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Περίληψη 

Στην ανά χείρας εργασία διερευνούμε το ζήτημα του τρόπου λειτουργίας της πολιτικής και του τρόπου 

δράσεως του πολιτικού. Σημείο της αναφοράς μας είναι ο πλατωνικός διάλογος Γοργίας και, ιδίως, τα 

αποσπάσματα, στα οποία ο Καλλικλής διαλέγεται με τον Σωκράτη. Πρόκειται για μία σπουδαία 

συζήτηση, όχι μόνο για τον πλούτο των νοημάτων της, αλλά και για την επιρροή που ήσκησε στην 

μεταγενεστέρα διανόηση, όπως στην νιτσεϊκή φιλοσοφία. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική 

η μνεία μας και κατ’ επέκτασιν η σύγκριση με το έργο του Friedrich Wilhelm Nietzsche, Τάδε Ἔφη 

Ζαρατούστρα (Also Sprach Zarathustra), όπου διατυπώνεται η έννοια του Υπερανθρώπου, η οποία 

εδράζεται στην καλλίκλεια αντίληψη περί της πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η άποψη του 

Αριστοτέλους, η οποία αντίκειται στις παραπάνω και θεωρεί ότι ο πολίτης υποχρεούται να συμμετέχει 

στον δημόσιο και να ασχολείται ενεργώς με την πολιτική. Μάλιστα, οι σχέσεις των πολιτών πρέπει να 

δομούνται επί τη βάσει της αρετής της φιλίας συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο την αρετή με την 

πολιτική. 
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FROM PLATO'S GORGIAS TO NIETZSCHE'S ZARATHUSTRA: THE CONCEPT OF THE 

SUPERMAN. ARISTOTLE'S OBJECTIONS. 
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Abstract 

In the work at hand we investigate the question of how politics works and how politicians act. Our 

point of reference is the Platonic dialogue Gorgias and, in particular, the passage in which Callicles is 

pitted against Socrates. This is a great discussion, not only for the richness of its meanings, but also for 

the influence it had on later intellectuals, such as Nietzschean philosophy. Therefore, we consider it 

imperative to mention and, by extension, the comparison with the work of Friedrich Wilhelm 

Nietzsche, Also Sprach Zarathustra, where the concept of the Superman is formulated, which is based 

on the Kalliklian conception of politics. On the other hand, there is Aristotle's point of view, which 

contradicts the above and considers that the citizen is obliged to participate in the public and to be 

actively involved in politics. In fact, the relations of citizens must be structured on the basis of the 

virtue of friendship, thus connecting virtue with politics. In the area of ethics, there are differences 

between philosophers, which, however, shape politics as well. 
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1. Τα χαρακτηριστικά και οι ηθικές αξίες του Υπερανθρώπου κατά τον 

Καλλικλή 

Στην ανά χείρας μελέτη θα αναφερθούμε στις απόψεις που διατυπώνονται στον 

πλατωνικό διάλογο Γοργία από τον Καλλικλή σχετικώς με το ζήτημα του τρόπου 

λειτουργίας της πολιτικής και του τρόπου δράσεως του πολιτικού. Πρόκειται για μία 

σπουδαία συζήτηση, που διεξάγεται ανάμεσα στον Καλλικλή και τον Σωκράτη, 

καθώς έχει επηρεάσει την μεταγενεστέρα διανόηση, όπως τον Friedrich Wilhelm 

Nietzsche, στην διατύπωση της έννοιας του Υπερανθρώπου. Ως εκ τούτου, εν 

συνεχεία, θα επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε την θεωρία του Καλλικλή με αυτήν του 

Nietzsche, όπως διατυπώνεται στο έργο του Τάδε Ἔφη Ζαρατούστρα (Also Sprach 

Zarathustra). Παράλληλα, θα αντιπαραβάλλουμε τις συγκεκριμένες αντιλήψεις με τις 

απόψεις του Αριστοτέλους αναφορικώς με τις σχέσεις των πολιτών εντός του 

πολιτικού πλαισίου. 

    Ο Καλλικλής είναι ένας νέος πολιτικός, ο οποίος μόλις άρχισε να συμμετέχει στις 

πολιτικές υποθέσεις, μιλά ενώπιον της Εκκλησίας του Δήμου και ασκεί την ρητορική 

βασιζόμενος στην αρχή: «είναι δίκαιο οι καλύτεροι να έχουν περισσότερα από τους 

χειρότερους και οι ισχυρότεροι περισσότερα από τους ασθενέστερους1». Η ηθική για 

τον Καλλικλή είναι μία ανθρώπινη επινόηση, η οποία υποσκελίζει την αληθινή ηθική, 

που απορρέει από την φύση. Το δίκαιο σύμφωνα με την φύσιν δεν έγκειται στην 

πρόταση ότι οι πολλοί και οι αδύνατοι να υπαγορεύουν τους νόμους, αλλά ο 

καλύτερος να πλεονεκτεί έναντι του χειρότερου και ο δυνατότερος να καθυποτάσσει 

τον αδύναμο: «ἡ δέ γε οἶμαι φύσις αὐτὴ ἀποφαίνει αὐτό, ὅτι δίκαιόν ἐστιν τὸν ἀμείνω 

τοῦ χείρονος πλέον ἔχειν καὶ τὸν δυνατώτερον τοῦ ἀδυνατωτέρου2». Η φύση και ο 

νόμος αποτελούν δύο αντίθετα· ο νόμος καθιστά αισχρή την αδικία, ενώ η φύση 

συνίσταται επ’ αυτής, αφού το συμφέρον συντελεί στην ενάρετη επιδίωξη του κατά 

φύσιν ζῆν: «ἐναντί ἀλλήλοις ἐστίν, ἥ τε φύσις καὶ ὁ νόμος3». Η υποστήριξη του 

φυσικού δικαίου διατρανώνει ότι η ανώτερη φύση επιβάλλεται να άρχει στους 

υποδεέστερους, οι οποίοι είτε θα υπακούσουν αποδεχόμενοι την κατωτερότητά τους 

είτε θα πειθαρχήσουν αναγκαστικώς φοβούμενοι τον καταναγκασμό του 

ισχυροτέρου4. Ο Καλλικλής αντιδιαστέλλει τον ανώτερο με τον συρφετό, εννοώντας 

τον λαό και τους δούλους5 και δεν αποδέχεται την ισότητα, καθώς την θεωρεί ως 

ένδειξη των ανάξιων ανθρώπων, οι οποίοι βάλλουν εναντίον των άξιων6. Τα λόγια 

του αναδεικνύουν τον υπερέχοντα εκ φύσεως και συγχρόνως τονίζουν την έννοια του 

φυσικού δικαίου έναντι της συμβατικής ηθικής7. Τα γνωρίσματα, που ο Καλλικλής 

θέτει για τον ανώτερο και τον ισχυρό, είναι η πολιτική οξυδέρκεια, η ορθή διαχείριση 

 
1 ΠΛΑΤΩΝ, Γοργίας, 515 a, 500 c, 483 c. 
2 Όπ. 483 d. 
3 Όπ. 482 e. 
4 Όπ. 490 a. 
5 Όπ. 489 c. 
6 Όπ. 483 c. 
7 Όπ. 484 a. 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
(ISSN: 2945-0136), ΤΕΥΧΟΣ 6, 2021  

3 
 

 

της πολιτείας, η σύνεση, η εξουσία, η ανεξαρτησία, η καταπάτηση του νόμου, η 

ικανότητα της αντιμετωπίσεως των δυσκολιών και η αποφασιστικότητα στις 

υποθέσεις της πολιτείας8. Ο εκ φύσεως δυνατός πρέπει να ικανοποιεί την 

οποιαδήποτε θέλησή του, ακολουθώντας τις ενστικτώδεις παρορμήσεις του και να 

μην τιμωρείται9. Ο Καλλικλής έχει διαμορφώσει την πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη 

συνυφαίνεται με την πλεονεξία των αρχόντων έναντι των αρχομένων10.  

    Ο Σωκράτης, εν αντιθέσει προς τον Καλλικλή, θεωρεί συνετό αυτόν που κυριαρχεί 

στα πάθη του και είναι εγκρατής στις ηδονές και στις επιθυμίες του: «ἀλλ’ ὥσπερ οἱ 

πολλοί, σώφρονα ὄντα καὶ ἐγκρατῆ αὐτὸν ἑαυτοῦ, τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν 

ἄρχοντα τῶν ἐν ἑαυτῷ11». Δεν ταυτίζει την ηδονή με το αγαθό, αλλά πιστεύει ότι ο 

σώφρων άνθρωπος οφείλει να πράττει αυτά που αρμόζουν στους Θεούς και στους 

ανθρώπους, εφαρμόζοντας την δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος, που δρα εντός του πλαισίου 

της ορθότητος είναι ευδαίμων, ενώ δυστυχής είναι όποιος ενεργεί με άσχημο τρόπο12. 

Παρατηρούμε ότι οι δύο συνομιλητές ορίζουν με διαφορετικό τρόπο την ευδαιμονία. 

Κατά τον Καλλικλή, ως συστατικά του ευδαίμονος και του ενάρετου βίου 

θεωρούνται η αχαλίνωτη ελευθερία, η ηδυπάθεια και η ακολασία. Ό,τι αντιβαίνει 

στην φύση εκλαμβάνεται ως ανθρώπινη σύμβαση και είναι ανάξια φλυαρία και 

ηλιθιότητα13. Ο Καλλικλής μεταρσιώνει το φυσικό δίκαιο, που συνάδει με τις 

αντιλήψεις του 5ου αι. π.Χ.. Όπως παρατηρεί ο Kerferd, η φύση «έχει μια δυναμική 

και συχνά οιονεί βιολογική χροιά … η επιτακτικότητα πολλών από τις απαιτήσεις 

που πηγάζουν από την φύση μας φαίνεται να τους προσδίδει μια σαφή κανονιστική 

δύναμη14». Πολλοί Σοφιστές αυτήν την περίοδο πρέσβευαν ότι η φύσις 

προσδιορίζεται από μία γνησιότητα, η οποία αντιβαίνει προς την συμβατικότητα και 

την σχετικιστικότητα του νόμου. Η αληθινή ηθική απορρέει από την φύσιν και το 

φυσικό δίκαιο επιβάλλοντας την φύσει εξουσία του ισχυρού. Ο Καλλικλής 

επισημαίνει ότι οι όροι φύσις και νόμος έχουν διαστρεβλωθεί. Ο νόμος διαφυλάττει 

τα συμφέροντα της κυρίαρχης πολιτικής παρατάξεως και η διοίκηση του κράτους 

παρακάμπτει το φυσικό δίκαιο, πράγμα που επισύρει την κριτική του Καλλικλή. Η 

αποδοχή του φυσικού δικαίου σημαίνει ότι ο καθένας επιδιώκει την εκπλήρωση των 

επιθυμιών του με την αρωγή της ανδρείας και της φρονήσεως15. Λίγοι εκ των 

πολιτών δύνανται να ικανοποιούν τις επιθυμίες του, ενώ οι υπόλοιποι μέμφονται ως 

αναίσχυντους όσους το κατορθώνουν επικαλούμενοι την δικαιοσύνη και την 

σωφροσύνη εξαιτίας της ανικανότητός τους. Το αγαθό της πολιτικής και, άρα, του 

 
8 ΠΛΑΤΩΝ, Γοργίας, 491 b. Νόμοι, 698 a-b: «ἡ παντελὴς καὶ ἀπὸ πασῶν ἀρχῶν ἐλευθερία 

τῆς μέτρον ἐχούσης ἀρχῆς ὑφ' ἑτέρων οὐ σμικρῷ χείρων». Τα χαρακτηριστικά, που αναφέρει 

ο Καλλικλής προσιδιάζουν πρός τον Υπεράνθρωπο του Nietzsche. 
9  Όπ. 484 c.  
10 Όπ. 523 a, 483 d. 
11 Όπ. 497 d. 
12 Όπ. 507 b, 507 c. 
13 Όπ. 492 c, 491 d. 
14 KERFERD, G. B., (1996). Η Σοφιστική Κίνηση, Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, 

Αθήνα, σσ.177-178. 
15 ΠΛΑΤΩΝ, Γοργίας, 492 a. 
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βίου του Καλλικλή, συνίσταται στην τρυφή, την ακολασία και την ηδυπάθεια, οι 

οποίες ευρίσκονται σε αρμονική συνένωση με την απόλυτη ελευθερία16. Ο 

υπεράνθρωπος του Καλλικλή είναι απομακρυσμένος από κάθε είδους εγκράτεια και 

ελέγχου των παθών και των επιθυμιών. Υπερβαίνει και ανατρέπει τον κατεστημένο 

συμβατικό νόμο, τον οποίο αντικαθιστά με το δίκαιο της ισχυρής φύσεως και 

προσδίδει στον βίο του διαστάσεις ασύστολης ελευθερίας17. Υπό αυτούς τους όρους, 

ο ίδιος ως πολιτικός επιδιώκει την προσωπική του ευχαρίστηση, η οποία 

επιτυγχάνεται, όταν ο άρχων δεν συγκρούεται με το σύνολο των πολιτών και 

προσπαθεί να είναι μονίμως αρεστός.  

    Ο πολιτευτής είναι δριμύς, κυρίως, εναντίον της δημοκρατίας, διότι εδράζεται επί 

της αρχής της ισότητος και ο νόμος εκφράζει την θέληση των πολλών, εννοώντας 

τους δημοκρατικούς και τους αδυνάτους έναντι των ολίγων και των κρειττόνων. 

Εντός αυτού του πλαισίου, η ανώτερη φύση αποχαυνώνεται και εξισώνεται με τις 

κατώτερες φύσεις υπό την κυριαρχία του δημοκρατικού, συμβατικού νόμου, στον 

οποίο υποχρεούται να υπακούει18. Η αντίληψή του αναφορικώς με την προτεραιότητα 

της φύσεως έναντι του νόμου εδράζεται σε εμπειρικά δεδομένα, δεδομένου ότι 

προσπαθεί να μεταφέρει τον κανόνα της φύσεως στα κοινωνικά δεδομένα19. Ο 

Σωκράτης διαφωνεί με την θεωρία του φυσικού δικαίου που προβάλλει ο Καλλικλής, 

εκλαμβάνοντας τις πράξεις του ανθρώπου που πλεονεκτεί ως εγκληματικές20. 

Επιπλέον, αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τον νόμο σε σχέση με τον Καλλικλή 

και υπερασπίζεται τον ανθρώπινο νόμο, τον οποίο οι άνθρωποι οφείλουν να 

ακολουθούν21.  

    Σχολιάζοντας οι ερευνητές τις αντιλήψεις του Καλλικλή θεωρούν, όπως για 

παράδειγμα ο H.D. Rankin ότι οι απόψεις του συνάδουν με τις επικρατούσες θέσεις 

της περιόδου που ζει, κατά τις οποίες ο νόμος αντιτίθεται στην φύσιν και χάνει την 

θεϊκή καταγωγή του∙ πλέον πρόκειται για μια ανθρώπινη σύμβαση ανάμεσα στους 

ανθρώπους22. Ο Καλλικλής, όπως και οι περισσότεροι εκ των Σοφιστών θεωρούσαν 

ότι η φύσις χαρακτηριζόταν από μία αυθεντικότητα και μία γνησιότητα, η οποία 

αντέβαινε προς τον συμβατικό χαρακτήρα του νόμου. Υπό αυτήν την έννοια, η φύσις 

εκλαμβανόταν ως ένα πραγματικό γεγονός, ενώ ο νόμος ως μία σύμβαση23. O A.E. 

 
16 Όπ. 492 c. 
17 Όπ. 491 e. 
18 ΠΛΑΤΩΝ, Γοργίας, 483 b. NIETZSCHE, F., (2012). Η Γενεαλογία της Ηθικής, μτφρ. Ζ. 

Σαρίκας, Νησίδες, Αθήνα, σ. 48 κεξ. 
19 Όπ. 508 a. JAEGER, W., (1947). Theology of the Early Greek Philosophers, Clarendon 

Press, Oxford, p.180.  
20 Όπ. 501 a, 509 e. BARKER, E., (2007). Ο Πολιτικός Στοχασμός στην Αρχαία Ελλάδα, ο 

Πλάτων και οι καταβολές του, μτφρ. Κ. Κολιόπουλος, Ποιότητα, Αθήνα, σ. 293, παρατ. 17. 
21 Όπ. 483 a κεξ. 
22 RANKIN, H. D., (1983). Sophists, Socrates and Cynics, Croom Helm; Totowa, London, 

p.83. 
23OSTWALD, M., (1986). From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law. Law, 

Society and Politics in Fifth - Century Athens, Berkeley: University of California Press, p. 

249. 
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Taylor αναφέρει ότι «το όραμα μίας Φύσης που τη διέπει ο νόμος που υπαγορεύει ότι 

“ο πιο αδύνατος υποκύπτει” γοητεύει την φαντασία του (Καλλικλή) και αποτελεί το 

πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπει τον κοινωνικό βίο24».  

 

2. Οι απόψεις του F. Nietzsche για τον Υπεράνθρωπο  

Ο Nietzsche συγγράφοντας τον Ζαρατούστρα είχε κατά νου να διατυπώσει απόψεις 

για έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι απελευθερωμένος, δηλαδή απαλλαγμένος από το 

ψέμα και την ιδεολογία. Ο φιλόσοφος θεωρούσε ότι, όταν οι άνθρωποι αναγνωρίσουν 

και τις ορμές της καταστροφής που τους διακατέχουν, τότε θα αυτές θα χάσουν την 

ισχύ τους. Ο άνθρωπος δεν θα είναι ούτε καλός ούτε κακός, διότι δεν θα χρειάζεται 

να καταπιέζει οτιδήποτε και έτσι το ιδανικό της ελευθερίας θα «εμφανίζεται πίσω από 

την επιφανειακή λατρεία της καταπίεσης25». 

    Η σύλληψη του Nietzsche για τον υπεράνθρωπο προέκυψε από την αντίληψη του 

μέσου ανθρώπου, ο οποίος έχει την πεποίθηση ότι «δεν θα υπήρχαν κάποια ηθικά 

όρια, εάν δεν υπήρχε κάποιος άλλος για να καθορίσει την ηθικότητα ή τη λογική. Η 

υπέρβαση αυτής της ψευδαίσθησης καθιστά «υπεράνθρωπο» τον κανονικό 

άνθρωπο». Η μετατροπή του μέσου ανθρώπου σε υπεράνθρωπο είναι εφικτή, εφόσον 

αυτός λάβει την απόφαση να ζήσει σύμφωνα με τον δικό του αξιακό κώδικα και όχι 

αυτόν που προβάλλει η οργανωμένη κοινωνία. Αυτός ο άνθρωπος διαθέτει θέληση, 

ζει μονήρη βίο και είναι κυρίαρχος των αρετών του. Πρόκειται, δηλαδή για μια 

πολύπλευρη προσωπικότητα, η οποία υπερέχει των υπολοίπων26. 

    Ο Υπεράνθρωπος είναι ο Θεός του εαυτού του, του προσδίδει ηθικότητα και αξία 

και νιώθει ότι κάνει τα πάντα σωστά κρίνοντας μόνο από τις δικές του αποφάσεις και 

επιλογές, παρ΄ όλ’ αυτά δεν είναι σκλάβος ούτε αφέντης και δεν επιβάλει τη βούληση 

του επί των άλλων. Ο Nietzsche τον εκλαμβάνει ως ένα ανεξάρτητο άτομο που έχει 

τη δύναμη να απεμπολήσει τα ορμέμφυτα και τα ένστικτα του κοπαδιού και να 

καταστεί αφέντης της αυτοπειθαρχίας του και έχει δώσει απαντήσεις αναφορικώς με 

το ερώτημα για το νόημα της ζωής, προχωρώντας στο επόμενο στάδιο εν σχέσει προς 

τους υπόλοιπους πολίτες27. Ο Υπεράνθρωπος διαφέρει από τον μη-ανθρώπινο 

Ιουδαιο-Χριστιανό Θεό, μάλιστα, ο σύγχρονος άνθρωπος ωσότου γίνει 

υπεράνθρωπος είναι εμποτισμένος στα βάσανα της ηθικής του Εβραίου Χριστού-

Θεού και της Εκκλησίας του28. Ο Υπεράνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με τον εαυτό 

του, ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι βρίσκονται σε αντίθεση με τον εαυτό τους, η οποία 

οφείλεται στην προσκόλληση του ανθρώπου στο πτώμα και στο σώμα του μη 

ανθρώπινου Ιουδαιο-Χριστιανού θεού του. Αυτή η προσήλωση αναστέλλει την 

 
24 KERFERD, (1996), pp. 177-78. 
25GADAMER, H.-G., ADORNO, T. W., HORKHEIMER, M. (2003). Για τον Νίτσε, μτφρ. Λ. 

Αναγνώστου, Ίνδικτος, Αθήνα, σ.16. 
26 SHAW, T., (2007). Nietzsche’s Political Skepticism, Princeton University Press, Princeton, 

p.30. 
27 ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Κ., (2014). ΄΄Οι Πολιτικές Χρωστικές του Νιτσεϊκού Υπεράνθρωπου ή Ο 

Νίτσε και οι Νεοέλληνες΄΄, Φιλοσοφείν (9), σσ. 91-104, σσ. 95-96. 
28 ΘΕΟΛΟΓΟΥ, (2014), σσ.98-99. 
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ανάδυση του υπεράνθρωπου, «ο οποίος αποτελεί την μετα-ανθρώπινη θεραπεία στην 

ασθένεια που καλείται άνθρωπος29». Η δημιουργία του Υπεράνθρωπου αποτυπώνει 

την διάθεση του Nietzsche για έναν επαναπροσδιορισμό των ηθικών αξιών και την 

αντικατάσταση του παρόντος ηθικού συστήματος. Δια αυτής της διαδικασίας 

αποσκοπεί να συνθέσει μία νέα διάθεση προπαντός στην ηθική φιλοσοφία30.  

    Το θεμελιώδες κίνητρο που θα οδηγήσει στον Υπεράνθρωπο είναι η βούληση για 

δύναμη. Πρόκειται για μια πολλαπλότητα ενστίκτων και παρορμήσεων που 

προσδοκούν στην υπερίσχυση. Ομιλούμε για μια δημιουργική αρχή, για μία 

αφετηρία, η οποία στο έργο του Nietzsche προσλαμβάνει θετικό νόημα, καθώς 

εκφράζει το μεγαλείο των ισχυρών ανθρώπων, που επιθυμούν να είναι ελεύθεροι και 

να αυτοκαθορίζονται. Η βούληση για δύναμη συνδέεται με την ελευθερία, καθώς η 

πρώτη συνιστά το δρόμο, που οδηγεί τον άνθρωπο στην δεύτερη και είναι το 

εφαλτήριο για την συγκρότηση του Υπερανθρώπου, καθ’ ότι είναι το αρχέγονο 

στοιχείο της ανθρώπινης φύσεως. Υπό αυτήν την έννοια, αποτελεί ένα ουσιώδες 

οντολογικό χαρακτηριστικό του Υπερανθρώπου και είναι αναγκαίο διανοητικό 

κατασκεύασμα για την υπέρβαση της σύγχρονης πραγματικότητος31. Ο 

Υπεράνθρωπος αναφέρεται στον άνθρωπο, ο οποίος στηρίζεται στις δυνάµεις του, τις 

σωµατικές και τις ψυχικές και είναι απαλλαγμένος από τον φόβο ή την ελπίδα, 

δηλαδή είναι ελεύθερος. Η βούληση για δύναµη δεν αποτελεί έκφραση ενός 

ανελέητου ανταγωνισμού ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά την έκφραση του 

μεγαλείου των ισχυρών ανθρώπων. Συνδέεται με την έννοια της ελευθερίας, διότι οι 

ισχυροί άνθρωποι θέλουν να είναι ελεύθεροι και να αυτοκαθορίζονται. Ο άνθρωπος 

κατακτά την ελευθερία, εφόσον κατανοήσει ότι πρέπει να έχει δύναµη και η βούλησή 

του αυτή εκφράζεται μέσω των ενεργειών του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

αυτοκαθορίζεται και σταματά να εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, 

κατευθύνεται στην δημιουργία του Υπερανθρώπου32.  

  

3. Nietzsche και Καλλικλής 

Υπάρχουν πολλά σημεία της θεωρίας του Nietzsche, τα οποία συγκλίνουν με του 

Καλλικλή. Ο Nietzsche επαναδιατυπώνει τις προτάσεις, που αναπτύσσει ο Καλλικλής 

στον Γοργία, όπως την αντίθεση ανάμεσα στον ατομικισμό και την συμβατική ηθική 

που επιβάλλει ο νόμος. Ο Καλλικλής λέγει ότι, εάν υπάρξει ένας άνδρας με φυσική 

ανωτερότητα, αφού διαρρήξει και συντρίψει όλα αυτά τα δεσμά και διαφύγει και 

αφού καταπατήσει τους συμβατικούς νόμους και το σύνολο των παρά φύσιν νόμων, 

 
29 NIETZSCHE, F., (2003). Έτσι Μίλησε ο Ζαρατούστρα, μτφρ. Ζ. Σαρικάς, Νησίδες, Αθήνα, 

σ.57. 
30 ΛΕΒΙΤ, Κ. (1987). Από τον Χέγκελ στον Nietzsche. Το επαναστατικό ρήγμα στη σκέψη του 

δεκάτου ενάτου αιώνα, τ. Α΄, μτφρ. Γ. Αποστοπούλου, Γνώση, Αθήνα, σ. 45. 
31 KENNY, A. (επιµ.), (2005). Ιστορία της ∆υτικής Φιλοσοφίας, µτφρ. ∆., Ρισσάκη, Νεφέλη, 

Αθήνα, σ.301. 
32 HAAR, M., (1991). ΄΄Nietzsche΄΄, Encyclopédie de la Pléiade, Ιστορία της φιλοσοφίας – 

19ος - 20ος αιώνας: Η εξελικτική φιλοσοφία – Εθνικές φιλοσοφικές σχολές, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 

σσ.91 – 93. 
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αίφνης θα εξεγερθεί και θα αναφανεί με την δύναμη που του εξασφαλίζει η φυσική 

του ανωτερότητα. Ο μέχρι πρότινος δούλος θα γίνει δεσπότης και εκπληρώνοντας την 

προοπτική αυτή θα ακτινοβολήσει με όλη του την λάμψη το φυσικό δίκαιο33. Τα 

λόγια του Καλλικλή αποτελούν μία διαρκή ρήξη για το δίκαιο του ισχυροτέρου. 

Ουσιαστικώς, υπερθεματίζει την άποψη ότι η ανώτερη φύση αρμόζει να αφήνεται 

ελεύθερη και να αναπτύσσεται. Αντιτίθεται στην επικράτηση της μετριότητος και του 

ισοπεδωτισμού, ο οποίος προέρχεται από τον περιορισμό της νοητικής και της 

πνευματικής εξελίξεως της ανώτερης φύσεως. Η μετριότητα αδυνατεί να υπερβεί τις 

περιορισμένες δυνατότητες και να οδηγήσει τους πολίτες στην αυθυπέρβασή τους, 

ούτε δύναται να δημιουργήσει κάτι υψηλό σε μία πολιτεία34. Ανώτερη φύση δεν 

θεωρείται ο απλός λαός, αλλά οι οξυδερκείς στις πολιτικές διεργασίες35 και μία 

ανώτερη φύση είναι ικανή για την μεγαλύτερη ευεργεσία στην πολιτεία ή την 

μεγαλύτερη καταστροφή36. Διαπιστώνουμε ότι τα γνωρίσματα του Υπεράνθρωπου 

του Καλλικλή συνάδουν με του Nietzsche, καθώς πρόκειται για ένα ελεύθερο και 

ανεξάρτητο πνεύμα, του οποίου το δίκαιο πηγάζει από την φύση και απορρίπτει το 

νομικό δίκαιο. Ο φύσει δυνατός επιβάλλεται να κατέχει την εξουσία και να 

καταπιέζει τους ασθενέστερους37.  

    Επίσης, ο Nietzsche δεχόταν την έννοια του εαυτού και όχι της ψυχής. Ο εαυτός 

ευρίσκεται πίσω από την αίσθηση και το πνεύμα, τα οποία χρησιμοποιεί, για να 

αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Οι αισθήσεις τον βοηθούν να συγκρίνει, να 

υποτάσσει, να κατακτά και να καταστρέφει. Ο εαυτός είναι κυρίαρχος του εγώ και 

ισχυρός αφέντης38. Παρεμφερές ζήτημα τίθεται και στον Γοργία, το οποίο ο D. 

Hoffman θεωρεί ως σπουδαίο ζήτημα στον συγκεκριμένο διάλογο τόσο στην 

διαπραγμάτευση του Σωκράτους όσο και του Καλλικλή, την φύση της ανθρώπινης 

ταυτότητας. Ο Σωκράτης πέθανε χωρίς να κολακέψει το δικαστήριο και ο Καλλικλης 

θα πέθαινε υποστηρίζοντας την τιμή του. Όπως ισχυρίζεται ο συγγραφέας είναι μία 

αντίθεση ανάμεσα σε: «σε κάποιον με μία υψηλή εσωστεφή αίσθηση του εαυτού 

(Σωκράτης) και κάποιον με μία υψηλή εξωστρεφή αίσθηση του εαυτού 

(Καλλικλής)39». 

    Ο Καλλικλής και ο Nietzsche ορίζουν τις ικανότητες και τις αρχές επί των οποίων 

ο ηγέτης θα θεμελιώσει το όραμά του, βασιζόμενοι στην πίεση και την επιβολή προς 

τους πολίτες, οι οποίοι υποχρεούνται να υπακούσουν. Κανένας από τους δύο δεν 

δημιουργεί στους πολίτες την επιθυμία να ευθυγραμμιστούν με το όραμα του ηγέτου 

και να συνδράμουν στην πραγματοποίησή του. Οι ενέργειες του ηγέτου και των 

 
33 ΠΛΑΤΩΝ, Γοργίας, 484 a-484 b. 
34 NIETZSCHE, F., (2001). Γενεαλογία της Ηθικής, Νησίδες, Σκόπελος, σ.118. 
35 ΠΛΑΤΩΝ, Γοργίας, 491 a. 
36 Όπ. 495 a-b. 
37 DODDS, E. R., (1959). Plato-Gorgias, Oxford University Press, σσ.387-391. 
38 NIETZSCHE, (2012), σ. 33. 
39HOFFMAN, D., ΄΄Justice and the Self: A Reading of Plato’s Gorgias΄΄, 

www.anistor.gr/english/enback/, Issue E024 of 8 December 2002. 

www.anistor.gr/english/enback/. Ανάκτηση 22\8\2020.  

http://www.anistor.gr/english/enback/
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πολιτών είναι αντίστοιχες του οράματος και επιδρούν στον βίο των πολιτών και κατ’ 

επέκτασιν της πόλεως. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη, οι ηγέτες να 

διακατέχονται από αρχές, οι οποίες προωθούν το κοινό συμφέρον και δεν 

αποσκοπούν στην εκπλήρωση των προσωπικών φιλοδοξιών και την δόμηση 

κοινωνιών, οι οποίες θέτουν στεγανά μεταξύ των ανθρώπων, υποστηρίζοντας τον 

διαχωρισμό. 

    Ο ιδεώδης άνθρωπος, κατά τον Πλάτωνα, οφείλει να κατέχει το σύνολο της 

εξουσίας, γεγονός που συνάδει με τον υπεράνθρωπο του Νίτσε. Με σύμμαχο το 

φυσικό δίκαιο και το ανεξάρτητο πνεύμα του θα καταπατήσει όλους τούς παρά φύσιν 

νόμους, αφού ο ίδιος είναι ο νόμος40. Ο φύσει δυνατός, κατά τον Καλλικλή, οφείλει 

να εξουσιάζει επί των ασθενέστερων. Ο νόμος της φύσεως προτάσσει, ώστε ο 

ισχυρός να υπηρετείται από τους αδύναμους δίχως να υπόκειται σε τιμωρίες και 

επικρίσεις. Ο δυνατός καταχράται την ελευθερία του και συγχρόνως δεν ασχολείται 

με την φιλοσοφία, αφού διαφθείρει την ανθρώπινη φύση, ενώ ο ίδιος κυριαρχείται 

από τα φυσικά του ένστικτα41.   

    Ο Καλλικλής προτείνει μια ηθική, η οποία έχει ως θεμέλιο ο άνθρωπος να 

ακολουθεί την φύσιν, διότι η φύσις προσφέρει ικανοποίηση στις επιθυμίες του και γι’  

αυτό ο ίδιος εξαίρει τον ρόλο της φύσεως και του δικαίου που απορρέει από αυτήν, 

ενώ παράλληλα απορρίπτει και υπερβαίνει την συμβατική ηθική42. Προσπαθεί να 

εμφανίσει την ανηθικότητα ως μία νέα μορφή ηθικής και κινείται ανάμεσα σε δυο 

πόλους: την ηθική της φύσης και την συμβατική ηθική και από την άλλη πλευρά 

υπάρχει ο ισχυρός και ο αδύναμος43. 

 

4. Η έννοια της αριστοτελικής φιλίας ως θεμέλιο της πόλεως 

Ο Αριστοτέλης εν αντιθέσει προς τον Nietzsche, δεν δίδει την εξουσία της πόλεως σ’ 

έναν ηγέτη, τον οποίο οι πολίτες οφείλουν να υπακούουν, αλλά θεωρεί ότι οι πολίτες, 

εφόσον αναπτύξουν φιλικές σχέσεις, δύνανται αρμονικώς να συνυπάρξουν. Ως εκ 

τούτου, οι νομοθέτες πρέπει να μεριμνούν περισσότερο για την φιλία παρά για την 

δικαιοσύνη44. Η ύπαρξη της εχθρότητος μεταξύ των πολιτών είναι αναγκαίο να 

εξαλείφεται, διότι οδηγεί στην αποσύνθεση της πόλεως: «ἡ γὰρ ὁμόνοια ὁμοιον τι τῇ 

φιλία ἔοικεν εἶναι45».  

    Κατά τον Σταγιρίτη, ο άνθρωπος μόνον εντός του πολιτικού πλαισίου επιτυγχάνει 

το εὖ ζῆν και τον ευδαίμονα βίο. Η επίτευξη της ευδαιμονίας είναι εφικτή, εφόσον 

διασφαλίζεται το κοινό συμφέρον των πολιτών, οι οποίοι είναι ελεύθεροι και ίσοι. 

Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει φιλική σχέση ή δικαίου ανάμεσα 

 
40 ΠΛΑΤΩΝ, Νόμοι, 698 a-b. 
41 ΠΛΑΤΩΝ, Γοργίας, 484c. DODDS, (1959), σ.105. 
42 DODDS, (1959), σ.15. 
43BARNEY, R., (2004). «Callicles and Thrasymachus», Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/callicles-thrasymachus/.  
44 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ηθικά Νικομάχεια, Θ 1, 1155 a 4. 
45 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ηθικά Νικομάχεια, Θ 1, 1155 a 23-24. 
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στον δούλο και τον αφέντη46. Ο φιλόσοφος στα Ηθικά Ευδήμεια και στα Ηθικά 

Νικομάχεια αναφέρεται εκτενώς στην έννοια της πολιτικής φιλίας, δηλώνοντας 

σαφώς ότι πρόκειται για την μορφή της φιλίας που ισχύει ανάμεσα στους πολίτες και 

συνεισφέρει στην βελτίωση του ανθρώπου ως προς τον πολιτικό ρόλο που επιτελεί 

και στην αρμονική συνύπαρξή του με τους υπόλοιπους πολίτες. Ο Σταγιρίτης 

πιστεύει στην σπουδαιότητά της για την επίτευξη του ευδαίμονος βίου της πόλεως 

και των πολιτών47 και γι’ αυτό συνδέει την αρετή με την πολιτική. Η πολιτική φιλία 

επιτυγχάνει την ομόνοια, δηλαδή στην ενότητα της πόλεως. Η έννοια της ομόνοιας 

την εποχή που συζητούμε ενέχει την σημασία της ευρείας συγκατάθεσης των 

πολιτών, γεγονός που επιφέρει την αρμονία στην πόλη και απομακρύνει από την 

διχοστασία48. Εκ των ανωτέρω, κατανοούμε ότι η επίτευξη της ομόνοιας 

επιτυγχάνεται με την επίδειξη φιλικού φρονήματος προς τους άλλους ανθρώπους με 

αποτέλεσμα την εκπλήρωση του κοινού καλού και την επίλυση των κοινών 

προβλημάτων49. Ο A. Nehamas αναφέρεται στην φιλία ως ενοποιητική παράμετρο, 

λέγοντας ότι: «η φιλία) ενώνει οικογένειες … και κρατά πολιτικά κόμματα κοινωνικά 

και θρησκευτικές οργανώσεις, ακόμα και ολόκληρες πόλεις μαζί»50.  

    Η ομόνοια προϋποθέτει την εξοικείωση των πολιτών και την επιδίωξη κοινών 

στόχων. Ωστόσο δεν αναφερόμαστε στην απόλυτη ταύτιση των απόψεων, αλλά σε 

μια σχέση αμοιβαιότητας βάσει της οποίας ξεπερνιόνται οι οποιεσδήποτε 

αντεγκλήσεις. Οι πολίτες έχουν έναν κοινό στόχο και συμμετέχουν ενεργώς για την 

πραγμάτωσή του, παράλληλα πέριξ του σκοπού αυτού δομείται ένα σύστημα ηθικών 

αρχών και επιμέρους σκοπών, το οποίο υπηρετείται από τους πολίτες, οι οποίοι 

αναπτύσσουν αμοιβαία δέσμευση, επικοινωνία και επαγρύπνηση.  

 

 

Επίλογος 

Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι οι αντιλήψεις του Καλλικλή επέδρασαν στην διανόηση 

του Nietzsche και στην δόμηση των γνωρισμάτων του Υπερανθρώπου. Έχουν 

υπάρξει συζητήσεις σχετικώς με το εάν μπορούμε να εκλάβουμε τον Nietzsche ως 

φιλόσοφο ή πολιτικό στοχαστή. Πέραν από τους τίτλους, η αλήθεια είναι ότι το έργο 

του και δη το παρόν που μελετήσαμε θέτει προβληματισμούς για ζητήματα που 

άπτονται της δημοκρατίας και γενικότερα της πολιτικής οργανώσεως. 

 

 

 

 
46 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ηθικά Νικομάχεια, Θ 11, 1161 b 1-8. Πολιτικά, Α 2 1252 a 27-30. 
47 NEHAMAS, A., (2010). «Aristotelian philia, modern friendship?», Oxford studies in 

Ancient Philosophy (Vol. XXXIX), pp. 213-247, p.213. 
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