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Με αφορμή την αριστουργηματική τραγωδία του Σοφοκλή «Αντιγόνη», θα
σκιαγραφηθούν οι χαρακτήρες του έργου, εστιάζοντας στη συμπεριφορά τους,
ώστε να γίνει αντιληπτό πώς οι αδυναμίες, τα πάθη και οι ανθρώπινες επιλογές,
έρχονται πολλές φορές σε σύγκρουση με τη λογική, το ηθικό, το ορθό και το
δίκαιο, παραβιάζοντας ακόμη και τον ίδιο το νόμο.

Σήμερα, θα ορίζαμε ως δίκαιο το σύνολο των γραπτών (=θετικό δίκαιο) και
άγραφων (=φυσικό δίκαιο) κανόνων που (πρέπει να) διέπουν τις ανθρώπινες
σχέσεις, αλλά και τη σχέση του ατόμου με το κοινωνικό σύνολο. Από τα έργα
των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, την κατηγορική προσταγή του Ι. Καντ, και
το “Theory of Justice” του John Rawls, μέχρι σήμερα, μία σειρά από ερωτήματα
ταλανίζουν τον επιστημονικό και πολιτικό κόσμο.


Ποιος τελικά θέτει και επιβάλλει τους γραπτούς και άγραφους κανόνες
και με ποιο τρόπο ελέγχεται η ορθότητά τους;



Έχουν απαντήσει επαρκώς οι σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες με τη
διάκριση των εξουσιών;



Υπάρχουν καθολικές, απόλυτες και ακατάλυτες αρχές δικαίου που
υπαγορεύονται από το φυσικό δίκαιο;



Οι κανόνες που θεσπίζονται στις σύγχρονες κοινωνίες επιβάλλονται από
τις ισχυρές ελίτ ή λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες των ασθενέστερων,
προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματά τους, και να περιοριστεί
ή να αποτραπεί η εκμετάλλευσή τους, συμβάλλοντας στο χτίσιμο μίας
δικαιότερης πολιτείας;
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