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Οι Φυσικοί Νόμοι στην Κοινωνία 

 

Από τους κοινωνιολόγους ερευνάται κατά πόσον οι φυσικοί νόμοι επεκτείνονται και 
εφαρμόζονται στην κοινωνία και αυτό διότι, από τα ίδια υλικά της φύσης έχει δημιουργηθεί 

και ο άνθρωπος. 
Διερωτώνται οι επιστήμονες, διότι ο άνθρωπος είναι προικισμένος με την ελεύθερη βούληση 

και μπορεί επομένως ο ίδιος να επιλέγει και ν’ αποφασίζει. 
Σήμερα όμως στην Ελληνική κοινωνία γενικά, εξ αιτίας της αξιολογικής, της πολιτικής και 

οικονομικής κρίσης, παρατηρείται μία χαοτική συμπεριφορά εκ μέρους των μελών της σ’ 
ένα ευρύ φάσμα και σ’ ένα πολύ σοβαρό βαθμό έντασης. 

Έτσι ώστε να δικαιολογείται η επέκταση των χαοτικών φυσικών νόμων και στην κοινωνία, 

όταν μάλιστα τέτοιες συμπεριφορές παρουσιάζουν μία ιστορική επανάληψη στην ανθρώπι-
νη διαδρομή. 

«Χαοτικές» συμπεριφορές σε κόμματα και πολιτικούς, εγγίζοντας και αυτή την τρικομματι-
κή κυβερνητική πλειοψηφία. 

«Χαοτικές» επίσης καταστάσεις στα οργανωμένα συνδικάτα με τις παράλογες απεργίες και 
βίαιες καταλήψεις, οι οποίες φθάνουν μέχρι τα σώματα των δικαστικών και των πρυτάνεων, 

ό,τι υψηλότερο έχει μία κοινωνία. 

Αν και ο κοινωνικός ρόλος του Έλληνα δημοσιογράφου σήμερα είναι σημαντικός, εν 
τούτοις προκαλούνται «χαοτικές» σκέψεις στους πολίτες από τα μέσα ενημέρωσης, με τον 

πολλαπλασιασμό και την επανάληψη των ειδήσεων, όπως επίσης και με τις προσωπικές 
ερμηνείες αυτών από τα «παράθυρα». 

Ο μόνος τρόπος επομένως για ν’ αποφύγουμε την ολοσχερή καταστροφή από τον νόμο του 
χάους, είναι στον καθένα από εμάς, σε οποιαδήποτε θέση κι αν τον βρίσκει η κρίση, να 

επικρατήσει αυτό που και ο Πλάτων συνιστά. 
Το «λογισμικό» να επικρατεί επί του «θυμικού» και του «επιθυμητικού» μας και με όρεξη να 

προσπαθήσουμε για νέες δημιουργίες.  

Οι κοινωνιολόγοι συνιστούν: Όταν ένα «όνειρο» καταστρέφεται, ν’ αναγεννάται σε «όνειρο». 
Η μάνα γη μπορεί να θρέψει όλα τα παιδιά της! 

Οι δε πολιτικές και κοινωνικές ηγεσίες να σκέπτονται, ν’ αποφασίζουν και να δρουν 
αποκλειστικά και μόνο με κοινωνική συνείδηση. 

Εάν δεν πορευθούμε με μία τέτοια πυξίδα, τότε η κοινωνική δυναμική του χάους θα είναι 
τόσο ορμητική και καταστροφική που δεν θ’ αφήσει κανένα θεσμό όρθιο. 

Η πολιτική αλλαγή θα είναι βιαία με άγνωστη πορεία. 
Παραμένει όμως το ερώτημα: κοινωνιολογικά πως αιτιολογείται ο ερχομός του χαοτικού 

φυσικού νόμου; 

Ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του λέει, ότι ένα ακραίο πολιτικό σύστημα το διαδέχεται το 
αντίθετό του. 

Από τον δικτατορικό επίλογο του εμφυλίου σπαραγμού, τα καταπιεσμένα στρώματα της 
κοινωνίας μας συμπεριφέρθηκαν με αναρχικές τάσεις, με συνέπεια να φθάσουμε στις 

κρίσιμες καταστάσεις που όλοι βιώνουμε σήμερα, πράγμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο 
μελέτης εκ μέρους των Κοινωνιολόγων. 

Ήλθε λοιπόν η ώρα της επανασύνδεσης με τις διαχρονικές κοινωνικές αξίες και της 

διαλεκτικής σύνθεσης των ιδεολογιών, μέσα από την επιστήμη, η οποία αποτελεί και το 
αίτημα της εποχής μας. 

Τ’ αντίθετα στη φύση δεν είναι συγκρουσιακά, αλλά είναι συμπληρωματικά. 
Αυτή τη συμπληρωματικότητα εκφράζει η διαλεκτική σύνθεση, την οποία καλούνται να 

κάνουν πράξη σήμερα οι κυβερνώντες, με μοναδικό όραμα την ανόρθωση της Χώρας. 
Ν’ αποφασίζουν και να δρουν ως ένα σώμα, χωρίς εξωκυβερνητικές συσκέψεις των κομμα-

τικών εταίρων, χωρίς κομματικές αμφισημίες στην Κυβέρνηση, διότι ο χρόνος δυστυχώς δεν 
είναι σύμμαχός μας. 

Όλη η κυβερνώσα πλειοψηφία να είναι μία Βουλή και μία Κυβέρνηση. 

Εύχομαι η γέννηση του Χριστού να φέρει και την αναγέννηση στην Πατρίδα μας. 
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