
    Οι σκέψεις των Σοφιστών για τους νόμους και το δίκαιο

     Οι   Σοφιστές  διατυπώνουν ποικίλες  απόψεις   για  το  ρόλο των νόμων στην 
ανθρώπινη κοινωνία. Μολονότι όμως όλοι συμφωνούν ότι οι νόμοι υπάρχουν  νόμω 
και όχι φύσει, δε συμφωνούν ούτε για το ποια ήταν αρχικά η φυσική κατάσταση του 
ανθρώπου ούτε για το ρόλο των νόμων στην ανθρώπινη κοινωνία.
Ισχυρίζονται, ωστόσο, ότι οι νόμοι αποτελούν ανθρώπινη επινόηση και επιβάλλονται 
αργότερα είτε από αυτούς που έχουν ισχύ είτε γίνονται αποδεκτοί από όλους ως το 
μόνο μέσο, το οποίο μπορεί να διατηρήσει τη συνοχή της πολιτείας. Τέλος, άλλοι 
υποστηρίζουν ότι οι νόμοι και το δίκαιο είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής συμβίωσης 
των ανθρώπων και δεν προέρχονται από τη φύση ή το θείον.

 1.    Ο Ιππίας   και ο    Αντιφώντας   υποστηρίζουν ότι στη φύση  όλοι οι άνθρωποι είναι 
όμοιοι και ότι δεν υπάρχει ο διαχωρισμός σε ελεύθερους και βάρβαρους, σε ευγενείς 
και λαό.
 
2. Σοφιστές, όπως ο    Καλλικλής,   ισχυρίζονται ότι  στη φύση επικρατεί το δίκαιο του 
ισχυρότερου,  που  επιθυμεί  να  εξουσιάζει,  ενώ  ο  αδύνατος  δεν  μπορεί  παρά  να 
υποταχθεί. 
Οι  ανίσχυροι  και  αδύναμοι λοιπόν,  επειδή  δεν  μπορούν  να  αντισταθούν  στους 
ισχυρούς,  επινοούν  τους  νόμους,  στους  οποίους  πρέπει  όλοι  να  υπακούουν.  Και 
ονομάζουν κακό και άδικο αυτό που είναι σωστό και νόμος της φύσης· μ’ αυτόν τον 
τρόπο καταπνίγεται αυτό που είναι φυσικό: να υπερισχύει ο δυνατότερος.

3. Ο   Θρασύμαχος   πάλι ισχυρίζεται ότι ο νόμος είναι όπλο στα χέρια των ισχυρότερων 
και σε τελευταία ανάλυση, δίκαιο είναι ο νόμος του ισχυρότερου, είτε αυτός είναι ο 
τύραννος, είτε οι αριστοκράτες, είτε και ο λαός. 

4.  Σύμφωνα με την  άποψη του    Λυκόφρονα   οι  νόμοι  λειτουργούν ως εγγύηση για 
όλους τους πολίτες και είναι αποτέλεσμα συμφωνίας και αποδοχής εκ μέρους των 
μελών μιας κοινωνίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή της και να επιτευχθεί 
η ασφάλεια και η ευημερία όλων (θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου).
5.  Ο Ηράκλειτος ισχυρίζεται  πως μια πόλη πρέπει να στηρίζεται στο νόμο της με 
πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί όλοι οι ανθρώπινοι νόμοι τρέφονται από ένα νόμο, 
το θείο·  γιατί αυτός έχει όση δύναμη θέλει και όχι μόνο φτάνει για όλους, παρά μένει 
και υπόλοιπο. Χαρακτηριστική είναι η ρήση του ότι "ο λαός πρέπει να υπερασπίζεται 
το νόμο, όπως τα τείχη της πόλης".
6.  Οι απόψεις του Πλάτωνα και του Σωκράτη

 Ο Πλάτωνας αναπτύσσει τις πολιτικές του απόψεις για τη 
δικαιοσύνη και την αδικία σε σχέση με την πόλη, την κοινωνία και το άτομο στο 
διάλογό  του  "Πολιτεία".  Εδώ,  ο  Σωκράτης  (και  ο  Πλάτωνας)  συζητώντας  με  το 
σοφιστή  Θρασύμαχο  θεωρεί  ότι  υπάρχουν  4  ανθρώπινες  αρετές:  η  δικαιοσύνη,  η 
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σοφία, η ανδρεία και η σωφροσύνη, οι οποίες είναι ποιότητες που καθιστούν αυτούς 
που τις κατέχουν (άνδρες ή γυναίκες) αγαθούς (=καλούς, ευγενείς).
Ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι κανείς δεν είναι από τη φύση κακός (ουδείς εκών κακός) 
και  πως  κάποιος  γίνεται  κακός  ή  άδικος  από  άγνοια.  Δηλαδή,  ισχυρίζεται  ότι 
διαπράττουμε αδικία,  επειδή δεν  γνωρίζουμε  ποιο  είναι  το  σωστό και  συνεπώς η 
γνώση μάς οδηγεί στην αρετή. 
Επιπρόσθετα,  διατυπώνει  την  άποψη ότι  η  δικαιοσύνη φέρνει  στο  άτομο  και  την 
κοινωνία  γαλήνη  και  ομόνοια,  ενώ  η  αδικία  φέρνει  διχόνοια,  ζηλοφθονία  και 
αντιπαλότητα.  Μάλιστα,  δίνει  έναν  ορισμό  της  δικαιοσύνης:  "η  δικαιοσύνη  είναι 
συνεργασία".
Στο πλατωνικό έργο "Νόμοι"  ο Αθηναίος  ισχυρίζεται  ότι  σε  όποια πόλη ο νόμος 
ακυρώνεται από τους άρχοντες έρχεται πολύ γρήγορα η καταστροφή της. Όμως, σε 
όποια  πόλη  ο  νόμος  είναι  ο  απόλυτος  κυρίαρχος  των  αρχόντων  και  οι  άρχοντες 
δούλοι των νόμων, είναι βέβαιο ότι υπάρχει σωτηρία και όλα τα καλά που έχουν 
δώσει οι θεοί στις πόλεις. 
7. Οι απόψεις του Αριστοτέλη

 Σύμφωνα  με  τον  Αριστοτέλη  ο  άνθρωπος  είναι φύσει  
ζώον πολιτικόν, δηλαδή έχει έμφυτη την τάση για κοινωνική ζωή.
Μόνος του ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει, εκτός αν είναι θεός ή θηρίο.
Χαρακτηριστικές είναι οι πολιτικές απόψεις του στο έργο "Πολιτικά" σχετικά με τη 
θέση των νόμων σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Εδώ, υποστηρίζει ότι η τάξη μέσα 
στην πολιτική κοινωνία συνδέεται άμεσα με το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης 
και  ότι  ο  άνθρωπος,  όταν ζει  χωρίς  αρετή,  χωρίς  νόμους  και  σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης, γίνεται το πιο ανόσιο και άγριο ζώο. 
Τέλος, το ερώτημα ποιοι πρέπει να είναι οι νόμοι που τους χαρακτηρίζουμε «ορθώς 
κειμένους»  δεν  έχει  ξεκαθαριστεί  ακόμη κι  έτσι  η  αρχική  απορία  μας  παραμένει 
άλυτη.  
 Αλλά είναι φανερό το εξής: οι νόμοι στα κανονικά πολιτεύματα πρέπει αναγκαστικά 
να είναι δίκαιοι, σ' αυτά όμως που αποτελούν παρέκκλισή τους, δεν είναι δυνατό να 
είναι δίκαιοι.


