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                                            Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Νόμος είναι μια  παράγωγη λέξη που βγαίνει από το αρχαίο ρήμα νέμω και το 
ουσιαστικό Νέμεσις που στην αρχαία Ελλάδα αντιπροσώπευε την οργή των θεών και 
τη  θεία  Δίκη.  Νόμοι  υπήρχαν  από  τα  αρχαία  χρόνια  και  ο  σκοπός  τους  ήταν 
παρόμοιος με τη σημασία που επικρατεί ακόμη και σήμερα.

Στη  σύγχρονη  εποχή,  οι  νόμοι  υπάρχουν  για  να  διασφαλίζουν  την  ομαλή 
λειτουργία  μιας   κοινωνίας  και  κατ’ επέκταση  ενός  κράτους.  Πιο  συγκεκριμένα, 
αποτελούν τον "απόλυτο άρχοντα" και δεν μπορούν να παραβιαστούν από κανέναν 
άνθρωπο, όση εξουσία και αν έχει, όποια κι αν είναι η κοινωνική του θέση.

Οι  νόμοι  στην  αρχή  ήταν  άγραφοι  και  προφορικοί,  όμως  με  τον  καιρό 
σταμάτησαν  να εξυπηρετούν τους πολίτες.  Υπήρχε λοιπόν η ανάγκη καταγραφής 
τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα πιο ευνοϊκό για τη δικαιοσύνη. Εμβαθύνοντας, 
έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε ότι η θέσπιση νόμων βοηθάει στην επίλυση 
των διαφορών των ανθρώπων, όταν δεν υπάρχει συμβιβαστική λύση.  Οι αντιφάσεις 
αυτές είναι θετικές για την κοινωνία, εφόσον οδηγούν σε ένα δημοκρατικό διάλογο 
με αμοιβαίες υποχωρήσεις.    

       Το Σύνταγμα της Ελλάδας κατοχυρώνει τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά 
δικαιώματα του ατόμου. Ειδικότερα, τα ατομικά δικαιώματα που προστατεύονται από 
το  Σύνταγμα  είναι  τα  εξής:  η  ισότητα,  η  προσωπική  ελευθερία,  η  ανάπτυξη  της 
προσωπικότητας, η ατομική ιδιοκτησία, το άσυλο κατοικίας, η αναφορά στις αρχές, η 
θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία του τύπου. 
Τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα τα οποία προστατεύονται από το Σύνταγμα 
είναι  τα  εξής:  η  ισότητα  των  φύλλων,  ισότητα  στην  αμοιβή  εργασίας,  ισότητα 
φορολογική και ισότητα διορισμού στις δημόσιες θέσεις.



       
    Ωστόσο, οι πολίτες έχουν και κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στους νόμους της 
πολιτείας.  Αυτές  είναι  η  υποχρέωση  κοινωνικής  ευθύνης  και  αλληλεγγύης,  η 
υποχρέωση τήρησης του Συντάγματος και των νόμων καθώς και η  υποχρέωση όλων 
των πολιτών να υπερασπίζονται τη δημοκρατία.
      
    Όμως για να συμβούν όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να τηρούνται και κάποιες 
προϋποθέσεις κατά τη θέσπιση των νόμων, ώστε να γίνονται σεβαστοί απ' όλους τους 
πολίτες.  Οι  προϋποθέσεις  αυτές  είναι  να  ορίζονται  δημοκρατικά  και  με  λαϊκή 
συμμετοχή, να τυγχάνουν  κοινωνικής αποδοχής και  επικύρωσης, να εξυπηρετούν 
ευρύτερα  (λαϊκά)  συμφέροντα,  να  ικανοποιούν  το  αίσθημα  δικαίου,  να  έχουν 
συνταγματική  βάση,  να  ισχύουν  τα  ίδια  για  όλους  (ισότητα,  ισοτιμία),  να  είναι 
"λίγοι'', να νομοθετούνται σύμφωνα με εγνωσμένες ανάγκες, να ανανεώνονται και να 
στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
   
    Κάνοντας μια γενική θεώρηση των προαναφερθέντων, οι νόμοι είναι απαραίτητοι 
για μια κοινωνία, για την ομαλή συνύπαρξη των ατόμων μεταξύ τους.
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