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Οι πζντε νόμοι τισ ανκρϊπινθσ θλικιότθτασ όπωσ τουσ ανζλυςε το 1976 ςτο δθμο-
φιλζςτερο βιβλίο του ο κακθγθτισ Οικονομικισ Ιςτορίασ Κάρλο Τςιπόλα. 
Σθμαντικοί επιςτιμονεσ κινδυνεφουν μερικζσ φορζσ να γίνουν γνωςτοί για μια 
δθμοφιλι δθμοςίευςι τουσ θ οποία δεν είχε ςτενι ςχζςθ με τθν επιςτιμθ τουσ. Ο 
Ιταλόσ Κάρλο Τςιπόλα (1922-2000), διάςθμοσ κακθγθτισ τοφ Μπζρκλεϊ, δθμοςίευςε 
ςθμαντικά βιβλία Οικονομικισ Ιςτορίασ, αλλά κανζνα από αυτά δεν είχε τθ διάδοςθ 
του δοκιμίου του Οι βαςικοί νόμοι τισ ανκρϊπινθσ θλικιότθτασ (1976). Κατά τον 
Τςιπόλα υπάρχουν πζντε « νόμοι » τισ ανκρϊπινθσ θλικιότθτασ. Πρώτον, πάντοτε 
και αναπόφευκτα όλοι υποτιμοφν τον αρικμό τϊν θλικίων μζςα ςε ζναν πλθκυςμό. 
Δεύτερον, θ πικανότθτα κάποιοσ να είναι θλίκιοσ είναι ανεξάρτθτθ από τθν χαμθλι 
ι υψθλι επίδοςι του ςε οποιονδιποτε τομζα. Επιπλζον, το ποςοςτό τϊν θλίκιων 
είναι το ίδιο ςε κάκε κοινωνικι ομάδα. Ππωσ λζει ο Τςιπόλα, υπάρχουν θλίκιοι 
τόςο μεταξφ ςτρατθγϊν όςο και μεταξφ κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου. Σρίτον, θλίκιοσ 
είναι όποιοσ προκαλεί ηθμιά ςε άλλον άνκρωπο ι ςε ομάδα ανκρϊπων χωρίσ να 
ωφελθκεί τίποτε ι παρ’ ότι ηθμιϊνεται ο ίδιοσ. Ο Τςιπόλα καταςκευάηει μια τυπο-
λογία με κριτιριο το ποιόσ προκαλεί ηθμιά ςε ποιόν και ποιόσ ωφελείται από τθν 
ηθμιά. Ο θλίκιοσ είναι ο ζνασ από τουσ τζςςερισ τφπουσ ανκρϊπων. Υπάρχουν άλλοι 
τρεισ, δθλαδι ο ευφυισ, ο ανιμποροσ (ακριβζςτερθ μετάφραςθ από τα ιταλικά : 
φουκαράσ ) και ο κακοποιόσ ( ακριβζςτερθ μετάφραςθ: λθςτισ. Η κατά τα άλλα 
καλι ελλθνικι μετάφραςθ πάςχει ςε αυτά τα ςθμεία ). Ο ευφυισ με τισ ενζργειζσ 
του ωφελεί τουσ άλλουσ και επίςθσ ωφελείται ο ίδιοσ. Ο φουκαράσ ωφελεί μεν τουσ 
άλλουσ, αλλά ηθμιϊνεται ο ίδιοσ γιατί οι άλλοι τον εκμεταλλεφονται. Και ο λθςτισ 
ηθμιϊνει τουσ άλλουσ για να ωφελθκεί ο ίδιοσ. Σέταρτον, οι μθ θλίκιοι πάντοτε 
υποτιμοφν τισ ηθμιογόνεσ δυνατότθτεσ τϊν θλίκιων. Ξεχνοφν ότι ο ςυγχρωτιςμόσ με 
θλίκιουσ αποδεικνφεται ζνα θλίκιο λάκοσ. Και πέμπτον, οι πιο επικίνδυνοι άνκρω-
ποι ςτον κόςμο είναι οι θλίκιοι. Μάλιςτα ο Τςιπόλα διατείνεται ότι οι θλίκιοι είναι 
ομάδα πιο ιςχυρι από τθν Μαφία και το « ςτρατιωτικό – βιομθχανικό πλζγμα ».  



Ο Κάρλο Τςιπόλα δθμοςίευςε ςθμαντικά βιβλία Οικονομικισ Ιςτορίασ, αλλά κανζνα  
τουσ δεν είχε τθν διάδοςθ τοφ δοκιμίου του για τθν θλικιότθτα. 
Ηλίκιεσ πράξεισ Αν ζπαυε κανείσ να υπομειδιά διαρκϊσ κατά τθν ανάγνωςθ τοφ 
βιβλίου και ςκεφτόταν τουσ πζντε «νόμουσ» τοφ Τςιπόλα, τότε κα μποροφςε να 
προβάλει τρεισ αντιρριςεισ. Ρρϊτον, κατά τον ςυγγραφζα ο θλίκιοσ διακρίνεται 
από τουσ υπόλοιπουσ με βάςθ ζνα εξωτερικό κριτιριο: το αν ηθμιϊνει τόςο τουσ 
άλλουσ όςο και τον εαυτό του (ι ζςτω δεν τον ωφελεί). Αν και ο Τςιπόλα κάνει 
φευγαλζα αναφορά ςτο «γονίδιο τισ θλικιότθτασ», δεν προτείνει κάποια εγγενι 
χαρακτθριςτικά που ζχουν οι θλίκιοι και μόνον αυτοί και εξαιτίασ τϊν οποίων 
προκαλοφν ηθμιζσ ςτουσ γφρω τουσ, χωρίσ προςωπικό όφελοσ. Άλλωςτε, το αν 
πράγματι επιλκε ηθμιά ςε αυτόν που ενιργθςε και ςτουσ γφρω του είναι μια 
υποκειμενικι κρίςθ θ οποία μπορεί να μεταβάλλεται κατά μικοσ τοφ χρόνου. Αν 
μικρι ηθμιά ςιμερα μπορεί να προκαλζςει μεγάλο όφελοσ για όλουσ ςε μετα-
γενζςτερο χρόνο, τότε ο θλίκιοσ τοφ ςιμερα μπορεί να αποδειχκεί ο προνοθτικόσ 
τοφ αφριο ι ο διορατικόσ τοφ μεκαφριο. Δεφτερον, θ ηθμιά ι το όφελοσ δεν λογί-
ηονται μονοδιάςτατα. Κανείσ δεν διαμορφϊνει τθ ηωι του μόνο με όρουσ ηθμιάσ – 
οφζλουσ. Μπορεί κάποιοσ να κεωρθκεί φουκαράσ επειδι δεν τον ενδιαφζρουν τα 
προςωπικά οφζλθ αλλά θ επιτυχία τισ παγκόςμιασ επανάςταςθσ ι θ ςωτθρία μετά 
κάνατον. Τρίτον, είναι εφλογο να παραδεχτοφμε ότι υπάρχουν θλίκιεσ πράξεισ, όχι 
θλίκιοι άνκρωποι. Δθλαδι θ μονάδα ανάλυςθσ είναι θ πράξθ, όχι ο άνκρωποσ. Ο 
Τςιπόλα δεν το δζχεται αυτό, επειδι κατατάςςει τουσ ανκρϊπουσ ςε ζναν από τουσ 
τζςςερισ τφπουσ με βάςθ τον ςτακμιςμζνο μζςο όρο των πράξεϊν τουσ. Ωςτόςο, 
όλοι μποροφμε να φερκοφμε θλίκια κάποιεσ φορζσ. Αυτό είναι κάτι που ομολο-
γοφμε ςυνικωσ ςτον εαυτό μασ ςε ςτιγμζσ περιςυλλογισ. Η θλικιότθτα εξαρτάται 
από τα πολιτιςμικά ςυμφραηόμενά τθσ. Δθλαδι, θ κρίςθ εκείνου που φζρκθκε 
θλίκια για τον εαυτό του, κακϊσ και θ δικι μασ αποτίμθςθ τισ πράξθσ του, επθρε-
άηονται από το τι κεωρείται θλίκιο και τι όχι κατά περιόδουσ ςε κάκε κοινωνία.  

Δημοφιλή αποφθέγματα 
Πταν υπάρχει κρίςθ, θ ανάλυςθ με βάςθ χαρακτθριςμοφσ προςϊπων είναι δθμο-
φιλισ. Ο Τςιπόλα γράφει ότι «ςε μια χϊρα που ζχει πάρει τθν κάτω βόλτα το ποςο-
ςτό τϊν θλίκιων είναι ςτακερό, ωςτόςο παρατθρείται μεταξφ αυτϊν που κατζχουν 
τθν εξουςία μια δραματικι εξάπλωςθ τϊν λθςτϊν με καλπάηουςα θλικιότθτα… και 
μεταξφ όςων δεν μετζχουν ςτθν εξουςία μια εξίςου ανθςυχθτικι αφξθςθ τϊν φου-
καράδων». Στα κακ’ θμάσ, είναι ευκολότερο για τουσ ςχολιαςτζσ τισ κρίςθσ να 
προβαίνουν ςε χαρακτθριςμοφσ των πρωταγωνιςτϊν τθσ παρά να ξεδιαλφνουν το 
κουβάρι που αποτελείται από καταςκευαςτικά λάκθ τισ ευροηϊνθσ, δομικζσ 
εκνικζσ πακολογίεσ, λακεμζνεσ αποφάςεισ και ςυμπτϊςεισ γεγονότων. Κάτι τζτοιο 
ςίγουρα δεν είναι διαςκεδαςτικό. Γι’ αυτό, ασ ξαναγυρίςουμε ςε «νόμουσ» όπωσ 
π.χ. αυτόν του Χάνλον (κατ’ άλλουσ τοφ Χάινλαϊν ) «ποτζ μθν αποδίδεισ ςτθν κακο-
ικεια αυτό που εξθγείται επαρκϊσ με τθν θλικιότθτα» και εκείνον τοφ Αλζξανδρου 
Δουμά υιοφ : «Ρροτιμϊ τουσ κακοποιοφσ από τουσ θλίκιουσ, γιατί οι κακοποιοί 
μερικζσ φορζσ ξεκουράηονται».  
ΚΑΛΟ Μ. ΤΣΙΡΟΛΑ Οι βαςικοί νόμοι τισ ανκρϊπινθσ θλικιότθτασ Μετάφραςθ 
Γιάννοσ Ρολυκανδριϊτθσ Εκδόςεισ Κζδροσ, 2012, ςελ. 89. 
Δια τθν αντιγραφι, Σωτθρόπουλοσ Δθμιτρθσ, αναπλθρωτισ κακθγθτισ Ρολιτικισ 
Επιςτιμθσ ςτο Τμιμα Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Ρανεπιςτθ-
μίου Ακθνϊν. 


