβλιοθήκη» της «Ελευθεροτυ-
πίας» της 8.12.2006, σελ. 16-18:18. Βλ. επίσης σχτ. Will 
Kymlicka, Les théories de la justice. Une introduction, 
μτφρ. από τα αγγλικά υπό Marc Saint-Upéry, Paris: La 
Découverte, 1999 (α’ αγγλ. έκδ. 1992), σελ. 90 επ. και 
του ιδίου, Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας, μτφρ. 
Γ. Μολύβας, Αθήνα: Πόλις, 2006, σελ. 142 επ., όπου μά-
λιστα οι Rawls και Dworkin συγκαταλέγονται στους 
επιφανείς εκπροσώπους του ρεύματος πολιτικής φι-
λοσοφίας που ονομάσθηκε εξισωτικός φιλελευθερι-
σμός "egalitarian liberalism". 

37. Βέβαια, η έννοια της ανάγκης είναι προεχόντως 
υποκειμενική, βασίζεται δηλ. στην ίδια την αντίληψη 
που έχει ο κάθε άνθρωπος για το τι χρειάζεται στη ζωή 
του. Ωστόσο, ήδη από τη δεκαετία 1940 ο βορειοαμε-
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καθενός (κατ’ ανάγκην) και ιδίως όσων ανή-
κουν στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. 
Εδώ το κριτήριο είναι κυρίως38 ανθρωπιστικό 
και στηρίζεται στην ιδέα ότι όσοι κατέχουν ε-
πιπλέον πλούτο, πέρα από τις αντικειμενικά 
εκτιμώμενες ανάγκες τους, θα πρέπει να βοη-
θούν τους πενέστερους. Ισως η παραβολή του 
άσωτου υιού από την Καινή Διαθήκη με τον 
πατέρα να σφάζει για χάρη του άσωτου παι-
διού του το καλύτερο μοσχάρι του, να αποτε-
λεί μια χαρακτηριστική εκδήλωση αυτού του 
κριτηρίου. Η ενέργεια του πατέρα, παρά την εκ 
πρώτης όψεως άνιση μεταχείριση που επιφυ-
λάσσει έτσι στον άλλο, τον επιμελέστερο γιο 
του, δεν μπορεί να θεωρηθεί από τη σκοπιά 
αυτή ως άδικη, αφού ο άσωτος αλλά μεταμε-
λημένος υιός ήταν αυτός που χρειαζόταν πε-

                                 

ρικανός Abraham Maslow πρότεινε τη γνωστή πυραμί-
δα ιεραρχίας αναγκών, η οποία, ξεκινώντας από τις πιο 
απαραίτητες φυσιολογικές ανάγκες του ανθρώπου, 
προχωρεί, ανάλογα με την πολιτιστική του εξέλιξη, σε 
περισσότερο εκλεπτυσμένες ανάγκες του, όπως η ε-
κτίμηση και η αυτοπραγμάτωση. Πράγμα που σημαί-
νει, ότι ο βαθμός αναγκών κάθε ανθρώπου είναι δυνα-
τόν να προσδιορισθεί και με αντικειμενικά κριτήρια. 
Για τη θεωρία αυτή του Maslow, βλ. προχείρως: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Maslow's_hierarchy_of_
needs 

38. Λέγω «κυρίως» ανθρωπιστικό, καθώς σε ορι-
σμένες περιπτώσεις αντί του ανθρωπισμού συντρέχει 
το ευρύτερο κριτήριο της σκοπιμότητας, όπως π.χ. ό-
ταν τίθεται «ποσόστωση» στην πρόσληψη υπαλλήλων 
ή στην εκλογή υποψηφίων σε αντιπροσωπευτικά σώ-
ματα, π.χ. υπέρ των γυναικών, οπότε αποκλείονται έ-
τσι εκ των προτέρων όσοι άρρενες θα είχαν τα «κατ’ 
αξίαν» προσόντα να προτιμηθούν.  
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ρισσότερο από κάθε άλλον ηθική ενίσχυση και 
βοήθεια. Στη θέση δηλαδή του «�φθαλµόν �ντί 
�φθαλµο�» ισχύει εδώ το «�γαπ�τε �λλή−
λους»39. Αλλά ακριβώς αυτή η ακριβοδίκαιη/ 

                                 

39. Ενώ δηλ. ο Μωσαϊκός Νόμος ανέφερε ότι θα 
πρέπει να ανταποδίδουμε αυτό που μας κάνουν, καλό 
ή κακό, ο Χριστός προχωρεί πιο πέρα και παραγγέλλει 
(Μτθ 5, 38 επ.) να μην αντιστεκόμαστε στον κακό άν-
θρωπο, αλλά, αντίθετα, σε όποιον μας χαστουκίζει στο 
δεξί μέρος του σαγονιού, να στρέφουμε με αυταπάρ-
νηση και το άλλο σαγόνι. Και ακόμη, ενώ ο Μωσαϊκός 
Νόμος κήρυττε ότι πρέπει να αγαπούμε τον πλησίον 
μας και να μισούμε τον εχθρό μας, ο Χριστός εξαγγέλ-
λει τη νέα αντίληψη, ότι πρέπει, αντίθετα, να αγαπάμε 
τους εχθρούς μας και να προσευχόμαστε για όσους μας 
καταδιώκουν. Γενικότερα, στην επί του Ορους Ομιλία 
του (Μτθ 5, 1 επ. –πρβλ. και Μτθ 19, 16 επ.) ο Χριστός 
αντιπαραθέτει με ενάργεια τις διδασκαλίες του Μωσα-
ϊκού Νόμου, όπου κυριαρχούσε η ατομοκεντρική λογι-
κή του λεγόμενου «Χρυσού Κανόνα» ότι δεν πρέπει να 
κάνουμε στους άλλους αυτό που δεν επιθυμούμε να 
κάνουν οι άλλοι σ’ εμάς (το neminem laedere των Ρω-
μαίων –κατωτ., §§ 50 και 111), με τη νέα αντίληψη: Οτι 
πρέπει να υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων κοινωνική 
αλληλεγγύη και συναδέλφωση, σε βαθμό μάλιστα α-
κόμη και θυσίας του ενός για τον άλλο. Το νόημα αυ-
τών των εντολών είναι, βέβαια, ότι πρέπει να υπερβαί-
νουμε τους όποιους εγωισμούς και τα όποια συμφέρο-
ντά μας, προκειμένου να ζήσουμε αρμονικά με τους 
άλλους, μέσα σ’ ένα πνεύμα αληθινής αγάπης, συμπό-
νιας και κοινωνικής γαλήνης.  

Η αντιπαράθεση αυτή μεταξύ Μωσαϊκού Νόμου και 
Χριστιανικής Διδασκαλίας θα μπορούσε να θεωρηθεί 
εν τέλει και ως αντιπαράθεση μεταξύ αφενός μιας α-
ντίληψης που επικεντρώνεται στην κατ’ αξίαν παροχή 
στους άλλους των όσων τους οφείλονται, και αφετέ-
ρου μιας αντίληψης που θέτει ως πρόταγμα την απρο-
ϋπόθετη προσφορά και αγάπη στους άλλους, ανεξαρ-
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αμερόληπτη (fair), αλλά και ευαίσθητη 
                                 

τήτως δηλ. οφειλής ή ανταπόδοσης. Τη νέα αυτή έν-
νοια της αγάπης απέδωσε παραστατικά ο Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος ως εξής: «Ο Ιησούς μας έκανε να αγα-
πάμε στο αγαπημένο πρόσωπο και κάτι που είναι κα-
τώτερο, δηλαδή ασθενέστερο, και που καταξιώνεται 
και σώζεται με την αγάπη μας. Μας έκανε να αγαπάμε 
τον άρρωστο ή τον δυστυχισμένο ή την πιο αδύνατη 
από μας γυναίκα˙ όχι την έξυπνη και ωραία εταίρα, αλ-
λά την καλή και αδύνατη σύντροφο της ζωής μας. Ετσι, 
η αγάπη πήρε νόημα αυτόνομο, απόλυτο, αιώνιο» -βλ. 
Παν. Κανελλόπουλου, Οι Ελληνες και το Ελληνικό 
Πνεύμα, στη συλλογή μελετών του «Τα Δοκίμια», με 
επιμ. Ε.Ν. Μόσχου, τ. Α’, Αθήνα, 2002, 122-129: 127. 

Σημειώνεται, πάντως ότι, κατά ορισμένους έγκρι-
τους θεολόγους, όπως ο Σάββας Αγουρίδης (Η επί του 
Ορους Ομιλία του Ιησού, Αθήνα 1975, ιδίως σελ. 68 επ., 
μελέτη προσβάσιμη και στο διαδίκτυο: http:// 
imdlibrary.gr/index.php/el/component/flippingbook/
book/68?page=1&Itemid=576), η παραίτηση ενός Χρι-
στιανού από τα δικαιώματά του και η επίδειξη αγάπης 
προς τους εχθρούς δεν είναι ανθρώπινο έργο, αλλ’ α-
ποτελεί πρωτίστως ένα σημάδι, ότι η βασιλεία του 
Θεού και το τέλος της παρούσας τάξης του κόσμου εί-
ναι εγγύς. Επίσης και κατά τον Κώστα Μπέη, στο έργο 
του Η Θεωρία για τον Λόγο, Αθήνα: Eunomia, 2007, 
σελ. 240 [και 229], «η σταθερή αγάπη δεν είναι εκ του 
κόσμου τούτου. Είναι ξένη και ασυμβίβαστη με τις 
συνθήκες που επικρατούν στον αισθητό κόσμο, στα 
γήινα. Μόνον όταν η νοσταλγία μας προσβλέπει στο 
αιώνιο, κι ο νους μας προσπαθεί να ψηλαφήσει το υ-
περβατικό, εκεί η ευαίσθητη ψυχή δεν δυσκολεύεται ν’ 
απαλλαγεί από τα πάθη της μνησικακίας και της εκδι-
κητικότητας». Πάντως, είναι προφανές από τις πιο πά-
νω τοποθετήσεις, ότι η αγάπη προς τον πλησίον δεν 
είναι κάτι που ανάγεται κατ’ ανάγκη μόνο στο μέλλον, 
αλλά μπορεί να αποτελέσει στόχο, όραμα και ιδανικό 
ζωής ήδη από σήμερα, με την έννοια ότι η πραγμάτω-
σή του μπορεί να επιτυγχάνεται σταδιακά, βήμα-βήμα.  
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(compassionate) διανομή ή αναδιανομή των 
καρπών της οικονομικής ανάπτυξης συνιστά, 
κατά μία σημαντική Εκθεση του ΟΗΕ40, την 
Κοινωνική Δικαιοσύνη από ουσιαστική άποψη. 
Η τελευταία νοείται άρα κατά κύριο λόγο ως 
(ανα)διανεμητική δικαιοσύνη υπό την ανωτέ-
ρω έννοια, αλλά και ως δικαιοσύνη που ανα-
γνωρίζει γενικότερα αφενός την αξιοκρατία 
και αφετέρου τις ανάγκες της ολότητας των 
πολιτών, ιδίως, δε, των ευάλωτων ή ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού41. Στο πλαίσιο αυτό, 
μέρος και συστατικό στοιχείο της Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης είναι η λεγόμενη οικονομική δι-
καιοσύνη, η οποία εστιάζει στη διασφάλιση 
ίσων ευκαιριών και παρέχει, έτσι, κίνητρα για 

                                 

40. The Internatiοnal Forum for Social Development, 
Social Justice in an Open World. The Role of the United 
Nations, United Nations: New York, 2006, σελ. 7. 

41. Τη σημασία αυτής της διπλής στόχευσης της 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης, να διανέμει δηλ. τα αγαθά με 
ακριβοδίκαιο και ευαίσθητο τρόπο, αλλά και να ανα-
γνωρίζει την αξία ιδίως κάποιων μη προνομιούχων 
ομάδων, υπογραμμίζουν ιδιαίτερα στα έργα τους ο 
Charles Taylor, The Politics of Recognition, σε: Amy 
Gutmann (ed.), Multiculturalism: Examining the Politics 
of Recognition, Princeton: Princeton University Press, 
1994, 25-73 και η Nancy Fraser, Qu’ est-ce que la jus-
tice sociale? Reconnaissance et redistribution, Paris: La 
Décοuverte/ Poche, 2011 (το βιβλίo της Fraser είναι 
μια σειρά σύντομων κειμένων, που ξεκίνησαν να δη-
μοσιεύονται στις ΗΠΑ κυρίως από το 1995˙ η γαλλική 
μτφρ. είναι της Estelle Ferrarese). Για το θέμα του ορι-
σμού της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, διαφωτιστικό είναι 
και το συναφές λήμμα στη διαδικτυακή φιλοσοφική 
εγκυκλοπαιδεία «ΙΕΡ»:  
http://www.iep.utm.edu/ recog_sp/ 
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όσους έχουν προσόντα και δεξιότητες42. Πέρα 
όμως από την ισότητα των ευκαιριών, που 
στοχεύει στην εξάλειψη των νομικών - τυπικών 
εμποδίων εξ αιτίας των οποίων επέρχεται κοι-
νωνικός αποκλεισμός και ανισότητα στα δι-
καιώματα ορισμένων πολιτών λόγω φυλής, 
εθνότητας κ.λπ., η Κοινωνική Δικαιοσύνη έχει 
ως δεύτερο συστατικό, υπό μία ευρύτερη έν-
νοια, και την ισότητα του αποτελέσματος, αυ-
τήν, δηλ., που έχει ως στόχο τον περιορισμό 
και των ουσιαστικών εμποδίων για την ύπαρξη 
ίσων ευκαιριών, όπως π.χ. συμβαίνει όταν ορι-
σμένοι πολίτες στην αφετηρία της σταδιοδρο-
μίας τους έχουν να συναγωνισθούν κατ’ άνισο 
τρόπο με πολίτες προερχόμενους από οικογέ-
νειες με περιουσία και κοινωνικό κύρος43 
(πρβλ. και κατωτ., § 120). 

Η ανάγκη σύνθεσης των δύο μοντέλων και ο 
τρόπος υλοποίησής της 

9. Βέβαια, από τα δύο μοντέλα, αυτό της α-
ξιοκρατίας φαίνεται να συνάδει περισσότερο 

                                 

42. Πράγματι, κατά την ανωτέρω (σημ. 24) Εκθεση 
του ΟΗΕ περί Κοινωνικής Δικαιοσύνης, προσβάσιμη 
στο διαδίκτυο (τίτλος: The Internatiοnal Forum for So-
cial Development, Social Justice in an Open World. The 
Role of the United Nations, United Nations: New York, 
2006, σελ. 14), η οικονομική δικαιοσύνη είναι μόνον 
ένα συστατικό στοιχείο (component) της Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης. 

43. Πρβλ. Για τις δύο αυτές μορφές ισότητας και τη 
μεταξύ τους σχέση: David Α. Strauss, The Illusory Dis-
tinction between Equality of Opportunity and Equality 
of Result, σε: Neal Devins/ Davison M. Douglas (eds.), 
Redefining Equality, New York/ Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1988, 51-64. 
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με τις αρχές της επιβράβευσης των αξίων και 
της βέλτιστης, άρα, αποδοτικότητας σε μια 
κοινωνία που θέλει να προχωρήσει με στοχο-
προσήλωση και άμιλλα μεταξύ των μελών της. 
Αντίθετα, μια κοινωνία χωρίς κίνητρα για α-
πόκτηση πλούτου και αξιωμάτων, αλλά με 
πρόταγμα το σκεπτικό ότι όλα ρυθμίζονται εκ 
των προτέρων από το κράτος, φαίνεται εκ 
πρώτης όψεως να είναι μια κοινωνία καταδι-
κασμένη σε αποτυχία. 

Ομως αυτή η εικόνα διαφοροποιείται σημα-
ντικά εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι, όπως 
αναφέρθηκε αμέσως πριν, δεν έχουν όλοι οι 
πολίτες τις ίδιες δυνατότητες επαγγελματικής 
και κοινωνικής επιτυχίας όταν ξεκινούν στον 
στίβο της ζωής. Και τούτο, διότι ορισμένοι δια-
θέτουν ήδη για το ξεκίνημα αξιόλογη περιου-
σία από την οικογένειά τους και άρα έχουν ε-
πίσης εκ προοιμίου τη δυνατότητα για φοίτη-
ση σε εξαιρετικά σχολεία ή πανεπιστήμια. Επι-
πλέον, μέσω των γνωριμιών των γονέων τους, 
μπορούν να εξασφαλίσουν εύκολη άνοδο στην 
κοινωνική και επαγγελματική κλίμακα, γεγο-
νός που δημιουργεί μιαν αίσθηση αδικίας σε 
σχέση με τα άλλα, τα λιγότερο ευνοημένα από 
την τύχη μέλη της κοινωνίας44. 

                                 

44. Περαιτέρω, ο Jean-Fabien Spitz, στο έργο του 
«Γιατί πρέπει να αγωνιζόμαστε κατά των ανισοτή-
των;» (μτφρ. Μαγδαληνής Τσεβρένη, Αθήνα: εκδ. Πό-
λις, 2015 [α’ γαλλ. έκδ. 2009], σελ. 16, παραθέτει ορι-
σμένα παράπλευρα προβλήματα, ως προεκτάσεις του 
περιουσιακού, για κάποιον που ξεκινάει τη σταδιοδρο-
μία του υπό καθεστώς «κληρονομημένων» εις βάρος 
του ανισοτήτων, έστω και εάν αυτός έχει κάποιες θε-
τικές ιδιότητες ή κλίσεις: «Η φύση της οικογένειας (τα 
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10. Ευνόητο είναι, όμως, ότι και από καθαρά 
ωφελιμιστική άποψη αποτελεί συμφέρον μιας 
κοινωνίας να παρέχει δυνατότητα ανάδειξης 
σε όλα τα άξια μέλη της, να αποτρέπει δηλ. τις 
ανισότητες ευκαιριών/αποτελέσματος και να 
ανοίγει έτσι τον δρόμο για το optimum της α-
πόδοσης όσων μπορούν να ανελιχθούν κοινω-
νικά. Ομως, υπό το ίδιο αυτό ωφελιμιστικό 
πρίσμα, είναι προς το συμφέρον μιας κοινωνί-
ας να παρέχει στήριξη και στα ασθενέστερα 
τμήματα του πληθυσμού της διότι έτσι δια-
σφαλίζονται προληπτικά συνθήκες ομαλής δι-
αβίωσης και υγιεινής που αποτρέπουν το πολ-
λαπλώς μεγαλύτερο κόστος μιας εκ των υστέ-
ρων αντιμετώπισης σοβαρότερων προβλημά-
των, π.χ. λόγω νοσηλείας για ασθένειες εξ αιτί-
ας κακής διατροφής ή λόγω τέλεσης παραβα-
τικών πράξεων από οικονομική ανάγκη και 
συνακόλουθης φυλάκισης των δραστών. 

Ακόμη, με την περιστολή μεγάλων οικονομι-
κών και κοινωνικών ανισοτήτων μειώνεται και 
ο κίνδυνος κλονισμού της κοινωνικής συνοχής 
και, άρα, των κοινωνικών αναταραχών και 

                                 

παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών ή χωρισμένων γο-
νιών έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι φτω-
χά), ο ιδιωτικός χώρος (τα φτωχά παιδιά έχουν λιγό-
τερο χώρο να εργάζονται και να μελετούν), ο δημόσιος 
χώρος (οι φτωχές οικογένειες ζουν σε υποβαθμισμένες 
περιοχές), το κατά πόσον οι γονείς είναι διαθέσιμοι, η 
πρόσβαση στα πολιτισμικά αγαθά, ο χειρισμός της 
γλώσσας και του κυρίαρχου κοινωνικού κώδικα, οι ι-
κανότητες προσαρμογής, είναι μερικά από τα εμπόδια 
που μπλοκάρουν τη δυνατότητα, το πεπρωμένο του 
παιδιού να καθορίζεται από τις προσωπικές του ιδιό-
τητες ή κλίσεις».  
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στάσεων, για τις οποίες, άλλωστε, είχαν ήδη 
κάνει λόγο ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του (Ε ,́ 
1301 b 27 επ., Ε ,́ 1301 a 32 επ., Β ,́ 1266 b 40)45, 
και ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του (Η’, 556 c επ.). 

11. Oμως, και από ηθικο-ιδεαλιστική άποψη 
θεωρείται προτιμότερο η διάθεση του πλούτου 
να γίνεται όχι μόνον επ’ ωφελεία ορισμένων 
ευνοημένων από την τύχη ατόμων, αλλά υπέρ 
του συνόλου της κοινωνίας, άρα και των πλέον 
αδύναμων μελών της, ακόμη και όταν τα άτο-
μα αυτά έγιναν αδύναμα από προσωπική τους 
ευθύνη, π.χ. λόγω λανθασμένων χειρισμών. 
Εστω δηλ. και σε τέτοιες περιπτώσεις, που πα-
ραπέμπουν ευθέως στην προαναφερθείσα (§ 
8) παραβολή του άσωτου υιού, επιβάλλεται, 
πιστεύω, να επικρατήσει τελικά ένα πνεύμα 
εξυπηρέτησης του κοινού συμφέροντος, άρα 
ένα πνεύμα εξυπηρέτησης όλων των μελών 
μιας κοινωνίας, χωρίς τις υπερβολές στις ο-
ποίες εξωθούν συνήθως ο άκρατος ατομικι-
σμός, ο αδυσώπητος ανταγωνισμός και η α-
πληστία ενός ακραίου αξιοκρατικού μοντέλου.  

12. Βέβαια, η σύνθεση των δύο μοντέλων, 
αξιοκρατικού και ανθρωπιστικού, και η εξεύ-
ρεση μιας «χρυσής τομής» στη μεταξύ τους δι-
πολικότητα, αποτελεί κάτι το ιδιαίτερα δυσχε-
ρές, εύθραυστο46 αλλά και απολύτως ευκταίο 

                                 

45. Πρβλ. σχτ. Nestor Courakis, The Future of Crimi-
nality and the Criminology of the Future under the 
Shadow of Globalization, in: Essays in Honor of Profes-
sor James Farsedakis, vol. II, Athens: Nomiki Biblio-
thiki, 2010, 1872-1887: 1880 ff. 

46. Πρβλ. Πλάτωνος, Φαίδων 92 c: «τελευτα�ον δέ 
πάντων ξυνίσταται ! "ρµονία και πρ#τον �πόλ−
λυται». 
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σε μια κοινωνία που θέλει να προχωρήσει 
μπροστά και που επιδιώκει εξίσου τόσο να 
προωθεί τους άξιους στις ανώτερες κοινωνικές 
θέσεις, όσο και να στηρίζει κατά το δυνατόν 
τους αδύναμους σε θέματα κοινωνικής πρό-
νοιας, χωρίς δηλ. την αναλγησία ενός κοινωνι-
κού δαρβινισμού όπου, κατά τη γνωστή διδα-
σκαλία του Herbert Spencer, ο αδύναμος είναι 
καταδικασμένος να εξαφανισθεί. 

13. Κύρια μέσα για την προώθηση μιας τέ-
τοιας κοινωνικής πολιτικής είναι η παρέμβαση 
του κράτους (α) αφενός για τη χαλιναγώγηση 
ακραίων συμπεριφορών της αγοράς που απο-
βλέπουν στην πάση θυσία μεγιστοποίηση του 
κέρδους και (β) αφετέρου για την ενίσχυση 
της ισότητας των ευκαιριών υπό ευρεία έννοι-
α. Η χαλιναγώγηση των ακροτήτων της αγο-
ράς συνήθως επιδιώκεται μέσα από την εφαρ-
μογή μιας προοδευτικής φορολογίας στην πε-
ριουσία και το εισόδημα των πολιτών. Από την 
άλλη πλευρά, η κατοχύρωση της ισότητας των 
ευκαιριών, π.χ. ως προς ένα νέο υπάλληλο ή 
ελεύθερο επαγγελματία ή μια νέα επιχείρηση 
που ξεκινούν επαγγελματικά, προϋποθέτει 
πρωτίστως τη διασφάλιση μιας απρόσκοπτης 
κινητικότητας αγαθών και υπηρεσιών. Τούτο, 
όμως, συναρτάται με μιαν αμερόληπτη, αδιά-
φθορη και γρήγορη στους ρυθμούς της Δημό-
σια Διοίκηση, χωρίς εξαρτήσεις από νεποτι-
σμούς και πελατειακές σχέσεις. Επιπλέον, για 
την ισότητα των ευκαιριών προϋποτίθεται μια 
υψηλού επιπέδου δωρεάν και υποχρεωτική 
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δημόσια παιδεία.47 Τέλος, αναγκαία είναι και η 
κοινωνική πρόνοια, με τη μορφή ενός σύγχρο-
νου Κοινωνικού Κράτους48.  

Ειδικότερα όσον αφορά την Ελλάδα ως πα-
ράδειγμα για την προώθηση κοινωνικής πολι-
τικής από την άποψη της συνταγματικής έννο-
μης τάξης της, ο Πέτρος Παραράς σημειώνει και 
τα εξής49: «Από καθαρώς νομικής πλευράς, 
πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι για τον Ελ-
ληνα τουλάχιστον πολίτη υπάρχει αναφαίρετο 
δικαίωμα για τις κρατικές υπηρεσίες υγείας, 
την κοινωνική ασφάλιση, την παροχή της υπο-
χρεωτικής παιδείας, την επιδότηση της ανερ-
γίας και γενικότερα για την μη υποβάθμιση της 
κοινωνικής του προστασίας, τουλάχιστον ως 
προς τους αντίστοιχους θεσμούς που κατοχυ-
ρώνονται ρητώς μέσα στο Σύνταγμα, όπως η 

                                 

47. Εν προκειμένω, συζητήσεις μπορεί να προκαλέ-
σει, η εφαρμογή του «κατ’ αξίαν» κριτηρίου όταν ιδρύ-
ονται σχολεία «αριστείας» και εφόσον αυτό συντελεί 
σε κάποια διακριτική μεταχείριση εις βάρος των «μη 
αρίστων», που εμποδίζονται έτσι ήδη από τα παιδικά 
τους χρόνια να έχουν ισότητα ευκαιριών στον τομέα 
της παιδείας έναντι των άλλων πολιτών.  Το αντεπι-
χείρημα είναι πάντως εδώ ότι μια κοινωνία χρειάζεται 
και σχολεία «αριστείας», ώστε να δημιουργήσει έτσι 
μια πνευματική και πολιτική ηγέτιδα τάξη, σύμφωνα 
και με τη διδασκαλία του Πλάτωνα, ιδίως στην «Πολι-
τεία» και τον «Πρωταγόρα». 

48. Πρβλ. Jean-Fabien Spitz, όπ.π., σελ. 19 επ. 
49. Πέτρος Παραράς, Φιλελευθερισμός και Κοινωνι-

κή Δικαιοσύνη. Εισαγωγικές Σκέψεις, σε: του ιδίου (ε-
πιμ.), Φιλελευθερισμός και Κοινωνική Δικαιοσύνη. 
Libéralisme et Justice Sociale, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. 
Αντ. Σάκκουλα, 1994, 15-37: 25. 
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οικογένεια, ο γάμος, η μητρότης, οι πολύτεκνοι 
κ.λπ. (=θεωρία του κοινωνικού κεκτημένου)». 

Ο ρόλος των ιστορικών συγκυριών 

14. Ωστόσο, ο στόχος αυτός μιας ισόρροπης 
σύνθεσης των δύο μοντέλων προσκρούει συ-
νήθως σε πολιτικές και φιλοσοφικές ιδεολογί-
ες, ιδεοληψίες ή σκοπιμότητες, αλλά και στις 
κατά καιρούς διαμορφούμενες συγκυρίες. 

15. Ως προς το θέμα των ιδεολογιών, μπορεί 
πράγματι να επισημανθεί ότι η αντιπαράθεση 
αξιοκρατικού και ανθρωπιστικού μοντέλου 
συνιστά κατ’ ουσίαν αντιπαράθεση μεταξύ: 
Αφενός, κυρίως από τη δεκαετία 1980, του νε-
οφιλελευθερισμού, που προτάσσει με απόλυτο 
τρόπο (και όχι με μετριοπάθεια, όπως ο φιλε-
λευθερισμός) την ελεύθερη ανάπτυξη της δη-
μιουργικής δραστηριότητας ενός ατόμου και 
την αντίστοιχη ακριβοδίκαιη αμοιβή του γι’ 
αυτή τη δραστηριότητα. Και αφετέρου του 
σοσιαλισμού, που θεωρεί σημαντικότερη σε 
μια κοινωνία τη μείωση των κοινωνικο-
οικονομικών ανισοτήτων μέσα από την (α-
να)διανομή του παραγόμενου προϊόντος και 
μέσα από τη διασφάλιση καλύτερων συνθη-
κών διαβίωσης, δηλ. εκπαίδευσης, στέγης, υ-
γείας, κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλη-
σης, ιδίως για τις πλέον αδύναμες ομάδες αυ-
τής της κοινωνίας. 

16. Εδώ, η πρόκληση είναι να συνδυασθούν 
επιτυχώς ο (νέο)φιλελευθερισμός με τον σοσι-
αλισμό, με συνδετικό κρίκο τη σοσιαλδημο-
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κρατία50, ως τον κατ’ εξοχήν πολιτικό χώρο 
του Κέντρου στις διάφορες αποχρώσεις του, 
δηλ., την κεντροδεξιά, την κεντροαριστερά, ή 

                                 

50. Ως κύρια χαρακτηριστικά της σοσιαλδημοκρα-
τίας αναγνωρίζονται η διατήρηση της ελεύθερης, α-
νταγωνιστικής αγοράς, αλλά και η παράλληλη κατοχύ-
ρωση υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το Δη-
μόσιο και που θεωρούνται ως κοινωνικά δικαιώματα, 
σε σχέση με την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική α-
σφάλιση, τη στέγη και τη φροντίδα παιδικής και τρί-
της ηλικίας. Τα κοινωνικά δικαιώματα θεωρούνται 
από πολλούς ως η κυριότερη έκφραση για καθιέρωση 
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και για συνακόλουθη άμ-
βλυνση των ανισοτήτων που προκαλεί η κυριαρχία της 
αρχής της ελευθερίας επί της αρχής της ισότητας –βλ. 
Σωτ. Αγαπητίδη, Ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός σε ε-
θνικά και διεθνή πλαίσια, σε Πέτρου Παραρά (επιμ.), 
Φιλελευθερισμός και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Libéral-
isme et Justice sociale, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ. 
Σάκκουλα, 1994, 257-277: 268.  

Σημειώνεται παρενθετικά, ότι τα κοινωνικά δι-
καιώματα καθιερώθηκαν κατά τρόπο συστηματικό 
στο γερμανικό Σύνταγμα της Βαϊμάρης το 1919, με 
σκοπό να διασφαλισθούν για τους πολίτες αξιοπρεπείς 
συνθήκες κοινωνικής διαβίωσης και ανέλιξης. Επίσης, 
στο πλαίσιο της σοσιαλδημοκρατίας, λαμβάνονται μέ-
τρα για προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας, 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των ανέργων και 
των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων –πρβλ. το 
λήμμα: Social Democracy or Social Liberalism, προ-
σβάσιμο στο διαδίκτυο:  

https://www.reddit.com/r/SocialDemocracy/ 
comments/1078y2/social_democracy_or_social_liberal
ism/ Για μια κριτική των βασικών θέσεων της σοσιαλ-
δημοκρατίας βλ. π.χ. Γεώργιο Κ. Μπήτρο/ Αναστ. Δ. Κα-
ραγιάννη, Δημιουργική Κρίση σε Δημοκρατία και Οικο-
νομία με παράδειγμα τη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: εκδ. 
Παπαζήση, 2011, ιδίως σελ. 126 επ.  
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και την καθαρά κεντρώα εκδοχή του, αναλό-
γως των περιστάσεων. 

Συναφής είναι εδώ και η έννοια του κοινωνι-
κού φιλελευθερισμού, που μπορεί να τοποθε-
τηθεί επίσης στον κεντρώο χώρο51 και που ε-
πιδιώκει τη σύζευξη (νεο)φιλελευθερισμού και 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Οπως παρατηρήθη-
κε52, «οι περισσότεροι σήμερα ρεαλιστές πολι-
τικοί φιλελεύθεροι και άλλοι διανοητές (...) δέ-
χονται ότι η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί 
σήμερα το αναγκαίο συμπλήρωμα του φιλε-
λευθερισμού (…), γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο 
χαρακτηρίζεται και ως ριζοσπαστικός ή κοι-

                                 

51. Βλ. το σχτ. λήμμα “Social Liberalism” της 
Wikipedia, όπου ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός τοπο-
θετείται στο κέντρο ή και στην κεντροαριστερά: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_liberalism 

52. Πέτρος Παραράς, Φιλελευθερισμός και Κοινωνι-
κή Δικαιοσύνη, όπ.π., σελ. 29 και σημ. 41, καθώς και 
σελ. 32, σημ. 49 και 50, όπου και αναλυτική βιβλιο-
γραφική τεκμηρίωση. Επίσης, αντίστοιχα, σελ. 33 και 
σημ. 55. Ας σημειωθεί εδώ ότι από την έκρηξη της οι-
κονομικής κρίσης (2008) και μετά, αναδύθηκε και πάλι 
στο προσκήνιο μια παλαιότερη μορφή του φιλελευθε-
ρισμού ως προς την οικονομική του διάσταση: ο κρα-
τικός καπιταλισμός (state capitalism), που επιχειρεί να 
συνθέσει τα ισχυρά σημεία του Κράτους με αυτά του 
καπιταλισμού. Στο πλαίσιο αυτής της κατεύθυνσης, 
που σήμερα εκπροσωπείται κυρίως από την Κίνα και 
που διακρίνεται κυρίως από ρεαλισμό, η επιλογή των 
φορέων ή και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν γι’ 
αυτήν την οικονομική ανάπτυξη (π.χ. ιδιωτικοποιή-
σεις) εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Κρά-
τους –βλ. σχτ. το ειδικό αφιέρωμα του Economist της 
21.1.2012, που κυκλοφόρησε επίσης σε ελλην. μετά-
φραση ως ένθετο της εφημ. «Καθημερινή» τον Φε-
βρουάριο 2012.  
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νωνικός [φιλελευθερισμός], σε αντίθεση με τον 
παραδοσιακό ή κλασσικό (…). Δύναται (…) να 
λεχθεί ότι ο ριζοσπαστικός ή κοινωνικός φιλε-
λευθερισμός είναι το ισχύον στην Ελλάδα πο-
λιτικό σύστημα».  

Πάντως, η έννοια του κεντρώου χώρου ως 
χώρου της Κοινωνικής Δικαιοσύνης θα πρέπει 
να εκληφθεί εδώ με ένα κάπως ευρύτερο περι-
εχόμενο: 

Οτι εμπεριέχει, δηλ. και πολιτικούς σχηματι-
σμούς στους οποίους αξιοποιούνται αξιόλογα 
στελέχη όχι μόνον από τον κεντρώο χώρο, αλλ’ 
επίσης από τον αριστερό και τον δεξιό, με κύ-
ριο κριτήριο επιλογής τους τις ειδικές γνώσεις, 
το ήθος και την αποτελεσματικότητά τους και 
όχι βεβαίως την όποια κομματική τους ταυτό-
τητα.  

17. Είναι εξ άλλου προφανές από τη σκοπιά 
πλέον των εκάστοτε συγκυριών, ότι η επικρά-
τηση του ενός ή του άλλου μοντέλου σε μια 
κοινωνία, ή, μάλλον, η ορθή δοσολογία πρό-
σμειξης των δύο μοντέλων, δεν είναι μόνο θέμα 
πολιτικών προτιμήσεων ή ιδεολογιών των 
ψηφοφόρων, αλλά συναρτάται άμεσα και με 
τις πραγματικές ή νομιζόμενες ανάγκες της εν 
λόγω κοινωνίας: Οταν δηλ. εκείνο που κυρίως 
ενδιαφέρει είναι η οικονομική ανάπτυξη και η 
αύξηση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, 
τότε το βάρος προφανώς πέφτει περισσότερο 
στις (νέο)φιλελεύθερες πολιτικές και στη συσ-
σώρευση του πλούτου, ώστε να υπάρξουν με-
γάλες και ισχυρές επιχειρήσεις, που θα μπορέ-
σουν να επιβιώσουν ή και να επικρατήσουν 
μέσα στον οξύ διεθνή ανταγωνισμό. Αντίθετα, 
όταν έχει πλέον επιτευχθεί η εδραίωση μιας 
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χώρας στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, 
τότε είναι όχι μόνον ευκταίο, αλλά και εφικτό 
να εφαρμοσθούν σοσιαλιστικές και, ακόμη κα-
λύτερα, σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές, ώστε να 
επιτευχθεί μια δικαιότερη κατανομή του ήδη 
συσσωρευθέντος πλούτου προς όφελος των 
ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Και όταν, 
τέλος, εδραιωθεί η οικονομική ανάπτυξη, αλλά 
λόγω συνθηκών κρίσης αυτή τεθεί σε κίνδυνο, 
απαραίτητη καθίσταται, κατά τη γνώμη μου, 
μια προσεκτική μείξη των δύο πολιτικών, της 
(νεο)φιλελεύθερης και της σοσιαλιστικής, προ-
κειμένου να κατανεμηθεί ο κοινωνικός πλού-
τος χωρίς σοβαρές αναταράξεις στην οικονο-
μία της αγοράς, αλλά με παράλληλη ενίσχυση 
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μέσω 
κοινωνικών παροχών, ώστε να αποφευχθεί η 
φτωχοποίησή τους. 

18. Αυτή η εναλλαγή νεοφιλελεύθερων και 
σοσιαλιστικών ή μάλλον, σοσιαλδημοκρατικών 
πολιτικών, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 
της οικονομίας, φαίνεται και στην πορεία που 
ακολούθησαν οι ανεπτυγμένες χώρες μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τόσον αυτοτελώς, όσο 
και σε σχέση με την αντίστοιχη πορεία των 
αναπτυσσόμενων χωρών, όπως θα αναλυθεί 
κατωτέρω (§§ 122 επ.). 
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ΙΙ. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Α΄: ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΤΗΣ 

19. Ποια είναι όμως τα ειδικότερα πεδία στα 
οποία μπορεί να εφαρμοσθεί η ιδέα της Κοινω-
νικής Δικαιοσύνης και να καταπολεμηθούν έ-
τσι οι κοινωνικές ανισότητες; 

Μία Επιτροπή (Forum) του ΟΗΕ που εργά-
σθηκε στο θέμα της Κοινωνικής Δικαιοσύνης 
από τον Νοέμβριο του 2001 έως τον Νοέμβριο 
200453 (άρα, πριν από τη τελευταία οικονομική 
κρίση), προβαίνει στην ακόλουθη κατηγοριο-
ποίηση αντίστοιχων ανισοτήτων: 

20. Διακρίνει εν πρώτοις τρεις σημαίνοντες 
τομείς που αφορούν το πεδίο εφαρμογής της 
ισότητας. 

21. Ο πρώτος και κυριότερος τομέας είναι 
αυτός της ισότητας δικαιωμάτων, με έμφαση 
στην κατοχύρωση των ατομικών και πολιτι-
κών δικαιωμάτων, καθώς και στην κατάργηση 
διακρίσεων οιασδήποτε μορφής, όπως λόγω 
φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, 
πολιτικής ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνι-

                                 

53. Βλ. The Internatiοnal Forum for Social Develop-
ment, Social Justice in an Open World. The Role of the 
United Nations, United Nations: New York, 2006, μελέ-
τη προσβάσιμη στο διαδίκτυο.  
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κής καταγωγής, περιουσίας, ή κοινωνικού 
status (πρβλ. άρθρο 2 Παγκόσμιας Διακήρυξης 
των Δικαιωμάτων Ανθρώπου του ΟΗΕ).  

22. Επεται η ισότητα στις ευκαιρίες, με άξονα 
το ιδεώδες της αξιοκρατίας. Προωθείται, έτσι, 
η διασφάλιση συνθηκών, ώστε τα άτομα να εί-
ναι ελεύθερα στην πραγμάτωση των φιλοδο-
ξιών τους και στην ανάπτυξη των προσόντων 
τους και της εργατικότητας τους, μέσα στα ό-
ρια σεβασμού του νόμου και της ελευθερίας 
των άλλων. Σημαντικές για την εδραίωση αυ-
τής της ισότητας των ευκαιριών θεωρούνται 
πολιτικές που θέτουν στο επίκεντρό τους την 
απρόσκοπτη παροχή στους πολίτες υπηρεσιών 
για την υγεία και την εκπαίδευσή τους. 

23. Τέλος, ένας τρίτος τομέας είναι η ισότητα 
στις συνθήκες διαβίωσης. Μεταξύ των προτε-
ραιοτήτων που άπτονται αυτού του τομέα εί-
ναι η εξασφάλιση συνθηκών στέγασης, καθα-
ρού (χωρίς ρύπανση) περιβάλλοντος και μειω-
μένης εγκληματικότητας. 

24. Από την άλλη πλευρά, η προαναφερθεί-
σα Επιτροπή του ΟΗΕ εντόπισε και κατέγραψε 
τους ακόλουθους τομείς ανισότητας στην κα-
τανομή των ευκαιριών και δικαιωμάτων, που 
αποτελούν επομένως βασικό πεδίο δράσης για 
την Κοινωνική Δικαιοσύνη: 

Ανισότητες στην κατανομή εισοδήματος 

25. Οι ανισότητες του εισοδήματος αποτε-
λούν τον συνηθέστερο τρόπο με τον οποίο επι-
χειρείται η διάγνωση της έκτασης που έχουν 
γενικότερα σε μια χώρα οι οικονομικές ανισό-
τητες. Η μέτρηση γίνεται κυρίως με βάση τον 
συντελεστή Gini, που έχει κλίμακα 0 για την 
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πλήρη ισότητα εισοδημάτων και 100 για την 
πλήρη ανισότητα54. Για παράδειγμα, σύμφωνα 
με την Εκθεση του ΟΗΕ (σελ. 30 επ.), ο συντε-
λεστής ανισότητας εισοδήματος στην Αφρική 
και τη Λατινική Αμερική ήταν μεσοσταθμικά 
περί το 44% και στην Κίνα περί το 37% για το 
2000, στη δε Ρωσική Ομοσπονδία περίπου 
50%, κυρίως λόγω της ασύντακτης μετάβασης 
από τον κομμουνισμό στην οικονομία της αγο-
ράς κατά τη δεκαετία του 1990. Ως προς τις 
χώρες του ΟΟΣΑ, ο συντελεστής στις ΗΠΑ και 
την Αυστραλία είναι περί το 42%, ενώ είναι 
περί το 32,5%, άρα χαμηλότερος, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Εξάλλου, εμφανίζει σταθερότητα σε 
χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία και πτω-
τική τάση στον Καναδά, την Ιταλία, τη Νορβη-
γία και την Ισπανία. Οι περισσότερες χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης θεωρούνται από την 
προαναφερθείσα Επιτροπή του ΟΗΕ (σελ. 75) 
ότι κατά τα τελευταία χρόνια άνοιξαν μεν τις 
οικονομίες τους στο ξένο και το διεθνικό κε-
φάλαιο, εγκαταλείποντας έτσι παρεμβατικές 
πολιτικές στην αγορά, αλλά συνάμα κράτησαν 
τα βασικά χαρακτηριστικά του φορολογικού 
και προνοιακού τους συστήματος. Επέτυχαν 
άρα εν τέλει, όπως φαίνεται, μια κάποια ισορ-
ροπία ενθάρρυνσης οικονομικών πρωτοβου-
λιών και συνάμα διασφάλισης της κοινωνικής 
συνοχής. Πάντως γενικότερα είναι εμφανής δι-
εθνώς, κατά την εν λόγω Εκθεση του ΟΗΕ (σελ. 
30), η τάση για μεγαλύτερες ανισότητες εισο-

                                 

54. Σχετικά με την έννοια και τη λειτουργία αυτού του 
συντελεστή βλ. ενδεικτικά: https://en.wikipedia.org/ 
wiki/Gini_coefficient 
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δήματος και για συνεχή μείωση του εισοδήμα-
τος, κυρίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων 
(μηχανοργάνωση και «ρομποτοποίηση» εργα-
σίας55), του ανοίγματος των αγορών (παγκο-
σμιοποίηση), των ιδιωτικοποιήσεων και της 
φυγής κεφαλαίων σε φθηνότερες χώρες πα-
ραγωγής, όπου τον βασικό ρόλο διαδραματί-
ζουν οι πολυεθνικές εταιρείες. 

Ανισότητες στην κατανομή περιουσιακών 
στοιχείων (assets), όπως το κεφάλαιο και τα 
ακίνητα (γη και κτήρια) 

26. Και στην κατανομή των περιουσιακών 
στοιχείων παρατηρείται διεύρυνση της ψαλί-
δας ανισοτήτων προς όφελος των ευπόρων 
κοινωνικών ομάδων τόσο εντός των συνόρων 
κάθε χώρας, όσο και μεταξύ χωρών σε διεθνές 
επίπεδο, όπου η παγκοσμιοποίηση και η νέα 
τεχνολογία δημιουργούν και εδώ συνθήκες 
πρόσφορες για ανισότητες, όπως συμβαίνει 
και με την κατανομή των εισόδημάτων.  

                                 

55. Όπως επισημαίνει ο Αλεκ Ρος (Alec Ross) στο 
έργο του «Οι βιομηχανίες του μέλλοντος» (Αθήνα: εκδ. 
Ικαρος, 2017 (α’ αμερικανική έκδοση 2016), η εξά-
πλωση των ρομπότ θα επιφέρει στην οικονομία (αλλά 
και στην αγορά εργασίας ειδικότερα) ανατροπές που 
ενδέχεται να φθάσουν σε επιπτώσεις τη βιομηχανική 
και την ψηφιακή επανάσταση. Σημειώνεται ότι στην 
εμπροσθοφυλακή των υψηλής αξίας βιομηχανικών και 
ιατρικών ρομπότ ευρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η 
Ιαπωνία και η Γερμανία. Εξάλλου, κατά ορισμένους 
υπολογισμούς, ο αυτοματισμός αναμένεται να θέσει σε 
κίνδυνο περί το 38% των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ 
έως τις αρχές της δεκαετίας 2030 –βλ. το δημοσίευμα 
της Ζωρζέτ Ζολώτα «Παραγωγή χωρίς εργαζόμενους», 
στην «Καθημερινή» της 7.5.2017, σελ. 11. 
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Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σύμ-
φωνα με την Εκθεση του ΟΗΕ (σελ. 32), ήδη 
περί τα μέσα της δεκαετίας του 1990 οι πολυ-
εθνικές επιχειρήσεις ήλεγχαν το 50% των 100 
μεγαλύτερων εταιρειών της Λατινικής Αμερι-
κής. 

Ανισότητες στην κατανομή ευκαιριών για ε-
λεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς 

27. Λόγω μείωσης των ευκαιριών απασχό-
λησης, η προσφορά μισθωτής ή και ελεύθερης 
εργασίας είναι σαφώς μεγαλύτερη από τη ζή-
τηση. Παρατηρούνται έτσι σημαντικές ανισό-
τητες μισθών και αμοιβών, κυρίως εις βάρος 
αλλοδαπών, αγροτών και μη εξειδικευμένων 
υπαλλήλων, αλλά και μειωμένες αμοιβές για 
τους υπολοίπους, σε βαθμό μάλιστα ώστε, κα-
τά την Εκθεση του ΟΗΕ (σελ. 33), η αμειβόμε-
νη εργασία να αντιμετωπίζεται σαν να ήταν 
εμπόρευμα (commodity), ιδίως μάλιστα στον 
ιδιωτικό τομέα, όπου οι αμοιβές εν γένει είναι 
χαμηλότερες από ό,τι στον δημόσιο τομέα. Πε-
ρισσότερες προοπτικές φαίνεται ότι διανοίγο-
νται μόνο σε όσους διαθέτουν προσόντα και 
ικανότητα για τελεσφόρες ιδιωτικές πρωτο-
βουλίες, προπάντων, δε, για ίδρυση καινοτό-
μων επιχειρήσεων. 

Ανισότητες ως προς την κατανομή της προσ-
βασης στη γνώση 

28. Σε σχέση με την πρόσβαση στη γνώση, οι 
ανισότητες εμφανίζονται να βαίνουν κάπως 
περιοριζόμενες. Πράγματι, με την πρόοδο της 
τεχνολογίας και κυρίως του διαδικτύου, η 
γνώση έγινε πιο προσιτή, ενώ διευρύνθηκαν 
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και οι δυνατότητες για εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση (distance learning) σε όσους και όσες 
δεν είχαν εξαρχής ευκαιρίες να μορφωθούν και 
να καταρτισθούν επαγγελματικά. Επίσης, πα-
ρατηρήθηκε διεθνώς αύξηση στις εγγραφές σε 
σχολεία και πανεπιστήμια και αντίστοιχη γενι-
κότερη μείωση του αναλφαβητισμού, ακόμη 
και σε χώρες όπου το πρόβλημα ήταν παλαιό-
τερα οξύτατο, όπως π.χ. της Αφρικής (κατά 
την Εκθεση του ΟΗΕ, σελ. 34, ο δείκτης αναλ-
φαβητισμού έπεσε εκεί μεταξύ δεκαετιών 
1980 και 2000 από 61% σε 46%). Ετσι, ακόμη 
και νέοι από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα 
απέκτησαν περισσότερες ευκαιρίες για κοινω-
νική κινητικότητα και για απόκτηση υψηλότε-
ρου κοινωνικού status. 

Συνεχίζει να υπάρχει, ωστόσο, μια ποιοτική 
διαφορά ανάμεσα στην εκπαίδευση, δευτερο-
βάθμια ή τριτοβάθμια, που προσφέρεται από 
το Κράτος, και σε αυτήν που παρέχεται από ι-
διωτικούς φορείς και που αρκετά συχνά είναι 
υψηλότερης στάθμης, γεγονός το οποίο δημι-
ουργεί πρόσθετες ανισότητες στην περαιτέρω 
επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη όσων 
νέων δεν μπορούν να καταβάλλουν υψηλά δί-
δακτρα. 

Ανισότητες στην κατανομή υπηρεσιών υγείας 
και κοινωνικής ασφάλισης και διαβίωσης σε 
ασφαλές και καθαρό (χωρίς ρύπανση) περι-
βάλλον 

29. Στις υπηρεσίας υγείας και κοινωνικής 
ασφάλισης παρατηρείται μια γενικότερη βελ-
τίωση της κατάστασης, τουλάχιστον όσον α-
φορά τις μετρήσεις για αυξημένο προσδόκιμο 
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ζωής και για μειωμένη παιδική θνησιμότητα 
διεθνώς (με εξαίρεση πάντως για χώρες όπως 
π. χ. η Ρωσική Ομοσπονδία, όπου σημειώνεται 
μείωση του προσδόκιμου λόγω υποχρηματο-
δότησης των κοινωνικών υπηρεσιών).  

Από την άλλη όμως πλευρά, το φαινόμενο 
της εμπορευματοποίησης φαίνεται να έχει ο-
ξυνθεί επίσης στον τομέα υγείας και κοινωνι-
κής ασφάλισης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
προφανείς ανισότητες στην ποιότητα παροχής 
φροντίδων υγείας ανάμεσα π.χ. σε κρατικά νο-
σοκομεία και σε ιδιωτικές κλινικές. Επιπλέον, 
στους τομείς δημόσιας ασφάλειας και προ-
στασίας περιβάλλοντος δεν φαίνεται να έχει 
γίνει ακόμη η αναγκαία πρόοδος στις επιμέ-
ρους χώρες και διεθνώς. 

Ανισότητες στην κατανομή ευκαιριών ως 
προς τη συμμετοχή σε πολιτικά δικαιώματα  

30. Η συμμετοχική δημοκρατία56 είναι σε 
θέση να ενισχύει σημαντικά τον ρόλο των α-
σθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων, που έ-
χουν έτσι μεγαλύτερο λόγο στην οργάνωση και 
διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Γι’ αυτό και 
ο περιορισμός των ανισοτήτων στον τομέα 
των πολιτικών δικαιωμάτων είναι όντως ση-
μαντικός για την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Ειδι-
κότερα, ο βαθμός στον οποίο οι πολίτες συνα-
ποφασίζουν πραγματικά για τις τύχες τους, 
χωρίς να αφήνουν τη διαχείριση της εξουσίας 
σε διαπλεκόμενες ελίτ της οικονομικής και πο-

                                 

56. Περί αυτής βλ. ενδεικτικά Πέτρου Ι. Παραρά, Η 
συμμετοχική Δημοκρατία, σε: Δικαιώματα του Ανθρώ-
που, τ. VI, No 21, 2004, 79-99. 
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λιτικής ζωής μιας χώρας, συνιστά ένα μοχλό 
πίεσης και, άρα, ένα βασικό στοιχείο για τη δί-
καιη κατανομή του εθνικού πλούτου. Ωστόσο, 
από τα διαθέσιμα στοιχεία ο βαθμός πραγμα-
τικής συμμετοχής των πολιτών στα πολιτικά 
πράγματα είναι περιορισμένος και σε αρκετές 
χώρες αφορά προπάντων άτομα προσ-
κολλημένα σε κομματικούς μηχανισμούς προς 
εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Με 
αποτέλεσμα, να υπάρχει στις χώρες αυτές όχι 
δημοκρατία, αλλά μόνο μια επίφαση δημοκρα-
τίας και ένα επίχρισμά της («veneer», κατά την 
Εκθεση του ΟΗΕ, σελ. 38). Αλλωστε, και τα ίδια 
τα πολιτικά κόμματα χαρακτηρίζονται στην 
Εκθεση του ΟΗΕ (σελ. 6) ως διοικητικές μηχα-
νές με επίκεντρο της προσοχής τους απλώς να 
κερδίσουν τις επόμενες εκλογές. 

Ανισότητες ως προς συγκεκριμένες κατηγορί-
ες πληθυσμού  

31. Μια γενικότερη διαπίστωση είναι ότι ι-
δίως μεταπολεμικά παρατηρείται μείωση ανι-
σοτήτων σε δικαιώματα, ευκαιρίες και εν γένει 
συνθήκες ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
με την έννοια ότι οι γυναίκες έχουν πλέον πολύ 
μεγαλύτερες ευκαιρίες για εκπαίδευση, εργα-
σία και συμμετοχή στα «κοινά». Επίσης, βελτί-
ωση σημειώνεται και στον τρόπο αντιμετώπι-
σης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Από εκεί και 
πέρα, σοβαρές ανισότητες στη μεταχείριση 
σημειώνονται και σήμερα ως προς οικονομι-
κούς μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά αυτό, 
κατά τη γνώμη μου, οφείλεται ενίοτε και στον 
τρόπο σκέψης και διαβίωσης των ίδιων αυτών 
των αλλοδαπών, οι οποίοι, ιδίως όταν προέρ-
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χονται από ισλαμικές χώρες, αποφεύγουν να 
ενταχθούν κοινωνικά στη χώρα υποδοχής και 
να αφομοιωθούν με τους κατοίκους της. 

Β’: Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟ-
ΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

32. Ενδιαφέρουσες είναι και οι προσπάθειες 
που έχουν καταβληθεί κατά καιρούς για τη 
συνολική μέτρηση της Κοινωνικής Δικαιοσύ-
νης τόσο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ε-
νωσης, όσο και σε αυτά του Οργανισμού Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ ή, 
στα αγγλικά: OECD). 

Στις προσπάθειες αυτές πρωτοστατεί το 
γερμανικό Ιδρυμα Μπέρτελσμαν (Βertelsmann 
Stiftung), το οποίο συνεργάζεται με την Ευρω-
παϊκή Ενωση και αντλεί τα στοιχεία του από 
τη Εurostat, τον Eurohealth Consumer Index, 
τον ΟΟΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και 
από έρευνες εμπειρογνωμόνων του με βάση 
τους λεγόμενους Δείκτες για Βιώσιμη Διακυ-
βέρνηση: Sustainable Governance Indicators 
(και σε συντομογραφία SGI57). Το Ιδρυμα δια-
μορφώνει έτσι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
και μέσω του ερευνητικού του προγράμματος, 
Εκθέσεις με ανάλυση για το επίπεδο της 
Kοινωνικής Δικαιοσύνης στις χώρες της Ευ-

                                 

57. Βλ. https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/ 
topics/aktuelle-meldungen/2015/juli/sgi-2015/. 
Πρβλ. και το δημοσίευμα της εφημ. «Τα Νέα» της 
15.9.2014, σελ. 18+31, με συντάκτη τον Γιώργο Παππά 
και με τίτλο «Αγνωστη λέξη η κοινωνική δικαιοσύνη 
στη Ελλάδα». 
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ρωπαϊκής Ενωσης (στο διαδίκτυο: Social 
Justice in the EU) και του ΟΟΣΑ (στο διαδίκτυ-
ο: Social Justice in the OECD). Για τις μετρήσεις 
που καταγράφονται σε αυτές τις Εκθέσεις 
χρησιμοποιούνται έξι βασικές παράμετροι (η 
πρώτη με τριπλό συντελεστή, οι επόμενες δύο 
με διπλό συντελεστή, και οι υπόλοιπες τρεις με 
απλό συντελεστή). 

Πρόκειται για τις εξής παραμέτρους: 

Ο κίνδυνος για φτωχοποίηση και κοινωνικό 
αποκλεισμό (τριπλός συντελεστής) 

33. H μέτρηση αυτή για κίνδυνο φτωχοποί-
ησης και κοινωνικό αποκλεισμό (at-risk of 
poverty or social exclusion) αφορά τόσο τον 
γενικό πληθυσμό όσο και επιμέρους ηλικιακές 
ομάδες, δηλαδή νεαρά άτομα (έως 18 ετών) 
αλλά και ηλικιωμένους (65 ετών και άνω). Για 
τη μέτρηση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πο-
σοστά όσων διαβιώνουν (α) στα όρια της 
φτώχειας -με εισόδημα κάτω από το μισό του 
διαμέσου (median) του εθνικού εισοδήματος- 
καθώς και στα όρια του κοινωνικού αποκλει-
σμού, ή (β) σε νοικοκυριά με (σχεδόν) πλήρη 
ανεργία των μελών τους, ή (γ) σε κατάσταση 
σοβαρής υλικής στέρησης ως προς βασικές 
ανάγκες της καθημερινότητας (π.χ. να μη μπο-
ρούν: να διαθέτουν θερμαινόμενο χώρο διαβί-
ωσης ή να πληρώνουν ενοίκιο και λογαρια-
σμούς ηλεκτρικού κ.λπ.) λόγω έλλειψης οικο-
νομικών πόρων, ή (δ) σε καθεστώς εισοδημα-
τικής πενίας (χρησιμοποιούνται στατιστικά 
στοιχεία από τη Εurostat). 
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Οι ευκαιρίες για εκπαίδευση (διπλός συντελε-
στής) 

34. Στις ευκαιρίες για εκπαίδευση συνεκτι-
μώνται (α) το ποιοτικό και «ανοικτό» σε όλους 
πλαίσιο παιδείας, (β) το κοινωνικο-οικονομικό 
υπόβαθρο των μαθητών σε συνδυασμό με τις 
επιδόσεις τους, (γ) η εγκατάλειψη σπουδών 
για νέους ηλικίας 18-24 ετών, και (δ) το ποσο-
στό που διατίθεται από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό για προσχολική εκπαίδευση και παι-
δικούς σταθμούς (στοιχεία από Εurostat και 
OECD-PISA). 

Oι δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργα-
σίας (διπλός συντελεστής) 

35. Ως κριτήρια μέτρησης για την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας χρησιμοποιούνται μεγέ-
θη, όπως το ποσοστό απασχόλησης (α) για το 
σύνολο του πληθυσμού 15 έως 65 ετών, (β) για 
επιμέρους ηλικίες 55 έως 65 ετών, (γ) για ερ-
γαζόμενους αλλοδαπούς γεννημένους στο εξω-
τερικό, σε σύγκριση με ημεδαπούς, (δ) για γυ-
ναίκες εργαζόμενες, σε σύγκριση με άνδρες, ε-
πίσης, δε, (ε) το ποσοστό ανεργίας για το σύ-
νολο του πληθυσμού, καθώς και ο αποκλει-
σμός από την αγορά εργασίας, όπως βιώνεται 
από (στ) άτομα νεαρών ηλικιών και (ζ) από 
ανειδίκευτους εργαζόμενους. Ακόμη, συνυπο-
λογίζονται (η) όσοι εργάζονται αλλά λόγω α-
νεπάρκειας εσόδων είναι σε κίνδυνο φτωχο-
ποίησης (in-work poverty) και (θ) όσοι απα-
σχολούνται εξ ανάγκης σε ευέλικτη εργασία 
(στοιχεία από Εurostat). 
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Το επίπεδο κοινωνικής συνοχής και ύπαρξης ή 
μη διακρίσεων (απλός συντελεστής) 

36. Για το επίπεδο κοινωνικής συνοχής, ε-
ρευνώνται ποσοτικά στοιχεία, όπως (α) το πο-
σοστό νέων 20-24 ετών που δεν έχουν απα-
σχόληση ούτε ως μαθητές σε σχολείο, ούτε σε 
εργασία, ούτε και για παρακολούθηση προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης ή κατάρτισης58, (β) 
η έκταση των εισοδηματικών ανισοτήτων με 
βάση τον συντελεστή Gini ως δείκτη κοινωνι-
κής πόλωσης (για τον συντελεστή αυτόν βλ. 
ανωτ., § 25 και υποσημ. 54), και (γ) το ποσο-
στό γυναικών σε εθνικά κοινοβούλια. Παράλ-
ληλα, χρησιμοποιούνται και ορισμένα δυσχε-
ρώς μετρήσιμα ποιοτικά στοιχεία, όπως οι κυ-
βερνητικές πολιτικές: (δ) για ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής και κοινωνικής ένταξης, (ε) 
για ενσωμάτωση μεταναστών στην κοινωνία, 
και (στ) για καταπολέμηση των διακρίσεων σε 
νομοθετικό και πρακτικό επίπεδο (στοιχεία 
από Εurostat, Παγκόσμια Τράπεζα και Δείκτες 
SGI του Ιδρύματος Βertelsmann). 

Το επίπεδο φροντίδας της υγείας (απλός συ-
ντελεστής) 

37. Οι μετρήσεις σε θέματα φροντίδας της 
υγείας γίνονται με μεγέθη όπως (α) το προσ-
δόκιμο ζωής, (β) τα ποσοστά ατόμων των ο-
ποίων δεν αντιμετωπίσθηκαν οι ιατρικές ανά-
γκες για εξετάσεις, (γ) ο χρόνος αναμονής για 
                                 

58. Στην αλλοδαπή βιβλιογραφία οι νέοι αυτοί απο-
καλούνται σε συντομογραφία: ΝΕΕΤ –Not in Educa-
tion, Employment, or Training, δηλ. ανεκπαίδευτοι, ά-
νεργοι και ανειδίκευτοι. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης το ποσοστό τους το 2015 έφτανε το 17,8%. 
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θεραπεία ή για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 
με υψηλή στάθμη, ευρεία προσβασιμότητα και 
οικονομική αποδοτικότητα, και (ε) το ποσοστό 
θετικών ή αρνητικών αποτελεσμάτων μετά 
από ιατρική επέμβαση (στοιχεία από Eurostat, 
Eurohealth Consumer Index και Δείκτες SGI 
του Ιδρύματος Bertelsmann). 

Το επίπεδο διαγενεακής δικαιοσύνης (απλός 
συντελεστής) 

38. Ως διαγενεακή δικαιοσύνη νοείται ο 
βαθμός ιδιαίτερης φροντίδας που επιδεικνύε-
ται σε ηλικιωμένους αλλά και στις μέλλουσες 
γενιές, οι οποίες δεν πρέπει να επιβαρυνθούν 
με χρέη, μολυσμένο περιβάλλον κ.λπ. Γίνεται, 
έτσι, χρήση κριτηρίων μέτρησης όπως (α) η 
εργασία ηλικιωμένων, (β) το ποσοστό χρέους 
μιας χώρας επί του ακαθάριστου εγχωρίου 
προϊόντος, (γ) το ποσοστό δαπάνης για έρευνα 
και εκπαιδευτικά προγράμματα χάριν της οι-
κονομικής ανάπτυξης (research and develop-
ment expenditure)59, (δ) η κυβερνητική πολι-
τική για παροχή οικογενειακής βοήθειας σε 
εργαζόμενες γυναίκες και άνδρες (π.χ. γονική 
άδεια), (ε) η κυβερνητική πολιτική για τη δια-
σφάλιση συντάξεων, ώστε να αποτρέπεται η 
φτώχεια των ηλικιωμένων, και η σημασία που 
αποδίδεται από το Κράτος στον σεβασμό και 
την προστασία του περιβάλλοντος και δη με 
στόχο είτε (στ) τη βιώσιμη αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων, είτε (ζ) τη μείωση στις εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου (greenhouse gas 

                                 

59. Με απώτερο σκοπό της Ε.Ε. το ποσοστό αυτό το 
2020 να φτάσει στο 3%. 
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emissions), είτε ακόμη (η) την αύξηση της κα-
τανάλωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(στοιχεία από Εurostat, Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και Δείκτες SGI του Iδρύματος 
Bertelsmann). 

Κριτική προσέγγιση των κριτηρίων μέτρησης 
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης 

39. Θεωρήθηκε χρήσιμο να παρουσιασθούν 
εδώ με κάπως διεξοδικό τρόπο τα κριτήρια, επί 
τη βάσει των οποίων διαπιστώνεται ο δείκτης 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης από το Ιδρυμα Βer-
telsmann σε χώρες της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, όχι 
μόνο για να παρουσιασθούν, υπό μορφή πα-
ραδείγματος, κάποιοι ενδείκτες με τους οποί-
ους επιχειρείται να μετρηθεί η Κοινωνική Δι-
καιοσύνη, αλλά και για να υπάρξει ο αναγκαίος 
προβληματισμός περί του πόσο πολύ αποτυ-
πώνεται όντως με τους ενδείκτες αυτούς η κα-
τάσταση Κοινωνικής Δικαιοσύνης σε μία χώρα. 
Οπως προκύπτει από τη μελέτη αυτών των 
κριτηρίων, μεγάλη έμφαση αποδίδεται στον 
βαθμό κινδύνου φτωχοποίησης και κοινωνι-
κού αποκλεισμού πληθυσμιακών ομάδων (με 
τριπλό, μάλιστα, συντελεστή), αλλά όχι στις 
ανισότητες ανάμεσα στις φτωχοποιημένες ο-
μάδες και σε εκείνες που βρίσκονται στα ανώ-
τερα εισοδηματικά στρώματα (εξαίρεση απο-
τελεί η χρησιμοποίηση του συντελεστή Gini σε 
σχέση με το επίπεδο κοινωνικής συνοχής, ενώ 
αντίθετα δεν λαμβάνεται υπόψη π.χ. το ύψος 
των συντελεστών προοδευτικής φορολογίας 
σε κάθε χώρα). Γενικότερα, η προσέγγιση του 
ερευνητικού αυτού προγράμματος, το οποίο 
πραγματώνεται, όπως ειπώθηκε (ανωτ., § 32), 



Τα κριτήρια για τη διάγνωση της κοινωνικής δικαιοσύνης 

 39 

σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ενωση, θέτει 
ως επίκεντρο την Κοινωνική Δικαιοσύνη όχι 
ως (ανα)διανεμητική μορφή δικαιοσύνης, αλλά 
απλώς ως «οικονομική δικαιοσύνη», δηλ. ως 
μέσο διασφάλισης της ισότητας των ευκαιριών 
για αυτοπραγμάτωση60, θεώρηση που ωστόσο, 
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω61, είναι μέρος μό-
νο του συνολικού ζητήματος καταπολέμησης 
των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της Κοινω-
νικής Δικαιοσύνης. 

40. Περαιτέρω, στο ερευνητικό πρόγραμμα 
του Ιδρύματος Βertelsmann εξετάζονται μόνον 
οι κυβερνητικές πολιτικές σε θέματα π.χ. υγεί-
ας και μείωσης των κοινωνικών διακρίσεων, 
χωρίς έτσι να λαμβάνονται υπόψη και οι «στά-
σεις» (attitudes) του ίδιου του πληθυσμού μιας 
χώρας σε θέματα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, 
όπως, π.χ., οι στάσεις απέναντι των μετανα-
στών ή άλλων αδύναμων κοινωνικών ομάδων. 
Επίσης, δεν ερευνάται η προθυμία ή απροθυ-
μία των απλών πολιτών να παρέχουν βοήθεια 
σε ανήμπορους συνανθρώπους τους είτε ατο-

                                 

60. Πρβλ. Daniel Schraad-Tischler, Social Justice in 
the EU – Index Report 2015, Bertelsmann Stiftung, σελ. 
70 επ. και 15, διαθέσιμο στο διαδίκτυο –βλ. και τη νεό-
τερη έκδοση για το 2016: https://www.bertelsmann-
stiftung.de/en/publications/publication/did/social-
justice-in-the-eu-index-report-2016/. 

61. Πράγματι, όπως ήδη επισημάνθηκε (ανωτ., § 8, 
υποσημ. 42), κατά την προαναφερθείσα Εκθεση του 
ΟΗΕ (The Internatiοnal Forum for Social Development, 
Social Justice in an Open World. The Role of the United 
Nations, United Nations: New York, 2006, σελ. 14), η 
οικονομική δικαιοσύνη είναι μόνον ένα από τα συστα-
τικά στοιχεία της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. 
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μικά, είτε σε οικογενειακό επίπεδο (π.χ. προ-
σχολική απασχόληση παιδιών από παππούδες 
και γιαγιάδες στις νοτιοευρωπαϊκές οικογένει-
ες62), είτε και μέσω εθελοντικών Μ.Κ.Ο., ωσάν 
να πρέπει δηλ. για την Κοινωνική Δικαιοσύνη 
να τα περιμένει ο πολίτης όλα από το Κράτος.  

41. Εν ολίγοις, στο πρόγραμμα αυτό ταυτί-
ζεται εννοιολογικά -και μάλιστα με τριπλό ή 
διπλό συντελεστή- η Κοινωνική Δικαιοσύνη με 
παραμέτρους όπως το πόσα άτομα είναι στα 
όρια της φτώχειας ή άνεργα ή χωρίς πρόσβαση 
στο σύστημα υγείας. Με αποτέλεσμα, οι μειω-
μένου εισοδήματος κάτοικοι των νοτιοευρω-
παϊκών χωρών να εμφανίζονται στον πίνακα 
κατάταξης της Κοινωνικής Δικαιοσύνης κάτω 
από τον μέσο όρο63, άρα λίγο-πολύ ως κοινω-

                                 

62. Για το θέμα αυτό, σε σχέση δηλ. με τις ευκαιρίες 
για (προσχολική) εκπαίδευση στην Ιταλία, βλ. D. 
Schraad-Tischler, όπ.π., σελ. 60. 

63. Συγκεκριμένα, κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. 
κατατάσσονται για το 2015 η Μάλτα (16η), η Κύπρος 
(19η), η Πορτογαλία (20ή), η Ισπανία (23η), η Ιταλία 
(25η), η Βουλγαρία (26η), η Ρουμανία (27η) και η Ελλά-
δα (28η). Αντίθετα, πρώτες στην κατάταξη εμφανίζο-
νται η Σουηδία (1η), η Δανία (2η), η Φινλανδία (3η), η 
Ολλανδία (4η) και η Δημοκρατία της Τσεχίας (5η), ενώ 
η Γερμανία κατατάσσεται στην 7η θέση. Υπενθυμίζεται 
ότι η δεύτερη στην κατάταξη για Κοινωνική Δικαιοσύ-
νη, Δανία, είναι η ίδια αυτή χώρα, όπου τον Δεκέμβριο 
2015 κατατέθηκε προς ψήφιση πακέτο 34 περιοριστι-
κών μέτρων στην πολιτική ασύλου για πρόσφυγες και 
ότι ένα από τα μέτρα αυτά προνοεί πως οτιδήποτε άλ-
λο φέρουν μαζί τους οι πρόσφυγες εκτός από βέρα, 
ρολόι, κινητό και μετρητά έως 3.000 δανέζικες κορώ-
νες (περίπου 400 ευρώ) θα κατάσχεται… -βλ. σχτ. ει-
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νικά ανάλγητοι, απλώς και μόνο διότι βρίσκο-
νται σε οικονομική δυσπραγία.  

Ωστόσο, είναι προφανές ότι και σε οικονομι-
κά αδύναμες χώρες μπορεί να υπάρξει Κοινω-
νική Δικαιοσύνη όταν οι κάτοικοί τους ενδια-
φέρονται να βοηθούν με ενεργό τρόπο τους 
συνανθρώπους τους και ότι αντιστρόφως σε 
οικονομικά ισχυρές χώρες, όπως οι βορειοευ-
ρωπαϊκές, ενδέχεται να παρατηρούνται φαι-
νόμενα πλήρους απουσίας της κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης απέναντι π.χ. σε κατατρεγμένους 
πρόσφυγες, οι οποίοι, έχοντας χάσει τα πάντα 
λόγω πολέμου και διώξεων στις πατρογονικές 
τους εστίες, προσπαθούν απεγνωσμένα να τύ-
χουν κάπου μιας στοιχειώδους ανθρώπινης 
μεταχείρισης, βρίσκοντας όμως εν τέλει πα-
ντού σύνορα κλειστά και ανθρώπους ξενοφο-
βικούς.  

Γ’: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΟΣΑ 

42. Ανεξάρτητα από τις όποιες μεθοδολογι-
κές ενστάσεις μπορεί να έχει κανείς για τις με-
τρήσεις του Ινστιτούτου Bertelsmann (άλλωσ-
τε πρόκειται εν τέλει για μιαν οπτική γωνία με 
ηθελημένα περιορισμένη εμβέλεια στο αντι-
κείμενο που εξετάζει), χρήσιμο είναι να επιση-
μανθεί ιδιαιτέρως το εξής: Με βάση τα πορί-
σματα αυτών των μετρήσεων, η σύγκριση 
στοιχείων πριν και μετά την κρίση (ιδίως μετα-
ξύ 2008 και 2015) επιτρέπει το συμπέρασμα 

                                 

δησεογραφία στην κυπριακή εφημ. «Φιλελεύθερος» 
της 17.12.2015, σελ. 14. 
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ότι στις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στις νο-
τιοευρωπαϊκές, η επιδείνωση των δεικτών κατά 
τη διάρκεια της κρίσης είναι συνεχής, με ό,τι 
αυτό σημαίνει για τα μέτρα που ελήφθησαν 
στις χώρες αυτές προς αντιμετώπιση της κρί-
σης. Χαρακτηριστικά ο συντάκτης της Εκθεσης 
για την Κοινωνική Δικαιοσύνη 2015 Daniel 
Schraad-Tischler αναφέρει: «Οι κοινωνικές 
συνθήκες και οι ευκαιρίες συμμετοχής για τους 
πολίτες στις περισσότερες χώρες της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης παραμένουν σημαντικά χειρότε-
ρες από ό,τι στην προ κρίσης περίοδο».64 Ειδι-
κότερα, ο σταθμισμένος μέσος όρος δείκτη 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης στις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης έπεσε από 6,05 το 2008 στο 
5,63 (με άριστα το 10), το 2015. Παρόμοια, ό-
σον αφορά τις χώρες του ΟΟΣΑ για το έτος 
2011, ο σταθμισμένος μέσος όρος ήταν 6,67.  

43. Πράγμα, όμως, το οποίο καθιστά εύλογο 
και ένα ακόμη γενικότερο συμπέρασμα: Οτι οι 
ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
κινούνται μεσοσταθμικά, από άποψη μεγεθών 
που συνδέονται με την Κοινωνική Δικαιοσύνη, 
σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, μόλις περί το 5,6 
με άριστα το 10. Περαιτέρω, στις χώρες αυτές, 
το ποσοστό κινδύνου φτωχοποίησης και κοι-
νωνικού αποκλεισμού κατά το 2015 έφθασε το 
εντυπωσιακό 24,6%, δηλ. κατέλαβε το ένα τέ-
ταρτο του συνολικού πληθυσμού και σε από-
λυτο αριθμό 122 εκατομμύρια πολίτες. Επίσης 
και στη Γερμανία του 2012 το ποσοστό αυτό 

                                 

64. Bλ. Daniel Schraad-Tischler, Social Justice in the 
EU – Index Report 2015, Bertelsmann Stiftung, σελίς 7, 
διαθέσιμο στο διαδίκτυο 
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ανερχόταν σε 19,6%!65 Περαιτέρω, εντύπωση 
προκαλεί το γεγονός ότι το ποσοστό κινδύνου 
φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού 
ειδικότερα για παιδιά και νέους έως 18 ετών 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση ανερχόταν το 2015 
μεσοσταθμικά στο 27,9% (!), ενώ και το αντί-
στοιχο ποσοστό των ηλικιωμένων, αν και μι-
κρότερο, δημιουργεί επίσης προβληματισμό, 
καθώς έφθανε το 17,8%. Εξάλλου, το ποσοστό 
των μακροχρόνιων ανέργων στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση το 2015 κυμαινόταν στο θλιβερό 
19,5%, σημειώνοντας πενταπλασιασμό σε 
σχέση με το προ κρίσης έτος 2008. 

Δ’: ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ 

44. Σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από 
πλευράς προσέγγισης της Κοινωνικής Δικαιο-
σύνης κινείται η επεξεργασία στοιχείων για 
τον παγκόσμιο πλούτο στην Εκθεση της ελβε-

                                 

65. Με βάση και νεότερα στοιχεία, το 2014 στη Γερ-
μανία ένα ποσοστό 15,4% διαβιούσε σε κατάσταση 
σχετικής φτώχειας, με εισόδημα λιγότερο από το 60% 
του μέσου εισοδήματος των Γερμανών –βλ. σχτ. δημο-
σίευμα της εφημ. «Καθημερινή» της 25.2.2016, σελ. 23, 
με τίτλο: «Μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ πλουσίων και 
φτωχών στη Γερμανία». Εξάλλου ως προς την Ελλάδα, 
με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει η οργάνωση 
διαΝΕΟσις, υπολογίζεται ότι το ποσοστό πληθυσμού 
που βρίσκεται κάτω από το όριο της ακραίας φτώχει-
ας έφθασε το 2015 στο 15% -βλ.  
http://www.dianeosis.org/2016/06/poverty_in_greece/ 
και σχτ. δημοσίευμα του Θοδωρή Γεωργακόπουλου με 
τίτλο «Τα εμπόδια καταπολέμησης της ακραίας φτώ-
χειας» στην «Καθημερινή» της 10.6.2016, σελ. 11. 
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τικής τράπεζας Credit Suisse για το 2014 μέσω 
του ερευνητικού της Ινστιτούτου. Τα στοιχεία 
καταγράφονται και σχολιάζονται σε ένα κείμε-
νο έκθεσης (Report) και ένα κείμενο στοιχείων 
(Databook)66. Η στόχευση αυτής της προσ-

                                 

66. Βλ. Credit Suisse Research Institute, Global 
Wealth Report 2014 και Credit Suisse Research 
Institute, Global Wealth Databook 2014, και τα δύο δι-
αθέσιμα στο διαδίκτυο, όπου βρίσκονται προσβάσιμες 
και οι νεότερες εκδόσεις για το 2015 και 2016 –π.χ. 
https://punzhupuzzles.files.wordpress.com/2016/11/
global-wealth-report-2016-en.pdf Επίσης, με χορηγό 
μια άλλη ελβετική Τράπεζα, την UBS (Union de Ban-
ques Suisses) έχει εκπονηθεί και δημοσιεύεται στο δι-
αδίκτυο η έκθεση Wealth-Χ and UBS Billionaire Census 
για το 2014, που αφορά τους λεγόμενους «υπερ-
πλούσιους»/ «κροίσους» του πλανήτη, με κινητή περι-
ουσία άνω των 30 εκατομ. δολαρίων. Με βάση τα 
στοιχεία της δεύτερης αυτής τράπεζας (υπάρχουν, πά-
ντως, και νεότερες εκδόσεις έως το 2017: 
http://www.wealthx.com/articles/2017/the-wealth-x-
billionaire-census-2017/), οι Ελληνες «κροίσοι» υπολο-
γίζονταν το 2014 σε 576 (εκ των οποίων 11 δισεκα-
τομμυριούχοι), με περιουσία 88 δισ. ευρώ και με ρυθ-
μούς ετήσιας αύξησης αυτής της περιουσίας σε 16,7%! 
Πρβλ. αναλυτικά στοιχεία σε δημοσιεύματα των εφημ. 
«Καθημερινή» της 21.11.2014, σελ. 26 (τίτλος: «Αυξή-
θηκαν οι πολύ πλούσιοι στην Ελλάδα»), «Το Βήμα» της 
22.2.2015, σελ. Β4 (δημοσίευμα του Τάσου Μαντικίδη 
με τίτλο: «576 έλληνες κροίσοι έχουν περιουσία 88 δισ. 
δολαρίων») και «Το Παρόν της Κυριακής» της 
17.4.2016, σελ. 9 (τίτλος παρόμοιος με αυτόν του «Βή-
ματος»: «88 δισ. στην Ελβετία έχουν 576 Ελληνες». Ε-
πίσης, πρβλ. εφημ. «Καθημερινή» της 9.8.2016, σελ. 17 
και 23). Στοιχεία για τον αριθμό και τον πλούτο αν-
θρώπων που διαθέτουν περιουσία άνω των 30 εκατ. 
δολαρίων περιλαμβάνει και η έκθεση “The Wealth Re-
port 2016 by Knight Frank”, προσβάσιμη στο διαδί-
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έγγισης είναι αφενός να αναδείξει τους ρυθ-
μούς με τους οποίους παρατηρείται διαχρονι-
κά μεταβολή (αυξομείωση) του πλούτου των 
νοικοκυριών σε παγκόσμιο επίπεδο και αφε-
τέρου να εστιάσει στις ανισότητες που παρα-
τηρούνται σε κάθε επιμέρους χώρα αλλά και 
διεθνώς ως προς την κατανομή του πλούτου. 

Με βάση, λοιπόν, την έκθεση που αφορά την 
περίοδο από τα μέσα του 2013 έως τα μέσα 
του 2014, οι περιουσίες ανθρώπων και νοικο-
κυριών ενισχύθηκαν κατά 20,1 τρισ. δολάρια 
και συνολικά έφθασαν διεθνώς στα 363 τρισ. 
δολάρια. Ως πλουσιότερη χώρα εμφανίζονται 
οι ΗΠΑ, με αύξηση 11,4% στα 91 δισ. δολάρια, 
ενώ τη δεύτερη θέση αναφορικά με τη δημι-
ουργία πλούτου κατέχει η Ευρώπη, με αύξηση 
10,6% στα 85,72 τρισ. δολάρια. Ως προς τις ε-

                                 

κτυο: http://www.knightfrank.com/wealthreport Πά-
ντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση του πλούτου, 
που προαναφέρθηκε, αφορά μόνο τα πολύ υψηλά ει-
σοδήματα και περιουσίες, που συνήθως βρίσκονται 
στο εξωτερικό. Αντίθετα, στις υπόλοιπες εισοδηματι-
κές κατηγορίες Ελλήνων πολιτών φαίνεται ότι «οι οι-
κονομικά πιο ισχυρές ομάδες είχαν πολύ πιο σημαντι-
κές απώλειες [κατά την περίοδο 2008-2012], τόσο σε 
απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους, ενώ οι απώλειες 
των “κάτω” ήταν μεν λιγότερο μεγάλες, αλλά πιο επώδυ-
νες, γιατί αφορούσαν είτε χαμηλά εισοδήματα είτε με-
σαία ή υψηλά εισοδήματα που σημείωσαν πολύ μεγάλη 
πτώση και βρέθηκαν πολύ χαμηλά» -βλ. Τάσου Γιαννί-
τση, «Χαμένοι και κερδισμένοι», εφημ. «Το Βήμα», ένθετο 
«Νέες Εποχές», 26.4.2015, σελ. 1-3 και αναλυτικότερα, το 
διαδικτυακό σημείωμα της Μελίττας Γκουρτσογιάννη, με 
τίτλο: Παρουσίαση της μελέτης των Τ. Γιαννίτση και Σ. 
Ζωγραφάκη «Αλληλεγγύη και Προσαρμογή σε Συνθήκες 
Κρίσης». Μέγαρο Μουσικής 28/5.    
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πιμέρους χώρες τη μεγαλύτερη άνοδο πλούτου 
σημείωσαν η Βρετανία, η Κορέα, η Δανία, η Ελ-
λάδα και η Ισπανία, με ποσοστά μεταξύ 15% 
και 19%67. 

45. Εξάλλου, με βάση το χρονικό διάνυσμα 
των 14 τελευταίων ετών, τη μεγαλύτερη ανι-
σότητα, όπου το πλουσιότερο 10% του πλη-
θυσμού κατέχει το 70% και πλέον του πλού-
του, συναντάμε στο Χονγκ Κονγκ, την Ελβετία 
και τις ΗΠΑ. Αμέσως μετά, με το 10% να κατέ-
χει άνω του 60%, έρχονται η Αυστρία, η Γερ-
μανία το Ισραήλ κ.ά. Τέλος, η Ελλάδα μαζί με 
τον Καναδά, την Πορτογαλία, τη Βρετανία κ.ά. 
εμφανίζει μεσαία ανισότητα πλούτου, με το 
10% του πληθυσμού να κατέχει το 50% του 
πλούτου. 

46. Ανάλογα ευρήματα προκύπτουν και από 
έρευνα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Ox-
fam: Το 2014, το 1% του πληθυσμού της Γης 
κατείχε το 49,8% του παγκόσμιου πλούτου, με 
αποτέλεσμα το υπόλοιπο 99% του πληθυσμού 
να «αρκείται» στο 50,2% του εν λόγω πλού-
του. Σημειωτέον ότι περί τα 7,6 τρισ. δολάρια 
από προσωπικό πλούτο βρίσκονται σε φορο-
λογικούς παραδείσους68, και ότι εάν πληρωνό-

                                 

67. Βλ. και για όσα ακολουθούν την ειδησεογραφία 
στην εφημ. «Καθημερινή» της 16.10.2014, σελ. 23, με 
τίτλο «Στα 263 τρισεκατομμύρια δολάρια ο πλούτος 
των νοικοκυριών παγκοσμίως το 2013», προσβάσιμη 
στο διαδίκτυο: http://www.kathimerini.gr/788023/ 
article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/sta-263-tris-
dolaria-o-ploytos-twn-noikokyriwn-pagkosmiws-to-2013 

68. Και κατά τους υπολογισμούς του Gabriel Zuckman, 
στο έργο του «Ο κρυμμένος πλούτος των εθνών. Ερευνα 
πάνω στους φορολογικούς παραδείσους», μτφρ. Αν-
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ταν φόρος στο εισόδημα που παράγει αυτός ο 
πλούτος, ένα ποσό της τάξης των 190 δισ. δο-
λαρίων υπολογίζεται ότι θα ήταν διαθέσιμο σε 
κυβερνήσεις σε ετήσια βάση69. Επίσης, και κα-

                                 

δριάνα Βλάχου και επιστημ. επιμέλεια Φραγκίσκος Κου-
τεντάκης, Αθήνα: εκδ. Εφημερίδας των Συντακτών, 2016 
(αρχική έκδοση από τον οίκο Πεδίο, Αθήνα, 2015 και 
γαλλ. έκδ. 2013), σε παγκόσμια κλίμακα ο χρηματοοικο-
νομικός πλούτος των νοικοκυριών που βρίσκεται σε φο-
ρολογικούς παραδείσους φθάνει το 8%. Εξάλλου, στην 
Ελλάδα η φοροδιαφυγή, γενικότερα, εκτιμάται ότι κυ-
μαίνεται μεταξύ 6% - 9% του ΑΕΠ και ότι εξ αιτίας της το 
Δημόσιο έχει ετήσιες απώλειες περί τα 16 δισ. ευρώ – βλ. 
σχτ. ειδησεογραφία στην εφημ. «Καθημερινή» της 
23.6.2016, σελ. 18, με τίτλο «Στα 16 δισ. ευρώ ετησίως η 
φοροδιαφυγή» και επιμ. Προκόπη Χατζηνικολάου. 

69. Βλ. τα στοιχεία αυτά στο διαδίκτυο: 
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases
/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-
reveals-oxfam-davos-report Επίσης, σχετική ειδησεο-
γραφία υπάρχει στην εφημ. «Φιλελεύθερος» της Κύ-
πρου, 19.1.2016, σελ. 14, με τίτλο: «Τα χρήματα του 
μισού πληθυσμού της γης έχουν οι 62 πλουσιότεροι 
άνθρωποι», καθώς και στο σημείωμα του Νεοκλή Συλι-
κιώτη στην ίδια εφημερίδα, 2.2.2015, σελ. 11, με τίτλο: 
«Πλούτος: να τα έχουν όλα και να θέλουν κι άλλα». Α-
νάλογα συμπεράσματα υπάρχουν και σε έκθεση του 
ΟΟΣΑ για τις χώρες που υπάγονται σ’ αυτόν, με τίτλο: 
«Σε αυτό μαζί: Γιατί είναι επωφελής για όλους η μείωση 
των ανισοτήτων», που δημοσιεύθηκε τον Μάιο 2015 –
βλ. σχτ. ανάρτηση στο διαδίκτυο: http://www.oecd.org/ 
social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-
9789264235120-en.htm και δημοσίευμα στην εφημ. 
«Καθημερινή» της 22.5.2015, σελ. 26, με τίτλο: «Πλου-
σιότεροι πλούσιοι, φτωχότεροι φτωχοί». Επίσης, ενδι-
αφέροντα είναι και τα στοιχεία από την Εκθεση Αν-
θρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2015: United Na-
tions Human Development Report 2015, προσβάσιμη 
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τά στοιχεία του Οίκου Boston Consulting 
Group, όσοι είχαν πλούτο πάνω από 100 δισ. 
δολάρια, τον αύξησαν το 2014 κατά 11%, ενώ 
και οι ολιγότερο πλούσιοι από αυτούς, με πε-
ριουσία μεταξύ 20-100 δισ. δολάρια, επέτυχαν 
αύξησή της το ίδιο έτος κατά 23%. Εξάλλου, ο 
ιδιωτικός πλούτος αυξήθηκε παγκοσμίως το 
2014 κατά 8% και έφθασε στα 156 τρισ. δο-
λάρια. Σύμφωνα, μάλιστα, με νεότερα στοιχεία 
της Boston Consulting Group, οι πλούσιοι αύ-
ξησαν την περιουσία τους το 2016 κατά 3,7% 
και την έφθασαν στα 10,3 τρισ. δολάρια (περί-
που 9 τρισ. ευρώ), χρήματα όμως τα οποία εί-
ναι δύσκολο να φορολογηθούν, καθώς είναι 
«κρυμμένα» σε εξωχώρια κέντρα του πλανήτη, 
με προεξάρχουσα την Ελβετία (μερίδιο αγοράς 
τέτοιων κεφαλαίων: 24%)70. 

                                 

στο διαδίκτυο–πρβλ. και σχτ. αναφορά, αλλά σε πα-
λαιότερα στοιχεία (του 2004), από την Wikipedia:  

phttps://en.wikipedia.org/ 
wiki/International_inequality   

Τέλος, σημαντική συμβολή στο θέμα αποτελεί και 
το έργο του Zygmunt Bauman: Πλούτος και Ανισότητα: 
Μας ωφελεί όλους ο πλούτος των ολίγων;, μτφρ. 
Γιώργος Λαμπράκος, Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ, 2014, κα-
τά παραπομπή του Χαρ. Πουλόπουλου, Η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια σε κρίση, στον Τιμητικό Τόμο Νέστορα 
Κουράκη, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 
2016, 45-53: 46 και σημ. 1, μελέτη προσβάσιμη και στο 
διαδίκτυο: crime-in-crisis.com/η-ανθρώπινη-αξιοπρέ-
πεια-σε-κρίση/  

70. Βλ. τα εν λόγω στοιχεία στις ιστοσελίδες: 
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/fi
nancial-institutions-growth-global-wealth-2015-
winning-the-growth-game/?chapter=2 και 
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Το ότι ο πλούτος τείνει να συγκεντρώνεται 
ολοένα και περισσότερο στα χέρια των πλου-
σίων αποτελεί και γενικότερη διαπίστωση του 
γάλλου οικονομολόγου Thomas Piketty (Τομά 
Πικετί)71, το γεγονός, δε, αυτής της συγκέ-
ντρωσης αποδίδεται από τους μελετητές αφε-
νός στην εκτίναξη των ιδιωτικών χρεών και 
αφετέρου στο ότι τα πλούσια στρώματα της 
κοινωνίας δεν τοποθετούν πλέον τα χρήματά 
τους στην κατανάλωση και στην πραγματική 
οικονομία της παραγωγής και της απασχόλη-
σης, αλλά σε κάθε είδους μετοχές και αξιόγρα-
φα, και γενικότερα στον χρηματο-πιστωτικό 
τομέα της οικονομίας (π.χ. ιδιωτικός δανει-
σμός, παράγωγα προϊόντα, χρηματιστηριακή 
κερδοσκοπία), μέσα στο πλαίσιο μιας υπέρμε-
τρα (και σκόπιμα;) χαλαρής χρηματικής πολι-
τικής των κρατών, με αποτέλεσμα να προστα-
τεύονται κυρίως οι οικονομικά ισχυροί72. 

                                 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Transforming-
the-Client-Experience-June-2017_2_tcm9-161685.pdf   

Αναφορές σε στοιχεία της Boston Consulting Group 
υπάρχουν και σε δημοσιεύματα του Παύλου Τσίμα 
στην εφημ. «Τα Νέα» της 8-9.11.2014, σελ. 4, με τίτλο: 
«Το τίμημα της ανισότητας», καθώς και του Τάσου 
Μαντικίδη στην εφημ. «Το Βήμα» της 20.8.2017, σελ. 
Β6-Β7, με τίτλο: «Πού κρύβουν 10,3 τρισ. δολάρια οι 
πλούσιοι του κόσμου».  

71. Βλ. κυρίως το γνωστότερο βιβλίο του Τομά Πι-
κετί: Το Κεφάλαιο τον 21ο αιώνα, μτφρ. Ελίζα Παπα-
δάκη, Αθήνα: εκδ. Πόλις, 2014.  

72. Πρβλ. προχείρως σχετικές αναλύσεις από τον 
Economist (κατά δημοσίευση στην εφημ. «Καθημερι-
νή» της 29.11.2014, οικονομικές σελίδες, σελ. 11, με 
τίτλο: «Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι») και από 
τον Δημοσθ. Κριμπά στην εφημ. «Εστία» της 25-
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26.12.2015, σελ. 1, με τίτλο: «Οι κεντρικές Τράπεζες 
και η οικονομική ανισότητα». Βλ. επίσης τον διεισδυτι-
κό Πρόλογο του Κώστα Μελά στο έργο τού Nicholas 
Shaxson: Offshore. Τα Νησιά των Θησαυρών, Αθήνα: 
εκδ. Παπαδόπουλος, 2011. 
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ΙΙΙ. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ)  

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Α’: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟ-
ΣΥΝΗΣ: ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΝΟΜΙ-
ΚΟΙ 

47. Στις αναπτύξεις που ακολουθούν επιχει-
ρείται η προσέγγιση της έννοιας της Δικαιοσύ-
νης και, κατ’ αποτέλεσμα, της Κοινωνικής Δι-
καιοσύνης, άρα με αναφορά και σε θεσμούς η-
πιότητας (φυσικό δίκαιο, επιείκεια), όπως οι 
έννοιες και οι θεσμοί αυτοί εμφανίζονται σε 
έργα κορυφαίων διανοητών και σε σημαντικά 
νομοθετικά κείμενα, εθνικά και διεθνή, από την 
αρχαιότητα έως τις ημέρες μας. 

48. Ειδικότερα για την αρχαία ελληνική φι-
λοσοφία, εάν μπορεί κανείς να μιλήσει γενικά, 
η έμφαση βρίσκεται στο αξιοκρατικό και όχι 
τόσο στο ανθρωπιστικό κριτήριο της δικαιο-
σύνης, χωρίς όμως και να γίνονται ανεκτές κά-
ποιες ακραίες μορφές εφαρμογής αυτής της 
αξιοκρατικής προσέγγισης, οι οποίες αντίθετα 
επιχειρείται να θεραπευθούν μέσω των αρχών 
του φυσικού δικαίου και της επιείκειας. 

49. Ήδη ο ποιητής Σιμωνίδης (556-469 π.Χ.), 
γνωστός για τα περιεκτικά επιγράμματά του, 
ορίζει τη Δικαιοσύνη ως το να αποδίδει κανείς 
στον άλλο ό,τι του αρμόζει («$τι το�το ε%η δί−
καιον, το προσ(κον )κάστ* �ποδιδόναι»: Πλά-
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τωνος, Πολιτεία Α’ 332 c73), δηλαδή, σύμφωνα 
με μία επεξήγηση που παρέχεται από τον Πλά-
τωνα γι’ αυτόν τον ορισμό, το να ωφελεί κα-
νείς τους φίλους και να βλάπτει τους εχθρούς 
του (αυτόθι, A’ 332 d). Δεν απέχει βέβαια πολύ 
από τον εν λόγω ορισμό της δικαιοσύνης και 
αυτός που δόθηκε από τον νομοδιδάσκαλο 
Ουλπιανό στο ρωμαϊκό δίκαιο, ότι δηλ. δικαιο-
σύνη είναι η σταθερή και αδιάλειπτη βούληση 
να απονέμεται στον καθένα το δικαίωμά του, 
αυτό δηλ. που ανήκει στον καθένα (Justitia est 
constans et perpetua voluntas jus suum cuique 
tribuendi)74.  

                                 

73. Πρβλ. το απόσπασμα 642 στην έκδ. Loeb, Si-
monides Fragments: http://www.loebclassics.com/ 
view/simonides-fragments/1991/pb_LCL476.497.xml 

74. Βλ. Πανδέκτες (Digesta), I, 1, 10. Στη βυζαντινή 
διατύπωση των «Βασιλικών» (ΙΙ, 1, 10), η περικοπή 
αυτή αποδίδεται ως εξής: «∆ικαιοσύνη -στί σταθηρά 
καί διηνεκής βούλησις -κάστ* τό %διον �πονέµουσα 
δίκαιον» -βλ. έκδ. με επιμ. H.J. Scheltema & N. Van Der 
Wal, 1955, σελ. 16. Πρβλ. και Γεωργ. Μιχαηλίδη-
Νουάρο, Η τριλογία των αξιών (Δικαιοσύνη – Τάξις – 
Πρόοδος), Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, τ. 50 (1975), 
134 επ. Βέβαια, με τον ορισμό αυτόν δεν είναι διόλου 
σαφή τα κριτήρια, με βάση τα οποία πρέπει να αποδί-
δεται στον καθένα αυτό το οποίο του ανήκει. Γι’ αυτό 
άλλωστε πολλοί νομικοί, με κυριότερο τον βασικό εκ-
πρόσωπο του νομικού θετικισμού Hans Kelsen (Was ist 
Gerechtigkeit?, Wien: Deuticke, [19531], 19752, Nr. 20, 
σελ. 23 και, του ιδίου, Reine Rechtslehre, Wien 
[19341]19602, σελ. 366), κάνουν λόγο για κενή περιε-
χομένου έννοια της δικαιοσύνης [για μιαν αντίκρουση 
αυτής της άποψης, βλ. π.χ. Karl Larenz, Gerechtigkeit – 
Ein leeres Wort?, σε: Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο 
Τσάτσο, Αθήναι: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1980, 303-
318]. Ωστόσο, είναι σαφές ότι αόριστες και αξιολογι-



Η ιστορική και φιλοσοφική διαδρομή της (κοιν.) δικαιοσύνης 

 53 

Αλλωστε, ο ορισμός αυτός της δικαιοσύνης 
φαίνεται ότι αποτελούσε κοινό τόπο στη ρω-
μαϊκή νομική επιστήμη ήδη από την εποχή του 
Κικέρωνα (De Re Ρublica, ΙΙΙ.ΧΙ75), ενώ και αρ-
γότερα επέδρασε σημαντικά στη σκέψη εξεχό-
ντων στοχαστών όπως ο ιερός Αυγουστίνος 
στην «Πολιτεία του Θεού» (ΧΙΧ.ΧΧΙ.Ι, Patrolo-
gia Latina, XLI, 649)76 και ο Θωμάς Aκυινάτος 
(Summa Theol., 2a-IIae, quaest. 58, art. 1177 και 
1). 

                                 

κές έννοιες αυτού του μεγέθους εμπεριέχουν αυτό α-
κριβώς το πλεονέκτημα, να αποτελούν, δηλ., απλώς 
μιαν υπόδειξη κατευθυντήριας γραμμής (richtungge-
bende Weisung) και να αποκτούν το συγκεκριμένο πε-
ριεχόμενό τους με βάση τις εκάστοτε ιστορικές συγκυ-
ρίες και ανάγκες των κοινωνιών (πρβλ. προς αυτή την 
κατεύθυνση: Ηeinrich Henkel, Einführung in die 
Rechtsphilosophie, C.H. Beck Verlag, München 19772, 
σελ. 400 και 417 και Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, Τα αξι-
ολογικά στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως του 
εγκλήματος, Αθήναι: εκδ. Αφών Π. Σάκκουλα, 1971, 
σελ. 13 επ., 22).  

75. Οπως γράφει εκεί ο Κικέρων, «…Λέγεται ότι εί-
ναι καθήκον ενός καλού και δίκαιου ανθρώπου να δί-
νει στον καθένα αυτό που του αξίζει» (esse enim hoc 
boni viri et justi, tribuere ideuique, quod sit quoque 
dignum). Πάντως ο Κικέρων στη συνέχεια, και χωρίς 
να έχει διασωθεί το σχετικό απόσπασμα, εικάζεται κα-
τά τον Clinton Walker Keyes στην έκδ. Ρωμαίων Κλασι-
κών Loeb (London/Cambridge, Mass., 1970, σελ. 201) 
ότι αμφισβητεί την ιδέα ότι οι νόμοι πρέπει να βασίζο-
νται στη δικαιοσύνη και προκρίνει αντ’ αυτής ως θεμέ-
λιο τη χρησιμότητα.   

76. “… Justitia porro ea virtus est, quae sua cuique 
distribuit”. 

77. “… Et ideo proprius actus justitiae nihil est aliud 
quam reddere unicuique quod suum est”. 
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50. Ομως είναι σημαντικό να τονισθεί ότι ο 
ορισμός αυτός των ρωμαίων περί δικαιοσύνης, 
που μάλιστα ερμηνευόταν και ως νομική βάση 
για δημιουργία δικαιωμάτων και υποχρεώσε-
ων για τα δύο μέρη,78 πλαισιωνόταν ήδη στην 
προαναφερθείσα περικοπή του Ουλπιανού και 
από δύο ακόμη συναφή αξιώματα, που αποτε-
λούσαν συνάμα παραγγέλματα για χρηστή και 
σύννομη κοινωνική συμπεριφορά79. Πρόκειται 
για τα αξιώματα neminem laedere, δηλαδή ότι 
δεν πρέπει να βλάπτουμε κανέναν80 («/λλον µή 

                                 

78. G. Del Vecchio, Die Gerechtigkeit, Basel: Verlag 
für Recht und Gesellschaft, 1950 (19231), § 6, σελ. 60 
[υπάρχει και ελλην. μτφρ. του έργου υπό Ιωάνν. Κ. Πο-
λυγένους, Αθήναι: Ο.Ε.Σ.Β., 1961], αλλά και αντίθετης 
γνώμης ο Karl Münzel, Recht und Gerechtig-keit, Köln/ 
Berlin/ Bonn/ München: Carl Heymanns Verlag, 1965, 
σελ. 68 και σημ. 3, κατά τον οποίο το αξίωμα αυτό α-
φορά κυρίως τις σχέσεις κράτους και πολίτη, εφόσον, 
δε, εφαρμοζόταν στις σχέσεις μεταξύ δύο αντισυμβαλ-
λομένων μερών, είχε περισσότερο την ευχή να μη εξω-
θεί ο οικονομικά ισχυρότερος τον οικονομικά ασθενέ-
στερο σε μια μη ευνοϊκή για τον δεύτερο δικαιοπραξία.  

79. Ο γερμανός νομικός και ιστορικός του Δικαίου 
Heinrich Mitteis, στο έργο του Über das Naturrecht, 
Berlin: Akademie Verlag, 1948, σελ. 12, θεωρεί ότι πα-
ραγγέλματα του είδους αυτού ανάγονται στις επιδρά-
σεις τις οποίες άσκησε στη ρωμαϊκή νομολογία η σχο-
λή των Στωικών και ότι οι επιδράσεις αυτές είχαν αρ-
γότερα περαιτέρω απήχηση στη σκέψη του επίσης 
γερμανού νομομαθούς και φιλοσόφου Rudolf 
Stammler.  

80. Κατά τον Max Rümelin, Die Gerechtigkeit, Tübin-
gen, 1920, σελ. 5, η έννοια αυτού του αξιώματος είναι 
κυρίως ότι πρέπει να σεβόμαστε τον άλλο σαν να πρό-
κειται για τον εαυτό μας και να μη προκαλούμε στον 
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βλάπτειν», κατά τα «Βασιλικά», ΙΙ,1,10) και 
honeste vivere, δηλαδή ότι πρέπει να ζούμε με 
εντιμότητα και ειλικρίνεια («κοσµίως ζ(ν», κα-
τά τα «Βασιλικά», ανωτ.). 

51. Επιπλέον οι ρωμαίοι νομικοί είχαν απο-
δεχθεί και τη θεμελιώδη αρχή της επιείκειας: 
summum jus summa injuria = ύψιστη δικαιο-
σύνη είναι ύψιστη αδικία (βλέπε Κικέρωνος, De 
Οfficiis Ι.10 33 και κατωτ., § 105), ότι δηλαδή η 
ακριβής και κατά γράμμα εφαρμογή μιας νομι-
κής (νομοθετικής ή συμβατικής) διάταξης συ-
νιστά εν τέλει παραβίαση του πνεύματος της 
διάταξης αυτής και άρα ύψιστη αδικία στο ό-
νομα της δικαιοσύνης. 

52. Επομένως το αξίωμα του Σιμωνίδη και 
αργότερα του Ουλπιανού περί δικαιοσύνης δεν 
φαίνεται να είχε τον χαρακτήρα ενός απόλυ-
του αξιοκρατικού κριτηρίου, αλλά μετριαζόταν 
κατά την εφαρμογή του από σκέψεις που εί-
χαν, θα λέγαμε, μιαν ανθρωπιστική χροιά εν-
στικτώδους «φιλότητας» προς τους άλλους81. 
Αλλωστε, Ιωάννης ο Χρυσόστομος (Ε2ς Ψαλµόν 

                                 

άλλο πόνο και οδύνη που θα μπορούσαμε να εκλάβου-
με και οι ίδιοι ως προσβολή εναντίον μας. 

81. Χρησιμοποιείται εδώ ο όρος «φιλότητα» με την 
έννοια που της απέδιδε ο Εμπεδοκλής στη φιλοσοφική 
του θεώρηση των πραγμάτων. Κατά τον Νietzsche, η 
Φιλότητα του Εμπεδοκλή θεωρείται ότι αποκαθιστά 
τον κόσμο, συνενώνοντας τα πάντα και εγγυώμενη την 
ενότητα των πάντων, γενικότερα, δε, ότι συντελεί ώ-
στε κάθε ον να επιδιώκει την ένωση με το όμοιό του 
και ότι βασικό χαρακτηριστικό της σκέψης του Εμπε-
δοκλή είναι η ενότητα παντός ό,τι αγαπάται –βλ. 
Κωνστ. Καλαχάνης, Ο Νίτσε για τον Εμπεδοκλή, περ. 
Φιλοσοφείν, εκδ. Ζήτρος, 2013, σελ. 107-108. 



Η ιστορική και φιλοσοφική διαδρομή της (κοιν.) δικαιοσύνης 

 56 

142, Patrol. Graeca, LV, 448), όπως και αργότε-
ρα ο Θωμάς Ακυινάτος (Summa Theol., 1a, 
quaest. 21, art. 3 ad 2), συσχετίζουν τη (θεϊκή) 
δικαιοσύνη με τη φιλανθρωπία, ενώ τον ίδιο 
συσχετισμό χρησιμοποιεί στη συνέχεια και ο 
φιλόσοφος Leibniz82.  

Β’: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Η Δικαιοσύνη ως μεσότητα στην αρχαιοελλη-
νική σκέψη. Η πλατωνική προσέγγιση 

53. Mέσα σε αυτό το πλαίσιο ιδεών που είχε 
διαμορφωθεί ιδίως από τον ορισμό του Σιμω-
νίδη περί δικαιοσύνης, ο Πλάτων επεχείρησε 
να προχωρήσει μερικά βήματα πιο πέρα, θεω-
ρώντας ότι η δικαιοσύνη, ως απλή απόδοση 
στον καθένα -φίλο ή εχθρό- αυτού που του 
προσήκει ή και του ανήκει, ταίριαζε περισσό-
τερο σε μιαν ωφελιμιστική ατομοκεντρική δι-
δασκαλία που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν 
οι αντίπαλοί του σοφιστές, αλλά που ασφαλώς 
τον ίδιο ουδόλως τον εξέφραζε83. Θέλησε λοι-
                                 

82. Gottfried-Wilhelm .Leibniz, Dissertatio I de acto-
rum publicorum usu, atque de principiis juris naturae 
et gentium, parag. XI και ΧΙΙΙ, κατά παραπομπή G. Del 
Vecchio, όπ.π., § 4, σελ. 26 και σημ. 23 και 24, και G.-W. 
Leibniz, Meditation on the Common Concept of Justice, 
σε Political Writings, μτφρ. από γαλλικά: Patrick Riley, 
Cambridge Univ. Press, 19882, σελ. 45-65: 50. 

83. Αλλωστε ο Πλάτων, στο γνωστό ατομοκεντρικό 
απόφθεγμα των Σοφιστών περί του ότι «πάντων χρη−
µάτων µέτρον /νθρωπος» (Πλάτ., Θεαίτητος, 152 a), 
αντιπαρατάσσει στους «Νόμους» του (Δ΄, 716 c) την 
παραδοχή ότι «5 δή θεός !µ�ν πάντων χρηµάτων µέ−
τρον /ν ε%η µάλιστα, καί πολύ µ6λλον 7 πού τις, 8ς 
φασιν, /νθρωπος». 
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πόν, κυρίως στην «Πολιτεία» του, να προσ-
εγγίσει τη δικαιοσύνη όχι από την πλευρά του 
τι περιμένει κανείς να του δοθεί, αλλά πρωτί-
στως από την πλευρά του τι μπορεί ο ίδιος να 
προσφέρει στην πραγμάτωση του οράματος 
για μιαν ευνομούμενη πόλη-κράτος υπεύθυ-
νων και ενάρετων πολιτών84. Σε μια τέτοια πο-
λιτεία, κατά τον Πλάτωνα, η δικαιοσύνη πρέ-
πει να αποτελεί την υπέρτατη και συνολική 
αρετή, αυτήν δηλ. που εμπερικλείει μέσα της 
όλες τις άλλες αρετές τόσο σε πολιτικό όσο και 
σε κοινωνικο-ηθικό επίπεδο. 

54. Ως κύριο εργαλείο για την προσέγγιση 
της ιδέας της δικαιοσύνης ο Πλάτων χρησιμο-
ποιεί την έννοια τής (όχι πάντως αριθμητι-
κής85) μεσότητας, όπως αυτή εκφραζόταν 
στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με τα αξιώμα-
τα μηδέν /γαν και µέτρον /ριστον, δηλ. με την 
έννοια αποφυγής των ακραίων κατάστάσεων 
είτε προς το πολύ ή και προς το λίγο.86 

                                 

84. Για τις περί δικαιοσύνης απόψεις του Πλάτωνα 
πρβλ. και την κλασική βιβλιογραφία που παρατίθεται 
στο έργο: Νέστορος Κουράκη, Κατάχρησις Δικαιώμα-
τος κατά το Ιδιωτικόν και Δημόσιον Δίκαιον, Αθήναι: 
εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1978, σελ. 11, σημ. 1, καθώς και 
τις μεταγενέστερες μονογραφίες και μελέτες που ανα-
φέρονται κατωτέρω σε επιμέρους θέματα. 

85. Πρβλ. Αριστοτ., Ηθικά Ευδήμεια, Γ’, 1234 b 8 επ. 
(επιφυλάξεις υπάρχουν, πάντως, εάν το έργο αυτό έχει 
γραφεί από τον Αριστοτέλη) 

86. Πρβλ. σχτ. Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, Εισαγωγή 
στον Πλάτωνα, Αθήναι 1970, σελ. 225: «Από τον “Γορ-
γία” ώς το “Φίληβο” και από αυτόν ώς τους “Nόμους” 
το μέτρο παραμένει [για τον Πλάτωνα] η ολόπρωτη 
θετική αξία της ζωής και των πραγμάτων […] Τότε μό-
νον η ψυχή του ανθρώπου και η ζωή της πολιτείας έ-
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Ακραίες καταστάσεις π.χ. της γενναιοδωρίας 
(«-λευθεριότητος») είναι αφενός η ασωτία, η 
υπερβολική δηλ. γενναιοδωρία που καταντά 
σπατάλη, και αφετέρου η απουσία γενναιοδω-
ρίας, που καταλήγει σε φιλαργυρία. Το ίδιο ι-
σχύει και με την πραότητα που βρίσκεται και 
αυτή ανάμεσα σε δύο υπερβολές, την οξυθυμία 
(«�ργιλότητα») και την τέλεια έλλειψη οργής 
(«�οργησία»). Επομένως, για την επίτευξη ψυ-
χικών καταστάσεων που μπορούν να οδηγή-
σουν σε μιαν ισορροπημένη, ευδαίμονα ζωή, 
απαιτείται η προσφυγή σε αρετές του μέτρου, 
όπως στο παράδειγμά μας η γενναιοδωρία και 
η πραότητα.  

55. Βέβαια, μεταξύ των αρετών υπάρχουν 
ορισμένες που αφορούν περισσότερο τη φυσι-
κή κατάσταση του ανθρώπου, όπως η ανδρεία, 
που στην υπερβολή της μπορεί να μεταπέσει 
σε παράτολμο θάρρος ή/και σε ανεξέλεγκτη, 
κτηνώδη βία, ενώ άλλες μπορεί να σχετίζονται 
με τη διανοητική κατάσταση του ανθρώπου, 
όπως η σωφροσύνη, που ενώ χαρακτηρίζεται 
από σύνεση, αυτοέλεγχο και εγκράτεια, στην 
ακραία μορφή της εξελίσσεται σε ηλιθιότητα87. 
Συνεπώς και οι αρετές, λόγω των διαφορο-
ποιήσεων που εμφανίζουν, μπορεί και αυτές να 
χρειάζονται μεταξύ τους εξισορρόπηση, ώστε 

                                 

χουν ηθική αξία, όταν οι δυνάμεις μέσα τους δουλεύ-
ουν σε αρμονία η μια με την άλλη, χωρίς ποτέ η μια να 
καταδυναστεύη την άλλη». 

87. Βλ. αναλυτικά Νέστ. Κουράκη, Κλασικά Ιδεώδη 
για μια Σύγχρονη Παιδεία, Αθήνα: Ροές, 2009, παρ. 10 
επ., σελ. 28 επ. 
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π.χ. ο ανδρείος στρατιώτης88 να είναι ταυτό-
χρονα και σώφρων. Για την αντιμετώπιση, 
όμως, τέτοιων καταστάσεων προφανώς απαι-
τείται μία επιπλέον αρετή, αυτή που εφοδιάζει 
τον άνθρωπο με ευθυκρισία ως προς τη λήψη 
ορθών αποφάσεων και εξισορρόπηση των α-
ντιθέσεων. Αυτή είναι η αρετή της φρόνησης, 
που συνδυάζεται μάλιστα με την αρετή της 
σοφίας (γνώση της ανθρώπινης κατάστασης), 
ώστε να πράττει κανείς εν τέλει εκείνο που έ-
χει ως έργο. Αλλά ακριβώς κατά Πλάτωνα, το 
να πράττει ο καθένας το έργο του και μάλιστα 
ένα μόνο έργο ή επάγγελμα, στο οποίο έχει εκ 
φύσεως τη μεγαλύτερη κλίση («τό τά α9τού 
πράττειν: suum agere) και να μη πολυπραγμο-
νεί, αυτό είναι η δικαιοσύνη, η υπέρτατη δηλ. 
αρετή, που εξασφαλίζει την ευδαιμονία στον 
ίδιο τον πολίτη αλλά και στην πόλη του (Πλά-
τωνος, Πολιτεία Δ’ 433 a επ. και A’ 353 e επ.).  

Η πλατωνική δικαιοσύνη στις ευνομούμενες 
πόλεις 

56. Εχοντας ως εφαλτήριο τη σκέψη ότι η 
δικαιοσύνη είναι το να πράττει κανείς το έργο 
στο οποίο είναι ταγμένος εκ φύσεως, ο Πλά-
των θεωρεί ότι ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία 
τους και τις άλλες πνευματικές τους ιδιότητες 
οι πολίτες μπορούν να ενταχθούν σε μία από 
τρεις ευρύτερες κατηγορίες, έτσι ώστε η πολι-
τεία την οποία οραματίζεται, να λειτουργεί με 

                                 

88. Για μια περιγραφή των χαρακτηριστικών του 
ανδρείου ανθρώπου βλ. π.χ. Αριστοτ., Ηθικά Ευδήμεια, 
Γ’, 1228 a 29 επ. (επιφυλάξεις υπάρχουν, πάντως, εάν 
το έργο αυτό έχει γραφεί από τον Αριστοτέλη). Βλ. ε-
πίσης και Πλάτωνος, Πολιτικός, 308 b. 
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αρμονική συνεργασία όλων των πολιτών της, 
στην κατηγορία που ανήκει ο καθένας89 και 
χωρίς κοινωνικές αναταραχές. 

Οσοι, δηλ. από τους πολίτες έχουν ανεπτυγ-
μένο το στοιχείο της ανδρείας και του «θυμοει-
δούς»72α, προτείνεται να υπαχθούν στην κατη-
γορία των επίκουρων φυλάκων, δηλ. των 
στρατιωτικών, με αποκλειστικό έργο τους τη 
φύλαξη και προστασία της πόλης. Οσοι πάλι 
διακρίνονται για τη σοφία τους και τη δύναμη 
του «λογιστικού» τους72α, θα πρέπει, κατά τον 
Πλάτωνα, να αναλάβουν ως τέλειοι φύλακες 
(άρχοντες) τη διοίκηση της πόλης (Πλάτωνος, 
Πολιτεία Γ’ 414 b και Δ’ 428 d), έχοντας ως 
γνώμονα των ενεργειών τους το γενικό όφε-
λος. Τέλος, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι πολίτες, 
οι λεγόμενοι «γένος χρηματιστικόν» (γεωργοί, 
τεχνίτες, έμποροι, καλλιτέχνες, γιατροί κ.λπ.), 
που θα μπορούσαν ευκολότερα να παρασυρ-
θούν από τις ορέξεις τους («επιθυμητικό»)72α, 
προτείνεται να αποτελέσουν μια τρίτη ομάδα 
πολιτών που θα ασχολούνται με τις εργασίες 
τους υπό την καθοδήγηση των αρχόντων και 
με κοινό χαρακτηριστικό αρχόντων και αρχο-
μένων τη σωφροσύνη (Δ’ 431e επ.). Οταν τώρα 
οι τρεις αυτές κατηγορίες πολιτών επιτελούν 
το αποκλειστικό τους έργο, υπάρχει στην πόλη 
δικαιοσύνη (Δ’ 434 c). 

57. Μιαν ενδιαφέρουσα αλληγορία παραθέ-
τει εν προκειμένω ο Πλάτων στην «Πολιτεία» 

                                 

89. Βλ. Nickolas Pappas, Πολιτεία του Πλάτωνος. 
Ενας Οδηγός Ανάγνωσης, μτφρ. Δημ. Παπαγιαννάκος, 
Αθήνα: εκδ. Οκτώ, 20132, σελ. 87 επ. 

72α. Για την ακριβή σημασία της έννοια αυτής βλ. 
κατωτέρω, § 64. 
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του (Στ’ 487 e επ.) για να δείξει τα προβλήματα 
που αναφύονται σε μια πόλη όταν οι τεχνίτες, 
γεωργοί, και άλλοι εργαζόμενοι δεν επιτελούν 
το εκ φύσεως έργο τους, αλλά επιχειρούν να 
υποκαταστήσουν τους άρχοντες στα διοικητι-
κά τους καθήκοντα. Εμφανίζονται, έτσι, οι πο-
λίτες αυτοί να παρασύρονται από δημαγω-
γούς, προκειμένου να απομακρύνουν έναν α-
ξιόλογο κυβερνήτη και στη θέση του να κυβερ-
νήσουν οι ίδιοι, χωρίς βέβαια να έχουν ιδέα για 
την τέχνη της διακυβέρνησης. Παρομοιάζει, 
λοιπόν, ο Πλάτων τους πολίτες αυτούς με ναύ-
τες, που επαινώντας ως καλό γνώστη του 
πλοίου τους εκείνον που θα τους εμφανισθεί 
ως αρωγός, ξεφορτώνονται από το πλοίο τον 
καπετάνιο, έστω και αν αυτός ξέρει καλά όσα 
είναι απαραίτητα για τη διεύθυνση του πλοίου, 
και αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη διακυβέρνηση, 
βάζοντας μάλιστα χέρι στις προμήθειες και κα-
λοτρώγοντας. 

Προφανώς εδώ η αλληγορία είναι ότι οι 
ναύτες, δηλ. οι πολίτες, λειτουργώντας υπό την 
επήρεια του επιθυμητικού, παραμερίζουν τον 
κυβερνήτη-άρχοντα, διακρινόμενο κατά τεκ-
μήριο για τη σοφία του, και επιδίδονται σε ένα 
έργο που δεν είναι δικό τους και δεν το γνωρί-
ζουν, να αναλάβουν δηλ. τη διακυβέρνηση ενός 
πλοίου, πράγμα που θα τους οδηγήσει τελικά, 
κατά τον Πλάτωνα, στην καταστροφή.  

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας και της κοινωνικής 
κινητικότητας 

58. Ως προς την ιδιοκτησία, άρχοντες και 
στρατιωτικοί επιτρέπεται κατά τον Πλάτωνα 
στην «Πολιτεία» του να έχουν τόση μόνο περι-
ουσία και τόσα εισοδήματα, όσα απλώς τους 
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χρειάζονται για να ζήσουν, ώστε να μην υπάρ-
χει σ’ αυτούς το κίνητρο του πλουτισμού και, 
άρα, η διάθεση επιβουλής κατά των άλλων πο-
λιτών (Γ’ 416 d επ.90). Περαιτέρω, οι στρατιω-
τικοί προβλέπεται να έχουν κοινοκτημοσύνη 
γυναικών, τα δε παιδιά τους να ανήκουν στην 
κοινότητα91. 

59. Αντίθετα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι πο-
λίτες μπορούν να κατέχουν περιουσία και ει-
σοδήματα κατά την αξία τους. Ωστόσο, θα 
πρέπει να συγκρατούνται, μέσω της παιδείας, 
από την απόκτηση πλούτου, καθώς αυτός ο-
δηγεί σε διχασμό της πόλης (Η’ 551 d), αντα-
γωνισμούς, απληστία και κοινωνικές αναταρα-
χές (Δ’ 422e επ. και Η’ 557a).  

Περαιτέρω, κατά τον Πλάτωνα, είναι αδύνα-
το σε μια πόλη να τιμά κανείς τον πλούτο και 
ταυτόχρονα να έχει σε ικανό βαθμό σωφροσύ-
νη, καθώς αναγκαστικά θα παραμελεί ή τον 
ένα ή την άλλη (Η’ 555 c –πρβλ. και Πλάτ., «Νό−
µους» 742 e: «πλουσίους δ’ αC σφόδρα καί 
�γαθούς �δύνατον»). Γι’ αυτό και ο Πλάτων 
διακηρύσσει ότι δεν πρέπει ποτέ να μπουν 
στην πόλη ο πλούτος, που προκαλεί τρυφή, 
οκνηρία και τάσεις ανατροπής, αλλά ούτε και η 

                                 

90. Για τις επικρίσεις που διατύπωσε ο Αριστοτέλης 
ως προς το θέμα αυτό βλ. τα «Πολιτικά» του, ιδίως Β’, 
1263 b 15 επ. 

91. Ειδικότερα, οι στρατιωτικοί αυτοί προβλέπεται 
να κατέχουν από κοινού τις γυναίκες και καμιά από 
αυτές να μη συγκατοικεί αποκλειστικά με κάποιον. Τα 
δε παιδιά να ανήκουν στην κοινότητα: Kανείς πατέρας 
δεν θα ξέρει το παιδί του, ούτε και κανένα παιδί θα 
γνωρίζει τον πατέρα του: Πλάτωνος, Πολιτεία, Ε’ 457 c 
– d και Η’, 543 a επ.). 
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φτώχεια, που φέρνει ανελευθερία, κακοτεχνία 
και ομοίως διάθεση για ανατροπή (Δ’, 421 e επ. 
–πρβλ. Πλάτ., «Νόμους» 744 a - d). Μάλιστα, ο 
Πλάτων (Δ’ 420 d) συνιστά αυτοσυγκράτηση 
από υλικά αγαθά ιδίως όσον αφορά τους γε-
ωργούς και τους τεχνίτες, οι οποίοι διαφορετι-
κά ενδέχεται να παρασυρθούν σε ένα τρυφηλό 
τρόπο ζωής εντελώς έξω από τα εκ φύσεως 
έργα τους. 

60. Προβλέπονται, λοιπόν, στην πλατωνική 
Πολιτεία όρια στην κτήση και κατοχή περιου-
σίας και για τις τρεις κατηγορίες πολιτών, 
πρωτίστως, όμως, γι’ αυτούς που έχουν την 
ευθύνη υπεράσπισης ή διοίκησης της πόλης. 
Τα, δε, όρια αυτά συνδέονται κυρίως με την ι-
δέα μιας ενάρετης αυτοσυγκράτησης από τους 
πειρασμούς των υλικών αγαθών και χωρίς να 
υπεισέρχεται εδώ η σκέψη κάποιας ισότητας ή 
(ανα)διανομής της περιουσίας με βάση αν-
θρωπιστικά ή κοινωνικά κριτήρια. Ωστόσο, ο 
Πλάτων επιμένει ιδιαίτερα, όπως αναφέρθηκε, 
στην αποφυγή σώρευσης πλούτου και στον 
σύστοιχο περιορισμό του αριθμού των πενή-
των, έτσι ώστε κατ’ αποτέλεσμα να ενθαρρύ-
νει, όπως και ο Αριστοτέλης (κατωτ., § 85), την 
ενίσχυση της μεσαίας εισοδηματικής τάξης 
των πολιτών. 

Εξάλλου, ως προς την ισότητα των ευκαι-
ριών, αυτή δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να 
βρίσκεται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων 
του Πλάτωνα. Πράγματι, μολονότι ο Πλάτων 
δεν αντιτίθεται στην ιδέα της κοινωνικής κινη-
τικότητας από τη μία κατηγορία πολιτών στην 
άλλη, όμως, φοβούμενος τις συνέπειες της πο-
λυπραγμοσύνης (Δ’ 434 b επ.), δεν καθορίζει, 
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όπως παρατηρήθηκε92, κάποιον ευκρινή και 
εφαρμόσιμο μηχανισμό για να εντοπίζονται 
και να προωθούνται τα ταλαντούχα παιδιά ι-
δίως της τρίτης (παραγωγικής) κατηγορίας 
πολιτών, δηλ. των εργαζομένων.  

Πάντως, σε κάποιο μύθο του, ο Πλάτων (Πο-
λιτεία, Γ’ 415 a 1 επ.) υποδεικνύει αλληγορικά 
την ιδιαίτερη σημασία μιας έγκαιρης εξεύρεσης 
και διαπαιδαγώγησης όσων από τα παιδιά αυ-
τά μπορούν να καταλάβουν επιτελικές θέσεις 
στην ιδανική του Πολιτεία. Συγκεκριμένα, πα-
ρουσιάζει συμβολικά τις τρεις κατηγορίες πο-
λιτών να είναι φτιαγμένες από πρόσμειξη χώ-
ματος με κάποιο ευγενές ή όχι μέταλλο: Οι άρ-
χοντες με χρυσάφι, οι στρατιωτικοί με ασήμι 
και οι τεχνίτες, γεωργοί ή άλλοι εργαζόμενοι με 
χαλκό και σίδηρο. Στον ενλόγω μύθο, λοιπόν, 
αναφέρει για τα παιδιά αυτών των ανθρώπων 
σε σύγχρονη απόδοση τα εξής: «Μπορεί κάπο-
τε από χρυσό πατέρα να γεννηθεί ασημένιο 
παιδί και από ασημένιο, χρυσό, και το ίδιο 
μπορεί να γίνει με όλα τα άλλα μεταξύ τους. 
Στους άρχοντες λοιπόν της πόλης πρωτίστως 
και πιο πολύ απ’ όλα παραγγέλλει ο θεός τού-
το: Για τίποτε άλλο να μη φροντίζουν τόσο κα-
λά, μήτε και να προσέχουν τόσο πολύ [κάτι άλ-
λο], όσο [τα ίδια] τα παιδιά τους, για να δουν, 
τι είδους μέταλλο αναμείχθηκε μέσα στις ψυ-
χές τους. Και αν το ίδιο τους το παιδί έχει πρόσ-
μειξη στην ψυχή του από χαλκό ή σίδερο, να 
μην το συμπονέσουν, αλλά να του αποδώσουν 
τη σειρά που πρέπει στη φύση του και να το 
σπρώξουν στους τεχνίτες ή στους γεωργούς. 

                                 

92. Nickolas Pappas, όπ.π., σελ. 81-82, 88. 
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Και αν πάλι κάποια παιδιά από αυτούς εδώ 
τους τελευταίους γεννηθεί με κρυμμένο μέσα 
στην ψυχή του χρυσάφι ή ασήμι, εκτιμώντας 
την αξία τους, να τα αναθρέψουν το ένα για 
άρχοντα και το άλλο για πολεμιστή της πό-
λης…». Μια τέτοια αντιμετώπιση του ζητήμα-
τος από τον Πλάτωνα είναι προφανές ότι λει-
τουργεί ενισχυτικά στην παροχή ισότητας ευ-
καιριών στους αξιότερους από τους πολίτες 
και διευκολύνει έτσι την κοινωνική τους κινη-
τικότητα ήδη από την παιδική ηλικία. Επομέ-
νως, ο Πλάτων, έστω και αν δεν αναλίσκεται σε 
περιγραφές για το πώς θα εντοπίζονται και θα 
αξιοποιούνται τα ταλαντούχα παιδιά, ωστόσο 
αντιμετωπίζει αυτή την προοπτική με ιδιαίτε-
ρα θετικό πνεύμα.  

61. Συμπυκνώνοντας τις ανωτέρω ιδέες του 
Πλάτωνα, ο Auguste Diès93 καταλήγει στην ιδέα 
ότι, η δικαιοσύνη μιας πολιτείας συνίσταται 
«στην τάξη, η οποία τοποθετεί κάθε άτομο 
στην κατάλληλη θέση και περιορίζει τη δράση 
του και τις επιθυμίες του αποκλειστικά μέσα 
στο πλαίσιο του επαγγέλματός του. Ο καθένας 
στη δουλειά του. Το να αρπάξει ο μαραγκός τα 
εργαλεία του παπουτσή και να καταπιαστεί με 
το φτιάξιμο παπουτσιών, τούτο είναι αταξία. 
Μα πόσο ολέθρια θα είναι η αταξία, αν ο μαρα-
γκός και ο παπουτσής θελήσουν, δίχως άσκη-
ση και δίχως ικανότητα, να κάνουν το επάγ-
γελμα του πολεμιστή, και ο πολεμιστής του 
κυβερνήτη. Οταν κάθε μέλος της πολιτείας μέ-

                                 

93. Auguste Diès, Πλάτων, μτφρ. Χρ. Μαρκέτη, στη 
σειρά «Μεγάλοι Ελληνες», τ. 2, Σκάι Βιβλίο, 2009, σελ. 
176. 
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νει στη θέση του, όταν κάθε δύναμη της ψυχής 
κάνει τη δουλειά της, τότε υπάρχει τάξη, και η 
δικαιοσύνη του σώματος είναι το φυσικό της 
αγαθό και η προϋπόθεση του ομαλού βίου.» 

Οι μεταγενέστερες τοποθετήσεις του Πλά-
τωνα στους «Νόμους» 

62. Μέσα από τα κείμενα αυτά της «Πολιτεί-
ας» αναδύεται, πιστεύω, η θεμελιώδης ιδέα 
του Πλάτωνα για μιαν απονομή θέσεων, έργων 
και αγαθών σύμφωνα με την εκ φύσεως αξία 
και αρετή του κάθε πολίτη, άρα με βάση την 
κατ’ αξίαν ισότητα. Η σκέψη αυτή επαναλαμ-
βάνεται και σε μεταγενέστερο έργο του, τους 
«Νόμους», (Στ΄, 757a επ.), όπου ο Πλάτων ανα-
λαμβάνει το εγχείρημα να περιγράψει την εξ 
υπαρχής πολιτικο-οικονομική οργάνωση μιας 
υπό σύσταση αποικίας. Σε αυτήν οι θεσμοί 
πρέπει να δημιουργηθούν εκ του μηδενός, ως 
υπέρτατος, δε, σκοπός τίθεται να καταστούν οι 
πολίτες ευδαίμονες και κατ’ εξοχήν φίλοι μετα-
ξύ τους («µάλιστα �λλήλοις φίλοι»: Ε΄, 743 c). 

Στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος και μέ-
σα σε πνεύμα ρεαλισμού94, ο Πλάτων, αναθεω-
ρώντας τις απόψεις που είχε διατυπώσει στην 
«Πολιτεία» (ανωτ., §§ 58 επ.), δέχεται πλέον 
ευθέως το σύστημα της ατομικής ιδιοκτησίας, 
ως περισσότερο προσαρμοσμένο στη φύση 
του ανθρώπου και την ψυχολογία του (Ε΄, 740 
a), αλλά με σημαντικούς περιορισμούς. Συγκε-
                                 

94. Πρβλ. Πλάτωνος, Νόμων Ε΄, 742 d: Αυτός που 
κανονίζει τους νόμους θα πρέπει να αρκεσθεί σε αυτά 
που υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθούν, τα δε 
μη πραγματοποιήσιμα αποτελεί ματαιοπονία να τα ε-
πιδιώκει, ούτε [αξίζει] να επιχειρεί να τα κάμει πράξη. 
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κριμένα, θεωρεί ότι αρχικά οι κλήροι της γης 
πρέπει να διαμοιρασθούν ισομερώς σε όλους 
τους κατοίκους της αποικίας (Ε΄, 744 a επ.). 
Ωστόσο, προς αποφυγή δημιουργίας μεταγε-
νέστερων οικονομικών ανισοτήτων και συνα-
κόλουθων στασιαστικών ενεργειών από τους 
πενέστερους πολίτες, ορίζεται πως ούτε οι 
κλήροι αυτοί μπορούν να υπερβούν το τετρα-
πλάσιο του αρχικού κλήρου, αλλά ούτε και εί-
ναι επιτρεπτή η μείωση της αξίας τους κάτω 
από ένα ορισμένο όριο. Ο δε υπερβολικά πλου-
τίσας, θα πρέπει να παραδίδει το επιπλέον 
στην πόλη (744 b επ.). Περαιτέρω, δεν προ-
βλέπεται πλέον να υπάρχει κοινοκτημοσύνη 
γυναικών, ούτε και να ανήκουν τα παιδιά στην 
κοινότητα, όπως αρχικά θεσπιζόταν στην «Πο-
λιτεία» (ανωτ., § 58). Αντίθετα, ρυθμίζεται λε-
πτομερώς το πώς θα τελούν γάμο και θα τε-
κνοποιούν οι υποψήφιοι γαμπρός και νύφη 
(αυτόθι, Στ΄, 783 d επ.). 

63. Τέλος, ο Πλάτων αναπτύσσει στους «Νό-
μους» και τις γενικότερες ιδέες του για την ι-
σότητα. Θεωρεί, δε, ότι υπάρχουν δύο ειδών 
ισότητες, μία κατ’ εκτίμηση του κάθε νομοθέτη 
και μία με βάση την αληθή φύση των πραγμά-
των. Συγκεκριμένα, από τη μία πλευρά, υπάρ-
χει η ισότητα που συνίσταται στα μέτρα, τα 
σταθμά και τους αριθμούς και που βρίσκεται 
στη δικαιοδοσία κάθε πόλης και κάθε νομοθέ-
τη: Με αυτήν κατανέμονται ίσες ανταμοιβές 
δια κλήρου σε όλους τους πολίτες [προς απο-
φυγή δυσαρέσκειας και στάσεων]. Από την 
άλλη πάλι πλευρά, υπάρχει η δυσεύρετη εκείνη 
ισότητα, που θεωρείται από τον Πλάτωνα 
«�ληθεστάτη και �ρίστη» και που μοιράζει στον 
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μεγαλύτερο περισσότερα και στον μικρότερο 
λιγότερα, αποδίδοντας στον καθένα από τους 
δύο αυτό που ταιριάζει στην αληθινή φύση 
του. Ειδικά, μάλιστα, όσον αφορά τις τιμές, 
απονέμει μεγαλύτερες σε όσους υπερέχουν 
στην αρετή, σε όσους, δε, πάλι έχουν τα αντί-
θετα γνωρίσματα ως προς την αρετή και την 
παιδεία, απονέμει στον καθένα αναλόγως εκεί-
νο που του αξίζει (Στ΄, 757 a επ.)95.  

Η πλατωνική δικαιοσύνη ως αρμονία και αρε-
τή της ψυχής 

64. Μεταφέροντας τώρα ο Πλάτων τις ιδέες 
του περί εναρμόνισης επιμέρους αρετών, όπως 
η ανδρεία και η σωφροσύνη, από το κοινωνικό 
και πολιτικό πλαίσιο στο ατομικό και ψυχολο-
γικό (Δ’ 434 e επ.), πρεσβεύει ότι και εδώ η δι-
καιοσύνη, ως ατομική πλέον ψυχική αρετή του 
ανθρώπου, αποτελεί τη σύγκλιση των τριών 

                                 

95. Βλ. τη μτφρ. Βασίλη Μοσκόβη στην έκδ. της 
«Νομικής Βιβλιοθήκης», τ. Α’, 1988, σελ. 393 επ. και τη 
μτφρ. του Trevor J. Saunders στο έργο: Plato, The 
Laws, Penguin Books, 1970, σελ. 229-230. Σημειώνεται 
ότι το απόσπασμα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο σχολι-
ασμού από επιφανείς μελετητές, όπως ο γάλλος πολι-
τικός Léon Blum, του οποίου η σχετική μελέτη με τίτλο 
«Σκέψεις για την ισότητα στον Πλάτωνα» μεταφρά-
σθηκε με σχόλια και δημοσιεύθηκε από τον Κωνστα-
ντίνο Δεσποτόπουλο στο περ. «Νέα Οικονομία», χρ. Α’, 
αρ. φύλλ. 7, Μάιος 1947, σελ. 369-374, κατά παραπο-
μπή από τη μελέτη του Γεωργ. Αραμπατζή «Οι δύο ισό-
τητες στους Νόμους και ο Πρωταγόρας», σε: Εμμ. Μι-
κρογιαννάκη (επιμ.), Πλάτωνος Νόμοι, Πρακτικά Διε-
θνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (7-8.5.2001), Αθήνα/ 
Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. 141-148: 
148 και σημ. 17.  
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στοιχείων/κινητήριων δυνάμεων της ανθρώ-
πινης προσωπικότητας: Του επιθυμητικού, που 
είναι σαν πολυκέφαλο θηρίο (Θ’ 588 c) και 
αφορά τις ορμές, τα ένστικτα και τις άλογες 
ορέξεις του ανθρώπου (π.χ. πείνα, δίψα, επιζή-
τηση ηδονής και πλούτου: Δ’ 442 a και Θ’ 581 
a)˙ του θυμοειδούς, που είναι σαν λεοντάρι (Θ’, 
588 d) και σχετίζεται με τον συναισθηματικό 
κόσμο (οργή, αγάπη, μίσος, αιδώς, κ.λπ.)˙ και 
του λογιστικού, που είναι σαν άνθρωπος (Θ’, 
588 e) και αποτελεί το κυρίαρχο μέρος της 
προσωπικότητας, με πρωτοκαθεδρία του Νου 
(Δ’ 439 d επ.), και με φροντίδα για όλη την ψυ-
χή (Δ’ 441e).  

Προφανής είναι εδώ η αναλογία με τις τρεις 
αντίστοιχες κατηγορίες πολιτών, που αναφέ-
ραμε ήδη ανωτέρω (§ 56), δηλαδή των εργα-
ζομένων που ενδέχεται να παρασυρθούν από 
το επιθυμητικό, των στρατιωτικών που ενερ-
γούν με το θυμοειδές, και των αρχόντων που 
λειτουργούν πρωτίστως με το λογιστικό. 

65. Για να επιτευχθεί η ψυχική ισορροπία 
του ανθρώπου και εν τέλει η αρετή της Δικαι-
οσύνης, θα πρέπει κατά τον Πλάτωνα ο Νους 
να πραγματώσει την τιθάσευση και εν τέλει τη 
συνεργασία του επιθυμητικού, ως υποδεέστε-
ρου μέρους της προσωπικότητας. Ομως, για να 
το καταφέρει αυτό ο Νους, απαιτείται να συμ-
μαχήσει με το θυμοειδές (Δ’ 441 e), ώστε ο άν-
θρωπος να επιδιώξει την αρετή με όλο το αγω-
νιστικό πάθος που μπορεί να του προσφέρει ο 
συναισθηματικός του κόσμος96. 

                                 

96. Ο Freud κάνει εδώ αντίστοιχα λόγο για ασυνεί-
δητο και υποσυνείδητο, ως συστατικά στοιχεία του 
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66. Χαρακτηριστική είναι εδώ η κλασική παρ-
ομοίωση της ψυχής στον «Φαίδρο» του Πλά-
τωνα (246 a επ.) με άρμα, το οποίο κινούν προς 
τα ουράνια και τους θεούς δύο φτερωτά άλογα 
υπό την καθοδήγηση ενός ηνιόχου. Τα δύο ά-
λογα συμβολίζουν δύο από τις κινητήριες ψυ-
χικές δυνάμεις του ανθρώπου, δηλ. το επιθυ-
μητικό και το θυμοειδές, που καλπάζουν ηνιο-
χούμενα από το λογιστικό. Οσο το ένα, ιδίως, 
από τα άλογα, αυτό που συνδέεται με τις α-
χόρταγες ορέξεις του ανθρώπου (επιθυμητι-
κό), αρνείται να υπακούσει στις εντολές του 
ηνιόχου, τόσο το άρμα θα χάνει την ισορροπία 
του και θα εκτρέπεται προς τη γη. Αντίθετα 
όταν τα άλογα βρεθούν υπό τον πλήρη έλεγχο 
του Νου, η πορεία της ψυχής και του άρματός 
της προς τα επάνω και άρα η επίτευξη του ι-
δεώδους της Δικαιοσύνης εμφανίζεται πλέον 
ως εξαιρετικά πιθανή, έτσι ώστε η ψυχή, μέσα 
από αυτή την αρμονική σύζευξη των δυνάμεών 
της, να φθάσει στην ομοίωσή της με την ιδέα, 
με το αιώνιο και με τον Θεό97. 

                                 

Αυτού – id, το οποίο επιχειρείται, στον χώρο του συ-
νειδητού, να τιθασευθεί από το ηθικά ελεγκτικό Υπερ-
εγώ - superego μέσω του διαμεσολαβητικού και εξι-
σορροπητικού Εγώ - ego. 

97. Επίσης και στον «Φίληβο» (33 b) ο Πλάτων δι-
ευκρινίζει ότι ο πραγματικός σκοπός της ζωής δεν 
μπορεί να είναι αυτοτελώς ούτε η ηδονή, ούτε η νόηση, 
καθώς η πρώτη χωρίς την περίσκεψη στερείται συναι-
σθήματος, ενώ και η καθαρή σκέψη χωρίς το στοιχείο 
της ηδονής ή του πόνου είναι γνώρισμα θεών και όχι 
ανθρώπων. Με αποτέλεσμα, να απαιτείται η σύνδεση 
και ισόρροπη σύνθεση όλων αυτών των ψυχικών δυ-
νάμεων –πρβλ. επίσης Πλάτωνος, Νόμοι, 733 c επ. και 
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67. Επομένως, με τη συνεργασία και των 
τριών στοιχείων της, που το καθένα περιορίζε-
ται στα δικά του έργα, η ψυχή οδηγείται στην 
ευδαιμονία, έχοντας ως συμπαραστάτες, υπό τη 
σοφή κυριαρχία του Νου (Δ’ 441 c επ.), αφενός 
το θυμοειδές μέρος της, που δρα με ανδρεία, και 
αφετέρου το επιθυμητικό της μέρος, που ελέγ-
χεται από σωφροσύνη. «Ως φαίνεται», όπως, σε 
σύγχρονη απόδοση, λέγει ο Πλάτων συνοψίζο-
ντας τις σκέψεις του (Δ’ 443 d επ.), «κάτι τέ-
τοιο είναι στ’ αλήθεια η δικαιοσύνη […], δηλ. το 
κάθε μέρος της ψυχής να ασχολείται με τα δικά 
του καθήκοντα και να αφήνει τα άλλα μέρη να 
κάνουν τη δουλειά τους, χωρίς να πολυπραγ-
μονούν και να μπαίνουν στα χωράφια των άλ-
λων. Και αφού βάλει [ο άνθρωπος] σε τάξη ό,τι 
πραγματικά τού είναι οικείο και δικό του και 
γίνει κυρίαρχος του εαυτού του και τακτοποι-
ηθεί και συμφιλιωθεί με τον εαυτό του, να συν-
ταιριάξει αρμονικά τα τρία μέρη, σαν να ήταν 
τρεις τόνοι μιας μουσικής κλίμακας: ο ψηλότε-
ρος, ο χαμηλότερος και ο μέσος και ενδεχομέ-
νως όποιος άλλος υπάρχει ενδιάμεσα. Ολα αυ-
τά, όταν τα συνδέσει από πολλά μέρη σ’ ένα 
σύνολο με σωφροσύνη και εσωτερική αρμονία, 
τότε πια μπορεί να αρχίσει τις ενέργειές του, 
είτε θέλει με αυτές να αποκτήσει χρήματα είτε 
να φροντίσει το σώμα του είτε [ακόμη] θέλει 
να αναμιχθεί στις υποθέσεις της πόλης ή και σε 
ιδιωτικές υποθέσεις. Αλλά σε όλη αυτή την 
πρακτική του πρέπει να ονομάζει και να θεω-

                                 

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Πλάτων, Η ζωή 
και το έργο του, μτφρ. Ξεν. Αργυρός, Αθήνα: Κάκτος, 
2006 (α’ γερμ. έκδ. 1919), σελ. 145-146.  
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ρεί “δίκαιη” και “σωστή” εκείνη την πράξη που 
διασώζει και εφαρμόζει τούτο το φρόνημα της 
ψυχής και “σοφία” την επιστήμη που καθοδη-
γεί σ’ αυτήν την πράξη, και “αδικία” την πράξη 
που καταστρέφει όλα αυτά, και “αμάθεια” τη 
δοξασία που καθοδηγεί σε μια τέτοια κατα-
στροφική ενέργεια»98. 

Η συμμόρφωση με τους νόμους και η έννοια 
της δίκαιης πόλης 

68. Με εφόδιο τη δικαιοσύνη, ο άνθρωπος 
έχει –κατά τον Πλάτωνα λιγότερες πιθανότη-
τες να τελέσει εγκλήματα, όπως να υπεξαιρέ-
σει χρήματα, να συλήσει ναούς, να προδώσει 
τους φίλους του ή να παραμελήσει τους γονείς 
του (Δ’ 443 a επ.). Ομως, η συγκράτηση αυτή 
από την τέλεση εγκλημάτων και η συμμόρφω-
ση προς τους νόμους γίνεται από τον δίκαιο 
άνθρωπο όχι τόσο μηχανικά ή από φόβο, όσο 
κυρίως ως αποτέλεσμα μιας εσωτερικής διερ-
γασίας της ψυχής, που καταλήγει έτσι να ε-
δραιώσει την αρμονία της (Δ’ 443 c-d).99  

                                 

98. Η απόδοση στη νέα ελληνική αυτής της μετα-
φραστικά δύσκολης περικοπής και εκείνης που ακο-
λουθεί έγινε με βάση τη μετάφραση του Ιω. Αθανασό-
πουλου, με επιμ. Απόστ. Τζαφερόπουλου, στην Πλάτω-
νος Πολιτεία, εκδ. Γεωργιάδη, 2011, σελ. 185-186, τη 
μετάφραση του Ν.Μ. Σκουτερόπουλου, εκδ. Πόλις, 
2002, σελ. 329, καθώς και εκείνην του Κωνστ. Α. Πι-
σπιρίγκου στο έργο του «Αντιλήψεις Αρχαίων Ελλήνων 
για τη Δικαιοσύνη», Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκ-
κουλα, 2017, σελ. 73.  

99. Οπως παρατηρεί και ο Ιωάννης Θεοδωρακόπου-
λος στο έργο του «Εισαγωγή στον Πλάτωνα», Αθήναι 
1970, σελ. 224, με παραπομπή και στο «Συμπόσιον» 
του Πλάτωνα (181 a), ο σκοπός είναι κατά τον Πλάτω-
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Γι’ αυτό άλλωστε, κατά τον Πλάτωνα, σε 
σύγχρονη απόδοση, «δεν θα ήταν σωστό να δί-
νουμε εντολές σε καλούς και ενάρετους αν-
θρώπους, καθώς τις περισσότερες ρυθμίσεις, 
για όσα πράγματα χρειάζονται νομοθετική 
ρύθμιση, θα τις βρουν εύκολα μόνοι τους […]. 
Διαφορετικά θα περνούσαν μια ολόκληρη ζωή 
ψηφίζοντας συνεχώς νόμους και διορθώνο-
ντάς τους με την ελπίδα ότι θα πετύχουν έτσι 
το τέλειο […], σαν τους αρρώστους που υπο-
φέρουν εξαιτίας του έκλυτου βίου τους και δεν 
έχουν τη διάθεση να ξεκόψουν από τις κακές 
συνήθειές τους» (Δ’ 425 d-e). 

69. Από όσα προηγήθηκαν γίνεται πρόδηλη 
η στενή σχέση που υπάρχει, κατά τον Πλάτωνα, 
ανάμεσα στον δίκαιο άνθρωπο και στη δίκαιη 
πόλη. Οταν δηλ. τα τρία στοιχεία στην ψυχή 
ενός ανθρώπου επιτελούν το καθένα το έργο 
του συνεργαζόμενα μεταξύ τους, όπως αντί-
στοιχα γίνεται και σε μια πόλη, τότε αξίζει και 
το άτομο και η πόλη να λάβουν τον χαρακτη-
ρισμό του δικαίου, με την έννοια ότι η Δικαιο-
σύνη, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε και στον 
δημόσιο τομέα είναι μία (Δ’ 435 b-c). Μάλιστα, 
θα λέγαμε ότι η ατομική δικαιοσύνη είναι προ-
ϋπόθεση της πολιτικής δικαιοσύνης, καθώς η 
συνεργασία δικαίων ανθρώπων οδηγεί εύλογα 
στη σύσταση και λειτουργία μιας δίκαιης πό-
λης. Οπως επισήμανε ο Στέλιος Ράμφος100 στον 

                                 

να αυτό «που δίνει στην πράξη το ήθος της, δηλαδή τη 
θετική ή αρνητική ηθική της αξία». 

100. Στέλιος Ράμφος, Καλλίπολις Ψυχή. Ανάγνωση 
της Πολιτείας του Πλάτωνος, Αθήνα: εκδ. Αρμός, 2013, 
σελ. 119. 
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σχολιασμό του για το θέμα αυτό, «Αν βρούμε 
στην ψυχή του ατόμου την σοφία, ανδρεία, 
σωφροσύνη, δικαιοσύνη, θα βρούμε την δικαι-
οσύνη της πόλεως». Ο ίδιος, επεξηγώντας πε-
ραιτέρω την έννοια και τη σημασία της δικαι-
οσύνης στο πλατωνικό έργο, αποφαίνεται:101 
«Τελευταία λοιπόν και κορυφαία πολιτική α-
ρετή είναι η δικαιοσύνη. Κορυφαία γιατί […] 
προσφέρει στις άλλες αρετές την δύναμι να 
υπάρξουν και να διατηρηθούν στο μέτρο που 
ενυπάρχει σ’ εκείνες. Πώς την προσφέρει; Ως 
εμμονή στην “Dξιν το� ο2κείου” [Δ’ 433 e] και 
όχι σαν αθέμιτη μίξι του οικείου με το αλλότρι-
ο. Μη λησμονούμε κάτι που εξαρχής θέσαμε, 
ότι η δικαιοσύνη στην Πολιτεία σημαίνει κατά 
βάσιν την τάξι της πόλεως, της κοινωνικής 
ζωής και όχι κάποιαν αφηρημένη ηθική αξία». 

Η επιείκεια απέναντι στο έγκλημα στο πλαί-
σιο της πλατωνικής διδασκαλίας 

70. Γενικότερα, ο Πλάτων φαίνεται ότι ήταν 
ιδιαίτερα επίμονος στην ακριβή και αυστηρή 
εφαρμογή των νόμων, θεωρούσε, δε, ότι δεν 
μπορούν να διαδραματίζουν ρόλο σ’ αυτήν η 
επιείκεια και η συγκαταβατικότητα οι οποίες, 
αντίθετα, όπως σημειώνει στους Νόμους του 
(Στ΄, 757 d-e), λειτουργούν εις βάρος του τέ-
λειου - ακριβούς και κατακερματίζουν την ιδέα 
της δικαιοσύνης όταν αντιβαίνουν στο σωστό 
νόημά της, όταν δηλ. δεν αποδίδονται κάθε 
φορά περισσότερα σε όσους υπερέχουν εκ 

                                 

101. Οπ.π., σελ. 123.  
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φύσεως σε αρετή και παιδεία102. Από την άλλη 
πλευρά, στο ίδιο αυτό έργο του δέχεται ο Πλά-
των (Β΄, 944 b7 επ.), ότι δεν είναι ανεκτό από 
τη δικαιοσύνη να θεωρείται ως ρίψασπις και 
να κρίνεται με τον ίδιο τρόπο ο στρατιώτης 
που επέδειξε σθεναρή βία κατά του εχθρού αλ-
λά τελικά υπέκυψε, οπότε o εχθρός τού πήρε 
τα όπλα, και αφετέρου ο στρατιώτης εκείνος 
που με τη θέλησή του και από δειλία πέταξε τα 
όπλα του. Για τον Πλάτωνα πρόκειται εδώ για 
δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, η καθεμία με τις 
δικές της ιδιαιτερότητες, που δεν μπορούν να 
εξομοιωθούν και να κριθούν με τον ίδιο τρόπο 
και τούτο παρά τη γενικότητα ενός νόμου, ο 
οποίος δεν διακρίνει εξαιρέσεις και, συνεπώς, 
δίνει την εντύπωση ότι θεωρεί και τους δύο 
στρατιώτες ως εξίσου ριψάσπιδες.  

71. H τοποθέτηση αυτή του Πλάτωνα για 
τους ριψάσπιδες στρατιώτες εντάσσεται στη 
λογική μιας ακριβοδίκαιης κρίσης και εκτίμη-
σης πραγματικών γεγονότων κατά την ερμη-
νεία νομικών διατάξεων, με το σκεπτικό που 
διατυπώνει και ο ίδιος ο Πλάτων γι’ αυτό το 
θέμα, ότι δηλ. «πρέπει να θέσουμε μια διαχω-
ριστική γραμμή ανάμεσα στο μεγαλύτερο και 
σοβαρότερο κακό, και σ’ εκείνο που είναι ελα-
φρότερο» (αυτόθι). Ωστόσο, η προσέγγιση αυ-
τή έχει την έννοια όχι μιας συμπονετικής και 
ανθρωπιστικής αντιμετώπισης κάποιων από 

                                 

102. Για να γίνει κατανοητή η περικοπή αυτή των 
πλατωνικών «Νόμων», είναι χρήσιμο να συσχετισθεί 
με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω (§ 63) για τις ιδέες 
του Πλάτωνα στους «Νόμους» του περί της κατ’ αξίαν 
ισότητας (Στ΄, 757 a επ.). 
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τους παραβάτες του νόμου, αλλά, περισσότε-
ρο, μιας ορθολογικής και σύμφωνης με τα 
πράγματα μεταχείρισής τους, έστω και αν τού-
το οδηγεί τελικά σε ηπιότερη ή αυστηρότερη 
μεταχείρισή τους. Η ποινή για τον Πλάτωνα, 
άλλωστε, θα πρέπει να είναι το μέσο για την 
εκρίζωση και θεραπεία της ψυχικής νόσου που 
λέγεται αδικία, καθώς ο εγκληματίας θεωρεί-
ται ότι είναι ένα νοσούν τμήμα της πόλης-
κράτους, που μπορεί να θεραπευθεί μόνον εάν 
«μεθέξει» της αρετής (Πλάτωνος, Γοργίας, 525 
b). Εφόσον όμως αυτό δεν καθίσταται εφικτό 
διότι ο δράστης, μολονότι τιμωρείται και διδά-
σκεται, δεν υπακούει, αυτόν, κατά τον Πλάτω-
να, «πρέπει να τον διώχνουμε από τις πόλεις ή 
να τον θανατώνουμε, με την ιδέα ότι είναι αθε-
ράπευτος» (Πλάτωνος, Πρωταγόρας, 14, 325 
b).  

Γ’: ΚΑΝΤ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Επιδράσεις της πλατωνικής δικαιοσύνης στο 
έργο του Καντ 

72. Xρήσιμο είναι στο σημείο αυτό να ανα-
φερθούμε και σε μια μεταγενέστερη διδασκα-
λία περί δικαιοσύνης, συναφή όμως με εκείνην 
του Πλάτωνος, δηλαδή στη διδασκαλία του 
γερμανού φιλοσόφου Immanuel Kant. Πρόκει-
ται για μια διδασκαλία η οποία εμφορείται και 
αυτή, όπως και η πλατωνική, από τα στοιχεία 
της αρετής και του ιδεαλισμού103, αλλά σε συν-

                                 

103. Πάντως ο Καντ εμφανίζει κάποιες παλινδρο-
μήσεις ως προς τις τοποθετήσεις του απέναντι στην 
έννοια της ιδέας. Ενώ δηλ. στην «Κριτική του Καθαρού 
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δυασμό πλέον και με την ιδέα της ελευθερίας, 
που είχε αναχθεί σε ιδεώδες κατά την τότε πε-
ρίοδο του Διαφωτισμού. Συγκεκριμένα, στην 
αρχαία ελληνική σκέψη η ιδέα της ελευθερίας 
συνδεόταν με την ανεξαρτησία της πόλης-
κράτους απέναντι στις επιβουλές των εχθρών 
της και, συνακόλουθα, με την ανεξαρτησία των 
πολιτών της, οι οποίοι ένιωθαν ελεύθεροι και 
υπεύθυνοι διότι ήσαν ενταγμένοι στον κοινω-
νικό ιστό της ελεύθερης πόλης τους, ταυτίζο-
νταν με αυτήν και είχαν τους κανόνες της ως 
οδηγό για τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς 
τους104. Αντίθετα, κατά την εποχή του Διαφω-

                                 

Λόγου» αρνείται την αιτιολογική της υπόσταση, αντί-
θετα στην «Κριτική του Πρακτικού Λόγου» της προσ-
δίδει δεοντολογικό χαρακτήρα και στηρίζει επ’ αυτής 
την ηθική του ανθρώπου –πρβλ. Κ.Θ. Παπαλεξάνδρου, 
Συνοπτική Ιστορία της Φιλοσοφίας, Αθήναι, 19652, 
σελ. 125. Εξάλλου, για την ηθικο-πρακτική μεταστρο-
φή στην οποία υποβάλλει ο Καντ τον πλατωνικό νοητό 
κόσμο (mundus intelligibilis), ο οποίος προσκτάται 
εφεξής όχι οντολογική σημασία, αλλά πρακτική και 
αξιολογική, βλ. Κώστα Ανδρουλιδάκη, Καντιανή ηθική. 
Θεμελιώδη ζητήματα και προοπτικές, Αθήνα: Ιδεό-
γραμμα, 2010, σελ. 115-116. 

104. Σύμφωνα με τη διατύπωση του Ιωάννη Συκου-
τρή (Η Ελληνική Αρχαιότης και η Μεταπολεμική Πνευ-
ματική Ζωή [1936], σε: Ιωάννου Συκουτρή, Μελέται και 
Αρθρα, με επιμ. Χαράς Συκουτρή, Αθήναι: Εκδόσεις του 
Αιγαίου, 1956, 516-530: 525), «η πολιτεία δεν είναι, 
κατά την ελληνικήν πίστιν, η αντιπνευματική δύναμις 
της φιλελευθέρας αντιλήψεως του 19. αιώνος, που 
προσεγγίζει τόσον περισσότερον προς το ιδεώδες, ό-
σον ολιγώτερον περιορίζει την ελευθέραν ανάπτυξιν 
των ατόμων. Η πολιτεία είν΄ η ολοκληρωτική και ορ-
γανική σύνθεσις των πνευματικών και ηθικών και 
θρησκευτικών αξιών της ζωής. Απ’ αυτήν αντλεί τους 
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τισμού η ελευθερία αποκτά και την έννοια μιας 
εσωτερικής αυτόνομίας/ανεξαρτησίας του πο-
λίτη καθώς και ενός φραγμού απέναντι στις 
τότε αυθαιρεσίες της κρατικής εξουσίας, ενός 
φραγμού που αποκρυσταλλώθηκε εν τέλει με 
τη μορφή των ατομικών δικαιωμάτων και ε-
λευθεριών105. 

                                 

ζωτικούς της χυμούς και περί αυτήν στρέφεται η 
πνευματική δημιουργία όλων των μεγάλων προσωπι-
κοτήτων. (…) Το κύριον έργον της πολιτείας είναι το 
παιδαγωγικόν, και ο αληθινός πολιτικός είναι κυρίως 
και κατά πρώτον λόγον παιδαγωγός». Με ανάλογο 
πνεύμα βλ. και Γ.Κ. Βλάχο, Η ιδέα του ελεύθερου αν-
θρώπου στη Δημοκρατία των Αθηναίων. Η μαρτυρία 
του Δημοσθένους, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ.Ν. Σάκ-
κουλα, 1992, σελ. 42: «Η ελευθερία [στη Δημοκρατία 
των Αθηναίων] γίνεται […] αντιληπτή […] ως μία εν-
συνείδητη ικανότητα αναλήψεως ευθυνών, των ο-
ποίων η σημασία υπερβαίνει τον άνθρωπο ως ατομική 
μονάδα και ταυτίζεται με αξίες και σκοπούς της ευρύ-
τερης κοινότητας». Πάντως, κατά τον Γ.Κ. Βλάχο (αυ-
τόθι), και στην αρχαιοελληνική σκέψη αναγνωρίζο-
νταν ως εκφάνσεις του υπεύθυνου πολιτικού λόγου 
π.χ. η ελευθερία της συνείδησης και η ελευθερία της 
έκφρασης του στοχασμού.   

105. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, όπως εύστοχα πα-
ρατηρήθηκε από τον Gerd Roellecke στη μελέτη του 
Rechtsphilosophie, εκτενές λήμμα στο συλλογικό έργο 
με επιμ. των Wolfgang Fikentscher/ Theodor Lenckner/ 
Rudolf Weber-Fas: Jurisprudenz. Die Rechtsdisziplinen 
in Einzeldarstellungen, Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 
1978, σελ. 331, «ενώ κατά την αρχαία και τη μεσαιω-
νική αντίληψη ο άνθρωπος ήταν ενταγμένος στον κό-
σμο ως “Κόσμο” [Kosmos, με την έννοια της τάξης, της 
ευπρέπειας, της αρμονίας και του κοσμήματος –πρβλ. 
Πλάτ., Γοργία, 508 a], στη νεότερη εποχή ο άνθρωπος 
εμφανίζεται ως υποκείμενο, έχοντας πλέον απέναντί 
του τον κόσμο ως αντικείμενο».  
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73. Ο Καντ επιχείρησε λοιπόν να διαμορφώ-
σει το ιδεαλιστικό του πρόταγμα συνδέοντάς 
το και με αυτή την έννοια της (εσωτερικής) ε-
λευθερίας. Αλλ’ ενώ οι Διαφωτιστές της εποχής 
του, ακολουθώντας μιαν άκρατη ωφελιμιστική 
νοοτροπία για μεγιστοποίηση της ωφέλειας 
από τις πράξεις των ανθρώπων (έτσι ιδίως ο 
Jeremy Bentham, και αργότερα –αλλά ολιγότε-
ρο- ο John Stuart Mill), έθεσαν σε δεύτερη μοί-
ρα το στοιχείο της συμμόρφωσης στους ηθι-
κούς κανόνες και επεσήμαναν ιδίως την ανά-
γκη να μεταχειρίζεται μια κοινωνία επαξίως τα 
μέλη της106 (κατωτ., § 114), ο Καντ έδωσε στις 
έννοιες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης ένα 
διαφορετικό περιεχόμενο:  

Θεώρησε δηλ. ότι εκείνο που προηγείται πά-
νω από όλα είναι η ηθική αρτιότητα του αν-
θρώπου και η εκτέλεση των καθηκόντων του 
μόνο και μόνο διότι τούτο επιβάλλει η αυτόνο-
μη βούλησή του, χωρίς υστεροβουλίες και 
σκοπιμότητες. Και ότι την ελευθερία μας, σε 
ηθικό επίπεδο, τη γνωρίζουμε μόνο μέσω των 
ηθικών προσταγών. Οι τελευταίες μάς απευ-
θύνουν υποχρεώσεις, από τις οποίες ακολού-
θως παράγεται η ικανότητά μας να υποχρεώ-
νουμε άλλους, άρα και η έννοια των δικαιωμά-
των που αποκτούμε έτσι. Αντίθετα, μέτρο της 
ελευθερίας σε δικαιικό επίπεδο είναι –και εδώ 
υπάρχει κάποια σύμπλευση με τους Διαφωτι-
στές-, αποκλειστικά και μόνο το πόσο αυτή εί-
ναι συμβατή με την εξωτερική ελευθερία κάθε 

                                 

106. Βλ. π.χ. λήμμα Social Justice στην Wikipedia, 
σελ. 3, σημ. 13. 
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άλλου, αλλά στη βάση ενός καθολικού νόμου 
αρμονικής συνύπαρξης107.  

74. Κυρίως στα έργα του “Κριτική του Κα-
θαρού Λόγου” (1781) και “Θεμέλια της Μετα-
φυσικής των Ηθών” (1785), ο Καντ, ακολου-
θώντας εδώ τον Πλάτωνα, υποστηρίζει ότι, για 
να έχουμε μιαν ορθή αντίληψη περί ηθικής, 
πρέπει να συνάγουμε τις ηθικές μας αρχές όχι 
από τις επιθυμίες και τις ορέξεις μας, αλλά από 
τον Ορθό Λόγο. Δεν είναι δίκαιο ούτε ό,τι μας 
προσφέρει ευχαρίστηση, ούτε και ό,τι αποφα-
σίζει μια πλειοψηφία, καθώς αυτοί οι παράγο-
ντες είναι μεταβλητοί και δεν έχουν οικουμενι-
κή αξία, αλλ’ απλώς ικανοποιούν κάποια πρόσ-
καιρα συμφέροντα ή επιθυμίες, π.χ. να κατευ-
νάσω την πείνα μου. Για να ενεργούμε ελεύθε-
ρα και οι πράξεις μας να έχουν ηθική αξία, 
πρέπει λοιπόν, κατά τον Καντ, η βούλησή μας 
να καθορίζεται αυτόνομα, πράγμα που συμ-
βαίνει όταν αυτή ρυθμίζεται από έναν νόμο οι-
κουμενικής ισχύος που ορίζουμε εμείς οι ίδιοι 
στον εαυτό μας ως ορθολογικά όντα, ικανά για 
έλλογη σκέψη και για ελεύθερη δράση και επι-
λογή. «Οφείλω να ενεργώ πάντα», λέγει ο Καντ 
στα “Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών”108 
«με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορώ να θέλω να 
γίνει ο υποκειμενικός μου γνώμονας (Maxime) 
ένας οικουμενικός νόμος». 

Επίσης και ο νομοθέτης πρέπει να διαμορ-
φώνει τους νόμους με τέτοιο τρόπο, ώστε αυ-

                                 

107. Κωνστ. Α. Παπαγεωργίου, Η πολιτική δυνατό-
τητα της δικαιοσύνης, Αθήνα: Νήσος, 1994, σελ. 23 επ. 

108. Imm. Kant, Θεμέλια της Μεταφυσικής των Η-
θών, μτφρ. Γ. Τζαβάρα, Αθήνα: Δωδώνη 1984, σελ. 45. 
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τοί να φαίνονται σαν να έχουν παραχθεί από 
την ενωμένη βούληση ενός ολόκληρου λαού 
και να δεσμεύουν τους πολίτες ωσάν οι τελευ-
ταίοι να είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους.  

Η ηθική διάσταση της Δικαιοσύνης κατά τον 
Καντ 

75. Επομένως, κατά τον Καντ, δεν πρέπει να 
ενεργούμε χάριν ενός σκοπού που δόθηκε απ' 
έξω, όπως π. χ. με βάση τις επιταγές της φύσης 
ή των κοινωνικών συμβάσεων, ούτε με βάση 
όσα επιδιώκουμε να επιτύχουμε, αλλά επιλέ-
γοντας τον σκοπό αυτόν χάριν του ίδιου του 
σκοπού, ο οποίος έτσι είναι απόλυτος και α-
προϋπόθετος, προκύπτει, δε, από σεβασμό 
προς τον ηθικό νόμο. Πρόκειται λοιπόν για μία 
επιλογή που μπορούν να κάνουν μέσω του 
«καθαρού» a priori Λόγου μόνον οι άνθρωποι 
και ασφαλώς όχι τα ζώα ή τα πράγματα. Αντί-
στοιχα, η ηθική αξία μιας πράξης εντοπίζεται 
όχι στις συνέπειες που απορρέουν από την εκ-
πλήρωσή της, αλλά στην πρόθεση που είναι το 
κίνητρό της. Επίσης ο Καντ, σε αντίθεση με 
τους ωφελιμιστές, θεωρεί ότι ο άνθρωπος α-
ποτελεί αυτοσκοπό και δεν μπορεί να χρησι-
μοποιείται χάριν άλλων σκοπών. 

76. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των ιδεών ο 
Καντ αναφέρει το εξής παράδειγμα109: Ας υπο-
τεθεί ότι κάποιος έμπορος, θέλοντας να εκμε-
ταλλευθεί την άγνοια και την απειρία ενός α-

                                 

109. Imm. Kant, Θεμέλια της Μεταφυσικής των Η-
θών, όπ.π., σελ. 38 επ. και 46 –πρβλ. Mich. J. Sandel, Δι-
καιοσύνη. Τι είναι σωστό;, μτφρ. Αλ. Κιουπκιολής, Α-
θήνα: εκδ. Πόλις, 2011, σελ. 161. 
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νήξερου αγοραστή (π.χ. ενός παιδιού) που πή-
γε να αγοράσει ψωμί, σκέφτεται προς στιγμήν 
να χρεώσει το εμπόρευμά του σε υψηλότερη 
τιμή. Εάν τελικά δεν το πράξει φοβούμενος τις 
συνέπειες (π.χ. μήπως αυτό μαθευτεί και τον 
βλάψει επαγγελματικά), κάνει μεν το σωστό, 
αλλά «μόνο με εγωιστικό συμφεροντολογικό 
υπολογισμό». Εάν, αντίθετα δεν το πράξει διότι 
το θεωρεί ανέντιμο και ανήθικο, υπείκοντας 
δηλ. σε ένα υπέρτερο καθήκον (εντιμότητας) 
που πρέπει να εκπληρώσει, τότε η πράξη του 
έχει όντως ηθική αξία. Στην πρώτη περίπτωση, 
ο έμπορος εφαρμόζει απλώς ένα δικαιικό κα-
θήκον, ενώ στη δεύτερη περίπτωση έχουμε 
εσωτερίκευση του νόμου και μετατροπή μιας 
κατ’ αρχήν εξωτερικής νομοθεσίας σε εσωτε-
ρική110.  

Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για πράξεις κοι-
νωνικής αλληλεγγύης, π.χ. ευεργεσίες. Εάν δηλ. 
και εδώ ενεργήσει κάποιος από συμπόνια και 
όχι από αίσθηση καθήκοντος, τότε η πράξη του 
είναι μεν αξιέπαινη, αλλά δεν έχει ακόμη ηθική 
αξία. 

Σχέση των διδασκαλιών Πλάτωνα και Καντ 
περί Δικαιοσύνης 

77. Είναι βέβαια πρόδηλο, ότι η ιδεαλιστική 
αυτή προσέγγιση του Καντ, όπου η έμφαση τί-
θεται στην καθαρότητα των κινήτρων και στη 
βούληση προς τέλεση πράξεων ανιδιοτελών, 
σε εκπλήρωση καθήκοντος, εντάσσεται, όπως 

                                 

110. Κωνστ. Α. Παπαγεωργίου, όπ.π., σελ. 27. 
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και στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα111, περισσό-
τερο στον χώρο της Ηθικής, παρά σε αυτόν του 
Δικαίου. Και τούτο διότι στο Δίκαιο ενδιαφέ-
ρουν πρωτίστως αφενός οι εξωτερικές σχέσεις 
μεταξύ των ανθρώπων (αυτές που διέπονται 
από εξαναγκαστές επιταγές ή απαγορεύσεις), 
αφετέρου, δε, τα αποτελέσματα των πράξεών 
τους.  

Ο Καντ ασχολήθηκε στο έργο του “Μεταφυ-
σική των Ηθών” και με τους κανόνες που σχε-
τίζονται προς το θετικό δίκαιο και που αντιδι-
αστέλλονται προς τους κανόνες του φυσικού 
δικαίου. Θεωρεί, δε, ότι οι θετοί νόμοι προκύ-
πτουν από τη βούληση του νομοθέτη, ενώ οι 
φυσικοί νόμοι βασίζονται αποκλειστικά σε a 
priori αρχές που είναι επιδεκτικές αναγνώρι-
σης από τον Ορθό Λόγο. Πάντως, οι δύο αυτές 
κατηγορίες νόμων, θετών και φυσικών, συνά-
πτονται μεταξύ τους, καθώς το γενικό κριτήριο 
του τι είναι δίκαιο και άδικο μπορεί και πρέπει 
να αναζητείται στον (πρακτικό) λόγο και τις 
«αμετάβλητες αρχές» του θετικού δικαίου, το 
οποίο, άρα είναι συνδεδεμένο με ένα αίτημα 
κανονιστικής ορθότητας112.   

78. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε και 
στη διδασκαλία του Καντ περί δικαιοσύνης, 
όπως και σε αυτήν του Πλάτωνα, μια σαφή 
τάση να αναχθούν οι πράξεις του ανθρώπου σε 

                                 

111. Υπενθυμίζεται ότι και στον Πλάτωνα ο σκοπός 
είναι αυτός που δίνει στην πράξη το ήθος της, δηλ. τη 
θετική ή αρνητική ηθική της αξία (πρβλ. ανωτ. § 68, 
υποσημ. 99). 

112. Βλ. ιδίως Κωνστ. Α. Παπαγεωργίου, όπ.π., σελ. 
20 επ. 
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επιδίωξη αρετής, μέσα από την καθοδήγηση 
του Νου, ως Ορθού Λόγου. Ταυτόχρονα υπάρ-
χει εμφανής η τάση για τιθάσευση των επιθυ-
μιών ή ορέξεων του ανθρώπου. Γενικότερα, ο 
Καντ θεωρούσε την ιδεατή πολιτεία του Πλά-
τωνος ως ιδεώδες ηθικής τελειότητας, την δε 
ιδέα ως αλληλένδετη με τον κόσμο ως τελολο-
γικό σύστημα113. Πάντως, η διδασκαλία του 
Καντ έχει μιαν εντονότερη τάση προς το από-
λυτο από ό,τι αυτή του Πλάτωνα, ο οποίος θε-
ωρούσε τις επιθυμίες, εφόσον γίνονταν σύμ-
μαχος του Νού και του Ορθού Λόγου, ως σημα-
ντικότατη εφεδρεία για την επίτευξη της αρε-
τής (βλ. ιδίως ανωτ., §§ 65 - 67). 

Η καντιανή δικαιοσύνη απέναντι στους ε-
γκληματίες 

79. Ομως αυτός ο απόλυτος χαρακτήρας της 
διδασκαλίας του Καντ είναι προφανές ότι α-
φήνει ελάχιστα περιθώρια για την εφαρμογή 
αρχών, όπως η επιείκεια και η Κοινωνική Δι-
καιοσύνη. Και όντως, όσον αφορά ειδικότερα 
την αντιμετώπιση του εγκλήματος και των ε-
γκληματιών, o Καντ υιοθετεί κατά βάση μιαν 
ανταποδοτική θεώρηση των σκοπών της ποι-
νής, σε αντίθεση με τους ωφελιμιστές Διαφω-
τιστές, όπως ο Cesare Βeccaria, που επικε-
ντρώνονται στην ιδέα ότι σκοπός της ποινής 
είναι η πρόληψη νέων εγκλημάτων, π.χ. μέσω 
του εκφοβισμού και του παραδειγματισμού. 

                                 

113. Βλ. σχτ. Κωνστ. Δεσποτόπουλο, Φιλοσοφία του 
Πλάτωνος, Αθήναι: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 
Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 1997, σελ. 285 
επ., όπου και παραπομπή σε άλλες εκτενέστερες μελέ-
τες του ιδίου για το υπό συζήτηση θέμα. 
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Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Καντ στο έργο 
του “Μεταφυσική των Ηθών”, η ποινή πρέπει 
να θεμελιώνεται στη Δικαιοσύνη «ως ιδέα της 
δικαστικής εξουσίας, σύμφωνα με τους γενι-
κούς νόμους που έχουν τεθεί εκ των προτέ-
ρων». Ο δε εγκληματίας πρέπει να τιμωρείται 
όχι προς εκφοβισμό των άλλων (διότι τότε η 
ανθρώπινη αξία θα γινόταν μέσο εξυπηρέτη-
σης ενός σκοπού), αλλά για τον μόνο λόγο ότι 
ετέλεσε έγκλημα (weil er verbrochen hat: υπο-
γράμμιση από τον Καντ) και αφαίρεσε έτσι 
από επάνω του κάθε προστασία για το πρό-
σωπό του ή τα αγαθά του114. Μάλιστα κατά 
τον Κάντ, η ποινή πρέπει να εκτελείται με μο-
ναδικό σκοπό να πραγματώνεται η ιδέα της 
δικαιοσύνης και ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε 
άλλων σκοπιμοτήτων ή παρενεργειών της. Γι’ 
αυτό άλλωστε, κατά τον Καντ, ακόμη και αν τα 
μέλη μιας κοινωνίας συμφωνούσαν να τη δια-
λύσουν, θα πρέπει, προτού οι πολίτες αυτοί δι-
ασκορπισθούν στα τέσσερα σημεία του ορίζο-
ντα, να δώσουν εντολή για να εκτελεσθεί και ο 
τελευταίος μελλοθάνατος δολοφόνος που θα 
βρισκόταν έγκλειστος στις φυλακές. Και τούτο 
διότι έτσι ο κάθε πολίτης θα γνωρίζει τις επι-
πτώσεις των πράξεών του και, ακόμη, διότι ο 
λαός δεν θα βαρύνεται από την ενοχή αίματος 
εκ του φόνου, κάτι που θα συνέβαινε εάν ο 
λαός ακύρωνε αυτή την εκτέλεση και εθεωρεί-
                                 

114. Imm. Kant, Metaphysik der Sitten, Rechtslehre, 
II. Teil, Abschnitt E [1798], στην έκδ. W. Weischedel, 
Kant Werke, τ. 7, Darmstadt: Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, 1975 (19561), σελ. 309-499: 456, πρβλ. 
Νέστ. Κουράκη, Ποινική Καταστολή, Αθήνα/ Θεσσαλο-
νίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20095, § 184, σελ. 182. 
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το με αυτόν τον τρόπο ως συνένοχος στη δη-
μόσια προσβολή της δικαιοσύνης, λόγω του 
φόνου που θα έμενε ατιμώρητος115.  

80. Με παρόμοιο πνεύμα σε άλλο του έργο, 
τιτλοφορούμενο "Zum ewigen Frieden. Ein 
philosophischer Entwurf" (1775), ο Καντ α-
σπάζεται το απόλυτο αξίωμα του γερμανού 
αυτοκράτορα Φερδινάνδου Α’ (1503-1564): 
fiat justitia, pereat mundus (=ας γίνει δικαιο-
σύνη [και] ας καταστραφεί ο κόσμος), θεωρώ-
ντας ότι στις σχέσεις μεταξύ κρατών (όχι όμως 
απαραίτητα και σε ατομικό επίπεδο), οι κατέ-
χοντες την εξουσία σε μια χώρα έχουν την υ-
ποχρέωση να μην υποχωρούν επ’ ουδενί στα 
δικαιώματά τους. Μάλιστα, ο Καντ φθάνει στο 
σημείο να αποφανθεί: «Ο κόσμος δεν θα κα-
ταρρεύσει καθόλου εάν γίνουν λιγότεροι οι 
κακοί»116.  

Παρόμοιες ιδεαλιστικές θέσεις προτείνει λί-
γο αργότερα και ο άλλος σημαντικός γερμανός 
φιλόσοφος εκείνης της εποχής, o Hegel, στο 
έργο του για τα “Θεμέλια της Φιλοσοφίας του 
Δικαίου”117. 

                                 

115. Imm. Kant, Metaphysik der Sitten, όπ.π., σελ. 
455.  

116. «Die Welt wird keineswegs dadurch unterge-
hen, dass der bösen Menschen weniger wird». Το έργο 
είναι εύκολα προσβάσιμο στο διαδίκτυο και οι συγκε-
κριμένες αναπτύξεις έχουν ληφθεί από την έκδοση της 
Akademie Verlag με επιμ. Otfried Höffe, σελ. 58 επ./91.  

117. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des 
Rechts [1821], §§ 99 επ. στην έκδ. H. Reichelt, Frankfurt 
a.M./ Berlin/Wien: Ullstein, 1972, σελ. 95 επ. και ελλ. 
μτφρ. του έργου από τον Σταμάτη Γιακουμή, με ελληνι-
κό τίτλο: Γκέοργκ Χέγκελ, Βασικές Κατευθύνσεις της Φι-
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81. Πρέπει ωστόσο εδώ να τονισθεί ότι στο 
έργο του για τη “Μεταφυσική των Ηθών” ο 
Καντ αναπτύσσει και απόψεις που απομακρύ-
νονται από την ανωτέρω διαφαινόμενη ανεπι-
εική ακαμψία και που, αντίθετα, χρωματίζο-
νται από στοιχεία διανεμητικής δικαιοσύνης. 
Ειδικότερα, έχοντας ως αφετηρία την ιδέα ότι 
η έλλειψη των αναγκαίων βιοτικών πόρων έχει 
επιπτώσεις στην ίδια την κατάσταση ελευθε-
ρίας και ισότητας ενός προσώπου, ο Καντ δια-
κηρύσσει ότι εναπόκειται στην ενωμένη βού-
ληση των πολιτών να διασφαλίζεται, ακόμη 
και με εξαναγκαστική επιβάρυνση της ιδιο-
κτησίας, η συντήρηση των μελών εκείνων της 
πολιτείας, τα οποία δεν μπορούν να συντηρού-
νται αφ’ εαυτών.118 

 

                                 

λοσοφίας του Δικαίου ή Φυσικό Δίκαιο και Πολιτειακή 
Επιστήμη, Αθήνα: εκδ. Δωδώνη, 2004, σελ. 118 επ.  

118. Imm. Kant, Metaphysik der Sitten, όπ.π., σελ. 
345 και στη γαλλ. μτφρ.: Métaphysique des Moeurs. 
Doctrine de Droit, μτφρ. A. Renault, Paris: Flammarion, 
1994, σελ. 144-145, κατά παραπομπή από Στέργιο Μή-
τα, Η αρχή της αλληλεγγύης –εν όψει και του άρθρου 
25 παρ. 4 Συντάγματος, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαί-
ου, 5/2013, 719-726: 721 και σημ. 21 –πρβλ. Κωνστ. Α. 
Παπαγεωργίου, στο προαναφερθέν έργο του: Η πολιτι-
κή δυνατότητα της δικαιοσύνης, Αθήνα: Νήσος, 1994, 
σελ. 42 και σημ. 48^ βλ. και κατωτ., σελ. 221 και σημ. 28. 
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Δ’: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Η αριστοτελική προσέγγιση για την κατανομή 
των αγαθών. 

82. Και για τον μαθητή του Πλάτωνα, τον 
μεγαλοφυή Αριστοτέλη, ιδίως στο έργο του 
“Ηθικά Νικομάχεια” (από όπου και οι εφεξής 
παραπομπές όταν δεν υπάρχει άλλη ένδειξη 
έργου), η δικαιοσύνη αποτελεί την υπέρτατη 
και συνολική αρετή του ανθρώπου (Ε’ 3, 1129 
b38), μιαν αρετή που εδράζεται στην ιδέα της 
μεσότητας (Β’ 5, 1126 a 27 επ. και Ε’ 8, 1133 a 
45 επ.)119. Είναι, δε, προφανές ότι αυτός που 

                                 

119. Μάλιστα ο Αριστοτέλης σε άλλο έργο που απο-
δίδεται σε αυτόν, αλλά με επιφυλάξεις, δηλ. στα «Ηθι-
κά Ευδήμεια» (Β’ 1220 b 33 επ.), παραθέτει ένα ενδια-
φέροντα κατάλογο 14 αρετών της μεσότητας: πραό-
της, ανδρεία, αιδώς, σωφροσύνη, νέμεσις, δίκαιον, ε-
λευθεριότης, αλήθεια, φιλία, σεμνότης, καρτερία, με-
γαλοψυχία, μεγαλοπρέπεια και φρόνησις. Για ανάλυση 
αυτών των αρετών σε σχέση με τη μεσότητα, βλ. Αρι-
στοτ., Ηθικά Νικομ., Γ’ 1115 a επ. και του ιδίου, Μεγάλα 
Ηθικά, 1190 b, 8 επ. (και για τα Μεγάλα Ηθικά υπάρ-
χουν, πάντως, αμφιβολίες, εάν το έργο αυτό έχει γρα-
φεί από τον Αριστοτέλη). Επιπλέον, σε δύο τουλάχι-
στον χωρία των «Ηθικών Ευδημείων» (Β’, 1220 b 33 
επ. και 1227 b 6 επ.) ο Αριστοτέλης συνοψίζει με επι-
γραμματικό τρόπο τη σχέση μεταξύ αρετής, δικαιοσύ-
νης και μεσότητας: Η αρετή είναι μέσα μας εκείνη η έξη 
(σταθερή διάθεση) που μας παρορμά να πράττουμε τα 
βέλτιστα και άριστα, και μας διαθέτει άριστα περί το 
βέλτιστον. Βέλτιστον και άριστον είναι ό,τι βρίσκεται 
σε συμφωνία με τον ορθό λόγο, δηλ. αυτό που κρατάει 
το μέσον μεταξύ υπερβολής και έλλειψης σχετικά με 
εμάς. Αρα η ηθική αρετή για κάθε άτομο ξεχωριστά εί-
ναι κάποια μεσότητα ή ένα σύνολο από μεσότητες, σε 
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κατέχει τη δικαιοσύνη, δηλ. ο «δίκαιος», κατέ-
χει συνακόλουθα και όλες τις επιμέρους αρε-
τές, δηλ. είναι επίσης ανδρείος, πράος, σώ-
φρων, κ.λπ.120 Ωστόσο ο Αριστοτέλης, έχοντας 
πνεύμα λιγότερο ιδεαλιστικό-ποιητικό και πε-
ρισσότερο ρεαλιστικό-επιστημολογικό από 
ό,τι ο μέγας διδάσκαλός του Πλάτων, προσπά-
θησε να διαγνώσει ακριβέστερα την έννοια της 
δικαιοσύνης, τις διακρίσεις της και τη σχέση 
της με συναφείς έννοιες, όπως το φυσικό δί-
καιο και η επιείκεια121. Βέβαια, ο Αριστοτέλης 
αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη κάτω από το 
πρίσμα της ουσιαστικής ισότητας, θεωρώντας 

                                 

ό,τι αφορά τις ηδονές και τις οδύνες ή τα ηδονικά και 
οδυνηρά πράγματα που μπορεί κανείς να δοκιμάσει.  

Πάντως, από αρκετούς ερευνητές έχουν εκφρασθεί 
επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσον η Δικαιοσύνη ως 
αρετή αποτελεί μεσότητα –βλ. π.χ. σχτ. αναπτύξεις του 
Robert Bolton, Aristote et la conception ordinaire de la 
justice, σε: του ιδίου, Science, dialectique et éthique 
chez Aristote, Louvain-La-Neuve/ Paris/ Walpole, 
Mass.: Peeters Publishers, 2010, 451-461.  

120. Πρβλ. Michel Villey, Philosophie du Droit, Paris: 
Dalloz, 1975, σελ. 59 επ. 

121. Για τις περί δικαιοσύνης απόψεις του Αριστο-
τέλη βλ. π.χ. την κλασική βιβλιογραφία που παρατίθε-
ται στο έργο: Νέστορος Κουράκη, Κατάχρησις Δικαιώ-
ματος κατά το Ιδιωτικόν και Δημόσιον Δίκαιον, Αθή-
ναι: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1978, σελ. 12 και σημ. 2. Στη 
βιβλιογραφία αυτή ας προστεθoύν η μελέτη του Νικ. Κ. 
Αγγελή: Γνώση και δικαιοσύνη στον Αριστοτέλη, σε: 
Αισυμνήτης (εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη), τ. 3 (1988), 
115-154, καθώς και η μετέπειτα μονογραφία του ίδιου 
συγγραφέα στα γαλλικά: N. Angélis, Être et justice chez 
Aristοte, Paris: L’ Harmattan, 1999. Περαιτέρω νεότερη 
βιβλιογραφία σημειώνεται κατά την ανάπτυξη των 
επιμέρους θεμάτων, κατωτέρω. 
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ότι αποτελεί αδικία και κίνδυνο για την κοινω-
νική συνοχή να αποδίδονται άνισα στους ίσους 
και ίσα στους άνισους (πρβλ. ανωτ., § 5, σημ. 
32). Ωστόσο, το κριτήριο ισότητας κατά τον 
Αριστοτέλη για το τι θα δοθεί στον καθένα δεν 
είναι ο πλούτος, η ευγενική καταγωγή, η φυσι-
κή ομορφιά και η τύχη, αλλά το "τέλος" ενός 
πράγματος, δηλαδή ο τελικός σκοπός τον ο-
ποίο αυτό επιτελεί με βάση την ουσιώδη φύση 
του, π.χ. για τον άνθρωπο, η πλήρης ενεργο-
ποίηση της μορφής τού να είναι κανείς άνθρω-
πος122. Εάν, π.χ., χρειασθεί να διανεμηθούν 
στους πολίτες κάποια μουσικά όργανα όπως 
αυλοί, αυτά θα πρέπει να δοθούν στους καλύ-
τερους μουσικούς (αυλητές) και τούτο διότι 
αυτός είναι ο σκοπός των αυλών, δηλαδή να 
τους παίζουν καλά αυτοί που γνωρίζουν από 
μουσική και να παράγεται έτσι άριστη μουσική 
(Πολιτ. Γ’ 1282 b 33 επ.).  

83. Επομένως κατά τον Αριστοτέλη, για να 
καθορίσουμε τη δίκαιη κατανομή ενός αγαθού 
θα πρέπει να εξετάσουμε το «τέλος», δηλαδή 
τον σκοπό του αγαθού που κατανέμεται. Αλλά 
τότε, σε μία πολιτεία ποιος είναι άραγε ο σκο-
πός ύπαρξής της, ώστε να κατανέμονται στα 
μέλη της τα αγαθά με δικαιοσύνη; Κατά τον 
Αριστοτέλη «τέλος µέν ο�ν τ(ς πόλεως τό ε� 

                                 

122. Πρβλ. G.B. Kerfer, Aristotelian Justice and Re-
gard for Other People, σε: Κ. Βουδούρη (επιμ.), Περί Δι-
καιοσύνης. Η πλατωνική και αριστοτελική αντίληψη 
για τη Δικαιοσύνη σε συσχετισμό προς τις νεώτερες 
και σύγχρονες θεωρίες για τη Δικαιοσύνη, έκδ. Ελληνι-
κής Φιλοσοφικής Εταιρείας, Αθήνα 1989, σελ. 252-
256, σελ. 255: “The Telos for man is the complete actu-
alization of the Form of being a man”. 
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ζ(ν, τα�τα δέ το� τέλους χάριν»123, δηλ., τελι-
κός σκοπός της πόλης είναι η ευδαιμονία, όλα 
δε [τα άλλα] υπάρχουν χάριν του τελικού τού-
του σκοπού. Επιπλέον, σε αμέσως επόμενο ε-
δάφιο των «Πολιτικών» (Πολιτ. Γ’, 1282 b 17 
επ.), ο Αριστοτέλης επεξηγεί ότι πολιτικό αγα-
θό είναι το δίκαιο, τούτο, δε, πάλι είναι το κοι-
νό συμφέρον.  

Προτεραιότητα στην πολιτική αρετή και στο 
κοινό συμφέρον 

84. Συνακόλουθα, σκοπός μιας πολιτικής 
κοινότητας είναι η ευδαιμονία της πόλης και 
δι' αυτής των πολιτών της. Τούτο, δε, μπορεί 
να επιτευχθεί μόνον εάν καλλιεργηθεί και α-
ναπτυχθεί η πολιτική αρετή των πολιτών, 
πρωτίστως μέσω της παιδείας (Πολιτ. Γ΄, 1283 
a 25-27). Θα πρέπει, δηλ., να βοηθηθούν οι πο-
λίτες, ώστε να αναπτύξουν τις πολιτικές τους 
ικανότητες, ιδίως δε, κατά τον Sandel124, να δι-
αβουλεύονται για το κοινό αγαθό, να διαμορ-
φώνουν πολιτική κρίση, να συμμετέχουν στην 
αυτοδιοίκηση και να ενδιαφέρονται για το πε-
πρωμένο της κοινότητας ως όλου. 

Οσοι έχουν αυτή την "πολιτική αρετή" σε ά-
ριστο βαθμό είναι και οι πλέον ικανοί, ανεξαρ-
τήτως πλούτου, αριστοκρατικής κατάγωγής ή 
δημοκρατικών πεποιθήσεων (Πολιτ. Γ’, 1281 a 
5 επ.), να καθορίζουν το κοινό συμφέρον και 

                                 

123. Αριστοτ., Πολιτικών Γ', 1280 b 40˙ ομοίως και 
αυτόθι, 1280 a 31 επ., όπου διακηρύσσεται ότι όχι μό-
νο χάριν του ζ(ν, αλλά μάλλον χάριν το� εC ζ(ν συ-
γκροτήθηκε η πόλη –πρβλ. Mich. J. Sandel, Δικαιοσύνη, 
όπ. π., σελ. 264 επ. 

124. Οπ.π., σελ. 272.  
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να επιδιώκουν την πραγμάτωσή του, τιθέμενοι 
επικεφαλής της πόλης και ανταμειβόμενοι γι’ 
αυτό με τα ύπατα αξιώματα. Βέβαια, γίνεται 
φανερό ότι αυτά τα κριτήρια δικαιοσύνης δεν 
αφορούν τόσο την κατανομή χρημάτων, όσο 
κυρίως την κατανομή αξιωμάτων και τιμών. 
Εάν πάντως η σκέψη αυτή του Αριστοτέλη ε-
πεκτεινόταν και στο θέμα των υλικών αγα-
θών125, τότε πιστεύω ότι θα ήταν αντιπροσω-
πευτική για τον Αριστοτέλη η ιδέα να δοθούν 
περισσότερες ευκαιρίες για μόρφωση και κα-
λύτερες συνθήκες διαβίωσης σε όσους πολίτες 
έχουν ακριβώς αυτή την προοπτική, να γίνουν 
δηλ. φορείς πολιτικής αρετής. 

                                 

125. Για το θέμα αυτό ο Αριστοτέλης είναι μάλλον 
ασαφής. Σύμφωνα με τη Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, 
στη μελέτη της: Η αντίληψη του Αριστοτέλη για τη δι-
ανεμητική δικαιοσύνη και πρόσφατες “εξισωτικές” 
θεωρίες (Rawls, Vlastos, Walzer), σε Κ. Βουδούρη (ε-
πιμ.), Περί Δικαιοσύνης. Η πλατωνική και αριστοτελική 
αντίληψη για τη Δικαιοσύνη σε συσχετισμό προς τις 
νεώτερες και σύγχρονες θεωρίες για τη Δικαιοσύνη, 
έκδ. Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, Αθήνα 1989, 
σελ. 147-158, σελ. 149 (που παραπέμπει στα «Ηθικά 
Νικομάχεια», Ε΄, 1131 b 7-8), «σύμφωνα με την αναλο-
γική ισότητα ρυθμίζεται [κατά τον Αριστοτέλη] και η 
κατανομή του συνολικού ποσού των κοινωνικών αγα-
θών στον συνολικό αριθμό των πολιτών κατά τρόπο 
δίκαιο», χωρίς όμως και να προσδιορίζεται ποιος είναι 
αυτός ο δίκαιος τρόπος. Το θέμα δεν αποσαφηνίζεται 
ούτε με την αναφορά του Αριστοτέλη στα «Πολιτικά» 
του (Γ΄, 1283 b 35 επ.), ότι ο νομοθέτης πρέπει να α-
ποβλέπει στο «ορθόν» κατά την έννοια της ισότητας 
πολίτευμα, δηλ. και «πρός τό τ(ς πόλεως Eλης συµφέ−
ρον καί πρός τό κοινόν τό τ#ν πολιτ#ν», αφού και 
εδώ παραμένει η απορία ως προς το τι αποτελεί πράγ-
ματι συμφέρον της πόλης και των πολιτών. 
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85. Αντίθετα, ο Αριστοτέλης απορρίπτει ευ-
θέως την κοινοκτημοσύνη των αγαθών, κυρί-
ως για λόγους πρακτικούς. Υποστηρίζει, δηλ., 
ότι αυτό που είναι κοινό σε περισσότερους δεν 
αποτελεί αντικείμενο επιμέλειας, καθώς ο κα-
θένας φροντίζει κυρίως για τα δικά του πράγ-
ματα. Επιπλέον, την αδιαφορία αυτή καθιστά 
για τα κοινόκτητα, κατά τη γνώμη του, ακόμη 
μεγαλύτερη το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
σκέπτονται γι’ αυτά ότι μπορεί να τα φροντί-
ζουν άλλοι (Αριστοτ., Πολιτ. Β’ 1261 b 33 επ.). 

Πάντως, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει την ιδέα 
να είναι μεν τα κτήματα ιδιόκτητα, αλλά και 
κοινόχρηστα εν τινι μέτρω, σύμφωνα με όσα 
θα θεσπίσει ο νομοθέτης (Β’ 1263 a 38-39). 
Θεωρεί, δε, ότι αντί να γίνεται προσπάθεια 
προς εξίσωση των περιουσιών, προτιμότερο 
είναι να ληφθούν μέτρα, ώστε να περιορισθούν 
οι διαθέσεις και οι δυνατότητες των πολιτών 
για πλεονεξία (αυτόθι, Β’, 1267 b 6 επ.). Αλλω-
στε, όπως σημειώνει σε άλλο έργο του, τη «Ρη-
τορική» (16, 1390 b επ.), οι κατέχοντες πλού-
το, ιδίως δε οι νεόπλουτοι, είναι συνήθως αυ-
θάδεις, κενόδοξοι, ξιπασμένοι και, κοντολογίς, 
εμφανίζουν τον χαρακτήρα ενός «ανόητου ευ-
τυχισμένου ανθρώπου»126. Αντίστοιχα, ο Αρι-
στοτέλης θεωρεί ότι πρέπει να λαμβάνονται 

                                 

126. Και για τον Πλάτωνα στην «Πολιτεία» του (Η’ 
554 a επ.), ο πλούσιος των ολιγαρχικών πολιτειών εμ-
φανίζεται να είναι σπαγγοραμμένος, θησαυροποιός, 
απαίδευτος και με τάση να επιζητεί το κέρδος σε κάθε 
ευκαιρία –βλ. διεξοδικότερα: Κωνστ. Δεσποτόπουλος, 
Φιλοσοφία του Πλάτωνος, Αθήναι: Κέντρον Ερεύνης 
της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 
1997, σελ. 92 επ. 
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μέτρα και για τον περιορισμό της φτώχειας, 
έτσι ώστε να δημιουργηθεί εν τέλει στην πόλη 
μια ισχυρή μεσαία τάξη, που αποτελεί εγγύηση 
αδιατάρακτης σταθερότητας του πολιτεύμα-
τος (Αριστοτ., Πολιτ., Δ’ 1295 bb38 επ., 1296 b 
35 επ., Ε’ 1302 a 14).127 

Ρόλος και έννοια της «γενικής» και της «ειδι-
κής» Δικαιοσύνης κατά τον Αριστοτέλη 

86. Πώς αντιλαμβάνεται όμως ο Αριστοτέ-
λης την έννοια της δικαιοσύνης; 

87. Οπως επισημάνθηκε ανωτέρω (§ 82), 
την προσεγγίζει εν πρώτοις ως την υπέρτατη 
και συνολική κοινωνικο-ηθική αρετή, που 
πρέπει ως εκ τούτου να αποτελεί αντικείμενο 
της δημόσιας εκπαίδευσης (Ηθ. Νικ. Ε’ 5, 1135 
b 31). Μόνο με την καλλιέργεια της ηθικής α-
ρετής στο σύνολό της, δηλ. της Δικαιοσύνης, 
θεωρεί ο Αριστοτέλης ότι καταπραΰνετα η ψυ-
χή των πολιτών από τα πάθη και δημιουργού-
νται έτσι οι προϋποθέσεις –μέσω της παιδεί-
ας–, ήδη από την τρυφερή τους ηλικία, για τη 
διαμόρφωση εκείνης της «κοινωνίας πολιτών», 
μέσα στην οποία η φιλία θα ανθίζει στις συνει-
δήσεις τους και η ομόνοια θα συνέχει τους κρί-
κους της αλυσίδας η οποία θωρακίζει την πο-
λιτεία128. 

                                 

127. Πρβλ. Νέστ. Κουράκη, Ο εξέχων ρόλος της Με-
σαίας Τάξης στα «Πολιτικά» του Αριστοτέλους, σε: 
περ. «Νέα Πολιτική», Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013, σελ. 
52-53 και διαδικτυακά. 

128. Πρβλ. Αριστοτ., Ηθικ. Νικομ., Θ’ 2, 1155 a, 23 
επ. και Κ’ 10, 1179 b 31 επ, κατά παραπομπή του Νικ.Κ. 
Αγγελή, Η Δικαιοσύνη ως όλη αρετή, σε: Εταιρεία Αρι-
στοτελικών Μελετών «Το Λύκειον», Πρακτικά για το Α’ 
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Ως κύριο γνώρισμα αυτής της γενικής δι-
καιοσύνης ως αρετής θεωρεί ο Αριστοτέλης 
την άσκησή της «πρός Dτερον» (ad alterum) 
και προς χάριν τρίτου (Ε’ 3, 1129 b 35 και 
1130 a 6), με την έννοια ότι αυτή η δικαιοσύνη 
υπηρετεί τα συμφέροντα όχι τόσο του προσώ-
που που την ασκεί, όσο κυρίως κάποιου άλλου 
(Ε’ 3, 1130 a 8). Γι’ αυτό και η εν λόγω αρετή 
είναι κοινωνική (Πολιτ. Γ’, 1283 a 39)129, και, 
μάλιστα, συναφής όχι με την κοινωνία μιας 
συγκεκριμένης πόλης-κράτους, αλλά με την εν 
γένει ανθρώπινη κοινότητα130. Επίσης και αυ-
τός που κατέχει κάποιο αξίωμα πρέπει να το 
ασκεί προς όφελος των άλλων (Ε’ 9, 1134 b 2 
επ.). Επειδή, δε, δίκαιο πρέπει να είναι 
oτιδήποτε δημιουργεί και εξασφαλίζει την ευ-

                                 

Διεθνές Συνέδριο Αριστοτελικής Φιλοσοφίας, με τίτλο: 
«Η αριστοτελική ηθική και οι επιδράσεις της», Αθήνα, 
1996, 13-23: σελ. 19 και σημ. 46, σελ. 20 και σημ. 53.  

129. Ειδικότερα για το θέμα αυτό, όπως σημειώνει ο 
Michel Villey στο έργο του Leçons d’ Histoire de la Phi-
losophie du Droit, Paris: Dalloz, 1962, σελ. 27, η δικαι-
οσύνη ως κοινωνική αρετή «δεν αφορά, παρά μόνο τις 
υποχρεώσεις του ανθρώπου απέναντι στους άλλους 
ανθρώπους, τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους 
(ίσως επίσης και τις σχέσεις με τα πράγματα) και, συ-
γκεκριμένα, την κοινωνική ζωή».  

130. Για τη διχογνωμία που υπάρχει ως προς το εί-
δος της πολιτείας (ακόμη και σύγχρονης;) στην οποία 
μπορεί να εφαρμοσθεί η αριστοτελική Δικαιοσύνη, βλ. 
π.χ. Enrico Berti, Justice as Equality in Nic. Eth. V, σε: 
Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον», Πρα-
κτικά για το Γ’ Διεθνές Συνέδριο Αριστοτελικής Φιλο-
σοφίας, με τίτλο: «Η κατ’ Αριστοτέλη πολιτική ισότητα 
και δικαιοσύνη και τα προβλήματα της σύγχρονης κοι-
νωνίας», Αθήνα, 2000, σελ. 37-46: 44-45. 
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δαιμονία της πολιτικής κοινότητας και των με-
λών της (Ε’ 3, 1129 b 23), έπεται ότι, αντίστοι-
χα, ο δίκαιος άνθρωπος υποτάσσει το προσω-
πικό του συμφέρον σε αυτό του κοινωνικού 
συνόλου, ευημερεί, δε, όταν ευημερεί η πατρί-
δα του και ασκεί την αρετή της δικαιοσύνης 
χωρίς εγωκεντρισμούς και τάσεις για κερδο-
σκοπία (πρβλ. Ε’ 4, 1130a 38 επ. και κατωτ. § 
144 ως προς αντίστοιχες απόψεις του Περικλή 
και του Πλάτωνα).  

Γενικότερα ως αρετή, η δικαιοσύνη προϋπο-
θέτει μια σταθερή διάθεση, μία έξη να ζει κα-
νείς δίκαια, να θέλει δηλ. και να εφαρμόζει το 
(γραπτό ή και άγραφο) δίκαιο (Ε’ 1, 1129 a 5 
επ.), αλλά και να είναι φίλος της ισότητας (Ε’ 2, 
1129 b 1). 

88. Πέρα όμως από τη γενική δικαιοσύνη, ο 
Αριστοτέλης εγκύπτει ιδιαίτερα στον ρόλο και 
τη λειτουργία της λεγόμενης ειδικής δικαιο-
σύνης. Αυτή έχει περισσότερο νομικό χαρα-
κτήρα131 και αφορά σχέσεις μεταξύ δύο ή πε-
ρισσότερων ανθρώπων, είτε για αποκατάστα-
ση και επανόρθωση άνισων καταστάσεων, είτε 
και για δίκαιη διανομή μεταξύ άνισων προσώ-
πων.  

89. Και στις δύο αυτές κατηγορίες της ειδι-
κής δικαιοσύνης ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί 
επομένως ως κύριο εργαλείο ανάλυσης την ι-

                                 

131. Στην αντιδιαστολή αυτή μεταξύ γενικής δικαι-
οσύνης με [κοινωνικο]-ηθικό χαρακτήρα και της ειδι-
κής δικαιοσύνης με νομικό χαρακτήρα, προβαίνει και ο 
Michel Villey, Philosophie du Droit, Paris: Dalloz, 1975, 
σελ. 75-76.  
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δέα της ισότητας132. Διακρίνει, δε, δύο επιμέ-
ρους είδη της: Αφενός, τη διορθωτική δικαιο-
σύνη (justitia commutativa ή, ίσως ορθότερα, 
justitia correctiva), που επιδιώκει να αποκα-
ταστήσει την ισότητα κέρδους και ζημίας (Η-
θικ. Νικ., Ε΄, 1131 a 13 επ.). Και αφετέρου, τη 
διανεμητική δικαιοσύνη (justitia distributiva), 
που επιδιώκει να διανείμει με ορθό τρόπο τι-
μές, πλούτο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να διανε-
μηθεί [από την πολιτεία] μεταξύ άνισων μετα-
ξύ τους πολιτών133. 

Λειτουργία της διορθωτικής και της διανεμη-
τικής Δικαιοσύνης κατ’ Αριστοτέλη 

90. Η διορθωτική δικαιοσύνη δρα εκ των 
υστέρων σε δικαιοπρακτικές ή αδικοπρακτικές 
σχέσεις («-ν το�ς συναλλάγµασιν») μεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων προσώπων και υποδιακρίνε-
ται σε δύο κατηγορίες: Αυτήν που αφορά την 

                                 

132. Κατά τον Michel Villey, Leçons, όπ.π., σελ. 28, ο 
συσχετισμός αυτός δικαιοσύνης και ισότητας ανάγεται 
στον μαθηματικό και φιλόσοφο Πυθαγόρα. 

133. Επομένως, όχι μόνον αξιώματα, αλλά γενικώς 
κάθε δικαίωμα, με το οποίο η έννομη τάξη εξοπλίζει τα 
πρόσωπα στις δικαιικές τους σχέσεις –βλ. Κώστα Μπέ-
η, Το πρόβλημα του δικαίου και των ηθικών αξιών, 
εκδ. Eunomia, 1997, σελ. 358. Μιαν ενδιαφέρουσα α-
ποτίμηση των ιδεών του Αριστοτέλη για τη διανεμητι-
κή δικαιοσύνη βλ. στη μελέτη της Μυρτ. Δραγώνα-
Μονάχου, όπ.π., σημ. 125, και στην εργασία της Κατε-
ρίνας Μαρκεζίνη: Η τυπική αρχή της διανεμητικής δι-
καιοσύνης του Αριστοτέλη και η εφαρμογή της στη 
σύγχρονη κοινωνία, σε Δημ. Ν. Κούτρα (επιμ.), Η αρι-
στοτελική ηθική και οι επιδράσεις της. Πρακτικά Διε-
θνούς Συνεδρίου Αριστοτελικής Φιλοσοφίας, Αθήνα 
1996, 205-216. 
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εκούσια σχέση μεταξύ ελευθέρως συναλλασ-
σομένων, εκ των οποίων ο ένας π.χ. σε μία α-
γοραπωλησία έχει λάβει ένα αγαθό μεγαλύτε-
ρο σε αξία του δέοντος και πρέπει να το επι-
στρέψει. Και αυτήν που σχετίζεται με την α-
κούσια σχέση μεταξύ δράστη και θύματος μιας 
εγκληματικής πράξης, βίαιης ή και μη φανερής, 
π.χ. κλοπής, την οποία βέβαια το θύμα δεν θέ-
λησε και συνεπεία της οποίας ο δράστης πρέ-
πει να προβεί σε επανόρθωση και αποκατά-
σταση της ζημίας (Ε’ 6, 1130 b 38 επ.), σύμφω-
να και με τις νεότερες τάσεις για επανορθωτι-
κή δικαιοσύνη134. 

Η όλη αυτή κατασκευή της διορθωτικής δι-
καιοσύνης προϋποθέτει, κατά τον Michel Villey, 
την ύπαρξη μέσα στη φύση μιας τάξης, μιας 
αρμονίας. Εφόσον διαταράσσεται αυτή η τάξη 
και αρμονία, επιβάλλεται η αποκατάσταση 
στην προτέρα μορφή της, με βάση ακριβώς 
αυτούς τους νόμους που υπέστησαν την προσ-
βολή. Ωστόσο, είναι προφανές ότι οι φυσικοί 
νόμοι δεν αρκούν από μόνοι τους γι’ αυτή τη 
λειτουργία και χρειάζονται εξειδίκευση και συ-
γκεκριμενοποίηση από τον εκάστοτε νομοθέ-
τη135. 

                                 

134. Ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά της επανορ-
θωτικής ή αποκαταστατικής δικαιοσύνης και τη βασι-
κή βιβλιογραφία περί αυτής, βλ π.χ. Νέστορα Κουράκη, 
Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αθήνα/ Κομοτηνή: 
εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 20122, σελ. 517 και σημ. 32. 

135. Michel Villey, Leçons, όπ.π., σελ. 28 επ. Η εν λό-
γω τάξη και αρμονία θεωρείται ότι ανάγεται σε θεϊκή 
προέλευση και ότι εκφράζεται στις κοινωνικές σχέσεις 
με μαθηματικούς νόμους, ότι ενέχει, δε, κυρίως την έν-
νοια πως κάθε πρόσωπο ή πράγμα πρέπει να βρίσκε-
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91. Στην περίπτωση της διανεμητικής δι-
καιοσύνης, αυτή διενεργείται από πλευράς 
κράτους (π.χ. νομοθέτης) και μάλιστα εκ των 
προτέρων, με σκοπό να αποφευχθεί η αδικία 
κατά τη διανομή των αγαθών και των βαρών 
στους πολίτες. Ειδικότερα, η διανομή γίνεται 
με βάση διάφορα κριτήρια, συναφή, κατά τον 
Αριστοτέλη, προς τη μορφή του εκάστοτε ι-
σχύοντος πολιτεύματος. Αλλοτε, δηλ. προτάσ-
σεται ο πλούτος ή η καταγωγή (για τους ολι-
γαρχικούς), άλλοτε το status του ελεύθερου 
πολίτη136 (για τους δημοκρατικούς), και άλλο-
τε η αρετή, ως πραγμάτωση του ορθού λόγου 
προς κατάκτηση της ευδαιμονίας137 (για τους 
εκ φύσεως αριστοκρατικούς) (Ε’ 6, 1131 a 33 
επ.)138.  

                                 

ται στο εκ φύσεως προσδιορισμένο σωστό σημείο του 
και να επιτελεί αντίστοιχα το έργο του (π.χ. οι γονείς 
ασκούν γονεϊκή εξουσία επάνω στα παιδιά, διότι αυτά 
είναι εκ φύσεως περισσότερο ευάλωτα και χρειάζο-
νται την επιτήρηση και προστασία των γονέων τους). 

136. Πρβλ. Enrico Berti, Justice as Equality in Nic. 
Eth. V, σε: Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκει-
ον», Πρακτικά για το Γ’ Διεθνές Συνέδριο Αριστοτελι-
κής Φιλοσοφίας, με τίτλο: «Η κατ’ Αριστοτέλη πολιτι-
κή ισότητα και δικαιοσύνη και τα προβλήματα της 
σύγχρονης κοινωνίας», Αθήνα, 2000, σελ. 37-46: 42. 

137. Πρβλ. Charles M. Young, Justice, σε: Georgios 
Anagnostopoulos (ed.), A Companion to Aristotle, 
Chichester: Wiley-Blackwell, 2009, 457-470: 458. 

138. Η άποψη αυτή παραπέμπει και στη γνωστή 
αντίστοιχη διδασκαλία του Αριστοτέλη περί του αρί-
στου πολιτεύματος και των «παρεκβάσεών» του (στην 
τελευταία περίπτωση οι ολίγοι, οι άρχοντες, ευημε-
ρούν και οι πολλοί, οι αρχόμενοι, δυστυχούν) (Αρι-
στοτ., Πολιτ. Γ’, 1279 a 9 επ. -πρβλ. Αντ. Μανιτάκη, Τι 
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Κατά τον Αριστοτέλη, ανάλογα με το είδος 
του πολιτεύματος ενδέχεται, επομένως, να υ-
περισχύει αντίστοιχα το κριτήριο της υφιστά-
μενης κατάστασης (status quo), της αξιοκρα-
τίας ή του ανθρωπισμού, αρκεί βεβαίως τελι-
κός σκοπός να είναι το «κοινό συμφέρον», 
σύμφωνα και με τη θεωρία του τελικού σκο-
πού, για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως 
(§§ 83 επ.). Συνακόλουθα, ο Αριστοτέλης δεν 

                                 

είναι Πολίτευμα; Αθήνα: εκδ. Σαββάλα, 2009, σελ. 40 
επ., διαθέσιμο και στο διαδίκτυο˙ ανάλογα είχε υπο-
στηρίξει προηγουμένως και ο Πλάτων στην «Πολιτεία» 
του [Η’ 544 a επ.], κάνοντας λόγο περί «!µαρτηµένων 
πολιτει#ν»). Κατ’ ουσίαν, ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι το 
μέτρο της συμμετοχής των πολιτών στην οικονομική, 
κοινωνική και πολιτική ζωή της πολιτείας πρέπει να 
προκύπτει από τον συνδυασμό δημοκρατικού και αρι-
στοκρατικού ιδεώδους, αρετής και κοινωνικής αξίας, 
με προεξάρχουσα τη μεσαία τάξη και κεντρικό πρό-
ταγμα το κοινό συμφέρον, άρα εν τέλει τη μείωση της 
φτώχειας αλλά και του πλούτου ώστε να ενισχυθεί η 
μεσαία τάξη των πολιτών (Πολιτ., Δ’, 1295 b 38 επ., 
1296 b 35 επ. και Ε’, 1302 a 14) (πρβλ. ανωτ, § 85). Ε-
πίσης και κατά τον Stratos Geragotis, L’ ambiguїté de la 
justice politique, σε: Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών 
«Το Λύκειον», Πρακτικά για το Α’ Διεθνές Συνέδριο Α-
ριστοτελικής Φιλοσοφίας, με τίτλο: «Η αριστοτελική 
ηθική και οι επιδράσεις της», Αθήνα, 1996, σελ. 102-
116: 104, ο Αριστοτέλης επιχειρεί, με το «ορθό» πολί-
τευμα της Πολιτείας του, να συνθέσει τη δημοκρατία, 
που απολυτοποιεί την ισότητα, και την ολιγαρχία, που 
απολυτοποιεί την ανισότητα.  

Συνοπτικά, η επιλεκτική αυτή προσέγγισή του Αρι-
στοτέλη εκφράζεται με τη φράση του: «! γάρ -κ πλειό-
νων συγκειμένη πολιτεία βελτίων» (Πολιτ. Β’, 1266 a 
5-6), δηλ. η πολιτεία που σύγκειται από περισσότερα 
πολιτεύματα είναι καλύτερη.  
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λαμβάνει εδώ θέση στο ζήτημα ως προς το 
ποιο από τα συνήθη κριτήρια διανομής πρέπει 
να προτιμηθεί, ούτε μπορεί να λεχθεί ότι επι-
λέγει κατ’ ανάγκη το αξιοκρατικό κριτήριο139, 
εκτός εάν αυτό συνδυασθεί με την ιδέα της α-
ρετής. 

Σκοποί και μορφές της ισότητας στην αριστο-
τελική σκέψη 

92. Ως προς τους ειδικότερους σκοπούς και 
τις μορφές της ισότητας, η οποία επιδιώκεται 
μέσω της ειδικής δικαιοσύνης, λεκτέα τα εξής: 

93. Στην περίπτωση της διορθωτικής δικαιο-
σύνης, αυτός που την απονέμει (ο δικαστής ή ο 
διαιτητής) δρα με σκοπό να αρθεί η αδικία και 
να αποκατασταθούν το δίκαιο και η αρχική ι-
σότητα, αλλά χωρίς εδώ να ενδιαφέρουν οι 
προσωπικές ιδιότητες των εμπλεκομένων στην 
υπόθεση, εάν π.χ. ένας καλός άνθρωπος έκλε-
ψε κάποιον κακό ή το αντίστροφο140. Ετσι, η 

                                 

139. Ετσι, ορθά, Μichel Villey, Philosophie du Droit, 
όπ.π., σελ. 80. Ο ίδιος εξάλλου επισημαίνει (σελ. 78 επ.) 
ότι στην πράξη παρατηρείται σύμμειξη διορθωτικής 
και διανεμητικής δικαιοσύνης, καθώς, κατά τη γνώμη 
του, μια προσβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας 
αποζημιώνεται περισσότερο από αυτήν ενός απλού ή 
και περιθωριακού ατόμου. 

140. Πάντως, αξίζει να επισημανθεί ότι στη διορθω-
τική δικαιοσύνη όταν πρόκειται για διευθέτηση της 
ζημίας από έγκλημα (ex delicto), η παρέμβαση του δι-
καστή αφορά απλώς την αστική αποκατάσταση της 
ζημίας του θύματος και όχι την τιμώρηση και επιβολή 
ποινής στον δράστη, οπότε τα κριτήρια είναι, όπως θα 
αναπτυχθεί κατωτέρω (§ 97), διαφορετικά -έτσι Ηλίας 
Π. Νικολούδης, Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια. Βιβλίο 
Ε’ Περί Δικαιοσύνης, Αθήνα: Κοινωνικές Εκδόσεις, 
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ισότητα που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις 
αυτές είναι απλή και παραπέμπει σε μιαν αριθ-
μητική ισότητα (2, 4, 6, 8 κ.λπ.), ως μέσο όρο 
μεταξύ ζημίας και κέρδους. Π.χ., εάν α (κέρ-
δος)= 7 και β (ζημία)= 3, τότε το δίκαιο αποτέ-
λεσμα είναι το γ (επανόρθωση)= [7+3 δια 2] 5. 

94. Αντίθετα, στη διανεμητική δικαιοσύνη 
λαμβάνονται υπόψη περισσότερα δεδομένα, 
κυρίως όσον αφορά τα προσωπικά χαρακτη-

                                 

1975, σελ. 114 και Charles M. Young, Justice, σε: Geor-
gios Anagnostopoulos (ed.), A Companion to Aristotle, 
Chichester: Wiley-Blackwell, 2009, 457-470: 462. Επί-
σης κατά τον Gustav Radbruch στο έργο του Vorschule 
der Rechtsphilosophie, Göttingen: Vandenhoeck, 1965, 
σελ. 25, η διορθωτική δικαιοσύνη αφορά το ιδιωτικό 
δίκαιο και η διανεμητική δικαιοσύνη το δημόσιο δίκαι-
ο. Ωστόσο, όπως σημειώνεται ανωτέρω (§ 91 υποσημ. 
139), δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί στην πράξη μια 
σύμμειξη διορθωτικής και διανεμητικής δικαιοσύνης, 
ενώ ειδικότερα ως προς την απονομή της ποινικής δι-
καιοσύνης, όπως επισημαίνεται κατωτέρω (§ 97), ευ-
ρίσκουν έδαφος εφαρμογής στο πλαίσιο της ανταπο-
δοτικής δικαιοσύνης τόσο η διορθωτική, όσο και η δι-
ανεμητική δικαιοσύνη. Από μιαν άλλη, σκοπιά, η διορ-
θωτική δικαιοσύνη θα μπορούσε να θεωρηθεί, λόγω 
του πνεύματος ισότητας με το οποίο αντιμετωπίζει 
τους πολίτες προς άρση των συγκρούσεών τους, ότι 
αντιπροσωπεύει περισσότερο ως ιδέα και τεχνική το 
φιλελεύθερο κράτος, ενώ αντιθέτως η διανεμητική δι-
καιοσύνη, που εστιάζει στη διανομή υπηρεσιών και 
αγαθών προς άτομα με διαφορετικές ανάγκες και ικα-
νότητες, ότι αποτελεί το θεμέλιο έμπνευσης του κοι-
νωνικού κράτους –βλ. Γεώργ. Ι. Μαύρο, Από το Κράτος 
Δικαίου στο Κοινωνικό Κράτος, σε Πέτρου Παραρά (ε-
πιμ.), Φιλελευθερισμός και Κοινωνική Δικαιοσύνη. 
Libéralisme et Justice Sociale, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. 
Αντ. Σάκκουλα, 1994, 93-113: 96.  
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ριστικά εκείνων στους οποίους θα διανεμη-
θούν τα αγαθά. Συνεπώς, η αναλογία στη δια-
νομή είναι πιο περίπλοκη και εξελίσσεται κατά 
τον Αριστοτέλη σε γεωμετρική ισότητα (2, 4, 8, 
16 κ.λπ.) (Ε’ 6, 1131 b 15 επ., Ε’ 7, 1132 a 3 επ. 
και Ε’ 7 1132 a 41 επ.). Θα πρέπει δηλ. το μερί-
διο γ που κατέχει ο Α, και το μερίδιο δ που κα-
τέχει ο Β, να εμφανίζουν την ίδια αναλογία με 
την αξία των δύο αυτών προσώπων Α και Β141.  

95. Σημειωτέον ότι η γεωμετρική αυτή ισό-
τητα χρησιμοποιείται και από τον Πλάτωνα 
(στον διάλογό του «Γοργίας»: 508 a) με την 
έννοια μιας εσωτερικής αναλογίας, που αποτε-
λεί, όπως λέγει, ανάχωμα στην πλεονεξία και 
δένει με φιλία τη μια ψυχή με την άλλη και με 
τη δικαιοσύνη μέσα στην πολιτεία. Μάλιστα, 
κατά τον Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο, «χωρίς αυ-
τήν την εσωτερική σχέση που έχει το καθετί με 
τον εαυτό του και με τάλλα, δεν θα υπήρχε ε-
κείνο που ο αρχαίος κόσμος από θαυμασμό 
στην αρμονία του το είπε “κόσμον” […] Η σχέ-
ση που […] υπάρχει μέσα στο σύμπαν, και που 
ο Πλάτων την ονομάζει “γεωμετρικήν ισότητα” 
και την αντιτάσσει στην πλεονεξία, η ίδια πρέ-
πει να κυριαρχή και μέσα στην πολιτεία. Με 
άλλα λόγια, εκείνο που πρέπει να διέπη τη ζωή 
της πολιτείας είναι η αναλογία˙ αυτό είναι δι-
καιοσύνη, και όχι η αριθμητική ισότητα. Η α-

                                 

141. Πάντως, η διανεμητική δικαιοσύνη εμφανίζει, 
κατά τον Ευάγγελο Μουτσόπουλο, μια μαθηματική α-
ναλογία (4:3), η οποία θεωρείται ασύμβατη προς την 
[πλατωνική] αρμονική αναλογία (3:2) –βλ. E. Mout-
sopoulos, Aristotle on Moral and Economic Crises, in: 
Academy of Athens, περ. Philosophia, 45: 2015, 182-
194: 190. 
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ναλογία και η δικαιοσύνη είναι που εναντιώ-
νονται σε κάθε επιπέδωση της ζωής και που 
διατηρούν τη διαφορά της αξίας των ανθρώ-
πων, δηλαδή το άνω και το κάτω μέσα στην 
πολιτεία».142 

Η ανταποδοτική Δικαιοσύνη κατά τον Αρι-
στοτέλη 

96. Ξεχωριστή περίπτωση στο πλαίσιο της 
ειδικής δικαιοσύνης αποτελεί η πυθαγόρεια 
αρχή της ανταπόδοσης και του νόμου του α-
ντιπεπονθότος (lex talionis), με χαρακτηρι 
στική της εκδήλωση το γνωστό από την αρ-
χαιοελληνική παράδοση143 και τη Βίβλο αξίω-
μα «�φθαλµόν �ντί �φθαλµο� και �δόντα �ντί 
�δόντος». Πάντως, το αξίωμα αυτό λειτουρ-
γούσε όχι τόσο ως παράγγελμα για εκδίκηση, 
όσο ως οριοθέτηση του επιτρεπτού σημείου, 
έως το οποίο θα μπορούσε να φθάσει μια α-
νταποδοτική ενέργεια και κυρίως μια ποινή, 
άρα με την έννοια μιας αναλογικότητας144.  

                                 

142. Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, Εισαγωγή στον 
Πλάτωνα, Αθήναι 1970, σελ. 227 και 233. 

143. Βλ. π.χ. Αισχύλου, Χοηφόροι, στ. 306 επ., όπου η 
ανταπόδοση («…�ντί δέ πληγ(ς φονίας, φονίαν πλη−
γήν τινέτω δράσαντι παθε�ν», δηλ. τη φονική πληγή με 
φονική πληγή να πληρώσει και να πάθει ο δράστης) 
χαρακτηρίζεται ως μακροχρόνια παράδοση. 

144. Μάλιστα, στα Ηθικά Μεγάλα (1194 a 30 επ.), 
έργο που αποδίδεται με επιφυλάξεις στον Αριστοτέλη, 
απορρίπτεται η έννοια της ανταπόδοσης όπως την α-
ντιλαμβάνονταν οι Πυθαγόρειοι, δηλ. ότι είναι δίκαιο 
να υφίσταται κανείς ακριβώς τα ίδια με αυτά που κά-
νει στους άλλους. Αντί για την έννοια αυτή, γίνεται 
αποδεκτή η αντεκδίκηση ως έκφραση δικαιοσύνης με 
κάπως αυστηρότερο περιεχόμενο, με την έννοια δηλ. 
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Κατά τον Aριστοτέλη η ανταπόδοση δεν συ-
νιστά αδικία («5 γάρ διότι Fπαθε, καί τό α9τό 
�ντιποι#ν, οG δοκε� �δικε�ν»: E’ 16 1138 a 32). 
Μολονότι, δε, η ανταπόδοση κατά τον Αριστο-
τέλη δεν υπάγεται ευθέως σε μία από τις κα-
τηγορίες της ειδικής δικαιοσύνης, δηλ. τη δια-
νεμητική και τη διορθωτική, μπορεί ωστόσο να 
συσχετισθεί ειδικότερα με τη διορθωτική δι-
καιοσύνη, και τούτο έστω και αν δεν υπάρχει 
εδώ, κατά τον Αριστοτέλη, σύνδεση με την έν-
νοια της ισότητας. Η ανταπόδοση έχει δηλ. την 
έννοια μιας αναλογικότητας της παροχής προς 
τη (νομισματική) αντιπαροχή ενός αγαθού –
π.χ. δίνω χρήματα για να αγοράσω αντίστοιχο 
αγαθό ή υπηρεσία. Επίσης η ανταπόδοση θεω-
ρείται από τον Αριστοτέλη ότι αποτελεί και μια 
σημαντική έκφανση του πρώιμου αρχέγονου 
δικαίου. Οταν δηλ. θεμελιώνεται μια πόλη, τί-
θεται ως βάση αυτής της πόλης αφενός η α-
νταπόδοση στον ένοχο ενός κακού που αυτός 
διαπράττει και αφετέρου η ανταμοιβή κάποιου 
άλλου πολίτη για μιαν εύστοχη ενέργειά του, 
ώστε και στις δύο αυτές περιπτώσεις να δια-
σφαλίζεται τελικά η αμοιβαιότητα επί της ο-
ποίας στηρίζεται μια ελεύθερη κοινωνία (Ε’, 
1132 b 39 επ.). 

Η σημασία της Δικαιοσύνης για την επιβολή 
των ποινών 

97. Με βάση την τελευταία αυτή περικοπή 
του Αριστοτέλη, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η 

                                 

ότι δεν είναι δίκαιο, εάν κάποιος βγάλει το μάτι του 
άλλου, να του βγάλουν μόνο το μάτι, αλλά να υποφέρει 
περισσότερο, αν πρόκειται να τηρηθεί η αναλογία. 
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ανταπόδοση αποτελεί επίσης μορφή διορθω-
τικής δικαιοσύνης και στο ποινικό δίκαιο, με 
την έννοια μιας (αριθμητικής) αναλογίας ανά-
μεσα στη σοβαρότητα ενός εγκλήματος και 
στη βαρύτητα της ποινής που επιβάλλεται 
προς αποκατάσταση της διασαλευμένης από 
το έγκλημα κοινωνικοηθικής τάξης. 

Η προσέγγιση αυτή παρατηρείται και σε νε-
οκλασικές θεωρίες του ποινικού δικαίου (just 
deserts)145, που έχουν άλλωστε εκ νέου απή-
χηση κατά τα τελευταία χρόνια στο ευρύτερο 
πλαίσιο του λεγόμενου δικαιικού προτύπου (jus-
tice model)146.  

Μπορεί ωστόσο στο ποινικό δίκαιο να βρει 
έδαφος εφαρμογής και η διανεμητική δικαιο-
σύνη. Αυτό θα συμβεί εφόσον η απονομή της 
ποινικής δικαιοσύνης εστιάσει όχι μόνο στη 
σοβαρότητα του αδικήματος, αλλά και στις 
προσωπικές ιδιότητες και ιδιαιτερότητες ενός 
καταδικαζόμενου (άρα κατ’ ουσίαν στην όποια 

                                 

145. Bλ. σχτ. αντί άλλων: Andrew von Hirsch/Andrew 
Ashworth, Proportionate Sentencing. Exploring the 
Principles, Oxford: Oxford University Press, 2005, ιδίως 
σελ. 131 επ. Πρβλ. Νέστορα Κουράκη, Η επιβολή και 
επιμέτρηση της ποινής (sentencing) και η αντεγκλημα-
τική πολιτική (με γαλλική περίληψη), σε: Ι. Στράγγα 
κ.ά. (επιμ.), Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο, Πε-
πραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής 
και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, 2012/ 2013, τ. 6β, 869- 
903, ιδίως σελ. 884 και σημ. 33.  

146. Βλ. αναλυτικά για το δικαιικό πρότυπο (justice 
model) τις αναπτύξεις και τη βιβλιογραφία σε: Νέστο-
ρα Κουράκη, Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αθήνα/ 
Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 20122, σελ. 449 επ. –
πρβλ. του ιδίου, Ποινική Καταστολή, Αθήνα/ Θεσσαλο-
νίκη: εκδ. Σάκκουλα, 20095, § 305, σελ. 372-373. 
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–θετική ή αρνητική- αξία της προσωπικότητάς 
του), διασφαλίζοντας έτσι κατά την επιβολή 
και επιμέτρηση της ποινής την εξατομικευμένη 
μεταχείρισή του147, σύμφωνα και με το λεγό-
μενο προνοιακό πρότυπο (welfare model)148. 

Σχέση φυσικού δικαίου και Δικαιοσύνης κατά 
τον Αριστοτέλη 

98. Ως επιστέγασμα των αναπτύξεών του 
για τη δικαιοσύνη ο Αριστοτέλης αναλύει δύο 
καίριας σημασίας έννοιες, που λειτουργούν δι-
ορθωτικά σε τυχόν αδικίες του ισχύοντος δι-
καίου: τις έννοιες του φυσικού δικαίου και της 
επιείκειας. Μάλιστα οι δύο έννοιες ευλόγως 
συνδέονται μεταξύ τους, καθώς η επιείκεια ως 
μέθοδος που διορθώνει τα προκύπτοντα στην 
πράξη κενά και ελλείμματα δικαίου, μπορεί να 
χρησιμοποιεί εν προκειμένω, προς κάλυψη αυ-
τών των ελλείψεων, το περιεχόμενο και την 
τελεολογία του φυσικού δικαίου. 

99. Ως προς το φυσικό δίκαιο, ο Αριστοτέλης 
το εντάσσει ως έννοια στο ευρύτερο πλαίσιο 
αυτού που αποκαλεί πολιτικό δίκαιο, δηλαδή 
του δικαίου με το οποίο οργανώνονται ορθο-
λογικά οι σχέσεις μεταξύ ελεύθερων πολιτών 
και το οποίο ισχύει και εφαρμόζεται έτσι σε 
μία πόλη (Ε’ 9, 1134 a 35 επ.).  

                                 

147. Πρβλ. Ηeinrich Henkel, Einführung in die 
Rechtsphilosophie, München: C.H. Beck Verlag, 19772, 
ό.π., σελ. 411-413 και Karl Engisch, Auf der Suche nach 
der Gerechtigkeit, München: R. Piper & Co. Verlag, 
1971, σελ. 162 και 174 επ.  

148. Για το προνοιακό πρότυπο βλ. διεξοδικότερα 
στο προαναφερθέν ανωτέρω έργο του Νέστ. Κουράκη: 
Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, σελ. 429 επ. 
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Στο πλαίσιο, λοιπόν, του πολιτικού δικαίου 
διακρίνει δύο ειδικότερα δίκαια: Aφενός το 
νομοθετημένο δίκαιο, το οποίο: καθορίζεται με 
πράξη θέσπισής του, αποκτά ισχύ αφότου θε-
σπισθεί και διαφέρει από τόπο σε τόπο149, ό-
πως αντίστοιχα τα μέτρα και τα σταθμά (Ε’ 10, 
1134 b 49 επ.). Kαι αφετέρου το φυσικό δίκαι-
ο, που υπάρχει εκ φύσεως, είναι κατά βάση 
αμετάβλητο150, έχει, δε, την πηγή του στη φύ-

                                 

149. Γενικότερα, για αρκετούς στοχαστές εκείνης 
της εποχής, όπως ο Ηράκλειτος, καθετί το ανθρώπινο 
εθεωρείτο ότι βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και ότι επο-
μένως δεν υπάρχει δυνατότητα να ορισθεί κάτι που να 
ισχύει για όλους τους ανθρώπους και για όλες τις επο-
χές. Πάντως, και οι διατάξεις του θετικού δικαίου είναι 
εύλογο να θεσπίζονται από τον νομοθέτη με συνεκτί-
μηση των αρετών οι οποίες ενδείκνυται να διέπουν τη 
ζωή των πολιτών και έχουν, έως ένα βαθμό, διαχρονι-
κό χαρακτήρα –πρβλ. Stratos Geragotis, L’ ambiguїté de 
la justice politique, σε: Εταιρεία Αριστοτελικών Μελε-
τών «Το Λύκειον», Πρακτικά για το Α’ Διεθνές Συνέδριο 
Αριστοτελικής Φιλοσοφίας, με τίτλο: «Η αριστοτελική 
ηθική και οι επιδράσεις της», Αθήνα, 1996, σελ. 102-
116: 111 επ. 

150. Στη «Ρητορική» του (13, 1373 b) ο Αριστοτέλης 
σημειώνει ότι υπάρχουν ορισμένες πράξεις, που, κοινά 
για όλον τον κόσμο, είναι είτε δίκαιες είτε άδικες και 
όλοι τις αναγνωρίζουν ή, θα έλεγε κανείς, τις μαντεύ-
ουν, έστω και αν δεν υπάρχει κάποια επικοινωνία ή 
συμφωνία μεταξύ τους. Επίσης και στα «Ηθικά Νικο-
μάχεια», ξεκινώντας την πραγμάτευση του πολιτικού 
δικαίου, ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει το φυσικό δίκαιο 
ως αυτό που ισχύει παντού, ανεξάρτητα από τη γνώμη 
του ενός ή του άλλου (Ε’ 10, 1134 b 27), και στη συνέ-
χεια (Ε’ 10, 1134 b 40) επεξηγεί ότι στον κόσμο μας, αν 
και υπάρχει αυτό που λέγεται φυσική δικαιοσύνη, ό-
μως όλοι οι κανόνες της δικαιοσύνης είναι μεταβλητοί: 
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ση των πραγμάτων και στη φυσική τάξη, όπως 
άλλωστε σημειώθηκε ανωτέρω (§ 90) ότι συμ-
βαίνει και στην περίπτωση της διορθωτικής 
δικαιοσύνης (E’ 12, 1134 b 38 επ.). Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα φυσικού δικαίου, όπως α-
ναφέρει ο Αριστοτέλης στη «Ρητορική» του 
(13, 1373 b), είναι αυτό της Αντιγόνης, η οποία 
αψήφησε τις εντολές του Κρέοντα και θέλησε 
να θάψει τον αδελφό της Πολύνείκη, υπείκο-
ντας, όπως είπε, στις προσταγές ενός άγραφου 
ανώτερου νόμου που επιβάλλει την ταφή των 
νεκρών σε κάθε περίπτωση (Σοφοκλέους, Α-
ντιγόνη, ιδίως 453 επ.).  

Επίσης, ο Αριστοτέλης μνημονεύει στη «Ρη-
τορική» του (αυτόθι) ως παράδειγμα φυσικού 
νόμου τη γνώμη του Εμπεδοκλή, ότι δεν πρέπει 
να σκοτώνει ποτέ κανείς έμψυχα όντα. 

Η εξέλιξη του φυσικού δικαίου έως την πλήρη 
άνθησή του (17ος αι.) 

100. Το φυσικό δίκαιο ήδη στον αρχαίο ελ-
ληνικό κόσμο εθεωρείτο ότι είναι θεϊκό («θεο-
ειδές»: Πλάτωνος, Πολιτεία, Στ’, 501 b), ότι δηλ. 
το έχει επιβάλει μια ανώτερη θεϊκή δύναμη (Ι-
σοκράτους, Παναθηναϊκός, 169151) ή και ότι 
εντός του ζει κάποιος θεός (Σοφοκλέους, Οιδί-
πους τύραννος, 863 επ.152). Γι’ αυτό και αποτε-
λούσε μια πολύτιμη ασφαλιστική δικλείδα ώ-
στε να αντιμετωπίζονται αδικίες του νομοθε-

                                 

«πάρ’ !µ�ν δ’ -στί µέν τι καί φύσει, κινητόν µέντοι 
π6ν». 

151. «… Hς 9πό δαιµονίας προστεταγµέν* δυνά−
µεως». 

152. «…µέγας -ν τούτοις θεός οGδέν γηράσκει». 
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τημένου δικαίου και, γενικότερα, να διαποτίζε-
ται το εκάστοτε ισχύον δίκαιο από στοιχεία 
μιας δικαιότερης και περισσότερο «προσήκου-
σας» προσέγγισης δυσερμήνευτων καταστά-
σεων.153  

Τούτο μάλιστα έγινε ακόμη εμφανέστερο 
στη μετέπειτα εξέλιξη του φυσικού δικαίου, 
καθώς, υπό την επίδραση της διδασκαλίας των 
Στωικών, των ρωμαίων νομικών, και των χρι-
στιανών θεολόγων (κυρίως του ιερού Αυγου-

                                 

153. Το φυσικό δίκαιο απετέλεσε κεντρικό μέλημα 
στοχασμού κυρίως στη διδασκαλία των Σοφιστών. 
Από αυτούς, οι παλαιότεροι το συνέδεσαν με τη Δικαι-
οσύνη την οποία εμφύσησαν οι θεοί στους ανθρώπους 
(Πρωταγόρας) ή με τους διαχρονικούς κανόνες φυσι-
κής τάξης [φύσει δίκαιον] που πρέπει να αποτελούν το 
θεμέλιο και του ισχύοντος [νόµ*] δικαίου (Ιππίας). 
Ωστόσο, νεότεροι Σοφιστές, όπως ο Αντιφών, ο Λυκό-
φρων και ο Αλκιδάμας, προχώρησαν σε περισσότερο 
ριζοσπαστική προσέγγιση των φυσικών νόμων, εν-
τάσσοντας σε αυτούς και ιδέες όπως, αντίστοιχα, η εκ 
φύσεως ισότητα όλων των ανθρώπων, το ανεπίτρεπτο 
χρήσης τίτλων ευγενείας από τους πολίτες και η ανά-
γκη κατάργησης του θεσμού της δουλείας. Επίσης, 
στην ίδια χορεία των νεότερων αυτών Σοφιστών υπά-
γονται και οι Θρασύμαχος και Καλλικλής που, όπως 
αναφέρθηκε ήδη (§ 6 και υποσημ. 34), υποστηρίζουν 
το «δίκαιο του ισχυροτέρου», συνδέοντας έτσι το φυ-
σικό δίκαιο με «φυσικές» ορμές του ανθρώπου, όπως η 
επιζήτηση της κυριαρχίας –βλ. π.χ. Peter Jochen Win-
ters, λήμμα Naturrecht, σε: Axel Görlitz (Hrsg.), Hand-
lexikon zur Rechtwissenschaft, τ. 2, Rowohlt, 1974, 
σελ. 270 και Νικολ. Γεωργοπούλου-Νικολακάκου, Το 
Φυσικόν Δίκαιον. Ιστορικοκριτική Θεώρησις του Προ-
βλήματος, Αθήναι: εκδ. Γρηγόρη, 1976, σελ. 32 επ.. 
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στίνου και του Θωμά Ακυινάτου154), οι κανόνες 
του φυσικού δικαίου συνδυάσθηκαν με τον 
ορθό λόγο (recta ratio), την αρμονία του κό-
σμου και την τάξη του δημιουργού Θεού (στη 
συσχέτιση του φυσικού δικαίου με τον ορθό 
λόγο προέβη αργότερα και ο Kant –βλ. ανωτ., § 
77). Θεωρήθηκαν, δε, οι κανόνες αυτοί ως παγ-
κόσμιοι, υπερχρονικοί και αμετάβλητοι, με πη-
γή τους την κατ’ αρχήν απρόσιτη στον άνθρω-
πο θεία σοφία (αντίστοιχα, έγινε λόγος εκείνη 
την εποχή για μια θεϊκής προέλευσης «παγκό-
σμια δικαιοσύνη»).155  

                                 

154. Summa Theol. 2a, 2ae, quest. 57, Art. 2 επ. –βλ. 
τη γαλλική έκδ. σε μτφρ. S. Gillet και σχολιασμό Th. 
Delos, Éditions de la Revue des Jeunes, Paris/ Tour-
nai/Rome, 1948, σελ. 15 επ., καθώς και Joseph Rassam, 
Τextes choisis et traduits de Saint Thomas, Presses 
Universitaires de France, 1971, σελ. 138 επ.  

155. Eιδικότερα, οι έλληνες και ρωμαίοι Στωικοί δι-
ακρίνουν τον νόμο σε παγκόσμιο, φυσικό και ανθρώ-
πινο. Θεωρούν, δε, ότι ο άνθρωπος είναι πολίτης όχι 
μόνο της πόλης, αλλά και του κόσμου, και ότι ο φυσι-
κός νόμος είναι αυτός που κατευθύνει τον άνθρωπο 
προς τον Θείο Νόμο και τον Λόγο. Μάλιστα η έννοια 
του φυσικού νόμου εντάχθηκε στο ρωμαϊκό δίκαιο και 
ανευρίσκεται στους «Πανδέκτες» (Dig.,1,1) και στα 
«Βασιλικά» (Β ΙΙ,1,1) ως ο νόμος εκείνος που αφορά 
όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα (π.χ. συ-
νουσία και τοκετός), παράλληλα με τον εθνικό ή πολι-
τικό νόμο. Στη συνέχεια, οι χριστιανοί θεολόγοι και φι-
λόσοφοι του φυσικού δικαίου, στη θέση ενός παγκό-
σμιου Λόγου αναδεικνύουν σε πρωτεύουσα κινητήρια 
δύναμη τον Θεό, ο οποίος αποκαλύπτει στους ανθρώ-
πους μέσω του φυσικού δικαίου (ως συνδέσμου μετα-
ξύ αιώνιου και ανθρώπινου δικαίου) τι είναι δίκαιο και 
τι άδικο, δηλ. τι είναι αυτό που εναρμονίζεται ή όχι με 
τη φυσική τάξη – βλ. Peter Jochen Winters, λήμμα 
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Την ίδια υπερχρονική διάσταση έλαβαν άλ-
λωστε αργότερα, κατά την Αμερικανική και τη 
Γαλλική Επανάσταση, τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου, τα οποία αναγορεύθηκαν σε εκ φύ-
σεως απαράγραπτες αρχές, ικανές να αντι-
σταθμίσουν και να θέσουν υπό έλεγχο τον πο-
λιτικό αυταρχισμό εκείνης της εποχής. 

101. Βέβαια, τη μέγιστη επίδρασή του στην 
πολιτική και πνευματική ανάπτυξη του τότε 
Δυτικού Κόσμου ασκεί το φυσικό δίκαιο κατά 
τον 17ο αι., με εξέχουσα φυσιογνωμία τον ολ-
λανδό Hugo Grotius (1583-1645), τον επονο-
μαζόμενο και πατέρα του φυσικού δικαίου. O 
Grotius στο έργο του «De jure belli ac pacis» 
(=Περί του Δικαίου του Πολέμου και της Ειρή-
νης, 1625) πιστεύει ότι το φυσικό δίκαιο απο-
τελεί, λόγω του συνδέσμου του με την έλλογη 
φύση και τον δημιουργό της Θεό, την πηγή κά-
θε ανθρώπινου, θετικού δικαίου. Συνάμα όμως 
θεωρεί, ότι το φυσικό δίκαιο σε πολλές περι-
πτώσεις έχει αυτόνομη ισχύ, ανεξάρτητη από 
εκείνην του Θεού, και ότι ο λογικός άνθρωπος 
είναι εν τέλει το μέτρο της Δικαιοσύνης156.  

                                 

Naturrecht, όπ.π., σελ. 272 –πρβλ. Παύλου Σούρλα, Justi 
atque injusti scientia. Μια εισαγωγή στην επιστήμη 
του δικαίου, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 
1995, σελ. 68 επ.. 

156. Πρβλ. Hugo Grotius, De jure belli ac pacis, I.I.X 
επ. Βλ. διεξοδικότερα την προαναφερθείσα (σημ. 153) 
εμπεριστατωμένη μονογραφία της Νικολ. Γεωργοπού-
λου-Νικολακάκου, Το Φυσικόν Δίκαιον. Ιστορικο-
κριτική Θεώρησις του Προβλήματος, Αθήναι: εκδ. Γρη-
γόρη, 1976, σελ. 108 επ.  
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Οι νεότερες προσεγγίσεις για το φυσικό δί-
καιο 

102. Ωστόσο, ήδη από τον 17ο αι., με τις προσ-
εγγίσεις πολιτικών φιλοσόφων όπως ο Hobbes 
(1588-1679), ο Locke (1632-1704) και ο Rous-
seau (1712-1778), χωρίς να εγκαταλείπονται 
οι ιδέες του φυσικού δικαίου, παρατηρείται 
ταυτόχρονα μια τάση να υπογραμμισθεί η ση-
μασία του θετικού δικαίου. Ειδικότερα, ο θε-
σμοθετούμενος νόμος θεωρείται για τους πο-
λίτες κοινωνιών με κρατική εξουσία ως αντι-
κείμενο αναγκαίας υπακοής με βάση το λεγό-
μενο «κοινωνικό συμβόλαιο» μεταξύ αυτής της 
κρατικής εξουσίας και των πολιτών της, προς 
περιορισμό του «δικαίου του ισχυροτέρου». Με 
τις θεωρίες περί «κοινωνικού συμβολαίου» 
αναγνωρίζεται, έτσι, ως πηγή, μεν, του φυσι-
κού δικαίου η φύση του ανθρώπου και ως πη-
γή του θετικού δικαίου η θέλησή του να «συμ-
βληθεί», ως φύσει ελεύθερος και ίσος, με τους 
άλλους ανθρώπους, ώστε να συμβιώσει ειρη-
νικά μαζί τους157. 

 Επίσης, κατά τον 19ο και τον 20ό αι. οι διδα-
σκαλίες του φυσικού δικαίου περιορίσθηκαν 
περαιτέρω ως προς την απήχησή τους, από 
άλλα νομικο-φιλοσοφικά ρεύματα, περισσότε-
ρο προσανατολισμένα στο θετικό δίκαιο, όπως 
π.χ. η Θεωρία των Εννοιών (Begriffsjurispru-
denz με βασικούς εκπροσώπους τον Georg 
Friedrich Puchta και τον Bernhard Wind-

                                 

157. Ετσι, Αριστ. Μάνεσης, Κριτικές σκέψεις για την 
έννοια και τη σημασία του Δικαίου, σε: Αφιέρωμα στον 
Κωνσταντίνο Τσάτσο, Αθήναι/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. 
Σάκουλα, 1980, 365-457: 389. 



Η ιστορική και φιλοσοφική διαδρομή της (κοιν.) δικαιοσύνης 

 114 

scheid158), η Αναλυτική Θεωρία του Δικαίου 
(Analytical Jurisprudence: H.L.Α. Hart) και, κυ-
ρίως, η Καθαρή Θεωρία του Δικαίου (Reine 
Rechtslehre: Hans Kelsen:), η οποία αρνείται 
πλήρως το φυσικό δίκαιο αλλά και την ίδια την 
έννοια της Δικαιοσύνης159.  

Ο νομικός αυτός θετικισμός, που πρωτίστως 
αποφεύγει τις ηθικές και πολιτικο-κοινωνικές 
εκτιμήσεις σε νομικά ζητήματα, έχει και σήμε-
ρα σημαντική επίδραση στη δυτική νομική 
σκέψη, αλλά σε ισορροπία με τις αρχές του 
φυσικού δικαίου, το οποίο συνεχίζει επομένως 
να επιδρά αποφασιστικά –κυρίως μέσω και 
των συνταγματικών κανόνων περί δικαιωμά-
των και ελευθεριών- στη νομοθετική διαμόρ-
φωση και ερμηνεία του εκάστοτε ισχύοντος 
θετικού δικαίου160. Ιδίως, το φυσικό δίκαιο 

                                 

158. Βλ. σχτ. Arthur Kaufmann/ Winfried Hassemer, 
Grundprobleme der zeitgenössischen Rechtsphiloso-
phie und Rechtstheorie, Frankfurt/M.: Athenäum, 
1971, σελ. 37 επ.  

159. Πρβλ. Guido Fassò, Histoire de la Philosophie du 
Droit, Paris: L.G.D.J., 1976 (1974 α’ ιταλ. έκδ.), σελ. 199 
επ. και ανωτ., § 49, υποσημ. 74. 

160. Ιδιαίτερη άνθηση εμφάνισε το φυσικό δίκαιο 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ως απάντηση στο νο-
μικό ένδυμα, μέσω του οποίου ο εθνικοσοσιαλισμός 
είχε επιχειρήσει να συγκαλύψει τα εγκλήματά του, είτε 
δηλ. με ad hoc θέσπιση νομικών κανόνων που θα εξυ-
πηρετούσαν τις επιδιώξεις του, είτε και με καθιέρωση 
εντελώς αόριστων νομικών εννοιών που θα αποτε-
λούσαν όμως κριτήριο δικαστικής εκτίμησης, όπως ι-
δίως το λεγόμενο «υγιές αίσθημα δικαίου του λαού» 
(gesundes Rechtsgefühl des Volkes). Προς αντιμετώπι-
ση αυτής της νομοθεσίας, το γερμανικό Ομοσπονδιακό 
Συνταγματικό Δικαστήριο, υπερβαίνοντας την αρχή 
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θεωρείται ότι, με τον υπερνομοθετικό του ρό-
λο, διασφαλίζει τόσο την αποφυγή θέσπισης ή 
εφαρμογής ανεπιεικών ρυθμίσεων, όσο επίσης 
την ηθικο-πολιτική αιτιολόγηση του θετικού 
δικαίου, την εν γένει νομιμοποίησή του και την 
de lege ferenda ορθολογική κριτική του.161 

103. Παράλληλα, πάντως, στον αγγλοσαξω-
νικό κυρίως χώρο έχει διαμορφωθεί και ένα 
ακόμη ρεύμα, με πρωτεργάτη τον εξέχοντα φι-
λόσοφο του δικαίου βορειοαμερικανό Roscoe 
Pound (1870-1964). Εδώ η έμφαση τίθεται στο 
δίκαιο ως έργο «κοινωνικής τεχνικής» (social 
engineering), με την έννοια ότι δεν πρέπει το 
δίκαιο να θεσπίζεται και να εφαρμόζεται μη-
χανιστικά με κάποιον προκαθορισμένο τύπο, 
αλλά με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της κοινωνίας, κυρίως, δε, στην ανά-
γκη για εξισορρόπηση των κοινωνικών συμ-
φερόντων. Eξ ου και γίνεται επίσης χρήση, για 

                                 

“nullum crimen nulla poena sine lege”, κατέγραψε συ-
χνά μετά τον Πόλεμο στις αποφάσεις του ιδέες, όπως η 
ακόλουθη: «Η ισχύς του δικαίου μπορεί να μη γίνει δε-
κτή σε εθνικοσοσιαλιστικές “διατάξεις νόμου” όταν 
αυτές αντιστρατεύονται θεμελιακές αρχές της Δικαιο-
σύνης με τόσο προφανή τρόπο, ώστε ο δικαστής που 
θα τις εφάρμοζε ή θα ήθελε να αναγνωρίσει τις έννο-
μες συνέπειές τους, να απένεμε αδικία αντί για δικαιο-
σύνη»: BVerfGE 23,98 (14.2.1968). Mε παρόμοιο πνεύ-
μα βλ. επίσης: BVerfGE 2, 381 (1.7.1953) και BVerfGE 
34, 287 (14.2.1973). 

161. Πρβλ. Peter Jochen Winters, λήμμα Naturrecht, 
όπ.π., σελ. 269 επ. Για τον νέο αυτό ρόλο του φυσικού 
δικαίου σημαντική υπήρξε η συμβολή της νεοκαντια-
νής σχολής και ιδίως του Rudolf Stammler, κατά τον 
οποίο οι κανόνες του θετικού δικαίου οφείλουν να τεί-
νουν προς το «δέον» της «ιδέας του δικαίου». 
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την προσέγγιση αυτή, του όρου «κοινωνιολο-
γική θεωρία του δικαίου» (sociological juris-
prudence)162.  

Σε παράλληλη τροχιά κινείται και η διδα-
σκαλία του Karl N. Llewellyn περί νομικού ρεα-
λισμού (legal realism), που επικεντρώνεται 
στην (ενίοτε απρόβλεπτη) συμπεριφορά των 
δικαστών, με αποτέλεσμα, το δίκαιο να μη 
μπορεί να αναζητηθεί απαγωγικά μέσω γενι-
κών νομικών κανόνων. Ταυτόχρονα, όμως, ο 
Llewellyn πιστεύει ότι ο νομικός ρεαλισμός 
μπορεί να συνυπάρξει με τις ιδέες του φυσικού 
δικαίου, έτσι ώστε οι δικαστές, αξιοποιώντας 
ορισμένα διαχρονικά νομικά ιδεώδη, να μην εί-
ναι απλοί εξεταστές των νόμων, αλλά εφαρμο-
στές Δικαιοσύνης163. 

Σχέση επιείκειας και Δικαιοσύνης κατά τον 
Αριστοτέλη 

104. Παρόμοιο ρόλο με το φυσικό δίκαιο ως 
ασφαλιστικής δικλείδας για αδικίες και ως μέ-
σου για πραγμάτωση μιας ουσιαστικής δικαι-
οσύνης, διαδραματίζει και η έννοια της επιεί-
κειας, η οποία κατά τον Max Rümelin164 αποτε-
λεί τη δυναμική μορφή της δικαιοσύνης. Θεω-
ρείται και η επιείκεια από τον Αριστοτέλη ότι 
αποτελεί δίκαιο, όχι όμως νομοθετημένο, αλλά 

                                 

162. Guido Fassò, Histoire de la Philosophie du Droit, 
όπ.π., σελ. 208 επ. και Roscoe Pound, Jurisprudence, vol. 
III, The Law Book Exchange Ltd, 2000. 

163. Guido Fassò, όπ.π., σελ. 214 επ. και K. Llewellyn, 
One realist’s view of natural law for judges, σε: Notre 
Dame Lawyer, 1939-1940, σελ. 3-8. 

164. Max Rümelin, Die Billigkeit im Recht, Tübingen, 
1921, σελ. 48.  
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διορθωτικό του ισχύοντος δικαίου (Ε’ 15, 1137 
b 16 επ.). Επειδή δηλ. ο νομοθέτης ομιλεί γενι-
κά ως προς το συνήθως συμβαίνον και δεν 
μπορεί να προβλέπει όλες τις δυνατές περι-
πτώσεις που ενδέχεται να απαιτούν μια δια-
φορετική ρύθμιση165, η πλήρωση τέτοιων νο-
μοθετικών ελλείψεων (κενών και ελλειμμά-
των) από τον εφαρμοστή του δικαίου, δηλαδή 
τον δικαστή ή τον διαιτητή, είναι αναγκαίο να 
γίνεται μέσω της επιείκειας. Αρα, σε αυτό α-
κριβώς συνίσταται η φύση του επιεικούς, ό-
πως λέγει ο Αριστοτέλης, στη διόρθωση δηλ. 
του νόμου ο οποίος, λόγω της γενικότητάς του, 
έχει ελλείψεις (Ε’ 15, 1137 b 36 επ.). Επίσης 
και στη «Ρητορική» του ο Αριστοτέλης θεωρεί 
ότι "Fστιν δε -πιεικές τό παρά τόν γεγραμμένον 
νόμον δίκαιον": 1374 a 25). Η δε συμπλήρωση 
των ελλείψεων αυτών δεν μπορεί βέβαια να 
γίνεται εική και ως έτυχε, αλλά με τρόπο που 
και ο ίδιος ο νομοθέτης, αν ήταν παρών και 
γνώριζε το πρόβλημα, θα το είχε ήδη αντιμε-
τωπίσει ανάλογα (Ε’ 15, 1137 b 30 επ.)166, άρα, 
σύμφωνα με μιαν έκφραση του Αριστοτέλη σε 
άλλο έργο του, «τI δικαιωτάτJ γνώµJ» (Πολιτ. 

                                 

165. Τούτο επισημαίνει και ο Πλάτων στον «Πολιτι-
κό» του (294 b). 

166. Και η ίδια η λέξη επιείκεια (εκ του επιεικής) 
προέρχεται εν τέλει από την πρόθεση επί και τη μετο-
χή ε2κώς (ρήμα: Fοικε), που σημαίνει τον όμοιο προς 
την αλήθεια, άρα τον πιθανό και τον εύλογο –βλ. Ι-
ωάνν. Δρ. Σταματάκου, Λεξικόν Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσης, Αθήναι: εκδ. οίκος Πέτρου Δημητράκου, 
1949, σελ. 367 και 305. 
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Γ’, 1287 a 26)167. Κατά μια σύγχρονη έκφραση, 
μπορεί να ειπωθεί ότι η συμπλήρωση των ελ-
λείψεων του νόμου γίνεται με βάση τον σκοπό 
του συγκεκριμένου νόμου, αλλά και τις δια-
χρονικές αρχές του φυσικού δίκαιου, όπως αυ-
τές αποκρυσταλλώνονται στις βασικές διατά-
ξεις του Συνταγματικού Δικαίου περί δικαιω-
μάτων και ελευθεριών (πρβλ. ανωτέρω, § 102). 

105. Σημαντικό είναι στο σημείο αυτό να το-
νισθεί ότι ήδη στο ρωμαϊκό δίκαιο και μάλιστα 
στην αρχή των Πανδεκτών (Dig. Ι,1,1) παρατί-
θεται γνώμη του Κέλσου, ότι το δίκαιο είναι η 
επιστήμη του καλού και του επιεικούς (jus est 
ars boni et aequi, και κατά τη διατύπωση των 
«Βασιλικών» (Β ΙΙ,1,1): «Fστι γάρ νόµος τέχνη 
το� καλο� και %σου»). Αρα, ότι η επιείκεια εθε-
ωρείτο στο ρωμαϊκό δίκαιο ως αναπόσπαστο 
μέρος της ουσίας του νόμου και ως αντιδια-
στελλόμενη μάλιστα προς το αυστηρό δίκαιο 
(jus aequum απέναντι στο jus strictum, όπως 
έως ένα βαθμό και αργότερα, στο αγγλικό δί-
καιο, το common-law αντιπαρατίθεται στο eq-
uity-law)168. 

                                 

167. Η ίδια διατύπωση υπήρχε και στον Ορκο των 
Ηλιαστών, σύμφωνα με μαρτυρία του Δημοσθένη 
(προς Λεπτίνην, 118), κατά σύγχρονη απόδοση: «…για 
όσα θέματα δεν υπάρχουν νόμοι, [τα δικαστήρια] ο-
φείλουν να αποφανθούν σύμφωνα με την περισσότερο 
δικαία γνώμη» –βλ. Γ.Κ. Βλάχο, Η ιδέα του ελεύθερου 
Ανθρώπου στη Δημοκρατία των Αθηναίων. Η μαρτυ-
ρία του Δημοσθένους, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ.Ν. 
Σακκούλα, 1992, σελ. 87.  

168. Για τους κανόνες της επιείκειας στο αγγλικό 
δίκαιο βλ. π.χ. τη μελέτη του Γεωργίου Μ. Πική: Το αγ-
γλικό κοινό δίκαιο, οι κανόνες της επιείκειας και η ε-
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Επίσης, υπενθυμίζεται εδώ η σημασία που 
απέδιδαν οι ρωμαίοι νομικοί στη θεμελιώδη 
αρχή της επιείκειας μέσω του προαναφερθέ-
ντος ανωτέρω (§ 51) αξιώματος summum jus 
summa injuria169, με την έννοια ότι η ακραία 

                                 

φαρμογή τους στην Κύπρο, Λάρνακα 1981, ιδίως σελ. 
23 επ. Επίσης, ορθά επισημαίνει ο Πέτρος Παραράς 
(στο έργο του: Συνταγματικός Πολιτισμός και Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ.Ν. 
Σάκκουλα, 2011, σελ. 121 επ.), ότι η επιείκεια, με την 
έννοια εφαρμογής και αρχών υπερθετικού ή φυσικού 
δικαίου, ώστε να απονέμεται πράγματι ουσιαστική δι-
καιοσύνη ως προς τα συνταγματικά Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, αποτελεί κύρια συνιστώσα ή αρχή του 
σύγχρονου (ευρωπαϊκού) νομικού-συνταγματικού πο-
λιτισμού, σηματοδοτούσα το επίπεδό του, όπως είναι 
επίσης τέτοιες συνιστώσες ή αρχές η συνταγματική 
κατοχύρωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η α-
σφάλεια δικαίου κ.λπ. 

169. Η απαρχή αυτού του αξιώματος ανάγεται στον 
ρωμαίο ποιητή Τερέντιο και συγκεκριμένα στο λατινό-
γλωσσο ποίημά του «Εαυτόν Τιμωρούμενος» 
(Heautontimorumenos, στίχος 796). Ευρύτερα γνωστό 
έγινε όμως από τον Κικέρωνα στο έργο του De Οfficiis, 
Ι.10 33 (και απόδοση στα Ελληνικά υπό Λάμπρου Οι-
κονόμου, με τίτλο «Περί Καθηκόντων», Αθήνα/ Κομο-
τηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1997, σελ. 34 επ.) –βλ. διεξο-
δικότερα για την έννοια και το περιεχόμενο αυτού του 
αξιώματος τον συλλογικό τόμο Summum jus summa 
injuria. Ringvorlesungen der Tübinger Juristenfakultät, 
Tübingen: Mohr, 1963, καθώς και τις περαιτέρω βιβλι-
ογρ. παραπομπές στο έργο: Nestοr-Constantin Courakis, 
Zur sozialethischen Begründung der Notwehr, Baden-
Baden: Nomos Verlag, 1978, σελ. 50 και σημ. 111. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας ακραίας διεκδίκη-
σης δικαιωμάτων περιλαμβάνεται π.χ. στο έργο «Ε-
μπορος της Βενετίας» (ιδίως Πράξη IV, Σκηνή 1) του 
Shakespeare. Επίσης, αρκετά τέτοια παραδείγματα α-
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εφαρμογή κανόνων του δικαίου οδηγεί σε 
πλήρως άδικα αποτελέσματα και μάλιστα στο 
όνομα της ίδιας της δικαιοσύνης. 

106. Ενα παράδειγμα που δίνει ο Αριστοτέ-
λης στο έργο του «Ρητορική» (Α’ 13, 1374 a 32-
37) για να δείξει τη λειτουργία της επιείκειας 
ως επανορθώματος της γενικότητας του νό-
μου, είναι αυτό που έχει σχέση με τις τότε ι-
σχύουσες νομικές διατάξεις για τραύματα 
προκαλούμενα από σιδερένιο όργανο, χωρίς να 
εξειδικεύεται στον νόμο το μέγεθος και το εί-
δος αυτού του σιδερένιου οργάνου.  

Επισημαίνει λοιπόν ο Αριστοτέλης ότι, λόγω 
αυτής της γενικότητας του νόμου, αν κάποιος, 
που φορεί σιδερένιο δαχτυλίδι, σηκώσει το χέ-
ρι του και χτυπήσει κάποιον, θα πρέπει σύμ-
φωνα με τον γραπτό νόμο να θεωρηθεί ως έ-
νοχος για διάπραξη τραυμάτων που προξενού-
νται με σιδερένιο όργανο. Στην πραγματικότη-

                                 

κραίας εφαρμογής του νόμου ή των συμφωνηθέντων, 
ώστε μέσω στρεψοδικίας να διατηρείται η επίφαση 
της νομιμότητας, αναφέρονται και στο έργο Νέστορα 
Κουράκη: Διαχρονικές Αρχές Βυζαντινής Στρατηγικής 
και Τακτικής (με έμφαση στα Τακτικά του Λέοντος Στ’ 
του Σοφού), Αθήνα: εκδ. Ποιότητα, 2012, σελ. 50 επ. 
(π.χ. όταν μια ανακωχή έγινε με τον όρο να δοθούν 
στους εχθρούς «τα μισά των όπλων», τα όπλα απλώς 
τεμαχίσθηκαν σε δύο μέρη και οι εχθροί προσκλήθη-
καν να πάρουν τα μισά τεμαχισμένα κομμάτια!). Βλ. 
αντίστοιχα παραδείγματα στρεψοδικίας στην Ιστορία 
του Θουκυδίδη (Γ’ 34) και στο ανωτέρω αναφερθέν 
έργο του Κικέρωνα (εκεί γίνεται αναφορά στον βασι-
λέα της Σπάρτης Κλεομένη, ο οποίος έχοντας συμφω-
νήσει με την πόλη του Αργους εκεχειρία για 30 ημέρες, 
επιδιδόταν σε λεηλασίες εκεί κατά τη νύκτα, θεωρώ-
ντας ότι η συμφωνία αφορούσε μόνον …ημέρες!). 
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τα όμως δεν διαπράττει αυτό το αδίκημα. Και η 
κρίση αυτή, κατά τον Αριστοτέλη, αποτελεί την 
επιείκεια170. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογο παρά-
δειγμα επιεικούς ερμηνείας (ως προς την έν-
νοια του ριψάσπιδος στρατιώτη) παραθέτει 
και ο Πλάτων στους «Νόμους» του (ανωτ., §§ 
70-71). 

107. Από μιαν άποψη, η έννοια της επιείκει-
ας θα μπορούσε να συσχετισθεί με την έννοια 
της διορθωτικής δικαιοσύνης. Οπως δηλαδή με 
την τελευταία επιχειρείται η αντιμετώπιση 
προβλημάτων (και) στις σχέσεις μεταξύ συν-
αλλασσομένων, εκ των οποίων ο ένας έχει αδι-
κηθεί, έτσι και στην περίπτωση των παρεμβά-
σεων που γίνονται στην ερμηνεία νομοθετικών 
διατάξεων μέσω της επιείκειας, η προσπάθεια 
του εφαρμοστή του δικαίου κατατείνει στην 
αντιμετώπιση άδικων καταστάσεων που δημι-
ουργούνται από την άκαμπτη εφαρμογή μιας 
διάταξης νόμου, ώστε να αποκατασταθεί από 
τον δικαστή ή τον διαιτητή η αληθινή βούληση 

                                 

170. Πρβλ. τη μετάφραση της «Ρητορικής» από τον 
Ηλία Ηλιού, Αθήνα: εκδ. Κέδρος, 1984, σελ. 112. Για 
την αριστοτελική επιείκεια, αξίζει εδώ να αναφερθούν 
οι γερμανόφωνες μελέτες των Εm. Michelakis, Platons 
Lehre von der Anwendung des Gesetzes und der Be-
griff der Billigkeit bei Aristoteles, München 1953 και J. 
Strangas, Gedanken zur aristotelischen Billigkeitslehre, 
στον Αναμνηστικό Τόμο Εμ. Μιχελάκη, Αθήναι, 1973, 
29-56, καθώς και η μελέτη του Γεωργ. Μαριδάκη: Σκέ-
ψεις επί της θεωρίας του Αριστοτέλους περί επιεικεί-
ας, σε Ξένιον προς Παν. Ζέπον, τ. Ι, 1973. Για περαιτέ-
ρω βιβλιογραφία, βλ. Νέστορος Κουράκη, Κατάχρησις 
Δικαιώματος κατά το Ιδιωτικόν και Δημόσιον Δίκαιον, 
Αθήναι: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1978, σελ. 24 επ. και τις 
εκεί παραπομπές. 
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του νομοθέτη. Και στις δύο δηλ. αυτές περι-
πτώσεις, τόσο η διορθωτική δικαιοσύνη όσο 
και η έννοια της επιείκειας παρεμβαίνουν εν 
τέλει προς αποτροπή ή ανατροπή αδικιών, κα-
θώς και προς εμπέδωση της ιδέας του δικαίου 
και της πραγματικής ισότητας ενώπιον του 
νόμου. 

108. Σημαντικό είναι, ότι μεταξύ νομοθετη-
μένου δικαίου και επιεικούς δικαίου, ο Αριστο-
τέλης τάσσεται ευθέως υπέρ του δεύτερου, το-
νίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι πάνω και από 
την επιείκεια υπάρχει η έννοια του δικαίου, 
που είναι άλλου γένους (Ε’ 15, 1137 b 14-15). 
Την προτίμηση του προς την επιείκεια έναντι 
του νομοθετημένου δικαίου εκφράζει και ο 
σοφιστής Γοργίας, ο οποίος αντιπαραθέτει την 
ήρεμη επιείκεια προς την αλαζονική θρασύτη-
τα του [νομοθετημένου] δικαίου ("τό πρ6ον 
-πιεικές το� αGθάδους δικαίου προκρίνο−
ντες..."), ενώ και ο ρήτωρ Ισαίος διακηρύττει 
ότι πρέπει μεν οι νόμοι να θεσπίζονται με αυ-
στηρότητα, αλλά κατά την εφαρμογή τους ο 
δικαστής να τιμωρεί με μεγαλύτερη πραότητα 
από όση εμπεριέχεται στις επιταγές τους171.  

Σημασία και όρια της επιείκειας 

109. Βέβαια, η κρίση μιας υπόθεσης με 
πνεύμα επιείκειας από ένα εφαρμοστή του δι-
καίου είναι αναμφίβολα κάτι το ευκταίο. Και 

                                 

171. Κατά παραπομπή από Κώστα Μπέη, στη μελέ-
τη του: Η επιείκεια στην ηθική φιλοσοφία και στη φι-
λοσοφία του δικαίου, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Δίκη, Δεκέμβριος 2003, σημειώσεις 32 και 3 αντίστοι-
χα, προσβάσιμη και στο διαδίκτυο. 
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τούτο, διότι απαλείφονται έτσι, μέσω της δι-
καστικής κρίσης, οι αδικίες που προκαλούνται 
από τη γενικότητα της διατύπωσης του νόμου 
και συνακόλουθα αποτρέπονται αδικίες, που 
θα συντελούνταν εάν δεν αποδιδόταν στον 
καθένα αυτό που του αρμόζει και δικαιούται 
να λάβει. Χωρίς την επιείκεια, δηλ., όπως πα-
ρατήρησε ο Δημόκριτος, θα παρατηρούνταν 
φιλονικίες και απόκτηση δύναμης εις βάρος 
του γενικού καλού172.  

Από την άλλη όμως πλευρά, εφόσον η επιεί-
κεια, ως εκδήλωση της Δικαιοσύνης, ξεπερ-
νούσε ένα επιθυμητό όριο πραότητας173 και 

                                 

172. Βλ. Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokra-
tiker, 55: Demokritus, 252 (134 N) – 43, στο διαδίκτυο: 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/democrite
/diels.htm 

173. Κατά τον Ιάμβλιχο στην επιστολή του προς Α-
νατόλιον περί Δικαιοσύνης, ως έργα της Δικαιοσύνης 
θεωρούνται όσα έχουν κοινωνικό και ήμερο χαρακτή-
ρα, όσα αποβλέπουν στη συμφωνία και τη συνδιαλλα-
γή –βλ. Ιωάννου Στοβαίου, Ανθολόγιον [Θ’, 39], τ. Γ’, 
Αθήνα: εκδ. Γεωργιάδη, 2005, σελ. 23. Την επιείκεια 
συσχετίζει με την ηπιότητα, εκ των νεοτέρων συγγρα-
φέων, π.χ. ο Wilhelm Sauer, στο έργο του: Die 
Gerechtigkeit, Wesen und Bedeutung im Leben der 
Menschen und Völker, Berlin: Walter de Gruyter, 1959, 
σελ. 137, κατά παραπομπή του Ηeinrich Henkel, Ein-
führung in die Rechtsphilosophie, C.H. Beck Verlag, 
München 19772, σελ. 420, σημ. 3 και σελ. 423 επ. Ο 
Henkel (αυτόθι), διαφωνεί με την προσέγγιση του 
Sauer και θεωρεί την επιείκεια απλώς ως μιαν εξατο-
μικευμένη μορφή της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, η άποψη 
αυτή θεωρώ ότι είναι ακραία, καθώς η εξατομικευτική 
προσέγγιση θα μπορούσε έτσι να λειτουργεί και εις 
βάρος ενός κατηγορουμένου. Τούτο θα συνέβαινε, π.χ., 
εάν οι γενικές διατάξεις του νόμου δεν προέβλεπαν μι-
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έφθανε στο σημείο να ταυτισθεί πλήρως με 
την ακραία πραότητα και ηπιότητα, τότε πιθα-
νότατα θα παρουσιάζονταν προβλήματα, κα-
θώς η υπερβολική επιείκεια «και καλοσύνη, 
όπως τη λένε μερικοί, άλλαξε [=μπορεί να αλ-
λάξει] τη ζωή μας όλη στο κακό˙ γιατί κανείς 
πια που αδικεί, δεν τιμωρείται», σύμφωνα και 
με τον Μένανδρο σε απόσπασμα που διασώθη-
κε από το απολεσθέν έργο του "Αδελφοί"174. 

Σκιαγράφηση του επιεικούς ανθρώπου από 
τον Αριστοτέλη 

110. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Αριστοτέλης, 
στο τέλος των αναπτύξεών του περί επιείκειας, 
σκιαγραφεί τον χαρακτήρα του ίδιου του επι-
εικούς ανθρώπου, τον οποίο εμφανίζει να είναι 
στις συναλλαγές του ανοιχτόμυαλος, πονετι-
κός και ολιγαρκής, ιδιότητες δηλ. που συνδέο-
νται άμεσα με την ηπιότητα και συνήθως χα-
ρακτηρίζουν όσους εφαρμόζουν ως τρόπο 
ζωής το ιδεώδες της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. 
Συγκεκριμένα, παρέχεται για τον επιεική στα 
“Hθικά Νικομάχεια” η ακόλουθη περιγραφή 

                                 

αν επιβαρυντική περίπτωση του εγκλήματος που θα 
είχε διαπράξει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, οπό-
τε όμως με την εξατομίκευση η επιβαρυντική αυτή πε-
ρίπτωση θα εθεωρείτο ως νομικά επιτρεπτή, κατά πα-
ραβίαση της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας (nul-
lum crimen sine lege certa).  

174. Βλ. Μάριου Πλωρίτη, Ερως Ελευθερίας και Δη-
μοκρατίας, τ. Α’, Ο Αρχαίος Κόσμος, εκδ. Καστανιώτη, 
19932, σελ. 398-399, απόσπασμα 974 (με παραπομπή 
σε Ανθολόγιο Στοβαίου, ΜΣτ’ 11, κατά απόδοση του Χρ. 
Σ. Θεοδωράτου, Ιωάννου Στοβαίου, Ανθολόγιον, τ. Ζ’, 
Αθήνα: εκδ. Γεωργιάδη, 2004, σελ. 141).  
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(κατά σύγχρονη απόδοση): "...Είναι εκείνος ο 
οποίος επιλέγει οικειοθελώς να ενεργεί με με-
τριοπάθεια, καθώς και εκείνος ο οποίος δεν 
ασκεί τα δικαιώματά του με το πνεύμα μιας 
μικρόψυχης δικαιοσύνης που θα έβλαπτε τους 
συνανθρώπους του, αλλά είναι υποχωρητικός 
στις αξιώσεις του μολονότι έχει τον νόμο με το 
μέρος του» (Ε’ 15, 1137 b 47 επ.). Επίσης, στη 
«Ρητορική» του ο Αριστοτέλης αναφέρει και τα 
εξής για τις ιδιότητες και τα γνωρίσματα που 
περιέχονται στην έννοια του «επιεικούς» (και 
πάλι κατά σύγχρονη απόδοση): «Επιεικές […] 
είναι το να συγχωρεί κανείς τις ανθρώπινες 
αδυναμίες, καθώς και το να αποβλέπει όχι στο 
νόμο, παρά στο σκοπό του νομοθέτη, όχι στο 
γράμμα, παρά στο πνεύμα του νόμου, όχι στην 
πράξη του δράστη, αλλά στην πρόθεσή του. 
Επιεικές είναι ακόμα το να μην εξετάζει κανείς 
στενά τη μεμονωμένη περίπτωση, παρά σε συ-
σχετισμό με ολόκληρη την προσωπικότητα του 
δράστη και να μην εξετάζει ποιον χαρακτήρα 
εμφανίζει προς το παρόν (εξαιτίας της κρινό-
μενης πράξης) ο δράστης, αλλά ποιου χαρα-
κτήρα ήταν πάντοτε ή συνήθως. Επιεικές επί-
σης είναι το να θυμάται κανείς περισσότερο το 
καλό, παρά το κακό που έπαθε στο παρελθόν, 
καθώς επίσης να θυμάται και τα ευεργετήματα 
που του είχε κάνει ο δράστης στο παρελθόν 
και όχι εκείνα που αυτός είχε κάνει προς το 
δράστη. Επιεικές είναι ακόμα και το να μπορεί 
να κάνει κανείς υπομονή για την αδικία που 
του προσγίγνεται και το να προτιμά να λύσει 
τις διαφορές του με προφορικές εξηγήσεις, 
παρά με βιαιοπραγίες. Ακόμα και το να προτι-
μά τη διαιτησία από τα δικαστήρια. Επειδή οι 
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διαιτητές έχουν πάντα στο νου τους την επιεί-
κεια, ενώ οι δικαστές το γραπτό νόμο. Και γι’ 
αυτό ακριβώς επινοήθηκε η διαιτησία, για να 
εφαρμόζεται η επιείκεια»175. 

Ε’: ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΩΣ KAI ΤΗ 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1789  

Επιδράσεις της αρχαιοελληνικής ιδέας της Δι-
καιοσύνης σε μεταγενέστερους στοχαστές 

111. Η διδασκαλία του Αριστοτέλη περί Δι-
καιοσύνης και ιδίως οι ιδέες του περί διανεμη-
τικής και διορθωτικής Δικαιοσύνης, άσκησαν, 
όπως ήταν επόμενο, ισχυρή επίδραση στους 
μεταγενέστερους στοχαστές, οι οποίοι είτε α-
πλώς προσέγγισαν την ιδέα της Δικαιοσύνης 
ερμηνευτικά (π.χ. Θωμάς Ακυινάτος,176), είτε 
και τη διαμόρφωσαν περαιτέρω. Στην τελευ-
ταία περίπτωση, η Δικαιοσύνη συνδέθηκε π.χ. 
με τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου – jus 
gentium (κυρίως: H. Grotius177), ή τα είδη της 

                                 

175. Βλ. και εδώ τη μετάφραση της «Ρητορικής» 
από τον Ηλία Ηλιού, όπ.π., σελ. 113. 

176. Summa Theol. 2a, 2ae, quest. 61, art. 1 επ. –βλ. 
τη γαλλική έκδ. σε μτφρ. S. Gillet και σχολιασμό Th. 
Delos, Editions de la Revue des Jeunes, Paris/ Tour-
nai/Rome, 1948, σελ. 128 επ. Ο Del Vecchio, όπ.π., σελ. 
65 επ., παραπέμπει επίσης, για την επίδραση της αρι-
στοτελικής ιδέας της Δικαιοσύνης σε μεταγενέστερους 
διανοητές, στα έργα των Vico, Buridanus, Suarez, Re-
bellus, De Lugo. 

177. Βλ. H. Grotius, De jure belli ac pacis, I.I.VIII σε 
σχέση με τη Δικαιοσύνη κατ’ Αριστοτέλη, II.XII για τη 
δικαιοσύνη στις συμβάσεις, ΙΙ.XVII για τη δικαιοσύνη 
στην αποκατάσταση ζημιών, και II.XX για τη δικαιοσύ-
νη στις ποινές -πρβλ. τη μτφρ. του έργου αυτού από τα 
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δικαιοσύνης συσχετίσθηκαν με τις προανα-
φερθείσες (§ 50) ρωμαϊκές αρχές περί ne-
minem laedere (η διορθωτική δικαιοσύνη), 
suum cuique tribuere (η διανεμητική δικαιο-
σύνη) και honeste vivere (η λεγόμενη καθολική 
δικαιοσύνη – justitia universalis-, με αξίες, ό-
πως η ευσπλαχνία, η δικαιότητα και η εντιμό-
τητα) (π.χ. Leibniz, Kant178). 

112. Στη μετέπειτα εποχή, οι ιδέες του Αρι-
στοτέλη και του Ουλπιανού περί Δικαιοσύνης 
εμπλουτίσθηκαν, όπως σημειώθηκε (ανωτ., § 
72), με το στοιχείο της ελευθερίας. Ιδίως κατά 
τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης 1789, 
οι έννοιες της Ελευθερίας και της Ισότητας γί-
νονται πρωταρχικές, κατοχυρώνοντας μάλιστα 
και την ελεύθερη παραγωγή και κυκλοφορία 
αγαθών σε επίπεδο εσωτερικών και διεθνών 

                                 

λατινικά υπό Α.C. Campbell, Ontario: Batoche Books, 
2001, προσβάσιμο και στο διαδίκτυο.  

178. Βλ. Leibniz, Dissertatio I de actorum publi-
corum usu, atque de principiis juris naturae et gen-
tium, όπ.π., parag. XII και XIII, και του ιδίου, Meditation 
on the Common Concept of Justice, σε: Political Writ-
ings, μτφρ. από γαλλικά: Patrick Riley, Cambridge 
Univ. Press, 19882, σελ. 45-65: 60. Επίσης ο Καντ ανα-
λύει, με τον δικό του τρόπο προσέγγισης, τις ρωμαϊκές 
αρχές περί honeste vivere κ.λπ., αλλά και τις αριστοτε-
λικές διακρίσεις της ειδικής δικαιοσύνης (τη διανεμη-
τική δικαιοσύνη τη βλέπει, έτσι, ως το αποτέλεσμα 
μιας απόφασης του Δικαστηρίου, το οποίο και μόνο θα 
κρίνει τι στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπό το πρίσμα 
δεδομένου δικαίου, είναι ορθό και δίκαιο) –βλ. Κωνστ. 
Α. Παπαγεωργίου, Η πολιτική δυνατότητα της δικαιο-
σύνης, Αθήνα: Νήσος, 1994, σελ. 31 επ. 



Η ιστορική και φιλοσοφική διαδρομή της (κοιν.) δικαιοσύνης 

 128 

συναλλαγών (laissez faire, laissez passer)179. 
Ωστόσο, οι έννοιες αυτές συνοδεύονται ταυτό-
χρονα από μια λέξη-κλειδί για την Κοινωνική 
Δικαιοσύνη: την έννοια της «Αδελφοσύνης», 
ως κρίκο που εξισορροπεί την όποια μεταξύ 
τους αντινομία. Μολονότι, δε, η λέξη Αδελφο-
σύνη, με την έννοια ενός ηθικού και συναισθη-
ματικού δεσμού που ενώνει τους πολίτες σαν 
αδελφούς, δεν περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη 
του 1789180 (όπως αντίθετα συνέβη αργότερα 
με την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων 
Ανθρώπου του ΟΗΕ το 1948 –κατωτ., § 122), 
όμως η σημασία της Αδελφοσύνης γίνεται έ-
ντονη ήδη από τον Δεκέμβριο 1790: Το τρί-
πτυχο «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη» αρ-
χίζει έκτοτε να κοσμεί, έπειτα από εισήγηση 
του Ροβεσπιέρου, τις στολές των ανδρών της 
επαναστατικής Εθνοφυλακής, ως σώματος έ-
νοπλων πατριωτών για την προάσπιση των 

                                 

179. Υπενθυμίζεται ότι στη γαλλική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 1789 (ά. 17 σε συνδ. με ά. 
2), η ιδιοκτησία θεωρείται, όπως και η ελευθερία, φυ-
σικό και απαράγραπτο δικαίωμα του ανθρώπου, και 
μάλιστα χαρακτηρίζεται ως ιερό και απαραβίαστο. 

180. Το εμβληματικό αυτό τρίπτυχο (άρα και η ιδέα 
της αδελφοσύνης) περιλαμβάνεται όμως στο προοίμιο 
του σήμερα ισχύοντος γαλλικού Συντάγματος του 
1958. Μάλιστα, έπειτα από σχετική απόφαση του Συ-
νταγματικού Συμβουλίου από 16.7.1971, το τρίπτυχο 
αυτό θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και 
ερμηνευτική βάση του εν λόγω Συντάγματος –βλ. Pi-
erre Delvolvé, Liberté et Justice sociale dans la juris-
prudence française, σε: Πέτρου Παραρά (επιμ.), Φιλε-
λευθερισμός και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Libéralisme et 
Justice sociale, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 
1994, 183-209: 185 και σημ. 2. 
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συμφερόντων της Γαλλίας στο εσωτερικό και 
το εξωτερικό181.  

113. Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτή η εξι-
σορρόπηση των τριών ιδεών του γαλλικού 
τριπτύχου μεταξύ τους; Η Ελευθερία θεωρείται 
ότι είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, 
και ότι επομένως ο καθένας έχει ένα φυσικό 
δικαίωμα στην ελευθερία. Επιπλέον, το να εί-
ναι κανείς ελεύθερος, σημαίνει ότι κανείς δεν 
μπορεί να βρίσκεται υπό την εξουσία κάποιου 
άλλου, άρα και ότι κανείς δεν επιτρέπεται να 
έχει παραπάνω εξουσία από τον άλλο, πράγμα 
που συνιστά ταυτόχρονα και τον ορισμό της 
ίδιας της Ισότητας. Ελευθερία και Ισότητα 
συνδέονται άρα μεταξύ τους με σχέση αμοι-
βαιότητας. Η δε Αδελφοσύνη θεωρήθηκε ότι 
αποτελεί την έκφραση και την υλοποίηση αυ-
τής της αμοιβαιότητας. Οτι δηλ., η έννοια της 
ελευθερίας δεν συνάπτεται απλώς με ένα άτο-
μο, αλλά υπάρχει και ως σχέση με τους άλλους. 
Πράγμα που σημαίνει, ότι εφόσον ισχύει η αρ-
χή της Αδελφοσύνης, μια κοινωνία υφίσταται 
τότε μόνον, όταν και για τα πλέον αδύναμα μέ-
λη της υπάρχουν συνθήκες που εξασφαλίζουν 
μιαν ελεύθερη και αξιοπρεπή διαβίωση, χωρίς 
δηλ. να παρέχονται περιθώρια για να επικρα-
τεί το δίκαιο του ισχυροτέρου182. Οι ιδέες μά-

                                 

181. Για όσα ακολουθούν βλ. ιδίως Yannick Bosc, Sur 
le principe de fraternité, 19.1.2010, διαθέσιμο στο δια-
δίκτυο:  

http://revolution-francaise.net/2010/01/19/ 359-
sur-le-principe-de-fraternite 

182. Σύμφωνα με μια παρεμφερή διατύπωση, που 
ανάγεται στον καναδό ανώτατο δικαστή Charles 
Gonthier, ειδικώς ασχοληθέντα με την Αδελφοσύνη ως 
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λιστα αυτές βρήκαν πλήρη έκφραση στο βρα-
χύβιο «ορεινό» γαλλικό επαναστατικό Σύνταγ-
μα της 24.6.1793, στο οποίο, μεταξύ άλλων, 
καθιερώνονταν η θέσπιση ορίου τιμών για τα 
είδη πρώτης ανάγκης, η προοδευτική φορολο-
γία και η υποχρεωτική δωρεάν εκπαίδευση. 

Στ’: ΑΤΟΜΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ 
ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

114. Πάντως, στους μετά τον Διαφωτισμό 
και τη Γαλλική Επανάσταση χρόνους (νεωτε-
ρική εποχή), οι ιδέες της περί Αδελφοσύνης 
φαίνονται να υποχωρούν και στη θέση τους να 
επικρατεί η λογική ενός ατομοκεντρικού/αξιο-
κρατικού προτάγματος. Ετσι, για τους ωφελι-
μιστές, όπως ο John Stuart Mill (1806-1873), 
“θεωρείται παγκοσμίως δίκαιο ότι ο καθένας 

                                 

συνταγματική αρχή, οι αξίες που περιλαμβάνονται στο 
γαλλικό τρίπτυχο, ούτε ιεραρχούνται μεταξύ τους, ού-
τε και μπορούν να διαχωρισθούν: Από τη μία πλευρά, η 
Αδελφοσύνη δεν θα μπορούσε να υπάρξει, παρά μόνο 
μεταξύ ανθρώπων ελευθέρων και ίσων. Από την άλλη 
πλευρά, η Ελευθερία και η Ισότητα δεν θα μπορούσαν 
να έχουν υπόσταση σε μια κοινωνία που θα αγνοούσε 
την Αδελφοσύνη –βλ. Guy Cavinet, De la valeur de fra-
ternité en droit français, Une conférence en mémoire 
de Charles D. Gonthier, 20-21.5.2011, σελ. 2 και σημ. 5, 
διαθέσιμο και στο διαδίκτυο. Πρβλ. και Στέργιου Μή-
τα, Η αλληλεγγύη ως θεμελιώδης αρχή δικαίου, Αθήνα: 
Ιδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2016, κεφ. 2ο και 3ο, όπου η 
αλληλεγγύη νοηματοδοτείται ως χρέος συμβολής κατά 
τη δυνατότητα καθενός στην κατοχύρωση της βιοτι-
κής αυτοτέλειας όλων. Υπ' αυτή την έννοια, κατονομά-
ζεται ο τρίτος όρος του τριπτύχου ως αναγκαίο υλικό 
υποστήριγμα των δύο άλλων. 
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θα έπρεπε να αποκτά αυτό […] το οποίο (καλό 
ή κακό) του αξίζει»183. Με ανάλογο πνεύμα o 
κάπως μεταγενέστερος ωφελιμιστής και ταυ-
τόχρονα φιλελεύθερος Herbert Spencer (1820-
1903)184, σημειώνει ότι «κάθε άτομο θα έπρε-
πε να λαμβάνει τα οφέλη και τα δεινά που α-
νάγονται στον χαρακτήρα του και την επακό-
λουθη συμπεριφορά του»185. 

115. Σε λιγότερο φιλοσοφική και περισσό-
τερο επιστημονική βάση κινήθηκαν λίγο αργό-
τερα οι απόψεις του γερμανού κοινωνιολόγου 
Max Weber (1864-1920), στο έργο του «Οικο-
νομία και Κοινωνία», που δημοσιεύθηκε το 
1922. Κατά τον Βέμπερ, σε νομικά συστήματα 
τυπικού ορθολογισμού, όπως αυτά που επι-
κρατούν σε καπιταλιστικές μορφές κοινωνίας, 
η έμφαση δίδεται στην τυπική ισότητα, δηλ. 
στην ισότητα των ευκαιριών, και όχι στην ισό-
τητα του αποτελέσματος (ανωτ., § 8). Πέρα 
όμως από τις επιστημονικές αυτές προσεγγί-
σεις θεωρητικού χαρακτήρα, και σε προσωπι-

                                 

183. Βλ. John Stuart Mill, On Liberty and Utilitaria-
nism, Oxford University Press (“Everyman’s Library”), 
1992 (α’ έκδ. 1863), σελ. 153 (Utilitarianism, chapter 
5) και διαδικτυακά: https://www.marxists.org/ refer-
ence/archive/mill-john-stuart/1863/utility/ ch05.htm 
Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί εδώ ότι ο Stuart Mill 
δεν υπήρξε ακραίος στις απόψεις του και ότι, αντίθετα, 
θεωρούσε αναγκαία την παρέμβαση του Κράτους προς 
διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ των πολιτών.  

184. Στο έργο του “The Principles of Ethics” (1897), 
έκδ. στη σειρά Liberty Classics, 1978, 2:17. 

185. «…Εach individual ought to receive the benefits 
and the evils of his own nature and consequent con-
duct». 
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κό επίπεδο ο Βέμπερ φαίνεται να δέχεται ότι 
«η δικαιοσύνη είναι εν τέλει ένα ζήτημα που 
πρέπει να προσδιορίζεται από την άνιση κατα-
νομή της περιουσίας στην κοινωνία»186. 

Η βαθμιαία επικράτηση ενός νέου, ανθρωπι-
στικού περιεχομένου της Δικαιοσύνης κατά 
τον 19ο αιώνα 

116. Ολες οι πιο πάνω προαναφερθείσες 
προσεγγίσεις είχαν συνήθως ένα ατομοκεντρι-
κό πρίσμα, με την έννοια είτε διεκδίκησης από 
το άτομο, είτε και απόδοσης από τους άλλους 
αυτού που πρέπει να αναγνωρίζεται στον κα-
θένα ως δικό του, χωρίς οποιοδήποτε περαιτέ-
ρω ενδιαφέρον για τις αρνητικές επιπτώσεις 
που μπορεί να έχει μια τέτοια ενέργεια επάνω 
στους άλλους πολίτες είτε καθ’ έκαστους είτε 
και ως κοινωνικό σύνολο γενικότερα.  

117. Σε αντιστάθμισμα αυτής της ατομοκε-
ντρικής αντίληψης διαμορφώθηκε κατά τον 
19ο αι. μια νέα, κοινωνιστική αντίληψη. Τούτο 
συνέβη ιδίως μετά την πρώτη βιομηχανική ε-
πανάσταση και τις συνακόλουθες κοινωνικές 
εξεγέρσεις (π.χ. στην Ευρώπη του 1848187), 

                                 

186. «Justice is ultimately an issue to be determined 
by the unequal distribution of property in a society», 
κατά παραπομπή των Loretta Capeheart & Dragan 
Milovanovic, Social Justice. Theories, Issues and Move-
ments, New Brunswick etc.: Rutgers Univ. Press, 2007, 
σελ. 36. 

187. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
προοιμίου του γαλλικού Συντάγματος 1848, η Δημο-
κρατία «οφείλει, με πνεύμα αδελφικής αρωγής, να δι-
ασφαλίζει τη διαβίωση των πολιτών που βρίσκονται 
σε κατάσταση ανάγκης, είτε παρέχοντάς τους εργασία 
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που συνοδεύθηκαν μάλιστα από την ανάπτυξη 
κοινωνικών θεωριών με σοσιαλιστικό ή γενι-
κότερα αριστερό πρόσημο188. Η νέα αυτή αντί-
ληψη, είχε ως άξονα τις ανάγκες των πολλών 
και βασιζόταν στο αξίωμα «από τον καθένα 
ανάλογα με τη ικανότητά του στον καθένα α-
νάλογα με τις ανάγκες του» 189. Πάντως, το α-

                                 

μέσα στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων της, είτε 
δίνοντας βοήθημα, εφόσον δεν υπάρχει οικογένεια, σε 
όσους δεν είναι σε φυσική κατάσταση να εργάζονται».  

188. Ο σοσιαλισμός, όπως παρατηρήθηκε, κινείται 
ανάμεσα σε μια προσήλωση προς ένα ηθικό ιδεώδες 
που τον φέρνει κοντά σ’ ένα εκλαϊκευμένο χριστιανι-
σμό με πρόταγμα τη βοήθεια στον πλησίον, και σε μιαν 
αντίληψη οργάνωσης της κοινωνίας που δίνει έμφαση 
στην ολότητα, τη συλλογική ιδιοκτησία και την ισότη-
τα –βλ. Χαρ. Χάρακα, Η συμμετοχή του πολίτη στο πε-
δίο συγκλίσεως φιλελευθερισμού και κοινωνικής δι-
καιοσύνης [απηχείται αντίστοιχη άποψη του Louis 
Salleron], σε: Πέτρου Παραρά (επιμ.), Φιλελευθερισμός 
και Κοινωνική Δικαιοσύνη.  Libéralisme et Justice so-
ciale, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1994, 
123-151:133 και σημ. 43. Ενα παράδειγμα, αν και όχι 
ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό, αυτών των νέων ιδεών, 
αποτελεί εδώ ο ρώσος Πιοτρ Κροπότκιν (1842-1921), 
ο οποίος στο έργο του «Η Αμοιβαία Συνδρομή» (Mutual 
Aid, 1902) πραγματεύεται την έννοια της αμοιβαίας 
συνδρομής ως τη φυσική (ενστικτώδη) διάθεση του 
ανθρώπου να ασχολείται με τον άλλο και ιδίως με τις 
ανάγκες του άλλου. Aντίστοιχα, η δικαιοσύνη απορρέ-
ει, κατά τον Kροπότκιν, από τη θεμελιώδη αρχή της 
αμοιβαίας συνδρομής, η δε κατανομή των αγαθών έχει 
μεν ως κριτήριο τις ανάγκες του άλλου, αλλά σε εθελο-
ντική βάση, μέσα σε αυτορρυθμιζόμενες κοινότητες.  

189. Πρόκειται, βέβαια, για την περίφημη προτροπή 
του Μαρξ, στο έργο του «Κριτική του προγράμματος 
της Γκότα» [δηλ. τη διακήρυξη στροφής του Γερμανι-
κού Εργατικού Κόμματος προς τη σοσιαλδημοκρατία 
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ξίωμα αυτό θεωρείται ότι ανάγεται στο μέλλον 
του σοσιαλισμού, ενώ και ο όρος «Κοινωνική 
Δικαιοσύνη» δεν υιοθετείται από τους Μαρξ 
και Ενγκελς, που αντιμετώπιζαν γενικότερα 
την έννοια της Δικαιοσύνης ως αστικό κατά-
λοιπο190.  

Η νέα κοινωνιστική τάση συνοψίσθηκε με 
χαρακτηριστικό τρόπο στη φράση του γάλλου 
πολιτικού Λέοντος Γαμβέτα (1838-1882) ότι «η 
συμπόνια είναι η ωραιότερη μορφή δικαιοσύ-
νης»191. Βέβαια, η έννοια της ευσπλαχνίας είχε 
συνδεθεί με τη δικαιοσύνη, όπως ήδη αναφέρ-
θηκε (§ 52), και σε παλαιότερα έργα θρησκευ-
τικών στοχαστών, όπως Ιωάννης ο Χρυσόστο-
μος και ο Θωμάς Ακυινάτος. Τώρα όμως δεν 
επρόκειτο απλώς για παρότρυνση σε βοήθεια 
και ελεημοσύνη προς τους αδύναμους, αλλά 
για την προσπάθεια διασφάλισης σε αυτούς, 
μέσω διεκδικήσιμων δικαιωμάτων, ενός καλύ-
τερου επιπέδου διαβίωσης, απασχόλησης και 
κοινωνικού status. 

                                 

το 1875], της οποίας όμως η πραγματοποίηση συνδέ-
θηκε με την επικράτηση σε απώτερο χρόνο της ίδιας 
της ιδέας του κομμουνισμού –βλ. L. Capeheart & Dr. 
Milovanovic, όπ.π., σελ. 24 επ. και 36 επ. 

190. David Miller, Principles of Social Justice, Lon-
don/ Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1999, σελ. 
3. 

191. Βλ. G. Del Vecchio, όπ.π., § 12, σημ. 4 και σελ. 
151. 
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Ζ’: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ  

Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Προοδευτική Φο-
ρολογία  

118. Καρπός αυτών των εξελίξεων υπήρξε, 
περί τις αρχές της δεκαετίας 1900, η έκδοση 
στις ΗΠΑ ενός πρώτου βιβλίου για την Κοινω-
νική Δικαιοσύνη192 και η εγκαθίδρυση, λίγο 
αργότερα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, του Κοινωνικού Κράτους, με κύρια απο-
στολή την ανακούφιση και ενίσχυση των α-
σθενέστερων κοινωνικο-οικονομικών στρω-
μάτων του πληθυσμού. Μέσον άσκησης αυτής 
της πολιτικής υπήρξαν τα κοινωνικά δικαιώμα-
τα, που καθιερώθηκαν κατά τρόπο συστημα-
τικό στο γερμανικό Σύνταγμα της Βαϊμάρης το 
1919193, με σκοπό να διασφαλισθούν υπό κα-
θεστώς δικαιοσύνης αξιοπρεπείς και ομαλές 
συνθήκες κοινωνικής διαβίωσης για όλους 
τους πολίτες. 

Ειδικότερα, για τη βελτίωση των συνθηκών 
μισθωτής εργασίας, μοχλός της όλης προσπά-
θειας από πλευράς εργαζομένων υπήρξε η δη-
μιουργία συνδικαλιστικών φορέων, με κυριότε-
ρες εκφάνσεις τη βρετανική Trade Disputes 
Act το 1906 και τη γαλλική νομοθεσία του 
1919 για τις συλλογικές συμβάσεις. Επίσης, 
σημαντική υπήρξε το 1919 η ίδρυση της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας, στο προοίμιο του 

                                 

192. Επρόκειτο για το βιβλίο: W.W. Willoughby, So-
cial Justice, New York: Macmillan, 1900. 

193. Πρβλ. Ροσέτος Φακιολάς, Φιλελευθερισμός και 
κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, σε: Συντηρητισμός, 
Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον 
της «Εστίας», 1992, 225-263, ιδίως σελ. 227 επ.  
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Καταστατικού της οποίας ρητά αναφέρεται –
και μάλιστα ως πρώτη φράση- ότι «η παγκό-
σμια και διαρκής ειρήνη μπορεί να εδραιωθεί 
μόνον όταν βασίζεται στην Κοινωνική Δικαιο-
σύνη»194. 

119. Κυριότερη μορφή αυτής της Κοινωνι-
κής Δικαιοσύνης και του εγκαθιδρυόμενου τό-
τε Κοινωνικού Κράτους υπήρξε αναμφίβολα η 
εισαγωγή στις νομοθεσίες του θεσμού της κοι-
νωνικής ασφάλισης για ασθένεια, αναπηρία και 
γηρατειά. Oι πρώτες μεταρρυθμίσεις προς αυ-
τή την κατεύθυνση θεσπίσθηκαν με διορατικό 
τρόπο στη Γερμανία του Otto von Bismarck 
περί τα μέσα της δεκαετίας του 1880, ενώ το 
1911 διαμορφώθηκε στη χώρα αυτή και ένας 
γενικότερος κώδικας κοινωνικής ασφάλισης. 

120. Με την άνοδο του Κόμματος των Φιλε-
λευθέρων στην εξουσία το 1906, εισήχθησαν 
στη Βρετανία σημαντικές κοινωνικές μεταρ-
ρυθμίσεις, όπως συντάξεις σε ηλικιωμένους 
πένητες, κοινωνικές ασφαλίσεις για υγεία και 
ανεργία (National Insurance Bill, 1911), καθώς 
και προοδευτική φορολογία. Λίγο αργότερα, 
επί πρωθυπουργίας David Lloyd George (1916-
1922), τέθηκαν στη Βρετανία οι βάσεις του 
Κοινωνικού Κράτους, ενώ ακολούθησε το 
1928 η γαλλική νομοθεσία για τις κοινωνικές 
ασφαλίσεις. Ανάλογες εξελίξεις σημειώθηκαν 
λίγο αργότερα και στην Ελλάδα, όπου η κοινω-

                                 

194. Βλ. το σχετικό κείμενο του Καταστατικού στο 
διαδίκτυο: https://www.google.com/search?q= Con-
stitution+of+the+International+Labour+Organization 
&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei= 
mH0zV6m2E4eFaLjCntAD 
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νική πολιτική εμφανίζει, μεν, έκτοτε κάποια 
συνέχεια, ανεξαρτήτως της πολιτικής τοποθέ-
τησης των εκάστοτε κυβερνώντων, αλλά με 
σοβαρές πλημμέλειες στην εφαρμογή της.195 

Bέβαια, για να χρηματοδοτηθεί αυτό το Κοι-
νωνικό Κράτος έπρεπε να διασφαλισθούν πρόσ-
θετοι οικονομικοί πόροι. Και αυτό επιδιώχθηκε 
και επιτεύχθηκε μέσω της προοδευτικής φορο-
λογίας, δηλ. μέσω της μεγαλύτερης φορολόγη-
σης των υψηλότερων κοινωνικο-οικονομικών 
στρωμάτων. Ήδη το 1907 στη Βρετανία, ο ε-
μπειρογνώμονας του Κόμματος των Εργατι-
κών σε θέματα φορολογίας Philip Snowden έ-
γραψε σε σχετικό κείμενό του με τίτλο «The 
Socialist’s Budget»: «Οι σοσιαλιστές δεν θεω-
ρούν τον προϋπολογισμό απλώς ως ένα μέσο 
χρηματοδότησης των δημοσίων δαπανών, αλ-
λά ως ένα εργαλείο μείωσης των ανισοτήτων 
στην κατανομή του πλούτου» και ότι «οι λίγοι 
δεν μπορούν να γίνουν πλούσιοι χωρίς [να κά-
νουν] φτωχούς τους πολλούς»196.  

Μέσα σε αυτό το ιδεολογικό κλίμα ακόμη 
και στις ΗΠΑ το 1918, 5 χρόνια, δηλ., μετά την 
καθιέρωση εκεί της προοδευτικής φορολογίας, 
ο φορολογικός συντελεστής είχε φθάσει στο 
77%, όπου ξανανέβηκε λόγω της οικονομικής 
κρίσης το 1936. 

                                 

195. Βλ. Ροσέτος Φακιολάς, Φιλελευθερισμός και 
κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, όπ.π., σελ. 238 επ. 

196. Pierre Rosanvallon, Η Κοινωνία των Ισων, 
μτφρ. Αλ. Κιουπκιολής, Αθήνα: Πόλις, 2014, σελ. 190, 
από όπου έχουν αντληθεί και πολλές πληροφορίες για 
τις αναπτύξεις που προηγήθηκαν ή και που ακολου-
θούν εδώ.  
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Παράλληλα, εξελίξεις σημειώνονται και ως 
προς την έννοια της ισότητας στα Συντάγματα 
των Ευρωπαϊκών Κρατών. Ενώ δηλ. έως τότε η 
έννοια αυτή είχε, σύμφωνα και με τις απόψεις 
των θεωρητικών του ώριμου φιλελεύθερου 
Κράτους Δικαίου, την (τυπική) σημασία της 
ισότητας του νόμου (ισονομίας) και της ισότη-
τας απέναντι στον νόμο (ισότητας δικαιωμά-
των), όμως με τη μετάβαση στο Κοινωνικό 
Κράτος η έννοια αυτή αποκτά έναν βαθύτερο 
και ουσιαστικότερο χαρακτήρα, που σχετίζε-
ται άμεσα και με την Κοινωνική Δικαιοσύνη: 
Ισότητα είναι εφεξής όχι μόνον η εξάλειψη των 
αυθαιρεσιών, αλλά και η άμβλυνση των πραγ-
ματικών ανισοτήτων197. (πρβλ. ανωτ., § 8) 

121. Σημαντική ώθηση στις ιδέες του Κοι-
νωνικού Φιλελευθερισμού και της Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης έδωσε η παγκόσμια οικονομική 
κρίση του 1929 και η επακολουθήσασα Μεγά-

                                 

197. Ετσι, και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, στη μελέτη 
του «Νομικό Περιεχόμενο και εξέλιξη της αρχής της 
ισότητας», σε: του ιδίου (επιμ.), Ανισότητες και Δίκαιο, 
Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2014, 19-54: 19 επ. και 26, σημ. 
31, όπου σχτ. νομολογία του Ανώτατου Γερμανικού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου. Κατά το Δικαστήριο αυ-
τό η συνταγματική έννοια της ισότητας δεν αφορά μό-
νο την ισότητα ευκαιριών σε νομικό επίπεδο, αλλά και 
την πραγματική ισότητα ευκαιριών, όπως και την ισό-
τιμη συμμετοχή στην ευημερία και τα βάρη. Επίσης και 
στην Ελλάδα, κατά τον Π.Δ. Δαγτόγλου, Συνταγματικό 
Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. 
Αντ.Ν. Σάκκουλα, 20103, αρ. 1344, σελ. 1220, κατά το 
ισχύον σ’ αυτήν συνταγματικό δίκαιο, η ισότητα μπο-
ρεί να νοηθεί όχι μόνον ως κατάργηση προνομίων, αλ-
λά και ως ισότητα ευκαιριών που ενδέχεται να απαιτεί 
και θετικές παροχές, όπως π.χ. η δωρεάν παιδεία.  
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λη Υφεση. Πρωταγωνιστής στη διαμόρφωση 
αυτής της προσέγγισης για αντιμετώπιση της 
κρίσης σε οικονομολογικό επίπεδο υπήρξε ο 
βρετανός John Maynard Keynes (1883-1946). 
Ο οικονομολόγος αυτός, στο έργο του «Γενική 
Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και του 
Χρήματος» (1936), αμφισβήτησε την προη-
γούμενη κλασική (νέο)φιλελεύθερη αντίληψη, 
περί του ότι η αγορά, ανεπηρέαστη από κρατι-
κές παρεμβάσεις, μπορεί να αποκαθιστά τις 
ισορροπίες της. Στη θέση αυτής της αντίληψης, 
ο Keynes πρότεινε παρεμβατικές πολιτικές 
(π.χ. πρόγραμμα δημοσίων έργων) που θα τό-
νωναν την απασχόληση και, συνακόλουθα, την 
ανάκαμψη της οικονομίας. Σημαντικές ιδέες, 
αλλά προς διαφορετική κατεύθυνση, αναπτύ-
χθηκαν την ίδια εποχή και στη Γερμανία από 
τους Walter Eucken (1891-1950), Franz Böhm 
(1895-1977) κ. ά., στο πλαίσιο του λεγόμενου 
«Φιλελευθερισμού των Κανόνων και της Τά-
ξης» (Ordoliberalismus), με έμφαση στην κα-
ταπολέμηση του πληθωρισμού και τη «συντε-
ταγμένη» ανταγωνιστικότητα των διεθνώς 
εμπορεύσιμων προϊόντων της οικονομίας. 

Εξάλλου, στις ΗΠΑ, προς αντιμετώπιση της 
Μεγάλης Υφεσης, εφαρμόσθηκε από τον Πρό-
εδρο Roosevelt το Πρόγραμμα New Deal 
(1933-1937), το οποίο, μολονότι δεν αποτελεί 
ακριβή εφαρμογή των ιδεών του Keynes, στη-
ρίχθηκε σε πρόσθετες κρατικές δαπάνες και σε 
ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δημοσίων έργων, 
με αποτέλεσμα το 1936 να έχει ανακτηθεί το 
επίπεδο ΑΕΠ του 1929, ενώ και το ποσοστό 
ανεργίας να μειωθεί από περίπου 25% το 1933 
σε 15% έως το 1940.  
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Η επικράτηση του δικαιοκρατικού ανθρω-
πισμού μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

122. Η τάση να αποδοθεί έμφαση στο Κοι-
νωνικό Κράτος και την Κοινωνική Δικαιοσύνη 
έγινε εντονότερη αμέσως μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο λόγω του κύματος δικαιοκρατι-
κού ανθρωπισμού που επικράτησε τότε στην 
Ευρώπη και την Αμερική, ως αντίδραση στις 
ωμότητες του προηγηθέντος στυγνού ολοκλη-
ρωτισμού. Απήχηση των νέων αυτών τάσεων 
διαπιστώνει κανείς εν πρώτοις στην Οικουμε-
νική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου, που ψηφίσθηκε στον ΟΗΕ το 1948. 
Στο άρθρο 1 αυτού του θεμελιώδους κειμένου 
ρητά αναφέρεται ότι οι άνθρωποι γεννιούνται 
ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δι-
καιώματα, ότι είναι προικισμένοι με λογική και 
συνείδηση και ότι οφείλουν να συμπεριφέρο-
νται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης. Ε-
πίσης, στο άρθρο 22 γίνεται ειδικότερη ανα-
φορά στο ότι «κάθε άτομο ως μέλος του κοι-
νωνικού συνόλου έχει δικαίωμα κοινωνικής 
προστασίας» και ότι η πολιτεία έχει χρέος «να 
του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονο-
μικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιω-
μάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέ-
πεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπι-
κότητάς του».  

Επιπλέον, στο άρθρο 25 υπάρχει πρόνοια 
για θέματα φτωχοποίησης, με έμφαση στο δι-
καίωμα καθενός σε ένα βασικό επίπεδο [δια-
βίωσης], ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και 
την οικογένειά του υγεία και ευημερία, ιδίως, 
δε, τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περί-
θαλψη, όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές 
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υπηρεσίες. Τέλος, στο άρθρο 55 προβλέπεται 
ότι για τη δημιουργία συνθηκών σταθερότη-
τας και ευημερίας, που είναι αναγκαίες για τις 
ειρηνικές και φιλικές σχέσεις των Κρατών, με 
βάση την αρχή της ισότητας, τα Ηνωμένα Εθνη 
θα ευνοήσουν την ανύψωση του επιπέδου 
ζωής, την εργασία για όλους και την επίτευξη 
συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής προό-
δου.  

123. Με στενότερο τρόπο αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα της αναξιοπρεπούς διαβίωσης η Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιω-
δών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), που υπεγράφη στη 
Ρώμη την 4.11.1950 και που αποτελεί, ωστό-
σο, όχι απλώς κατευθυντήρια γραμμή, όπως η 
Διακήρυξη του ΟΗΕ, αλλά εφαρμοστέο δίκαιο 
και μάλιστα για την Ελλάδα με αυξημένη τυπι-
κή ισχύ (άρθρο 28 § 1 Συντ.).  

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 απαγορεύεται 
μεταξύ άλλων το να υποβάλλεται κανείς σε με-
ταχείριση απάνθρωπη ή εξευτελιστική, διατύ-
πωση που θεωρείται ότι οριοθετεί το σημείο 
από το οποίο και πέρα η ζωή ενός ανθρώπου 
παύει να είναι αξιοπρεπής.  

Μεταγενέστερα συναφή κείμενα, επίσης με 
ισχύ διεθνούς σύμβασης και άρα εφαρμοστέου 
δικαίου είναι, περαιτέρω, το Διεθνές Σύμφωνο 
για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, κα-
θώς και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομι-
κά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, 
που θεσπίσθηκαν από τον ΟΗΕ το 1966 και 
αποτελούν ισχύον δίκαιο (και) για την Ελλάδα 
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(αντίστοιχα, νόμοι 2462/1997 και 1532/ 
1985)198. 

124. Εξελίξεις όμως σε σχέση με το 
Kοινωνικό Κράτος παρατηρήθηκαν και στην 
Ευρώπη κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
αμέσως μετά τη λήξη του. Ετσι, στη Βρετανία 
το Κόμμα των Εργατικών υπό την ηγεσία του 
Clement Attlee εισήγαγε σημαντικές μεταρ-
ρυθμίσεις, με στόχο όχι μόνο τη διατήρηση των 
πολύ υψηλών φορολογικών συντελεστών που 
υπήρχαν εκεί από την αρχή του πολέμου, αλλά 
και την εισαγωγή ενός “κοινωνικού εισοδήμα-
τος”, σύμφωνα με την Εκθεση Beveridge 
(1942). Σε γενικότερο επίπεδο, οι ιδέες αυτές 
για αναδιανομή του πλούτου υπέρ των ασθε-
νέστερων επικράτησαν στην Ευρώπη έως τη 
δεκαετία του 1970, δηλ. περίπου για 30 χρόνια 
μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο-
πως σημειώνει ο Pierre Rosanvallon στο βιβλίο 
του «Η κοινωνία των Ισων»199, «κανένα φιλε-
λεύθερο κόμμα που υποστήριζε την οικονομία 

                                 

198. Για μια συνολικότερη επισκόπηση του Διε-
θνούς Δικαίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, των 
μηχανισμών για την παρακολούθηση του τρόπου με 
τον οποίο προστατεύονται αυτά σε επιμέρους χώρες, 
αλλά και για την αποτελεσματικότητα αυτής της προ-
στασίας των Δικαιωμάτων, βλ. Conseil de l’ Europe, Les 
Droits de l’ Homme, Strasbourg, 2000 και Emilie M. 
Hafner-Burton/ Kiyoteru Tsutsui, Human Rights in a 
Globalizing World: The Paradox of Empty Promises, 
American Journal of Sociology, vol. 110, March 2005, 
1373-1411, προσβάσιμο στο διαδίκτυο –πρβλ. συνο-
πτικά και Ευστράτ. Αλμπάνη, Παγκοσμιοποίηση, εκδ. 
Libro, 2003, σελ. 370 επ.  

199. Βλ. Pierre Rosanvallon, όπ.π., σελ. 222 επ. 
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της αγοράς δεν κατόρθωσε να ηγηθεί ενός κυ-
βερνητικού συνασπισμού στην Ευρώπη μεταξύ 
1945 και 1950 […]. Οι θεσμοί που θα εγκαθι-
δρυθούν μεταξύ 1950 και 1970 θα αποτελούν 
απλώς εξέλιξη και τελειοποίηση του “πνεύμα-
τος του 1945” και των θεσμών που συνδέονται 
με αυτό». Μάλιστα το 1961 (με αναθεώρηση 
του κειμένου το 1996) υπογράφηκε στο Τορό-
ντο, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, που 
συμπεριέλαβε βασικές αρχές του ευρωπαϊκού 
εργατικού δικαίου, με έμφαση στα δικαιώματα 
της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλειας, των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, κ.λπ. (ο Χάρ-
της επικυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 
1426/1984-βλ. σχτ. και κατωτ., § 154).  

Στον ίδιο κύκλο θεματικής εντάσσεται, εν 
μέρει, και ο μεταγενέστερος Χάρτης Θεμελιω-
δών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
δημοσιευμένος στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 18.12.2000 (C 
364/01). Iδίως στο Κεφάλαιο IV του Χάρτη, με 
τίτλο «Αλληλεγγύη», προβλέπονται, μ.ά., δια-
τάξεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων, 
την κοινωνική ασφάλεια και την προστασία 
της υγείας 4-βλ. σχτ. και κατωτ.,  154). 

125. Την ίδια αυτή μεταπολεμική περίοδο 
και παράλληλα με την εδραίωση του Κοινωνι-
κού Κράτους, εμφανίζονται σημαντικές θεωρί-
ες που επιχειρούν να συνθέσουν τις δύο κυρί-
αρχες ιδεολογίες, δηλ. αφενός τον καπιταλι-
σμό/ φιλελευθερισμό και αφετέρου τον σοσια-
λισμό. Πρόκειται για τις λεγόμενες θεωρίες της 
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μεικτής οικονομίας (mixed economy)200, με 
έμφαση στην ιδέα ότι η (ανα)διανομή του 
πλούτου και η συνακόλουθη αύξηση της κατα-
νάλωσης αγαθών συμβάλλουν στην εν γένει 
οικονομική ανάπτυξη. 

Εμβληματικά υπήρξαν στο πλαίσιο αυτών 
των ιδεών τα έργα του γάλλου Raymon Aron 
(1905-1983) και του βρετανού Andrew Shon-
field (1917-1981), καθώς και του Ξενοφώντα 
Ζολώτα (1904-2004) (ήδη από το 1944, με το 
έργο του «Δημιουργικός Σοσιαλισμός»), επίσης 
δε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, του 
βορειοαμερικανού John Κenneth Galbraith 
(1908-2006), του αυστροαμερικανού Peter 
Drucker (1909-2005) και του ουγγρο-
αμερικανού Karl Polanyi (1886-1964). 

                                 

200. Πρόκειται για πολιτικές που εντάσσονται πο-
λιτικά κυρίως στον πολιτικό χώρο του Κέντρου, με ά-
ξονες δράσης την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, τη διασφάλιση του προνοιακού συστή-
ματος, τη διαφύλαξη του ανταγωνισμού και την προ-
στασία του περιβάλλοντος, και με στόχο την παρέμ-
βαση του Κράτους για πρόληψη ή και καταπολέμηση 
οικονομικών ανισοτήτων, ακραίων καταστάσεων της 
ελεύθερης αγοράς και προβλημάτων ανεργίας ή υποα-
πασχόλησης –βλ. ενδεικτικά το λήμμα της Wikipedia 
με τίτλο: Mixed Economy: https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Mixed_economy και την πραγματεία του Ikeda Sanford, 
με τίτλο: Dynamics of the Mixed Economy: Toward a 
Theory of Interven-tionism, London: Routledge, 1997. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας «μεικτής οικονο-
μίας» θεωρείται σήμερα η οικονομία της Γερμανίας (ε-
κεί έχει διαμορφωθεί από παλαιότερα η έννοια της 
Soziale Marktwirtschaft, δηλ. της «κοινωνικής οικονομίας 
της αγοράς» βλ. https://de.wikipedia.org/ wiki/Soziale_ 
Marktwirtschaft)  
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Στη μετέπειτα εξέλιξή τους, οι προσπάθειες 
αυτές για σύνθεση των δύο ιδεολογιών έδω-
σαν σχήματα όπως ο Κοινωνικός Φιλελευθερι-
σμός, η Σοσιαλδημοκρατία (ανωτ., § 16) και ο 
«Τρίτος Δρόμος» (1998 και ελλην. έκδ. 
2010)201 του βρετανού Anthony Giddens (1938- 
          ), ο οποίος είχε απήχηση σε σημαίνοντες 
πολιτικούς εκείνης της εποχής, όπως ο Τόνυ 
Μπλερ, ο Μπιλ Κλίντον και ο Γκέρχαρντ Σραί-
ντερ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η Κοινωνι-
κή Δικαιοσύνη, ως ιδέα ευρισκόμενη μεταξύ 
καπιταλισμού και σοσιαλισμού, διαδραματίζει 
–ευλόγως- πρωτεύοντα ρόλο. 

125α. Σημαντικό στάδιο αυτής της εξέλιξης 
αποτελεί σε διεθνές επίπεδο η Διακήρυξη του 
ΟΗΕ, το 1969, για την Κοινωνική Πρόοδο και 
Ανάπτυξη (Declaration on Social Progress and 
Development), όπου η Κοινωνική Δικαιοσύνη 
θεωρείται ότι πρέπει να προωθείται παράλλη-
λα με τα Δικαιώματα του Ανθρώπου202. Ειδικό-
τερα, στο άρθρο 2 αυτής της Διακήρυξης ρητά 
επισημαίνεται ότι η «κοινωνική πρόοδος και 
ανάπτυξη πρέπει να έχουν ως θεμέλιο την αξι-
οπρέπεια και την αξία του Ανθρώπου και να 

                                 

201. Αnthony Giddens, The Third Way: The Renewal 
of Social Democracy, Cambridge: Polity Press, 1998. 

202. Πρβλ. με το ίδιο πνεύμα The Internatiοnal Fo-
rum for Social Development, Social Justice in an Open 
World. The Role of the United Nations, United Nations: 
New York, 2006, σελ. 52, μελέτη προσβάσιμη στο δια-
δίκτυο. Θεωρούνται εκεί η ανισότητα και η φτώχεια 
ότι στερούν συμπολίτες μας από στοιχειώδη Ανθρώπι-
να Δικαιώματα και ότι τους εκθέτουν σε συνθήκες α-
σθένειας, ανασφάλειας, διακρίσεων και εξευτελισμού 
της αξιοπρέπειάς τους. 
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διασφαλίζουν την προώθηση των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου και της Κοινωνικής Δικαι-
οσύνης»˙ περαιτέρω, δε, ότι απαιτείται για τον 
σκοπό αυτόν αφενός η άμεση και οριστική ε-
ξάλειψη κάθε είδους ανισότητας ή εκμετάλ-
λευσης λαών και ατόμων, καθώς και αποικιο-
κρατίας ή ρατσισμού, αφετέρου, δε, η αναγνώ-
ριση και αποτελεσματική εφαρμογή των ατο-
μικών και πολιτικών δικαιωμάτων, επίσης, δε, 
των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστι-
κών δικαιωμάτων χωρίς διάκριση.203 

Η διάταξη του Ελληνικού Συντάγματος περί 
εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης (ά. 25 § 
4) 

126. Επίσης και στην Ελλάδα, στο Σύνταγμα 
που εκπονήθηκε και ψηφίσθηκε το 1975, μετά 
την πτώση του στρατιωτικού καθεστώτος, 
υπήρξαν σημαντικές καινοτομίες που σηματο-
δότησαν νέους ορίζοντες προς την κατεύθυνση 
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Εισήχθησαν, έτσι, 
ή βελτιώθηκαν σημαντικά διατάξεις σε σχέση 
με το Κοινωνικό Κράτος (ά. 25 § 1 Συντ.), τα 
κοινωνικά δικαιώματα (ά. 16 § 4, 21, 22, 23, 24 
Συντ.)204, την προοδευτική φορολογία (ά. 4 § 5 

                                 

203. Βλ. το κείμενο αυτής της Διακήρυξης στο δια-
δίκτυο: https://www.google.com/search?sclient=psy-

ab&client=firefox-b&biw=1064&bih=689&noj=1&q= 
declaration+on+social+progress+and+development+ 

1969&oq=Declaration+on+Social+Progress+and+Devel
opment&gs_l=serp.1.1.0j0i22i30l6.83734.92119. 1.97639. 
17.9.0.0.0.0.888.1250.3-1j6-1.2.0....0...1c.1.64.serp..15.1.360. 
qpeSj0-kLaA&gfe_rd=cr&ei=6YEzV_voCNXFaOTxp7AM 

204. Τα κοινωνικά δικαιώματα θεωρούνται από 
πολλούς ως η κυριότερη έκφραση για καθιέρωση της 
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Συντ.), την άμβλυνση των κοινωνικο-οικονομι-
κών ανισοτήτων χάριν της κοινωνικής ειρήνης 
(ά. 106 § 1 Συντ.), περαιτέρω, δε, την οριοθέ-
τηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας από τις αρ-
χές της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας και της προστασίας της εθνικής οικονο-
μίας (ά. 106 § 2 Συντ. –πρβλ. και ά. 5 § 1 και 17 
§ 1 Συντ.). 

127. Ιδίως, όμως, θεμελιώδης, στο πλαίσιο 
του Ελληνικού Συντάγματος, υπήρξε η εισαγω-
γή διάταξης για την εθνική και κοινωνική αλ-
ληλεγγύη. Ειδικότερα, στο άρθρο 25 § 4 του 
Συντάγματος αυτού ορίζεται: «Το Κράτος δι-
καιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες 
την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και 
εθνικής αλληλεγγύης».  

Πρόκειται για διάταξη που έχει ως πρότυπο 
το αντίστοιχο άρθρο 2 του ιταλικού Συντάγ-
ματος 1948 και που χαιρετίσθηκε από τον τότε 

                                 

Κοινωνικής Δικαιοσύνης και για συνακόλουθη άμ-
βλυνση των ανισοτήτων που προκαλεί η κυριαρχία της 
αρχής της ελευθερίας επί της αρχής της ισότητας –βλ. 
Σωτ. Αγαπητίδη, Ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός σε ε-
θνικά και διεθνή πλαίσια, σε Πέτρου Παραρά (επιμ.), 
Φιλελευθερισμός και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Libéra-
lisme et Justice sociale, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ. 
Σάκκουλα, 1994, 257-277: 268.  

Τα κοινωνικά δικαιώματα θεωρούνται από πολλούς 
ως η κυριότερη έκφραση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, 
με την έννοια μιας άμβλυνσης των ανισοτήτων. Μια 
σύγχρονη αποκρυστάλλωση των βασικών κοινωνικών 
δικαιωμάτων στο εργασιακό πεδίο περιλαμβάνει, ό-
πως σημειώθηκε ήδη (ανωτ., σελ. 143), ο Χάρτης Θεμε-
λιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
(18.12.2000) και ιδίως το κεφάλαιο ΙV του Χάρτη με 
τίτλο «Αλληλεγγύη».  
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βουλευτή και καθηγητή Γεώργιο-Αλέξανδρο 
Μαγκάκη ότι άνοιγε «ένα μικρό παράθυρο 
προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δημο-
κρατίας»205.  

128. Βέβαια, κατά τη μετέπειτα ερμηνεία 
αυτής της διάταξης εκφράσθηκαν επιφυλάξεις 
μήπως η αναφορά αυτή στο «χρέος της αλλη-
λεγγύης» θα προσέφερε ενδεχομένως κάποιο 
έρεισμα στην άποψη ότι ο συντακτικός νομο-
θέτης καθιέρωσε την εν λόγω ρύθμιση ως «α-
ντάλλαγμα» για την αναγνώριση και προστα-
σία των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την 
Πολιτεία. Υπήρξε δηλ. ο προβληματισμός, μή-
πως αυτή η διάταξη θα μπορούσε να δώσει 
συνταγματικό έρεισμα ώστε να εγείρονται από 
το κράτος –μέσω του κοινού νομοθέτη- «αξιώ-
σεις» έναντι του ατόμου για «θυσίες που απαι-
τεί η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής 
πολιτικής».206 

                                 

205. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής επί 
των συζητήσεων του Συντάγματος του 1975, Συνεδρί-
αση της 22.4.1975, Αθήναι, 1975, σελ. 367, στήλη α’. 

206. Χαρ. Ανθόπουλος, Το πρόβλημα της λειτουργι-
κής δέσμευσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, Θεσσα-
λονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 1993, σελ. 271 επ., 289 επ. Ο 
ίδιος συγγραφέας διευκρινίζει σε άλλο σημείο των α-
ναπτύξεών του (σελ. 293), ότι «δεν μπορεί να υπάρξει, 
τουλάχιστον στα φιλελεύθερα-δημοκρατικά πολιτεύ-
ματα, στα οποία ανήκει και το δικό μας, μία εσωτερική 
δέσμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από το χρέος 
της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης». Δεν είναι 
ωστόσο εδώ σαφές, εάν κατά την άσκηση των θεμελι-
ωδών δικαιωμάτων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
εκπλήρωση του «χρέους» της αλληλεγγύης ως σκοπός 
αυτών των δικαιωμάτων, του οποίου η παραβίαση να 
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Θα πρέπει ωστόσο να γίνει, κατά τη γνώμη 
μου, αποδεκτό, ότι, ανεξάρτητα από τη δυνα-
τότητα να θεμελιωθούν τέτοιες αξιώσεις από 
την πολιτεία (και όντως έγινε αναφορά του ά. 
25§ 4 Συντ., σε συνδ. με ά. 4 § 5 Συντ., σε απο-
φάσεις Ελληνικών Δικαστηρίων σε σχέση, μ.ά., 
με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας 
που προέκυψαν κατά την περίοδο της οικονο-
μικής κρίσης207), αυτό που κυρίως σηματοδο-

                                 

συνιστά κατάχρηση κατ’ ά. 25 § 3 Συντ. (σχετικώς θα 
μπορούσε εδώ να ληφθεί υπόψη και η γνώμη του Αλ. 
Λιτζερόπουλου για την κατάχρηση δικαιώματος, όπως 
μνημονεύεται από τον εν λόγω συγγραφέα στη σημ. 
110 της σελ. 309). Ενόψει αυτών των δεδομένων, εύ-
στοχη μου φαίνεται η άποψη του Στέργιου Μήτα στη 
μελέτη του «Η αρχή της αλληλεγγύης –εν όψει και του 
άρθρου 25 παρ. 4 Συντάγματος», Εφημερίδα Διοικητι-
κού Δικαίου, 5/2013, 719-726, ιδίως σελ. 723, ότι «Θα 
ήταν πρόσφορο να αναζητηθεί το νόημα της επίμαχης 
παραγράφου [ά. 25 § 4 Συντ.] στη συστηματική του 
συνάφεια με το εν συνόλω άρθρο 25 του Συντάγματος, 
όπου η αναγνώριση της αρχής του κοινωνικού κρά-
τους στην παράγραφο 1 διατυπώνεται ως κανονιστικό 
αίτημα συνάλληλο με την πραγμάτωση της κοινωνικής 
προόδου της παραγράφου 2 και την εκπλήρωση της 
αλληλεγγύης της παραγράφου 4 (…). Η πολιτεία απο-
βλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου και 
ο πολίτης επιτελεί χρέος κοινωνικής αλληλεγγύης. Αλ-
λά και χιαστί: ο πολίτης συμβάλλει στην κοινωνική 
πρόοδο και η πολιτεία προάγει την κοινωνική αλλη-
λεγγύη. Η κοινωνική έγνοια της συντεταγμένης κοινω-
νίας έναντι των μελών της συνεξαρτάται με την εκ-
πλήρωση του κοινωνικού χρέους των πολιτών απένα-
ντι στη συντεταγμένη πολιτεία».  

207. Π.χ. ολΣτΕ 668/2012, σχετικά με τον ν. 
3845/2010 (Μνημόνιο 1), διαθέσιμη στο διαδίκτυο: 
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τεί η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και εκείνη 
για την απαγόρευση της κατάχρησης των δι-
καιωμάτων (ά. 25 § 3 Συντ.), είναι ότι τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα έχουν όριαˑ  και ότι πρέπει 
να ασκούνται σύμφωνα με τον κοινωνικο-
οικονομικό τους σκοπό, μέσα σε πνεύμα εθνι-
κής και κοινωνικής αλληλεγγύης, με άξονα δηλ. 
την αμέριστη –κατά το δυνατόν- βοήθεια από 
τους άλλους πολίτες προς τον δυσπραγούντα 
συνάνθρωπο και συμπολίτη. Οπως, μάλιστα, 
παρατηρεί ένας εκ των ιδιαιτέρως ασχοληθέ-
ντων με το θέμα συνταγματολόγων, ο Χαρ. Αν-
θόπουλος, «κοινή είναι η διαπίστωση σε όλους 
τους συγγραφείς, ότι το άρθρο 25 § 4 “μετριά-
ζει” κατά κάποιον τρόπο το φιλελεύθερο και 
ατομικιστικό περιεχόμενο των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων», ότι «εντάσσουμε τη συνταγματι-
κή αρχή της αλληλεγγύης στο σύστημα των 
περιορισμών των θεμελιωδών δικαιωμάτων» 
και, ακόμη, ότι η αρχή της αλληλεγγύης αποτε-
λεί «πρόσταγμα εκπλήρωσης των συνταγματι-
κών καθηκόντων, δηλ. […] πρόσταγμα συμμε-
τοχής του πολίτη στους αναγκαίους νομικούς 
δεσμούς “oλοκλήρωσης” που συγκρατούν [ή 

                                 

http://www.constitutionalism.gr/2316-symboylio-tis-
epikrateias-668-2012-olomeleia-mnimo/ και ΣτΕ 2287/ 
2015, σχετικά με περικοπές συντάξεων επί τη βάσει 
των ν. 4046/2012 (Μνημόνιο 2), 4051/2012 και 
4093/2012, ομοίως διαθέσιμη στο διαδίκτυο:  

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/2
1132. Βλ. επίσης και τη σχετική νομολογία δικαστηρί-
ων που παραθέτει ο Χαρ. Ανθόπουλος, όπ.π., 1993, σελ. 
314 και σημ. 120. 
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συγκροτούν] την Πολιτεία»208. Σημειώνεται ότι 
τα συνταγματικά ή θεμελιώδη καθηκοντα στα 
οποία αφορά το ά. 25 § 4 Συντ. είναι το καθή-
κον άμυνας της Πατρίδας (ά. 4 § 6 Συντ.), η υ-
ποχρέωση συνεισφοράς στα δημοσια βάρη (ά. 
4 § 5 Συντ.), η υποχρεωτική εκπαίδευση (ά. 16 
§ 3 Συντ.), η υποχρέωση παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου, επιστρά-
τευσης κ.λπ. (ά. 22 § 3 εδ. β’ Συντ.), το καθήκον 
σεβασμού στο Σύνταγμα και τους νόμους που 
συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πα-
τρίδα και τη Δημοκρατία (ά. 120 § 2 Συντ.), 
καθώς και το καθήκον αντίστασης (ά. 120 § 4 
Συντ.)209.  

Τέλος, σημαντικό είναι να τονισθεί ότι με μι-
αν άλλη παράγραφο του ιδίου άρθρου 25, δηλ. 
την § 2, δημιουργείται και υποχρέωση αλλη-
λεγγύης του ίδιου του Κράτους απέναντι στις 
κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερες τάξεις 
του πληθυσμού («αλληλεγγύη του δημοσί-
ου»)210. 

                                 

208. Ετσι ο Χαρ. Ανθόπουλος, όπ.π., 1993, αντίστοι-
χα σελ. 272, 283 και σημ. 39 και 300 επ. 

209. Βλ. Χαρ. Ανθόπουλο, σχολιασμός ά. 25 Συντ. στο 
συλλογικό έργο: Φ. Σπυρόπουλος/ Ξ. Κοντιάδης/ Χ. Αν-
θόπουλος/ Γ. Γεραπετρίτης (επιμ.), Σύνταγμα. Κατ’ άρ-
θρο ερμηνεία, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 
2017, πλαγιάρ. 80, σελ. 710. 

210. Βλ. Χαρ. Ανθόπουλο, όπ.π., 1993, σελ. 284. 



Η ιστορική και φιλοσοφική διαδρομή της (κοιν.) δικαιοσύνης 

 152 

Η΄: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ JΟΗΝ RΑWLS 

Βασικές έννοιες στη Θεωρία Δικαιοσύνης του 
Rawls 

129. Πέρα από τις ανωτέρω εξελίξεις, το 
1971 δημοσιεύεται ένα εκτενές έργο το οποίο 
δικαίως χαρακτηρίσθηκε ως το πειστικότερο 
και ισχυρότερο επιχείρημα που έχει διατυπώ-
σει έως σήμερα η αμερικανική πολιτική φιλο-
σοφία υπέρ μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη ισό-
τητα211. Πρόκειται για το βιβλίο του John Rawls 
(1924-2002) με τιτλο “A Theory of Justice”212.  

                                 

211. Mich. J. Sandel, Δικαιοσύνη, όπ.π., σελ. 234. Επί-
σης και ο H.L.A. Hart, στη βιβλιοκρισία του “Rawls on 
Liberty and its Priority”, σε: University of Chicago Law 
Review, 40: 1973, 534-555:534 (προσβάσιμο στο δια-
δίκτυο), σημειώνει ότι «κανένα βιβλίο πολιτικής φιλο-
σοφίας από τότε που διάβασα τους μεγάλους κλασι-
κούς για τέτοια θέματα δεν ανατάραξε τις σκέψεις μου 
τόσο βαθιά, όσο η Θεωρία της Δικαιοσύνης του Τζων 
Ρώουλς». Η σκέψη αυτή παρατίθεται και από τον 
Κωνστ. Α. Παπαγεωργίου στην Εισαγωγή του έργου 
του: Η πολιτική δυνατότητα της δικαιοσύνης, Αθήνα: 
Νήσος, 1994, σελ. 11.  

212. Μια πρώτη μορφή αυτής της θεωρίας ανευρί-
σκεται ήδη από το 1963 στη μελέτη του Rawls “Consti-
tutional Liberty and the Concept of Justice”, προσβάσι-
μη στο διαδίκτυο:  

https://books.google.com.cy/books? 
id=hAgoDtjNM94C&pg=PA73&lpg=PA73&dq=constitut
ional+liberty+and+the+concept+of+justice+rawls&sou
rce=bl&ots=_z7o-sbTK3&sig=N2sJNDzI4qLnyZx1Fw7 
GfEk-Qm4&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q= 
constitu-
tional%20liberty%20and%20the%20concept%20of%
20justice%20rawls&f=false 



Η ιστορική και φιλοσοφική διαδρομή της (κοιν.) δικαιοσύνης 

 153 

130. Προκειμένου να θεμελιώσει τις ιδέες 
του, ο Rawls θεωρεί ότι για θέματα δικαιοσύ-
νης και τρόπου διακυβέρνησης μιας «ευτεταγ-
μένης» (well-ordered) κοινωνίας σε βάση α-
μοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των πολιτών 
πρέπει πρωτίστως να αναζητείται η απροσω-
πόληπτη και γενικότερα ανεπηρέαστη βούλη-
ση του λαού. Πρέπει, δηλ., να αποφασίζουμε ως 
λαός εντελώς απαλλαγμένοι από τις όποιες ι-
στορικές και κοινωνικές συγκυρίες που μπο-
ρούν να επιδράσουν επάνω στην κρίση μας, 
και χωρίς ιδίως να επηρεαζόμαστε στις αντι-
λήψεις μας περί δικαιοσύνης από το εάν εμείς 
οι ίδιοι είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, μορφωμέ-
νοι ή αμόρφωτοι, ταλαντούχοι ή ατάλαντοι, 
άνδρες ή γυναίκες, νέοι ή ηλικιωμένοι, λευκοί ή 
μαύροι, κ.λπ. 

Για να φθάσουμε όμως σε αυτό το επίπεδο 
αμερόληπτης και αυτοκαθοριζόμενης κρίσης 
περί του τι είναι δίκαιο, ώστε να εξασφαλισθεί 
η κατά το δυνατόν δίκαιη μεταχείριση για ό-
λους, θα πρέπει να καλυφθούμε, όπως λέγει ο 
Rawls, από ένα πέπλο άγνοιας (veil of 
ignorance) και στη συνέχεια να διερωτηθούμε 
διαισθητικά πώς θα φτιάχναμε την κοινωνία 
μας και πώς θα διατυπώναμε ένα «κοινωνικό 
συμβόλαιο» μέσα σε μια τέτοια αρχική κατά-
σταση πραγμάτων (original position)ˑ 213 μια 

                                 

213. Για τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο J. Haber-
mas ως προς την τοποθέτηση του Rawls για την αρχι-
κή κατάσταση πραγμάτων, βλ. π.χ. Νικ. Κ. Αγγελή, Η 
θεωρία της δικαιοσύνης και οι θεμελιώδεις ελευθερίες 
κατά τον John Rawls, σε: Δικαιώματα του Ανθρώπου, 
τόμος εκτός σειράς, ΙΙ/2004, 45-162: 85 και σημ. 69. 
Σημειωτέον ότι την ιδέα μιας πρώτης αρχικής κατά-
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κατάσταση, δηλ., όπου όλοι θα ήμασταν εκ 
προοιμίου ίσοι και δεν θα είχαμε προϊδεασμούς 
για την τωρινή οικονομική και κοινωνική μας 
πραγματικότητα, ούτε και για τα τρέχοντα 
συμφέροντά μας, όπως αντίθετα θα έπρατταν 
λ.χ. οι ωφελιμιστές και οι ελευθεριστές214. 

                                 

στασης, ως αφετηρίας για τη συγκρότηση μιας δίκαιης 
και ευνομούμενης κοινωνίας, χρησιμοποίησε ήδη ο 
Πλάτων για τη μορφή της πολιτείας που οραματίσθηκε 
στους «Νόμους» του, ενώ και ο Αριστοτέλης στα «Πο-
λιτικά» του Γ’ 1280 a 15 επ., υπαινίσσεται κάτι ανάλο-
γο όταν επισημαίνει ότι οι περισσότεροι, όποτε είναι 
να κρίνουν για τον εαυτό τους είναι κακοί κριτές περί 
των οικείων, εφόσον, δε, επικαλούνται κάποιο δικαίω-
μα που έχουν για περιουσία ή ελευθερία, το επικαλού-
νται με τρόπο απόλυτο, έτσι ώστε να διεκδικούν, αντί-
στοιχα, απόλυτη ανισότητα ή απόλυτη ισότητα στις 
περιουσίες και τα αξιώματα.  

214. Για τη στάση των ελευθεριστών απέναντι στη 
θεωρία του Rawls, βλ. την κριτική του Nozick, αμέσως 
κατωτέρω (§§ 139 επ.). Ως προς τη σχέση των απόψε-
ων Rawls και ωφελιμισμού, βλ. ιδίως το διεξοδικό έργο 
του Γρηγ. Μολύβα: Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιοσύ-
νης. Rawls, Dworkin, Nozick, Sen, εκδ. Πόλις, 2004, ιδί-
ως σελ. 433 επ. Ειδικότερα ως προς τον ωφελιμισμό, ο 
Rawls, δίνοντας το προβάδισμα στην ιδέα του δικαίου 
έναντι εκείνης του αγαθού, θεωρεί ότι η δικαιοσύνη 
και όχι το αγαθό είναι αυτό που επιβάλλει κανόνες κα-
τά προτεραιότητα˙ και ότι οι κανόνες αυτοί ισχύουν, 
ανεξάρτητα από το εάν με αυτούς μεγιστοποιείται ή 
όχι το αγαθό. Αρα, κατά τον Rawls, η μεγιστοποίηση 
της ωφέλειας από την αξιοποίηση των αγαθών δεν 
μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για περιορισμούς 
στην ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Επομέ-
νως ο Rawls τίθεται έτσι αντίθετος προς μία από τις 
βασικότερες θέσεις των ωφελιμιστών –βλ. Ξεν. Ι. Πα-
παρρηγόπουλου, John Rawls. In memoriam, σε: Δι-
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131. Ο Rawls θεωρεί ότι υπό τα δεδομένα 
αυτά θα περιλαμβάνονταν σε αυτό το υποθε-
τικό κοινωνικό συμβόλαιο κατά σειρά προτε-
ραιότητας215 δύο βασικές και οικουμενικές θα 
λέγαμε, κατά το πρότυπο του Καντ216, αρχές 
δικαιοσύνης, ο οποίες αφορούν, εν τέλει, την 
ελευθερία και την ισότητα217. Οπως λέγει ειδι-

                                 

καιώματα του Ανθρώπου, τόμος εκτός σειράς, ΙΙ/2004, 
11-43: 16 επ.   

215. Τονίζεται ότι τόσο οι δύο αρχές δικαιοσύνης 
που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια, όσο και τα επιμέ-
ρους τμήματα της δεύτερης αρχής βρίσκονται μεταξύ 
τους σε σχέση αυστηρής ιεραρχικής προτεραιότητας, 
με την έννοια ότι δεν επιτρέπονται αμοιβαίες υποχω-
ρήσεις και συμβιβασμοί μεταξύ των αρχών. Π.χ., κατά 
την ερμηνεία που δίδεται σε αυτόν τον περιορισμό από 
τον Ξεν. Ι. Παπαρρηγόπουλο, όπ.π., σελ. 22, «δεν επι-
τρέπονται συμβιβασμοί στη απόλυτη ισότητα στο επί-
πεδο των θεμελιωδών δικαιωμάτων προκειμένου να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη οικονομική πρόοδος…».  

216. Τη συνάφεια αυτή της οικουμενικότητας των 
δικαιοπολιτικών παραγγελμάτων του Rawls με εκείνα 
του Kant, ώστε η ηθικοπολιτική ισχύς αυτών των πα-
ραγγελμάτων να είναι ανεξάρτητη από συγκυριακούς 
και ηθικά αυθαίρετους κοινωνικοπολιτικούς όρους, 
αναλύει διεξοδικά ο Κωνστ. Α. Παπαγεωργίου στο προ-
αναφερθέν ανωτέρω έργο του για την Πολιτική Δυνα-
τότητα της Δικαιοσύνης, σελ. 13 επ., 19 επ. 38 επ., ό-
που μάλιστα υπενθυμίζει ότι και ο ίδιος ο Rawls ανα-
φέρεται στις επιδράσεις που άσκησε ο Καντ επάνω 
στο έργο του (σελ. 39-40).  

217. Βλ. Νικ. Κ. Αγγελή, Η θεωρία της δικαιοσύνης 
και οι θεμελιώδεις ελευθερίες κατά τον John Rawls, σε: 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, τόμος εκτός σειράς, ΙΙ/ 
2004, 45-162: 98-99. 
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κότερα ο Rawls218, «πρόκειται για αρχές τις 
οποίες θα αποδέχονταν, σε μια αρχική κατά-
σταση ισότητας, ελεύθερα και έλλογα πρόσω-
πα, μεριμνώντας για την προαγωγή των συμ-
φερόντων τους, ως [αρχές] καθοριστικές των 
θεμελιωδών όρων του συνεταιρισμού τους. 
Αυτές οι αρχές πρόκειται να διέπουν κάθε πε-
ραιτέρω συμφωνία˙ προσδιορίζουν τους τύ-
πους κοινωνικής συνεργασίας στις οποίες 
μπορεί να προσχωρήσει κανείς, καθώς και 
τους τύπους διακυβέρνησης που μπορούν να 
εγκαθιδρυθούν. Αυτόν τον τρόπο θεώρησης 
των αρχών της δικαιοσύνης θα αποκαλώ δι-
καιοσύνη ως ακριβοδικία (justice as fairness)». 
Εδώ η ακριβοδικία έχει κυρίως την έννοια μιας 
δικαιοσύνης με μορφή ίσης και αμερόληπτης 
μεταχείρισης. 

Ειδικότερα, οι δύο αρχές της Δικαιοσύνης ως 
ακριβοδικίας 

132. Από τις δύο αυτές αρχές Δικαιοσύνης 
του Rawls, η πρώτη έχει σχέση με τα ατομικά 
και πολιτικά δικαιώματα (liberty principle - 
αρχή ελευθερίας, με όριο το έως πού εκτείνεται 
η ελευθερία του άλλου πολίτη) και η δεύτερη 
με τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα 
(difference principle – αρχή της διαφοράς).  

Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη αρχή, πρέπει 
να παρέχονται ίσες βασικές ελευθερίες σε ό-
λους τους πολίτες, λ.χ. ως προς τις ελευθερίες 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, του συνέρχεσθαι, 

                                 

218. Τζων Ρωλς, Θεωρία της Δικαιοσύνης, επιστ. ε-
πιμ. Ανδρέας Τάκης και συντονισμός – επίμετρο Κωνστ. 
Παπαγεωργίου, Αθήνα: εκδ. Πόλις 2001, § 3, σελ. 36. 
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της θρησκευτικής κ.λπ. συνείδησης και έκφρα-
σης, της προστασίας της προσωπικότητας, 
κ.λπ. –όχι όμως και του δικαιώματος ιδιοκτη-
σίας, που εντάσσεται στη δεύτερη αρχή. 

Εξάλλου, κατά τη δεύτερη αρχή, κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες, δηλ. ανισότητες 
στην κατανομή του πλούτου, των εισοδημά-
των, των κοινωνικών θέσεων και της εξουσίας, 
δικαιολογούνται μόνο στον βαθμό που εύλογα 
αναμένεται ότι θα λειτουργούσαν προς όφελος 
όλων και ιδίως των λιγότερο ευνοημένων με-
λών της κοινωνίας. Επομένως, με την αρχή της 
διαφοράς επιδιώκεται η μέγιστη επίτευξη 
(maximum) των πλεονεκτημάτων στη χειρό-
τερη των πιθανών περιπτώσεων (minimum), 
και, εν προκειμένω, η μέγιστη κοινωνικοοικο-
νομική ωφέλεια των ολιγότερο προνομιού-
χων219. 

Επιπλέον, ως συστατικό της δεύτερης αυτής 
αρχής θεωρείται και η «δίκαιη αρχή της απο-
ταμίευσης» γνώσεων και κεφαλαίου (just 
savings principle), που είναι σημαντική ιδίως 
για τις επόμενες γενεές. 

Η δεύτερη αυτή αρχή της δικαιοσύνης ονο-
μάζεται, όπως σημειώθηκε ανωτέρω, αρχή της 
διαφοράς (difference principle), διότι δέχεται 
διαφοροποιήσεις και ανισότητες στην κατανο-
μή του εισοδήματος, του κοινωνικού status και 
της εξουσίας μεταξύ των πολιτών με βάση τις 

                                 

219. Τζων Ρωλς, Θεωρία της Δικαιοσύνης, όπ.π., § 
26, σελ. 191 επ. Ειδικότερα γίνεται εδώ λόγος για την 
αρχή μεγιστοποίησης του ελάχιστου, δηλ., με λατινική 
απόδοση: της αρχής maximum minorum και, κατά σύν-
τμηση: maximin principle. 
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ικανότητες και τα προσόντα τους. Βασίζεται, 
δε, σε δύο ιδέες: Οτι κανείς δεν θα ήθελε να θε-
σπίσει κριτήρια υπέρ των πλουσίων (π.χ. από-
λυτη οικονομική ελευθερία) ή των ευνοημένων 
από την τύχη, αφού δεν θα ήξερε, μέσα στον 
«πέπλο άγνοιάς» του, εάν θα ήταν και ο ίδιος 
εντός του κύκλου αυτών των πλουσίων ή ευ-
νοημένων˙ και από την άλλη πλευρά, ότι ο κα-
θένας θα ήθελε να υπάρχει και μια προστασία 
για τους φτωχούς ή τους περιθωριοποιημέ-
νους, ώστε αυτοί να μη στερούνται θεμελιω-
δών αγαθών, αναγκαίων για την ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους, αφού και ο ίδιος θα 
μπορούσε, κατά τη φορά των πραγμάτων, να 
είναι μεταξύ αυτών. 

133. Επιπλέον, δεν πρέπει κατά τον Rawls 
να επιτρέπονται μεγάλες ανισοκατανομές προς 
όφελος των προνομιούχων, έστω και εάν έτσι 
προκύπτει κάποια (ελάχιστη) ωφέλεια για 
τους μη προνομιούχους, καθώς η αρχή της δι-
αφοράς πρέπει να νοηθεί ως αρχή έντονα εξι-
σωτική220. Από την άλλη όμως πλευρά, αυτή η 
προστασία στους πιο αδύναμους δεν πρέπει, 
κατά τον Rawls, να εκτείνεται τόσο, ώστε να 
αποκλείει τη δίκαιη ισότητα ευκαιριών σε ό-
λους (fair equality of opportunity) ή να περι-
στέλλει τα κίνητρα όσων θα είχαν τις ικανότη-
τες να περιληφθούν εξ αρχής ή να ανέλθουν 
μετά από προσπάθειες στον κύκλο των πλου-
σίων ή ευνοημένων.221 Με αυτό το σκεπτικό, η 

                                 

220. Ξεν. Ι. Παπαρρηγόπουλος, John Rawls, όπ.π., 
σελ. 24. 

221. Οπως παρατηρήθηκε από τον Νικ. Κ. Αγγελή 
στη μελέτη του «Η αρχή της διαφοράς σε Πλάτωνα και 



Η ιστορική και φιλοσοφική διαδρομή της (κοιν.) δικαιοσύνης 

 159 

υψηλή αμοιβή που θα μπορούσε να προβλε-
φθεί για ένα διαπρεπή ιατρό ή για ένα διευθυ-
ντικό στέλεχος εταιρίας δεν θα ερχόταν σε α-
ντίθεση με την αρχή της διαφοράς, αρκεί αυτές 
οι μισθολογικές διαφορές να βοηθούσαν στη 
γενικότερη βελτίωση των οικονομικών συνθη-
κών μιας κοινωνίας και στην οικονομική της 
ανάπτυξη, ώστε μέσα από μια μεγαλύτερη «πί-
τα» προς διανομή να υπάρχει π.χ. και καλύτερη 
ιατρική περίθαλψη στις πενέστερες αγροτικές 
περιοχές. 

134. Η καλύτερη αυτή διανομή του πλούτου 
μέσα στο πλαίσιο της Κοινωνικής Δικαιοσύνης 
θα μπορούσε κατά τον Rawls να πραγματο-
ποιηθεί με σειρά μέτρων, όπως (α) η προοδευ-
τική φορολόγηση εισοδήματος και πλούτου, 
(β) η υψηλή φορολόγηση κληρονομιών, (γ) η 
παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους, και 
(δ) η διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος 

                                 

Rawls», σε: Εμμ. Μικρογιαννάκη (επιμ.), Πλάτωνος Νό-
μοι, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (7-
8.5.2001), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 259-275: 271 
και σημ. 26, η δεύτερη αυτή αρχή της δικαιοσύνης «ε-
πιτρέπει την ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν και 
συσσωρεύουν τον πλούτο δέχονται να αφαιρείται ένα 
μέρος από τα αγαθά τους και να δίδεται σ’ αυτούς, οι 
οποίοι δεν κατόρθωσαν να αποκτήσουν τα αναγκαία 
αγαθά για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών 
τους, ένεκα διαφόρων απρόβλεπτων παραγόντων, που 
επηρέασαν αρνητικά την ζωή τους. Ετσι, με εξασφαλι-
σμένο ένα minimum θεμελιωδών οικονομικών αγαθών 
για όλους τους πολίτες, δημιουργούνται οι προϋποθέ-
σεις παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους προκειμένου να 
έχουν την δυνατότητα να επιδιώξουν και να καταλά-
βουν αξιώματα ευθύνης». 
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στους πολίτες μέσω οικογενειακών επιδομά-
των και παροχών για ασθένεια και ανεργία222. 

H σημασία των προσόντων και των δεξιοτή-
των κατά τον Rawls 

135. Βέβαια τα ανωτέρω μέτρα που προτεί-
νει o Rawls, και ιδίως το δεύτερο από αυτά πε-
ρί υψηλής φορολόγησης κληρονομιών, υπο-
κρύπτουν την ιδέα ότι δεν αρκεί, για την πρόο-
δο μιας κοινωνίας και την καθιέρωση της Κοι-
νωνικής Δικαιοσύνης, μια απλή και τυπική ισό-
τητα ευκαιριών, αφού αρκετά μέλη της κοινω-
νίας από εύπορες οικογένειες θα μπορούσαν 
έτσι εκ προοιμίου να έχουν ένα πρόσθετο συγ-
κριτικό πλεονέκτημα κατά την έναρξη της 
σταδιοδρομίας τους χάρη σε τυχαίους, συγκυ-
ριακούς παράγοντες, μη οφειλόμενους άρα 
στην προσωπική τους αξία, όπως λ.χ. η περι-
ουσία και γνωριμίες των γονέων τους (πρβλ. 
ανωτ., §§ 8-9). Γι’ αυτό και κατά τον Rawls η 
φορολόγηση των κληρονομιών θα πρέπει να 
αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο αναδιανο-
μής πλούτου, ευκαιριών και εξουσίας.  

Ωστόσο, κατά τον ίδιο συγγραφέα, ακόμη 
και η εγγενής προσωπική αξία και τα προσό-
ντα ενός πολίτη (που όμως μπορεί επίσης να 
οφείλονται σ’ ένα καλό οικογενειακό περιβάλ-
λον και στην κληρονομικότητα), η εκ φύσεως 
δηλ. κατοχή σημαντικών ικανοτήτων, είναι εν 
τέλει εξίσου προβληματική, όσο και η ιστορική 
τυχαιότητα μιας καταγωγής από πλούσια οι-
κογένεια. Και εδώ, δηλ., υπεισέρχεται ο παρά-

                                 

222. Τζων Ρωλς, Θεωρία της Δικαιοσύνης, όπ.π., § 
43, σελ. 326 επ.  
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γοντας «τυχαιότητα». «Κανένας», κατά τον 
Rawls223, «δεν αξίζει μια μεγαλύτερη φυσική 
ικανότητα, ούτε είναι άξιος μιας πιο ευνοϊκής 
θέσης εκκίνησης στην κοινωνία. Φυσικά, αυτός 
δεν είναι λόγος για να αγνοήσει κανείς και -
πολύ λιγότερο- να απαλείψει αυτές τις διακρί-
σεις. Αντίθετα, η βασική διάρθρωση μπορεί να 
διαρρυθμιστεί έτσι ώστε αυτές οι τυχαιότητες 
να λειτουργούν προς όφελος των λιγότερο τυ-
χερών». 

136. Απώτερη συνέπεια αυτής της προσέγ-
γισης του Rawls για τις αξίες και τα προσόντα 
είναι ότι κατά τον Sandel224 η υπ’ αυτή την έν-
νοια διανεμητική δικαιοσύνη «δεν στοχεύει 
στην ανταμοιβή της δεξιότητας ή της ηθικής 
αξίας. Στοχεύει αντιθέτως στην ικανοποίηση 
των νόμιμων προσδοκιών που προκύπτουν 
μετά τη θέσπιση των κανόνων του παιχνιδιού. 
Οταν οι αρχές της δικαιοσύνης θέσουν τους 
όρους της κοινωνικής συνεργασίας, τα [προ-
νομιούχα] άτομα δικαιούνται τα οφέλη που 
αποκομίζουν με βάση αυτούς τους κανόνες. 
Αλλά, αν το φορολογικό σύστημα απαιτεί να 
εκχωρήσουν μέρος του εισοδήματός τους για 
να βοηθήσουν τους μειονεκτούντες, δεν μπο-

                                 

223. Τζων Ρωλς, Θεωρία της Δικαιοσύνης, όπ.π., § 
17, σελ. 134.  

224. Mich. J. Sandel, Δικαιοσύνη, όπ.π., σελ. 228. Ω-
στόσο, ο Sandel δεν ασπάζεται τη θεωρία του Rawls, 
αλλά εντάσσεται ήδη από το 1982 στη χορεία των λε-
γόμενων «κοινοτιστών» (communitarians), στον αντί-
ποδα του φιλελευθερισμού –βλ. Κωνστ. Α. Παπαγεωρ-
γίου, Η πολιτική δυνατότητα της δικαιοσύνης, όπ.π., 
σελ. 74 επ. 
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ρούν να διαμαρτυρηθούν ότι έτσι στερούνται 
κάτι το οποίο αξίζουν ηθικά».  

Δύο μεταγενέστερες τοποθετήσεις του Rawls 

137. Πάντως ο Rawls σε επόμενο έργο του 
(Political Liberalism, 1993), ίσως για να δια-
σκεδάσει την όποια ιδέα ότι ενδεχομένως εμ-
φορείται από σοσιαλιστικές ιδέες, ξεκαθαρίζει 
ότι το ποιος έχει τον έλεγχο των μέσων παρα-
γωγής και των πλουτοπαραγωγικών πόρων 
[εάν δηλ. θα τον έχει το Κράτος ή οι ιδιώτες], 
είναι ζήτημα που πρέπει να μείνει ανοικτό, διό-
τι εκφεύγει της προβληματικής των αρχών της 
δικαιοσύνης και διότι κάθε λαός έχει δικαίωμα 
να υιοθετήσει είτε το ένα, είτε το άλλο σύστη-
μα, σύμφωνα με την παράδοση των κοινωνι-
κών του θεσμών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του και το ιστορικό του περιβάλλον225. Επίσης, 
σε ένα άλλο μεταγενέστερο έργο του (Justice 
as Fairness. A Restatement, 2001, και ελλην. 
μτφρ. 2006)226, ο Rawls αντιδιαστέλλει τη δια-
νεμητική δικαιοσύνη προς την κατανεμητική 
(allocative). Η τελευταία αφορά το πώς μπο-
ρούμε να μοιράσουμε μια δεδομένη ποσότητα 

                                 

225. Νικ. Κ. Αγγελή, Η θεωρία της δικαιοσύνης και οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες κατά τον John Rawls, σε: Δι-
καιώματα του Ανθρώπου, τόμος εκτός σειράς, ΙΙ/2004, 
45-162: 114-115, σημ. 137 & 138, και 120, σημ. 150. 
Πρβλ. John Rawls, Political Liberalism, New York: Co-
lumbia University Press, 2005, ιδίως σελ. 209 επ. 

226. Για όσα ακολουθούν, βλ. John Rawls, Η Δίκαιη 
Κοινωνία. Η Δικαιοσύνη ως Ακριβοδικία. Μια Αναδια-
τύπωση, μτφρ. Φιλ. Παιονίδης, Αθήνα: εκδ. Πόλις, 
2006, § 14, σελ. 108 επ.˙ πρβλ. και αυτόθι, § 22, σελ. 
153 επ.  
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αγαθών σε διάφορα άτομα των οποίων γνωρί-
ζουμε μεν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις 
προτιμήσεις, αλλά τα οποία δεν έχουν με κανέ-
να τρόπο συνεργασθεί για την παραγωγή αυ-
τών των αγαθών. 

138. Ο Rawls απορρίπτει ευθέως αυτή τη 
μορφή δικαιοσύνης, «ως ασύμβατη με τη βα-
σική ιδέα γύρω από την οποία οργανώνεται η 
δικαιοσύνη ως ακριβοδικία, δηλαδή την ιδέα 
ότι η κοινωνία αποτελεί ένα διαχρονικό και 
ακριβοδίκαιο σύστημα κοινωνικής συνεργασί-
ας». Ενώ όμως θα περίμενε κανείς ότι αυτή η 
τοποθέτηση περιορίζει σημαντικά την εμβέ-
λεια εφαρμογής των ιδεών του και αποκλείει 
από τη διανεμητική δικαιοσύνη κάποιες κοι-
νωνικές ομάδες που δεν εμφανίζουν διάθεση ή 
προσφορά κοινωνικής συνεργασίας, ο Rawls 
καταλήγει τελικά σε κάπως διαφοροποιημένο 
συμπέρασμα: «Το θεσμικό υπόβαθρο [ως βάση 
ορθής διανομής] πρέπει να λειτουργεί με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν παγιωμένες 
μεγάλες διαφορές ως προς τον πλούτο και την 
ιδιοκτησία, προκειμένου να διατηρείται σε ό-
λες τις γενιές η ουσιαστική αξία των πολιτικών 
ελευθεριών και η ακριβοδίκαιη ισότητα ευκαι-
ριών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω νόμων που 
ρυθμίζουν την κληροδοσία και την κληρονομία 
της ιδιοκτησίας, καθώς και με άλλες ρυθμίσεις, 
όπως οι φόροι που αποτρέπουν την υπερβολι-
κή συγκέντρωση ιδιωτικής εξουσίας».   

139. Συμπερασματικά, η θεωρία του Rawls 
αποτελεί, και κατά τη γνώμη μου, την πληρέ-
στερη έως τώρα θεωρητική προσέγγιση για το 
πρόβλημα της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Και 
τούτο διότι η θεωρία αυτή, συνδυάζει με αρμο-
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νικό και ισόρροπο τρόπο, αφενός τη διασφά-
λιση της οικονομικής ανάπτυξης και της επι-
βράβευσης όσων παράγουν αποδοτικό έργο 
υπέρ της κοινωνίας, μέσω μιας (σχετικής, έ-
στω) ισότητας ευκαιριών κατά την εκκίνηση 
της σταδιοδρομίας τους, και αφετέρου την 
προώθηση των μέτρων εκείνων, που επιτρέ-
πουν σε όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, να έχουν μια (στοιχειώδη, έ-
στω) κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών. 
Υπάρχει δηλ. μία αξιοκρατική προσέγγιση, αλ-
λά συνάμα οι ατομικές ικανότητες θεωρείται 
ότι πρέπει να αξιοποιούνται για να συμβάλ-
λουν (και) σε συλλογικούς στόχους. 

140. Η διδασκαλία του Rawls αποτελεί συ-
νακόλουθα τη «χρυσή τομή» ανάμεσα σε μιαν 
απολύτως αξιοκρατική αντίληψη, που εκπρο-
σωπείται από συγγραφείς όπως ο Nozick (βλ. 
αμέσως κατωτέρω), και σε μια προσέγγιση ε-
ξισωτικού χαρακτήρα, που αναγορεύει τις α-
νάγκες ως υπέρτατο κριτήριο κατανομής του 
κοινωνικού πλούτου, όπως η προσέγγιση αυτή 
εκπροσωπείται, π.χ., από τον Kai Nielsen.227  

Χαρακτηριστικός είναι εν προκειμένω ο ι-
σορροπημένος τρόπος με τον οποίο ο Rawls 
προσεγγίζει και επιμέρους «πρακτικά», θα έλε-
γα, ζητήματα, όπως αυτό της πολιτικής ανυ-
πακοής απέναντι σε «άδικους νόμους»: Εφό-
σον δηλ. η αδικία δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρή, 

                                 

227. Bλ. Kai Nielsen, Radical Egalitarian Justice: Justice 
as Equality, σε: Social Theory and Practice, vol. 5, No. 2, 
1979, 209-226. Πρβλ. σχτ. Western Theories of Justice, 
Internet Encyclopedia of Philosophy, σελ. 38, προσβάσιμο 
στο διαδίκτυο: http://www.iep.utm.edu/justwest/ 
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θεωρεί ότι επιβάλλεται συμμόρφωση στις α-
ποφάσεις της δημοκρατικής πλειοψηφίας με 
την οποία θεσπίσθηκε ο συγκεκριμένος νόμος. 
Εάν πάλι η αδικία έχει σοβαρές διαστάσεις, η 
πολιτική ανυπακοή είναι κατά τον Rawls επι-
τρεπτή, αλλά υπό τρεις προϋποθέσεις: (α) Οτι 
αφορά παραβιάσεις ίσων ατομικών ελευθε-
ριών ή/και ισότητας στις ευκαιρίες, (β) Οτι έ-
χουν προηγηθεί, χωρίς επιτυχία, ενέργειες για 
διόρθωση της αδικίας ενώπιον της κυβερνητι-
κής πλειοψηφίας, και (γ) Οτι εάν υπάρχουν 
περισσότερες εξίσου ισχυρές απαιτήσεις πολι-
τ#ν ή μειοψηφιών που αντιδρούν σε κάποιον 
«άδικο» νόμο, θα πρέπει οι απαιτήσεις αυτές 
να ικανοποιηθούν μόνο στο μέτρο κατά το ο-
ποίο δεν θα επέλθει διαρκής βλάβη για την 
κοινωνική τάξη228. 

Η αποδομητική κριτική του Robert Nozick στο 
έργο του Rawls 

141. Τη σοβαρότερη κριτική εναντίον των 
θέσεων του Rawls άσκησε ένας άλλος βορει-
οαμερικανός, ο Robert Nozick (1998-2002) στο 
έργο του “Anarchy, State and Utopia” (1974). 

O Nozick αντλεί τα επιχειρήματα της κριτι-
κής του από τη μεγάλη δεξαμενή του λεγόμε-
νου ελευθερισμού (libertarianism), που έχει ως 
πρωτοπόρους τον βρετανό Adam Smith (1723-
1790) με το κλασικό έργο του «The Wealth of 
Νations» (1776)229 και πολύ αργότερα, μεταξύ 

                                 

228. Βλ. J. Rawls, Θεωρία της Δικιαιοσύνης, όπ.π., § 
57 και σελ. 432 επ. Πρβλ. Western Theories of Justice, 
όπ.π., σελ. 34-35. 

229. Βέβαια, ο Adam Smith, έστω και αν έζησε σε 
προβιομηχανική εποχή, αναγνωρίζεται ως ο πρώτος 
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άλλων, τον αυστρο-αμερικανό Friedrich A. 
Hayek (1899-1992)230, τον βορειοαμερικανό 
Milton Friedman (1912-2006) και τον βρετανό 
Samuel Brittan (1933-     ).  

Στο πλαίσιο αυτής της επιχειρηματολογίας, 
ο Nozick τάσσεται ανοικτά υπέρ μιας ελεύθε-
ρης αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς άλ-
λους κοινωνικο-ηθικoύς φραγμούς πέρα από 

                                 

μεγάλος θεωρητικός του καπιταλισμού, καθώς υπο-
στήριξε ότι η παραγωγικότητα και ο πλούτος των ε-
θνών επιτυγχάνονται μόνο με την ανεμπόδιστη διε-
νέργεια του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου, χω-
ρίς κρατική παρέμβαση, αλλά με την «αυτορρύθμιση» 
της ελεύθερης αγοράς (σαν από «αόρατο χέρι») μέσω 
του ανταγωνισμού. Υπό το πρίσμα αυτό, η επιδίωξη 
του προσωπικού συμφέροντος στις συναλλαγές απε-
νοχοποιείται διότι θεωρείται, κατά τον Adam Smith, 
ως κάτι το ηθικό και θεμιτό, που προάγει το γενικό 
συμφέρον. Ωστόσο, ο ίδιος απέφυγε να υποστηρίξει 
την ακόρεστη απληστία των επιχειρηματιών (αντίθε-
τα, κάνει λόγο για εκ μέρους τους «απάνθρωπη αρπα-
κτικότητα») και, επιπλέον, δείχνει με τις αναπτύξεις 
του να ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης όλων των κοινωνικών ομάδων, προτείνο-
ντας μάλιστα την προοδευτική φορολογία και τη θέ-
σπιση κανονισμών εργασίας προς όφελος των μισθω-
τών -βλ. σχτ. το εισαγωγικό σημείωμα του Γ. Δουράκη 
στην ελληνική έκδοση του «Πλούτου των Εθνών» του 
Adam Smith από τις εκδ. «Ελληνικά Γράμματα» και την 
εφημ. «Το Βήμα» το 2010.  

230. Σημειώνεται ότι ο Hayek στο έργο του: Law, 
Legislation and Liberty, London and New York: 
Routledge Classics, 2013 (α’ έκδ. 1973), αφιερώνει ένα 
ολόκληρο κεφάλαιο (chapter 9, σελ. 226 επ.) επιτιθέ-
μενος κατά της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, την οποία, 
μεταξύ άλλων, θεωρεί ως το πρόσχημα για άσκηση εξ-
αναγκασμού στους άλλους (“…the pretext of coercing 
other men”: σελ. 230).  
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αυτούς που τίθενται λόγω ατομικών και πολι-
τικών δικαιωμάτων (άρα αμφισβητούνται ευ-
θέως κατακτήσεις του Κοινωνικού Κράτους, 
όπως ο κατώτατος μισθός, η μη ανεξέλεγκτη 
ελευθερία απολύσεων των μισθωτών, κ.λπ.). 
Ειδικότερα, ο Nozick πιστεύει ότι το Δίκαιο 
πρέπει να έχει ως δεοντολογικό προσανατο-
λισμό τον σεβασμό της ηθικής ακεραιότητας 
και της αυταξίας των ατόμων και ότι, άρα, ο 
καθένας έχει δικαίωμα να αποκτά και να μετα-
βιβάζει σε όποιον θέλει αυτά που μπορεί να 
κερδίσει μέσω της σκληρής εργασίας του και 
των δεξιοτήτων του, αρκεί βέβαια αυτή η αρ-
χική απόκτηση και η μετέπειτα αύξηση της πε-
ριουσίας του να στηρίζονται σε νόμιμους τίτ-
λους δικαιώματος και, συνεπώς, να μην είναι 
το αποτέλεσμα παράνομων πράξεων, όπως 
κλοπή, απάτη, κ.λπ. (entitlement theory)231.  

Συνακόλουθα, η αφαίρεση μέρους αυτής της 
περιουσίας από το κράτος μέσω υψηλής προο-
δευτικής φορολογίας, ώστε να υπάρξει αναδι-
ανομή του πλούτου και να ενισχυθούν, όπως 
προτείνει ο Rawls, τα ασθενέστερα τμήματα 
του πληθυσμού, αποτελεί για τον Nozick κλο-
πή αυτής της περιουσίας232, διότι συντελείται 
χωρίς την ελεύθερη θέληση και συναίνεση του 

                                 

231. Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, Ox-
ford/ Cambridge USA: Blackwell, 1974, σελ. 150 επ.  

232. Aνάλογη τοποθέτηση για το θέμα αυτό έχει και 
ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, σε σημείωμά του στην ε-
φημ. «Καθημερινή» της 10.2.2016, σελ. 11, με τίτλο: 
«Ναι, είναι ταξικό μίσος και κλοπή». Γενικότερα για 
την κριτική του Nozick στις τοποθετήσεις του Rawls, 
βλ. το προαναφερθέν έργο του Nozick: Anarchy, State 
and Utopia, ιδίως σελ. 188 επ.  
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ιδιοκτήτη της, ο οποίος έχει καταβάλει εργώ-
δεις προσπάθειες για να την αποκτήσει και ε-
πιθυμεί τώρα πλέον να την απολαύσει σύμφω-
να με τις δικές του επιλογές και όχι σύμφωνα 
με τις επιταγές ενός παρεμβατικού κράτους. 

142. Μάλιστα, η υπερβολική φορολόγηση 
των ευπόρων για λόγους αναδιανομής μπορεί 
να θεωρηθεί, κατά τον Nozick, ακόμη και ως 
υποδούλωση, σκλαβιά του προσώπου που υ-
φίσταται αυτή τη φορολόγηση, καθώς με την 
αφαίρεση έστω μέρους αυτής της περιουσίας 
ουσιαστικά ο κάτοχός της, μολονότι είναι ιδιο-
κτήτης του εαυτού του, εργάζεται αναγκαστι-
κά και χωρίς αμοιβή για το Κράτος, άρα υπό-
κειται, με κάποια έννοια, σε καταναγκαστική 
εργασία233. Επομένως, κατά τον Nozick, όχι 
απλώς είναι ανεπίτρεπτο να παρεμβαίνει κα-
νείς στις κληρονομούμενες περιουσίες μέσω 
υψηλής φορολογίας, αλλά δεν νοείται καν να 
υπάρχει γενικότερη αναδιανομή της περιουσί-
ας και του εισοδήματος των πολιτών (υπό την 
προαναφερθείσα πάντως αίρεση της νόμιμης 
απόκτησης και διατήρησής τους), καθώς κάτι 
τέτοιο ισοδυναμεί, όπως σημειώθηκε ήδη, κατ’ 
ουσίαν με κλοπή και υποδούλωση, ενώ συνε-
πάγεται, εξάλλου, περιορισμό των κινήτρων 
για αύξηση της παραγωγικότητας και του ε-
θνικού πλούτου. Αλλο, βέβαια, είναι το θέμα, 
κατά τον Nozick, εάν ο ίδιος ο κατέχων την πε-
ριουσία επιθυμεί για λόγους φιλανθρωπίας να 
βοηθήσει χρηματικά ή με άλλους τρόπους τους 
συνανθρώπους του.  

                                 

233. Robert Nozick, όπ.π., σελ. 169 επ. 
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Συμπερασματικά, σύμφωνα με αυτές τις α-
ντιλήψεις, η οικονομική ανισότητα δεν είναι 
αδικία, το δε Κράτος καλό θα ήταν, αντί να ε-
πιδιώκει την αναδιανομή του πλούτου, να αρ-
κεσθεί σε ένα ρόλο «κυνός νυκτοφύλακος», να 
ασχολείται δηλ. μόνο με την προστασία των 
πολιτών από το έγκλημα και άλλους συναφείς 
κινδύνους, τις εξωτερικές απειλές ή την αθέ-
τηση συμβάσεων. 

Κριτική αξιολόγηση των θέσεων του Nozick 

143. Οι απόψεις του Nozick έχουν αναμφί-
βολα ένα έντονο στοιχείο υπερβολής, καθώς με 
αυτές ανατρέπονται βασικές λειτουργίες ενός 
δημοκρατικού κράτους, όπως ιδίως η αρχή της 
πλειοψηφίας. Δεν είναι δυνατόν, δηλ. να ομιλεί 
κανείς για κλοπή και υποδούλωση όταν π.χ. 
μια προοδευτική φορολογία, που βέβαια δεν 
θα υπερβαίνει τα συνταγματικά όρια της ανα-
λογικότητας των εισοδημάτων και περιου-
σιών, έχει ψηφισθεί ως νόμος με δημοκρατικές 
διαδικασίες από τους εκπροσώπους του λαού, 
σύμφωνα με τις προγραμματικές (προεκλογι-
κές) δεσμεύσεις ενός κόμματος. Η συζήτηση 
περί κλοπής και δουλείας αποτελεί, επομένως, 
την έκφανση ενός συνταγματικά ανεπίτρε-
πτου ατομικισμού, που εύλογα, εφόσον πραγ-
ματωθεί, είναι πιθανό να συνεπιφέρει κοινω-
νικές αναταραχές και ανατροπές εις βάρος της 
ειρηνικής συμβίωσης των πολιτών (πρβλ. α-
νωτ., § 10), ιδίως μάλιστα κατά τη δυσχερή 
περίοδο κρίσης μετά το 2008. Ωστόσο, η κριτι-
κή αυτή ενδέχεται να έχει στοιχεία ορθότητας, 
εάν το κυβερνών κόμμα αθετεί το προεκλογικό 
του πρόγραμμα ή εάν, γενικότερα, ο τρόπος με 
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τον οποίο γίνεται η διαχείριση του δημοσίου 
χρήματος λόγω φορολογίας κ.λπ. είναι σπάτα-
λος και ανοργάνωτος, ώστε να μην καλύπτο-
νται επαρκώς οι κοινωνικές ανάγκες των πολι-
τών σε επίπεδο υγείας – κοινωνικής ασφάλι-
σης, παιδείας, δυνατοτήτων απασχόλησης, εύ-
ρυθμης λειτουργίας της διοίκησης, υποδομών 
(π.χ. κακοσυντηρημένοι δρόμοι), κ.λπ.   

144. Περαιτέρω, ένα ακόμη σημαντικό επι-
χείρημα για την αντίκρουση των θέσεων του 
Nozick είναι το ότι και οι πολίτες οφείλουν 
πολλά σε μια πολιτεία που τους έχει προσφέ-
ρει κατάλληλες συνθήκες να αναπτύξουν τις 
ικανότητές τους και να αποκτήσουν έτσι 
πλούτο, ιδίως χάρις στην παιδεία που έλαβαν 
σε δημόσια σχολεία και ανώτερα ή ανώτατα 
κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ομως, πέρα 
από αυτή τη λογική του όποιου «χρέους» έ-
χουν οι πολίτες να εκπληρώσουν απέναντι 
στην πατρίδα τους ως «ανταπόδοση» για όσα 
έχουν λάβει από αυτήν, σημαντικότερη φαίνε-
ται να είναι μία άλλη προσέγγιση, που έχει τις 
απαρχές της ιδίως στην Αρχαία Ελλάδα: Οτι ο 
άνθρωπος αποτελεί μέρος ενός κοινωνικού 
συνόλου και ότι ευτυχεί ο ίδιος μόνον όταν ευ-
τυχεί η πατρίδα του (Περικλής σε λόγο του –
βλ. Θουκ. Β’ 60). Η πατρίδα, άλλωστε, αποτε-
λεί, κατά τον Πλάτωνα (Κρίτων 51 a-b)234, το 

                                 

234. Πρβλ. Νέστορα Κουράκη, Εγκληματολογικοί 
Ορίζοντες, τ. Β’, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 
20052, σελ. 126. Αντίστοιχη γνώμη για το θέμα αυτό, 
με επίκληση μάλιστα του Πλάτωνα, διατυπώνει ο Κι-
κέρων στο έργο του De Officiis (Ι.VII, 22), τονίζοντας 
ότι δεν είμαστε γεννημένοι μόνο για τον εαυτό μας, 
αλλ’ ότι η πατρίδα μας και οι φίλοι μας διεκδικούν δι-
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πολυτιμότερο πράγμα («τιµιώτερόν -στιν ! πα−
τρίς»). Αρα, από την άποψη αυτή, η λήψη μέ-
τρων για την ενίσχυση του συνόλου των πολι-
τών και της ίδιας της πατρίδας ως οντότητας, 
ενισχύει κατ’ αντανάκλαση και τους επιμέρους 
πολίτες, ως μέλη αυτού του συνόλου και αυτής 
της οντότητας. 

145. Σημειωτέον ότι και ο ίδιος ο Nozick στο 
μεταγενέστερο έργο του “The Examined Life” 
(1989) παραδέχεται ότι ο καπιταλιστικός ε-
λευθερισμός παρουσιάζει εν τέλει σοβαρά 
προβλήματα. Επισημαίνει, δε, ότι η προσωπική 
ελευθερία του ανθρώπου μερικές φορές μπο-
ρεί να αποκτήσει την ολοκλήρωσή της μόνο 
μέσα από συλλογικές πολιτικές, ο δε πλούτος 
αξίζει κατά καιρούς να αναδιανέμεται στους 
πολλούς μέσω προοδευτικής φορολόγησης, 
ώστε να προστατεύεται έτσι η ελευθερία τους 
από πιθανή τυραννία εκ μέρους ολίγων εγωι-
στών και ισχυρών235. 

                                 

καιώματα που απορρέουν από την ύπαρξή μας (“…non 
nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria 
vindicate, partem amici”) –πρβλ. και την απόδοση στα 
ελληνικά υπό Λάμπρου Π. Οικονόμου, στο έργο με τίτ-
λο «Περί Καθηκόντων» του Μ.Τ. Κικέρωνος, Αθήνα/ 
Κομοτηνή: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ. 29. 

235. Βλ. ιδίως το διαδικτυακό κείμενο του Stephen 
Metcalf: “The Liberty Scam: Why even Robert Nozick, 
gave upon the movement he inspired”, σε: 
http://www.slate.com/articles/arts/the_dilettante/20
11/06/the_liberty_scam.single.html , κατά παραπομπή 
από την Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Robert_Nozick Πρβλ. και τη συνέντευξη που έδωσε ο 
Nozick στην Giovanna Borradori σε σχέση (και) με το 
προαναφερθέν βιβλίο του “The Examined  Life”, σε: 
Giovanna Borradori, The American Philosopher. Con-
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Θ’: ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1975 ΣΕ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Οι τάσεις για συρρίκνωση του Κοινωνικού 
Κράτους και ο ΟΗΕ 

146. Η κριτική του Nozick στο έργο τού 
Rawls συμπίπτει με μια γενικότερη αμφισβή-
τηση και συνακόλουθη υποχώρηση, κατά τη 
δεκαετία 1970, των προνοιακών πολιτικών 
που είχαν ακολουθηθεί έως τότε στον λεγόμε-
νο Δυτικό Κόσμο. Η πετρελαϊκή κρίση που ση-
μειώθηκε τον Οκτώβριο 1973, συνεπεία του 
αραβοϊσραηλινού πολέμου (καθώς και μια 
δεύτερη πετρελαϊκή κρίση αργότερα, το 1979, 
λόγω του Ιράν), επέφεραν σοβαρή ανάσχεση 
και κάμψη στην έως τότε παγκόσμια οικονομι-
κή ανάπτυξη (στασιμοπληθωρισμός), γεγονός 
το οποίο δημιούργησε γενικότερους προβλη-
ματισμούς και για τις δαπάνες που έπρεπε να 
διατίθενται πλέον για το Κοινωνικό Κράτος236.  

                                 

versations with Quine, Davidson, Putnam, Nozick, 
Danto, Rorty, Cavell, MacIntyre, and Kuhn, Chicago and 
London: The University of Chicago Press, 1994, 75 επ.  

236. Πάντως, την ίδια εκείνη εποχή και συγκεκριμέ-
να το 1974 ο στόχος του ΟΗΕ για περιορισμό της φτώ-
χειας στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν εγκαταλείπεται, 
πράγμα το οποίο καθίσταται έκδηλο σε ορισμένα ση-
μαντικά κείμενα που έγιναν τότε αποδεκτά από τη Γε-
νική Συνέλευση του ΟΗΕ και κινούνται προς αυτή την 
κατεύθυνση: (α) τον Χάρτη Οικονομικών Δικαιωμάτων 
και Υποχρεώσεων των Κρατών (Charter of Economic 
Rights and Duties of States –υπάρχει αναφορά για την 
προώθηση της διεθνούς Κοινωνικής Δικαιοσύνης ως 
αρχής που πρέπει να διέπει τις διακρατικές σχέσεις, 
στο Chapter 1, στοιχ. m), και (β) τη Διακήρυξη και (γ) 
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Επίσης, η συρρίκνωση της δύναμης των 
συνδικάτων, η ανάπτυξη δραστηριότητας πο-
λυεθνικών εταιρειών πέραν των εθνικών συ-
νόρων (λόγω της παγκοσμιοποίησης και του 
«ανοίγματος» των αγορών) και, ακόμη, η ενί-
σχυση της μεσαίας τάξης διαμόρφωσαν τότε 
ένα κλίμα που ευνοούσε κατά βάση νεοφιλε-
λεύθερες πολιτικές. Το κλίμα αυτό έγινε εντο-
νότερο μετά τις επιτυχημένες θητείες νεοφιλε-
λεύθερων ηγετών σε Βρετανία (Thatcher) και 
ΗΠΑ (Reagan) κατά τη δεκαετία 1980, αλλά 
και έπειτα από την κατάρρευση, στο τέλος αυ-
τής της δεκαετίας, των καθεστώτων του λεγό-
μενου «υπαρκτού σοσιαλισμού» στην τότε Σο-
βιετική Ενωση και τις δορυφόρους χώρες της 
στην Ευρασία.  

Το πρότυπο του νεοφιλελευθερισμού, εν-
σαρκούμενο πρωτίστως από τις ΗΠΑ, μένει 
τότε πλέον χωρίς ανταγωνισμό. Και εμπεδώνε-
ται έτσι η ιδέα ότι η ελεύθερη, χωρίς περιορι-
σμούς οικονομία της αγοράς αποτελεί μονό-
δρομο. 

Ταυτόχρονα, μέσα στο πλαίσιο της παγκο-
σμιοποίησης συντελείται βαθμιαία κατάργηση 
των εμπορικών συνόρων και των προστατευ-
τικών «τειχών» (δασμών, κ.λπ.) για το διακρα-
τικό εμπόριο τόσο στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

                                 

το Πρόγραμμα της Δράσης για την Εγκαθίδρυση μιας 
Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξης (Declaration and 
Programme of Action on the Establishment of a New 
International Economic Order) -βλ. τα σχετικά κείμενα 
στο διαδίκτυο: 

 (α) http://www.un-documents.net/ a29r3281.htm 
(β) http://www.un-documents.net/ s6r3201.htm (γ) 
http://www.un-documents.net/ s6r3202.htm 
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Ενωσης, όσο και διεθνώς, με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω ισχυροποίηση των πολυεθνικών 
εταιρειών και την επιδείνωση των συνθηκών 
στην αγορά εργασίας σε χώρες όπου οι αμοι-
βές των εργαζομένων ήταν (ακόμη) υψηλές 
(πρβλ. και ανωτ., σελ. 28). 

147. Οι εξελίξεις αυτές επέδρασαν βαθμιαία 
και επάνω στην Κοινωνική Δικαιοσύνη, της 
οποίας ο ρόλος φαίνεται να υποβαθμίζεται. 
Ωστόσο, σε επίπεδο διεθνών κειμένων του 
ΟΗΕ, η σημασία της Κοινωνικής Δικαιοσύνης 
εξακολουθεί να παραμένει ενεργή, κυρίως, με 
τη Διακήρυξη της Βιέννης (1993), τη Διακήρυ-
ξη της Κοπεγχάγης (1995) και τη Διακήρυξη 
της Χιλιετίας (2000), καθώς και με τα συναφή 
προγράμματα Δράσης τους. Συγκεκριμένα: 

Η Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της 
Βιέννης 1993 

148. Στις 25.6.1993 διοργανώθηκε από τον 
ΟΗΕ στη Βιέννη μια Διεθνής Διάσκεψη για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στη Διακήρυξη και το 
Πρόγραμμα Δράσης αυτής της Διάσκεψης (Vi-
enna Declaration and Programme of Action)237, 
ειδικότερα, δε, στην § 80 προβλέφθηκαν, όσον 
αφορά την εκπαίδευση, τα εξής:  

«Η εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
πρέπει να περιλαμβάνει [ως γνωστικό αντικεί-
μενο] την Ειρήνη, τη Δημοκρατία, την Ανάπτυ-
ξη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, όπως αυτές 
καθορίζονται σε διεθνή και τοπικά κείμενα πε-

                                 

237. Βλ. το κείμενο αυτό στο διαδίκτυο:  
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pa

ges/Vienna.aspx 
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ρί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτσι ώστε να ε-
πιτευχθεί κοινή αντίληψη και ευαισθητοποίη-
ση προς τον σκοπό ενίσχυσης μιας καθολικής 
δέσμευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». 

Η Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της 
Κοπεγχάγης 1995 

149. Περαιτέρω, η Διακήρυξη της Κοπεγχά-
γης το 1995 υπήρξε καρπός μιας παγκόσμιας 
συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για την Κοινωνική Α-
νάπτυξη (World Summit for Social Develop-
ment) και αποτελεί πράγματι την πληρέστερη 
μορφή νομικού κειμένου στο οποίο επιχειρεί-
ται, κατά τη διατύπωση του τότε Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ Μπούτρος-Μπούτρος 
Γκάλι238, η διαμόρφωση ενός νέου Κοινωνικού 
Συμβολαίου σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσα 
στο πνεύμα αλληλεγγύης των εθνών.  

Στη Διακήρυξη και στο συναφές Πρόγραμμα 
Δράσης (The Copenhagen Declaration and Pro-
gramme of Action239) τονίζεται ότι οι κοινωνίες 
πρέπει να εξαλείψουν την ακραία φτώχεια, να 
μειώσουν τη σχετική φτώχεια και να επιδιώ-
ξουν την πραγμάτωση των σκοπών της πλή-
ρους απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, 
της υγείας και της εκπαίδευσης για όλους 
(παρ. 26.b του Προγράμματος Δράσης). Επί-
σης, τονίζεται ότι η κοινωνική πρόοδος δεν ε-
πιτυγχάνεται απλώς με ελεύθερη αλληλεπί-

                                 

238. Βλ. The Internatiοnal Forum for Social Develop-
ment, Social Justice in an Open World. The Role of the 
United Nations, United Nations: New York, 2006, σελ. 
56, μελέτη προσβάσιμη στο διαδίκτυο. 

239. Βλ. τα σχετικά κείμενα στο διαδίκτυο: 
http://www.un.org/esa/socdev/wssd/text-version/ 
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δραση των δυνάμεων της αγοράς, αλλά με ά-
σκηση δημόσιας πολιτικής, ώστε να διορθώ-
νονται οι αποτυχίες της αγοράς, να διατηρείται 
η κοινωνική σταθερότητα και να προωθούνται 
μ.ά. η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη 
(παρ. 6 του Προγράμματος Δράσης). Επιπλέον, 
υπογραμμίζεται η ανάγκη προώθησης στόχων 
όπως η αναδιανομή των εισοδημάτων και της 
προσβασιμότητας στο παραγόμενο προϊόν επί 
τη βάσει των αρχών της δικαιότητας/ ισονο-
μίας (equity) και της ισότητας (equality) για 
όλους (παρ. 26.g της Διακήρυξης), η αλληλε-
ξάρτηση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δρα-
στηριότητας, καθώς και η διαρκής και λογοδο-
τούσα (accountable) διακυβέρνηση (παρ. 26.d 
και 26.n της Διακήρυξης). 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Εκθεση 
της Επιτροπής του ΟΗΕ240, στη Διακήρυξη της 
Κοπεγχάγης διαπιστώνεται μια ευτυχής σύν-
θεση του «παλαιού» με το «καινούργιο». Και 
θεωρείται ότι εναρμονίζονται έτσι η κοινωνική 
δικαιοσύνη με την οικονομική ελευθερία, η ε-
νεργή κρατική παρέμβαση στην οικονομία με 
μία πάλλουσα οικονομία της αγοράς, η σοσι-
αλδημοκρατία με τον ρυθμιζόμενο παγκόσμιο 
καπιταλισμό και η αλληλεγγύη με τον ανταγω-
νισμό.  

150. Ωστόσο, μια ατέλεια και αστοχία αυτής 
της Διακήρυξης ήταν ότι στη Δέσμευση (Com-
mitment) υπ’ αρ. 9.s καταγράφηκε όχι ένα συ-
γκεκριμένο πλαίσιο χρηματοδότησης των 
δράσεων που είχαν προβλεφθεί, αλλ’ απλώς 

                                 

240. Βλ. The Internatiοnal Forum for Social Develop-
ment, Social Justice in an Open World, όπ.π., σελ. 68-69. 
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μια γενικόλογη αναφορά για εξοικονόμηση 
ποσών. Εξάλλου, προβλέφθηκε η περαιτέρω 
παρακολούθηση εφαρμογής των προνοιών της 
Διακήρυξης μετά από 5ετία, χωρίς όμως και 
εδώ να παρατεθούν συγκεκριμένη διαδικασία 
και μηχανισμοί υλοποίησης (Δέσμευση 10.a). 
Συνακόλουθα, όταν πραγματοποιήθηκε στη 
Γενεύη τον Ιούνιο 2000 νέα διάσκεψη επί του 
θέματος, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υπάρξει 
κάποια πρόοδος στην εφαρμογή των βασικών 
συστάσεων και δεσμεύσεων της Διακήρυξης.  

Επιχειρήθηκε τότε περαιτέρω αναλυτικός 
σχολιασμός των Δεσμεύσεων και, παράλληλα, 
καταρτίσθηκε μια ενδιαφέρουσα πολιτική Δι-
ακήρυξη, σύμφωνα με την οποία «η κοινωνική 
ανάπτυξη απαιτεί όχι μόνον οικονομική δρα-
στηριότητα, αλλ’ επίσης μείωση της ανισότη-
τας στην κατανομή του πλούτου και δικαιότε-
ρη (more equitable) κατανομή των ωφελειών 
από την οικονομική ανάπτυξη εντός και μετα-
ξύ των χωρών» (παρ. 5). Στο πλαίσιο αυτό, ση-
μειώθηκε ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να διερευνη-
θούν τρόποι για την καταπολέμηση της χρήσης 
φορολογικών παραδείσων, που θεωρήθηκε ότι 
υπονομεύουν τα εθνικά φορολογικά συστήμα-
τα (παρ. 142.c). Ωστόσο, για μια ακόμη φορά οι 
εξαγγελίες υπήρξαν γενικόλογες και χωρίς συ-
γκεκριμένο πλαίσιο δράσης, με αποτέλεσμα να 
παραμείνουν απλό ευχολόγιο. 

Η Διακήρυξη της Χιλιετίας 2000 

151. Λίγο αργότερα, τον Σεπτέμβριο 2000, 
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ η λεγόμενη Διακήρυξη της Χιλιετίας (Mil-
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lennium Declaration)241, που επιχειρεί να απα-
ντήσει στο ερώτημα ως προς το ποιες είναι οι 
δίκαιες σχέσεις μεταξύ οικονομικά άνισων χω-
ρών. Ήδη στην πρώτη παράγραφο της Διακή-
ρυξης υπάρχει δέσμευση για την απελευθέρω-
ση όλης της ανθρωπότητας από τις στερήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα έξι ειδικότερες αξίες (στις ο-
ποίες όμως απουσιάζει η Κοινωνική Δικαιοσύ-
νη, αν και υπάρχει η Αλληλεγγύη) αναγορεύο-
νται σε θεμελιώδεις για τις διεθνείς σχέσεις 
στον 21ο αιώνα: Η Ελευθερία, η Ισότητα, η Αλ-
ληλεγγύη, η Ανοχή, ο Σεβασμός στη Φύση και ο 
Καταμερισμός των Ευθυνών (shared responsi-
bility).  

152. Βέβαια, στη Διακήρυξη αυτή επανα-
λαμβάνονται αρκετές θέσεις της Διακήρυξης 
της Κοπεγχάγης, όπως η ανάγκη για εκρίζωση 
της φτώχειας και για προώθηση της ανάπτυ-
ξης (section III, παρ. 11 επ.). Μάλιστα, επιχει-
ρείται ένας ακριβέστερος προσδιορισμός της 
έννοιας «ακραία φτώχεια» (θεωρείται ότι είναι 
αυτή που βιώνεται από όσους έχουν εισόδημα 
μικρότερο από ένα δολάριο την ημέρα: παρ. 
19), ενώ γίνεται εκεί και ένας υπολογισμός 
των συνανθρώπων μας ανά την υφήλιο που 
ζουν σε τέτοια κατάσταση (εκτιμήθηκε τότε 
ότι είναι περισσότεροι από ένα δισεκατομμύ-
ριο!). Ωστόσο, ο κύριος άξονας αυτής της Δια-
κήρυξης στρέφεται, από ό,τι φαίνεται, γύρω 
από την έννοια «καταμερισμός ευθυνών»: Από 

                                 

241. Βλ. το κείμενο στο διαδίκτυο: https:// 
www.google.com/search?q=united+nations+millenniu
m+declaration+2000+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&client= 
firefox-b&gfe_rd=cr&ei=2KYzV7q9HrHb8AeH8bmIAg 
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το όλο πνεύμα της Διακήρυξης και ιδίως από 
τη συγκεκριμένη έννοια συνάγεται, πιστεύω, 
ότι η Κοινωνική Δικαιοσύνη θα πρέπει να μην 
έχει πατερναλιστικό χαρακτήρα, αλλά να υλο-
ποιείται στη βάση ενός αμοιβαίου για τα κράτη 
οφέλους. Ιδίως σύμφωνα με τον 8ο Σκοπό Α-
νάπτυξης της Χιλιετίας (Eighth Millennium De-
velopment Goal), το σύστημα του παγκόσμιου 
εμπορίου και της οικονομίας θα πρέπει, να εί-
ναι «ανοικτό, βασισμένο σε κανόνες, προβλέ-
ψιμο και χωρίς διακρίσεις μεταξύ κρατών» 
(open, rule-based, predictable and non-discri-
minatory). Επομένως, κατά την ερμηνεία που 
δόθηκε σε αυτόν τον σκοπό από την προανα-
φερθείσα Εκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ242, η 
βοήθεια των ανεπτυγμένων χωρών προς τις 
αναπτυσσόμενες για εμπόριο, εξάλειψη χρεών 
και ανάπτυξη θα πρέπει να παρέχεται «όχι ως 
ηθική υποχρέωση ή επιδίωξη παγκόσμιας δι-
καιοσύνης, αλλά ως αντάλλαγμα για δίκαιη α-
νταμοιβή της προσπάθειας των αναπτυσσόμε-

                                 

242. Βλ. The Internatiοnal Forum for Social Develop-
ment, Social Justice in an Open World. The Role of the 
United Nations, United Nations: New York, 2006, σελ. 
47 επ., μελέτη προσβάσιμη στο διαδίκτυο: «The words 
“distribution”, “redistribution”, “taxation” and “trans-
fer” are carefully avoided, and the notion of solidar-
ity—one of the six values listed at the beginning of the 
Millennium Declaration—is absent from the body of 
the Declaration and from the Goals. While least devel-
oped countries are to be treated with some sort of 
positive discrimination with regard to trade, debt and 
development assistance, this does not represent a 
moral obligation or the pursuit of global justice but 
rather an exchange that entails fair compensation for 
their dedication to poverty reduction». 
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νων χωρών να μειώσουν τη φτώχεια», με βάση 
τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου και της 
οικονομίας. 

Οι εξελίξεις κατά την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης (μετά το 2008) 

153. Στα επόμενα χρόνια, λόγω της επικρά-
τησης του νεοφιλελεύθερου προτύπου και της 
παγκοσμοποιημένης αγοράς, η έννοια της Κοι-
νωνικής Δικαιοσύνης υποβαθμίσθηκε περαιτέ-
ρω και στη θέση της αναπτύχθηκε η ιδέα της 
Οικονομικής Δικαιοσύνης, βασισμένης στην 
ισότητα των ευκαιριών, τα προσόντα και την 
εργατικότητα (ανωτ., § 8). Παράλληλα, λόγω 
των εξελίξεων αυτών στις διεθνείς αγορές, πα-
ρατηρήθηκαν διεύρυνση στις ανισότητες και 
συρρίκνωση των προγραμμάτων κοινωνικής 
πρόνοιας, με αποτέλεσμα, κατά την άποψη του 
οικονομολόγου Raghuram J. Rajam στο έργο 
του Fault Lines (2011), να δημιουργηθούν έτσι 
ισχυρές πολιτικές πιέσεις για εύκολο δανεισμό, 
ώστε να συνεχισθεί η οικονομική δραστηριό-
τητα και η όποια επίπλαστη «ευμάρεια» υπήρ-
χε τότε στις κοινωνίες, έστω και αν με αυτόν 
τον τρόπο υποθηκευόταν μακροπρόθεσμα το 
μέλλον των φτωχών κυρίως νοικοκυριών. 

Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στις ΗΠΑ 
και την Ευρώπη από το 2008, αποκάλυψε σε 
Ευρώπη και ΗΠΑ το μέγεθος αυτής της αυτα-
πάτης «με δανεικά» και κλόνισε ακόμη περισ-
σότερο το οικοδόμημα του Κοινωνικού Κρά-
τους αλλά και της ίδιας της σοσιαλδημοκρατί-
ας, ως βασικής έκφρασης αυτού του Κράτους.  

Ωστόσο, η σημερινή φτωχοποίηση και εξα-
θλίωση μεγάλων ομάδων πληθυσμού καθιστά 
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και πάλι εμφανή την αναγκαιότητα για περισ-
σότερη Κοινωνική Δικαιοσύνη και για άμβλυν-
ση των συνεχώς διογκούμενων ανισοτήτων, οι 
οποίες έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν σο-
βαρά ρήγματα στη συνοχή και εύρυθμη λει-
τουργία των κοινωνιών, καταστρέφοντας τη 
μεσαία τάξη και εξωθώντας τους ψηφοφόρους 
σε ακραίες πολιτικές παρατάξεις που υπονο-
μεύουν τη δημοκρατία και εμπνέονται από τον 
ολοκληρωτισμό, τον λαϊκισμό ή και την αναρ-
χία. 

154. Σημαντικό είναι να τονισθεί εδώ ότι 
σχετική μνεία για την Κοινωνική Δικαιοσύνη 
γίνεται και στο ά. 3 της ενοποιημένης απόδο-
σης της (ισχύουσας) Συνθήκης για την Ευρω-
παϊκή Ενωση243, όπως η Συνθήκη αυτή δια-
μορφώθηκε μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθή-
κης της Λισαβόνας την 1.12.2009. Ειδικότερα, 
στο εν λόγω άρθρο, υπάρχει εν πρώτοις ανα-
φορά (στην § 3 εδ. α’) περί του ότι η Ευρωπαϊ-
κή Ενωση εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη 
της Ευρώπης με γνώμονα, μ.ά., «την κοινωνική 
οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό αντα-
γωνιστικότητας» (πρβλ. ανωτ., § 125, υποσημ. 
200), ενώ αμέσως μετά (στην § 3 εδ. β’), ση-
μειώνονται και τα εξής: «Η Ενωση καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις 
και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και 
προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών 
και την προστασία των δικαιωμάτων του παι-
διού», επίσης, δε, (στην § 3 εδ. γ’), ότι «προάγει 

                                 

243. Εγγραφο 6655/8/08 REV 8 από 30.1.2015 του 
Συμβουλίου της Ε.Ε., προσβάσιμο στο διαδίκτυο. 
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την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών με-
λών»244.  

Εξάλλου και στον προαναφερθέντα (ανωτ., § 
124) Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης245 υπάρχουν αναφορές για 
ισότητα ενώπιον του νόμου (ά. 20), απαγό-

                                 

244. Από τον συνδυασμό αυτών των διατάξεων 
προκύπτει ότι για την Ευρωπαϊκή Ενωση σημασία έχει 
κυρίως η λεγόμενη οικονομική ισότητα και δικαιοσύνη 
(πρβλ. ανωτ., § 8) και όχι τόσο ο περιορισμός των ου-
σιαστικών εμποδίων για ίσες ευκαιρίες και δικαιότερη 
κατανομή του εθνικού πλούτου, ούτε και για αποφά-
σεις υπέρ του συλλογικού ευρωπαϊκού συμφέροντος 
(προηγούνται συνήθως οι πολιτικές σταθμίσεις  με 
γνώμονα τους ψηφοφόρους της κάθε χώρας). Αλλω-
στε, το ίδιο το ά. 3 θεωρείται ότι δεν έχει κανονιστική 
ισχύ για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ούτε 
μπορεί να παράσχει αγώγιμα δικαιώματα στους ευ-
ρωπαίους πολίτες, αλλ’ ότι λειτουργεί περισσότερο ως 
ερμηνευτικό εργαλείο, μέσω του οποίου διανθίζεται με 
κοινωνικές παραμέτρους ο βασικός στόχος θεσμοποί-
ησης της εσωτερικής αγοράς –βλ. Μιχ. Κρητικός, ερμη-
νεία ά. 3 στο έργο: Βασ. Χριστιανού (επιμ.), Συνθήκη ΕΕ 
& ΣΛΕΕ. Κατ’ άρθρο ερμηνεία, Αθήνα: Νομική Βιβλιο-
θήκη, 2012, σελ. 12 επ., ιδίως πλαγιάρ. 2, 6, 7. 

 Προς την κατεύθυνση αυτή μιας προώθησης της ιδέας της 
δικαιοσύνης εν στενή εννοία («οικονομική δικαιοσύνη»), θε-
ωρώ ότι κινούνται και οι αντίστοιχες ιδέες του Amartya Sen, 
π.χ. στη μελέτη του Equality of What? (1979), όπου αντικρού-
ει έως ένα βαθμό και τον πανεπιστημιακό του διδάσκαλο 
John Rawls: http://www.ophi.org.uk/wp-content/ uploads/ 
Sen-1979_Equality-of-What.pdf   

245. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων, 8.12.2000,C 364/01. 
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ρευση διακρίσεων (ά. 21)246 και για ορισμένα 
κοινωνικά δικαιώματα, όπως οι δίκαιες και 
πρόσφορες συνθήκες εργασίας (ά. 31) και η 
κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή (ά. 
34). Ωστόσο, η αρχή του Κοινωνικού Κράτους 
φαίνεται να απουσιάζει στο κοινοτικό δίκαιο, 
τουλάχιστον σε επίπεδο νομολογίας του Δικα-
στηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων247. 

155. Βέβαια, σε εποχές κρίσης, δεν υπάρχει 
δυνατότητα ευρείας χρηματοδότησης πολιτι-
κών κοινωνικής πρόνοιας, ούτε και μπορεί μια 
τέτοια χρηματοδότηση να βοηθήσει σε έξοδο 
από την κρίση, ακόμη και όταν έχει ανταποδο-
τικό χαρακτήρα, π.χ. με ενίσχυση της απασχό-
λησης μέσω προγράμματος δημοσίων έργων, 
όπως συνέβαινε παλαιότερα με παρεμβατικές 
συνταγές τύπου Keynes. Και τούτο διότι τώρα 
οι αγορές είναι πλέον παγκοσμιοποιημένες και 
τα χρήματα που θα δοθούν στους εργαζόμε-
νους καταναλίσκονται συνήθως σε ξένα προ-
ϊόντα, άρα χωρίς να παρέχεται στήριξη στην 
εσωτερική αγορά προϊόντων και χωρίς να 
προωθείται έτσι η οικονομική ανάκαμψη της 
χώρας τους.248 Επιπλέον, επειδή οι αγορές εί-

                                 

246. Σχετικές είναι εδώ και οι δύο Οδηγίες της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης (2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ), 
που με τον ν. 3304/2005 ενσωματώθηκαν στην ελλη-
νική έννομη τάξη. 

247. Γιώργος Κατρούγκαλος, στη μελέτη του «Νομι-
κό Περιεχόμενο και εξέλιξη της αρχής της ισότητας», 
σε: του ιδίου (επιμ.), Ανισότητες και Δίκαιο, Αθήνα: Α-
λεξάνδρεια, 2014, 19-54, ιδίως σελ. 25 επ., 31, 53. 

248. Πάντως η συνταγή τύπου Keynes θα μπορούσε 
να έχει και σήμερα εφαρμογή εφόσον, κατά την άποψη 
του Joseph Stiglitz (στο έργο του: Ο θρίαμβος της α-
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ναι πλέον «ανοικτές», στην κίνηση κεφαλαίων 
και στις διακυμάνεις ισοτιμιών δεν μπορεί να 
παρεβαίνει το κράτος, όπως γινόταν παλαιό-
τερα. 

Από την άλλη πλευρά, όμως, (α) η διασφάλι-
ση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου στην ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη και στην εκπαίδευ-
ση, σε συνδυασμό με (β) την εγκαθίδρυση ενός 
κρατικού μηχανισμού αυτόνομου από πολιτι-
κές πιέσεις, πελατειακές σχέσεις ή διαφθορά, 
με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνογνωσίας 
και με την πολιτική βούληση να λειτουργεί α-
ποτελεσματικά ως προς την ενίσχυση επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών, είναι παράγοντες 
κεφαλαιώδους σημασίας που μπορούν όντως, 
παρά την οικονομική στενότητα, να οδηγή-
σουν σε κοινωνική σταθερότητα και, ακόμη, σε 
μια μεγαλύτερη ισότητα εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών για ανθρώπους με 
προσόντα. 

Εφόσον, δηλ., πληρούνται οι δύο ανωτέρω 
προϋποθέσεις, θα μπορούσε η Κοινωνική Δι-
καιοσύνη να συνεχίσει να αποτελεί πολιτικο-
κοινωνικό ιδεώδες, έστω και υπό τις αντίξοες 
συνθήκες μιας οικονομικής κρίσης, σύμφωνα 
με όσα θα αναπτυχθούν στη συνέχεια (παρ. 
164 επ.). 

                                 

πληστίας, μτφρ. Νίκος Ρούσος, Αθήνα: εκδ. Παπαδό-
πουλος, 2011, σελ. 131), ο δανεισμός του Κράτους α-
φορά χρηματοδότηση επενδύσεων, όπως στην τεχνο-
λογία, τις υποδομές και την παιδεία, δεδομένου ότι «η 
οικονομική μεγέθυνση –βραχυπρόθεσμη και μακρο-
πρόθεσμη- [σε τέτοιους τομείς] παράγει υπεραρκετά 
πρόσθετα φορολογικά έσοδα για να πληρωθούν οι ο-
φειλόμενοι τόκοι».   
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Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως σημείο «χρυσής 
τομής» στις προσεγγίσεις Αριστοτέλη και John 
Rawls 

156. Αποτιμώντας συνολικότερα τις έως 
τώρα επιμέρους φιλοσοφικές προσεγγίσεις και 
τις γενικότερες κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις 
στο θέμα της (Κοινωνικής) Δικαιοσύνης διαπι-
στώνουμε ότι η Δικαιοσύνη αυτή, λόγω της 
φύσης της ως «μέτρου» και αρμονίας σε διά-
φορα επίπεδα, βρίσκεται αντίστοιχα στο επί-
κεντρο ευρύτερων αντιπαραθέσεων, τις οποίες 
όμως επιχειρεί εκάστοτε να συζεύξει και να 
συνθέσει, κατά το γνωστό εγελειανό σχήμα 
«θέση – αντίθεση –σύνθεση».  

157. Η Κοινωνική Δικαιοσύνη βρίσκεται εν 
πρώτοις απέναντι και ανάμεσα σε θεωρίες με 
απόλυτο χαρακτήρα, όπου η έμφαση υπάρχει 
είτε στην εκπλήρωση της αρετής ως καθήκο-
ντος, όπως στις θεωρίες του Πλάτωνα και του 
Καντ, είτε στην άσκηση της ελευθερίας και των 
δικαιωμάτων με ακραίο τρόπο, ώστε αυτή να 
αποκτά εν τέλει έναν κοινωνικά ανάλγητο χα-
ρακτήρα, όπως στην προσέγγιση του Nozick. 
Ανάμεσα στους δύο αυτούς ακραίους θεωρη-
τικούς πόλους, καθηκόντων και ηθικών προ-
ταγμάτων από τη μία, και ελευθερίας και δι-
καιωμάτων από την άλλη, επιχειρείται, μέσω 
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, να εξευρεθεί η 
χρυσή εκείνη τομή, όπου επιτυγχάνεται η με-
γιστοποίηση και πλήρης αξιοποίηση των πλεο-
νεκτημάτων από τις δύο αντιπαρατιθέμενες 
προσεγγίσεις, δηλ. η από ηθικό καθήκον ενί-
σχυση των ασθενέστερων ομάδων του πληθυ-
σμού, αλλά με παράλληλη ανάπτυξη των δυνα-
τοτήτων του κάθε ανθρώπου να φθάσει, εφό-
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σον κάνει χρήση των δικαιωμάτων και ελευθε-
ριών του, σ’ ένα ικανοποιητικό επίπεδο της 
κοινωνικής κλίμακας και καταξίωσης, επίπεδο, 
δηλ., αντίστοιχο του ταλέντου και των προσό-
ντων του. 

158. Η ισορροπημένη και ρεαλιστική προ-
σέγγιση του Αριστοτέλη περί διανεμητικής δι-
καιοσύνης, σε συνδυασμό με τις αρχές που ο 
ίδιος αυτός φιλόσοφος διαμόρφωσε για το 
φυσικό δίκαιο και την επιείκεια (ανωτ., §§ 91 
επ., 98 επ., 104 επ.), θεωρώ ότι αποτελεί εν 
προκειμένω την καλύτερη αποτύπωση της ι-
δέας της Κοινωνικής Δικαιοσύνης κατά την 
αρχαιότητα και μάλιστα με στοιχεία διαχρονι-
κά, καθώς η προσέγγιση αυτή δεν συναρτάται 
με συγκεκριμένη μορφή πολιτεύματος, αλλά 
έχει ως μόνη προϋπόθεση να γίνεται η άσκηση 
της δημόσιας διοίκησης προς το κοινό συμφέ-
ρον (ανωτ., §§ 83 και 84). 

Εξάλλου, στους νεότερους χρόνους η διεισ-
δυτικότερη ανάλυση της Κοινωνικής Δικαιο-
σύνης, με έντονη την προσπάθεια για εξισορ-
ρόπηση των στοιχείων της αλληλεγγύης και 
της ακριβοδικίας, πιστεύω ότι επιχειρήθηκε 
από τον John Rawls, κυρίως μέσω των αναπτύ-
ξεών του περί αρχής της διαφοράς. Όπως επι-
σημάνθηκε ήδη (ανωτ.,§§ 132 επ.), τελικός 
στόχος αυτής της αρχής είναι η μέγιστη κοινω-
νικοοικονομική ωφέλεια των ολιγότερο προ-
νομιούχων, αλλά και η παράλληλη δημιουργία 
δίκαιης και πραγματικής ισότητας ευκαιριών 
για όλους τους πολίτες.  

Ωστόσο, η θεωρία του Rawls διατυπώθηκε 
σε μια εποχή (αρχές δεκαετίας 1970) πλήρους 
άνθησης του Κοινωνικού Κράτους και χωρίς να 
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ληφθούν υπ’ όψη οι νεότεροι κοινωνικο-
οικονομικοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει 
πλέον σε δραστικό περιορισμό του. Με άλλη 
διατύπωση, η διδασκαλία του Rawls ενέχει μια 
στατικότητα249 και της λείπει εμφανώς η δυ-
ναμική προσέγγιση, το στοιχείο δηλ. εκείνο της 
δυναμικής αρμονίας, που επιτρέπει την προ-
σαρμογή μιας ιδανικής κατάστασης, από άπο-
ψη χρόνου και τρόπου, στις μεταβαλλόμενες 
εκάστοτε συγκυρίες250. Εφόσον υπήρχε και μια 
τέτοια συγκυριακή διάσταση στην εν λόγω 
θεωρία, η εκάστοτε εφαρμογή της θα καθίστα-
το πολύ ευχερέστερη, καθώς θα ορίζονταν ε-
πακριβώς οι προϋποθέσεις για το πότε και 
πώς θα έπρεπε να αποδίδεται κατά περίπτωση 
μεγαλύτερη έμφαση είτε στο κριτήριο της α-
νάγκης (σε εποχές οικονομικής άνεσης), είτε, 
αντίθετα, στη σύμμετρη χρήση των κριτηρίων 
ανάγκης και αξίας (σε εποχές οικονομικής ύ-

                                 

249. Πράγματι, όπως ορθά παρατηρήθηκε από τους 
Lukas H. Meyer και Pranay Sanklecha στο κείμενό τους 
Philosophy of Justice: Extending Liberal Justice in 
Space and Time (σε: Clara Sabbagh/ Manfred Schmitt 
[eds.], Handbook of Social Justice Theory and Research, 
New York: Springer, 2016, 15-35: 16, κείμενο διαθέσι-
μο και στο διαδίκτυο), ο Ρώουλς καταπιάνεται μάλλον 
με μια «ιδεώδη θεωρία», παρά, π.χ. με το να εξετάσει 
πώς θα έπρεπε να οργανωθούν οι κοινωνικοί θεσμοί 
σε κοινωνίες με σοβαρή σπανιότητα πόρων.   

250. Πρβλ. και ανωτ., §§ 17-18. Για τη διάκριση με-
ταξύ στατικής και δυναμικής αρμονίας, που είχα προ-
τείνει παλαιότερα, βλ. το φιλοσοφικό μου δοκίμιο «Α-
ντιθέσεις και Αρμονία», Αθήναι: έκδ. Ελληνικής Αν-
θρωπιστικής Εταιρείας, σειρά πρώτη, αρ. 55, 1971, ι-
δίως σελ. 23 επ. 
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φεσης ή και σταδιακής εξόδου από την ύφε-
ση)251 (πρβλ. ανωτ., παρ. 17 επ.).  

Περαιτέρω, η διδασκαλία του Rawls παρου-
σιάζει προβλήματα και από δύο ακόμη πλευ-
ρές: 

Πρώτον, δεν προβλέπει συγκεκριμένους μη-
χανισμούς και τρόπους, ώστε να ενισχυθεί το 
αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών ή 
και να προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών 
και η δράση των πολιτών μέσα από ελεύθερες 
επιλογές, όπως, αντίθετα, προτείνει η προσέγ-
γιση του Amartya Sen252. Και δεύτερον, υπο-
βαθμίζει τη σημασία της αξίας των προσόντων 
και της εργασίας ως παραγόντων ηθικής δι-
καίωσης και άρα ως κινήτρου για αποδοτική 
παραγωγικότητα.  

Άλλες παράμετροι της Κοινωνικής Δικαιοσύ-
νης ως σημείου εναρμόνισης αντιμαχομένων 
προσεγγίσεων  

159. Στο ίδιο αυτό πλαίσιο και με το ίδιο 
πνεύμα προσέγγισης και σύγκλισης αντιτιθε-

                                 

251. Πράγματι, όπως ορθά παρατηρήθηκε από τους 
Lukas H. Meyer και Pranay Sanklecha στο κείμενό τους 
Philosophy of Justice: Extending Liberal Justice in 
Space and Time (σε: Clara Sabbagh/ Manfred Schmitt 
[eds.], Handbook of Social Justice Theory and Research, 
New York: Springer, 2016, 15-35: 16, κείμενο διαθέσι-
μο και στο διαδίκτυο), ο Ρώουλς καταπιάνεται μάλλον 
με μια «ιδεώδη θεωρία», παρά, π.χ. με το να εξετάσει 
πώς θα έπρεπε να οργανωθούν οι κοινωνικοί θεσμοί 
σε κοινωνίες με σοβαρή σπανιότητα πόρων.  

252. Πρβλ. Am. Sen, Equality of What? The Tanner 
Lecture on Human Values, 2010, προσβάσιμη στο δια-
δίκτυο. 
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μένων απόψεων, θα μπορούσε να αναζητήσει 
κανείς τη χρυσή τομή της Κοινωνικής Δικαιο-
σύνης ανάμεσα αφενός στην ιδεαλιστική προ-
σέγγιση του Πλάτωνα και του Καντ και αφετέ-
ρου στην ενίοτε χωρίς ηθικούς φραγμούς ω-
φελιμιστική προσέγγιση του Jeremy Bentham 
και του John Stuart Mill, ή, από μιαν άλλην ά-
ποψη, ανάμεσα στα συμφέροντα της κοινωνί-
ας και στα συμφέροντα του ατόμου, με τελική 
κατάληξη, κατά τον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουά-
ρο, τη σύγκλιση στον Κοινωνικό Ανθρωπισμό, 
ως σημείο σύμπλευσης των συμφερόντων α-
τόμου και κοινωνίας253. 

160. Aκόμη, θα ήταν νοητή η αναζήτηση αυ-
τού του σημείου ισορροπίας της Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης ανάμεσα, όπως αναφέρθηκε ήδη 
ανωτέρω (§§ 6 επ.), στις θεωρήσεις που χρη-
σιμοποιούν ως βασικό κριτήριο Δικαιοσύνης 
την αξία και σε όσες, αντίθετα, βασίζονται στο 
κριτήριο της ανάγκης. 

161. Σε συνάφεια με το προηγούμενο, η ιδέα 
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης θα μπορούσε να 
τοποθετηθεί στη χρυσή τομή ανάμεσα αφενός 
σε μιαν αντίληψη που επικεντρώνεται στην 
κατ’ αξίαν παροχή των όσων απλώς οφείλο-
νται από το άτομο ή/και την κοινωνία, και α-
φετέρου σε μιαν αντίληψη που θέτει ως πρό-
ταγμα την απροϋπόθετη προσφορά στους άλ-
λους, ανεξαρτήτως δηλ. οφειλής ή ανταπόδο-
σης, σύμφωνα με τα βασικά διδάγματα της 

                                 

253. Γεωργ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Περί του Κοινω-
νικού Ανθρωπισμού, σε: του ιδίου, Δίκαιον και Κοινω-
νική Συνείδησις, Αθήναι: εκδ. Παπαζήση, 1972, 133-
144: 141 επ. 
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Χριστιανικής Διδασκαλίας, και κατ’ αντίθεση 
προς το αξίωμα του Μωσαϊκού Νόμου 
«�φθαλµόν αντί �φθαλµο�» (πρβλ. ανωτ., § 8 
και υποσημ. 39). 

162. Περαιτέρω, θα μπορούσε η εν λόγω 
χρυσή τομή της Κοινωνικής Δικαιοσύνης να 
συσχετισθεί με τις έννοιες της ισότητας και της 
ελευθερίας, που κατά την πραγμάτωσή τους 
είναι συνήθως αντίρροπες και προϋποθέτουν 
για τη σύζευξή τους ένα στοιχείο ανθρωπισμού 
και κοινωνικής αλληλεγγύης, ή και αδελφοσύ-
νης, σύμφωνα και με το γνωστό τρίπτυχο που 
υιοθέτησε η γαλλική επανάσταση 1789 για «ε-
λευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη» (πρβλ. ανωτ., 
§§ 112-113). 

163. Τέλος, η ισορροπία της Κοινωνικής Δι-
καιοσύνης θα υπήρχε δυνατότητα να συσχετι-
σθεί και με τον τρόπο ερμηνείας των νομικών 
διατάξεων, δηλ. με την εξεύρεση της χρυσής 
τομής στο δίπολο μεταξύ, από τη μια πλευρά 
του νομικού θετικισμού, που χαρακτηρίζεται 
συνήθως από φορμαλισμό και στενή προσκόλ-
ληση στους ισχύοντες νομικούς κανόνες χάριν 
της ασφάλειας του δικαίου, και από την άλλη 
πλευρά του φυσικού δικαίου και της επιείκει-
ας, εν τέλει, δε, του «πνεύματος του νόμου» και 
της τελεολογίας του (πρβλ. Μτθ 23, 23-24), ως 
ασφαλιστικών δικλίδων για την κατοχύρωση 
της ουσιαστικής Δικαιοσύνης254.  

                                 

254. Σχετικά με το δίπολο αυτό νομικού θετικισμού 
και φυσικού δικαίου, ως των δύο βασικών εκφάνσεων 
της ιδέας της Δικαιοσύνης, βλ., π.χ., Norbert Hoerster, 
λήμμα Gerechtigkeit, σε: Axel Görlitz (Hrsg.), Handle-
xikon zur Rechtswissenschaft, τ. 1, εκδ. Rowohlt, 1974, 
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Κάποιες προτάσεις δράσης για εποχές κρίσης 

164. Εύλογα όμως τίθεται το ερώτημα ως 
προς το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε 
σχέδιο δράσης αυτή η ανάγκη για σύμμετρη 
χρήση του κριτηρίου της ανάγκης και του κρι-
τηρίου της αξίας σε εποχές κρίσης, ώστε οι 
προκλήσεις να μεταλλαχθούν σε ευκαιρίες. Σε 
προγενέστερα σημεία αυτού του έργου (ανωτ., 
§§ 17 και 158), είχα την ευκαιρία να δώσω ένα 
γενικό περίγραμμα αυτού του σχεδίου δράσης, 
επισημαίνοντας ότι εάν έχει εδραιωθεί η οικο-
νομική ανάπτυξη, αλλά λόγω συνθηκών κρίσης 
αυτή τεθεί σε κίνδυνο, απαραίτητη καθίστα-
ται, κατά τη γνώμη μου, μια προσεκτική μείξη 
των δύο πολιτικών, της (νέο)φιλελεύθερης και 
της σοσιαλιστικής. Και ότι σκοπός αυτής της 
μείξης θα ήταν να κατανεμηθεί ο κοινωνικός 
πλούτος κατά τρόπον ώστε, χωρίς σοβαρές 
παρεμβάσεις στην οικονομία μιας ανακάμ-
πτουσας αγοράς, να υπάρχει όμως παράλληλη 
ενίσχυση των ευπαθών ιδίως ομάδων του 
πληθυσμού, π.χ. με κοινωνικές παροχές μέσω 
προοδευτικής φορολογίας. Τέτοιου είδους κοι-
νωνικές παροχές θα μπορούσαν να είναι, κατά 
τα κλασικά πρότυπα του Κοινωνικού Κράτους, 
ο ανασχεδιασμός και η βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής, η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, η 

                                 

σελ. 115 επ. Εξάλλου, ως προς τη συναφή αντιπαράθε-
ση ιδεαλισμού και φορμαλισμού στο δίκαιο, που συχνά 
είναι και αντιπαράθεση μεταξύ “δέοντος” (Sollen) και 
“είναι” (Sein), πρβλ. O.A. Germann, Rechtssicherheit. 
Kritische Bemerkungen zum heutigen Strafrecht, σε: 
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 49:1935, σελ. 
257-330: 257 επ. και Franz Scholz, Die Rechts-
sicherheit, Berlin: de Gruyter, 1955, σελ. 5. 
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διαμόρφωση ευκαιριών για απασχόληση, τέ-
λος, δε, η θέσπιση ενός κατώτατου μισθού255 
και η διασφάλιση ικανοποιητικών όρων λει-
τουργίας των κρατικών υπηρεσιών υγείας, 
κοινωνικής ασφάλισης και κοινής ωφέλειας, 
μέσα σ’ ένα πλαίσιο μείωσης των κοινωνικο-
οικονομικών ανισοτήτων. Ιδέες για το πώς α-
κριβώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτό το θεσμι-
κό πλαίσιο μπορούν να αναζητηθούν στα κεί-
μενα του ΟΗΕ με τη Διακήρυξη και το Πρό-
γραμμα Δράσης της Κοπεγχάγης, ανωτ. §§ 149, 
150. Πάντως η ενίσχυση αυτών των ευπαθών 
ομάδων είναι προτιμότερο, όπως πιστεύω, να 
γίνεται με την παρεμβατική –από το κράτος- 
δημιουργία προϋποθέσεων για ανάπτυξη των 
ικανοτήτων που έχουν τα μέλη τους, της αυτο-
νομίας τους και της σύνδεσής τους με άλλους 
ανθρώπους, παρά μέσω απλής χορήγησης επι-
δομάτων, που έχουν εντελώς πρόσκαιρο χαρα-
κτήρα και που καταπολεμούν όχι τη ρίζα του 
προβλήματος, αλλ’ απλώς τα συμπτώματα. 

165. Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι όλοι αυ-
τοί οι φιλόδοξοι στόχοι δεν μπορούν να πραγ-
ματωθούν εύκολα σε εποχές κρίσης, στις ο-

                                 

255. Ισως είναι χρήσιμο εδώ να υπογραμμισθεί, ότι 
σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, ο κατώτατος μισθός 
έχει εν τέλει θετική επίδραση στις εθνικές οικονομίες –
βλ. π.χ. το σημείωμα του Μιχαήλ Μιχαήλ με τίτλο: «Ο 
κατώτατος μισθός ωφελεί, δεν βλάπτει την οικονομί-
α», στην κυπριακή εφημ. «Φιλελεύθερος» της 
4.10.2015, σελ. 11, με αναφορά και στο παράδειγμα 
της Γερμανίας. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα χορηγεί-
ται σε άτομα που διαβιώνουν υπό συνθήκες ακραίας 
φτώχειας το λεγόμενο Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύ-
ης (βλ. στο διαδίκτυο: www.keaprogram.gr). 
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ποίες η μείωση των μισθών, η αύξηση της α-
νεργίας και η εισφοροδιαφυγή επιβαρύνουν 
σοβαρά εάν όχι δραματικά τις οικονομικές δυ-
νατότητες του Κοινωνικού Κράτους. Ειδικά, 
μάλιστα, στην Ελλάδα της κρίσης, η κατάστα-
ση είναι ακόμη χειρότερη, διότι το χρέος των 
ελληνικών νοικοκυριών ανέρχεται στο 94% 
του διαθέσιμου εισοδήματός τους256, γεγονός 
το οποίο, μαζί με τον υψηλό κίνδυνο φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού (35,7% για το 
2014) 255α και την εξαιρετικά υψηλή ανεργία 
(περί το 24%)257, εξηγεί και το γιατί η Ελλάδα 

                                 

256. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας, το 2014 το διαθέσιμο εισόδημα των Ελ-
λήνων ανερχόταν στα 11.544 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα 
κάθε πολίτης χρωστούσε κατά μέσο όρο το ποσό των 
10.351 ευρώ –βλ. σχτ. δημοσίευμα της εφημ. «Καθημε-
ρινή» της 11.11.2015, σελ. 19.  

257. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2016 η συνολική 
ανεργία στην Ελλάδα έφθανε το 24,2 % (δηλ., σε αριθ-
μό επισήμως δηλωμένων ανέργων: 1.158.731 άτομα!), 
ενώ εντυπωσιακοί ήταν επίσης οι αριθμοί για ανέρ-
γους νέους ηλικίας 15-24 ετών: 51,4 %, καθώς και για 
τους μεγαλύτερης ηλικίας ανέργους 55-64 ετών: 
19,3% -βλ. την ειδησεογραφία της εφημ. «Καθημερι-
νή» της 13.5.2016, σελ. 19, με τίτλο: «Αύξηση του πο-
σοστού ανεργίας στις ηλικίες άνω των 55 ετών». Πά-
ντως, κατά νεότερα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα (δημοσιεύθηκαν στην εφημ. «Καθημε-
ρινή» της 7.7.2017, σελ. 19), η «πραγματική» ανεργία 
στην Ελλάδα εκτιμάται περί το 31,3%, με συνυπολογι-
σμό όμως σε αυτήν και τριών ακόμη κατηγοριών: (α) 
Οσων έχουν μερική απασχόληση αλλά θα ήθελαν να 
έχουν πληρες ωράριο, (β) όσων θέλουν να εργασθούν 
αλλά έχουν απογοητευθεί και δεν αναζητούν πλέον 
εργασία με τρόπο ενεργό, καθώς και (γ) όσων είναι 
«σιωπηλοί» άνεργοι και δεν ευρίσκονται σε ετοιμότη-
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βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της οικονομι-
κής δυστυχίας του Bloomberg258.  

Επιβάλλεται, επομένως, σε τέτοιες περιό-
δους κρίσης η χάραξη μιας ευρύτερης, μακρο-
πρόθεσμης στρατηγικής με διπλό στόχο: Αφε-
νός την εξασφάλιση χρημάτων προς αποφυγή 
της φτωχοποίησης και αφετέρου τον περιορι-
σμό της επίδρασης όλων εκείνων των δομικών 
παραγόντων, που υποθάλπουν την αναξιοκρα-
τία και, συνακόλουθα, περιορίζουν τις ευκαιρί-
ες για κοινωνικο-οικονομική άνοδο, μεγεθύνο-
ντας συνάμα τις κοινωνικο-οικονομικές ανισό-
τητες, όπως ιδίως συμβαίνει όταν υπάρχουν 
στην κρατική δομή πελατειακές σχέσεις και 
διαφθορά (πρβλ. ανωτ., §§ 13 και 155).  

 
Βέβαια, η διεξοδική απάντηση στο ερώτημα 

με τη διπλή αυτή διάσταση είναι ιδιαίτερα 
σύνθετη και αξίζει να συγκεκριμενοποιηθεί 
αυτοτελώς ιδίως μέσα στο ειδικότερο πλαίσιο 
της κοινωνικής πρόληψης του εγκλήματος, 
πράγμα το οποίο επιχειρείται στο επίμετρο 
αυτού του έργου (§§ 37 επ.), αμέσως μετά. Ο-
ρισμένες σκέψεις, πάντως, για το θέμα αυτό 
παρουσιάθηκαν ήδη σε κείμενό μου με τίτλο 
«Ιδέες για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων χωρίς νέους φόρους», που δημοσιεύ-

                                 

τα να αναλάβουν εργασία εντός δύο εβδομάδων, όπως 
συνήθως απαιτείται στατιστικά.  

258. Βλ. σχτ. δημοσίευμα της εφημ. «Καθημερινή» 
της 5.2.2016, σελ. 23. Κατά νεότερα στοιχεία της ίδιας 
εφημερίδας (11.7.2017, σελ. 24), η Ελλάδα κατατασ-
σόταν το 2017 στην 4η θέση του δείκτη «οικονομικής 
δυστυχίας» του Οίκου Bloomberg, με πρώτη τη Βενε-
ζουέλα.  
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θηκε στο περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 19, φθινό-
πωρο 2016, σελ. 40-42.  
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 
 
 

Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως νέος στόχος 
της Αντεγκληματικής Πολιτικής, πέρα από 

την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη. 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις1 

 
 
Εισαγωγική Περίληψη: H Κοινωνική Δικαιο-

σύνη αποτελεί, κατά τον συγγραφέα, τη σύγ-
χρονη μεγάλη πρόκληση στον χώρο της Αντε-
                                 

1. Η τεκμηρίωση αυτής της μελέτης στηρίζεται, ως 
προς το πρώτο μέρος της, στις έρευνές μου για την 
προετοιμασία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Ποινικό 
Δίκαιο και Κοινωνική Δικαιοσύνη», που διδάσκω στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από τον Οκτώβριο 2014. 
Καρπός των παραδόσεων αυτών υπήρξε το προηγηθέν 
κείμενο του παρόντος έργου μου, καθώς και η επεξερ-
γασία, για το γνωστικό αυτό αντικείμενο, ενός Οδηγού 
Μελέτης, 62 σελίδων, που έχει αναρτηθεί στον σχετικό 
ιστότοπο (moodle/courses) των μαθημάτων του Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας. Επίσης, στο δεύτερο μέρος 
της μελέτης αξιοποιήθηκε ερευνητικό υλικό από τα έρ-
γα μου «Ποινική Καταστολή» (20095), «Δίκαιο Παρα-
βατικών Ανηλίκων» (20122) και «Εγκληματολογικοί 
Ορίζοντες» (20052).  

Οι περισσότερες υποσημειώσεις αυτής της εργασίας 
είναι σκοπίμως διεξοδικές, ώστε να τεκμηριώνουν το 
κυρίως κείμενο, αλλά χωρίς ο αναγνώστης να επιβα-
ρύνεται σε αυτό με λεπτομέρειες που θα μπορούσαν 
να διασπάσουν την προσοχή του από τον ειρμό των 
βασικών ιδεών.   
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γκληματικής Πολιτικής. Εχοντας ως βασικούς 
πυλώνες τις έννοιες και τις αρχές της κοινωνι-
κής αλληλεγγύης και της αξιοκρατικής ακριβο-
δικίας, η Κοινωνική Δικαιοσύνη επιτελεί αντί-
στοιχα ένα διττό έργο, δηλ. να δημουργεί προϋ-
ποθέσεις: (α) για την ενίσχυση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων που θεωρούνται απαραίτητα 
προς αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών μέσα σ’ 
ένα σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος και, (β) για τη 
διασφάλιση των ευκαιριών εκείνων, που είναι 
αναγκαίες προς ανάδειξη και επιτυχή σταδιο-
δρομία όσων έχουν ικανότητες και δεξιότητες 
για κάτι τέτοιο. Με αυτό το περιεχόμενο και αυ-
τή τη λειτουργία, η Κοινωνική Δικαιοσύνη μπο-
ρεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ως μο-
ντέλο Αντεγκληματικής Πολιτικής, επιπρόσθετα 
αλλά και  καθ’ υπέρβαση της Αποκαταστατικής 
ή Επανορθωτικής Δικαιοσύνης.  

Ειδικότερα, το μοντέλο αυτό μπορεί να τύχει 
εφαρμογής στα τρία επίπεδα της Ποινικής Κα-
ταστολής, δηλ. το νομοθετικό, το δικαστικό και 
το σωφρονιστικό, ιδίως μάλιστα σε σχέση με τα 
οικονομικά εγκλήματα. Επίσης, μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό και στον τομέα της 
Κοινωνικής Πρόληψης, δηλ. με αντικείμενο την 
πρόληψη της παραβατικότητας μέσω βελτίω-
σης των κοινωνικών συνθηκών. Το τελευταίο 
αυτό, μπορεί, κατά τον συγγραφέα, να επιτευ-
χθεί προς δύο κατευθύνσεις, με άξονα και εδώ 
τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και της 
αξιοκρατικής ισότητας, έτσι ώστε να περιορι-
σθούν κατά το δυνατόν εγκληματικές συμπερι-
φορές που σχετίζονται αντίστοιχα με ενέργειες 
κατά της περιουσίας ή με ανομικές καταστάσεις 
πολιτικής ανυπακοής κ.λπ. 
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Ι. Εννοια και αναγκαιότητα της Κοινωνι-
κής Δικαιοσύνης σε εποχές κρίσης 

1. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες υπό τις 
οποίες διαβιώνουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι 
μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 
2008 δημιουργούν νέες προκλήσεις και επι-
βάλλουν την αναζήτηση νέων μεθόδων προς 
αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων. Μια 
πρόσφορη απάντηση στις σύγχρονες αυτές 
προκλήσεις, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, 
φαίνεται να αποτελεί η επιλογή για περισσό-
τερη κοινωνική αλληλεγγύη στις ανθρώπινες 
σχέσεις, αλλά και για μεγαλύτερη αξιοκρατική 
«ακριβοδικία» σε καταστάσεις που περιορί-
ζουν τις ίσες ευκαιρίες.  

Η συμβολή της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
στην αντεγκληματική πολιτική 

2. Εως τώρα, στο πεδίο της αντεγκληματικής 
πολιτικής η νεότερη τάση είχε προπάντων τη 
μορφή μιας συμφιλιωτικής διευθέτησης συ-
γκρούσεων. Βασικό φορέα αυτής της τάσης 
αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, η λεγόμενη ε-
πανορθωτική ή αποκαταστατική δικαιοσύνης, 
με έμφαση στην αντιμετώπιση των αναγκών 
του θύματος μιας εγκληματικής ενέργειας και 
στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
δράστη και θύματος.  Σε πρακτικό επίπεδο, το 
τρίπτυχο αυτής της τάσης συμπυκνώνεται 
στην ανάληψη από τον δράστη της ευθύνης 
για την αξιόποινη  συμπεριφορά του, στην έκ-
φραση της συγγνώμης του προς το θύμα, κα-
θώς και στην προσπάθειά του για αποκατά-
σταση της αρχικής μορφής των πραγμάτων, 
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π.χ. μέσω αποζημίωσης προς το θύμα2. Πρόκει-
ται βεβαίως για μια προσέγγιση που έδωσε 
καινούργια ώθηση στην απεξάρτηση του ποι-
νικού δικαίου από τον σφιχτό εναγκαλισμό 
του με την κρατική εξουσία και με τον λεγόμε-
νο «ποινικό κολασμό» (jus puniendi). Επίσης, η 
τάση αυτή ξαναέφερε στο προσκήνιο τη σημα-
σία του θύματος ως καθοριστικού παράγοντα 
σε διενέξεις με ποινικό χαρακτήρα, αλλά και 
της κοινότητας ως ενεργού παράγοντα για ε-
πίλυση των διαφορών μεταξύ των μελών της, 
π.χ. μέσω της διαμεσολάβησης3. Ηδη, οι ιδέες 
αυτές έχουν διεισδύσει και στη νομοθεσία, 
όπως συνέβη π.χ. από το 2003 με το ελληνικό 
Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων, όπου ρητά προβλέ-
πονται στο ά. 122 περ. ε’ και στ’ ΠΚ  ως ανα-
μορφωτικά μέτρα αφενός «η συνδιαλλαγή με-
ταξύ ανήλικου δράστη και θύματος για έκ-

                                 

2. Ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά της αποκατα-
στατικής ή επανορθωτικής δικαιοσύνης βλ. π.χ. Theo 
Gavrielides, Restorative justice theory and practice: ad-
dressing the discrepancy, Helsinki: Heuni, 2007, ιδίως 
σελ. 139 επ. και Piers Worth, Theo Gavrielides et al., The 
Psychology of Restorative Justice: Creating the Inner 
and Outer Space for Change – An Observation of Re-
storative Justice Meetings, στη συλλογική έκδοση: Theo 
Gavrielides (ed.), The Psychology of Restorative Justice. 
Managing the Power Within, Surrey (UK)/ Burlington 
(USA), 2015, 203-226: 204  –πρβλ. Νέστορα Κουράκη, 
Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αθήνα/ Κομοτηνή: 
εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 20122, σελ. 517 και σημ. 32. 

3. Πρβλ. Giovanni Angelo Lodigiani, Alla scoperta 
della giustizia riparativa. Un’ indagine multidiscipli-
nare, στη συλλογική έκδοση: Grazia Mannozzi/ Gio-
vanni Angelo Lodigiani (a cura), Giustizia riparativa, 
Bologna: Mulino, 2015, 13-29, ιδίως σελ. 21 επ..  
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φραση συγγνώμης και εν γένει εξώδικη διευ-
θέτηση των συνεπειών της πράξης» και αφε-
τέρου «η αποζημίωση του θύματος». Επομέ-
νως, η τάση για αποκαταστατική δικαιοσύνη, 
που ανάγει τις απαρχές της, ακόμη και το όνο-
μά της, στον Αριστοτέλη4, έχει ήδη ανοίξει νέ-
ους ορίζοντες στην αντεγκληματική πολιτική 
και στις ποινικές επιστήμες γενικότερα. 

Η τάση για «δίκαιη ανταπόδοση» και η αρχή της 
αναλογικότητας 

3. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια διαμορ-
φώθηκε στην αντεγκληματική πολιτική και 
κυρίως στο πεδίο της επιμέτρησης και επιβο-
λής ποινών (sentencing) μία ακόμη σημαντική 

                                 

4. Σκοπός της αποκαταστατικής ή επανορθωτικής 
δικαιοσύνης (Justitia commutativa ή correctiva)  κατά 
τον Αριστοτέλη στα «Ηθικά Νικομάχειά» του (E’ 6, 
1130 b 38 επ.) είναι η επανόρθωση και αποκατάσταση 
της ζημίας που προκαλείται είτε στο πλαίσιο εκούσιας 
σχέσης μεταξύ ελευθέρως συναλλασσομένων, π.χ. σε 
αγοραπωλησία, από τους οποίους ο ένας έχει λάβει, 
μεγαλύτερης αξίας ή περισσότερα του δέοντος αγαθά 
και πρέπει να επιστρέψει τη διαφορά, είτε και εξ α-
φορμής μιας ακούσιας σχέσης μεταξύ δράστη και θύ-
ματος, π.χ. κλοπής, για την οποία ο δράστης πρέπει και 
εδώ να προβεί σε επανόρθωση της ζημίας του άλλου. 
Κατά την αποκατάσταση αυτής της αρχικής ισότητας 
κέρδους και ζημίας από αυτόν που απονέμει δικαιοσύ-
νη (δικαστή ή διαιτητή), δεν ενδιαφέρουν οι προσωπι-
κές ιδιότητες των εμπλεκομένων στην υπόθεση, εάν 
π.χ. ένας «καλός» άνθρωπος έκλεψε κάποιον «κακό» ή 
το αντίστροφο, ούτε ενδιαφέρει η τιμώρηση και επι-
βολή ποινής, π.χ. στον δράστη μιας κλοπής, αλλ’ απλώς 
η αστική αποκατάσταση της ζημίας του θύματος, 
σύμφωνα με μια λογική αριθμητικής ισότητας και α-
ναλογίας μεταξύ ζημίας και κέρδους.  
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τάση. Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων αυ-
τής της τάσης βρίσκεται η αρχή της αναλογι-
κότητας, με την έννοια ότι η κύρωση ή άλλη 
κοινωνική αντίδραση που προκαλείται από μια 
αξιόποινη πράξη πρέπει να είναι ανάλογη και 
πρόσφορη με την εν λόγω πράξη. Η εστίαση 
στη βαρύτητα της αξιόποινης πράξης και στον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του δράστη ως κα-
τηγορούμενου ή/ και κρατούμενου θεωρού-
νται ότι αποτελούν τα βασικά γνωρίσματα αυ-
τής της τάσης, που είναι γνωστή ως «δίκαιη 
ανταπόδοση»5 (just deserts)6 και που λειτουρ-
γεί συμπληρωματικά, σε επίπεδο απονομής της 
δικαιοσύνης, προς την τάση της αποκαταστα-
τικής δικαιοσύνης. 

                                 

5. Και η «δίκαιη ανταπόδοση», όπως και η αρχή της 
αναλογικότητας, φαίνεται ότι έχει τις απαρχές της στο 
προαναφερθέν έργο «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστο-
τέλη, όπου το ίδιο το δίκαιο θεωρείται ως μορφή ανα-
λογίας: «τό γάρ �νάλογον µέσον τό δε δίκαιον 
�νάλογον» (Ηθικ. Νικομ. Ε’ 6, 1131 b 14-15). Για την 
ανταπόδοση κατ’ Αριστοτέλη βλ. και «Ηθικά Νικομά-
χεια», Ε’ 8, 1132 b 39 επ. 

 Διευκρινίζεται, πάντως, ότι ο Αριστοτέλης στο αμ-
φισβητούμενο έργο του «Ηθικά Μεγάλα» (1194 a 30 
επ.) απορρίπτει την έννοια της ανταπόδοσης όπως την 
αντιλαμβάνονταν οι προγενέστεροί του πυθαγόρειοι 
ως δίκαιο του αντιπεπονθότος (jus talionis), δηλ. να 
παθαίνει κανείς το ίδιο με αυτό που έκανε στους άλ-
λους, και αποφαίνεται ότι δεν είναι δίκαιο, εάν κάποιος 
βγάλει το μάτι του άλλου, να του βγάλουν μόνο το μά-
τι, αλλά να υποφέρει περισσότερο, εάν είναι να τηρη-
θεί έτσι η αναλογία.    

6. Πρβλ. Andrew von Hirsch/ Andrew Ashworth, Pro-
portionate Sentencing. Exploring the Principles, Ox-
ford: Oxford University Press, 2005, ιδίως σελ. 131 επ.  
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Η ανάγκη για περισσότερη αλληλεγγύη και ακρι-
βοδικία στην εποχή μας 

4. Ωστόσο, και οι δύο αυτές τάσεις έχουν ένα 
στοιχείο απλής αποκατάστασης της αρχικής 
μορφής των πραγμάτων μέσα σ’ ένα πνεύμα 
αριστοτέλειας «αριθμητικής» ισότητας και α-
ναλογίας μεταξύ ζημίας και της μορφής επα-
νόρθωσής της7. Αντίθετα, δεν λαμβάνονται υπ’ 
όψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις και τα χαρακτη-
ριστικά του δράστη, που τον ώθησαν στην α-
ξιόποινη συμπεριφορά, εκτός βέβαια από κά-
ποιες γενικές, παραδοσιακές εκτιμήσεις για 
την ικανότητά του προς καταλογισμό και τον 
βαθμό της υπαιτιότητάς του.  

Συνακόλουθα, ιδιότητες όπως η κακή οικο-
νομική κατάσταση του δράστη και η συνακό-
λουθη εξώθησή του στην τέλεση αξιόποινων 
πράξεων δεν φαίνονται να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην ποινική του μεταχείριση, 
έστω και αν κάτι τέτοιο θα συντελούσε ακόμη 
και στην εξάλειψη ή έστω στον περιορισμό 
των παραγόντων που οδηγούν κάποιον στο 
έγκλημα. Απαιτείται, λοιπόν, στην παρούσα 
χρονική περίοδο μιας κρίσης σε πολλαπλά επί-
πεδα, κάτι περισσότερο από μια απλή συμφι-
λίωση δράστη και θύματος. Υπάρχει ανάγκη, 
δηλ., να επεκταθεί αυτό το πνεύμα της συμφι-
λίωσης και της αλληλεγγύης, πέρα από το δί-
πολο δράστη-θύματος, και σε όλους εκείνους 
τους συνανθρώπους μας οι οποίοι, βιώνοντας 

                                 

7. Π.χ. εάν α (κέρδος) = 7 και β (ζημία) = 3, τότε το 
δίκαιο αποτέλεσμα, στο πλαίσιο της αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης είναι το γ (επανόρθωση), που ισοδυναμεί 
με 5 [7+3 δια 2 = 5).  
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δύσκολες στιγμές ενδέχεται, μέσα στην ανέ-
χεια και την απόγνωσή τους να διαβούν το κα-
τώφλι της παραβατικότητας. Το ίδιο όμως εν-
διαφέρον αξίζει να επιδειχθεί και προς τα θύ-
ματα αυτής της παραβατικότητας, ιδίως εάν 
πρόκειται για άτομα με υψηλό βαθμό θυματο-
ποίησης. Επομένως, απαιτείται, ειδικά στις δύ-
σκολες εποχές που διανύουμε, μια νέα μορφή 
δικαιοσύνης που θα συμπληρώνει αυτό το κε-
νό και θα έχει ως πρώτη ύλη τις δύο θεμελιώ-
δεις έννοιες που αναφέρθηκαν ήδη στην αρχή 
αυτής της μελέτης, δηλ. την αλληλεγγύη και 
την ακριβοδικία.  

5. Καρπός της ένωσης που προκύπτει από 
αυτές τις δύο έννοιες στον χώρο της Δικαιοσύ-
νης8 είναι η Κοινωνική Δικαιοσύνη9, η οποία 

                                 

8. Κατά τον κλασικό ορισμό του ρωμαίου νομοδιδα-
σκάλου Ουλπιανού, που έχει τις απαρχές του σε αντί-
στοιχο ορισμό του Ελληνα ποιητή Σιμωνίδη (Πλάτω-
νος Πολιτεία Α’ 332 c), Δικαιοσύνη είναι η σταθερή και 
αδιάλειπτη βούληση να απονέμεται στον καθένα αυτό 
που δικαιούται, αυτό δηλ. που του ανήκει (Digesta I , 1, 
10 και Βασιλικά ΙΕ, 1, 10). Ωστόσο, υπάρχει και ένας 
άλλος σημαντικός ορισμός της Δικαιοσύνης, διατυπω-
μένος από τον Πλάτωνα. Σε αυτόν η προσέγγιση γίνε-
ται όχι τόσο από τη σκοπιά του τι περιμένει κανείς να 
του δοθεί ή να του αναγνωρισθεί ως δικαίωμα, όσο 
πρωτίστως υπό το πρίσμα του τι μπορεί κανείς να 
προσφέρει ως υποχρέωσή του για την πραγμάτωση 
του ιδεώδους μιας ευνομούμενης πολιτείας. Συγκεκρι-
μένα, για τον Πλάτωνα δικαιοσύνη υπάρχει όταν ο κα-
θένας επιτελεί το αποκλειστικό εκ φύσεως έργο του 
και όταν η Πολιτεία, αντίστοιχα, συντίθεται αρμονικά 
από ανθρώπους που επιτελούν ο καθένας το έργο του 
–βλ. π.χ. Πλάτωνος, Πολιτεία, Δ’ 434 c  επ. 
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συνεπώς ορίζεται, σύμφωνα με σχετική Εκθε-
ση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, ως η ακριβοδί-

                                 

9. Κατά ένα απλοποιημένο, τυπικό ορισμό του Βrian 
Barry (στο έργο του: Why Social Justice Matters, Cam-
bridge: Polity, 2005, σελ. 10), η Κοινωνική Δικαιοσύνη 
αφορά τη μεταχείριση των κάθε είδους ανισοτήτων.       
Η αναγκαιότητα ειδικής μελέτης για την Κοινωνική Δι-
καιοσύνη ως νέο πρότυπο αντεγκληματικής πολιτικής 
προκύπτει και από το γεγονός ότι σε μικρή μόνο έκτα-
ση έχει εξετασθεί επιστημονικά έως τώρα αυτή η σχέ-
ση Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Ποινικής Δικαιοσύνης 
ή και Αντεγκληματικής Πολιτικής. Μία από τις λιγοστές 
αυτές μελέτες είναι του John Braithwaite: Restorative 
Justice and Social Justice, στη Saskatchewan Law Re-
view, 63: 2000, 185-194, όπου όμως η Κοινωνική Δι-
καιοσύνη αντιμετωπίζεται ως παράρτημα/ συμπλή-
ρωμα της Αποκαταστατικής, και όχι αυτοτελώς. Το 
κείμενο της εργασίας αυτής είναι προσβάσιμο και δια-
δικτυακά: http://johnbraithwaite.com/wp-content/ 
uploads/2016/03/Restorative%20Justice%20and%20
Social%20Justice.pdf  Επίσης, σε ένα γενικότερο επίπε-
δο μπορούν να αναφερθούν και οι εξής μονογραφίες ή 
μελέτες σε συλλογικούς τόμους, πολλές από τις οποίες 
έχουν ωστόσο μια γενικότερη στόχευση, πέρα δηλ. από 
την εξέταση του πώς η Κοινωνική Δικαιοσύνη μπορεί 
να αποτελέσει όχημα Αντεγκληματικής Πολιτικής:  

Matthew G. Clayton (ed.), Social justice, Malden, MA: 
Blackwell, 2004 (Blackwell readings in philosophy ; 
14), Dee Cook, Criminal and social justice, London: 
SAGE, 2006, Ben Shimshon (ed.), Social Justice: Criminal 
Justice, London: The Smith Institute, 2006, Cyndy 
Caravelis and Matthew Robinson,  Social justice, crimi-
nal justice : the role of American law in effecting and 
preventing social change, New York/ London: 
Routledge, Taylor & Francis Group, 2016, Michael 
Reisch (ed.), Routledge International Handbook of So-
cial Justice, London: Routledge, 2014 (Routledge 
Handbooks).     
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καιη/ αμερόληπτη (fair), αλλά και ευαίσθητη 
(compassionate) διανομή ή αναδιανομή των 
καρπών της οικονομικής ανάπτυξης10. 

Συνακόλουθα η Κοινωνική Δικαιοσύνη υπη-
ρετεί δύο παράλληλους στόχους:  

6. Αφενός, να αναδείξει, μέσα σε πνεύμα αν-
θρωπισμού, τις αξίες της συμπαράστασης11, 
της κοινωνικής ευαισθησίας, της αλληλεγγύης 
και της στήριξης προς κάθε συνάνθρωπο που 
βρίσκεται σε ανάγκη12 και που ενδέχεται, λόγω 
των περιστάσεων, να εξωθηθεί στην παραβα-
                                 

10. Βλ. The International Forum for Social Develop-
ment, Social Justice in an Open World. The Role of the 
United Nations, New York, 2006, σε. 7 και διαδικτυακά:  
http://www.un.org/esa/socdev/documents/ifsd/Soci
alJustice.pdf 

11. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η συσχέτιση της Δι-
καιοσύνης και μάλιστα της θεϊκής Δικαιοσύνης με την 
ιδέα της συμπαράστασης στους άλλους και γενικότερα 
της φιλανθρωπίας ανευρίσκεται στα γραπτά σημαντι-
κών Χριστιανών Πατέρων της Εκκλησίας, όπως ο Ι-
ωάννης ο Χρυσόστομος (Ε2ς Ψαλμόν 142, Patrologia 
Graeca, LV, 448) και ο Θωμάς Ακυινάτος (Summa 
Theol., 1a, quest. 21, art. 3 ad 2), αλλά και φιλοσόφων 
όπως ο Leibnitz, στο μεταφρασμένο από τα γαλλικά 
έργο του: Meditation on the Common Concept of Jus-
tice, σε: του ιδίου, Political Writing, Cambridge Univ. 
Press, 19882, σελ. 45-65:50   

12. Βέβαια, η έννοια της ανάγκης είναι προεχόντως 
υποκειμενική, βασίζεται δηλ. στην ίδια την αντίληψη 
που έχει ο κάθε άνθρωπος για το τι χρειάζεται στη ζωή 
του. Ωστόσο, ήδη από τη δεκαετία 1940 ο αμερικανός 
Abraham Maslow πρότεινε τη γνωστή πυραμίδα ιεραρ-
χίας αναγκών, που προϋποθέτει και αντικειμενικά κρι-
τήρια –πρβλ. προχείρως:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_
of_needs  
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τικότητα κατά της περιουσίας. Και αφετέρου, 
μέσα σε πνεύμα αξιοκρατικής ισότητας, να 
προωθήσει την ιδέα μιας ακριβοδίκαιης μετα-
χείρισης των πολιτών, ώστε να μη δημιουργεί-
ται σε αυτούς λόγω ανισοτήτων ένα αίσθημα 
αδικίας, το οποίο μπορεί επίσης να οδηγήσει 
σε παραβατικότητα, κυρίως με τη μορφή ανο-
μίας, στάσεων και πολιτικής βίας. Η αξιοκρα-
τία έχει όμως εδώ ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο, 
που ανάγεται στον Αριστοτέλη: τα ίσα στους 
ίσους και τα άνισα στους άνισους13. Εμφαση, 
επομένως, πρέπει να αποδίδεται στην αξία της 
αριστείας, ενώ κύριο ρόλο διαδραματίζουν, 
υπό αυτό το πρίσμα, οι ιδιαιτερότητες του κά-
θε ατόμου, οι οποίες αποτελούν και το κριτή-
ριο διανομής αγαθών ή και βαρών στους πολί-
τες, σύμφωνα και με τη συναφή διδασκαλία 
του Αριστοτέλη περί διανεμητικής δικαιοσύ-
νης14 και περί «γεωμετρικής» ισότητας και α-
ναλογίας15. 

                                 

13. Βλ. Αριστοτέλους, Πολιτικά, Γ’ 1280 a 12 επ. και 
1282 b 22 επ. H έννοια αυτής της επισήμανσης είναι, 
προφανώς, ότι η ισότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
της τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και να 
προσαρμόζεται σε αυτές, ώστε να διασφαλίζεται έτσι 
η ουσιαστική δικαιοσύνη και να αποφεύγονται διατα-
ράξεις της κοινωνικής συνοχής –βλ. και «Ηθικά Νικο-
μάχεια», Ε’ 6, 1131 a 29 επ.  

14. Σκοπός της διανεμητικής δικαιοσύνης (Justitia 
distributiva) είναι κατά τον Αριστοτέλη η διανομή από 
τον νομοθέτη των αγαθών (όπως: τιμές, αξιώματα, 
πλούτος κ.λπ.) και των βαρών στους πολίτες με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να συνεκτιμώνται τα προσωπικά χαρα-
κτηριστικά  και η αξία του καθενός και να αποτρέπο-
νται έτσι οι αδικίες (Αριστοτ.,  Ηθ. Νικομ. Ε’ 6, 1131 a 
33 επ.). Το κατά πόσον όμως στη διανομή αυτών των 
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Ο ανθρωπισμός και η αξιοπρέπεια ως θεμέλια της 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης 

7. Εάν επιχειρήσουμε μιαν εμβάθυνση στις 
δύο αυτές έννοιες και αντίστοιχες αρχές που 
συγκροτούν την Κοινωνική Δικαιοσύνη, δηλ. 
την κοινωνική αλληλεγγύη και την αξιοκρατι-
κή ακριβοδικία, θα διαπιστώσουμε ότι κατ’ 
ουσίαν συνυπάρχουν εδώ, δύο διαφορετικές 
προσεγγίσεις και κοσμοθεωρίες:  

 8. Η κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία εστιά-
ζει στον ανθρωπισμό και πραγματώνει έτσι τη 
χριστιανική αρχή να βοηθούμε τους άλλους με 

                                 

αγαθών κριτήριο θα είναι η καταγωγή, ο πλούτος, ή το 
status του ελεύθερου πολίτη, είναι κάτι για το οποίο ο 
Αριστοτέλης δεν λαμβάνει ευθέως θέση, αλλά το συν-
δέει με την εκάστοτε μορφή του πολιτεύματος σε μία 
πολιτεία (πρβλ. Αριστοτ., Ηθικά Νικομάχεια, Ε’ 6, όπ. 
π.). Πάντως, κατά την προσωπική του άποψη, ιδεώδης 
θα ήταν ένας συνδυασμός περισσότερων πολιτευμά-
των (Αριστοτ., Πολιτικά, Β’ , 1266 a 5-6), με πρόταγμα 
το κοινό συμφέρον (Αριστοτ., Πολιτ., Δ’, 1295 b 38 επ., 
1296 b 35 επ. και Ε’ 1302 a 14).   

15. Θα πρέπει, δηλ., το μερίδιο που κατέχει ο Α και 
το μερίδιο που κατέχει ο Β να εμφανίζουν την ίδια α-
ναλογία με την αξία των δύο αυτών προσώπων Α και  
Β. Ας σημειωθεί ότι η έννοια της γεωμετρικής αναλο-
γίας χρησιμοποιείται και από τον Πλάτωνα στον «Γορ-
γία» του (508 a), με την έννοια, όπως λέγεται εκεί, μιας 
εσωτερικής αναλογίας η οποία, όπως σημειώνει, απο-
τελεί ανάχωμα στην πλεονεξία και δένει με φιλία τη 
μια ψυχή με την άλλη, ενάντια σε κάθε επιπέδωση της 
ζωής. Παρόμοια τοποθέτηση έχει ο Πλάτων και στους 
«Νόμους» του (757 a επ.), όπου διακρίνει δύο μορφές 
ισότητας, μια κατ’ εκτίμηση του νομοθέτη και μια με 
βάση την αληθινή, όπως λέγει, φύση των πραγμάτων 
και την αρετή, προκρίνοντας εν τέλει ανενδοίαστα τη 
δεύτερη. 
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πνεύμα αγάπης, προσφέροντας ακόμη και τα 
υπάρχοντά μας σε όποιον έχει ανάγκη16. Και η 
αξιοκρατική ακριβοδικία, η οποία, αντίθετα, 
αποδίδει προτεραιότητα στην αξιοκρατία, 
στην αριστεία17 και γενικότερα στην ενθάρ-
ρυνση του κάθε ανθρώπου να αναπτύσσει ό,τι 

                                 

16. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της διδασκαλίας 
του Χριστού είναι βέβαια η προτροπή του (Λκ. 3:11), 
αυτός που έχει δύο χιτώνες να δώσει τον ένα σε κά-
ποιον που δεν έχει, και αυτός που έχει τρόφιμα να κά-
νει το ίδιο, με βάση την ύψιστη εντολή «�γαπ�τε 
�λλήλους» (Ιωάν. 13:31).    

17. Σε φιλοσοφικό επίπεδο, η άποψη αυτή για αξιο-
κρατία και αριστεία εκφράσθηκε στα νεότερα χρόνια 
ιδίως από το ρεύμα του Ωφελιμισμού. Ετσι, κατά τον 
John Stuart Mill «θεωρείται παγκοσμίως δίκαιο ότι ο 
καθένας θα έπρεπε να αποκτά αυτό […] το οποίο (κα-
λό ή κακό) του αξίζει» (στο έργο του On Liberty and 
Utilitarianism, Oxford University Library (“Everyman’s 
Library”), 1992 (α’ έκδ. 1863), κεφ. 5, σελ. 153. Επίσης 
και ο μεταγενέστερός του Herbert Spencer υποστήριξε 
ότι «κάθε άτομο θα έπρεπε να λαμβάνει τα οφέλη και 
τα δεινά που ανάγονται στον χαρακτήρα του και την 
επακόλουθη συμπεριφορά του», Πάντως, την ακραία 
της μορφή η άποψη αυτή γνώρισε στα έργα των «ε-
λευθεριστών» (libertarians), για τους οποίους γίνεται 
λόγος κατωτέρω. 

 Σε ένα γενικότερο επίπεδο, η έννοια της αξιοκρατί-
ας (meritocracy) έχει αποτελέσει αντικείμενο ακραίων 
αντιπαραθέσεων, με τους επιστήμονες να τάσσονται 
συχνά και με μονόπλευρο τρόπο είτε υπέρ (Daniel Bell, 
1972:  
https://www.nationalaffairs.com/storage/app/uploads/
public/58e/1a4/b60/58e1a4b603517781616817.pdf ), 
είτε και εναντίον (Michael Young, 1958: 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Rise_of_the_Merito
cracy) 
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πιο θετικό έχει μέσα του σε ικανότητες και δε-
ξιότητες, ώστε να ξεπεράσει τον εαυτό του και 
να οικοδομήσει ένα προσωπικό καλύτερο μέλ-
λον.  

9. Είναι βέβαια προφανές, ότι στην κοινωνί-
α, για την εύρυθμη λειτουργία της, είναι απα-
ραίτητες και οι δύο αυτές κοσμοθεωρίες, αλλ’ 
ότι, από την άλλη πλευρά, οι προσεγγίσεις αυ-
τές, στην ακραία μορφή τους, έχουν αντίρροπη 
φορά και, αποσυνδεόμενες η μία από την άλλη, 
δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από 
όσα επιλύουν:  

Ο ανθρωπισμός από μόνος του και χωρίς τα 
κίνητρα της επιβράβευσης των αξίων μπορεί 
να οδηγήσει σε μια κοινωνία όπου κανείς δεν 
θα έχει ενδιαφέρον να αναπτύσσει τις ικανό-
τητές του και να εργάζεται αποδοτικά, καθώς 
όλοι θα περιμένουν βοήθεια από τους άλλους 
και το Κράτος18.  

                                 

18. Το πρόβλημα αυτό γίνεται βεβαίως οξύτερο ό-
ταν οι ιδέες του ανθρωπισμού συνδυάζονται με το 
πρόταγμα της κοινοκτημοσύνης, καθώς, εάν υφίστα-
ται ιδιοκτησία και όλα ανήκουν σε όλους, τότε, κατά 
τον Αριστοτέλη, δεν υπάρχει και ενδιαφέρον για επι-
μέλεια των αγαθών, διότι ο καθένας φροντίζει κυρίως 
για τα δικά του πράγματα, πολύ περισσότερο μάλιστα 
όταν σκέπτεται ότι τα κοινόχρηστα μπορούν να τα 
φροντίζουν οι άλλοι (Αριστοτ., Πολιτ., Β’ 1261 b 33 
επ.). Πάντως, ο Αριστοτέλης, όπως άλλωστε και ο Πλά-
των, είναι κατά της συσσώρευσης μεγάλου πλούτου 
στα χέρια λίγων ατόμων, και, αντίθετα, προτάσσει την 
ενίσχυση, σε μια πολιτεία, της «μεσαίας τάξης», κυρίως 
μέσω της δραστικής μείωσης τόσο της φτώχειας όσο 
και του πλούτου, έτσι ώστε να θωρακίζεται η κοινωνι-
κή συνοχή και να αποτρέπονται οι κοινωνικές ανατα-
ραχές, τις οποίες μπορεί να προκαλέσει η ανισότητα 
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Η δε αξιοκρατία από μόνη της και χωρίς την 
ασφαλιστική δικλίδα του ανθρωπισμού εν-
θαρρύνει νοοτροπίες άκρατου ατομικισμού 
(χαρακτηριστικές, εδώ, οι αντιλήψεις του 
Robert Nozick19), νοοτροπίες δηλ. όπου ο κα-

                                 

των περιουσιών –βλ. Αριστοτ., Πολιτικά Δ’ 1301 b 27 
επ., Δ’ 1301 a 32 επ., Β’ 1266 b 40 επ., Δ’ 1295 b 38 επ., 
Δ’ 1296 b 35 επ., Ε’ 1302 a 14 επ., καθώς και Πλάτωνος 
Πολιτεία, Η’ 556 c επ., Γ’ 416 d επ., και «Νόμοι» Ε’, 740 
a, 744 a επ. Όπως μάλιστα παρατηρήθηκε εύστοχα, 
όταν το σύστημα αρχίζει να λειτουργεί εμφανώς για 
λογαριασμό των λίγων σε βάρος των πολλών, τότε οι 
δημοκρατίες, όπως λέγει ο Τζόζεφ Στίγκλιτς, μετατρέ-
πονται σε πλούσιες χώρες φτωχών ανθρώπων –πρβλ. 
Γιώργος Παγουλάτος, Το νησί που φεύγει. 121+1 κεί-
μενα για την ελληνική κρίση, Αθήνα: εκδ. Παπαδόπου-
λος, 2016, σελ. 36.    

19. Όπως είναι γνωστό, ο Nozick τάσσεται ανοικτά 
υπέρ μιας ελεύθερης αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, 
όπου δεν υπάρχουν άλλοι κοινωνικο-ηθικοί φραγμοί, 
πέρα από αυτούς που τίθενται λόγω ατομικών και πο-
λιτικών δικαιωμάτων και όπου ως μοναδική προϋπό-
θεση τίθεται η μη παράνομη κτήση ή διατήρηση ενός 
περιουσιακού αντικειμένου. Συνακόλουθα, κατά τη 
γνώμη του, ο καθένας έχει δικαίωμα να αποκτά και να 
μεταβιβάζει σε όποιον θέλει αυτά που μπορεί να κερ-
δίσει μέσω σκληρής και έντιμης εργασίας, η δε αφαί-
ρεση μέρους αυτής της περιουσίας από το κράτος με 
προοδευτική φορολογία, προκειμένου να υπάρξει ανα-
διανομή του πλούτου υπέρ των ασθενέστερων κοινω-
νικών ομάδων, συνιστά κλοπή αυτής της περιουσίας, 
καθώς συντελείται χωρίς τη θέληση του ιδιοκτήτη της, 
αλλά και δουλεία, διότι ο ιδιοκτήτης της εργάζεται α-
ναγκαστικά και χωρίς αμοιβή για το κράτος –βλ. 
Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, Oxford/ 
Cambridge USA: Blackwell, 1974, σελ. 150 επ.  

Ο Νozick με τις απόψεις του αυτές εντάσσεται στη 
χορεία του λεγόμενου «ελευθερισμού» (libertarian-
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θένας ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, σε 
βαθμό ώστε οι ιδέες της κοινωνικής συνοχής 
και της κοινωνικής προσφοράς να αποβαίνουν 
χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. 

Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως έννοια που γεφυρώνει 
αντιθέσεις 

10. Επιβάλλεται επομένως μια γεφύρωση 
και δημιουργική σύνθεση αυτών των αντίρρο-
πων προσεγγίσεων και κοσμοθεωριών, που 
άλλωστε υποκρύπτουν μια γενικότερη αντι-
παράθεση ανάμεσα σε δίπολα όπως ο ιδεαλι-
σμός απέναντι στον ωφελιμισμό, ή ακόμη και η 
ισότητα απέναντι στην ελευθερία, ιδίως με τη 
μορφή της αντίθεσης ανάμεσα στον σοσιαλι-
σμό και στη μορφή του  φιλελευθερισμού που 
διαμορφώθηκε ως νεοφιλελευθερισμός μετά 
τη ραγδαία εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης 
κατά τη δεκαετία 1990 και εξής. Μάλιστα, τέ-
τοιες αντιπαραθέσεις μπορεί κανείς να διαπι-
στώσει και στην ερμηνεία των δικαιικών κα-
νόνων, όπου οι αρχές του φυσικού δικαίου20 

                                 

nism), όπου ανήκουν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Friedrich 
A. Hayek, o Milton Friedman και ο Samuel Brittan. Μά-
λιστα, χαρακτηριστικό αυτής της τάσης είναι και το 
γεγονός ότι ο Hayek θεωρεί την Κοινωνική Δικαιοσύνη 
ως ανυπόστατη: F. Α. Hayek, The Mirage of Social 
Justice, London: Routledge and Kegan Paul, 1976.   

20. Κατά τον Αριστοτέλη, το φυσικό δίκαιο έχει την 
πηγή του στη φύση των πραγμάτων και στη φυσική 
τάξη (Αριστοτ., Ηθικά Νικομάχεια, Ε’ 12, 1134 b 38 επ.) 
Η αντίληψη αυτή είναι προφανές ότι προσδίδει στο 
θετικό δίκαιο ένα ευρύτερο πλαίσιο ερμηνείας, σύμ-
φωνο με τον πραγματικό σκοπό που πρέπει να υπηρε-
τεί η κάθε δικαιική διάταξη, γι’ αυτό άλλωστε και ο 
σοφιστής Ιππίας διακήρυξε ότι οι κανόνες της φυσικής 
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και της επιείκειας21 έρχονται σε αντίθεση προς 
τον λεγόμενο νομικό θετικισμό22. 

11. Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί στην 
πράξη αυτή η γεφύρωση των αντιθέσεων μέ-
σω της Κοινωνικής Δικαιοσύνης; Κατά τη γνώ-
μη μου, αυτό που κυρίως χρειάζεται να γίνει, 
είναι να τεθούν όρια εκατέρωθεν και να δια-

                                 

τάξης («φύσει δίκαιον») πρέπει να αποτελούν το θεμέ-
λιο και του ισχύοντος δικαίου («νόµ* δίκαιον»). Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής του φυσικού δι-
καίου, όπως το αναφέρει ο Αριστοτέλης στη «Ρητορι-
κή» του (Α’ 13, 1373 b 8 επ.), είναι αυτό της Αντιγόνης, 
η οποία αψήφησε τις εντολές του βασιλέα των Θηβών 
και θέλησε να θάψει τον νεκρό αδελφό της Πολυνείκη, 
υπείκοντας, όπως είπε, στις προσταγές ενός άγραφου, 
ανώτερου νόμου που προστάζει την ταφή των νεκρών 
–πρβλ. Σοφοκλέους, Αντιγόνη, ιδίως στίχοι 453 επ. 

21. Η επιείκεια ορίζεται από τον Αριστοτέλη ως δί-
καιο διορθωτικό γενικών διατάξεων του ισχύοντος δι-
καίου, με τρόπο που και ο ίδιος ο νομοθέτης, αν ήταν 
παρών και γνώριζε το πρόβλημα που ανέκυψε εκ των 
υστέρων, θα το είχε ήδη αντιμετωπίσει ανάλογα (Ηθι-
κά Νικομάχεια, Ε’ 15, 1137 b 30 επ.). Το παράδειγμα 
που παραθέτει εδώ ο Αριστοτέλης στη «Ρητορική» του 
(Α’ 13, 1374 a 32-37), είναι αυτό κατά το οποίο εάν 
κάποιος που φορεί σιδερένιο δαχτυλίδι σηκώσει το 
χέρι του και χτυπήσει κάποιον, θα πρέπει, κατά τον 
γραπτό νόμο, να θεωρηθεί ένοχος για διάπραξη τραυ-
μάτων που προξενούνται με  σιδερένιο όργανο, ενώ 
κατ’ επιεική κρίση πρέπει να καταδικασθεί για απλά 
τραύματα (με τη σημερινή ορολογία: απλή σωματική 
βλάβη).  

22. Ο νομικός θετικισμός χαρακτηρίζεται συνήθως 
από φορμαλισμό και στενή προσκόλληση στους ισχύο-
ντες νομικούς κανόνες χάριν της ασφάλειας το δικαίου 
–πρβλ. Guido Fassό, Histoire de la Philosophie du 
Droit: L.G.D.J, 1976 (1974 α’ ιταλ.έκδ.), σελ. 199 επ.  
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μορφωθεί έτσι μία αρμονική σύζευξη των δύο 
αντίθετων καταστάσεων σε ενιαίο οργανικό 
σύνολο. Πιο συγκεκριμένα: 

12. Ως προς την έννοια της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και του ανθρωπισμού, το όριο είναι 
βέβαια η διασφάλιση ενός στοιχειώδους επι-
πέδου διαβίωσης και αξιοπρέπειας των συ-
νανθρώπων μας σε εθνικό αλλά και διεθνές ε-
πίπεδο. Ασφαλώς τούτο αναφέρεται κυρίως 
στις λεγόμενες ευπαθείς ή ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες (π.χ. άνεργοι και άστεγοι, οικονομι-
κοί μετανάστες, εξαρτημένοι από ουσίες, απο-
φυλακισμένοι, κ.λπ.). Αλλωστε, για τις ομάδες 
αυτές η αλληλεγγύη στο πλαίσιο του Κοινωνι-
κού Κράτους δεν αποτελεί φιλευσπλαχνία, αλ-
λά σημαντική κρατική υποχρέωση, ιδίως όσον 
αφορά την εξασφάλιση στους πολίτες βασικών 
κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως αυτά της παι-
δείας, των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
ασφάλισης, των δυνατοτήτων απασχόλησης, 
στέγης, προστασίας παιδικής και τρίτης ηλικί-
ας, κ.ο.κ.23  

13. Οι αναπτύξεις του John Rawls ως προς 
την αρχή της διαφοράς μάς παρέχουν κάποιαν 
ιδέα για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η 

                                 

23. Τα κοινωνικά δικαιώματα θεωρούνται από πολ-
λούς ως η κυριότερη έκφραση για καθιέρωση της Κοι-
νωνικής Δικαιοσύνης και για συνακόλουθη άμβλυνση 
των ανισοτήτων που προκαλεί η κυριαρχία της αρχής 
της ελευθερίας επί της αρχής της ισότητας –βλ. Σωτ. 
Αγαπητίδη, Ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός σε εθνικά 
και διεθνή πλαίσια, σε Πέτρου Παραρά (επιμ.), Φιλε-
λευθερισμός και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Libéralisme et 
Justice sociale, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 
1994, 257-277: 268.  
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αλληλεγγύη υπέρ των αδύναμων, μη προσο-
ντούχων συνανθρώπων μας24. Ωστόσο, η θεω-
ρία αυτή διαμορφώθηκε κατά την ανέφελη 
περίοδο της δεκαετίας ’70, όταν υπήρχε ακόμη 
στις Ευρωπαϊκές χώρες απρόσκοπτη οικονο-
μική ανάπτυξη για όλους και οι θεσμοί του 
Κοινωνικού Κράτους χρηματοδοτούνταν α-

                                 

24. Ο αμερικανός πολιτικός φιλόσοφος John Rawls, 
ένας από τους σημαντικότερους του 20ού αι., θεωρεί, 
όπως είναι γνωστό, ότι για να υπάρχει ακριβοδικία 
(fairness) και κοινωνική συνεργασία θα πρέπει, πέρα 
από τη διασφάλιση των ατομικών και πολιτικών δι-
καιωμάτων, να εγκαθιδρύεται επίσης μια ιδιαίτερη 
προστασία των οικονομικών και κοινωνικών δικαιω-
μάτων. Συγκεκριμένα, με βάση την αρχή της διαφοράς 
(difference principle) που εξήγγειλε ιδίως στο έργο του 
“A Theory of Justice” (1971), ο Rawls πιστεύει ότι οι 
ανισότητες στην κατανομή του πλούτου, των εισοδη-
μάτων, των κοινωνικών θέσεων και της εξουσίας μπο-
ρούν να δικαιολογούνται μόνο στον βαθμό που εύλογα 
αναμένεται ότι θα λειτουργούσαν προς όφελος όλων 
και ιδίως των λιγότερο ευνοημένων μελών της κοινω-
νίας (§ 26). Με απλούστερη διατύπωση, η αρχή της δι-
αφοράς υποδηλώνει την ανάγκη για ανοχή της αύξη-
σης στην εισοδηματική ανισότητα, εάν το γενικότερο 
επίπεδο των εισοδημάτων ανέβει και εφόσον δεν πρό-
κειται να γίνει ούτε κατά μία μονάδα φτωχότερο ακό-
μη και το πιο φτωχό μέλος του κοινωνικού συνόλου 
(πρβλ. σχτ. κείμενο του Δημ. Δημητράκου στο «Βήμα» 
της 14.9.2003:  
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=153812). 
Πάντως, είναι προφανές ότι η προσέγγιση αυτή του 
Rawls στηρίζεται στη λογική ότι οι «άξιοι» ανταμείβο-
νται ιδιαίτερα προκειμένου να προσφέρουν περισσό-
τερο, και όχι διότι εγγενώς «το αξίζουν» -πρβλ. Αρι-
στου Δοξιάδη, Οι δύο όψεις της αξιοκρατίας, εφημ. 
«Καθημερινή» της 7.8.2016, σελ. 15.  



Επίμετρο 

 216 

πρόσκοπτα. Σήμερα, όμως, οι οικονομικές συν-
θήκες έχουν επιδεινωθεί δραματικά και παρα-
τηρείται γενικότερη εξαθλίωση ολόκληρων 
κοινωνικών ομάδων, ιδίως στις χώρες του Ευ-
ρωπαϊκού Νότου25. 

                                 

25. Τα δεδομένα που αφορούν την επιδείνωση των 
οικονομικών συνθηκών ιδίως στις χώρες του Ευρωπα-
ϊκού Νότου μετά το 2009 είναι ευρύτερα γνωστά, ώστε 
να μη χρήζουν διεξοδικής τεκμηρίωσης. Αρκεί μόνο να 
αναφερθεί εδώ ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, 
που παραθέτει έκθεση του Ινστιτούτου Bertelsmann 
(προσβάσιμη στο διαδίκτυο: https://www.social-
inclusion-monitor.eu/uploads/tx_itao_download/ 
Studie_NW_Social-Justice-in-the-EU-Index-Report-
2015_2015_01.pdf, σελ. 7 επ.), οι ανεπτυγμένες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης εμφάνιζαν για το 2015 μεσο-
σταθμικό ποσοστό κινδύνου φτωχοποίησης και κοι-
νωνικού αποκλεισμού περί το 24,6% (σε απόλυτο α-
ριθμό: 122 εκατ. πολίτες), ενώ για τους νέους έως 18 
ετών το ποσοστό αυτό ήταν ακόμη υψηλότερο: 27,9%. 
Επίσης υψηλό ήταν και το ποσοστό των μακροχρόνιων 
ανέργων για το 2015, καθώς κυμαινόταν περί το 
19,5%, σημειώνοντας μάλιστα πενταπλασιασμό σε 
σχέση με το προ κρίσης 2008.  

Περαιτέρω, ιδιαίτερα οξυμμένες εμφανίζονται, σύμ-
φωνα με μετρήσεις της μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 
Oxfam, οι ανισότητες στην κατανομή του πλούτου διε-
θνώς: Το 2014, το 1% του πληθυσμού της κατείχε το 
49,8% του παγκόσμιου πλούτου (βλ. σχτ. την ιστοσε-
λίδα:  
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases
/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-
reveals-oxfam-davos-report). Μάλιστα, με βάση τα 
στοιχεία του Οίκου Boston Consulting Group, όσοι εί-
χαν πλούτο πάνω από 100 δισεκ. δολάρια, τον αύξη-
σαν το 2014 κατά 11%, ενώ και οι λιγότερο πλούσιοι 
από αυτούς, με περιουσία 20 – 100 δισεκ. δολάρια, ε-



Επίμετρο 

 217 

 Επομένως, απαιτείται μια νέα, περισσότερο 
πρωτοποριακή στη σύλληψή της, πρόταση για 
τη στήριξη αυτών των ομάδων και για τη μεί-
ωση στην κοινωνία των μεγάλων οικονομικών 
ανισοτήτων, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν 
σε εγκληματικότητα και κοινωνικές αναταρα-
χές. Όμως, μια τέτοια πρόταση με αυτή τη στό-
χευση δεν ανευρίσκεται στο έργο του Rawls, 
έστω και αν ο φιλόσοφος αυτός έχει ασκήσει 
μεγάλη επίδραση για θέματα Κοινωνικής Δι-
καιοσύνης σε άλλους διανοητές (Robert 
Nozick, Ronald Dworkin, G.A. Cohen, Elizabeth 
S. Anderson, David Miller, Amartya Sen26) και 
έστω και αν αυτό το έργο υμνήθηκε στην επο-
χή του ως το πειστικότερο και ισχυρότερο επι-
χείρημα που έχει διατυπώσει η αμερικανική 
πολιτική φιλοσοφία υπέρ μιας κοινωνίας με 
μεγαλύτερη ισότητα27.  

14. Εξάλλου, ως προς την έννοια της αξιο-
κρατίας, το όριο είναι η διασφάλιση ίσων ευ-
καιριών για όλους τους πολίτες τόσο στην α-
φετηρία της σταδιοδρομίας τους, όσο και στη 
μετέπειτα διαδρομή τους. Εδώ, πέρα από την 
επάρκεια δομών της παιδείας, της περίθαλψης 

                                 

πέτυχαν αύξησή της την ίδια χρονιά κατά 23% -βλ. 
σχτ. την ιστοσελίδα:   
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/fi
nancial-institutions-growth-global-wealth-2015-
winning-the-growth-game/  

26. Βλ. ιδίως τις συμβολές ορισμένων από αυτούς 
τους διανοητές στο συλλογικό έργο: Clayton, Matthew/ 
Williams, Andrew (eds.), Social Justice. Malden, MA/ 
Oxford: Blackwell Publishing, 2004. 

27. Michael Sandel, Δικαιοσύνη. Τι είναι σωστό; 
μτφρ. Αλ. Κιουπκιολής. Αθήνα, εκδ. Πόλις, 2011, 234. 
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κ.λπ. που αναφέρθηκαν ήδη και που ανάγονται 
στη λειτουργία των κοινωνικών δικαιωμάτων 
και του Κοινωνικού Κράτους, αυτό που κυρίως 
αξίζει να επιδιωχθεί είναι η καταπολέμηση και, 
ει δυνατόν, η εξάλειψη καταστάσεων που ευ-
νοούν την αναξιοκρατία, όπως ιδίως οι πελα-
τειακές σχέσεις και η διαφθορά28, κατ’ επέ-

                                 

28. Χαρακτηριστική είναι εδώ η επισήμανση από 
τον Στέλιο Ράμφο στο έργο του: Η Νίκη στην Παρηγο-
ριά, Αθήνα: Αρμός (Μούσες), 20153, σελ. 225,  για την 
παθογένεια του ελληνικού πολιτικού και διοικητικού 
συστήματος λόγω των πελατειακών σχέσεων: «Το πο-
λιτικό σύστημα δεν αφήνει [το κράτος] να διαδραμα-
τίσει τον ιδιαίτερο ρόλο του, οπότε αντί παροχής υπη-
ρεσιών στους πολίτες προσφέρει εξυπηρετήσεις στους 
κομματικούς φίλους. Αν παραβλέψουμε αυτήν την 
κρίσιμη παράμετρο, δεν θα καταλάβουμε ποτέ γιατί 
βρισκόμαστε μονίμως σε κρίσι». Για το ίδιο θέμα βλ. 
επίσης, ενδεικτικά, Κωνστ. Τσουκαλά, Το πρόβλημα της 
πολιτικής πελατείας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, σε: 
Γιώργος Δ. Κοντογιώργης (επιμ.), Κοινωνικές και πολι-
τικές δυνάμεις στην Ελλάδα, Αθήνα: Εξάντας, 1977, 
75-112.   

Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα, ιδίως με τους νό-
μους 2190/1994 και 2539/1997, οι διορισμοί υπαλλή-
λων στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, τις δημοτικές επιχειρήσεις  και οργανι-
σμούς, καθώς και τα ν.π.δ.δ. ανατέθηκαν στο ΑΣΕΠ (Α-
νώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), ώστε να 
παύσουν οι διορισμοί με «ρουσφέτι» και με τη λογική 
«σε ψηφίζω – με διορίζεις». Ωστόσο, στην πράξη, τα 
σημαντικά αυτά νομοθετήματα παρακάμφθηκαν με 
διορισμούς «συμβασιούχων» ορισμένου χρόνου, οι ο-
ποίοι θα έπρεπε για την όποια μονιμοποίησή τους ή τη 
μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου 
να εξαρτώνται από τις εκάστοτε βουλήσεις των πολι-
τικών, τούτο, δε, ακόμη και όταν το 2001 ψηφίσθηκε 
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κταση, δε, οι παράγοντες, που εκτρέφουν τη 
διαφθορά: πολυνομία, γραφειοκρατία, έλλειψη 
αξιολόγησης και λογοδοσίας των υπαλλήλων, 
κακοδιοίκηση, ατιμωρησία, επίσης, δε, έλλειψη 
ευαισθητοποίησης και αντίδρασης του κοινού, 
ιδίως όμως των νέων ανθρώπων, στα θέματα 
αυτά.  

Οι πρακτικές προεκτάσεις στην εφαρμογή της Κοι-
νωνικής Δικαιοσύνης 

15. Με βάση τα ανωτέρω, η ιδέα της Κοινω-
νικής Δικαιοσύνης επιχειρεί να συναρμόσει την 
επίτευξη ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής για 
τα μέλη μιας κοινωνίας και ιδίως για τα ευπα-
θέστερα από αυτά (ο Kant ομιλεί εδώ για την 
αναγκαιότητα του ανθρώπου να είναι αυτε-
ξούσιος [sui juris]29), με την ταυτόχρονη 

                                 

από τη Βουλή το ά. 103 § 8 του Συντάγματος, με το 
οποίο απαγορεύονται ρητά τέτοιου είδους διορισμοί.      

29. Βλ. Imm. Kant, Die Metaphysik der Sitten (1797), 
σε: Kant Werke, Bd. 7, στην έκδ. Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 1968, και ειδικότερα στο 
κεφάλαιο Eintheilung der Rechtslehre, B., σελ. 345 (υ-
ποκεφάλαιο: Das angeborene Recht ist nur rein ein-
ziges). Σημαντικό είναι εδώ να αναφερθεί ότι κατά τον 
Kant «Η καθολική βούληση του λαού έχει ενωθεί σε 
μια κοινωνία η οποία πρέπει να συντηρείται διαρκώς 
και να υποτάσσεται στην εσωτερική κρατική εξουσία 
με σκοπό να συντηρεί τα μέλη της κοινωνίας αυτής 
που δεν μπορούν να συντηρούνται τα ίδια. Η κυβέρνη-
ση δικαιούται συνεπώς δυνάμει της κρατικής εξουσίας 
να εξαναγκάζει τους έχοντες να παρέχουν τα μέσα της 
συντηρήσεως εκείνων που δεν έχουν ούτε καν τα 
χρειώδη για τις στοιχειωδέστερες φυσικές ανάγκες 
διότι η ύπαρξή τους αποτελεί συγχρόνως μια πράξη 
της υπαγωγής υπό την προστασία και την αναγκαία 
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προώθηση της ιδέας για ισότητα ευκαιριών σε 
μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο όσων 
επιδιώκουν να ανέλθουν την κοινωνική κλίμα-
κα. Μάλιστα, η ισότητα των ευκαιριών θα 
πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να μην είναι απλή 
οικονομική ισότητα και δικαιοσύνη, αλλά να 
αποβλέπει, έστω εν μέρει, και σε μιαν ισότητα 
των αποτελεσμάτων, ακόμη και μέσα από θε-
σμούς ριζικής αναδιανομής του εισοδήματος 

                                 

για την επιβίωσή τους πρόνοια της κοινότητας για την 
οποία πράξη έχουν δεσμευτεί και στην οποία το κρά-
τος θεμελιώνει τώρα το δικαίωμά του, ώστε να συμ-
βάλλουν με την εισφορά τους στη συντήρηση των συ-
μπολιτών τους. Τούτο λοιπόν μπορεί να συμβεί με επι-
βάρυνση της κυριότητας των πολιτών ή των εμπορι-
κών τους συναλλαγών ή με την ίδρυση Ταμείων και 
τους τόκους τους, για τις ανάγκες όχι του κράτους 
(γιατί αυτό είναι πλούσιο) αλλά του λαού…» -βλ. το 
κεφάλαιο “Allegemeine Anmerkung. Von den recht-
lichen Wirkungen aus der Natur des buergerlichen 
Vereins”, υποκεφ. C, όπ. π., σελ. 446 και απόδοση του 
γερμανικού κειμένου στα ελληνικά από τον Κώστα Αν-
δρουλιδάκη, σε έκδ. Σμίλη, Αθήνα 2013, σελ. 164. Πε-
ραιτέρω, βλ. τον σχολιασμό αυτού του πoλύ σημαντι-
κού κειμένου, με το οποίο ο Kant εξαγγέλλει ένα διανε-
μητικό – δημοσιονομικό περίγραμμα για την ορθή συ-
γκρότηση νεωτερικής πολιτείας, σε: Στέργιος Μήτας, Η 
αλληλεγγύη ως θεμελιώδης αρχή του δικαίου, Αθήνα: 
Ιδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2016, σελ. 56 επ., Κώστας Ν. 
Στρατηλάτης, Ο πολιτικός Καντ σήμερα. Τα θεμέλια 
του δικαίου, της ιδιοκτησίας και της συνταγματικής 
πολιτείας, Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2011, σελ. 214 επ. 
και Κωνστ. Α. Παπαγεωργίου, Η πολιτική δυνατότητα 
της δικαιοσύνης, Αθήνα: Νήσος, 1994, σελ. 42 και σημ. 
48.      
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(π.χ. υψηλή φορολόγηση κληρονομιών)30. Με 
τον τρόπο αυτό μπορούν να εξασφαλίζονται οι 
αναγκαίοι πόροι για την περαιτέρω ενίσχυση  
ανθρώπων που διακρίνονται για τα προσόντα 
και τις ικανότητές τους ήδη κατά τη διάρκεια 
της σχολικής και πανεπιστημιακής τους εκπαί-
δευσης (π.χ. με παροχή σε αυτούς κρατικών 

                                 

30. Επομένως, η ισότητα των ευκαιριών, ως συστα-
τικό στοιχείο της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, δεν πρέπει 
να αφορά μόνο την εξάλειψη νομικών – τυπικών ε-
μποδίων τα οποία θα μπορούσαν να επιφέρουν κοινω-
νικό αποκλεισμό και ανισότητα στα δικαιώματα ορι-
σμένων πολιτών λόγω φυλής, εθνότητας κ.λπ. Αφορά 
επίσης τον παραμερισμό –κατά το δυνατόν- και των 
ουσιαστικών εκείνων εμποδίων για την ύπαρξη ίσων 
ευκαιριών, όπως π.χ. συμβαίνει όταν ορισμένοι πολίτες 
στην αφετηρία της σταδιοδρομίας τους έχουν να συ-
ναγωνισθούν κατ’ άνισο τρόπο με πολίτες προερχόμε-
νους από οικογένειες με περιουσία, κοινωνικό κύρος 
και διασυνδέσεις. Τούτο είναι και προς όφελος της ί-
διας της κοινωνίας, καθώς –πέρα από την αποτροπή 
κοινωνικών αναταραχών λόγω ανισοτήτων-, παρέχο-
νται επιπλέον δυνατότητες για επαγγελματική/ επι-
χειρηματική ανάδειξη σε όλα τα άξια μέλη της, ανεξαρ-
τήτως του εάν αυτά έχουν από την οικογένειά τους ή 
όχι τα προς τούτο οικονομικά και κοινωνικά μέσα –
πρβλ. David A. Straus, The Illusory Distinction between 
Equality of Opportunity and Equality of Result, σε Neal 
Devins/ Davison M. Douglas (eds.), Redefining Equality, 
New York/ Oxford: Oxford University Press, 1988, 51-
64. Ας σημειωθεί ότι και στην προαναφερθείσα Εκθε-
ση του ΟΗΕ, η οικονομική δικαιοσύνη είναι ένα μόνον 
από τα συστατικά στοιχεία της Κοινωνικής Δικαιοσύ-
νης:  
http://www.un.org/esa/socdev/documents/ifsd/ So-
cialJustice.pdf, σελ. 14. 
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υποτροφιών ή και κεφαλαίου κίνησης στην 
αρχή μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας). 

16. Χωρίς να μπορεί να επιλυθεί εύκολα το 
πρόβλημα της σύνθεσης των δύο αντίθετων 
προσεγγίσεων, όμως, σε πρακτικό ιδίως επίπε-
δο, θα μπορούσε κανείς να αναζητήσει ένα ο-
λοκληρωμένο και λεπτομερές τέτοιο πρόγραμ-
μα σ’ ένα σημαντικό κείμενο του ΟΗΕ, δηλ. στη 
Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της Κο-
πεγχάγης (1995)31.  

Βέβαια, είναι πρόδηλο ότι η σύνθεση αυτή 
των δύο κατευθύνσεων, ανθρωπιστικής και 
αξιοκρατικής, μέσα στο εννοιολογικό πλαίσιο 
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, έχει έναν εύ-
θραυστο χαρακτήρα, λόγω των δύσκολων ι-

                                 

31. Η Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της Κο-
πεγχάγης (1995) (βλ. διαδικτυακά: 
http://www.un.org/esa/socdev/wssd/text-version/)  
αποτελούν πράγματι την πληρέστερη μορφή νομικού 
κειμένου στο οποίο επιχειρείται, κατά τη διατύπωση 
του τότε Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ, Μπούτρος-
Μπούτρος Γκάλι, η διαμόρφωση ενός νέου Κοινωνικού 
Συμβολαίου σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσα σε πνεύμα 
αλληλεγγύης των χωρών.  

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Εκθεση Επιτρο-
πής του ΟΗΕ για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, στη Δια-
κήρυξη της Κοπεγχάγης διαπιστώνεται η εναρμόνιση 
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης με την οικονομική ελευ-
θερία, της ενεργού κρατικής παρέμβασης στην οικονο-
μία με μια πάλλουσα οικονομία της αγοράς, της σοσι-
αλδημοκρατίας με τον ρυθμιζόμενο παγκόσμιο καπι-
ταλισμό και της αλληλεγγύης με τον ανταγωνισμό (βλ. 
διαδικτυακά:  
http://www.un.org/esa/socdev/documents/ifsd/Soci
alJustice.pdf, σελ. 56 και 68-69).  
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σορροπιών που συνεπάγεται32. Συνιστά, ω-
στόσο, κατά τη γνώμη μου, τη βέλτιστη μορφή 
Δικαιοσύνης, διότι συνδυάζει όλα τα θετικά 
στοιχεία επιμέρους αντίθετων κατά-στάσεων 
και συμφερόντων, ακόμη και της κλασικής α-
ντίθεσης μεταξύ συνόλου και ατόμου, ή μεταξύ 
κολλεκτιβισμού και ατομικισμού, με τελικό 
στόχο τη γεφύρωσή τους.  

17. Μιαν υπαρκτή μορφή αυτής της εγελια-
νής «σύνθεσης» (ή και της ηρακλείτειας «αρ-
μονίας») ίσως παρέχει, σε πολιτικό επίπεδο, η 
ιδεολογία της σοσιαλδημοκρατίας33 και του 
κοινωνικού φιλελευθερισμού34, ως «κεντρώα» 

                                 

32. Γενικότερα, ήδη από την αρχαιότητα είχε διαπι-
στωθεί ότι οι εναρμονίσεις και οι συνθέσεις αντίθετων 
καταστάσεων ή ιδεών έχουν εύθραυστη δυναμική και 
κινδυνεύουν εύκολα να μεταπέσουν προς το ένα ή το 
άλλο άκρο –βλ. π.χ. Πλάτωνος, Φίληβος, 92 c: 
«τελευτα�ον δέ πάντων ξυνίσταται ! "ρµονία καί 
πρ#τον �πόλλυται». 

33. Η σοσιαλδημοκρατία θεωρείται πράγματι ότι 
συνδυάζει αποτελεσματικά τη διατήρηση της ελεύθε-
ρης, ανταγωνιστικής αγοράς με την παράλληλη κατο-
χύρωση υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το 
Δημόσιο και που αναγνωρίζονται ως κοινωνικά δι-
καιώματα –βλ. σχτ.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy   

34. Κατά τον Πέτρο Παραρά στη μελέτη του «Φιλε-
λευθερισμός και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Εισαγωγικές 
Σκέψεις», σε: του ιδίου (επιμ.), Φιλελευθερισμός και 
Κοινωνική Δικαιοσύνη. Libéralisme et Justice sociale, 
Αθήνα/ Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1994, 15-37: 
ιδίως 29 επ., «…η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί σή-
μερα το αναγκαίο συμπλήρωμα του φιλελευθερισμού 
(…), γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο χαρακτηρίζεται και ως 
ριζοσπαστικός ή κοινωνικός [φιλελευθερισμός], σε α-
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εναρμόνιση σοσιαλισμού και (νέο)φιλελευ-
θερισμού, ιδίως με τη μορφή του λεγόμενου 
«Τρίτου Δρόμου» (“Third Way”), όπως αυτός 
αποτυπώθηκε στην πολιτική των κυβερ-
νήσεων του βρετανού πολιτικού Tony Blair35, 
κατ’ επίδραση των ιδεών του κοινωνιολόγου 
Anthony Giddens. Σε οικονομικό επίπεδο, αντί-
στοιχη μορφή αποτελεί το επιτυχημένο εγχεί-
ρημα της «κοινωνικής οικονομίας της αγοράς» 
(soziale Marktwirtschaft)36. Αυτή, άλλωστε, 

                                 

ντίθεση με τον παραδοσιακό ή κλασσικό…». Πρβλ. για 
την ουσία του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού και το 
λήμμα:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_liberalism Ση-
μειώνεται ότι κάπως διαφορετική είναι η έννοια του 
λεγόμενου Φιλελεύθερου Σοσιαλισμού, όπως π.χ. απο-
τυπώνεται αυτή στα έργα του ιταλού διανοούμενου 
και ακτιβιστή Carlo Rossell (στο έργο του: Φιλελεύθε-
ρος Σοσιαλισμός, μτφρ. Αχιλλ. Καλαμάρας, Αθήνα: εκδ. 
Πόλις, 203 (πρώτη ιταλική έκδ. 1945) και του ιταλού 
διανοούμενου Νορμπέρτο Μπόμπιο (Bobbio) (στο έργο 
του: Ισότητα και Ελευθερία, Αθήνα: εκδ. Πόλις, 1998 
(α’ ιταλ. έκδ. 1995). Η πλάστιγγα κλίνει εδώ προς την 
πλευρά του σοσιαλισμού, η, δε, ιδέα του φιλελευθερι-
σμού δεν εμποτίζει την ιδέα του σοσιαλισμού με στοι-
χεία ανταγωνισμού και αξιοκρατίας, αλλ’ είναι απλώς 
μια προστασία από τον πειρασμό του αυταρχισμού, 
από τον γραφειοκρατικό κρατισμό και από τον κίνδυ-
νο εκμηδένισης της ατομικής και συλλογικής αυτονο-
μίας.   

35. Για την ποινική πολιτική που ασκήθηκε από τις 
κυβερνήσεις Blair βλ. π.χ. Dee Cook, Criminal Justice 
and Social Justice, London/ Thousand Oaks/ New 
Delhi: Sage Publications, 2006, ιδίως σελ. 67 επ.  

36. Για την έννοια της «κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς» βλ. π.χ.  
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συνιστά εδώ και δεκαετίες, με πρωτεργάτη τον 
γερμανό καγκελάριο Ludwig Erhard (1897-
1977), το θεωρητικό υπόβαθρο οικονομικής 
πολιτικής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας και την κυριότερη έκφραση των 
λεγόμενων θεωριών της μεικτής οικονομίας37. 

                                 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Marktwirtschaft 
Πάντως, πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι το σύστημα 
αυτό έχει μιαν ιδιαίτερη αυστηρότητα στους κανόνες 
του, που του στερούν κάπως την ευελιξία. Συγκεκριμέ-
να, οι κανόνες αυτοί, όπως εφαρμόζονται στη Γερμα-
νία, δίνουν έμφαση στη διατήρηση χαμηλών ελλειμμά-
των και απαγορεύουν τη διάσωση των υπερχρεωμέ-
νων οφειλετών, σε αντίθεση π.χ.  με τη Γαλλία, όπου το 
κράτος θεωρείται ότι πρέπει να παρεμβαίνει και να 
προσφέρει μηχανισμό βοήθειας προκειμένου να απο-
φευχθεί μια κρίση –βλ. σχτ. κείμενο του Daniel Gros με 
τίτλο: Europe’s New Hope?  
https://www.project-
syndicate.org/commentary/macron-french-election-
eurozone-reform-by-daniel-gros-2017-05    

37. Oι θεωρίες της μεικτής οικονομίας επιχείρησαν, 
ως γνωστόν, να συνθέσουν σε οικονομικό επίπεδο τις 
δύο κυρίαρχες ιδεολογίες, δηλ. αφενός τον καπιταλι-
σμό/ φιλελευθερισμό και αφετέρου τον σοσιαλισμό, 
αποδίδοντας έμφαση στην ιδέα ότι η (ανα)διανομή 
του πλούτου και η συνακόλουθη αύξηση της κατανά-
λωσης αγαθών συμβάλλουν στην εν γένει οικονομική 
ανάπτυξη, καθώς και ότι το κράτος πρέπει να παρεμ-
βαίνει για πρόληψη ή και περιστολή οικονομικών ανι-
σοτήτων, ακραίων καταστάσεων της ελεύθερης αγο-
ράς και προβλημάτων ανεργίας ή υποαπασχόλησης. 
Κυριότεροι εκπρόσωποι αυτού του θεωρητικού ρεύ-
ματος είναι ο Raymon Aron, ο Andrew Shonfield, ο 
John Kenneth Galbraith, ο Peter Drucker, ο Karl Pοlanyi 
και, ακόμη, ο Ξενοφών Ζολώτας –βλ. διεξοδικότερα:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_economy   
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Πάντως η ένταξη αυτή της Κοινωνικής Δικαιο-
σύνης στον πολιτικό χώρο του «κέντρου» και 
της σοσιαλδημοκρατίας θα πρέπει να νοηθεί 
όχι τόσο με την έννοια ότι ο χώρος αυτός εγ-
γυάται απαραίτητα την εφαρμογή της Κοινω-
νικής Δικαιοσύνης (άλλωστε, η δοσολογία φι-
λελευθερισμού και σοσιαλισμού μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με τις εκάστοτε συγκυρίες –
βλ. αμέσως κατωτ.), όσο κυρίως με την έννοια 
μιας πραγματιστικής υπέρβασης των γνωστών 
διαχωρισμών μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς και 
επιλογής μορφών διακυβέρνησης που βασίζο-
νται προ πάντων στην αποτελεσματική διαχεί-
ριση της εξουσίας, βεβαίως μέσα στο πλαίσιο 
των συνταγματικών κανόνων38.  

                                 

38. Πρόκειται, επομένως, για πολιτικά σχήματα στα 
οποία αξιοποιούνται αξιόλογα στελέχη τόσο από τον 
κεντρώο χώρο, όσο επίσης από τον αριστερό και τον 
δεξιό, με κύριο όμως κριτήριο επιλογής τους τις ειδικές 
γνώσεις, το ήθος και την αποτελεσματικότητά τους 
και όχι βεβαίως την όποια κομματική τους ταυτότητα. 
Τυπικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης αποτελεί 
αναμφίβολα η κυβέρνηση που σχημάτισε ο Emmanuel 
Macron όταν εξελέγη πρόεδρος της Γαλλικής Δημο-
κρατίας τον Μάιο 2017. Για τις απόψεις αυτές του Ma-
cron ως προς το να ξεπερασθούν οι διαχωρισμοί Αρι-
στεράς – Δεξιάς και να υπάρξουν ευρύτερες συνεργα-
σίες των πολιτικών δυνάμεων μιας χώρας, κατά το 
παράδειγμα της γερμανικής πολιτικής σκηνής, βλ. π.χ. 
Nicolas Prissette, Emmanuel Macron. Le président inat-
tendu, Paris: Editions First-Gründ, 2017, ιδίως σελ. 184 
επ., 213 επ.    
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Το μεταβαλλόμενο περιεχόμενο της Κοινωνικής Δι-
καιοσύνης, αναλόγως των συγκυριών 

18. Το μοντέλο της Κοινωνικής Δικαιοσύνης,  
όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, εμφανίζει 
έναν αρχετυπικό, ιδεατό χαρακτήρα (ιδίως στο 
έργο του Rawls) και αφορά κοινωνίες και οι-
κονομίες με στατικό, θα έλεγα, χαρακτήρα, που 
ερευνώνται άρα υπό «συνθήκες εργαστηρίου». 
Αντίθετα, στις σημερινές κοινωνίες υπό αέναη 
διαμόρφωση και, ακόμη περισσότερο, σε κοι-
νωνίες υπό καθεστώς οικονομικής κ.λπ.  κρί-
σης, οι καταστάσεις κατ’ ανάγκην έχουν μια 
περισσότερο ρευστή μορφή και προϋποθέτουν 
μοντέλα με συνεχή αναπροσαρμογή της εκά-
στοτε αναγκαίας δοσολογίας ανθρωπισμού και 
αξιοκρατίας. Όταν δηλ. εκείνο που κυρίως εν-
διαφέρει είναι η οικονομική ανάπτυξη και η 
αύξηση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, 
τότε το βάρος πέφτει προφανώς σε (νε-
ο)φιλελεύθερες πολιτικές και στη συσσώρευ-
ση πλούτου, ώστε να υπάρξουν μεγάλες και ι-
σχυρές επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να επι-
βιώσουν και να επικρατήσουν μέσα στον οξύ 
διεθνή ανταγωνισμό. Αντίθετα, όταν έχει πλέ-
ον επιτευχθεί η εδραίωση μιας χώρας στο πε-
ριφερειακό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, 
τότε είναι όχι μόνον ευκταίο, αλλά και εφικτό 
να εφαρμοσθούν σοσιαλιστικές και, ακόμη κα-
λύτερα, σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές με την 
έννοια που προσδιορίσθηκε ανωτέρω, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί μια δικαιότερη κατανομή 
του ήδη συσσωρευθέντος πλούτου, δηλ. της 
μεγάλης πλέον διαθέσιμης  «πίτας», προς όφε-
λος ιδίως των ασθενέστερων κοινωνικών ομά-
δων. Και όταν, τέλος, εδραιωθεί η οικονομική 
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ανάπτυξη, αλλά λόγω συνθηκών κρίσης αυτή 
τεθεί σε κίνδυνο, απαραίτητη καθίσταται, κα-
τά τη γνώμη  μου, η επίτευξη ενός άλλου, συν-
θετότερου μοντέλου: Μιας προσεκτικής, δηλ., 
μείξης των δύο βασικών πολιτικών, της (νε-
ο)φιλελεύθερης και της σοσιαλιστικής, έτσι 
ώστε να κατανεμηθεί ο κοινωνικός πλούτος με 
έγνοια για ενίσχυση των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, και, άρα, για αποτροπή της φτω-
χοποίησής τους, αλλά χωρίς αυτή η οικονομική 
πολιτική να προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις 
στην οικονομία της αγοράς. Δύσκολη, πράγμα-
τι, η επιδίωξη αυτού του εύθραυστου –όπως 
σημειώθηκε ήδη- στόχου, αλλά ίσως να είναι 
και η μόνη λύση στα αδιέξοδα που δημιουρ-
γούνται από μιαν ενσκήπτουσα κρίση.     

ΙΙ. Η σημασία της Κοινωνικής Δικαιοσύνης 
στο πεδίο της Αντεγκληματικής Πολιτι-
κής 

19. Ποιες είναι όμως οι δυνατότητες της 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης, όπως αυτή αναλύθη-
κε συνοπτικά ανωτέρω, να βοηθήσει στη χά-
ραξη και εφαρμογή μιας λυσιτελούς αντεγκλη-
ματικής πολιτικής σε νομοθετικό, δικαστικό 
και σωφρονιστικό επίπεδο, καθώς και σε επί-
πεδο κοινωνικής πρόληψης της εγκληματικό-
τητας; Και επιπλέον, ποια είναι τα προβλήματα 
εκείνα που θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψη σε 
μια τέτοια προσπάθεια; 

Η αρχή της αλληλεγγύης στην ποινική νομοθεσία 

20. Σε νομοθετικό ποινικό επίπεδο υπάρ-
χουν εν πρώτοις θεσμοί που ενισχύουν την ι-
δέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και του αν-
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θρωπισμού, καθώς και θεσμοί, από την άλλη 
πλευρά, που επιχειρούν να αποτρέψουν την 
άνιση μεταχείριση των πολιτών και δίνουν έμ-
φαση στην προώθηση της αξιοκρατίας. 

21. Ως προς το πρώτο σκέλος αυτής της επι-
σήμανσης, δηλ. την ιδέα της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης, ποινικοποιείται ειδικότερα η συμπε-
ριφορά πολιτών οι οποίοι δεν επιδεικνύουν 
την δέουσα αλληλεγγύη στους συνανθρώπους 
τους και παραλείπουν από πρόθεση να τους 
σώσουν από κίνδυνο ζωής, αν και μπορούν να 
το πράξουν χωρίς κίνδυνο της δικής τους ζωής 
ή υγείας (πρβλ. ά. 307 ελλΠΚ και ά. 422b επ. 
βελγΠΚ)39. Μάλιστα, η τιμώρηση αυτή γίνεται, 
ως γνωστόν, πολύ βαρύτερη, όταν αυτός που 
παραλείπει να ενεργήσει έχει ιδιαίτερη νομική 
υποχρέωση να το πράξει, π.χ. όταν ο πατέρας 
που ξέρει κολύμπι δεν μπαίνει στη θάλασσα να 
σώσει το παιδί του που πνίγεται (πρβλ. ά. 15 
ελλΠΚ και § 13 γερμΠΚ). Επίσης, τιμωρείται η 
παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας σε περί-
πτωση δυστυχήματος ή κοινού κινδύνου ή κοι-

                                 

39. Ενδιαφέρουσα είναι εδώ η προσέγγιση του Joel 
Feinberg (στο έργο του «The Moral Limits of the 
Criminal Law», vol. οne: Harm to Others, New York/ 
Oxford: Oxford University Press, 1984, σελ. 165 επ.), ο 
οποίος θεωρεί ότι το νομικό καθήκον που έχουμε για 
διάσωση κάποιου που πνίγεται, έστω και αν πρόκειται 
για καθήκον που δεν το αναλάβαμε οικειοθελώς, απο-
τελεί όμως εφαρμογή (enforcement) ενός ηθικού κα-
θήκοντος: Το ηθικό αυτό καθήκον είναι παρόμοιο προς 
την υποχρέωσή μας για στήριξη των ηλικιωμένων γο-
νέων μας, και, πέρα από αυτό, βρίσκεται σε αντιστοι-
χία προς το ηθικό δικαίωμα ενός προσώπου ευρισκό-
μενου σε κίνδυνο για τη διάσωσή του. 
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νής ανάγκης (πρβλ. ά. 288 § 2 ελλΠΚ και § 
323c γερμΠΚ). Και ακόμη, τιμωρείται όποιος 
σε περίπτωση άμυνας ξεπερνάει τα όρια του 
δικαιώματός του και πλήττει βάναυσα π.χ. ένα 
μικρό παιδί ή κάποιον διανοητικά ανάπηρο 
που κλέβει κάτι από τον κήπο του, κατά παρά-
βαση του καθήκοντος αλληλεγγύης αλλά και 
της αρχής αναλογικότητας που πρέπει να διέ-
πει τις δικαιικές σχέσεις (πρβλ. ά. 22 ελλΠΚ και 
§ 32 γερμΠΚ)40. Αντίστροφα, δεν τιμωρείται 
όποιος προβαίνει σε αξιόποινες πράξεις για να 
σώσει τη ζωή ή τα αγαθά όχι μόνο του εαυτού 
του, αλλά και τρίτων προσώπων, από άδικη 
και παρούσα επίθεση (άμυνα: πρβλ. ά. 22 
ελλΠΚ) ή, υπό προϋποθέσεις, από παρόντα και 
άλλως αναπότρεπτο κίνδυνο (κατάσταση ανά-
γκης: πρβλ. ά. 25 και 32 ελλΠΚ).  

22. Όμως, και σε ένα γενικότερο επίπεδο, ο-
ρισμένα Συντάγματα, όπως το ιταλικό (ά. 2) 
και το ελληνικό (ά. 25 § 4), προβλέπουν ότι το 
Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους 
πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινω-
νικής και εθνικής αλληλεγγύης41.  

                                 

40. Βλ. ιδίως Nestor-Constantin Courakis, Zur 
sozialethischen Begründung der Notwehr, Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1978, 73 επ., 76 επ., 
107 επ. 

41. Ειδικότερα, η ελληνική συνταγματική διάταξη 
του ά. 25 § 4, σε συνδυασμό μάλιστα προς τη διάταξη 
της § 3 του ίδιου άρθρου για την απαγόρευση της κα-
τάχρησης των δικαιωμάτων έχει πρωτίστως την έν-
νοια ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να ασκού-
νται σύμφωνα με τον κοινωνικο-οικονομικό τους σκο-
πό, μέσα σε πνεύμα εθνικής και κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, με άξονα δηλ. την αμέριστη –κατά το δυνατόν- 
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Επίσης, στην ισχύουσα Συνθήκη για την Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση (ά. 3, § 3 εδ. β’) γίνεται σαφής 
αναφορά για υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ε-
νωσης να προωθεί, μεταξύ άλλων, την «κοινω-
νική δικαιοσύνη και προστασία»42. Εξάλλου, 
και σε επίπεδο μη δεσμευτικών διατάξεων 
(soft-law), είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρό-

                                 

βοήθεια από τους άλλους πολίτες προς τον δυσπρα-
γούντα συνάνθρωπο και συμπολίτη –πρβλ. Στέργιο 
Μήτα, Η αλληλεγγύη ως θεμελιώδης αρχή του δικαίου, 
Αθήνα: Ιδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2016, σελ. 121 επ. 
και (με αποκλίνουσα γνώμη) Χαρ. Ανθόπουλο, Το πρό-
βλημα της λειτουργικής δέσμευσης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 1993, ιδί-
ως σελ. 271 επ., 283 σημ. 39, 289 επ., 300 επ. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει επίσης και η ογκώδης μονογραφία 
του Απόστ. Παπακωνσταντίνου: Κοινωνική Δημοκρα-
τία και Κοινωνικό Κράτος Δικαίου, κατά το Σύνταγμα 
του 1975/1986/2001, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ.Ν. 
Σάκκουλα, 2006.   

42. Συγκεκριμένα, στην § 3 του ενλόγω άρθρου της 
(ισχύουσας) Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση, ό-
πως η Συνθήκη αυτή διαμορφώθηκε μετά τη θέση σε 
ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας (1.12.2009), υπάρχει 
εν πρώτοις διάταξη, κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ε-
νωση εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώ-
πης, με γνώμονα, μ.ά., «την κοινωνική οικονομία της 
αγοράς [πρβλ. για την έννοια αυτή, ανωτ., § 17] με υ-
ψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας». Αμέσως μετά ση-
μειώνονται και τα εξής: «Η Ενωση καταπολεμά τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του 
παιδιού», επίσης, δε, στην § 3 εδ. γ’, ότι «προάγει την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλ-
ληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών».  
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βλεψη του ά. 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948), ότι οι άν-
θρωποι οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ 
τους με πνεύμα αδελφοσύνης43. Η αδελφοσύνη 
ήταν άλλωστε και μία από τις αρχές της Γαλλι-
κής Επανάστασης 1789, μαζί με τη ελευθερία 
και την ισότητα44. 

                                 

43. Στο άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ (1948) αναφέ-
ρεται ειδικότερα ότι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθε-
ροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα, ότι 
είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και ότι ο-
φείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα 
αδελφοσύνης. Ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την Κοι-
νωνική Δικαιοσύνη έχουν επίσης ορισμένες άλλες δια-
τάξεις, στις οποίες ορίζεται ότι κάθε άτομο έχει δικαί-
ωμα κοινωνικής προστασίας και ότι η Πολιτεία πρέπει 
να του εξασφαλίζει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολι-
τιστικά εκείνα δικαιώματα που είναι απαραίτητα για 
την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητάς του (ά. 22), ότι ο καθένας έχει δικαίωμα 
σ’ ένα βασικό επίπεδο διαβίωσης, ικανό να εξασφαλί-
σει στον ίδιο και την οικογένειά του υγεία και ευημε-
ρία, ιδίως, δε, τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική πε-
ρίθαλψη, όπως και τις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσί-
ες (ά. 25), καθώς και ότι τα Ηνωμένα Εθνη θα ευνοή-
σουν την ανύψωση του επιπέδου ζωής, την εργασία 
για όλους και την επίτευξη συνθηκών οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου, ώστε να δημιουργηθούν συνθή-
κες σταθερότητας και ευημερίας για τις σχέσεις μεταξύ 
κρατών, με βάση την αρχή της ισότητας (ά. 55). 

44. Η αδελφοσύνη, ως ηθικός και συναισθηματικός 
δεσμός που ενώνει τους πολίτες μεταξύ τους σαν α-
δελφούς, απετέλεσε ταυτόχρονα και τον συνδετικό 
κρίκο που εξισορροπεί την όποια αντινομία των εν-
νοιών ελευθερία και ισότητα. Συγκεκριμένα, το να εί-
ναι κάποιος ελεύθερος θεωρήθηκε ότι προϋποθέτει 
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H αρχή της αξιοκρατίας και τa προβλήματα από 
την άνιση κατανομή φορολογικών βαρών 

23. Πέρα από τις ποινικές ρυθμίσεις που α-
φορούν την κοινωνική αλληλεγγύη, υπάρχουν 
σε νομοθετικό ποινικό επίπεδο επίσης θεσμοί, 
εξοπλισμένοι και με ποινικές κυρώσεις, που ε-
πιδιώκουν να εξασφαλίσουν μιαν ίση και αξιο-
κρατική μεταχείριση στην κατανομή των φο-
ρολογικών βαρών, ανάλογα με τη φοροδοτική 
ικανότητα των πολιτών (προοδευτική φορο-
λογία – πρβλ. ά. 13 της γαλλικής Διακήρυξης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη 
1789, καθώς και ά. 4 § 5 ελλΣυντ.). 

 Η παράβαση των σχετικών διατάξεων λόγω 
φοροδιαφυγής έχει σοβαρές επιπτώσεις, που 
στην Ελλάδα μπορούν να φθάσουν ακόμη και 

                                 

και το ότι κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται υπό την ε-
ξουσία κάποιου άλλου, άρα ότι κανείς δεν επιτρέπεται 
να έχει παραπάνω εξουσία από τον άλλο, πράγμα όμως 
που συνιστά και τον ορισμό της ίδιας της ισότητας. 
Ελευθερία και ισότητα συνδέονται έτσι μεταξύ τους με 
σχέση αμοιβαιότητας, η δε αδελφοσύνη συνιστά, υπό 
το πνεύμα αυτό, την έκφραση και την υλοποίηση αυ-
τής της αμοιβαιότητας, με την έννοια ότι ελευθερία και 
ισότητα δεν μπορούν να υπάρξουν η μία χωρίς την άλ-
λη. Βέβαια, σε πρακτικό επίπεδο η «συνύπαρξη» αυτή 
ελευθερίας και ισότητας δεν έχει τόσο στέρεη βάση, 
καθώς η υπερβολή στη χρήση της ελευθερίας οδηγεί 
σε κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, π.χ. όταν 
αναπτύσσει κάποιος χωρίς φραγμούς μιαν οικονομική 
δραστηριότητα, μέσω της οποίας αποκτά έλεγχο στις 
ζωές άλλων πολιτών. Όμως, και σε αυτή την περίπτω-
ση η έννοια της αδελφοσύνης μπορεί να λειτουργήσει 
ως ασφαλιστική δικλίδα, εμποτίζοντας δηλ. την άσκη-
ση της ελευθερία με ένα στοιχείο ενσυναίσθησης (em-
pathy) και κοινωνικής αλληλεγγύης.   
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σε επιβολή κακουργηματικών ποινών (πρβλ. ά. 
8 ν. 4337/2015), πολύ περισσότερο μάλιστα 
εάν συρρεύσει και το αδίκημα του ξεπλύματος 
χρήματος. Από την άποψη αυτή, η φορολογία 
λειτουργεί νομοθετικά προς εξομάλυνση των 
οικονομικών ανισοτήτων και προς ενίσχυση, 
έτσι, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Ωστόσο, ο 
κανόνας αυτός ανατρέπεται όταν η νομοθεσία 
παρέχει δυνατότητες φοροαποφυγής, όπως 
συμβαίνει, π.χ. σε περίπτωση ίδρυσης εξωχώ-
ριων εταιρειών (offshore companies), ιδίως 
μάλιστα σε επονομαζόμενους «φορολογικούς 
παραδείσους»45, οπότε μέσω αυτής της μεθό-
δευσης καταλήγει να αποφεύγουν την πληρω-
μή σημαντικών φόρων οι εύποροι φορολογού-
μενοι και να καταβάλλουν φόρους ορισμένες 
μόνον ομάδες πληθυσμού και δη αυτές που δεν 
μπορούν να αποκρύψουν το εισόδημά τους 
(κυρίως, μισθωτοί και συνταξιούχοι).  

                                 

45. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των 
φορολογικών παραδείσων σημαντική είναι, μεταξύ 
άλλων, η προσπάθεια του ΟΟΣΑ, ο οποίος ήδη από το 
2013 ετοίμασε ειδικό πρόγραμμα δράσης με τίτλο “Ac-
tion Plan on Base Erosion and Profit Shifting-BEPS”, 
πρόγραμμα μάλιστα το οποίο βρήκε ανταπόκριση και 
στήριξη από τους ηγέτες των G20 στις κατά καιρούς 
συναντήσεις τους. Μια επικαιροποίηση αυτού του 
προγράμματος για το 2017 είναι διαθέσιμη στο διαδί-
κτυο, όπως και το αρχικό πρόγραμμα:  
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-inclusive-
framework-progress-report-june-2016-july-2017.htm   
Επίσης, ενδιαφέρων είναι και ο τρόπος που αντιμετω-
πίσθηκε το πρόβλημα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλ. 
με έμφαση στην αποκάλυψη των πραγματικών ιδιο-
κτητών μιας εταιρείας ή επιχείρησης. 
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Ανισότητες και στις νομοθετικές ρυθμίσεις, ειδικό-
τερα, ως προς τα οικονομικά εγκλήματα 

24. Παρόμοια προβλήματα ανισότητας στη 
μεταχείριση των πολιτών από άποψη ποινικής 
νομοθεσίας αναφύονται ειδικότερα με τα οι-
κονομικά εγκλήματα, εκείνα, δηλ., τα οποία 
στρέφονται κατά της περιουσίας και προ-
σβάλλουν καίρια την οικονομία ή λειτουργικά 
σημαντικούς κλάδους και θεσμούς της –π.χ. 
δημιουργία καρτέλ και συνακόλουθη νόθευση 
του ελεύθερου ανταγωνισμού, μόλυνση περι-
βάλλοντος, χειραγώγηση μετοχών στο Χρημα-
τιστήριο46. Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν 
κυρίως διότι η συνήθης αντιμετώπιση των οι-
κονομικών εγκλημάτων από την πλευρά της 
νομοθετικής εξουσίας δεν διακρίνεται, λόγω 
και των διαπλεκομένων συμφερόντων που δι-
ακυβεύονται, από σθεναρό πνεύμα τιμώρησής 
τους. Ηδη άλλωστε από την εποχή του Edwin 
Sutherland και της εξαγγελίας της θεωρίας του 
για τα εγκλήματα του λευκού κολάρου, το 
193947, είχε διατυπωθεί η άποψη ότι, τουλάχι-

                                 

46. Πρβλ. αναλυτικά Νέστορα Ε. Κουράκη (με τη συ-
νεργασία Δημήτρη Λ. Ζιούβα), Τα Οικονομικά Εγκλή-
ματα, τ. Α΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
20073, §§ 14 επ. και σελ. 35 επ.  

47. Η ομιλία του Sutherland με τίτλο “White-Collar 
Criminality” ενώπιον των μελών της Αμερικανικής Ε-
ταιρείας Κοινωνιολογίας, την 27.12.1939, δημοσιεύθη-
κε αρχικά στην American Sociological Review (5: 1940, 
1-12) και απετέλεσε το έναυσμα για σειρά άλλων με-
ταγενέστερων έργων του, όπως ιδίως η μονογραφία 
“White-Collar Crime”, New York: The Dryden Press, 
1949 (β’ έκδοση το 1961 με πρόλογο του D. Cressey) –
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στον στις ΗΠΑ, η οικονομική παραβατικότητα 
δεν αντιμετωπίζεται κατά προτεραιότητα με 
ποινικές διατάξεις (προτιμώνται οι διοικητικές 
ρυθμίσεις και τα πρόστιμα), αλλά και ότι όταν 
η αντιμετώπιση έχει ποινικό χαρακτήρα, οι 
προβλεπόμενες ποινές είναι χαμηλές και σπά-
νια οδηγούν τους δράστες στη φυλακή, έστω 
και αν η ζημία που προκύπτει από τις πράξεις 
τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλη48.  

Βέβαια, πρέπει να ομολογηθεί ότι τα τελευ-
ταία χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης, 
η ήπια αυτή νομοθετική προσέγγιση απέναντι 
στους οικονομικούς εγκληματίες έχει μετα-
βληθεί στις ΗΠΑ και αρκετοί μεγαλόσχημοι ε-
πιχειρηματίες βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε 
φυλακές με καταδίκες για απάτη, χειραγώγη-

                                 

πρβλ. Ν. Κουράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ.π., § 2, 
σημ. 3. 

48. Ετσι π.χ. κατά τα πρώτα 50 έτη από τη θέσπιση 
των αντιμονοπωλιακών νόμων στις ΗΠΑ (1890-1940) 
ασκήθηκαν συνολικά 252 ποινικές διώξεις, από αυτές, 
δε, επέσυραν εκτιθείσες ποινές φυλάκισης μόλις 24 –
βλ. A. M. Dershowitz, Increasing Community Control 
over Corporate Crime: a Problem in the Law of Sanc-
tions, στη Yale Law Journal, 71: 1961, 289-306 και Νέ-
στορα Κουράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ.π., § 4 και 
σημ. 6, όπου και βιβλιογραφικές παραπομπές σε νεό-
τερα στοιχεία. 

 Σε ένα γενικότερο επίπεδο, ενδιαφέρον παρου-
σιάζoυν εδώ η συλλογή μελετών: Gregg Barak (ed.), 
The Routledge International Handbook of the Crimes of 
the Powerful, London/ New York: Routledge, 2015 και 
το έργο του Jean Ziegler, Oι Αρχοντες του Εγκλήματος. 
Οι νέες μαφίες εναντίον της δημοκρατίας, Αθήνα: εκδ. 
Παπαζήση, 2000 (α’ γαλλ. έκδοση 1998).  
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ση χρηματιστηρίου κ.λπ.49 Η εξέλιξη αυτή μπο-
ρεί να αποτιμηθεί με θετικό πρόσημο, δεδομέ-
νου ότι η κοινωνία δεν μπορεί, κατά τα γνώμη 
μου, να αντιμετωπίζει με πραότητα άτομα τα 
οποία εκμεταλλεύθηκαν  την υψηλή κοινωνι-
κο-οικονομική τους θέση και την ίδια την ε-
μπιστοσύνη της κοινωνίας για να παραβιάζουν 
τους ποινικούς νόμους και μάλιστα δίνοντας 
έτσι ένα αρνητικό μήνυμα στους άλλους. Αντί-
θετα, άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες ενδείκνυται να τυγχάνουν ο-
πωσδήποτε μιας ηπιότερης ποινικής μεταχεί-
ρισης, καθώς συνήθως δεν ευθύνονται οι ίδιοι 
εξ ολοκλήρου για τις αξιόποινες πράξεις τους. 
Οι περισσότεροι, σύμφωνα με έρευνες, αντιμε-
τώπισαν σοβαρές δυσχέρειες κατά την παιδική 
τους ηλικία και αργότερα, αναγκαζόμενοι συ-
νήθως –λόγω οικογενειακών προβλημάτων- να 
εγκαταλείψουν το σχολείο, αδυνατώντας στη 
συνέχεια να βρουν κάποια δουλειά και εξω-
θούμενοι έτσι προς την παραβατικότητα50. 

25. Συναφή ζητήματα ενδεχόμενης ανισότη-
τας στη μεταχείριση των δραστών ενός εγκλή-
ματος, κατά παραβίαση των αρχών της Κοινω-

                                 

49. Χαρακτηριστικό είναι εδώ το διαδικτυακό δη-
μοσίευμα από 28.4.2016 που αφορά έκθεση προς το 
αμερικανικό Κογκρέσο και έχει τίτλο: 35 τραπεζίτες 
στάλθηκαν στη φυλακή για οικονομικά εγκλήματα σε 
εποχή κρίσης:   
http://money.cnn.com/2016/04/28/news/companies/ 
bankers-prison/  

50. Πρβλ. Home Office, Criminal Justice: The Way 
Ahead, 2001, 41, also διαθέσιμο στο διαδίκτυο: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/up
loads/attachment_data/file/250876/5074.pdf . 
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νικής Δικαιοσύνης, ανακύπτουν και στα άλλα 
επίπεδα της ποινικής καταστολής, δηλ. το δι-
καστικό και το σωφρονιστικό. Ειδικότερα: 

Η δικαστική μεταχείριση κοινωνικά αδύναμων κα-
τηγορουμένων 

26.  Σε δικαστικό ποινικό επίπεδο, ένα ση-
μαντικό ζήτημα που αναφύεται είναι εάν από 
την πλευρά των δικαστικών λειτουργών υ-
πάρχει κάποιο πνεύμα αλληλεγγύης και επιεί-
κειας υπέρ κατηγορουμένων που βρίσκονται 
στο κοινωνικό περιθώριο (π.χ. άνεργοι αλλο-
δαποί) και που, επομένως, αξίζουν κάποιας ι-
διαίτερης στήριξης, ώστε να μην ολισθήσουν 
εκ νέου στο έγκλημα. Ανακύπτει, όμως, και το 
αντίστροφο ζήτημα, εάν δηλ. οι δικαστικοί λει-
τουργοί επιδεικνύουν την τάση να ευνοούν 
τους οικονομικά ισχυρούς κατηγορουμένους, 
λόγω της ιδιάζουσας κοινωνικής θέσης  αυτών 
των προσώπων.  

27. Το δύο αυτά ζητήματα τέθηκαν επί τά-
πητος, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία ’70, από εκ-
προσώπους της λεγόμενης νέας ή ριζοσπαστι-
κής εγκληματολογίας51, οι οποίοι, ως γνωστόν, 

                                 

51. Βλ. ιδίως  I. Taylor/ P. Walton/ J. Young, The New 
Criminology: for a Social Theory of Deviance, London/ 
Boston: Routledge and Kegan Paul, 1973, Ph. Robert, La 
sociologie entre une criminologie de passage à l’ acte et 
une criminologie de réaction sociale, στην Année soci-
ologique, 1973, 441-504, Kl. Sessar, Moderne Tenden-
zen in der deutschen Kriminologie, στην 
Österreichische Juristen-Zeitung, 30: 1975, 59-65. Ε-
ξάλλου, μια επιλογή από τα σημαντικότερα κείμενα 
σχετικά με αυτήν την εγκληματολογική τάση υπάρχει  
στους συλλογικούς τόμους που επιμελήθηκαν π.χ. οι: 
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θεωρούν ότι οι ποινικοί νόμοι ψηφίζονται και 
ερμηνεύονται με βάση τα συμφέροντα της άρ-
χουσας τάξης, άρα εις βάρος των ασθενέστε-
ρων κοινωνικών ομάδων. Υπό το πρίσμα αυτό, 
υποστηρίζεται ειδικότερα ότι τα όργανα ε-
φαρμογής του νόμου (αστυνομικοί, εισαγγε-
λείς, δικαστές) όχι απλώς δεν είναι επιεικείς 
απέναντι σε φτωχούς υπόπτους ή κατηγορου-
μένους, αλλ’ ότι αντίθετα τους στοχοποιούν 
και τους συμπεριφέρονται με αυστηρότητα, ως 
καθ’ υπόθεση κοινωνικά επικίνδυνους. Και ότι, 
αντίστροφα, τους οικονομικά ισχυρούς τους 
αντιμετωπίζουν με πνεύμα συγκατάβασης και 
ανοχής. Συνεπώς, κατά την ενλόγω θεωρία, 
όπως θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στο υπό 
συζήτηση θέμα της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, οι 
αρμόδιοι κρατικοί λειτουργοί δεν εφαρμόζουν 
τις αρχές της Κοινωνικής Δικαιοσύνης ούτε ως 
προς το πνεύμα αλληλεγγύης με το οποίο πρέ-
πει να συμπεριφέρονται στους λιγότερο ευνο-
ημένους πολίτες, αλλ’ ούτε και ως προς το 
πνεύμα αμεροληψίας που πρέπει να διέπει τη 
συμπεριφορά τους απέναντι στους «έχοντες 
και κατέχοντες». 

28. Βέβαια, μια τέτοια τοποθέτηση, στο σκέ-
λος της που αφορά τη δικαστική αντιμετώπιση 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, έχει, κατά 

                                 

R. S. Denisoff/ G. H. McCaghy (eds.), Deviance, Conflict 
and Criminality, Chicago/ New York/ San Francisco/ 
London: Rand McNally, 1973, E. Rubington/ M. S. 
Weinberg (eds.), Deviance: The internationalist per-
spective, New York: MacMillan, 19783, Kl. Lüderssen/ F. 
Sack (Hrsg.), Seminar: Abweichendes Verhalten, I: Die 
selektiven Normen der Gesellschaft, Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp stw 84, 1974. 
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τη γνώμη μου, ένα μάλλον απλουστευτικό χα-
ρακτήρα. Και μολονότι εμφανίζει κάποια δόση 
αληθείας (π.χ. ότι από δύο κατηγορουμένους 
που έχουν τελέσει το ίδιο έγκλημα, ο λιγότερο 
ευπαρουσίαστος και με χειρότερη νομική εκ-
προσώπηση έχει, κατά κανόνα, τιμωρητικότε-
ρη αντιμετώπιση, τουλάχιστον από το κοινό52), 
ωστόσο, τα πράγματα είναι, όπως προκύπτει 
από έρευνες, περισσότερο σύνθετα. 

 Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι ένα βασικό «ε-
ξωνομικό» κριτήριο που επιδρά στη συμπερι-
φορά των οργάνων εφαρμογής του νόμου εί-
ναι το κατά πόσον ο συγκεκριμένος ύποπτος ή 
κατηγορούμενος ταιριάζει με τις προδιαγρα-
                                 

52. Ερευνες π.χ. που διενεργήθηκαν για μικροαδι-
κήματα (όπως κλοπές σε πολυκαταστήματα) κατέδει-
ξαν ότι τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές το κοινό 
είναι προθυμότερο να καταδίδει στις αρχές άτομα με 
ρυπαρά, πρόχειρα ενδύματα –“Hippies”-, παρά άτομα 
με ευπρεπή εμφάνιση. Αναφέρομαι κυρίως σε έρευνα 
που διεξήχθη το 1970 από τον John Darrell Ste-
phensmeier σε τρία καταστήματα της πόλης Iowa: J. P. 
Stephensmeier, Respectability and Deviance: An obser-
vational study of reactions to Shoplifting, Ph.D. The 
University of Iowa, 1972, σελ. 90 επ., 186 επ. Την ίδια 
περίπου εποχή, σε έρευνα που έγινε στην πρώην Δυτι-
κή Γερμανία ως προς τον τρόπο μεταχείρισης από τους 
δικαστές κατηγορουμένων από διάφορα κοινωνικά 
στρώματα, τα ευρήματα υπήρξαν παρεμφερή: -βλ. A.-
M. Tausch/ I. Langer, Soziales Verhalten von Richtern 
gegenüber Angeklagten. Merkmale, Auswirkungen 
sowie Änderungen durch ein Selbst-Training, στην: 
Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Päda-
gogische Psychologie, 3: 1971, 283-303 –πρβλ. και Νέ-
στορα Κουράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ.π., § 139 
και σημ. 59, § 64 και σημ. 57, καθώς επίσης § 189 και 
σημ. 5, § 62 και σημ. 51-56. 
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φές ενός «κοινωνικά ενταγμένου ανθρώπου», 
δηλ. κάποιου ο οποίος διαθέτει μόνιμη εργασία 
(έστω και αν είναι φτωχός!), δεν έχει απασχο-
λήσει παλαιότερα τη δικαιοσύνη, έχει οικογέ-
νεια και, γενικά, δεν δημιουργεί προβλήματα 
στην κοινωνία, ούτε και προβλέπεται να δημι-
ουργήσει τέτοια προβλήματα στο μέλλον με 
νέες αξιόποινες πράξεις53. Ασφαλώς η τοποθέ-

                                 

53. Σημαντική υπήρξε στο πλαίσιο αυτό η εμπειρική 
έρευνα tου (δυτικο)γερμανού K.-P. Pollück με τίτλο 
“Klassenjustiz?” (Diss. Polit. Wissenschaft, Freie Uni-
versität Berlin, Bamberg 1977, κυρίως σελ. 282 επ., 
442 επ.), που διεξήχθη σε 27 εισαγγελικά γραφεία της 
περιοχής Βερολίνου κατά τα έτη 1964-1972 και βασί-
σθηκε σε 463 δικογραφίες. Από αυτήν διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει πράγματι μια «εσωτερική ιδεολογία» των 
εισαγγελικών λειτουργών η οποία, τουλάχιστον κατά 
την εποχή της έρευνας, στηρίζεται σε ορισμένες συ-
γκεκριμένες παραμέτρους: Στην ιδέα της οικογένειας 
ως παράγοντα κοινωνικής σταθερότητας και κοινωνι-
κού ελέγχου, στην ιδέα του επαγγέλματος, ως κριτηρί-
ου για τα προσόντα, την αποδοτικότητα και την εν γέ-
νει κοινωνική προσαρμογή ενός ατόμου, καθώς και 
στην ιδέα του ίδιου του Κράτους, το κύρος του οποίου 
πρέπει να διατηρείται αλώβητο. Ως εκ τούτου, άτομα 
που κινούνται στα περιθώρια της κοινωνικής ζωής ή 
και αμφισβητούν έμπρακτα τη συνταγματική έννομη 
τάξη (π.χ. άεργοι, παλαιοί κατάδικοι, αναρχικοί, κ.λπ.) 
φαίνεται να αποτελούν στόχο προκαταλήψεων και 
δυσμενούς μεταχείρισης –πρβλ. Νέστορα Κουράκη, Οι-
κονομικά Εγκλήματα, όπ. π., § 86. Παρόμοια ευρήματα 
απορρέουν και από σειρά άλλων ερευνών, που διενερ-
γήθηκαν στην τότε Δυτική Γερμανία κατά τη δεκαετία 
1970 από ειδικούς επιστήμονες του Ινστιτούτου Μαξ-
Πλανκ για το αλλοδαπό και διεθνές ποινικό δίκαιο -
πρβλ. και Νέστορα Κουράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, 
όπ. π., § 60 και 84 επ.  
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τηση αυτή δεν ικανοποιεί κάποιους που θα ή-
θελαν ένα εντονότερο πνεύμα αλληλεγγύης, 
επιείκειας και «πραότητας» στους πάσχοντες 
συνανθρώπους μας από τους εντεταλμένους 
με την εφαρμογή του νόμου. Ωστόσο, από την 
άλλη πλευρά δεν φαίνεται ότι μπορεί να χρεω-

                                 

Ως προς τον τρόπο και την έκταση στην οποία λαμ-
βάνονται υπ’ όψη από τα δικαστήρια τα λεγόμενα «ε-
ξωνομικά κριτήρια» της κοινωνικο-οικονομικής θέσης 
ενός κατηγορουμένου, βλ. ιδίως συναφή ερευνητικά 
πορίσματα στις μελέτες: Δήμητρα Φρ. Σορβατζιώτη, Η 
«φτώχεια» της Δικαιοσύνης, Αθήνα, εκδ. ΚΨΜ, 2011, 
Jeffrey H. Reiman/ Paul Leighton, The Rich get Richer 
and the Poor get Prison, Routledge, 201210 (1st ed. 
1979), Loϊk Wacquant, Punishing the Poor, Duke Uni-
versity Press, 2009, Cassia C. Spohn, How do Judges De-
cide? The Search for Fairness and Justice in Punishment, 
Sage Publ., 2002, καθώς και την καναδική έρευνα: Na-
tional Council of Welfare, Justice and the Poor, Spring 
2009, προσβάσιμη διαδικτυακά: http://www.oaith.ca/ 
assets/files/Publications/justice_andthe_poor.pdf  

 Χρήσιμο είναι να υπομνησθεί στο σημείο αυτό ότι 
και κατά την αρχαιότητα, στα εγχειρίδια ρητορικής οι 
ρήτορες προτρέπονταν να παρουσιάζουν τους πελάτες 
τους ως «δίκαιους, έντιμους, θεοσεβούμενους και τα-
πεινούς χαρακτήρες που υπομένουν την αδικία». Το 
σκεπτικό σε αυτή την προσέγγιση ήταν ότι «όλες οι 
αρετές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές ανθρώπων έ-
ντιμων και σεμνών, που δεν είναι δριμείς, πείσμονες, 
φιλόδικοι και ανάλγητοι, προσελκύουν την ευμένεια 
του ακροατηρίου…» (Κικέρωνος, Περί Ρήτορος, 2.182-
184 –πρβλ. James M. May, Μάρκος Τύλλιος Κικέρων, H 
τέχνη της πειθούς, Αθήνα: εκδ. Διόπτρα, 2017, 50-51). 
Επομένως και από τη σκοπιά αυτήν, η οικονομική κα-
τάσταση του κατηγορουμένου ή και του θύματος μιας 
εγκληματικής πράξης φαινόταν να διαδραματίζει υπο-
δεέστερο ρόλο σε σχέση με την υποτιθέμενη «ενάρε-
τη» ιδιοσυγκρασία τους. 
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θεί στους δικαστικούς αυτούς και αστυνομι-
κούς λειτουργούς μεροληψία όσον αφορά το 
χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό status ενός υ-
πόπτου ή κατηγορουμένου54.  Ωστόσο, η κατά-
σταση φαίνεται να είναι διαφορετική στις 
ΗΠΑ, όπου φαίνεται να παρατηρούνται «αδι-
καιολόγητες φυλετικές διακρίσεις» κατά την 
απονομή της δικαιοσύνης, ιδίως σε σχέση με 
υπόπτους ή κατηγορουμένους ή και θύματα 
που είναι αφροαμερικανικής ή λατινικής κατα-
γωγής55.  

                                 

54. Πράγματι, σύμφωνα με την έρευνα του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών υπό τη διεύθυνση του 
Ηλία Δασκαλάκη, ο τελευταίος, σε άρθρα του στην ε-
φημ. «Το Βήμα» της 12.8.1979, της 14.8.1979 και της 
15.8.1979, με τίτλο «Η απονομή της ποινικής δικαιο-
σύνης στην Ελλάδα» (ιδίως στο δεύτερο από τα άρθρα 
αυτά), θεωρεί ότι η όποια διακριτική μεταχείριση επι-
φυλάσσεται από δικαστές εις βάρος κοινωνικο-
οικονομικά αδύναμων κατηγορουμένων, οφείλεται όχι 
σε μια καθ’ υπόθεση ταξική δικαιοσύνη, όπου ο δικα-
στής θα ήταν «ενσυνείδητα ταγμένος στην προάσπιση 
των συμφερόντων μιας τάξης», αλλά στις «ανισότητες 
που υπάρχουν στα πλαίσια του συστήματος» και οι 
οποίες «αναπαράγονται και κατά την απονομή της 
ποινικής δικαιοσύνης και επηρεάζουν το αποτέλεσμα» 
-πρβλ. Νέστορα Κουράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ. 
π., §§ 84 και 70 επ. Προς την ίδια κατεύθυνση κινού-
νται και οι διαπιστώσεις του Andreas Kapardis στο έρ-
γο του “Psychology and Law”, Cambridge: Cambridge 
University Press, 20144, 185-199.  

55. Frederic G. Reamer, Social Justice and Criminal 
Justice, σε: Michael Reisch (ed.), Routledge Interna-
tional Handbook of Social Justice, London: Routledge, 
(Routledge Handbooks), 2014, 269-285: 276 επ. και 
Cyndy Caravelis / Matthew Robinson, Social Justice, 
Criminal Justice. The Role of American Law in Effecting 
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Η δικαστική διεκπεραίωση υποθέσεων με κοινωνι-
κά ισχυρούς κατηγορουμένους 

29. Οσον αφορά τις εκδικαζόμενες υποθέ-
σεις κοινωνικά ισχυρών κατηγορουμένων, αυ-
τές φαίνεται ότι σπάνια φθάνουν σε καταδίκη 
ή και αυστηρή τιμώρηση. Είναι γνωστό, ότι 
στα εγκλήματα αυτά η υπεράσπιση του κατη-
γορουμένου γίνεται από κατά τεκμήριο καλο-
πληρωμένους, διασυνδεδεμένους και νομικά 
καταρτισμένους συνηγόρους, που συνήθως 
γνωρίζουν να εντοπίζουν και να αναδεικνύουν 
τις ελλείψεις, ασάφειες και τα κενά των εφαρ-
μοστέων νόμων56. Με αποτέλεσμα, ο κατηγο-

                                 

and Preventing Social Change, New York/ London: 
Routledge, 138 επ., 260 επ.  

56. Πρόκειται εδώ για περιπτώσεις καταστρατήγη-
σης δικαίου (fraus legis), στις οποίες δηλ., με την έντε-
χνη διαρρύθμιση πραγματικών ή νομικών καταστά-
σεων επιδιώκει ο δράστης να επιτύχει το απαγορευμέ-
νο από τον νόμο ή επιβαρυντικό γι’ αυτόν αποτέλεσμα, 
χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβιάζει την ίδια τη νομική 
διάταξη. Στον χώρο του ποινικού δικαίου η τακτική 
αυτή εμφανίζει αρκετές πιθανότητες ευδοκίμησης, κα-
θώς δεν μπορεί να καταπολεμηθεί ούτε με διατάξεις 
γενικού περιεχομένου, οι οποίες να καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις  προβληματικών συμπεριφορών (κάτι 
τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με  βασικές διατάξεις 
που κατοχυρώνουν την αρχή της νομιμότητας: ά. 7 § 1 
ελλΣυντ και ά. 1 ελλΠΚ: nullum crimen sine lege 
certa!), ούτε βεβαίως με κατ’ αναλογία εφαρμογή δια-
τάξεων που αφορούν άλλο παρεμφερές έγκλημα, κα-
θώς και πάλι υπάρχει πρόσκρουση στην αρχή της νο-
μιμότητας. Αφήνονται έτσι στον ποινικό νόμο ασάφει-
ες ή κενά, τα οποία ο επίδοξος παραβάτης του μπορεί 
να εκμεταλλευθεί σαν «παραθυράκια» του νόμου, χω-
ρίς να θεωρηθεί ότι τον παραβιάζει –βλ. N.-C. Courakis, 
Die Möglichkeiten einer kriminalpolitischen An-
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wendung des Umgehungsbegriffes, στον Τιμητικό Τόμο 
υπέρ Αλεξάνδρου Λιτζεροπούλου, τ. Α', 1985, 215-271 
και του ιδίου, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ. π., §§ 24 επ. 
και 198 επ. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας καταστρατή-
γησης νόμου αποτελεί μία υπόθεση που έφθασε προ 
ετών έως τον Αρειο Πάγο. Επρόκειτο για την περίπτω-
ση ενός ευρηματικού εισαγωγέα καλλυντικών, ο ο-
ποίος είχε την ιδέα να εισαγάγει χωριστά τα μπουκα-
λάκια των αρωμάτων και χωριστά τα περιβλήματα με 
την επώνυμη φίρμα των αρωμάτων, έχοντας βεβαίως 
υπ’ όψη του στη συνέχεια να επικολλήσει τα περιβλή-
ματα στα μπουκαλάκια. Το ανώτατο δικαστήριο της 
Ελλάδας θεώρησε εδώ ότι δεν υπήρχε λαθρεμπορία, 
και επομένως άφησε ατιμώρητη την ενέργεια του ει-
σαγωγέα να απoφύγει την καταβολή των νομίμων τε-
λωνειακών δασμών για είδη πολυτελείας: ΑΠ 
268/1964, ΠοινΧρ ΙΔ’ 1964, 561. Πάντως, πρέπει να 
ομολογηθεί ότι και η ίδια η νομοθεσία που σχετίζεται 
ειδικότερα με την οικονομική εγκληματικότητα είναι 
συνήθως πολύπλοκη, αντιφατική  και με δυνατότητες 
πολλαπλών ερμηνειών, έτσι ώστε να δημιουργούνται 
εκ των πραγμάτων μέσω της νομοθεσίας αυτής «φαιές 
ζώνες» μεταξύ θεμιτής και αθέμιτης/ παράνομης ενέρ-
γειας, ζώνες, δηλ., που δεν ρυθμίζονται ευθέως από το 
δίκαιο και που προσφέρουν έτσι γόνιμο έδαφος σε κα-
ταστρατηγήσεις δικαίου. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ελλη-
νας νομοθέτης, προκειμένου να περιορίσει τέτοια φαι-
νόμενα στο φορολογικό δίκαιο, περιέλαβε σε νόμο  συ-
γκεκριμένη διάταξη κατά της λεγόμενης φοροαποφυ-
γής (ά. 38 του ν. 4174/2013). Η διάταξη αυτή, χωρίς 
να φθάνει έως την ποινικοποίηση τέτοιων μορφών 
συμπεριφοράς, ορίζει πάντως στην § 1 ότι «κατά τον 
προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται 
να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετή-
σεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης 
και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι εν λόγω 
διευθετήσεις αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς 
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ρούμενος σε τέτοιες υποθέσεις δύσκολα να 
μπορεί να θεωρηθεί ως ένοχος «πέραν πάσης 
λογικής αμφιβολίας» και άρα να καταδικασθεί 
-αντίθετα, είναι πιο πιθανό να αθωωθεί «λόγω 
αμφιβολιών». Επιπλέον, στα ενλόγω εγκλήμα-
τα η νομοθεσία, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν 
εμφανίζει πνεύμα σθεναρής αντιμετώπισης, 
ενώ επιπλέον δυσχέρειες σημειώνονται και 
στην αποδεικτική διαδικασία, ιδίως για δύο 
λόγους:  

Πρώτον, διότι κατά κανόνα δεν είναι ευχε-
ρές να θεμελιωθεί με στέρεο τρόπο ο «αντικει-
μενικός αιτιώδης σύνδεσμος»  ανάμεσα στη 
συμπεριφορά ενός κατηγορουμένου και στο 
αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς (π.χ. ότι 
το θαλάσσιο περιβάλλον μολύνθηκε από λύμα-
τα συγκεκριμένου εργοστασίου και δη από ε-
νέργειες συγκεκριμένου προσώπου). Τούτο, 
μάλιστα, ισχύει πολύ περισσότερο όταν σε μια 
χώρα, όπως π.χ. η Ελλάδα, δεν υπάρχει νομική 
πρόβλεψη για ποινική ευθύνη νομικών προ-
σώπων (επιχειρήσεων) και, άρα, αναζητείται η 
ευθύνη μόνο συγκεκριμένων φυσικών προσώ-
πων57.  

                                 

σκοπούς, με βάση τα χαρακτηριστικά της οικονομικής 
τους υπόστασης».    

57. Διατηρείται έτσι στο ελληνικό ποινικό δίκαιο η 
αρχή του ρωμαϊκού δικαίου “societas delinquere non 
potest”, ότι δηλ. η επιχείρηση δεν μπορεί να εγκλημα-
τεί, κυρίως με το σκεπτικό ότι το έγκλημα προϋποθέ-
τει ανθρώπινη πράξη (άρα όχι ενέργεια μιας πλασμα-
τικής νομικής οντότητας) και ότι, επιπλέον, η ποινή, 
εφόσον πλήττει ως κακό την πνευματική και ψυχολο-
γική ρίζα του αδίκου στην ανθρώπινη ψυχή, προϋπο-
θέτει κατ’ ανάγκη άνθρωπο που να τιμωρείται –πρβλ. 
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Και δεύτερον, διότι επίσης δεν είναι ευχερές 
να βρεθούν μηνυτές, μάρτυρες κατηγορίας ή 
και εμπειρογνώμονες, που θα θελήσουν να έλ-
θουν σε αντιπαράθεση με οικονομικά συμφέ-
ροντα μεγάλου βεληνεκούς και να προβούν, 
αντιστοίχως, σε κατάθεση ενώπιον δικαστικής 
αρχής κατά ισχυρών επιχειρηματιών58.  

                                 

Ν. Χωραφά, Ποινικόν Δίκαιον, τ. Α’, 19789 (με επιμ. Κ.Ε. 
Σταμάτη), Αθήναι: εκδ. Π. Σάκκουλα, 1978, § 29, σελ. 
112-113 και Ιω. Γιαννίδη, Συστηματική Ερμηνεία ΠΚ, 
2005, υπ’ άρθρο 14, πλαγιάρ. 26ˑ βλ. και Νέστορα Κου-
ράκη, Οικονομικά Εγκλήματα, όπ. π., § 196, σημ. 22, 
όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία. Τις απόψεις αυτές 
αποδέχονται και τα ελληνικά δικαστήρια –π.χ. ΑΠ 
438/1974, ΠοινΧρ ΚΔ’ 1974, 692-, που θεωρούν ότι 
την ποινική ευθύνη για πράξεις που τελούνται υπέρ ή 
προς το συμφέρον του νομικού προσώπου υπέχουν 
όσοι τις επιχειρούν ως εκπρόσωποί του. Να σημειωθεί 
ότι η προσέγγιση αυτή έχει ξεπεραστεί εδώ και χρόνια 
σε πολλές χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης (Ολλανδία, 
Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Φινλανδία, Δανία, κ.α.), 
ενώ και στον αγγλοσαξωνικό χώρο αναγνωρίζεται συ-
νήθως αντιπροσωπευτική ποινική ευθύνη της επιχεί-
ρησης, κυρίως στα εγκλήματα αντικειμενικής ευθύνης 
(strict liability) – A. Eser/ G. Heine/ B. Huber (eds.), 
Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities, 
Freiburg/ Br.: edition iuscrim, 1999. 

58. Αλλωστε κατά το ελληνικό δίκαιο, ακόμη και αν 
προβεί κανείς σε μήνυση κατά των υπευθύνων μιας 
επιχείρησης, δεν επιτρέπεται συνήθως να παραστεί 
κατά την επακολουθούσα ποινική δίκη με την ιδιότητα 
και τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντα, άρα ούτε 
και με συνήγορο πολιτικής αγωγής που θα μπορούσε 
να εξετάζει μάρτυρες και να αγορεύει στο δικαστήριο, 
δεδομένου ότι η συμμετοχή στη δίκη με αυτόν τον 
τρόπο είναι δυνατή μόνον εφόσον από το έγκλημα έχει 
προκληθεί σε κάποιον άμεση ζημία ή ηθική βλάβη, η 
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30. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η 
συνήθως θετική προϊστορία οικονομικά εύρω-
στων κατηγορουμένων, που μάλιστα παρέχουν 
εργασία σε δεκάδες ή και εκατοντάδες εργαζο-
μένους και που εμφανίζονται για τον λόγο αυ-
τόν ως «στυλοβάτες της κοινωνίας», έστω και 
αν κατ’ ουσίαν, με τις πράξεις τους, αποδει-
κνύονται πρωτίστως στυλοβάτες του εαυτού 
τους. Συνακόλουθα, τα όργανα απόνομής της 
δικαιοσύνης, τρέφοντας και κάποιο δέος ή έ-
στω εκτίμηση προς τα ενλόγω υψηλά ιστάμενα 
πρόσωπα της κοινωνίας, συχνά ταλαντεύονται 
για το ποια θα είναι η απόφασή τους59. Ενδέ-

                                 

οποία μάλιστα να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με το έ-
γκλημα (π.χ. ΑΠ 350/1972, ΠοινΧρ ΚΒ’ 1972, 535 –
πρβλ. ΑΠ 284/2012, ΠοινΧρ ΞΒ’ 2012, 674 και αναλυ-
τικά: Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Η πολιτική αγωγή στην 
ποινική δίκη, Αθήνα: εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 20152, ιδίως 
σελ. 57 επ.). Πάντως, τα ελληνικά δικαστήρια αντιμε-
τωπίζουν το θέμα αυτό με ευρύτητα πνεύματος, απο-
δεχόμενα π.χ. σε περιπτώσεις μόλυνσης θαλάσσιου 
περιβάλλοντος τη δυνατότητα παράστασης πολιτικής 
αγωγής από αυτούς που έχουν υποβάλει σχετική μή-
νυση –βλ. ιδίως την υπ’ αρ. 809/1981 απόφαση του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, όπως παρατί-
θεται στο έργο του Νέστορα Κουράκη, Οικονομικά Ε-
γκλήματα, όπ. π., § 211, σημ. 80.  

59. Ενδιαφέρον είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 
οικονομικών εγκλημάτων των οποίων η τιμώρηση 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο ενός εργο-
στασίου ή μιας επιχείρησης, τα δικαστήρια προσφεύ-
γουν στον θεσμό της κατάστασης ανάγκης. Σταθμίζο-
ντας, μέσα στο πλαίσιο αυτού του θεσμού τα συμφέ-
ροντα ή αγαθά που έρχονται αντιμέτωπα, ο δικαστής 
μπορεί να εκτιμήσει την έκταση του «κοινωνικού κό-
στους» που θα προκύψει από την επιβολή μιας ποινής 
στους υπευθύνους της επιχείρησης ή –όπου επιτρέπε-
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χεται μάλιστα να ακολουθήσουν εν τέλει την 
άποψη που αναφέρει ο Ηρόδοτος για τους αρ-
χαίους Πέρσες (Ιστ. Ι, 137), ότι δηλ. για να κα-
ταδικάσουμε κάποιον θα πρέπει προηγουμε-
νως να θέσουμε στην πλάστιγγα της δικαιοσύ-
νης, μαζί με τα εγκλήματά του, και όλο τον 
προγενέστερο βίο του, συνεκτιμώντας επομέ-
νως στον ίδιο βαθμό και τις θετικές πλευρές 
αυτής της διαδρομής60. 

                                 

ται- και στην ίδια την επιχείρηση και να διαμορφώσει 
έτσι την απόφασή του για το εάν, το πώς και το πόσο 
της ποινικής μεταχείρισης. Μια τέτοια προσέγγιση ε-
φάρμοσε π.χ. το γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο 
(BGH) σε υπόθεση μόλυνσης περιβάλλοντος από ερ-
γοστάσιο, χρησιμοποιώντας δηλ. τον θεσμό της κατά-
στασης ανάγκης ως λόγο άρσης του αδίκου: BGH, α-
πόφαση από 13.3.1975, στη: Monatsschrift für 
deutsches Recht, 29: 1975, 723-724 – πρβλ. J. 
Hermann, Die Rolle des Strafrechts beim Umweltschutz 
in der Bundesrepublik Deutschland, ZStW 91: 1979, 
281-308: 300 επ. και Νέστορα Κουράκη, Οικονομικά 
Εγκλήματα, όπ. π., § 8 και σημ. 17, καθώς και § 190. 

60. Κατά τη διατύπωση του Ηρόδοτου σε απόδοση 
Δημήτρη Μαρωνίτη (έκδ. Γκοβόστη, Αθήνα 1964, σελ. 
270-271): «επικροτώ αυτή την [αναφερθείσα ανωτέ-
ρω] συνήθεια [των Περσών], και εξίσου επικροτώ και 
την παρακάτω: που δεν επιτρέπεται για μια και μόνη 
αιτία ούτε ο βασιλιάς ο ίδιος να σκοτώση κάποιον, ού-
τε και κανείς άλλος από τους Πέρσες για μια και μόνη 
αιτία να κάνη σε οποιονδήποτε από τους ανθρώπους 
του σπιτιού του κακό αγιάτρευτο. Αλλά, αφού πρώτα 
σκεφτή, αν βρή πως τα αδικήματα είναι περισσότερα 
από τις καλές υπηρεσίες [«Lν ε9ρίσκJ πλέω τε και µεί−
ζω τα �δικήµατα -όντα τ#ν 9πουργηµάτων»], τότε 
μόνον αφήνει το θυμό του να ξεσπάση». 
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Ζητήματα από την επιβολή και επιμέτρηση χρη-
ματικών ποινών 

31. Μία πτυχή της συχνά ευμενούς δικα-
στικής αντιμετώπισης απέναντι σε εύπορους 
κατηγορουμένους μας παρέχει και ο τρόπος με 
τον οποίο επιμετρούνται οι χρηματικές ποινές, 
ιδίως όταν μια ποινή φυλάκισης μετατρέπεται 
σε χρηματική. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία συ-
νήθως προβλέπει την επιβολή χρηματικής ποι-
νής ανάλογα με την προσωπική και οικονομική 
κατάσταση του δράστη (λαμβάνονται υπ’ όψη 
εδώ τα μεσοσταθμικά καθαρά έσοδα από ημε-
ρήσια εργασία, άλλα εισοδήματα, η περιουσία 
και οι οικογενειακές υποχρεώσεις –πρβλ. ά. 82 
παρ 2 ελλΠΚ). Ωστόσο, στην πράξη, τουλάχι-
στον όσον αφορά την ελληνική δικαστηριακή 
πρακτική, οι εκ μετατροπής χρηματικές ποινές 
σπάνια υπερβαίνουν το κατώτατο όριο των 5 
ευρώ ημερησίως συν προσαυξήσεις, είτε κά-
ποιος είναι εύπορος, είτε και με περιορισμένες 
οικονομικές δυνατότητες, καθώς η προς τα κά-
τω αυτή εξίσωση θεωρείται από τους δικα-
στές, κατά ορισμένες μαρτυρίες, ότι λειτουργεί 
υπέρ μιας (κακώς εννοούμενης) ισότητας των 
κατηγορουμένων.  

Ισως επιτυχέστερο, από την άποψη της Κοι-
νωνικής Δικαιοσύνης, να είναι το σύστημα των 
ημερησίων προστίμων, όπως αυτό εφαρ-
μόζεται σε ορισμένες σκανδιναβικές και γερμα-
νόφωνες χώρες, καθώς η ποινή προσαρμόζεται 
εκεί επακριβώς στις προσωπικές/ οικονομικές 
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ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε κατά-
δικαζόμενου61.  

32. Για την αντιμετώπιση και τον -κατά το 
δυνατόν- περιορισμό τέτοιων περιπτώσεων 
άνισης μεταχείρισης κατηγορουμένων με βάση 
το εξωνομικό κριτήριο της κοινωνικο-οικο-
νομικής τους κατάστασης, θα ήταν, πιστεύω 
χρήσιμο να οριοθετηθεί η διακριτική ευχέρεια 
των δικαστικών λειτουργών μέσω κατευ-
θυντηρίων γραμμών και νομοθετικών ρυθ-
μίσεων που θα προωθούν ένα πιο σφιχτο-
δεμένο πλαίσιο επιμέτρησης ποινών, με «αφε-
τηρίες ποινής» και «προσανατολισμούς ποι-
νών», σύμφωνα και με τη Σύσταση R (92) 17 
της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης περί «Σταθερότητας στην Επιβολή 
και Επιμέτρηση Ποινών» (Consistency in sen-
tencing), παρ. Β.3. Μάλιστα, οι καταβαλλόμε-
νες από τους δράστες χρηματικές ποινές θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη 
δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, μέρος από τα 
χρήματα του οποίου να καταβάλλονται στα 
θύματα εγκληματικών ενεργειών με χαμηλά 
εισοδήματα, υπό μορφή αποζημίωσης ή ικανο-
ποίησης λόγω ηθικής βλάβης.                    

Σωφρονιστική μεταχείριση και Κοινωνική Δικαιο-
σύνη 

33. Τέλος, σε σωφρονιστικό επίπεδο, όταν 
δηλ. εκδοθεί πλέον η ποινική απόφαση και ο 

                                 

61. Πρβλ. Νέστορα Κουράκη, Ποινική Καταστολή, 
όπ. π., § 316 επ. και σελ. 393 επ. και του ιδίου, Θεωρία 
της Ποινής. Μια Εισαγωγή, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. 
Σάκκουλα, 2008, § 19, σελ. 19 και σημ. 62. 



Επίμετρο 

 252 

καταδικασθείς υποχρεωθεί σε εγκλεισμό ή σε 
έκτιση εξωιδρυματικής ποινής, η Κοινωνική 
Δικαιοσύνη μπορεί και εδώ να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο τόσον ως κοινωνική άλλη-
λεγγύη όσο και ως αξιοκρατική ακριβοδικία. Η 
κοινωνική αλληλεγγύη μπορεί να εκδηλωθεί 
εάν παρασχεθούν στον καταδικαζόμενο όλες οι 
δυνατότητες για να αναπτύξει την προσω-
πικότητά του και να βελτιωθεί. Από την άλλη 
πλευρά, η αξιοκρατική ακριβοδικία και αμε-
ροληψία διασφαλίζονται με την ισότιμη μετα-
χείρισή του από το σωφρονιστικό προσωπικό 
σε σχέση προς τους άλλους κρατουμένους και 
με τον πλήρη σεβασμό της προσωπικότητάς 
του, είτε αυτός είναι εύπορος, είτε και περιο-
ρισμένων οικονομικών δυνατοτήτων. 

 Καλούνται, επομένως, να συνυπάρξουν στο 
σωφρονιστικό στάδιο, η κοινωνική άλλη-
λεγγύη και η αξιοκρατική ακριβοδικία και μά-
λιστα με τον τρόπο κατά τον οποίο αυτές απο-
τυπώνονται και, έως ένα βαθμό, εκφράζονται, 
αντίστοιχα, από δύο κλασικά μοντέλα αντε-
γκληματικής πολιτικής: Το προνοιακό πρότυ-
πο (welfare model), που θέτει στο επίκεντρό 
του την προσπάθεια για κοινωνική επανένταξη 
του κρατουμένου μέσω διαπαιδαγώγησης και 
προσήκουσας μεταχείρισης και στήριξής του 
από την κοινωνία. Και το δικαιικό πρότυπο 
(justice model), που έχει ως άξονα αφενός την 
τήρηση των δικαιωμάτων του κρατουμένου, 
χωρίς παρεμβάσεις στην προσωπικότητά του, 
και αφετέρου την εξασφάλιση των αναγκαίων 
συνθηκών για την αξιοπρεπή και ισότιμη δια-
βίωσή του στον χώρο κράτησης ή, σε ελαφρό-
τερες περιπτώσεις, για τον προσήκοντα τρόπο 
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έκτισης εκ μέρους του μιας εξωϊδρυματικής 
κύρωσης, π.χ. κοινωφελούς εργασίας62. 

34. Βέβαια, η σύζευξη αυτών των δύο μοντέ-
λων αντεγκληματικής πολιτικής  προϋποθέτει 
φυλακές με ιδεώδεις συνθήκες. Στην πράξη, 
όμως, η κατάσταση στις φυλακές είναι συνή-
θως προβληματική. Και τούτο, διότι λόγω του 
συνωστισμού των κρατουμένων, τουλάχιστον 
όσον αφορά τις ελληνικές φυλακές63, είναι δυ-

                                 

62. Για τα δύο αυτά πρότυπα αντεγκληματικής πο-
λιτικής βλ. αντί άλλων τις αναπτύξεις και τις βιβλιο-
γραφικές αναφορές στα έργα: Νέστορα Κουράκη, Ποι-
νική Καταστολή, όπ. π., §§ 302, 305 και 306, καθώς και 
του ιδίου, Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αθήνα/ Κο-
μοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 20122, σελ. 434 επ. και 
451 επ. 

63. Ο υπερπληθυσμός στις ελληνικές φυλακές είναι 
ένα χρόνιο πρόβλημα, του οποίου η αντιμετώπιση γί-
νεται συνήθως με σπασμωδικά μέτρα: μετατροπής της 
ποινής, υφ’ όρον αναστολής της ποινής ή «ειδικής πα-
ραγραφής», και χωρίς να αξιοποιούνται με διευρυμένη 
χρήση άλλοι αποτελεσματικότεροι θεσμοί με μεγαλύ-
τερο χρονικό βεληνεκές και μικρότερο κόστος, όπως οι 
εξωιδρυματικές κυρώσεις (π.χ. κοινωφελής εργασία 
κατ’ ά. 82 § 6 επ. ελλΠΚ), η κατ’ οίκον έκτιση της ποι-
νής με ηλεκτρονική παρακολούθηση (ν. 4205/ 2013) 
και η ημιελεύθερη διαβίωση, σε συνδυασμό και με ερ-
γασία εκτός φυλακής (ά. 59 επ. και 42 ελλΣωφρΚ). 
Αποτέλεσμα είναι να απελευθερώνονται από τη φυλα-
κή σωρηδόν εγκληματίες με βεβαρημένο ποινικό μη-
τρώο οι οποίοι, μη έχοντας συνήθως εργασία ή άλλους 
πόρους για να επιβιώσουν, καταφεύγουν αναπόδρα-
στα σε νέα εγκλήματα –πρβλ. για το πρόβλημα του υ-
περπληθυσμού των ελληνικών φυλακών Νέστορα 
Κουράκη, Ποινική Καταστολή, όπ. π., § 264 ΙΙΙ, τη μελέ-
τη της Κ.Δ. Σπινέλλη: Το πρόβλημα της υπερ- και 
απoφόρτωσης των ελληνικών φυλακών, στο συλλογι-
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σχερές να οργανωθούν προγράμματα που θα 
τους βοηθούσαν να βελτιώσουν το επίπεδο της 
μορφωτικής τους επάρκειας ή και της επαγ-
γελματικής τους κατάρτισης. Επιπλέον, οι  μη-
χανισμοί που έχουν δημιουργηθεί από διεθνείς 
και εσωτερικούς φορείς προς έλεγχο των συν-
θηκών κράτησης σε χώρους εγκλεισμού δεν 
φαίνεται να λειτουργούν συνήθως όσο θα έ-
πρεπε αποτελεσματικά για  την προστασία 
των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους 
κρατουμένους. 

Ζητήματα από το κοινωνικο-οικονομικό status των 
κρατουμένων  

35. Οι επισημάνσεις αυτές θα πρέπει να συ-
σχετισθούν και με το κρίσιμο ερώτημα περί 
του κατά πόσον η μεταχείριση των κρα-
τουμένων επηρεάζεται από παράγοντες που 
αφορούν την κοινωνικο-οικονομική τους κα-
τάσταση, εάν, δηλ., οι κρατούμενοι με οικο-
νομική δυσπραγία τυγχάνουν δυσμενέστερης 
μεταχείρισης εκ μέρους του σωφρονιστικού 
προσωπικού από όσο οι άλλο κρατούμενοι και 

                                 

κό έργο: Κ.Δ. Σπινέλλη/ Αγλ. Τσήτσουρα (επιμ.), Κρα-
τούμενοι και Δικαιώματα του Ανθρώπου Αθήνα/ Κο-
μοτηνή: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλας, 1996, 65-78, καθώς 
και, γενικότερα, τη Σύσταση R (99) 22 της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βλ. επίσης 
και Νέστορα Κουράκη, Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, 
όπ. π., σελ. 314 και σημ. 5 in fine, όπου αναφέρονται 
ορισμένα από τα νομοθετήματα με τα οποία επιδιώ-
χθηκε κατά καιρούς η, έστω και πρόσκαιρη, μείωση 
του αριθμού των κρατουμένων στις ελληνικές φυλα-
κές.  
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ιδίως αυτοί με υψηλό κοινωνικο-οικονομικό 
status.  

Εδώ οι έρευνες σε επιμέρους χώρες είναι κα-
τά κανόνα περιορισμένης εμβέλειας, λόγω αυ-
ξημένου «σκοτεινού αριθμού» ως προς το δια-
θέσιμο ερευνητικό υλικό64.  

                                 

64. Πάντως, από τις έως τώρα έρευνες, ιδίως των 
M.L. Benson & F. Cullen, στους οποίους προστέθηκε 
αργότερα και ο W.A. Stadler, απορρέουν ορισμένα εν-
διαφέροντα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, προκύπτει 
ότι οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι με υψηλό κοινωνι-
κο-οικονομικό status θεωρούν ότι διαφέρουν από τους 
υπόλοιπους κρατουμένους και μάλιστα επιδεικνύουν 
ένα αίσθημα υπεροχής όχι μόνον απέναντι σε συγκρα-
τουμένους τους, αλλά και προς το σωφρονιστικό προ-
σωπικό της φυλακής τους. Επίσης, συνάγεται από τις 
ίδιες έρευνες ότι οι ενλόγω κρατούμενοι, μόλις ξεπε-
ράσουν το αρχικό σοκ του εγκλεισμού, προσαρμόζο-
νται πλήρως στο νέο περιβάλλον και ότι είναι ιδιαίτε-
ρα συνεργάσιμοι με την υπηρεσία της φυλακής, πει-
θαρχώντας στους κανόνες –βλ. ιδίως M.L. Benson & F. 
Cullen, The special sensitivity of white-collar offenders 
to prison: A critique and research agenda, στην: Jour-
nal of Criminal Justice, 16: 1988, 207-215ˑ  W.A. 
Stadler/ M.L. Benson/ F.T. Cullen, Revisiting the special 
sensitivity hypothesis: The prison experience of white-
collar inmates, στην: Justice Quarterly, 30 (16): 2013, 
1090-1114ˑ  M.W. Logan, Coping with imprisonment: 
Testing the special sensitivity hypothesis for white-
collar offenders [Dissertation], University of Cincinnati, 
2015. Επίσης, σε επίπεδο ελληνικών ερευνών (και με 
ανάλογα συμπεράσματα) σημαντική είναι η έρευνα της 
Αννας Κασάπογλου σε δύο ελληνικές φυλακές, όπως τα 
συμπεράσματα αυτής της έρευνας καταγράφονται 
στην εισήγησή της «Κοινωνική Iεραρχία και Φυλακή: Η 
περίπτωση των κρατουμένων για εγκλήματα λευκού 
κολάρου μέσα από την οπτική του σωφρονιστικού 
προσωπικού», στο συλλογικό έργο: Θεανώ Καλλινικά-
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Ειδικότερα, οι κρατούμενοι αποφεύγουν συ-
νήθως να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες 
για διακριτική εις βάρος τους συμπεριφορά, 

                                 

κη/ Μαρία Πετμεζίδου (επιμ.), Διαδρομές Κοινωνικής 
Ερευνας. Πρακτικά Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας 
Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Πο-
λιτική & Κοινωνική Εργασία». Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης, 2016, σελ. 195-212. 

Εξάλλου, με βάση πληροφορίες που συνέλεξα από 
συνάδελφο εγκληματολόγο ο οποίος εργάσθηκε επί 
χρόνια στις ελληνικές φυλακές, οι συνθήκες κράτησης 
σε αυτές εμφανίζουν, ως προς το υπό εξέταση εδώ θέ-
μα, την εξής εικόνα: 

Υπάρχουν όντως κρατούμενοι οι οποίοι τυγχάνουν 
ευμενούς μεταχείρισης και αυτό συμβαίνει κυρίως: (α) 
λόγω του κύρους που αυτοί απέκτησαν, πριν από τον 
εγκλεισμό τους, στον κοινωνικό, οικονομικό ή πολιτικό 
τομέα, (β) λόγω της θέσης τους στην ιεραρχία της φυ-
λακής ή (γ) λόγω των σχέσεών τους με τον εκτός φυ-
λακής κόσμο της οργανωμένης παρανομίας. Απέναντι 
σε αυτούς τους κρατούμενους, η διοίκηση και το προ-
σωπικό της φυλακής τηρούν στάση ευνοϊκής μεταχεί-
ρισης είτε διότι τους φοβούνται ότι ενδέχεται να προ-
καλέσουν βλάβη στους ίδιους τους σωφρονιστικούς 
υπαλλήλους ή στους οικείους τους και στα περιουσια-
κά τους στοιχεία, είτε (και) διότι υπολογίζουν στη 
συμβολή τους για τον έλεγχο της φυλακής (μέσω συλ-
λογής πληροφοριών ή μέσω επιβολής τους σε άλλους 
κρατουμένους ή, ακόμη, λόγω δυνατότητάς τους να 
ελέγχουν τις παράνομες αγορές της φυλακής), είτε, τέ-
λος και διότι τους αποδέχονται ως περισσότερο συ-
νεργάσιμους και ευπροσάρμοστους, ενόψει του κοινω-
νικού τους κύρους. Στην τελευταία αυτή κατηγορία 
εμπίπτουν ιδίως οι κρατούμενοι υπό (γ) με ισχυρό κοι-
νωνικο-οικονομικό προφίλ, οι οποίοι άλλωστε έχουν 
συνήθως και τα οικονομικά μέσα να διασφαλίσουν ε-
πιτυχώς τη διαμονή τους στη φυλακή…  
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φοβούμενοι τις συνέπειες. Με αποτέλεσμα, να 
υπάρχουν λιγοστά μόνο καταγεγραμμένα πε-
ριστατικά δυσμενούς μεταχείρισης από την 
πλευρά του σωφρονιστικού προσωπικού. Ε-
ξάλλου, μόλις κατά τα τελευταία χρόνια -ιδίως 
λόγω της οικονομικής κρίσης- άρχισαν, τουλά-
χιστον στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να οδη-
γούνται στις φυλακές, ίσως και εν είδει «απο-
διοπομπαίων τράγων», μεγαλόσχημοι πολιτι-
κοί ή επιχειρηματίες, και να αντιμετωπίζουν 
σοβαρές κατηγορίες οικονομικού περιε-
χομένου, όπως π.χ. για «μίζες» από εξοπλιστικά 
προγράμματα ή δημόσια έργα. Μολονότι, δε, το 
δείγμα κρατουμένων από τέτοιες υποθέσεις 
είναι ακόμη μικρό, οι νέες αυτές εξελίξεις δημι-
ουργούν όμως τις προϋποθέσεις, ώστε σύντο-
μα να υπάρξουν περισσότερες και ενδε-
λεχέστερες έρευνες σχετικά με το εάν ο τρόπος 
μεταχείρισης από το σωφρονιστικό προ-
σωπικό όσων είναι κρατούμενοι  επηρεάζεται 
από το κοινωνικο-οικονομικό τους status, κατά 
παράβαση των εσωτερικών και διακρατικών 
σωφρονιστικών ρυθμίσεων. 

36. Οι σχετικές αυτές ρυθμίσεις που αποσα-
φηνίζουν το πλαίσιο για αξιοπρεπείς και ισότι-
μες συνθήκες έκτισης ποινών ανευρίσκοναι ι-
δίως στους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κα-
νόνες (R (2006) 2), τους Ευρωπαϊκούς Κανό-
νες για τις Κυρώσεις και τα Μέτρα που εκτε-
λούνται στην Κοινότητα (μαζί με τη βελτιωμέ-
νη μορφή τους): R (92) και 16 R (2000) 22, τις 
νεότερες συναφείς Συστάσεις του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
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Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου65, 
καθώς και στις συστάσεις ευρωπαϊκών και δι-
εθνών φορέων που διενεργούν ελέγχους για 
την κατάσταση στους χώρους κράτησης, π.χ. 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των Βασανι-
στηρίων, γνωστής ως CPT.  

Η σημασία της κοινωνικής πρόληψης στην αντε-
γκληματική πολιτική 

37. Πέρα από τις προαναφερθείσες εφαρ-
μογές της Κοινωνικής Δικαιοσύνης σε νομο-
θετικό, δικαστικό και σωφρονιστικό επίπεδο, 
εξίσου σημαντικός εμφανίζεται ο ρόλος της και 
στο ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής πρόληψης 
του εγκλήματος. Εδώ, πρωταρχικό ρόλο δια-
δραματίζουν ευλόγως ο πολιτικός σχεδιασμός 
καθώς και το έμπρακτο παράδειγμα αυτών 
που ασκούν την εξουσία για την προώθηση 
των δύο βασικών αρχών της Κοινωνικής Δι-
καιοσύνης, δηλ. της κοινωνικής αλληλεγγύης 
και, ταυτόχρονα, της αξιοκρατικής ανέλιξης 
στην κοινωνία ανθρώπων με ικανότητες και 
προσόντα, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ευ-
καιριών και κινητικότητας για ανάδειξη των 
αρίστων, όπως το είχε οραματισθεί και ο Πλά-
των με αλληγορίες στην «Πολιτεία» του66. 

                                 

65.  Π.χ. Υπόθεση Ρ. κατά Ελλάδας, απόφαση της 
19.4.2001 –πρβλ. περ. «Ποιν. Δικαιοσύνη» 2001, 739 
και Υπόθεση Κ. κατά Ελλάδας, απόφαση της 12.6.2008 
–βλ. περ. Δικαιόραμα, Ιούνιος 2008, σελ. 31. 

66. Σε μία περικοπή του έργου αυτού (Γ’ 415 a 1 επ.) 
ο Πλάτων υποδεικνύει αλληγορικά την ιδιαίτερη ση-
μασία ενός έγκαιρου εντοπισμού και διαπαιδαγώγη-
σης όσων από τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν επι-
τελικές θέσεις στην ιδανική Πολιτεία του, ανάλογα με 
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38. Σε προηγούμενα σημεία αυτών των ανα-
πτύξεων (§§ 12 και 14) είχα την ευκαιρία να 
επισημάνω ορισμένες από τις δράσεις που 
μπορούν να αναληφθούν αντίστοιχα προς την 
κατεύθυνση της κοινωνικής πρόληψης του ε-
γκλήματος: Πρώτον, βελτίωση των ευκαιριών 
για στέγαση, παιδεία, υπηρεσίες υγείας και 
κοινωνική περίθαλψη, καθώς και δυνατότητες 
απασχόλησης, εξασφάλισης στέγης και προ-
στασίας παιδικής και τρίτης ηλικίας για όλες 
τις κοινωνικές ομάδες, ιδίως όμως για τις πλέ-
ον ευπαθείς από αυτές. Και δεύτερον, κατά-
πολέμηση της αναξιοκρατίας, των πελατεια-
κών σχέσεων, της διαφθοράς και των παρα-
γόντων που εκτρέφουν τέτοιες κατάστάσεις. Η 
πρόσληψη ενός υπαλλήλου ή και η προαγωγή 
του λόγω γνωριμιών και πολιτικών παρεμβά-
σεων, αλλ’ επίσης η ανάθεση ενός δημόσιου 
έργου και η έκδοση μιας άδειας για επένδυση 
έπειτα από συναλλαγή με την κρατική υπηρε-
σία και ανεξαρτήτως του εάν τηρούνται οι νό-
μιμες αντικειμενικές προδιαγραφές, αποτε-
λούν, ευλόγως, μορφές συμπεριφοράς που ε-
πιφέρουν αναποτελεσματικότητα στη λει-
τουργία μιας κοινωνίας και που οδηγούν επο-
μένως στον μαρασμό της κρατικής της υπό-
στασης, άρα και στην «απότυχία» του ίδιου 

                                 

το εάν αυτά έχουν στις ψυχές τους (προφανώς, υπό 
μεταφορική έννοια) χρυσάφι, ασήμι ή χαλκό και σίδε-
ρο. Εάν, δηλ., κατά τον Πλάτωνα, κάποια παιδιά «… 
γεννηθούν με κρυμμένο μέσα στην ψυχή τους χρυσάφι 
ή ασήμι, [οι άρχοντες της πόλης θα πρέπει], εκτιμώ-
ντας την αξία τους, να τα αναθρέψουν το ένα για άρ-
χοντα και το άλλο [αντίστοιχα] για πολεμιστή της πό-
λης».  
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του Κράτους67 μέσα στο πλαίσιο του οποίου 
είναι οργανωμένη αυτή η κοινωνία.  

39. Από τις δύο προαναφερθείσες κατη-
γορίες δράσεων για κατοχύρωση της κοινω-
νικής πρόληψης, αυτές που αφορούν την κατά-
πολέμηση της αναξιοκρατίας δεν προϋπο-
θέτουν σημαντικό οικονομικό κόστος, αλλά 
μόνον ισχυρή πολιτική βούληση για καλύτερη 
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και, κυρί-
ως, για αντιπαράθεση και συγκρούσεις των ε-
πικεφαλής της πολιτικής εξουσίας με κατε-
στημένες νοοτροπίες ρουσφετιού και «μεσου», 
όπως αυτές ενσαρκώνονται προπάντων από 
προμηθευτές του Δημοσίου, συνδικαλιστές και 
κομματάρχες. Πρόκειται, βέβαια, για επώδυνη 
αντιπαράθεση με μεγάλο «πολιτικό κόστος» 
και αμφίβολο αποτέλεσμα, που είναι ωστόσο 
αναγκαία, κυρίως στις νότιες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, ώστε να επιτευχθεί ο αναγκαίος εκείνος 
εκσυγχρονισμός που θα δώσει τον «τόνο» για 
τον 21ο αιώνα. 

                                 

67. Βλ. π.χ. το κείμενο της Wikipedia 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Failed_state) για το 
πώς ορισμένα κράτη δυσλειτουργούν και καταλήγουν 
σε «αποτυχημένα κράτη» (Failed States), σύμφωνα και 
με αντίστοιχες θέσεις του Noam Chomsky (Failed 
States, 2006)  και των Daron Acemoglou & James Robin-
son (Why Nations Fail, 2012). Υπάρχει, ωστόσο και ο 
αντίλογος από τον Elliot Ross της εφημ. Guardian ότι η 
έννοια «αποτυχημένα κράτη» είναι χωρίς περιεχόμενο 
και επινοήθηκε απλώς για την εξυπηρέτηση συγκεκρι-
μένων συμφερόντων (“Failed States are a Western 
Myth”):  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/ 
jun/28/failed-states-western-myth-us-interests   
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40. Αντίθετα, οι δράσεις για την επίτευξη ε-
νός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής, ιδίως για τους 
κατοίκους νοτιοευρωπαϊκών χωρών, εμφανί-
ζει πολλαπλά προβλήματα και απαιτεί μεγάλα 
χρηματικά ποσά, όντως δυσεύρετα στη σημε-
ρινή εποχή της οικονομικής κρίσης68. Τα πράγ-

                                 

68. Η παρούσα στενότητα εξασφάλισης χρημάτων 
δεν αποκλείει βέβαια τη δυνατότητα αναζήτησης και 
εξεύρεσής τους μέσω θεσμών όπως οι επενδύσεις με 
κοινωνική υπεραξία (socially responsible investing), οι 
κοινωφελείς δωρεές, όπως π.χ. ανέγερση και εξοπλι-
σμός νοσοκομειακής μονάδας  από πλούσιους Ελληνες 
του εξωτερικού (η περιουσία τους υπολογιζόταν για το 
2014 σε 88 δισεκ. ευρώ :  
http://www.wealthx.com/articles/2014/the-wealth-x-
and-ubs-billionaire-census-2014/),  
η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (πρβλ. https:// 
www.csrhellas.net/) και τα Προγράμματα Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας, όπως το Impact Hub Scaling 
Project. Επίσης, σε ένα άλλο επίπεδο που αφορά το ευ-
ρύτερο κοινό και την Κοινωνία των Πολιτών, θα μπο-
ρούσε να αξιοποιηθεί ανθρώπινο δυναμικό από τις δε-
ξαμενές των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και του 
Εθελοντισμού, με πρόταγμα την ενίσχυση των ευπα-
θών ομάδων του πληθυσμού -βλ. διεξοδικά ως προς το 
θέμα αυτό, ειδικότερα για την Ελλάδα: Αγγ. Πιτσελά, Η 
Κοινωνική Αρωγή στο Πεδίο της Ποινικής Δικαιοσύνης, 
Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2004, ιδίως σελ. 
157 επ., Ευδ. Φασούλα/ Φωτ. Μηλιώνη (επιμ.), Κοινω-
νία, Εγκλημα, Εθελοντισμός, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2012, καθώς και τις δραστηριότη-
τες των εθελοντικών οργανώσεων με τις ιστοσελίδες 
 http://arsis.gr/,  https://www.praksis.gr/el/ και 
http://www.volunteer4greece.gr/en/index.php          
Ως όχημα για την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών θα ή-
ταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί, σε πρωταγωνιστικό 
ρόλο, και η τοπική κοινωνία, π.χ. μέσω των Τοπικών 
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ματα, άλλωστε, είναι ακόμη πιο δύσκολα στις 
χώρες αυτές, καθώς το άνοιγμα των αγορών, η 
παγκοσμιοποίηση και η συνακόλουθη εξά-
πλωση διεθνώς των πολυεθνικών επιχειρήσε-
ων, κατά τη δεκαετία ’90, σε συνδυασμό με τα 
λίαν ανταγωνιστικά χαμηλά ημερομίσθια άλ-
λων χωρών οι οποίες είναι σε φάση ταχείας 
ανάπτυξης (π.χ. Ινδία, Κίνα, Κορέα), και με την 
αύξουσα μηχανοργάνωση/ «ρομποτοποίηση» 
της εργασίας στις επιχειρήσεις, έχουν εκτοξεύ-
σει τους δείκτες της ανεργίας των ανεπτυγμέ-
νων νοτιοευρωπαϊκών χωρών στα ύψη και έ-
χουν οδηγήσει στη φτωχοποίηση μεγάλες ο-
μάδες πληθυσμού, ακόμη και επιστήμονες. 

Πρακτικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν 

41. Ωστόσο, η αντιμετώπιση του οικονο-
μικού αυτού προβλήματος ενδέχεται να επι-
τευχθεί σε σημαντικό βαθμό εάν βελτιωθεί η 

                                 

Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας –πρβλ. 
Χαρ. Καραγιαννίδη, Η κρίση ως ευκαιρία για τη χάραξη 
και υλοποίηση κοινωνικής αντεγκληματικής πολιτικής, 
στον διαδικτυακό Τιμητικό Τόμο Νέστορα Κουράκη: 
http://crime-in-crisis.com/η-κρίση-ως-ευκαιρία                                  
Τέλος, σε ένα άλλο επίπεδο, η χρηματοδότηση νεοπα-
γών ιδίως επιχειρήσεων με σκοπό την αλληλεγγύη 
προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες θα μπορούσε να ε-
ξασφαλισθεί μέσω της λεγόμενης «διαδικτυακής μι-
κροχρηματοδότησης», (αγγλιστί crowdfunding), και δη 
υπό τις τρεις μορφές της: Μέσω δωρεάς ή συμβολικής 
ανταμοιβής, μέσω ιδιωτικού δανεισμού και μέσω από-
κτησης μεριδίου -βλ. και http://www.eesc.europa.eu/ 
?i=portal.en.int-opinions.25759, όπου η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παραθέτει σειρά δράσεων –μεταξύ αυτών 
και το crowdfunding- για την υποστήριξη –γενικά- της 
επιχειρηματικότητας.   
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δημόσια διοίκηση και καταπολεμηθούν η δι-
αφθορά και το πελατειακό σύστημα, σύμφωνα 
με όσα επισημάνθηκαν ανωτέρω. Ειδικότερα, 
ένας κρατικός μηχανισμός που λειτουργεί χω-
ρίς γραφειοκρατία των επενδύσεων, πελατει-
ακές σχέσεις και διαφθορά, χωρίς αγκυλώσεις 
στην απονομή της δικαιοσύνης, με αποτελε-
σματικές αρχές ελέγχου και ρύθμισης του α-
νταγωνισμού, με τις συναλλαγές να διεξάγο-
νται όλες σχεδόν με ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
όπως φαίνεται να συμβαίνει π.χ. στην Εσθο-
νία69, και με σταθερό, ελκυστικό για επενδυτές 
φορολογικό σύστημα (εφόσον τα κέρδη επα-
νεπενδύονται) και αντίστοιχο επίπεδο τραπε-
ζικών επιτοκίων, καθώς και με γενικότερη αξι-
οπιστία της χώρας, είναι βέβαιο ότι θα προ-
σελκύσει σημαντικές επενδύσεις. Θα καταστεί 
έτσι εφικτό να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες 
θέσεις εργασίας στις οποίες να μπορούν να 
απασχοληθούν και άτομα των ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων, χωρίς να χρειάζεται για την 
ενίσχυση αυτών των ατόμων προσφυγή του 
Κράτους σε πρόσθετη φορολογία και σε περι-
κοπές μισθών και συντάξεων.  

Εξάλλου, η αντιμετώπιση των προβλημάτων 
του κρατικού μηχανισμού και η συνακόλουθη 
αύξηση της απασχολησιμότητας μπορεί επι-
πρόσθετα να συμβάλει σε ουσιαστική εξύ-
ψωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, αλ-

                                 

69. Βλ. σχετικώς την ειδησεογραφία της εφημ. «Κα-
θημερινή» της 2.7.2017 με τον εντυπωσιακό τίτλο:  
«Μόνον τρεις πράξεις στην Εσθονία δεν γίνονται ηλε-
κτρονικά» (εννοούνται εδώ ο γάμος, το διαζύγιο και η 
αγοραπωλησία ενός ακινήτου). 
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λά και σε ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους 
προς την αξιοκρατία. Με επακόλουθο, ένα ση-
μαντικό μέρος αδικημάτων που μπορούν να 
αποδοθούν σε κακές συνθήκες διαβίωσης και 
σε ανομικές καταστάσεις, ενδεχομένως να πε-
ριορισθεί δραστικά.   

42. Περαιτέρω, το πρόβλημα της έλλειψης 
επαρκών πόρων για ενίσχυση των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων θα μπορούσε να αντιμε-
τωπισθεί με δραστική καταπολέμηση της φο-
ροδιαφυγής μέσω αξιοποίησης της νέας τεχνο-
λογίας - π.χ. με περαιτέρω περιορισμό της κυ-
κλοφορίας του χαρτονομίσματος υπέρ της 
χρήσης πλαστικού χρήματος (πρβλ. ά. 66 ν. 
4446/2016) και, επιπλέον, με τη διαβίβαση -σε 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων του κράτους- 
των λογιστικών αρχείων και στοιχείων που 
εκδίδονται κάθε φορά (πρβλ. ά. 20 ν. 3842/ 
2010, όπως ισχύει), ή και με την είσπραξη του 
ΦΠΑ απ’ ευθείας από τις συσκευές πληρωμής 
πλαστικού χρήματος (POS) ή και από τα κινη-
τά τηλέφωνα smartphones.  

Επίσης, ανάλογος περιορισμός της φοροδια-
φυγής θα μπορούσε να επιτευχθεί με συστη-
ματικό έλεγχο των καταθέσεων σε εξωχώριες 
εταιρείες ή, γενικότερα, σε τράπεζες του εξω-
τερικού και ιδίως των λεγομένων «φορολογι-
κών παραδείσων»70. 
                                 

70. Βλ. π.χ. Nicholas Shaxson, Offshore. Τα νησιά των 
θησαυρών (Treasure Islands), με επιστημ. επιμέλεια 
και πρόλογο του Κώστα Μελά, Αθήνα: εκδ. Παπαδό-
πουλος, 2012, καθώς και Gabriel Zucman, Ο κρυμμένος 
πλούτος των εθνών. Ερευνα πάνω στους φορολογι-
κούς παραδείσους (La richesse cachée des nations. En-
quête sur les paradis fiscaux, 2013), με επιστημ. επιμέ-
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 Θα μπορούσαν, ακόμη, να γίνουν σκέψεις 
για μεγαλύτερη φορολόγηση των κληρονο-
μιών, ώστε, για όσους ιδίως ξεκινούν την ε-
παγγελματική τους σταδιοδρομία, να δια-
μορφώνονται οι ευκαιρίες με όρους πραγμα-
τικής ισότητας.  

Η ανάγκη επίτευξης μιας ισορροπίας στους στόχους 

43. Με μια τέτοια αναδιανομή του πλούτου, 
η Κοινωνική Δικαιοσύνη θα αποκτούσε όντως 
ένα ευρύτερο και ποιοτικά πλουσιότερο πε-
ριεχόμενο. Όμως, χρειάζεται προσοχή μήπως 
με τέτοιες πολιτικές πρωτοβουλίες από την 
πλευρά του Κράτους απαμβλυνθούν σημα-
ντικά ή και εξαλειφθούν τα κίνητρα όσων έ-
χουν ικανότητες και θέληση για δημιουργία 
πλούτου και άρα δυνατότητα να συμβάλλουν 
στην οικονομική ανάπτυξη. Μήπως, δηλ., με τη 
συνεχή και απηνή φορολόγηση όσων δημιουρ-
γούν τον εθνικό πλούτο φθάσουμε τελικά, κα-
τά την εύστοχη λαϊκή μεταφορά, στο σημείο 
να σφάξουμε την ίδια την κότα που γεννά για 
την κοινωνία τα χρυσά αυγά.  

Επομένως απαιτείται, πιστεύω, να ανα-
ζητείται κάθε φορά το άριστο εκείνο μείγμα 
μέτρων, ώστε και η επίτευξη ενός αξιοπρεπούς 
επιπέδου ζωής να διασφαλίζεται, αλλά και η 
οικονομική ανάπτυξη να μην τίθεται σε κίν-
δυνο. Αντιλαμβάνομαι ότι το εγχείρημα είναι 
δύσκολο, όπως και η ίδια η Κοινωνική Δι-
                                 

λεια Φρ. Κουτεντάκη, έκδ. Εφημερίδας των Συντακτών, 
2016. Σημειώνεται ότι κατά το 2015 οι πολυεθνικές 
επιχειρήσεις είχαν τοποθετήσει περί τα 221 δισ. ευρώ 
σε φορολογικούς παραδείσους –βλ. σχτ. δημοσίευμα 
στην εφημ. «Καθημερινή» της 4.5.2016, σελ. 23. 
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καιοσύνη, ειδικά σε περιόδους κρίσης, οπότε οι 
ακραίες πολιτικές τοποθετήσεις και ο συνα-
κόλουθος λαϊκισμός71 βρίσκουν πρόσφορο έ-
δαφος να αναπτυχθούν και να ανατρέψουν τη 
διαφύλαξη των ισορροπιών εκείνων οι οποίες 
είναι τόσο πολύ αναγκαίες για επίτευξη του 
βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος. Ωστόσο, 
αξίζει –πιστεύω- να  επιδιώξουμε αυτόν τον 
στόχο, καθώς μέσα στον σημερινό ανταγωνι-
στικό κόσμο που μας περιβάλλει, η πραγμά-
τωση ενός τέτοιου στόχου είναι η μόνη διέ-
ξοδος για μια βιώσιμη και, ιδίως, κοινωνικά δι-
καιότερη κοινωνία.  

                                 

71. Για την έννοια και την επίδραση του λαϊκισμού 
στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες βλ. π.χ. Jean-Werner 
Muller, Τι είναι Λαϊκισμός, Αθήνα: εκδ. Πόλις, 2017, Cas 
Mudde/ Cristobal Rovira Kaltwasser, Λαϊκισμός – Μια 
Συνοπτική Εισαγωγή, Αθήνα: εκδ. Επίκεντρο, 2017, και 
Επιστημονικό Συμπόσιο, Λαϊκισμός στην Ιστορία, στην 
Τέχνη, στην Πολιτική, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεο-
ελληνικού Πολιτισμού, 2016. Επίσης, ενδιαφέρον πα-
ρουιάζουν οι αναλύσεις του Νικ. Παναγιώτου με θέμα 
«Λαϊκισμός και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης» στην 
εφημ. «Καθημερινή» της 25.6.2017, σελ. 8 και του Πά-
σχου Μανδραβέλη, με θέμα «Η ανατομία του λαϊκι-
σμού» στην ίδια εφημερίδα, της 3-4.6.2017, σελ. 21. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ 

(Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες 

του κυρίως κειμένου του βιβλίου) 

 

Αδελφοσύνη 128 επ., 140, 
179   

Ακριβοδικία 156 
Αλληλεγγύη Εθνική και 

Κοινωνική (α. 25  § 4 
Συντ.) 147 επ.  

Ανισότητες 
 -και κοινωνική συνοχή 16 

επ., 36, 62, 67, 169, 181  

 -στην κατανομή εισοδήμα-
τος 26  

 -στην κατανομή ευκαιριών 
29  

 -στην κατανομή περιουσια-
κών στοιχείων 28, 43 επ. 

 -στην κατανομή πρόσβασης 
στη γνώση 29, 35 

 -στην κατανομή υπηρεσιών 
υγείας 30, 36 

 -ως προς συγκεκριμένες 
κατηγορίες πληθυσμού 
32  

 -ως προς τη συμμετοχή σε 
πολιτικά δικαιώματα 31  

Αμυνα (α. 22 ΠΚ) 4  
Ανάγκη (κριτήρια διά-

γνωσης) 9 σημ. 37  

Ανάγκης κατάσταση (ά. 
25 ΠΚ) 4  

Ανθρωπισμός δικαιοκρα-
τικός 140 επ. 

Ανθρωπιστικό μοντέλο 9 
επ., 128 επ. (βλ. και Δι-
καιοσύνη κατ' ανάγκην') 

Ανταπόδοση  

 -ποινικό δίκαιο (just de-
serts) 2, 106 επ.  

 -κατ' Αριστοτέλη 104 επ.  

 -Μωσαϊκός Νόμος 10 και 
σημ. 39, 190.  

Αξίες (κοινωνικές) 6 και 
σημ. 35  

Αξιοκρατικό μοντέλο 8, 
14 επ., 131 (βλ. και Δι-
καιοσύνη κατ' αξίαν) 

Αποκαταστατική ή επα-
νορθωτική Δικαιοσύνη 
(restorative justice) 2, 
91 και σημ. 134.  

Αρχή διαφοράς (Rawls) 
156 επ.  

Αρχή ελευθερίας (Rawls) 
156 επ.  

Αρχική κατάσταση πραγ-
μάτων (Rawls) 153 επ.  

Ατομοκεντρισμός 130 επ.  

Δεύτερος Παγκόσμιος Πό-
λεμος 140 επ.  
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Διακήρυξη Δικαιωμάτων 
Ανθρώπου 1789: 128 
επ.  

Διακήρυξη Δικαιωμάτων 
Ανθρώπου ΟΗΕ 1948: 
128, 140 

Διακήρυξη για την Κοι-
νωνική Πρόοδο και 
Ανάπτυξη 145 επ.  

Διακήρυξη της Βιέννης 
1993: 174 επ.  

Διακήρυξη της Κοπεγχά-
γης 1995: 175 επ., 192  

Διακήρυξη της Χιλιετίας 
2000: 177 επ.  

Διαφθορά 18, 184, 194 επ.   

Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα 141 

Διαφωτισμός 77, 79, 84 

Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Οικονομικά, Κοινωνι-
κά και Μορφωτικά Δι-
καιώματα 141  

Δικαιικό πρότυπο (justice 
model) 106 επ.  

Δίκαιο  

 -και ισότητα 5  

-και Καντ 83 
 -ισχυροτέρου 6 και σημ. 34  

 -πολιτικό (κατ' Αριστοτέ-
λη) 107 επ. 

 -φυσικό : βλ. Φυσικό δί-
καιο 

Δικαιοσύνη  

 -ανταποδοτική : βλ. Αντα-
πόδοση 

 -αποκαταστατική ή επα-
νορθωτική (restorative 

justice) 2, 91 και σημ. 
134  

 -γενική (κατ' Αριστοτέλη) 
94 επ.  

-διαγενεακή 37 
 -διανεμητική (κατ' Αριστο-

τέλη) 2, 99 επ., 186  

 -διορθωτική (κατ' Αριστο-
τέλη) 2, 97 επ.  

 -ειδική (κατ' Αριστοτέλη) 
96 επ.  

 -και Αριστοτέλης 87 επ.  
 -και μεσότητα 57 επ., 88 επ.  
 -και Καντ 79 επ.  
 -και Πλάτων 56 επ., 59 επ., 

82 επ.  

 -κατ' ανάγκην 6 και σημ. 
35, 187 επ.  

 -κατ' αξίαν 6 και σημ. 35, 8, 
101, 187 επ.  

 -κατανεμητική (Rawls) 162 
επ. 

 -κοινωνική: βλ. Κοινωνική 
Δικαιοσύνη 

 -κριτήρια 6 και σημ. 35  
 -οικονομική 13, 33 και σημ. 

61  
 -ορισμός 51 επ.  
 -στη μετά Χριστόν εποχή 

126 επ.  

 -ως ακριβοδικία (Rawls) 
156 επ.  

 -ως αρετή 68 επ., 79 επ., 94 
επ.  

Δικαιώματα Ανθρώπου 
112, 128 επ., 140, 145  

Δικαιώματα κοινωνικά 
135 επ., 147 και σημ. 204  



Eυρετήριο ύλης 

 269 

Δικαιωτάτ� γνώμ� 117 
και σημ. 167  

Εγκλημα 

 -κατ' Αριστοτέλη 105  

 -κατά Καντ 84 επ.  

 -κατά Πλάτωνα 74 επ.  

Ελευθερία  

 -στην αρχαία ελληνική 
σκέψη 77 και σημ. 104  

 -στη γαλλική Επανάσταση 
127, 190  

 -στην εποχή του Διαφωτι-
σμού 77, 128 επ.  

 -στον Καντ 79 επ.  

 -στον Rawls 155 

Ελευθερισμός 165 επ.  

Ελληνες 'κροίσοι' 44 και 
σημ. 66 

Εννοιες αόριστες και αξι-
ολογικές 52 και σημ. 74  

Επιείκεια  

 -κατ' Αριστοτέλη 116 επ.  

 -κατά Πλάτωνα 74 επ.  

 -ως ηπιότητα 123 και σημ. 
173. 

 -ως ιδιότητα του ανθρώπου 
125 επ. 

Eπιθυμητικό 60, 69 

Ευκαιρίες για εκπαίδευση 
29  

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δι-
καιωμάτων του Αν-
θρώπου 141 επ. 

Ευρωπαϊκής Ενωσης Συν-
θήκη 181 επ. 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός 
Χάρτης 143, 182 

Fiat justitia pereat mun-
dus 86 

Honeste vivere 55, 127  

Θεσμοί 5 και σημ. 28  

Θετικισμός (νομικός) 52 
και σημ. 74, 113 επ., 190  

Θυμοειδές 60, 69 

Ιδεολογίες  

 -και Κοινωνική Δικαιοσύνη 
20 επ.  

Ιδιοκτησία  

 -κατ' Αριστοτέλη 93 επ.  

 -κατά Πλάτωνα 61 επ., 66 
επ.  

Ιδρυμα Bertelsmann 33  

Ισότητα  

 -αποτελέσματος 14  

 -αριθμητική 102  

 -γεωμετρική 103 επ.  

 -δικαιωμάτων 25, 138  

 -ευκαιριών 14, 26, 158, 160  

 -και Αριστοτέλης 89 επ., 96 
επ.  

 - και Γαλλική Επανάσταση 
1789: 128 επ.  

 -και Πλάτων 67 επ.  

 -και Rawls 155 επ. 

 -στη νεότερη εποχή 138 και 
σημ. 197, 190  

 -στις συνθήκες διαβίωσης 
26, 30 

Καπιταλισμός 143 επ.  

Κίνδυνος για φτωχοποίη-
ση και κοινωνικό απο-
κλεισμό 34, 42 επ., 193  

Κινητικότητα κοινωνική 
(κατά Πλάτωνα) 63 επ.  
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Κοινοκτημοσύνη: βλ. Ιδι-
οκτησία 

Κοινοτιστές 161 και σημ. 
224 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
136 επ.   

Κοινωνική Δικαιοσύνη 
(βλ. και Δικαιοσύνη) 

 -και θεσμοί 5 και σημ. 28  
 -και ιδεολογίες 20  
 -και κανόνες 5 και σημ. 27  
 -και μετρήσεις της από το 

Ιδρυμα Bertelsmann 33 
επ., 38 επ.  

 -και μετρήσεις της από 
τραπεζικούς ή άλλους 
φορείς 43 επ.  

 -και συγκυρίες 23 επ., 187 
 -νεότερες τάσεις 173 επ., 

180 επ. 

-ορισμός 11 επ. 
 -ουσιαστική έννοια 6 επ.  
 -στην Ευρωπαϊκή Ενωση 

και τον ΟΟΣΑ  33 επ. 

 -τυπική έννοια 4 επ.  
 -ως σημείο 'χρυσής τομής' 

αντιμαχομένων προσεγ-
γίσεων 17 επ., 185 επ.  

Κοινωνικής τεχνικής θε-
ωρία (social enginee-
ring) 115  

Κοινωνικό εισόδημα 142, 
150, 192 

Κοινωνικό Κράτος 135 επ.  
146 επ., 172 επ. 

Κοινωνικό συμβόλαιο 113 
επ.  

Κοινωνικός Ανθρωπισμός 
189  

Λαϊκισμός 181 
Laissez faire, laissez pas-

ser 128  

Λογιστικό 60, 69 

Μεικτής Οικονομίας θεω-
ρίες 144 επ.  

Μεσαία τάξη  

 -κατ' Αριστοτέλη 93, 100  
 -κατά Πλάτωνα 63 
-νεότερες τάσεις 181  
Μεσότητα   
 -κατ' Αριστοτέλη 88 επ.  
 -κατ’ Πλάτωνα 57 επ. 
neminem laedere 11 και 

σημ. 39, 54, 127  

Νεοφιλελευθερισμός 20 
επ., 173 επ. (βλ. και Φι-
λελευθερισμός) 

Νόμος (κατά Καντ) 79-81 
Οικονομική κρίση 1929: 

139 επ.  

Οικονομική κρίση 2008 
κ.εξ. 180 επ. 

Οικουμενική Διακήρυξη 
Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου 1948: 128, 140  

Παγκοσμιοποίηση 173 επ.  
Παραβολή άσωτου υιού 

10  

Παράλειψη στο ποινικό 
δίκαιο 2 επ.  

Πελατειακές σχέσεις 18, 
184 επ.  

Πέπλο άγνοιας (Rawls) 
153 επ.  

Πλούσιοι (κατ' Αριστοτέ-
λη και Πλάτωνα) 93 και 
99 σημ. 138  
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Ποινή (βλ. και ανταπόδο-
ση) 

 -κατ' Αριστοτελη 105 επ.  
 -κατά Καντ 84 επ.  
 -κατά Πλάτωνα 76 επ.  
Πολιτεύματα (κατ' Αρι-

στοτέλη) 99 επ. και σημ. 
138  

Πολιτική αρετή (κατ' Α-
ριστοτέλη) 91 επ.  

Προνοιακό πρότυπο (wel-
fare model) 107 

Προοδευτική φορολογία 
137, 159, 166 και σημ. 
229, 167 επ., 171  

Πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας 28-29  

Ρεαλισμός νομικός (legal 
realism) 116  

Σοσιαλδημοκρατία 21 και 
σημ. 50, 145, 180 

Σοσιαλισμός 19, 133 επ., 
144 επ. 

Στάσεις και εξεγέρσεις 16, 
36, 62, 67, 169 επ., 181  

Συνδικαλισμός 135 επ.  
summum jus summa in-

juria 55, 119 και σημ. 
169  

suum cuique tribuere 51 
επ., 127 επ.  

τέλος (τελικός σκοπός 
κατ' Αριστοτέλη) 89 επ.  

“Τρίτος Δρόμος” 145 

Υγείας φροντίδα 36 

Φιλελευθερισμός 143 επ.  

 -εξισωτικός 9 και σημ. 36 

 -κοινωνικός 22, 145 επ. 
(βλ. και Νεοφιλελευθε-
ρισμός) 

Φορμαλισμός 191 και σημ. 
254 

Φορολόγηση κληρονο-
μιών 159 επ., 163   

Φορολογία προοδευτική 
137 επ., 159 επ., 166 και 
σημ. 229, 171  

Φορολογικοί παράδεισοι 
46 και σημ. 68, 177   

Φτώχεια ακραία 178 επ.  

Φτωχοποίηση 34, 41 επ., 
140, 180 

Φυσικό δίκαιο  

 -κατ' Αριστοτέλη 107 επ.  

 -κατά Πλάτωνα 109  

 -κατά τους Σοφιστές 110 
και σημ. 153  

 -στη μετά Χριστό περίοδο 
111 επ., 190  

Χάρτης Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων της Ε. Ε. 
143, 182 επ. 

Ωφελιμισμός 79, 81, 84, 
131, 189 
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ ΚΟΥΡΑΚΗ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΑΘΗΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ-ΜΕΛΕΤΙΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που θα επιδώσω 
σήμερα Τιμητικό Τόμο σε ένα από τα πλέον 
καταξιωμένα μέλη της πανεπιστημιακής μας 
κοινότητας και έναν κορυφαίο Εγκληματολό-
γο, τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Νέστορα Κουρά-
κη.  

Ήδη το γεγονός ότι στον Τόμο αυτόν συγκε-
ντρώθηκαν πάνω από 120 μελέτες εκπονηθεί-
σες από διακεκριμένους επιστήμονες εξ όλων 
των Πανεπιστημίων της Χώρας δείχνει, πι-
στεύω, με ανάγλυφο τρόπο όχι μόνο την εκτί-
μηση και αναγνώριση που απολαμβάνει ο τι-
μώμενος στον επιστημονικό του χώρο, αλλά 
και τα αισθήματα αγάπης που τρέφουν για το 
πρόσωπό του οι συνάδελφοι, συνεργάτες και 
μαθητές του. Άλλωστε ο τιμώμενος φαίνεται 
να διαθέτει όντως το χάρισμα να εμφυσά 
στους μαθητές του την αγάπη για την επιστή-
μη και να τους στηρίζει γενναιόδωρα στη με-
τέπειτα πορεία τους, έχοντας δημιουργήσει 
έτσι μιαν εξαίρετη νέα γενιά εγκληματολόγων 
και ποινικολόγων, αλλά και προωθώντας γενι-
κότερα τις συλλογικές επιστημονικές προσπά-
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θειες. Καρπός αυτών των προσπαθειών, σε συ-
νεργασία με μαθητές του, υπήρξε π.χ. η επιμέ-
λεια από τον τιμώμενο του τετράτομου έργου 
με κείμενα συναδέλφων του για την Αντεγκλη-
ματική Πολιτική, καθώς και η έκδοση τόμων με 
μελέτες εμπειρογνωμόνων για τα επιμέρους 
Οικονομικά Εγκλήματα στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο. 

Κυρίως όμως η αξία τέτοιων συλλογικών 
προσπαθειών φαίνεται στο έργο που επιτελέ-
σθηκε από το Εργαστήριο Ποινικών και Ε-
γκληματολογικών Ερευνών, του οποίου ο τι-
μώμενος διετέλεσε Διευθυντής κατά τα τελευ-
ταία 14 χρόνια. Είναι σημαντικό να τονισθεί 
ότι το εν λόγω Εργαστήριο, που είναι ενταγμέ-
νο στα ερευνητικά κέντρα του Πανεπιστημίου 
μας, έχει να επιδείξει σπουδαιότατο έργο, για 
το οποίο μπορούμε να νιώθουμε υπερήφανοι: 
Πρόκειται για τριανταένα τόμους εκδόσεων ως 
προς όλο το φάσμα της εγκληματολογικής ε-
πιστήμης, είκοσι οκτώ ελληνόφωνα και επτά 
αγγλόφωνα τεύχη του μοναδικού στην Ελλάδα 
δωρεάν προσβάσιμου ηλεκτρονικού εγκλημα-
τολογικού περιοδικού «The Art of Crime», σε-
μινάρια κλινικής ψυχολογίας και δικαστικής 
γραφολογίας σε κάθε εξάμηνο, τακτική συνερ-
γασία με πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα 
και κοινωνικούς φορείς της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, και, τέλος, πάνω από δεκαπέντε 
έρευνες με επιστημονική ευθύνη του τιμωμέ-
νου σε κρίσιμα εγκληματολογικά θέματα, όπως 
η κατάσταση στις φυλακές ανηλίκων και στις 
γυναικείες φυλακές, η ευθανασία και η δια-
φθορά/δωροδοκία. Σημειώνεται μάλιστα ότι 
οι δραστηριότητες αυτές πραγματώθηκαν όλα 



Προσφώνηση και παρουσίαση 

 275 

αυτά τα χρόνια πρωτίστως με την εθελοντική 
εργασία φοιτητών και συνεργατών του τιμω-
μένου. Μέσα από τις πολυσχιδείς αυτές δρά-
σεις του Εργαστηρίου, δεκάδες φοιτητών και 
νέων επιστημόνων έμαθαν να εργάζονται με-
θοδικά στον χώρο των Ποινικών Επιστημών 
και να ανοίγουν έτσι νέους ορίζοντες στην έ-
ρευνα. Το πλήθος αυτών των μαθητών που 
παρευρίσκονται απόψε εδώ και τιμούν τον 
καθηγητή τους αποτελεί άλλωστε, όπως εκτι-
μώ, την καλύτερη δικαίωση ενός Πανεπιστημι-
ακού Δασκάλου. 

Πέρα όμως από το χάρισμα αυτό της ενθάρ-
ρυνσης των νέων επιστημόνων προς την έρευ-
να και της παρότρυνσης για συλλογικές προ-
σπάθειες, ο τιμώμενος διαθέτει, πιστεύω, και 
ορισμένες άλλες σημαντικές αρετές, που κατα-
ξιώνουν το έργο του και το αναδεικνύουν σε 
θέση περιωπής. 

Ειδικότερα, ο τιμώμενος εντυπωσιάζει με το 
πλήθος και την ποιότητα του επιστημονικού 
του έργου: Έχει συγγράψει ή επιμεληθεί πάνω 
από 35 βιβλία και σχεδόν 200 μελέτες, δημοσι-
ευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 
συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων και 
τιμητικούς τόμους της Ελλάδας και του εξωτε-
ρικού. Συνδυάζει, δε, κατά κανόνα στο έργο 
του την Εγκληματολογία με το Ποινικό Δίκαιο 
και την Αντεγκληματική Πολιτική, ενώ έχει συ-
ντελέσει στην ανάδειξη και παραμελημένων 
παλαιότερα κλάδων των Ποινικών Επιστημών, 
όπως το Δίκαιο της Οικονομικής Εγκληματικό-
τητας, η Αντεγκληματική Πολιτική και η Έμ-
φυλη Εγκληματικότητα. Ακόμη, διατύπωσε 
σημαντικές θεωρίες για την ερμηνεία και αντι-
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μετώπιση του εγκληματικού φαινομένου, ό-
πως ιδίως τη θεωρία της θεσμικής δυσλει-
τουργίας σε σχέση με τους λεγόμενους κοινω-
νικοποιητικούς θεσμούς (οικογένεια, παιδεία, 
εργασία) και την επίδραση της δυσλειτουργίας 
τους στη νεανική παραβατικότητα. 

Όμως, τα ενδιαφέροντα του τιμωμένου δεν 
περιορίσθηκαν μόνο στον χώρο των Ποινικών 
Επιστημών. Ως ένας γνήσιος homo universalis 
της εποχής μας, καλλιέργησε συνολικότερα την 
Επιστήμη του Δικαίου, βραβευόμενος ήδη σε 
νεαρή ηλικία από την Ακαδημία Αθηνών για το 
έργο του Περί Καταχρήσεως Δικαιώματος κα-
τά το Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο. Επιπλέον, 
εξέδωσε εμπεριστατωμένα έργα για τα αρχαι-
οελληνικά ιδεώδη και τη βυζαντινή στρατηγι-
κή. 

Το λαμπρό αυτό επιστημονικό έργο (με 31 
ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις), η γλωσσομάθεια 
του τιμωμένου, καθώς και οι εξαιρετικές 
σπουδές του στη Γερμανία και τη Γαλλία, δη-
μιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη διεθνή 
αναγνώρισή του, αρχικά με την πρόσκληση να 
διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπι-
στήμια της Αγγλίας (Οξφόρδη), της Ιταλίας και 
της Κύπρου, και πιο πρόσφατα με την εκλογή 
του στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και 
Τεχνών. 

Επίσης και στην Ελλάδα ο τιμώμενος δέχθη-
κε κατά καιρούς να συνδράμει με τις επιστη-
μονικές του γνώσεις στα δημόσια πράγματα 
της Χώρας, ως Μέλος και εν συνεχεία Αντιπρό-
εδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρα-
σης, ως Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Σώμα-
τος κατά της Διαφθοράς, ως ιδρυτικός Πρόε-
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δρος του Κέντρου Επανένταξης Αποφυλακι-
σμένων «Επάνοδος», ως Πρόεδρος ή Μέλος 
Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για θέμα-
τα Αθλητικού Δικαίου, Δικαίου Ανηλίκων, Νό-
μου περί Ναρκωτικών, κ.λπ., καθώς και ως εκ-
πρόσωπος της Ελλάδος σε Ευρωπαϊκές και Δι-
εθνείς Συνδιασκέψεις. 

Όμως, και σε επίπεδο ανθρώπινης προσωπι-
κότητας, ο τιμώμενος αφήνει, κατά τη γνώμη 
μου, σε όλους τις καλύτερες εντυπώσεις. Πά-
ντοτε συνεργάσιμος, δοτικός, με ενσυναίσθηση 
και πηγαίο ενδιαφέρον για τους άλλους, με ευ-
αισθησίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις κοινωνικές ανισότητες, με ήπιους τόνους 
αλλά και αυστηρότητα προς τον εαυτό του, 
υπήρξε πάντοτε η ενσάρκωση του ήρεμου και 
ταυτόχρονα αποφασιστικού ανθρώπου, ο ο-
ποίος με ακέραιο ήθος, ευσυνειδησία και επι-
μονή επιδιώκει την πραγμάτωση των ευγενών 
ιδανικών του. 

Σας εύχομαι, αγαπητέ κ. Κουράκη, να έχετε 
υγεία και να συνεχίσετε προς την ίδια κατεύ-
θυνση πραγμάτωσης των ιδανικών σας και 
στα επόμενα χρόνια, υπηρετώντας τη Δικαιο-
σύνη, την Επιστήμη και την Αλήθεια, τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο μας, όπου 
βρίσκεσθε τώρα. 

 
(το ανωτέρω κείμενο είναι πρoσβάσιμο στο 
Διαδίκτυο, http://crime-in-crisis.com/ παρου-
σίαση- έργου/ ) 
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κινητικότητας.................................................................. § 58...... 61 
Οι μεταγενέστερες τοποθετήσεις του Πλάτωνα 

στους «Νόμους».............................................................. § 62...... 66 
Η πλατωνική δικαιοσύνη ως αρμονία και αρετή 

της ψυχής .......................................................................... § 64...... 68 
Η συμμόρφωση με τους νόμους και η έννοια της 

δίκαιης πόλης................................................................... § 68...... 72 
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Η επιείκεια απέναντι στο έγκλημα στο πλαίσιο 
της πλατωνικής διδασκαλίας.................................... § 70...... 74 

Γ’: ΚΑΝΤ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Επιδράσεις της πλατωνικής δικαιοσύνης στο 

έργο του Καντ.................................................................. § 72...... 76 
Η ηθική διάσταση της Δικαιοσύνης κατά τον 

Καντ ..................................................................................... § 75...... 81 
Σχέση των διδασκαλιών Πλάτωνα και Καντ πε-

ρί Δικαιοσύνης................................................................. § 77...... 82 
Η καντιανή δικαιοσύνη απέναντι στους εγκλη-

ματίες .................................................................................. § 79...... 84 

Δ’: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Η αριστοτελική προσέγγιση για την κατανομή 

των αγαθών...................................................................... § 82...... 88 
Προτεραιότητα στην πολιτική αρετή και στο 

κοινό συμφέρον .............................................................. § 84...... 91 
Ρόλος και έννοια της «γενικής» και της «ειδι-

κής» Δικαιοσύνης κατά τον Αριστοτέλη ............. .§ 86...... 94 
Λειτουργία της διορθωτικής και της διανεμητι-

κής Δικαιοσύνης κατ’ Αριστοτέλη........................... § 90...... 97 
Σκοποί και μορφές της ισότητας στην αριστο-

τελική σκέψη.................................................................... § 92....101 
Η ανταποδοτική Δικαιοσύνη κατά τον Αριστο-

τέλη ...................................................................................... § 96....104 
Η σημασία της Δικαιοσύνης για την επιβολή 

των ποινών ....................................................................... § 97....105 
Σχέση φυσικού δικαίου και Δικαιοσύνης κατά 

τον Αριστοτέλη ............................................................... § 98....107 
Η εξέλιξη του φυσικού δικαίου έως την πλήρη 

άνθησή του (17ος αι.) ..................................................§ 100....109 
Οι νεότερες προσεγγίσεις για το φυσικό δίκαιο ...§ 102....113 
Σχέση επιείκειας και Δικαιοσύνης κατά τον Α-

ριστοτέλη.........................................................................§ 104....116 
Σημασία και όρια της επιείκειας ..................................§ 109....122 
Σκιαγράφηση του επιεικούς ανθρώπου από τον 

Αριστοτέλη......................................................................§ 110....124 

Ε’: ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1789    

Επιδράσεις της αρχαιοελληνικής ιδέας της Δι-
καιοσύνης σε μεταγενέστερους στοχαστές......§ 111....126 
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Στ’: ΑΤΟΜΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ 
ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ....................................................§ 114....130 

Η βαθμιαία επικράτηση ενός νέου, ανθρωπιστι-
κού περιεχομένου της Δικαιοσύνης κατά τον 
19ο αιώνα.........................................................................§ 116....132 

Ζ’: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Προοδευτική Φορο-

λογία..................................................................................§ 118....135 
Η επικράτηση του δικαιοκρατικού ανθρωπι-

σμού μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ..................§ 122....140 
Η διάταξη του Ελληνικού Συντάγματος περί ε-

θνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης (ά. 25§ 4).§ 126....146 

Η’: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
JΟΗΝ RΑWLS 

Βασικές έννοιες στη Θεωρία Δικαιοσύνης του 
Rawls .................................................................................§ 129....152 

Ειδικότερα, οι δύο αρχές της Δικαιοσύνης ως 
ακριβοδικίας ..................................................................§ 132....156 

H σημασία των προσόντων και των δεξιοτήτων 
κατά τον Rawls .............................................................§ 135....160 

Δύο μεταγενέστερες τοποθετήσεις του Rawls ......§ 137....162 
Η αποδομητική κριτική του Robert Nozick στο 

έργο του Rawls..............................................................§ 141....165 
Κριτική αξιολόγηση των θέσεων του Nozick .........§ 143....169 

Θ’: ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1975 
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Οι τάσεις για συρρίκνωση του Κοινωνικού Κρά-
τους και ο ΟΗΕ ..............................................................§ 146....172 

Η Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της 
Βιέννης 1993..................................................................§ 148....174 

Η Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της 
Κοπεγχάγης 1995 ........................................................§ 149....175 

Η Διακήρυξη της Χιλιετίας 2000..................................§ 151....177 
Οι εξελίξεις κατά την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης (μετά το 2008) ...............................................§ 153....180 
Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως σημείο «χρυσής 

τομής» στις προσεγγίσεις Αριστοτέλη και 
John Rawls.......................................................................§ 156....185 
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Άλλες παράμετροι της Κοινωνικής Δικαιοσύνης 
ως σημείου εναρμόνισης αντιμαχομένων 
προσεγγίσεων................................................................§ 159....188 

Κάποιες Προτάσεις Δράσης για εποχές κρίσης .....§ 164 ... 191 
 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 
Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως νέος στόχος 

της Αντεγκληματικής Πολιτικής, πέρα 
από την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη.  
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις ...............................................197 

Ι. Εννοια και αναγκαιότητα της Κοινωνικής Δι-
καιοσύνης σε εποχές κρίσης.............................................§ 1 ... 199 

 Η συμβολή της αποκαταστατικής διαιοσύνης 
στην αντεγκληματική πολιτική...................................§ 2....199 

 Η τάση για «δίκαιη ανταπόδοση» και η αρχή 
της αναλογικότητας.........................................................§ 3....201 

      Η ανάγκη για περισσότερη αλληλεγγύη και 
ακριβοδικία στην εποχή μας ........................................§ 4....203 

      Ο ανθρωπισμός και η ακριβοδικία ως θεμέ-
λια της Κοινωνικής Δικαιοσύνης ................................§ 7....208 

      Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως έννοια που γε-
φυρώνει αντιθέσεις....................................................... § 10....212 

      Οι πρακτικές προεκτάσεις στην εφαρμογή 
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης..................................... § 15....219 

      Το μεταβαλλόμενο περιεχόμενο της Κοινω-
νικής Δικαιοσύνης αναλόγως των συγκυριών .. § 18....227 

ΙΙ. Η σημασία της Κοινωνικής Δικαιοσύνης στο 
πεδίο της Αντεγκληματικής Πολιτικής ................... § 19....228 

 Η αρχή της αλληλεγγύης στην ποινική νομο-
θεσία.................................................................................... § 20....228 

 H αρχή της αξιοκρατίας και τα προβλήματα 
από την άνιση κατανομή φορολογικών βα-
ρών....................................................................................... § 23....233 

 Ανισότητες στις νομοθετικές ρυθμίσεις, ειδι-
κότερα για τα οικονομικά εγκλήματα................... § 24....235 

 Η δικαστική μεταχείριση κοινωνικά αδύνα-
μων κατηγορουμένων.................................................. § 26....238 

 Η δικαστική διεκπεραίωση υποθέσεων με 
κοινωνικά ισχυρούς κατηγορουμένους................ § 29....244 

 Ζητήματα από την επιβολή και επιμέτρηση 
χρηματικών ποινών ...................................................... § 31....250 
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 Σωφρονιστική μεταχείριση και Κοινωνική 
Δικαιοσύνη........................................................................ § 33....251 

 Ζητήματα από το κοινωνικο-οικονομικό 
status των κρατουμένων ............................................ § 35....254 

 Η σημασία της κοινωνικής πρόληψης στην 
αντεγκληματική πολιτική........................................... § 37....258 

 Πρακτικά ζητήματα που πρέπει να επιλυ-
θούν ..................................................................................... § 41....262 

 Η ανάγκη επίτευξης μιας ισορροπίας στους 
στόχους .............................................................................. § 43....265 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ............................................................................267 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΕΡΓΟΥ  
Ν. ΚΟΥΡΑΚΗ .................................................................................273 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ .........................................................279 
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