
               ΕΝΝΟΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 

 

                                                                          Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

     Πόλεμοι, δολοφονίες, κλοπές, εξαπατήσεις, εκβιασμοί, θάνατοι, παραπλανήσεις, 
εκφοβισμοί, βιασμοί, ανωμαλίες, εκμετάλλευση, καταπίεση, λύπη, μαρτύρια, αρρώστιες, 
μειονεκτήματα ψυχικά ή σωματικά, δυστυχήματα, ατυχήματα κ.α. είναι κακά, είναι οι φορείς 
του κακού. Αυτά είναι φορείς , ανάλογα το πώς εννοιολογούμε το κακό. 

 

                                   Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 

 

     Για να ορίσουμε την έννοια του κακού, πρέπει πρώτα να ορίσουμε το ποιος θα το 
εννοιολογήσει , το ποιος θα το ορίσει και σε ποιόν θα αναφέρεται αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν 
εννοιολογεί το κακό και σε αυτόν αναφέρεται. Αλλά το κακό υπάρχει και για κάθε ζώο και η 
πάθηση κακού από ζώο μπορεί να προξενήσει λύπη στον άνθρωπο. Και επειδή ο άνθρωπος 
νοεί, εννοιολογεί και ορίζει το κακό, που αναφέρεται σε αυτόν, αναφερόμαστε σε ανθρώπινα 
κακά.  

     Κακό λοιπόν είναι, ορίζεται, σαν κάθε τι επιβλαβές στον άνθρωπο. Κακό είναι όχι μόνο 
αυτό που συμβαίνει σε μας, αλλά και σε οποιονδήποτε. Κακό είναι και η φοροδιαφυγή, γιατί 
τις επιπτώσεις της θα τις πληρώσουν οι άλλοι που θα επωμιστούν τα βάρη.  

 

                                Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 

 

     Η κτίση, η ύλη, ο κόσμος, ακόμα και αν δεν είναι κτίση και είναι αγέννητος, προϋπάρχει, 
ενυπάρχει σε αντιθέσεις. Η ύλη είναι πεπερασμένη, είτε πρόκειται για ένα μικροσωμάτιο, είτε 
πρόκειται για ζώο, είτε πρόκειται για άστρο, γαλαξία κλπ. Το πεπερασμένο υπάρχει μέσα σε 
αντιθέσεις, ωραίο-άσχημο, μικρό-μεγάλο, λείο-τραχύ, κανονικό-ανώμαλο, φωτεινό-σκοτεινό, 
θερμό-κρύο, στερεό-υγρό-αέριο-πλάσμα, πολύπλοκο-απλό κλπ. Αλλά και η έννοια του 
περατού, δημιουργεί την αόριστη έννοια του απείρου, του χωρίς πέρατα δηλαδή ή χωρίς 
εμπειρία που είναι συγγενικά. Και το ορισμένο υλικό ον (πχ ένα φρούτο), δημιουργεί την 
έννοια του αορίστου, κάτι που δεν ορίζουμε και που μπορεί να είναι άγνωστο, ή να είναι 
έννοια που δεν ορίζεται (π.χ. μηδέν, άπειρο, άϋλο, ασχημάτιστο, θεός, αναφής, κλπ).  

     Η αντίθεση δηλαδή προβάλλει σαν μία υπόσταση της νόησης και της ύλης-αΰλου. 
Υπάρχει οξύνους και βλάκας, εύστροφος και βραδύνους, ήπιος και τραχύς, ήσυχος και 
ανήσυχος, προνοητικός και επιπόλαιος, σίγουρος και αμφίβολος κ.α. που είναι αντιθέσεις του 
νοήμονος, της νόησης. Έτσι λοιπόν και επειδή η νόηση διεξάγεται με έννοιες και οι έννοιες 
είναι άϋλες, είναι ιδέες και λίθοι της άϋλης λογικής, η υπόσταση της αντίθεσης διέπει και το 



υλικό και το άϋλο. Συνεπώς υπάρχει και η αναγκαιότητα του κακού, σαν αντίθεση του καλού, 
παντού.  

                              Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 

 

     Πολλοί από τους Πλατωνικούς, υποστήριξαν ότι πηγή του κακού είναι η ύλη (και ίσως και 
ο ίδιος ο Πλάτων). Ως γνωστόν, ο Πλάτων και ο Σωκράτης πίστευαν ότι η ύλη είναι αγέννητη 
και ο θεός δημιούργησε διαμορφώνοντας την αδιαμόρφωτη ύλη.  

     Από την ανάλυση που προηγήθηκε, το κακό υπάρχει και στις ιδέες, συνεπώς δεν μπορεί η 
ύλη να είναι πηγή αλλά φορέας του κακού. Όμως η ύλη, είναι το θέατρο όπου διεξάγεται ο 
αγώνας των αντιθέσεων, είτε μέσα στην ύλη, είτε στο μυαλό των ανθρώπων.  

     Εδώ θα παραθέσουμε το επιχείρημα του Μεθόδιου επισκόπου Φιλίππων (3ος αιώνας), που 
ίσως επικαλέστηκε επιχείρημα του Δημόκριτου (ο οποίος έφερε σε αμηχανία τον Πλάτωνα 
και τον Σωκράτη). Είναι δυνατόν τα αγέννητα να είναι δύο ή περισσότερα; Αν είναι δύο και 
άϋλα, δεν μπορεί να έχουν διαστάσεις. Και αν είναι αδιάστατα δεν μπορεί να είναι δύο ή 
περισσότερα, αφού δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Άρα το άϋλο είναι ένα και απόλυτο, ο θεός 
ο οποίος έχει υποστάσεις, ιδιώματα και ένα ιδίωμα είναι η αντίθεση και άλλο ο χρόνος, ο 
Λόγος, ο νους κλπ. Οι υποστάσεις είναι χαρακτηριστικά του Απόλυτου, του άϋλου και είναι 
άϋλες. Δεν διακρίνονται από το Απόλυτο, αλλά το χαρακτηρίζουν, θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι οι υποστάσεις είναι τα άτομα του Απόλυτου, του αδιάστατου και συνεχούς λόγω των 
ιδιωμάτων του.  

     Το επιχείρημα ότι τα αγέννητα δεν μπορούν να είναι δύο ή περισσότερα σαν αδιάστατα, 
αφορούν και του διαρχιστές, αυτούς που πιστεύουν ότι άλλος και εκπεσμένος είναι ο 
δημιουργός (και δημιούργησε τον κόσμο με ατέλειες) και άλλος ο νομοθέτης θεός (διαρχία). 
Έτσι ο θεός είναι ένας και Απόλυτος και ποιητής του παντός. Από τον ένα θεό πηγάζει, 
προέρχεται και το κακό.          

 

                             Η ΚΤΙΣΗ ΕΓΙΝΕ ΑΡΧΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ; 

 

     Αφού τα αγέννητα δεν μπορούν να είναι δύο, αλλά ένα, ο θεός, αυτός ποίησε τον κόσμο, 
την κτίση. Στην κτίση όμως υπάρχουν και τα μικρόβια που είναι κακά και πολλές φορές 
φέρουν τον θάνατο. Ποίησε ο θεός τον κόσμο με ατέλειες, με το κακό; 

     Αξιώνουμε, αιτούμε ότι ο θεός είναι το τέλειο. Σαν τέτοιο θα έχει μέσα του τις αντιθέσεις, 
δεν υπόκειται σε αντιθέσεις. Αλλά κατασκεύασε τα μικρόβια; Όλες οι ιδέες υπάρχουν σαν 
υπόσταση του Τέλειου, υλοποίησε όλες τις ιδέες στην κατασκευή του κόσμου, ή 
κατασκεύασε τον κόσμο λίαν καλό; Αν λίαν καλό, όχι όμως άριστο και συνεπώς τότε έχουμε 
μερική ύπαρξη του κακού. Αλλά και εάν έφτιαξε τον κόσμο με λίγο κακό ή ολοκληρωτικά με 
το κακό, σε τι αποσκοπούσε; Η κτίση είναι προϊόν αγαθότητας ή αναγκαιότητας; 

 

                                 Η ΑΓΑΘΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 



 

     Η αναγκαιότητα είναι η πηγή δημιουργίας του κόσμου. Ο θεός, θέλοντας να βγεί από την 
μοναξιά του, το αδιάστατο κενό, γεννά και προβάλλει τις υποστάσεις του για να ποιήσει τον 
κόσμο. Αυτή η αδήριτη αναγκαιότητα οδηγεί στην δημιουργία. Η δημιουργία θα μας μιλήσει 
για την αναγκαιότητα της αγαθότητας. 

     Έχουμε κατασκευάσει πυρηνικά, χημικά, βιολογικά, σεισμικά κ.α. όπλα. Αυτά μπορούν 
να οδηγήσουν στον αφανισμό του ανθρώπινου γένους. Αλλά και ότι τα κατασκευάσαμε, δεν 
σημαίνει ότι προϋπήρχαν, παρά σαν ιδέες. Άρα και τον κόσμο τον δημιούργησε ο θεός με 
λίγο κακό, λίαν καλό δηλαδή (π.χ. η βαρύτητα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση και θάνατο, 
από το λίγο κακό που υπήρχε). Και εμείς φθάσαμε να κάνουμε πολέμους, να δημιουργούμε 
μικρόβια και όπλα, να αναπτύξουμε το κακό.  

     Η αγαθότητα πηγάζει σαν αναγκαιότητα για την επιβίωση του ανθρώπινου γένους και 
ίσως γιατί όχι, να γίνει ο άνθρωπος μικρός θεός. Ένας μικρός θεός που θα περιορίσει το 
κακό, όπως τότε στον λίαν καλό κόσμο της δημιουργίας.     


