
ΝΟΜΙΜΟΝ 
 

Η λέξη «νόμιμον» είναι καρκινική. Αυτό επί στίχων σημαίνει ότι μπορεί να 
αναγνωσθεί ομοίως και προχωρητικώς και οπισθοχωρητικώς, ήτοι από την αρχή προς το 
τέλος και αντιθέτως, από τ’ αριστερά προς τα δεξιά και αντιστρόφως με το ίδιο 
αποτέλεσμα. 

Η καρκινική αυτή ανάγνωση της λέξης θυμίζει ευθύ ξύλο, μπαστούνι, «σκόπ(ι)» 
κατά το κοινώς λεγόμενο, που σε περίπτωση ξυλοδαρμού έχει δυο « πιάσεις» μια για τον 
καθένα από τους αντιπάλους. Επίσης θυμίζει τα χαρτιά της τράπουλας, που σχεδιάστηκαν 
έτσι ώστε να κοιτάζουν προς κάθε παίκτη της αντίστοιχα. Η συνήθης θυμοσοφία για την 
περίπτωση λέει πως « αυτά έχουν δυο κεφάλια» 

Στο λεξικό στη λέξη «Νόμιμον» διαβάζουμε: «Το σύμφωνο με τους νόμους ή τα 
έθιμα ή αυτό που υπάρχει ή γίνεται σύμφωνα με τους νόμους».Σύμφωνα με τους 
νόμους! Ποιους νόμους όμως; Ανθρώπινους ή Θείους; Θετούς ή φυσικούς; Η μέχρι τώρα 
ανθρώπινη ιστορία έχει να καταδείξει πάμπολλα παραδείγματα ερμηνείας και εφαρμογής 
του «Νόμιμου» Ο καθένας βλέπει το «νόμιμον» από τη δική του πλευρά, από τη δική του 
οπτική γωνία. Διαβάζει τη λέξη απ’ όπου θέλει, χωρίς το αποτέλεσμα να αλλάζει. Εννοεί το 
«Νόμιμον», και επομένως το « Δίκαιον», σύμφωνο προς το ατομικό του συμφέρον. 

Την εποχή του « υπαρκτού σοσιαλισμού» και της έντονης αντικαπιταλιστικής 
πάλης διατυμπανιζόταν περίτρανα πως στο καπιταλιστικό σύστημα υπάρχει εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο, ενώ στο σοσιαλιστικό, είπε κάποιος πρώην σοσιαλιστής, ίσχυε 
ακριβώς το αντίθετο. Η εύστοχη και ειρωνική αυτή απάντηση του πρώην σοσιαλιστή είναι 
οπισθοχωρητική ανάγνωση του «νομίμου» και δείχνει πως εξακολουθεί να υφίσταται στις 
μέρες μας το ερώτημα της σχέσης νομιμότητας και δικαιοσύνης, θετού και φυσικού 
δικαίου. 

Στην αρχαία Ελλάδα ο σοφιστής Γοργίας, όπως και οι περισσότεροι σοφιστές, 
αρνείται ότι υπάρχει αντικειμενική γνώση και επομένως αντικειμενική αλήθεια και 
ηθική. Στη θεωρία των Ελεατών ότι μόνο το «ον» υπάρχει και ότι μόνο αυτό μπορούμε να 
κατανοούμε και γι’ αυτό να μιλούμε, ο Γοργίας, με το έργο του «Περί του μη όντος ή περί 
φύσεως» απάντησε αντιστρέφοντας τα επιχειρήματά τους και καταλήγοντας στο γενικό 
συμπέρασμα ότι «το ον ούτε υπάρχει ούτε νοείται ούτε ανακοινώνεται, γιατί είναι λόγια, 
όχι το ον». Με το ίδιο πνεύμα στο «Ελένης εγκώμιον» δείχνοντας πόσο άδικος είναι ο 
«μώμος» της Ελένης, «ήτις είτ’ ερασθείσα είτε λόγω πεισθείσα είτε βία αρπασθείσα είτε 
υπό θείας ανάγκης αναγκασθείσα έπραξεν α έπραξεν»,ο Γοργίας άφησε να διαφανεί ότι οι 
κρίσεις μας στηρίζονται όχι σε αντικειμενικές αλήθειες αλλά σε τρέχουσες, αναπόδεικτες 
και συχνά αλληλοαναιρούμενες αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Αυτή την πραγματικότητα 
την υποδήλωσε ακόμα πιο χαρακτηριστικά με την «Υπερ Παλαμήδους απολογία»,όπου 
βέβαια φαίνεται ότι η κρίση για την κατηγορία της « εσχάτης προδοσίας» δεν έχει 
στηριχτεί ούτε καν σε γεγονότα που απλούστατα δεν υπάρχουν. Με την απόρριψη του 
κριτηρίου μιας απόλυτης αλήθειας ο Γοργίας, πιστεύοντας ότι ο άνθρωπος έχει όχι γνώση 
αλλά γνώμη για την πραγματικότητα, συγκέντρωσε την προσοχή του στη ρητορική, που 
γι’ αυτόν ήταν «πειθούς δημιουργός». 

Είναι φανερό ότι οι μαθητές των σοφιστών χρησιμοποίησαν τη γνώση της 
ρητορικής για να στρεψοδικούν στα δικαστήρια και να δημαγωγούν στις συνελεύσεις. 
Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος λογογράφος δεν είχε ηθικούς δισταγμούς να συντάσσει 
πολλές φορές δύο λόγους, έναν για τον κατηγορούμενο κι έναν για τον κατήγορο, στην 
ίδια δίκη! 

Αυτή η σύνδεση της ρητορικής με τη σοφιστική είχε ως συνέπεια την αποδοκιμασία 
της ρητορικής από ηθική και παιδαγωγική άποψη. Την κριτική αυτή άσκησε κυρίως ο 
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Πλάτων στους διαλόγους του «Γοργίας» και «Φαίδρος». Ο Πλάτων λοιπόν αρνείται να 
χαρακτηρίσει επιστήμη ή τέχνη τη ρητορική, αφού δεν έχει καθορισμένο αντικείμενο να 
διδάξει ούτε αξιόπιστη μέθοδο. Γι’ αυτό είναι απλώς μια εμπειρία, μια ικανότητα, ένα 
όργανο μόνον απάτης στον χωρίς ηθικούς φραγμούς αγώνα του δημοσίου βίου. Ο ρήτορας, 
ακόμη και αθέλητα, οδηγείται στην απάτη, αφού δεν έχει γνώση «επιστήμην» αλλά γνώμη 
μονάχα «δόξαν» για το θέμα με το οποίο τυχόν ασχολείται. 
 Όλα αυτά οδηγούν στο αβίαστο συμπέρασμα πως οι σοφιστές δεν παραδέχονται μια 
και μοναδική αλήθεια, αλλά πολλές, ανάλογες προς το συμφέρον του ρήτορα ή του 
πελάτη τους, ενώ ο Πλάτων δέχεται τη μια και μοναδική αλήθεια. Άρα το 
«ΝΟΜΙΜΟΝ» είναι έννοια σχετική και όχι απόλυτη. Στην Αντιγόνη του Σοφοκλή στους 
στίχους 449-457 φαίνεται ολοκάθαρη η θέση του Κρέοντα αλλά και η θέση της Αντιγόνης 
για το «ΝΟΜΙΜΟΝ». 

ΚΡ. Και τολμούσες λοιπόν να παραβαίνεις αυτούς εδώ τους νόμους; 
ΑΝΤ.(Ναι) γιατί δεν ήταν καθόλου ο Δίας αυτός που διακήρυξε για μένα αυτά εδώ,  
ούτε η συγκάτοικος των θεών του κάτω κόσμου Δίκη 
καθόρισε τέτοιου είδους νόμους ανάμεσα στους ανθρώπους, 
ούτε νόμιζα ότι έχουν τόση δύναμη τα δικά σου 
κηρύγματα, ώστε να μπορείς(εσύ), αν και θνητός, να ξεπερνάς 
τους άγραφους και ασφαλείς νόμους των θεών. 
Γιατί δεν υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο αυτά βέβαια τώρα και από χθες αλλά  
πάντοτε, και κανείς δε γνωρίζει από πότε φανερώθηκαν. 
 
Εξάλλου στο λόγο του Δημοσθένη: «Υπερ της Ροδίων ελευθερίας» στις 

παραγράφους 28-29 διαβάζουμε: «Ορώ γαρ άπαντας προς την παρούσαν δύναμιν των 
δικαίων αξιουμένους» (διαπιστώνω λοιπόν ότι όλοι γενικώς εξασφαλίζουν το δίκιο τους 
ανάλογα με τη δύναμη που διαθέτουν).Η κυνική αυτή παραδοχή δεν διατυπώνεται βέβαια 
μόνον εδώ , την είχαν διατυπώσει πολύ πιο νωρίς κάποιοι σοφιστές δεχόμενοι ότι «δίκαιόν 
εστι το του κρείττονος(του ισχυροτέρου δηλ.) συμφέρον». Αυτή τη διαλυτική της 
κοινωνίας αρχή την είχε απορρίψει ο Σωκράτης ο οποίος εδίδαξε ότι η εφαρμογή της 
δικαιοσύνης δεν επιδέχεται εξαιρέσεις(«ουδαμώς δει αδικείν») και βέβαια την 
απορρίπτει η χριστιανική ηθική διδασκαλία. 

Συμμετέχοντας στον κοινωνικό προβληματισμό, που εγκαινιάστηκε ακριβώς στην 
εποχή του,ο σοφιστής Αντιφών διατύπωσε ανάμεσα σε άλλες και τις ακόλουθες σκέψεις: 
Φύση και νόμος είναι αντίθετα. Πολλά από εκείνα που αναφέρονται στο νόμο είναι 
αντίθετα με τη φύση(«πολεμίως τη φύσει»).Τα φυσικά είναι αναγκαία και έμφυτα, τα του 
νόμου θετά και συμφωνημένα. Τα φυσικά είναι ελεύθερα και συμφέροντα για τη 
συντήρηση της ζωής, τα του νόμου είναι « δεσμά της φύσεως» Η φύση δε διακρίνει 
Έλληνες και βαρβάρους, ελευθέρους και δούλους. Για την ευτυχία του ο άνθρωπος πρέπει 
να δίνει προτεραιότητα στο φυσικό δίκαιο έναντι του θετού δικαίου. 

Ας εξετάσουμε όμως αν ισχύει πράγματι το δίκαιο μέσα στη φύση. Αυτόν τον καιρό 
γίνεται μεγάλος λόγος για τον ιο της γρίπης των πουλερικών. Ιός στην ιατρική είναι: 
«άγνωστης φύσης φορέας ασθένειας».Είναι όμως ο ιός οργανισμός; «Είναι η 
μαρουλοσαλάτα σας ζωντανός οργανισμός ή όχι;» Το παράδοξο αυτό ερώτημα 
διατύπωνε συχνά ο Φράνσις Κρικ στους φοιτητές του, προκειμένου να καταδείξει πόσο 
άγνωστο είναι ακόμη το φαινόμενο της ζωής για την επιστήμη. Πράγματι, μια 
μαρουλοσαλάτα θα μπορούσε να θεωρηθεί από πολλούς ως ένας οργανισμός που έχει ζωή, 
καθώς αποτελείται από κύτταρα που φωτοσυνθέτουν και αναπαράγονται. Άλλοι, όχι άδικα, 
θα μπορούσαν να αντιτείνουν ότι μια μαρουλοσαλάτα αποτελεί κυρίως ένα ανθρώπινο 
κατασκεύασμα. 
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Βέβαια, αν η ανθρώπινη γνώση είχε αποσαφηνίσει με επιστημονικούς όρους τι είναι 
ζωή, το παράδοξο ερώτημα του Κρικ και πολύ περισσότερο το ερώτημα αν οι ιοί 
αποτελούν έμβια όντα ή όχι θα είχαν σαφή και αδιαμφισβήτητη απάντηση. 

Σύμφωνα με έναν ορισμό, «οργανισμός είναι μια αυτοτελής μονάδα στην οποία 
υπάρχουν ανεξάρτητες δομές και λειτουργίες, που έχουν ως σκοπό την επιβίωση ενός 
πληθυσμιακού αθροίσματος παρόμοιων μονάδων». Από τον ορισμό αυτό συνάγεται πως 
ο άνθρωπος είναι ένας οργανισμός, τα κύτταρά του όμως αν και ζωντανά, δεν είναι 
οργανισμοί. Από την άλλη μεριά, στους μονοκύτταρους οργανισμούς το κύτταρο 
αντιπροσωπεύει την ανεξάρτητη μονάδα, δηλαδή τον οργανισμό. Έτσι, αν δεχτούμε τον 
παραπάνω ορισμό, οι ιοί δε θεωρούνται οργανισμοί, αφού στερούνται λειτουργικής 
ανεξαρτησίας. 

Σύμφωνα με άλλον ορισμό του οργανισμού, με τον οποίο δίνεται έμφαση στην 
ατομικότητα, στην ιστορική συνέχεια και στην εξελικτική ανεξαρτησία, οι ιοί θεωρούνται 
οργανισμοί, αφού αναπαράγονται, επιζούν μετά το θάνατο του ξενιστή τους και μπορούν 
να εξελιχθούν ανεξάρτητα από τον οργανισμό στον οποίο δημιουργήθηκαν. Αντίθετα, τα 
κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού δεν εξελίσσονται ανεξάρτητα και επομένως δεν 
αποτελούν οργανισμό 

Η αμηχανία μας να τοποθετήσουμε τους ιούς σε μια από τις δύο κατηγορίες δεν 
απηχεί παρά τη δυσκολία μας να απαντήσουμε στο τι είναι ζωή ή έμβιος οργανισμός. 
Σημασία όμως έχει ότι ο ιος αυτός μπορεί και σκοτώνει οργανισμούς, όπως του ανθρώπου, 
που είναι κατά πολύ ανώτεροί του. Άρα η φύση δεν ενδιαφέρεται για την επιβίωση 
«ανώτερων ή κατώτερων οργανισμών»,δεν την ενδιαφέρει η νομιμότητα και η δικαιοσύνη  
στους κόλπους της . Η φύση απεχθάνεται το ίσον και το νόμιμον. Ο κόσμος επομένως δε 
συγκροτήθηκε με βάση το δίκαιο και το νόμιμο σε όλες του τις εκφάνσεις. Αν ο κόσμος 
ήταν οργανωμένος με τρόπο ώστε καθετί να είναι δίκαιο, κανένα ζωντανό πλάσμα δεν 
θα επιβίωνε ούτε μια μέρα Τα πουλιά δεν θα έπρεπε να τρώνε σκουλήκια και τα 
συμφέροντα όλων θα έπρεπε να εξυπηρετούνται. Έχουμε ανατραφεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
ν’αποζητούμε τη δικαιοσύνη στη ζωή κι όταν δεν τη βρίσκουμε, νιώθουμε θυμό, αγωνία, 
απογοήτευση. Στην ουσία θα ήταν εξίσου ανεδαφικό ν’αποζητάμε την πηγή της αιώνιας 
νιότης η κάποιον παρόμοιο μύθο. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Ποτέ δεν υπήρξε κι ούτε θα 
υπάρξει. Οι πελαργοί τρώνε σκουλήκια. Αυτό δεν είναι δίκαιο για τα σκουλήκια. Οι 
αράχνες τρώνε τις  μύγες. Αυτό δεν είναι δίκαιο για τις μύγες Οι αγριόγατες σκοτώνουν τα 
κουνάβια , τα κουνάβια τους ποντικούς, οι ποντικοί τα σκαθάρια, τα σκαθάρια…Αν 
ρίξουμε μια ματιά στη φύση θα παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο. 
Τυφώνες, πλημμύρες, παλιρροϊκά κύματα, ξηρασίες, όλα αυτά είναι άδικα. 

Δεν πρόκειται για μια πικρόχολη αντιμετώπιση της πραγματικότητας και του 
κόσμου, αλλά για μια σωστή θεώρήσή τους Η δικαιοσύνη απλά είναι μια έννοια που δεν 
έχει σχεδόν καμιά εφαρμογή, ιδιαίτερα όσον αφορά την προσωπική μας επιλογή για 
ολοκλήρωση και ευτυχία. Αλλά πολλοί έχουν την τάση να αναζητούν τη δικαιοσύνη και να 
τη θεωρούν αναπόσπαστο τμήμα των σχέσεών τους με τους άλλους. « Αυτό δεν είναι 
δίκαιο», «Δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό, όταν δεν μπορώ…», «θα’θελες να σου το 
έκανα εγώ αυτό;» Τις παραπάνω φράσεις τις χρησιμοποιούμε συχνά. Αναζητούμε τη 
δικαιοσύνη και προβάλλουμε την έλλειψή της ως δικαιολογία για τη δυστυχία Το αίτημα 
για δικαιοσύνη δε συνιστά νευρωτική συμπεριφορά Γίνεται όμως μια λαθεμένη ζώνη, όταν 
αυτοτιμωρείστε μ’ένα αρνητικό συναίσθημα, καθώς δεν καταφέρνετε να βρείτε αποδείξεις 
για τη δικαιοσύνη που τόσο μάταια αναζητάτε. Ο πολιτισμός μας υπόσχεται δικαιοσύνη. Οι 
πολιτικοί σ’ όλες τις προεκλογικές εκστρατείες τους αναφέρονται σ’ αυτή. Χρειαζόμαστε 
ισότητα και δικαιοσύνη για όλους. Ωστόσο η φτώχεια, ο πόλεμος, οι λοιμοί, το έγκλημα, η 
πορνεία, τα ναρκωτικά κι οι δολοφονίες εξακολουθούν να υφίστανται, γενιά προς γενιά, 
στη δημόσια και ιδιωτική ζωή.  
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Πώς ηχούν στ’ αυτιά μας άραγε ύστερα απ’ όλα αυτά τα εδάφια του άρθρου 23 από 
την « παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;»(10-12-1948): 1. Καθένας 
έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει 
δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και να προστατεύεται από την ανεργία. 2. 
Όλοι, χωρίς καμιά διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. 3. κάθε 
εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής …4. Καθένας έχει το 
δικαίωμα…. 
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