
          ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ.

O ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

      Ο σεβασμός στους  νόμους της   πολιτείας  είναι  επιτακτική ανάγκη,  γιατί 
εγγυάται  την  ασφάλεια,  την  αξιοπρέπεια  και  την  προσωπική  ευημερία  των 
πολιτών. Οι νόμοι σε μια δημοκρατική πολιτεία  εξασφαλίζουν την ισότητα και τη 
δικαιοσύνη,  διαμορφώνουν  πολίτες  με  ήθος,  αφού  τους  βοηθούν  να 
συνειδητοποιήσουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους και τους παρέχουν τη 
δυνατότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών. Κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να ζει, να 
μορφώνεται και να εργάζεται, να εκφράζει τις  προσωπικές του σκέψεις και να 
συμμετέχει  στα  κοινά,  εξασφαλίζοντας  τις  προϋποθέσεις  για  μια  ποιοτική 
διαβίωση.
    Παράλληλα,  η  συνειδητή  υπακοή  στους  νόμους  εξασφαλίζει  την  ομαλή 
κοινωνική  συμβίωση,  την  ειρήνη  και  την  κοινωνική  γαλήνη.  Τα  κοινωνικά 
προβλήματα επιλύονται με τη χρήση εποικοδομητικού διαλόγου, διασφαλίζεται ο 
σεβασμός της ζωής και της περιουσίας των ατόμων, υποστηρίζεται η ελεύθερη 
διακίνηση ιδεών και ευνοείται η ανάπτυξη όλων των τομέων του πολιτισμού, της 
οικονομίας, της επιστήμης και της τέχνης.
    Στην αντίθετη περίπτωση, οι πολίτες μπορεί να παρεκτραπούν στην ασυδοσία 
και  την  αυθαιρεσία,  καθώς  και  στην  εκμετάλλευση  του  συνανθρώπου  για 
ιδιοτελείς σκοπούς. Όμως έτσι, η ανθρώπινη κοινωνία μπορεί να μετατραπεί σε 
"ζούγκλα",  όπου θα επικρατούν το  δίκαιο του ισχυρότερου,  η αυτοδικία και  η 
αυθαίρετη προσβολή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
   Απαραίτητες προϋποθέσεις για το σεβασμό προς τους νόμους από την πλευρά 
των πολιτών είναι η κατοχύρωση της συνταγματικότητάς τους, ώστε να εκφράζουν 
τη  λαϊκή  θέληση,  η  αντικειμενικότητα  και  η  αμεροληψία.  Οι  νόμοι  πρέπει  να 
εφαρμόζονται αντικειμενικά, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή πολιτική θέση του 
παραβάτη  και  η  δικαιοσύνη  να  απονέμεται  άμεσα,  ώστε  να  ικανοποιείται  το 
αίσθημα  "περί  δικαίου"  των  πολιτών.  Επίσης,  η  νομοθεσία  είναι  ανάγκη  να 
παρακολουθεί  τις  κοινωνικές  εξελίξεις  και  να  εκσυγχρονίζεται,  ώστε  να 
ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες απαιτήσεις της καθημερινής ζωής των πολιτών. 
Σημαντικότερη όμως προϋπόθεση, είναι η πνευματική και ηθική καλλιέργεια των 
πολιτών, ώστε να αντιλαμβάνονται τη σημασία της τήρησης των νόμων. Αναγκαία 



είναι η αρωγή της οικογένειας και του σχολείου, που πρέπει να αποτελούν τη βάση 
της κοινωνίας και το εργοστάσιο παραγωγής των μελλοντικών  πολιτών. Μπορούν 
ν'  αποτελέσουν  τους  βασικούς  φορείς  πρόληψης  όλων  των  κοινωνικών 
φαινομένων, και ιδιαίτερα της νεανικής παραβατικότητας και εγκληματικότητας, 
αν  γαλουχούν  τους  νέους  με  ηθικές  αξίες,  αν  τους  προσφέρουν  παιδεία  και 
μόρφωση και όχι στείρα γνώση, αν παρέχουν ερεθίσματα για ενασχόληση με τον 
αθλητισμό, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Γι’ αυτό λοιπόν οι παιδαγωγοί οφείλουν 
να καθοδηγούν προς τη συνείδηση της ανάγκης για πειθαρχία μέσω προτροπών, 
νουθεσιών και στήριξης που θα παρέχουν στους νέους, χωρίς να γίνονται δικαστές 
και τιμωροί γι’ αυτούς. 
  Τέλος, επιβάλλεται η παρουσία ειδικευμένων καθηγητών στις σχολικές μονάδες, 
οι οποίοι δεν θα αφήνουν τη σχολική κοινότητα να παρεκτρέπεται και θα μπορούν 
να διαχειρίζονται αποτελεσματικά θέματα σχολικής βίας.
 Όπως έχει αναφέρει ο Αδαμάντιος Κοραής, ένα κράτος που προσπαθεί να χτίσει 
κάτι χωρίς ένα σωστό εκπαιδευτικό σύστημα, μοιάζει σαν «να χτίζεις κάστρα στην 
άμμο». 

   

     




