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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 
Στόχος της σεισάχθειας στα αρχαϊκά χρόνια ήταν να αφαιρεθούν τα οικονοµικά βάρη 
από τις πλάτες των χρεωµένων αγροτών, χωρίς να θέτουν ενέχυρο το άτοµό τους. 
Το πιο σηµαντικό αποτέλεσµα των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που έκανε ο 
Σόλωνας µέσω της σεισάχθειας ήταν ότι απάλλαξε τους ακτήµονες πολίτες από το 
φόβο της υποδούλωσης. Αυτό είχε ως συνέπεια, ο µεγαλύτερος αριθµός Αθηναίων 
αγροτών να ανεξαρτητοποιηθεί ως µικρο -ιδιοκτήτες γης .Επιπλέον, η επίδραση των 
πολιτειακών και οικονοµικών αλλαγών του Σόλωνα ήταν η αφετηρία της δηµοκρατίας 
.Λόγου χάριν, η δυνατότητα συµµετοχής των κατώτερων τάξεων στην εκκλησία του 
δήµου λειτούργησε ως θεµέλιος λίθος της. Κατ’ επέκταση, οι δηµοκρατικές 
πολιτειακές κατακτήσεις της αρχαιότητας συνδέθηκαν µε τη σύγχρονη δηµοκρατία 
αλλά και µε τα προβλήµατά της. Σήµερα, µία νέα σεισάχθεια θα βοηθούσε πολύ τη 
κατάσταση που επικρατεί ,γιατί όλες αυτές οι πιέσεις που δέχονται οι άνθρωποι 
καθηµερινά, όπως τα υπέρογκα δάνεια, αναγκάζουν ορισµένους να καταφεύγουν σε 
καταχρήσεις, όπως ναρκωτικά και αλκοολισµό, καταστρέφοντας τον εαυτό και τη ζωή 
τους. 

 

ΣΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ! 
 
Γεννήθηκε το 640 π.Χ. στην Αθήνα και καταγόταν από την οικογένεια των Κοδριδών 
στην οποία ανήκε και ο τελευταίος βασιλιάς των Αθηναίων Κόδρος. 
Αρχικά ασχολήθηκε µε το εµπόριο και ταξίδεψε σε Αίγυπτο και Ασία. Οι γνώσεις και η 
εξυπνάδα του συγκέντρωναν τον θαυµασµό των συµπολιτών του και µάλιστα όταν 
µε δική του παρότρυνση οι Αθηναίοι κατάφεραν να αποσπάσουν την Σαλαµίνα από 
τους Μεγαρείς η δηµοφιλία του εκτοξεύτηκε. Το 594 π.Χ. εκλέχθηκε άρχοντας και 
απέκτησε την εξουσία να νοµοθετεί. 
Από εκείνη την στιγµή ο Σόλωνας προχώρησε µε προσοχή στο έργο του που θα 
άλλαζε την Αθήνα. Η νοµοθεσία του γράφτηκε σε ξύλινες πλάκες οι οποίες στήθηκαν 
στο Πρυτανείο. Από τις πάρα πολλές µεταρρυθµίσεις που εισήγαγε οι σπουδαιότερες 
ήταν η παραχώρηση δικαιωµάτων και στον λαό για την εκλογή των αρχόντων και η 
«σεισάχθεια» µε την οποία χαρίστηκαν τα χρέη και απελευθερώθηκαν όσοι έγιναν 
εξαιτίας αυτών δούλοι ενώ απαγορεύτηκε ο δανεισµός µε την υποθήκη σωµάτων. 
 
Γενικότερα ο Σόλωνας προχώρησε και σε άλλα νοµοθετικά µέτρα όπως: 
• θέσπισε τον συνυπολογισµό και των εισοδηµάτων που προέρχονταν από 
επαγγελµατικές ή εµπορικές δραστηριότητες. Επιπλέον 
• έδωσε δικαίωµα στο κατώτερο από αυτά τα µέλη, τους θήτες, να συµµετέχουν 
στην εκκλησία του δήµου, 
• τους παραχώρησε όµως µόνο το δικαίωµα του εκλέγειν, όχι του εκλέγεσθαι. 
• µετέφερε στην εκκλησία του δήµου την αρµοδιότητα της εκλογής των αρχόντων, 
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που είχε ως τότε ο Άρειος Πάγος, και 
• θέσπισε τη διαδικασία της κληρώσεως εκ προκρίτων πεντακοσιοµεδίµνων για την 
εκλογή τους. Σύµφωνα µε αυτή τη διαδικασία ο δήµος εξέλεγε ένα αριθµό 
υποψήφιων αρχόντων από το τέλος των πεντακοσιοµεδίµνων και στη συνέχεια 
γινόταν κλήρωση για την ανάδειξη ενός από αυτούς τους υποψηφίους. 
• Ίδρυσε ένα νέο βουλευτικό σώµα, τη βουλή των τετρακοσίων (ή τετρακοσίους) και 
• µετέφερε σε αυτό τις προβουλευτικές αρµοδιότητες που είχε ως τότε ο Άρειος 
Πάγος, δηλ. τη διαδικασία προκαταρκτικής επεξεργασίας των σχεδίων ψηφισµάτων 
που θα υποβάλλονταν στην εκκλησία του δήµου. 
• έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, όχι µόνο στον παθόντα, να καταγγέλλει στον 
Άρειο Πάγο µε εισαγγελία (αγωγή) οποιονδήποτε, ακόµα και άρχοντα, και να 
εµφανίζεται ως κατήγορος. Με αυτό τον τρόπο κατοχυρώθηκε ουσιαστικά το έννοµο 
συµφέρον του απλού πολίτη σε σχέση µε την άσκηση της εξουσίας από τα κρατικά 
όργανα, ακόµα και αν οι ενέργειες των κρατικών οργάνων δεν τον έβλαπταν άµεσα. 
• Ίδρυσε την Ηλιαία, ένα λαϊκό δικαστήριο µε πολλά µέλη, ως αντίβαρο του Αρείου 
Πάγου σε θέµατα απονοµής δικαιοσύνης. Η ακριβής σύνθεση της σολώνειας Ηλιαίας 
δεν είναι γνωστή και δεν αποκλείεται να πρόκειται απλά για την ίδια την εκκλησία του 
δήµου, όταν αυτή συνεδρίαζε ως δικαστήριο. Στην Ηλιαία µπορούσε να προσφύγει 
οποιοσδήποτε εναντίον δικαστικής αποφάσεως αρχόντων. Το όνοµά της προέρχεται 
από το ουσ. ηλία=αλία, που σηµαίνει εκκλησία, σύναξη. Η κλασική διαµόρφωση της 
Ηλιαίας σε «δεξαµενή» 6000 κληρωµένων Αθηναίων άνω των 30 ετών, από την 
οποία λαµβάνονταν οι δικαστές για τα ηλιαστικά δικαστήρια, οφείλεται στις 
µεταρρυθµίσεις του έτους 462 π.Χ. από τονΕφιάλτη. 
• η απαγόρευση της εξαγωγής γεωργικών προϊόντων πλην λαδιού, 
• ρυθµίσεις στις ιδιωτικές σχέσεις (π.χ. κανόνες υδροληψίας, ελάχιστες αποστάσεις 
οικοδοµών) 
• θέσπιση κοινωνικής πρόνοιας για αναπήρους και επικλήρους (θυγατέρες που 
κληρονοµούσαν αποκλειστικά την πατρική περιουσία λόγω έλλειψης άρρενα 
κληρονόµου), 
• µέτρα προστασίας της οικογένειας και του γάµου, που περιλάµβαναν µέτρα 
εναντίον της µοιχείας, του βιασµού, της µαστρωπείας και της πορνείας, 
• υποχρέωση των γονέων να διδάξουν στα παιδιά τους κάποια τέχνη και απαλλαγή 
των τέκνων από τη φροντίδα των ηλικιωµένων γονέων τους, αν οι τελευταίοι δεν 
είχαν ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωσή τους. 

 

Η ΠΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ Ο ΣΟΛΩΝΑΣ                                                                                   
 
Όταν ο Σόλων στην προκλασική Αθήνα επιστρατεύθηκε από την πολιτική Ανάγκη να 
δώσει λύση στα διοικητικά, πολιτικά, κοινωνικά και κυρίως στα οικονοµικά 
προβλήµατα του Άστεως, δεν φαινόταν φως στο βάθος του τούνελ, όπως λέµε 
σήµερα το πολιτικό σκότος και το κοινωνικό χάος. Για να δεχτεί ζήτησε, να φέρει τα 
πάνω – κάτω, να του δοθεί εν λευκώ η εντολή για µεταρρυθµίσεις. Η οποία του 
δόθηκε χωρίς αγκοµαχητά και πολλές ρητορείες γιατί και τα δύο είχαν περισσέψει. 
Ποια ήταν η κατάσταση που παρέλαβε; Μια αποθέωση της αυθαιρεσίας, της αδικίας, 
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της ανοµίας και της ηθικής έκπτωσης. Οι περισσότεροι Αθηναίοι ήταν χρεωµένοι σε 
πλούσιους γαιοκτήµονες, σε τοκογλύφους και ενεχυροδανειστές. Όσοι εργάζονταν, 
αµείβονταν µε ψιχία και για να τα βγάλουν πέρα δανείζονταν ή ελάµβαναν χρήµατα 
ως προκαταβολή ή «έναντι» της αµοιβής τους, µε αποτέλεσµα να είναι αιχµάλωτοι 
στον εργοδότη, κυριολεκτικά δούλοι. Χωρίς να είναι σπάνιο φαινόµενο πολλοί µη 
έχοντας καµιά εγγύηση ή υποθήκη για να δανειστούν, έβαζαν ως ενέχυρο και 
υποθήκη το «σώµα» τους και όταν αδυνατούσαν να εκπληρώσουν τα χρέη τους και 
τις συµφωνηµένες δόσεις µετατρέπονταν «νοµίµως» (δηλαδή το επέτρεπαν οι 
ισχύοντες νόµοι) σε δούλους. Σ' αυτή την περίπτωση ο χρεώστης που κατέστη 
δούλος έσερνε στη δουλεία και την οικογένειά του και τους δικούς του δούλους. . 
Όσοι πάλι είχαν καταλήξει σκλάβοι στην Αττική, επειδή ήταν χρεωµένοι, 
απελευθερώθηκαν και όσοι είχαν πουληθεί εκτός ελλαδικού χώρου ως δούλοι, 
επέστρεψαν στην Αθήνα (Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία 6, Πλούταρχος, Βίος 
Σόλωνα 15.3-5). 
Ο Σόλων λοιπόν πριν µεταρρυθµίσει οτιδήποτε, πριν ψηφίσει νόµους που να 
αποκαθιστούν τη δικαιοσύνη και τα χρηστά ήθη στις συναλλαγές, πριν αντιµετωπίσει 
αυτά που ονοµάζουµε σήµερα κοινωνικά (και ως εκ τούτου ταξικά) ζητήµατα, πριν 
ιδρύσει ένα κράτος δικαίου έπρεπε να απαλλάξει την πόλη και τους κατοίκους της από 
το άχθος, το βαρίδι των χρεών. Αρα και την εµπορία των αδυνατούντων ανθρώπων 
να εκπληρώσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τους άπληστους 
πλουτοκράτες, τους τοκιστές και το ανελέητο δηµόσιο ταµείο. Ετσι που πρώτη πράξη 
της διακυβέρνησής του ήταν η ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ. [Ο όρος είναι σύνθετος από τα αρχαία 
ελληνικά, από το "σείω" (ταρακουνώ) + "άχθος" (βάρος, χρέος). Ουσιαστικά σήµαινε 
την "αποτίναξη των βαρών".] 
Απάλλαξε τους πάντες από τις υποχρεώσεις καταβολής των χρωστούµενων και 
βεβαίως επανέφερε στην τάξη των πολιτών όλους όσους είχαν δουλωθεί και καταστεί 
πράγµατα, ανταλλάξιµα! Έτσι ένα πρωί, τη µακάρια εκείνη ηµέρα πριν από περίπου 
2.600 χρόνια στην Αθήνα κανένας δεν χρώσταγε σε κανέναν και κανένας δεν 
διεκδικούσε τίποτε από κανέναν. Επίσης, επανέφερε και τις οικογένειες όσων είχαν 
πουληθεί ή εξοριστεί, οι οποίες τους είχαν ακολουθήσει από την πρώτη στιγµή της 
εκδίωξής τους από την Αθήνα. Υπήρχαν όµως και περιπτώσεις οικογενειών που 
αποµακρύνθηκαν αργότερα, καθώς οι κυβερνώντες είχαν το δικαίωµα να τιµωρήσουν 
µε αυτό τον τρόπο τους απογόνους του κατηγορουµένου, ακόµη κι όταν ο ίδιος 
πλέον δε βρισκόταν στην πόλη. 
Αυτό το πολιτικό και κοινωνικό θαύµα µπορούσε να γίνει τότε, γιατί η Αθήνα ήταν µια 
κοινότητα πολιτών, µε πολύ περιορισµένο εξαγωγικό εµπόριο και λίγους ξένους 
κεφαλαιούχους που είχαν επενδύσει στο κατ' εξοχήν εξαγωγικό προϊόν των Αθηνών, 
την αγγειοπλαστική. Σ' αυτόν τον οικονοµικό τοµέα η σεισάχθεια θα δηµιουργούσε 
προβλήµατα. 
Αλλά ο µέγας εκείνος σοφός νοµοθέτης δεν δίστασε. Προτίµησε να αδικήσει µια 
φούχτα πλούσιων εµπόρων κεφαλαιούχων και να απαλλάξει το µέγα λαϊκό πλήθος 
από το άχθος των χρεών και του δανεισµού «επί τοις σώµασιν»! 
Αυτό θα πει µεταρρύθµιση από µηδενική βάση! Όλα τα υπόλοιπα: διοικητική 
οργάνωση, φορολογικό σύστηµα, ποινικό δίκαιο, εµπορικές συναλλαγές, νοµοθετική 
εξουσία, εξωτερική πολιτική και οργάνωση της καθηµερινής ζωής (θρησκευτικές 
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τελετές, εκπαίδευση, δηµόσια θεάµατα) ρυθµίστηκαν µε ψυχραιµία µε τη σειρά τους. 
Ο Σόλωνας δεν ήταν ουτοπιστής, δεν επανίδρυσε µια αταξική κοινωνία. Οργάνωσε 
τον ∆ήµο και τις λειτουργίες του πολιτεύµατος µε κριτήρια οικονοµικά, κοινωνικά και 
πολιτικά. Για να αποφύγει τις µεγάλες εντάσεις συµφερόντων ανέµειξε τα πολιτικά 
υποκείµενα ,δηλαδή τους πολίτες, έτσι ώστε κάθε µετέχουσα στο πολιτικό σύστηµα 
οµάδα να περιέχει όλα τα αντιθετικά στοιχεία εν ισορροπία! 
 
 
ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ 
 
Είναι γνωστό ότι µε τη "σεισάχθεια" ο Σόλων έδωσε τέλος, στην εξάρτηση των 
φτωχών αγροτών στην Αττική. Εκείνο που δεν είναι γνωστό και παραµένει θέµα 
διαµάχης ανάµεσα στους ερευνητές είναι η διαδικασία που ακολούθησε προκειµένου 
να αποκαταστήσει όσους είχαν πέσει θύµατα της αυθαιρεσίας των πλουσίων ακριβώς 
γιατί δεν υπήρχαν γραπτές διατάξεις (αυτό άλλωστε λέει και ο Σόλων σε ένα από τα 
ποιήµατά του). 
 
Σαν ποιό άφησαν στη µέση απ' όσα µ' έκαµαν 
 
να συγκαλέσω το λαό σε σύναξη; 
 
Μπρος στου Καιρού το δικαστήριο, µάρτυρα 
 
άριστον έχω την τρανή µητέρα εγώ 
 
των θεών του Ολύµπου, τούτη δω τη µαύρη Γη, 
 
που πάνωθέ της πέτρες σήκωσα πολλές, 
 
των χρεών σηµάδια. Σκλάβα πρώτα αυτή'τανε 
 
και τώρα λεύτερη είναι κι Αθηναίους πολλούς, 
 
που δίκια ή άδικα είχαν πουληθεί µακριά, 
 
στη θεόχτιστη πατρίδα τους ξανάφερα 
 
άλλοι, που χρέη αβάσταχτα τους πιέζανε, 
 
µόνοι είχαν φύγει, και γυρνώντας δω κι εκεί 
 
την αττική τη γλώσσα είχαν ξεχάσει πιά, 
 
κι απ' της σκλαβιάς άλλοι υποφέραν την ντροπή 
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εδώ στον τόπο, µπρος στ' αγρίεµα τρέµοντας 
 
των αφεντάδων. Όλους τους λευτέρωσα. 
 
Και βία µαζί και δίκιο συνταιριάζοντας 
 
τα'φερα τούτα εγώ ως στην άκρη, δυνατά, 
 
έτσι όπως είχα τάξει. Νόµους όρισα 
 
όµοιους µε τους µεγάλους και για τους µικρούς 
 
το δίκιο δρόµο στον καθένα δείχνοντας. 
 
Αν τη βουκέντρα κάποιος άλλος έπιανε, 
 
άνθρωπος φιλοχρήµατος, κακόβουλος, 
 
αντίς για µέ, το λαό δεν θα τον δάµαζε 
 
γιατί αν παραδεχόµουν όσα θ' άρεσε 
 
σ' αυτούς εδώ να πάθουνε οι αντίπαλοι 
 
κι όσα στου νού τους βάζουν τούτοι για κεινούς, 
 
η πόλη απ' άντρες πλήθος θα'µενε ορφανή. 
 
Γι' αυτό άµυνα κρατούσα απ' όλες τις µεριές, 
 
λύκος ζωσµένος απο σκυλολόι πυκνό. 
 
(Μετάφραση: Θρ. Σταύρου) 
 
Με τη "σεισάχθεια" τα χρέη ακυρώθηκαν και όσοι Αθηναίοι πολίτες είχαν δεσµευτεί 
να παράγουν και να προσφέρουν µερίδιο της σοδειάς τους (εκτήµοροι) 
αποδεσµεύτηκαν. Ιδιαίτερα, σε µια προσπάθεια να διώξει από τις συνειδήσεις των 
πολιτών το θεσµό του εκτηµόρου, ο Σόλων, αποµάκρυνε τους όρους, τις πέτρινες ή 
µαρµάρινες δηλαδή πλάκες, που σηµάδευαν τα όρια της καλλιεργήσιµης έκτασης και 
υποδείκνυαν ότι ο καλλιεργητής της δεν είχε δικαίωµα ιδιοκτησίας και ταυτόχρονα 
υπενθύµιζαν τις δεσµεύσεις που είχε αναλάβει ο φτωχός αγρότης απέναντι στον 
ιδιοκτήτη του. Συνήθως είχαν µία σύντοµη επιγραφή, η οποία αναφερόταν στη 
λειτουργία του όρου. 
Επανέφερε όσους είχαν πουληθεί νόµιµα ή παράνοµα έξω από την Αττική και όσους 
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα λόγω ανάγκης και πιο συγκεκριµένα εξαιτίας των χρεών 
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τους. Όταν εποµένως µία ολόκληρη οικογένεια έφευγε από την πόλη, η γη τους 
κατάσχετο και έπαυε να είναι διαθέσιµη. Η διάταξη αυτή, αν και τους επέτρεπε την 
επιστροφή και την επαναπόκτηση των πολιτικών δικαιωµάτων τους, δεν τους 
εξασφάλιζε ωστόσο, ούτε την επιστροφή της παλιάς τους γης ούτε την απόκτηση 
µιας οποιοασδήποτε άλλης έκτασης στη θέση της προηγούµενης. Τέλος, ο Σόλων 
απελευθέρωσε µε το νόµο Περί Αµνηστίας και όσους είχαν υποδουλωθεί µέσα στην 
πόλη. 
 
 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 
 
Αρχικά ο Σόλωνας δυσαρέστησε όχι µόνο τους πλούσιους µε την διαγραφή των 
χρεών αλλά και τους φτωχούς επειδή ήλπιζαν πως θα ξαναµοιραζόταν η γη και θα 
ερχόταν η απόλυτη ισότητα στις περιουσίες όπως είχε κάνει ο Λυκούργος. Ακόµα 
κατόρθωσε ,για την οµόνοια της πόλης, να µην υπάρχουν διακρίσεις χαρακτηρίζοντας 
έναν πολίτη πλούσιο ή φτωχό. Έχοντας εµπιστοσύνη µόνο στην κρίση του και στους 
πολίτες του, ότι δυσαρέστησε τους πολλούς που είχαν ελπίσει άλλα, ο ίδιος λέει : « 
Ανόητα τότε συλλογίστηκαν και τώρα χολιασµένοι λοξά µε βλέπουν όλοι σαν εχθρό». 
Ι 
 
Φυλάξου, κοίτα τον καθένα µήπως, 
 
κρύβοντας µουλωχτά το βέλος µέσα του, 
 
σου προσλαλεί µε πρόσχαρη όψη. 
 
Γλώσσα -να ξέρεις- διαφορούµενη απο µαύρη 
 
καρδιά κρατιέται. 
 
ΙΙ 
 
Τη γή µου την πατρίδα αν πόνεσα, 
 
στην τυραννία, στη βία την άσπλαχνη αν δεν άπλωσα 
 
το χέρι -µόλυσµα και ντρόπιασµα στο κλέος µου, 
 
δε µετανοιώνω. Εγώ µια µέρα θα επιπλεύσω 
 
στους ανθρώπους. 
 
ΙΙΙ 
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"Ο Σόλων άντρας γνωστικός, µε νού δεν είναι. 
 
Του 'δωσε η τύχη τα καλά, τ' απόδιωξε. 
 
Ψάρεψε λεία, δεν αποτράβηξε το δίχτυ, 
 
θαµπώθηκε ο λιγόψυχος, ο άµυαλος". 
 
Τί θέλαν, θεέ µου: να εξουσιάσω, να σωρέψω πλούτη, 
 
µια µέρα τύραννος ν' ανέβω στην Αθήνα, 
 
κι ασκός κατόπι να χαθώ, η γενιά µου θρύψαλα. 
 
(Μετάφραση: Γιάννης ∆άλλας) 
 
Όπως επίσης αν άλλος την θέση του έπαιρνε λέει : 
«να συγκρατήσει δεν θα µπορέσει το λαό και δεν θα σταµατούσε, ώσπου, 
ταράζοντας το γάλα, θά ‘ βγαζε όλο το καϊµάκι του».  
Σύντοµα όµως οι πολίτες αναγνώρισαν το συµφέρον τους κάνοντας µια θυσία όπως 
την ονόµασαν «θυσία της Σεισάχθειας». Ύστερα χαρακτήρισαν τον Σόλωνα ως 
αναµορφωτή και νοµοθέτη του κράτους µε απεριόριστη δικαιοδοσία για όλα: αρχές, 
εκκλησίες, δικαστήρια, βουλές και µε το δικαίωµα να ορίσει αυτός την περιουσία του 
καθενός. Επίσης να µπορεί να καταργήσει ή να διατηρήσει ό,τι αυτός έκρινε από τους 
θεσµούς που ήδη υπήρχαν. 
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Η ∆ηµοκρατία στην κλασική αρχαιότητα 

 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 
Η αρχαία αθηναϊκή δηµοκρατία είναι το πολίτευµα που δικαιούνται κυριολεκτικά και 
απόλυτα να αποκαλείται δηµοκρατία. Μόνο σ' αυτό ο "δήµος" (λαός) "κρατεί" (έχει, 
την εξουσία). Κανένα άλλο σηµερινό δεν δικαιούται κάτι τέτοιο.  
 

Ετυµολογία 
Η λέξη δηµοκρατία αποτελείται από τα συνθετικά ‘δήµος’ (το σύνολο ή η συνέλευση 
των ανθρώπων που έχουν πολιτικά δικαιώµατα) και ‘κράτος’ (δύναµη, εξουσία, 
κυριαρχία). Στις λέξεις ‘µοναρχία’ και ‘ολιγαρχία’ το δεύτερο συνθετικό ‘άρχω’ 
σηµαίνει ‘κυβερνώ, οδηγώ, κυριαρχώ’. Είναι πιθανό ο όρος ‘δηµοκρατία’ να 
επινοήθηκε από τους δυσφηµιστές της που απέρριπταν την πιθανότητα µίας, ούτως 
ειπείν, ‘δηµαρχίας’. Ο όρος, ουσιαστικά δηλώνει ‘το πολίτευµα εκείνο στο οποίο η 
εξουσία βρίσκεται στα χέρια της συνέλευσης των εχόντων πολιτικών δικαιώµατα’. 

 

Η εδραίωση της ∆ηµοκρατίας 
Η Αθηναϊκή δηµοκρατία ήταν το πολιτικό σύστηµα που αναπτύχθηκε στην αρχαία 
ελληνική πόλη-κράτος της Αθήνας. Η Αθήνα ήταν η πρώτη γνωστή δηµοκρατία και 
ίσως η πιο σηµαντική κατά την αρχαιότητα. Και άλλες αρχαιοελληνικές πόλεις είχαν 
δηµοκρατικό πολίτευµα αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν εξίσου ισχυρό και σταθερό 
µε αυτό των Αθηνών. Παραµένει ένα µοναδικό και εξαιρετικού ενδιαφέροντος 
πείραµα άµεσης δηµοκρατίας, όπου οι άνθρωποι δεν εξέλεγαν αντιπροσώπους για να 
αποφασίζουν στο όνοµά τους, αλλά έπαιρναν οι ίδιοι αποφάσεις νοµοθετικού και 
εκτελεστικού περιεχοµένου. ∆ε συµµετείχε, ωστόσο, το σύνολο του πληθυσµού της 
πόλης, αλλά το σύνολο αυτών που είχαν πολιτικά δικαιώµατα συγκροτούνταν 
ανεξαρτήτως από οικονοµικά θέµατα και οι πολίτες συµµετείχαν σε πρωτοφανή 
κλίµακα. 

 

Η γενική ηθική αρχή που καθορίζει το όλο ήθος των πολιτών στη ∆ηµοκρατία είναι η 
Λαϊκή Κυριαρχία. Από αυτή απορρέουν η ελευθερία, η ισότητα και η πραότητα-
αδελφοσύνη και το ότι η πόλη λειτουργεί σα µια µεγάλη οικογένεια. Από όλα αυτά 
απορρέουν και συγκεκριµενοποιούνται οι ακόλουθες επιµέρους ηθικές αρχές: 
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1. Η ισονοµία. 

Α)Παθητική ισονοµία: οι νόµοι ισχύουν το ίδιο για όλους. 

Β)Ενεργητική ισονοµία:  οι  νόµοι ψηφίζονται   από  τους πολίτες. Οποιοσδήποτε 
πολίτης έχει δικαίωµα να προτείνει νόµο. 

2.  Η ισηγορία. Καθένας µπορεί να πάρει το λόγο στις Εκκλησίες. Η σειρά των 
οµιλητών ορίζεται µε κλήρωση. 

3. Το δικαίωµα στη διαφορά. Ο καθένας ζει όπως θέλει. Η πόλη δεν υπεισέρχεται 
στην ιδιωτική ζωή των πολιτών. 

4. Ανυπαρξία ιεραρχίας µόνιµης και τυποποιηµένης. Οι πολίτες δε χωρίζονται σε 
άρχοντες και αρχόµενους. ∆εν υπάρχει επαγγελµατισµός στις τρεις λειτουργίες της 
εξουσίας ή (για να ακολουθήσουµε την ορολογία του Αριστοτέλη) στα τρία µόρια της 
πολιτείας, του πολιτεύµατος: ούτε «επαγγελµατίες» βουλευτές ούτε επαγγελµατίες, 
ισόβιοι, δικαστές υπάρχουν. Η µόνη ισόβια πολιτική ιδιότητα   είναι   εκείνη  του 
πολίτη. 

5. Ανυπαρξία αυθεντικού προτύπου. ∆εν υπήρχαν «Ιερά Βιβλία» ή επίσηµη 
φιλοσοφική ή άλλη ιδεολογία. Ήταν δυνατό να γίνουν δεκτές και νέες θεότητες και 
πίστεις. 

Να σηµειωθεί πως το περίφηµο ψήφισµα του ∆ιοπείθη, που περιόριζε τη θρησκευτική 
ελευθερία είχε επιλεκτική  εφαρµογή για λόγους καθαρά πολιτικούς. Το 
χρησιµοποίησαν συχνά οι ολιγαρχικοί για να χτυπήσουν τον Περικλή µέσω της 
καταδίκης των φίλων του και κάποιοι δηµοκρατικοί µια φορά κατά του Σωκράτη, για 
να περιορίσουν τους ολιγαρχικούς, που λίγο πολύ είχαν συνεργασθεί µε τους Τριάντα 
Τύραννους και η ∆ηµοκρατία τους αµνήστευσε. 

6. Η ευηµερία του συνόλου των   πολιτών  είναι  πάνω  από  την ευηµερία των 
λίγων. 

7. Η οικονοµική αυτάρκεια θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της ευηµερίας του συνόλου 
των πολιτών. 

8Η γνώση παρέχεται δωρεάν σ’ όλους ανεξάρτητα από φύλο ή φυλή. Γενικά δεν 
εµπο-ρευµατοποιείται, παρά την  ύπαρξη των σοφιστών. Το θέατρο είναι δωρεάν για 
όλους, πολίτες και µη πολίτες, άνδρες και γυναίκες. 

Θεµελιώδη χαρακτηριστικά της αθηναϊκής δηµοκρατίας των κλασικών χρόνων είναι η 
ελευθερία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισοπολιτεία. Και βασικό όργανο για τη 
διαφύλαξή τους, η δυνατότητα ελέγχου του κάθε πολίτη από το σύνολο των 
πολιτών, όπως και του συνόλου από τον οποιοδήποτε πολίτη. Με την ελευθερία που 
παρέχει το πολίτευµα (ελευθερία, όµως, προσδιορισµένη από το νόµο), ήταν τόσο 
µεγάλη η ανάγκη να ελέγχονται οι πάντες από τους πάντες, ώστε αφ' ενός 
διαµορφώθηκε ένα πλέγµα θεσµών για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
δηµόσιας ζωής και των προσώπων που συµµετείχαν σ' αυτήν, αφ' ετέρου 
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µεταβιβάστηκε η δικαστική εξουσία εξ ολοκλήρου στο λαό και αυξήθηκαν οι 
συνεδριάσεις των δικαστηρίων. 
Όλες οι εξουσίες πηγάζουν και ελέγχονται απ' ευθείας από το λαό, το σώµα της 
Εκκλησίας του δήµου. Και οι αρχές είναι προσιτές σε κάθε πολίτη. 
Οι σύγχρονες έννοιες της πολιτικής "αντιπροσώπευσης" και του "αντιπροσώπου" του 
λαού (περίπου αυτονόητες και εκτός αµφισβητήσεως για το σηµερινό άνθρωπο) 
ήταν, για τους Αθηναίους, εντελώς αδιανόητες και απαράδεκτες. ∆ιότι πίστευαν ότι, 
από τη στιγµή που κάποιος αναθέτει, αµετάκλητα και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, 
την εξουσία σε οποιουσδήποτε άλλους, έχει ήδη αλλοτριωθεί πολιτικά. 
Το ίδιο αδιανόητη και απαράδεκτη ήταν και η αντιπροσώπευση ενός πολίτη, στην 
Εκκλησία του δήµου, από άλλον.
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Η ιδιότητα του πολίτη στην Αθήνα 
Μόνο άρρενες ενήλικοι που είχαν ολοκληρώσει τη διετή (από τα 18 µέχρι τα 20) 
στρατιωτική τους θητεία είχαν το δικαίωµα να συµµετάσχουν και να ψηφίσουν στη 
συνέλευση. Αυτό απέκλειε την πλειονότητα του πληθυσµού, δηλαδή τους δούλους, 
τις γυναίκες και τους µετοίκους.  

Οι σύγχρονες κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες επίσης αποκλείουν άτοµα: ξένους 
κατοίκους (νόµιµους και µη), άτοµα κάτω από µία ηλικία και σε κάποιες περιπτώσεις 
φυλακισµένους. Οι κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες έχουν και άλλους περιορισµούς: το 
δικαίωµα της ψήφου ασκείται µία φορά κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια και οι εκλογείς 
απλώς διαλέγουν τους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι, και όχι οι πολίτες οι ίδιοι, 
ασκούν την εκτελεστική και τη νοµοθετική εξουσία και παίρνουν πολιτικές αποφάσεις 
στο όνοµα των πολιτών –µε την εξαίρεση των περιστασιακών δηµοψηφισµάτων. 

 

Οι πολιτικοί θεσµοί 
Υπήρχαν τρία πολιτικά σώµατα όπου οι πολίτες συγκεντρώνονταν σε εκατοντάδες και 
χιλιάδες. Αυτά ήταν η εκκλησία (σε ορισµένες περιπτώσεις µε ελάχιστο όριο 6.000 
ατόµων), η βουλή των 500 και τα δικαστήρια (τουλάχιστον 200 άτοµα, αλλά έφταναν 
τα 6.000, όταν συγκαλούνταν η ολοµέλεια της Ηλιαίας). Από αυτά τα τρία σώµατα η 
εκκλησία και τα δικαστήρια είχαν πραγµατική εξουσία –παρόλο που τα δικαστήρια, σε 
αντίθεση µε την εκκλησία, ποτέ δεν αποκαλήθηκαν ‘δήµος’, καθώς επανδρώνονταν 
από ένα υποσύνολο του σώµατος των πολιτών, αυτούς που είχαν συµπληρώσει το 
30ο έτος της ηλικίας τους.  

 

Σόλων 
 

Ο Σόλωνας ήταν ένας πραγµατικός κυβερνήτης κατά την ασταθή περίοδο 638-559 
π.Χ. Οι σεισάχθιοι νόµοι ακύρωσαν αµέσως τα εκκρεµή χρέη, απελευθέρωσαν 
αναδροµικά όλους τους υποδουλωµένους οφειλέτες, επέστρεψαν τα δηµευµένα 
περιουσιακά στοιχεία στους δικαιούχους τους, τους εκτηµοριους και απαγόρευσαν τη 
χρήση της προσωπικής ελευθερίας ως εγγυητήριο σε όλα τα µελλοντικά χρέη. 

 

Ένα σηµαντικό βήµα προς τη δηµοκρατία ήταν η εισαγωγή της συλλογικής άσκησης 
εξουσίας, ώστε να συµπεριληφθούν οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις στο συµβούλιο 
των πολιτών (Εκκλησία του ∆ήµου) και στο λαϊκό δικαστήριο (Ηλιαία).  
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Η ∆ηµοκρατία Σήµερα 

 

Γιατί δεν έχουµε δηµοκρατία σήµερα 

 

Ένα πολίτευµα που δεν έχει τα χαρακτηριστικά αυτά, δεν µπορεί να ονοµαστεί 
δηµοκρατία. 

 

Ισοκρατία σηµαίνει ίση δύναµη της ψήφου για όλους τους πολίτες. Ισα πολιτικά 
δικαιώµατα. Σήµερα, στη χώρα µας, θα µπορούσε κανείς να πει ότι υπάρχει 
Ισοκρατία, αφού η ψήφος των πολιτών έχει την ίδια ισχύ µε την ψήφο των 
πολιτικών. Όταν βέβαια ψηφίζουν ψηφοφόροι που δεν ανήκουν στο εκλογικό σώµα, 
ή αγοράζονται ψήφοι άλλων ψηφοφόρων, η Ισοκρατία παύει πλέον να ισχύει. Οι 
κακές γλώσσες ανέφεραν κατά καιρούς παρόµοια περιστατικά. 

Ακόµα όµως και εάν δεχθούµε την ύπαρξη Ισοκρατίας, δεν µπορεί να µην 
αντιληφθούµε την πλήρη ανυπαρξία ισονοµίας και ισηγορίας. 

Ισονοµία σηµαίνει ισότητα των πολιτών απέναντι στους νόµους η οποία προφανώς 
δεν υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα 

Ισηγορία είναι το δικαίωµα που έχουν όλοι οι πολίτες να αγορεύουν στην Εκκλησία 
του ∆ήµου. 

Σήµερα συµβαίνει ακριβώς αυτό, αλλά το πολύ χαµηλό επίπεδο πολιτικής παιδείας  
µας δε µας επιτρέπει να το αντιληφθούµε. 

Αδυνατούµε να αντιληφθούµε ότι είναι άλλο πράγµα το πολίτευµα της δηµοκρατίας 
και άλλο πράγµα τα δηµοκρατικά δικαιώµατα. 
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∆ηµοκρατία και Εκπαίδευση 

 

Η έννοια της «δηµοκρατίας» είναι σχετική µε την έννοια της «παιδείας». Η µία 
ανατροφοδοτεί την άλλη, ενώ και οι δύο τους συνιστούν αναπόσπαστο κοµµάτι των 
σύγχρονων δηµοκρατικών κοινωνιών.  

Η παιδεία καλείται να µορφώσει και να αναπτύξει ολόπλευρα τον άνθρωπο, 
προκειµένου αυτός να µπορεί να κρίνει µε αντικειµενικότητα, να συµµετέχει 
υπεύθυνα στα κοινά και, ως εκ τούτου, να συµβάλει αποτελεσµατικά στην οµαλή 
λειτουργία της δηµοκρατίας. Μέσω της εκπαίδευσης τα άτοµα θα πρέπει να πάρουν 
τα απαραίτητα εφόδια, που θα τους βοηθήσουν να γίνουν αργότερα καλοί πολίτες σε 
µια δηµοκρατική κοινωνία, και να αναβαθµίσουν την προσωπικότητά τους, για να 
µπορέσουν να στηρίξουν τη δηµοκρατία δυναµικά και αποτελεσµατικά.  

Οι µαθητές, έχοντας συναίσθηση του ρόλου τους ως αυριανών πολιτών για την 
πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας στην οποία ζουν, θα πρέπει να εκπαιδευτούν 
στις αξίες και τις πρακτικές του δηµοκρατικού τρόπου ζωής, ώστε να είναι σε θέση να 
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συνεισφέρουν στη δηµοκρατία. Η εκπαίδευση είναι αυτή που θα πρέπει να 
διαµορφώσει µε τέτοιον τρόπο τα άτοµα, για να αποκτήσουν τη µέγιστη δυνατή αξία, 
αφού από αυτά εξαρτάται και η αξία της κοινωνίας που τα ίδια συνθέτουν.  

Η δηµοκρατία στην εκπαίδευση προϋποθέτει την ουσιαστική αγωγή του προσώπου, 
καθώς το κάθε άτοµο οφείλει να θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο απέναντι στο 
σύνολο, κάνοντας αυτά που πρέπει και εκπληρώνοντας το καθήκον του απέναντι 
στον εαυτό του και τους άλλους. Επιπλέον, απαιτεί µιαν αγωγή για την απόκτηση 
καλών συνηθειών, έντιµης σκέψης και συναίσθησης της ευθύνης, µιαν αγωγή που, 
στηριζόµενη σε δηµοκρατικές αξίες -όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισότητα και η 
αλήθεια-, να προετοιµάζει τη συνεργασία στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Το σχολείο, θα πρέπει να λειτουργεί λαµβάνοντας υπόψη τις ατοµικές διαφορές και 
το δικαίωµα του κάθε ανθρώπου να είναι διαφορετικός από τους άλλους. Εξάλλου, ο 
βαθµός της ελευθερίας των µαθητών να αναπτύξουν πρωτοβουλίες σε αυτά που τους 
ενδιαφέρουν και να διαµορφώνουν τον κοινωνικό τους χώρο, όπως οι ίδιοι επιθυµούν 
και σύµφωνα µε τις επιλογές τους, αυτό καθορίζει το βαθµό δηµοκρατικότητας του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Η δηµοκρατικοποίηση, τέλος, της εκπαίδευσης ως βασικό συστατικό κάθε σύγχρονης 
δηµοκρατικής κοινωνίας, σηµαίνει, εκτός των άλλων, την προστασία του ατόµου και 
των ατοµικών του ελευθεριών, αλλά και την από µέρους του απόκτηση πλήρους 
ηθικής και πολιτικής δύναµης. Το δηµοκρατικό σχολείο θα πρέπει µε τη δηµοκρατική 
του λειτουργία και οργάνωση, την ύπαρξη ενός δηµοκρατρικού αναλυτικού 
προγράµµατος, την ίση πρόσβαση στα αγαθά της εκπαίδευσης και την παροχή ίσων 
ευκαιριών, να συµβάλει στη διαµόρφωση του µελλοντικού δηµοκρατικού πολίτη, του 
πολίτη εκείνου που ακούραστα θα εργάζεται για το καλό κοινό. 
 

 

Προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία 

Προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία είναι ένας τύπος κοινοβουλευτικής 

δηµοκρατίας, όπου η εκλεγµένη από τον λαό κυβέρνηση παίρνει τις πολιτικές 

αποφάσεις. Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος είναι 

αιρετός και δεν έχει ουσιαστικές πολιτικές αρµοδιότητες. 

Τη νοµοθετική εξουσία ασκεί το κοινοβούλιο, την εκτελεστική η κυβέρνηση. Η 

τελευταία πρέπει πάντοτε να απολαµβάνει της εµπιστοσύνης του κοινοβουλίου. 

Ιστορικά είναι συνέχεια της βασιλευόµενης κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και 

της συνταγµατικής µοναρχίας, αφού η µόνη διαφορά τους είναι ότι στη µεν 

βασιλευόµενη ο αρχηγός του κράτους είναι κληρονοµικός, στη δε προεδρευόµενη 

είναι αιρετός. Σε όλες τις περιπτώσεις πρόκειται για 

παράδειγµα αντιπροσωπευτικής και φιλελεύθερης δηµοκρατίας. 
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Στις περισσότερες χώρες ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας εκλέγεται 

από το κοινοβούλιο, αλλά σε λίγες εκλέγεται κατευθείαν από το εκλογικό σώµα 

(π.χ. Ιρλανδία, Πορτογαλία)
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Οι λόγοι αποξένωσης του σύγχρονου πολίτη από την πολιτική ζωή  

 Το δηµοκρατικό προϋποθέτει  πολίτες που σκέφτονται, δρουν συλλογικά, 
συµµετέχουν στα κοινά, παίρνουν πρωτοβουλίες, αµφισβητούν, ανθίστανται σε ό,τι 
δεν εγκρίνουν. Η πολιτική πράξη στηρίζετε σε άτοµα που νιώθουν συνυπεύθυνα σε 
ό,τι διαδραµατίζεται ή δροµολογείται στην κοινωνική, οικονοµική και εθνική ζωή. ∆εν 
αποποιούνται τις ευθύνες αλλά, αντίθετα, έχουν πλήρη συνείδηση ότι η ποιότητα και 
οι εξελίξεις του πολιτικού  βίου, µέσα σε µια δηµοκρατία, εξαρτώνται από αυτούς 
τους ίδιους. 
 

 Σήµερα η ανθρώπινη αξία  προσµετράτε µε υλικά κριτήρια, και όχι µε βάση 
µορφωτικές αξίες ή τις κοινωνικές αξίες της αλληλεγγύης, της προσφοράς στο 
σύνολο, της δυνατότητες διαλόγου και συνεργασίας προκειµένου να πραγµατοποιηθεί 
ένας κοινός, κοινωνικός στόχος. Από την άλλη η µαζοποίηση προβάλλει ένα µοντέλο 
ανθρώπου ιστορικά αδιανόητο ύστερα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξε το 
άτοµο στη διεκδίκηση  δικαιωµάτων και ελευθεριών κατά τους δυο τελευταίους 
αιώνες και ύστερα από την ιδεολογική επανάσταση του ∆ιαφωτισµού. 

 

  Μαζοποίηση ανικανότητα προσωπικής σκέψης και κριτικής επεξεργασίας των 
δεδοµένων και φαινοµένων του κοινωνικού και πολιτικού βίου. Το άτοµο 
προσαρµόζει πειθήνια, χωρίς αντιστάσεις, τη σκέψη και τις συµπεριφορές του στη 
επικρατούσα τάση, στο ασύνειδο ρεύµα µιας µάζας χειραγωγηµένης από τα 
επαναλαµβανόµενα συνθήµατα και µηνύµατα των κρατούντων. Ο µαζοποιηµένος 
άνθρωπος είναι ανεύθυνος, µιµείται τις ενέργειες της µάζας και κρύβεται πίσω από 
την ανωνυµία του πλήθους. 

 

 Καθοριστικό ρόλο στη µαζοποίηση έχουν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης τα οποία 
γίνονται το όργανο και το µέσο επιβολής της πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας, η 
οποία εδραιώνεται µόνο µε την αδρανοποίηση, την κατάλυση, του πολίτη. Το 
αποτέλεσµα είναι η συρρίκνωση της δηµοκρατίας η οποία υφίσταται µόνο δια των 
πολιτών. ∆ηµοκρατία είναι ίδιοι οι πολίτες. 

 

Εξάλλου η πολιτική σήµερα δεν είναι µια εθνική υπόθεση, αλλά καθορίζεται κυρίως 
από την διεθνή κοινότητα βάσει ενός συσχετισµού των διαφόρων παγκοσµίων 
δεδοµένων και πραγµατικοτήτων και, δυστυχώς, καθορίζεται πρωτίστως από τους 
δυνατούς του κόσµου. Άρα οι αποφάσεις πολύ λίγο είναι εθνικές ή εξαρτώνται µόνο 
από την πολιτική εξουσία ενός τόπου. Αυτή η πραγµατικότητα µεγαλώνει την 
απόσταση ανάµεσα στον πολίτη και την πολιτική.   
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                                 ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

Πολλά ερωτήµατα έχουν προκύψει στη σύγχρονη καπιταλιστική  κοινωνία  αν και 
κατά πόσο οι ιδέες του ∆ιαφωτισµού έχουν δηµιουργήσει µια καλύτερη ή χειρότερη 
κοινωνία και γιατί αµφισβητούνται.Το πέρασµα από την εποχή της νεωτερικότητας 
στην εποχή της µετανεωτερικότητας είναι πια γεγονός.Συγκεκριµένα έχουµε εισέλθει 
σε µια ωέα κοινωνία που τα σύνορα µε τα χαρακτηριστικά της παλαιάς δεν είναι 
πάντα ορατά.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας σύµφωνα είναι η αµφισβήτηση του 
παραδοσιακού τρόπου ζωής και οι γρήγορες ιστορικές αλλαγές που συντελούνται 
στην εποχή της νεωτερικότητας, σε αντίθεση µε τις προνεωτερικές κοινωνίες. Στη 
νεωτερική εποχή, ο άνθρωπος, εξαιτίας των γοργών κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, 
ξεφεύγει από τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού που είχε στο επίκεντρο 
του, τον άνθρωπο , το λόγο και την ιστορία. Πιστεύει πως η νεωτερικότητα δεν 
παρήλθε, αλλά βρίσκεται σε µια ιστορική φάση συνεχών αλλαγών , αφού υπάρχει η 
παγκοσµιοποίηση. Αναφέρει τα νέα θεσµικά στοιχεία της νεωτερικής κοινωνία, όπως 
είναι η καπιταλιστική κοινωνία, ως επιµέρους στοιχείο των νεωτερικών κοινωνιών. Για 
να υπάρξει ο καπιταλισµός πρέπει να υπάρξει πρώτα ο βιοµηχανισµός και η 
νεωτερικότητα, γιατί µε αυτόν τον τρόπο µετασχηµατίζεται η κοινωνία, µέσω της 
τεχνολογίας. Άλλη θεσµική διάσταση της νεωτερικότητας είναι η δηµιουργία του 
έθνους-κράτους, όπου σε αντίθεση µε τις προνεωτερικές κοινωνίες έχει τον έλεγχο 
της πληροφορίας , των µέσων της εξουσίας – όπως είναι η αστυνοµία- διαθέτει και 
πολλούς οικονοµικούς πόρους, κάτι που δεν υπήρχε στη προνεωτερική κοινωνία. 
Συνεπώς, ο καπιταλισµός συνδέεται µε τη νεωτερικότητα αφού δηµιούργησε τις 
προϋποθέσεις να ξεφύγει η κοινωνία από τους παραδοσιακούς θεσµούς, γενίκευσε τη 
µισθωτή εργασία µε αποτέλεσµα να µαζευτεί ο οικονοµικός πλούτος και στα µεγάλα 
και στα µικρά έθνη-κράτη.  
Ωστόσο, πιστεύει πως ο άνθρωπος δεν µπορεί να ελέγξει πλήρως τη νεωτερικότητα 
λέγοντας πως παρόλο έχει τη δύναµη της τεχνολογίας, δεν µπορεί να φτιάξει ένα 
τέλειο, προβλέψιµο κοινωνικό σύστηµα. ∆εν είναι δυνατή η απόλυτη ελεγξιµότητα 
της φύσης από τον άνθρωπο, αφού δεν είναι θεός. Άρα το πρόβληµα της 
νεωτερικότητας είναι η αναστοχαστικότητα της κοινωνικής γνώσης. Εννοεί πως ο 
κόσµος συνεχώς µεταβάλλεται, αλλάζει µε αποτέλεσµα να επηρεάζει τη δηµιουργία 
της γνώσης και ο κόσµος διαρκώς αλλάζει και οδηγείται σε νέες και απρόβλεπτες 
κατευθύνσεις.  Η νεωτερικότητα έχει επιφέρει πολλές αλλαγές και ο χώρος και ο 
χρόνος είναι κενές έννοιες, σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές κοινωνίες που ήταν 
΄΄δεσµευµένοι κοινωνικά΄΄. Στη νεωτερική εποχή , εξαιτίας των γρήγορων αλλαγών 
δηµιουργείται ένα αίσθηµα ανασφάλειας στον άνθρωπο και πρέπει να µάθει να ζει 
κάτω από αυτές τις συνθήκες, όπως µοναξιά, άγχος. 
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           Η µετανεωτερικότητα ως προς τη θεώρηση της 
κοινωνίας. 

 

   Ο µοντερνισµός κυριάρχησε στο α’ ήµισυ του 20ου αιώνα. Είναι ένα κίνηµα που 
θεωρείται ως αντίθετο της κληρονοµιάς, της παράδοσης, παρασυρµένο από την 
τεχνολογική ανάπτυξη, ακολουθώντας τη Ρώσικη Επανάσταση. Χαρακτηρίζεται 
καινοτοµικό που υπερασπίζεται την αλλαγή. Το ρεύµα του µοντερνισµού έχει τις ρίζες 
του που βασίζονται στην ιδέα ότι οι «παραδοσιακές» µορφές τέχνης, η λογοτεχνία, η 
θρησκευτική πίστη, η κοινωνική οργάνωση και η καθηµερινή ζωή ακολουθούσαν 
ξεπερασµένα πρότυπα. Γι' αυτό υπήρχε ανάγκη για κάτι καινούριο. O 
µεταµοντερνισµός κυριολεκτικά σηµαίνει «το κίνηµα που ακολούθησε του 
µοντερνισµού». Παρά το ότι ως «µοντέρνο» αυτό καθ' αυτό ορίζεται το «σύγχρονο», 
το κίνηµα του µοντερνισµού καθώς και η µετέπειτα αντίδραση του µεταµοντερνισµού 
καθορίζονται µέσα από ένα συγκεκριµένο πλέγµα αντιλήψεων. ∆ηλαδή, ο 
µεταµοντερνισµός είναι το πολιτισµικό και πνευµατικό φαινόµενο, το οποίο 
χρονολογείται κυρίως από τα νέα κινήµατα στην τέχνη της δεκαετίας του 1920, ενώ 
η µετανεωτερικότητα επικεντρώνεται στα κοινωνικά και πολιτικά τεκταινόµενα του 
δυτικού κόσµου, καθώς και τις καινοτοµίες σε διεθνές επίπεδο από το 1960 και µετά. 
Η σοσιαλιστική ιδέα οπισθοχωρεί και το κίνηµα του µοντερνισµού εγκαταλείπεται. 
Μέσα σε αυτό το κλίµα, ο µεταµοντερνισµός γεννιέται, είναι αποµίµηση και παρωδία 
του συντηρητικού κόσµου που έχει σταδιακά διαµορφωθεί. Στο άρθρο του Γκοτ 
αναφέρεται µε παραστατικότητα ότι κτίζονται νέα κτίρια µε ιδιότυπες τεχνικές τάσεις 
που θυµίζουν παλαιότερα στυλ αλλά υπάρχει και η αντίθετη άποψη που αναφέρει ότι 
ο µεταµοντερνισµός είναι απελευθέρωση διότι αποδίδει τον  
κόσµο µε πολλά χαρακτηριστικά προαναγγέλλοντας τη µετανεωτερικότητα και στη 
συνέχεια τον παγκόσµιο πολιτισµό. Η κοινωνία της µετανεωτερικότητας έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: είναι αποτέλεσµα της κατάρρευσης των επαναστατικών ιδεών του 
Μαρξισµού, υπάρχει µετάβαση από το φορντικό µοντέλο(µαζική παραγωγή) στο 
µεταφορντισµό (ευέλικτη παραγωγή), υπάρχει κατάτµηση των τρόπων ζωής και οι 
νεωτερικές ιδέες δε θεωρούνται προοδευτικές διότι είναι η αιτία οικολογικής 
ρύπανσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προστίθεται και η κυριαρχία των Μ.Μ.Ε µε τα 
εικονιστικά µέσα που διαθέτει. Χαρακτηριστικό στοιχείο της µετανεωτερικότητας είναι 
να µην υπάρχει η ορθολογικότητα και η κοινωνική συνεκτικότητα αλλά οι υπερ-
πολιτιστικές εικόνες, οι νέες κοινωνικές ταυτότητες που σηµατοδοτούν την 
πολλαπλότητα. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στο µεταµοντερνισµό ως κίνηµα 
ζωγραφική, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία και στον κινηµατογράφο γίνονται περισσότερο 
κατανοητές όταν συσχετιστούν µε τις κοινωνικό-οικονοµικές-πολιτικές συνιστώσες. 
Ειδικότερα, στη φιλοσοφία, υπάρχουν θεωρίες που τίθενται ενάντια στις ιδέες του 
∆ιαφωτισµού και στη δυναµική του Λόγου, της τεχνολογίας, της επιστήµης.Στο 
θρησκευτικό τοµέα, παρατηρείται µια τάση επαναεπιβεβαίωσης των θεολογικών 
αρχών, των ηθικών αξιών που είχαν πάψει να ισχύουν στο µοντερνισµό αλλά ο Λόγος 
παραµένει σταθερά. Μια άλλη συζήτηση, αφορά το δεσµό µεταξύ της οικονοµίας και 
της µετανεωτερικότητας και πώς επηρεάζεται η κοινωνία. Ο Χάρβευ υποστηρίζει πως 
υφίσταται αυτή η σχέση και τη συνδέει µεταξύ του φορντισµού- µοντερνισµού και 
µεταφορντισµού-µετανεωτερικότητας. Μέσω της επιτάχυνσης των επικοινωνιών, των 
µεταφορών, µικραίνει η απόσταση και ο χώρος µε αποτέλεσµα να επηρεάζουν τους 
κώδικες µετάδοσης των κοινωνικών αξιών και σηµασιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
είναι η τηλεόραση που µέσω αυτής βιώνουµε τη γεωγραφία του κόσµου µε τη 
συνταύτιση εικόνων. «Τις τελευταίες δεκαετίες διαφαίνεται µια ριζική µετατόπιση 
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έµφασης από τον χρόνο στον χώρο. H ανατίµηση της έννοιας του χώρου 
επιβεβαιώνεται και από τις προβλέψεις για το τέλος της ιστορίας, που αφήνουν την 
εντύπωση ότι προεξοφλούν το τέλος της χρονικότητας. H ιδέα της ιστορίας ως 
γραµµικής προόδου, που ήταν το ιδεώδες της νεωτερικότητας, παραχωρεί τη θέση 
της στη συµπύκνωση του χρόνου σε ένα διαρκές παρόν. Το παρελθόν 
συρρικνώνεται, επαναδιαπραγµατεύεται, σχετικοποιείται, ενώ το παρόν διαστέλλεται, 
κυριαρχεί και αποθεώνεται.» Η θέση του Τζέιµσον είναι ότι η πολιτισµική 
µετανεωτερικότητα είναι ένα στάδιο του καπιταλισµού που εµπορευµατοποιείται και 
καταναλώνεται, φέρνοντας κέρδη. Ο µεταµοντέρνος πολιτισµός χαρακτηρίζεται από 
έναν «επίπεδο» πολλαπλασιασµό και ο άνθρωπος µέσα από την πολλαπλότητα των 
εικόνων χάνει την αίσθηση του χρόνου, του προσανατολισµού.Θεωρεί πως το κενό 
που άφησε η νεωτερικότητα, δεν καλύφτηκε µε τα νέα κινήµατα που 
παρουσιάστηκαν, όπως των γυναικών, των µαύρων, των οικολόγων κ.α, και πως δεν 
ταυτίζονται µε την εξαφάνιση των κοινωνικών τάξεων. Αντίθετα, θεωρεί πως οι 
κοινωνικές αλλαγές της µετανεωτερικότητας, είναι οι συνθήκες που άνοιξαν το δρόµο 
για αυτά τα κοινωνικά κινήµατα. Συνεπώς, οι τάξεις στη µετανεωτερικότητα δεν 
έπαψαν να υφίστανται. Άλλες αναπαραστάσεις της µετανεωτερικότητας είναι οι νέες 
θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες, η αύξηση των υπερεθνικών µορφών οργάνωσης 
απέναντι των εθνικών, οι διαφορετικές καταναλωτικές οµάδες, ο πλουραλισµός της 
ζωής, το εύρος θέσεων και ταυτοτήτων και κατά πόσο θα επιτύχουν οι άνθρωποι να 
εναρµονιστούν στη νέα µορφή του παγκόσµιου καπιταλισµού. 
Ο Χέµπντιτζ αναφέρεται στην ανθρώπινη ικανότητα να αναπτύσσει νέες ταυτότητες 
µέσω της ποπ κουλτούρας και των Μ.Μ.Ε. Μέσω αυτών ο άνθρωπος δεν είναι 
παθητική µάζα, δηµιουργούνται νέες µορφές κοινωνικών συµµαχιών και 
διεκδικήσεων. Αυτή τη δυνατότητα δίδει το υπερεθνικό επικοινωνιακό δίκτυο.  
Ο Μποντριγιάρ αναφερόµενος στη µετανεωτερική εποχή αναφέρει πως η 
διαφοροποίηση της µε την παλαιότερη εποχή ανάγεται στην πληθώρα πληροφοριών  
µέσω της τηλεόρασης και της ανάδυσης της κατανάλωσης. Τα νέα Μ.Μ.Ε καταργούν 
αποστάσεις, οι πολιτιστικοί µετακώδικες µεταβάλλονται και απουσιάζει ο σταθερός 
κώδικας. Παρόµοια, στην οικονοµία, το στυλ κατανάλωσης παίζει το ρόλο 
προσδιορισµού των ταυτοτήτων και της συνείδησης και όχι η θέση του ατόµου στην 
παραγωγική διαδικασία. Μέσα από τις θεωρήσεις του Μποντριγιάρ, κατανοείται η 
ριζική αλλαγή της κοινωνικής ζωής και πώς τα Μ.Μ.Ε µας οδηγούν σε µια 
«υπερπραγµατικότητα» που δεν υπόκειται ορθολογικής κρίσης. Ωστόσο, 
παρατηρούνται νέες συνάφειες του µεταµοντερνισµού µε την εποικοδοµητική σκέψη. 
Μελετώνται είδη φαινοµένων που η µοντερνιστική σκέψη τα θεωρούσε αντίθετα της 
σύγχρονης σκέψης, όπως το καθολικό νόηµα και η κοινότητα ή το ιερό. Ο 
εποικοδοµητικός µεταµοντερνισµός έχει στόχο να συνδυάσει τα θετικά γνωρίσµατα 
της νεωτερικότητας µε τις αξίες που απαξιώ θηκαν από το  µοντερνισµό 
ως ιδεολογία. Για παράδειγµα, στο βιβλίο της Stacesy γίνεται αναφορά σε ένα 
παραδοσιακό νοικοκυριό διευρυµένης οικογένειας αλλά παρατηρήθηκε πως 
αποτελείται από συνδυασµούς φίλων και συγγενών που τάσσονταν µε απόψεις που 
θεωρούνταν µη παραδοσιακές. Μια απάντηση ήταν πως προσπαθούσαν να 
διατηρήσουν την οικογενειακή συνοχή και µια ασπίδα προστασίας στις κοινωνικές, 
πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις. Αυτές οι συµπεριφορές είναι σηµαντικές διότι 
παρατηρείται µια ρήξη στη νεωτερικότητα, στην παράδοση του ∆ιαφωτισµού και δεν 
επιδιώκουν το πισωγύρισµα, ως απάντηση στη λαίλαπα της νεωτερικότητας, αλλά ως 
προσπάθεια να συναρθρωθούν νέες ταυτότητες και κοινότητες εξαιτίας της ύπαρξης 
µιας κοινωνίας χωρίς θεµέλια. Ο Φουκό υποστηρίζει πως στην εποχή της 
µετανεωτερικότητας, µε την πλουραλιστική επίθεση ενάντια στις τοπικές πρακτικές 
καταπίεσης θα αµφισβητηθεί οριστικά το καταπιεστικό καπιταλιστικό σύστηµα. Ο 
Χούισενς κάνει λόγο για τη δυναµική της νεωτερικότηας που απελευθέρωσε τα 
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κοινωνικά κινήµατα που κάνουν λόγο για την κατανόηση της ετερότητας και της 
αλλαγής στην κοινωνία. 
         
    Εποµένως,η κοινωνιολογία πρέπει να παρεµβαίνει αναστοχαστικά και να 
αλλάζει την κοινωνία και πως η νεωτερικότητα έρχεται σε διάσταση µε τις 
παραδοσιακές κοινωνικές µορφές οργάνωσης. Μέσα από την παγκοσµιοποίηση, 
γεννιούνται νέες εξορθολογισµένες οργανώσεις µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί το 
καθολικό και οι κοινωνίες να επιδρούν η µία την άλλη. ∆εν αρνείται πως υπάρχει ο 
κίνδυνος µέσα από τη νεωτερικότητα , αφού δεν είναι πάντα προβλέψιµη.Η εποχή 
της µετανεωτερικότητας είναι µια πραγµατικότητα. Κυριαρχεί ο πλουραλισµός των 
ιδεών, ο µεταφορντισµός ως σύστηµα στην παραγωγική διαδικασία, τα Μ.Μ.Ε έχουν 
επηρεάσει τις σκέψεις των ανθρώπων και η κοινωνία οδηγείται σε νέα και 
διαφορετικά µονοπάτια. 
  

 

                                  Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ 

 Σκεπτόµενοι την οικονοµική – κοινωνική µεταρρύθµιση του Σόλωνα, βρίσκουµε 
πολλές οµοιότητες ανάµεσα στην Αθήνα του 6ου π.Χ αιώνα και τη σηµερινή 
πραγµατικότητα. Είµαστε, όµως, απαισιόδοξοι για την εµφάνιση ενός νέου 
«Σόλωνα», θεωρώντας πως µια σύγχρονη «σεισάχθεια» είναι ανέφικτη και ουτοπική. 
Μήπως, όµως και οι Αθηναίοι της προκλασικής Αθήνας το ίδιο δεν πίστευαν πριν την 
ανάληψη της εξουσίας από το Σόλωνα;  
∆ιάφορες µορφές σεισάχθειας εισήχθησαν κατά καιρούς στις δυτικές κοινωνίες από 
την αρχαία Ρώµη των Γράκχων µέχρι το Βυζάντιο και τα νεότερα χρόνια. Η σολώνεια 
σεισάχθεια µπορεί να φαντάζει σήµερα ουτοπική (αργά ή γρήγορα η παραγραφή των 
χρεών θα αποτελεί πια µονόδροµο), αλλά µπορεί να πάρει µια ρεαλιστικότερη µορφή 
και να στοχεύει π.χ. στην απάλειψη των τόκων από τα συσσωρευµένα χρέη ή, ακόµη 
ρεαλιστικότερα, στη µείωσή τους.  
   Σε κάθε ιστορική εποχή όταν το χρέος της κοινωνίας γίνεται δυσβάστακτο και δεν 
µπορεί να εξυπηρετηθεί πλέον, υπάρχει παράλυση, οικονοµική συρρίκνωση, πολιτική 
αποσταθεροποίηση και πολιτιστική καθίζηση. 
Αν δεν ανακοπεί αυτή η «κάτω βόλτα» από µέτρα σεισάχθειας, η κοινωνία βυθίζεται 
στην πλήρη παρακµή. 
Αν, αντίθετα, υπάρξουν µέτρα σεισάχθειας, η οικονοµική ανάκαµψη είναι άµεση και η 
κοινωνική αναζωογόνηση συνήθως θεαµατική. 
Ακόµα και ο πληθωρισµός είναι µια «νοµισµατική σεισάχθεια» που επιδρά µέσω 
απαξίωσης του συσσωρευµένου χρέους – αλλά µε παρενέργειες πολύ οδυνηρές για 
όλους… 
Ή αλλιώς ο πληθωρισµός είναι η εκδίκηση στους τοκογλύφους. Αν γίνει έγκαιρα η 
σεισάχθεια και περιοριστούν οι τοκογλυφικές πρακτικές, τότε δεν χρειάζεται 
πληθωρισµός στη συνέχεια… 
Οι δανειστές θα ζηµιωθούν βέβαια, δηλαδή θα µειωθούν τα κέρδη τους, αλλά είναι 
καιρός να συνεισφέρουν και εκείνοι στο ξεπέρασµα της οικονοµικής κρίσης για την 
οποία είναι τουλάχιστον συνυπεύθυνοι, αν δεν είναι οι κυρίως υπεύθυνοι. 
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  Έχουν τα (δηµοκρατικά) κοινοβούλια της Ε.Ε. τη βούληση και τα κότσια να 
ακολουθήσουν το παράδειγµα της αθηναϊκής δηµοκρατίας; Μπορούν να περιβάλλουν 
έναν οραµατιστή και τολµηρό ηγέτη µε πλήρη δικαιοδοσία για να πάρει σωτήρια 
µέτρα; Υπάρχει σήµερα ένας Σόλωνας; 
Αν πράγµατι ο κ. Τρισέ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανησυχεί 
για τα δηµοσιονοµικά της ευρωζώνης, καλά θα κάνει να κινηθεί προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Οι δανειστές δεν βλέπουν ότι µε τα τοκογλυφικά επιτόκια και τους 
εξουθενωτικούς όρους δανεισµού εξοντώνουν τους δανειολήπτες; Μέχρι πότε θα 
αντέχουν οι πολλοί (και οικονοµικά ανίσχυροι), που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά 
της εθνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας, να τρώνε τις σάρκες τους;` 
Η σηµερινή διεθνής κρίση είναι αποτέλεσµα µιας υπερβολικής κυριαρχίας των 
τραπεζών στη διεθνή οικονοµία (µέσω των χρηµατο-οικονοµικών υπηρεσιών). 
Ιδιαίτερα στην Ευρώπη η κυριαρχία αυτή υπήρξε πολύ έντονη. Στην Ελλάδα 
εξακολουθεί να είναι συντριπτική. 
Τα µέτρα που λήφθηκαν διεθνώς – εξ αιτίας της κρίσης και για την αντιµετώπισή της 
– οδήγησαν στον εκµηδενισµό των βασικών επιτοκίων, κι επιδίωκαν ακριβώς αυτό: 
να ανακουφίσουν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους που είχε ήδη συσσωρευτεί 
από κυβερνήσεις και ιδιώτες κατά τα προηγούµενα χρόνια. Ήταν, δηλαδή, ένα µέτρο 
σεισάχθειας σε διεθνή κλίµακα. 
   ∆υστυχώς, αυτή η παγκόσµια σεισάχθεια δεν έφτασε ποτέ στην Ελλάδα! Εδώ το 
ανεξέλεγκτο τραπεζικό κατεστηµένο δεν επέτρεψε να «περάσει» η χωρίς 
προηγούµενο µείωση του ευρω-επιτοκίου στους έλληνες δανειολήπτες. 
Στην Ελλάδα δεν έχουµε «ελεύθερη τραπεζική αγορά» – έχουµε ένα σκληροπυρηνικό 
κι άκαµπτο τραπεζικό καρτέλ. Που όσο ανέβαζαν το βασικό ευρω-επιτόκιο (πριν 
ξεσπάσει η κρίση) ανέβαζαν τις τοκοχρεολυτικές δόσεις των οφειλετών τους, αλλά 
όταν άρχισαν να υποχωρούν τα ευρω-επιτόκια (µετά την κρίση) δεν µείωσαν 
αντίστοιχα τις µηνιαίες δόσεις των δανειοληπτών.Η σεισάχθεια έγινε παντού αλλού. 
Αλλά δεν ήλθε ποτέ στην Ελλάδα.Κι αν θέλει η κυβέρνηση να κάνει κάτι αληθινά 
δραστικό, επαναστατικό και ταυτόχρονα σύµφωνο µε τις νέες διεθνείς τάσεις στην 
παγκόσµια οικονοµία, ας σπάσει επιτέλους το τραπεζικό καρτέλ: να υποχρεωθούν οι 
τράπεζες να µειώσουν άµεσα τις τοκοχρεολυτικές µηνιαίες δόσεις των 
δανειοληπτών.Αυτό θα είναι η µεγαλύτερη, η πιο ουσιαστική, η πιο αποτελεσµατική 
µεταρρύθµιση. Και προϋπόθεση για όλες τις άλλες. 
Αν ο αθηναίος οφειλέτης δούλευε στα κτήµατα του αφεντικού του, ο σηµερινός, που 
χάνει σπίτι, αυτοκίνητο ή την επιχείρησή του, βρίσκεται σε χειρότερη µοίρα. Από 
άλλους εξαρτάται αν θα δουλέψει και πού θα δουλέψει, πώς θα ζήσει και πού θα 
ζήσει, αν τελικά ζήσει. Οι δανειστές δεν συγκινούνται από προσωπικά δράµατα, που 
συνήθως προκαλούν οι ίδιοι. 
   Παρόµοιο είναι το καθεστώς των δανείων σήµερα είναι οι δυσβάσταχτοι όροι και 
υπερβολικά µεγάλα επιτόκια δανεισµού. Στην καλύτερη περίπτωση η µηνιαία δόση 
για ένα δάνειο των 100.000,00 Є για 20 χρόνια είναι 715,00 Є και το σύνολο του 
ποσού που τελικά θα πληρώσει ο δανειολήπτης είναι 171.600,00 Є, δηλαδή 
71.600,00 Є περισσότερα από το κεφάλαιο που θα δανειστεί (δηλαδή 71,6% πάνω 
από το δανειζόµενο κεφάλαιο). Να µην αναφέρουµε κάποιες κατηγορίες 
καταναλωτικών δανείων και δανείων µέσω πιστωτικών καρτών, όπου τα επιτόκια στις 
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περιπτώσεις αυτές είναι και άνω του 20% (!!!), όταν το δικαιοπρακτικό επιτόκιο που 
αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας είναι σήµερα 7,25%. Να µην αναφέρουµε επίσης τις 
πρόσθετες χρεώσεις που συνεχίζουν να κάνουν πολλές Τράπεζες αυθαίρετα και 
παράνοµα, ακόµα και µετά από αποφάσεις δικαστηρίων.  
Θα πει κάποιος καλοπροαίρετος για τον απροστάτευτο σήµερα δανειολήπτη, ας µην 
δανειζόταν, αφού δεν θα µπορούσε να πληρώνει τις δόσεις του δανείου του. Σωστά, 
όταν επισκεπτόµαστε µια Τράπεζα για να δανειστούµε θα πρέπει να έχουµε 
αποφασίσει µε ευθύνη και σωφροσύνη το ύψος του δανείου που θα ζητήσουµε και 
τη µελλοντική µας δυνατότητα να το αποπληρώσουµε. Έτσι πρέπει να λειτουργούµε 
ως πολίτες, παρότι η άλλη πλευρά δεν σκέφτεται ανάλογα. ∆ηλαδή να δανείσει µε 
σωφροσύνη, µε λογικά επιτόκια και όρους. Γι αυτό και έχουµε πολλές δικαστικές 
αποφάσεις που έχουν καταδικάσει Τράπεζες, για τους παράνοµους όρους των 
συµβάσεων των δανείων και για τα υπερβολικά έως τοκογλυφικά επιτόκια που 
εφαρµόζουν στις δανειακές συµβάσεις µε τους πελάτες τους (επιχειρήσεις και 
ιδιώτες). Όµως δεν είναι δυνατόν κάθε πολίτης που έχει κάποια διαφορά µε µια 
Τράπεζα να καταφεύγει στη δικαιοσύνη και για λόγους κόστους. Θα πρέπει η ίδια η 
πολιτεία µε το θεσµικό ρόλο που έχει, να προλαµβάνει καταστάσεις και να λειτουργεί 
αποτρεπτικά στην καταστρατήγηση της δικαιοσύνης από τον ισχυρό πόλο µιας 
δανειακής σύµβασης, δηλαδή των Τραπεζών.  
  Το ένα θέµα είναι αυτό λοιπόν, όµως υπάρχει και αυτό. Είναι δίκαιο σήµερα να 
καλούνται να αποπληρώσουν τα δάνειά τους οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις 
Τράπεζες, τα οποία όµως είχαν συνάψει στο παρελθόν µε άλλους όρους και 
δεδοµένα;  Και εξηγούµε πριν το ξέσπασµα της κρίσης, ο κάθε λογικός δανειολήπτης 
(είτε ιδιώτης, είτε επιχείρηση) υπολόγιζε το δάνειο του και την αποπληρωµή του, µε 
βάση το πραγµατικό του εισόδηµα. Στη βάση αυτή έκανε τα σχέδιά του και υπέγραφε 
την δανειακή του σύµβαση. Σήµερα όµως ο δανειολήπτης αυτός (είτε ιδιώτης, είτε 
επιχείρηση), έχει υποστεί ήδη, και όλα δείχνουν ότι θα έχουµε συνέχεια µια µείωση 
του πραγµατικού εισοδήµατος που φτάνει, ίσως και σε ορισµένες περιπτώσεις να 
ξεπερνά το 20%. Αυτό σηµαίνει αντικειµενικά αδυναµία του δανειολήπτη να 
εξυπηρετήσει το δάνειο του, αφού όταν έκανε τους υπολογισµούς του δεν είχε 
υπολογίσει αυτήν την απώλεια. Ας δεχθούµε ότι είναι σωστή η θέση που έχει 
διατυπωθεί από ορισµένες πλευρές, ότι τα εισοδήµατα στη χώρα µας είναι 
µεγαλύτερα από τις πραγµατικές δυνατότητες της χώρας µας να παρέχει αυτά τα 
εισοδήµατα (επίπεδο παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας κ.λ.π.) και ότι είναι 
απαραίτητη µια εσωτερική υποτίµηση σε όλα τα επίπεδα, που ήδη εφαρµόζεται στη 
χώρα µας µέσα από τις ασκούµενες πολιτικές στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, 
εφόσον δεν διαθέτουµε το εργαλείο της υποτίµησης του νοµίσµατος. Και ας 
υποθέσουµε ότι θα λειτουργήσει σε ικανοποιητικό βαθµό και θα έχουµε µια 
υποτίµηση όλων των αξιών και όχι µόνο των εισοδηµάτων. ∆ηλαδή εκτός από τα 
εισοδήµατα θα µειωθούν και οι τιµές των τροφίµων, τα έξοδα για τα είδη πρώτης 
ανάγκης, οι υπηρεσίες κ.λ.π., αν και µέχρι σήµερα δεν έχουµε δει εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα στη κατεύθυνση αυτή.  Εάν δεχθούµε λοιπόν ότι αυτή η πολιτική είναι 
σωστή και θα φέρει τα ποθητά αποτελέσµατα µιας συνολικής υποτίµησης σε όλους 
τους τοµείς, τα µόνα τα οποία σίγουρα θα µείνουν τα ίδια ή σωστότερα θα 
ακριβύνουν, (εφόσον έχουµε αύξηση των επιτοκίων), θα είναι τα δάνεια ιδιωτών και 



28 
 

επιχειρήσεων.  
Ο νόµος 3869/2010 έδωσε µια ανάσα για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά αλλά δεν 
αποτελεί µια αποτελεσµατική και δίκαιη λύση για όλους. Γιατί η προσέγγιση που 
κάνουµε είναι η αναγκαιότητα να υπάρξει µια συνολική ρύθµιση για όλα τα δάνεια, 
ανεξάρτητα εάν ενταχθούν κάποιες περιπτώσεις στο νόµο 3869/2010, είτε στον 
εµπορικό νόµο περί πτωχευτικού δικαίου των επιχειρήσεων. Η πρότασή είναι απλή και 
ξεκάθαρη και απευθύνεται προς κάθε αρµόδιο. Όλα τα δάνεια (ιδιωτών και 
επιχειρήσεων) να υποστούν σεισάχθεια σε ποσοστό, τουλάχιστον ίσο µε το ποσοστό 
απώλειας του πραγµατικού εισοδήµατος, που θα δεχθούν τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις στην διάρκεια της οικονοµικής κρίσης.  
  Η πρότασή είναι δίκαιη, ρεαλιστική και συµφέρει και τις Τράπεζες. Είναι δίκαιη γιατί 
κατανέµει δίκαια τα βάρη και απαλλάσσει τους δανειολήπτες από ένα τµήµα του 
δανείου τους ανάλογο µε το τµήµα του εισοδήµατος που έχασαν. Είναι ρεαλιστική 
γιατί µε το «κούρεµα» αυτό δεν χάνεται το Τραπεζικό µας σύστηµα. Άλλωστε οι 
ενισχύσεις που δόθηκαν και θα δοθούν ήταν υπερβολικά γενναιόδωρες και δεν 
κινδυνεύουν από µια µείωση των δανείων π.χ. κατά 20%. Εάν υποθέσουµε ότι το 
ύψος του ιδιωτικού δανεισµού στη χώρα µας (ιδιώτες, επιχειρήσεις) είναι 250 δισ. Є, 
το 20% είναι 50 δισ. Є δηλαδή επιστρέφουν πίσω περίπου µόλις το 50% του ποσού 
που πήραν από το Κράτος (δηλαδή από τους φορολογούµενους), ως εγγυήσεις και 
µετρητά για την διασφάλιση της ρευστότητας τους.  

  Αλλά και τις Τράπεζες συµφέρει µια τέτοια ρύθµιση, αφού θα εξυγιανθούν όλες οι 
περιπτώσεις των δανείων που σήµερα έχουν παγώσει οι πληρωµές των δόσεων και 
δεν εισπράττουν τίποτα. Και µε το να συγκεντρώνουν κατασχεµένα αυτοκίνητα και 
σπίτια µάλλον δεν ωφελούνται σε κάτι, αφού ακόµη και να τα πουλήσουν όλα, η 
απώλειά τους θα είναι κατά πολύ µεγαλύτερη απ’αυτήν που θα έχουν εάν µειώσουν 
όλα τα δάνεια κατά 20%. Στο παράδειγµα µας του δανείου των 100.000 Є εάν 
περικοπεί κατά 20% η αρχική οφειλή του δανειολήπτη, τότε η Τράπεζα και πάλι θα 
κερδίσει µε ποσοστό 37,28%. Και το σπουδαιότερο θα περιορίσει τις σηµερινές 
επισφάλειές της από την ενεργοποίηση των περισσότερων δανειακών συµβάσεων 
που σήµερα έχουν παγώσει λόγω αδυναµίας των δανειοληπτών και µάλλον στο 
µέλλον αυτές θα πολλαπλασιαστούν.  
Και τη στιγµή που ήδη µιλάµε σε όλα τα επίπεδα, για σεισάχθεια του δηµόσιου 
χρέους της χώρας, γιατί να µην µιλήσουµε για αντίστοιχη σεισάχθεια των δανείων 
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ;  
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                                               ΛΥΣΕΙΣ 

 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος θα µπορούσε να περιληφθεί σε ένα νέο 
νοµοσχέδιο: 
Α. Αυτόµατη ενοποίηση όλων των δανείων και καρτών του πολίτη σε ένα δάνειο µε 
αίτησή του (άσχετα αν έχει καθυστερηµένες δόσεις ή είναι στον Τειρεσία, ή έχει γίνει 
καταγγελία, ή έχει δικαστική παραγγελία) µε χαµηλό επιτόκιο, και δόση που δεν θα 
ξεπερνά το 1/3 των µηνιαίων αποδοχών του πολίτη. 
Β. Αν ένας πολίτης πληρώνει δόσεις πάνω από το 1/3 των µηνιαίων αποδοχών του 
τότε αυτόµατα µετατρέπεται σε νέο-σκλάβο των τραπεζιτών, πράγµα 
αντισυνταγµατικό και παράνοµο! Τα επιτόκια των καταναλωτικών και καρτών, να 
µειωθούν ως επιτόκια στεγαστικών. Καµία ρύθµιση µε υψηλότερο επιτόκιο του 
υπάρχοντος! 
Γ. Η διαβάθµιση των υπερχρεωµένων και υπερδανεισµένων σε κατηγορίες θα είναι 
προς όφελος του πολίτη, αλλά και θα σταθεί και εµπόδιο στη δηµιουργία µιας νέας 
γενιάς υπερδανεισµένων µελλοντικά. Αφού δούµε συνολικά όλες τις οφειλές του 
πολίτη µέσω Τειρεσία, να υπάρξει διακανονισµός ούτως ώστε να µην πληρώνει 
µηνιαίες δόσεις στο σύνολο των οφειλών του προς όλες τις τράπεζες, οι οποίες θα 
καταµερίζονται αναλογικά σε όλα τα δάνεια ή τράπεζες που χρωστάει που δεν θα 
ξεπερνά το 1/3 των µηνιαίων αποδοχών του πολίτη.. 
∆. «Ρύθµιση δανείων» επιτρέπεται ανά έτος, ανάλογα την οικονοµική επιβάρυνση του 
πολίτη. Επιτρέπεται µη καταβολή 3 δόσεων ανά έτος, λόγω οικονοµικής κρίσης (π.χ. 
Χριστούγεννα, Πάσχα, Αύγουστο, ως εξισορρόπηση από την κατάργηση του 13ου και 
14ου µισθού). 
Ο νόµος της κ. Κατσέλη, στην πραγµατικότητα προορίζεται να λύσει τα προβλήµατα 
ελάχιστων συµπολιτών µας: όσων πραγµατικά βαρύνονται µε τεράστια ληξιπρόθεσµα 
χρέη, που δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν µε οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση εντός των 
συνηθισµένων ορίων της τραπεζικής πρακτικής. Ακόµη και γι’ αυτούς, όµως, η 
διαδικασία που οδηγεί στην πολυπόθητη διαγραφή ενός µέρους του χρέους είναι 
ιδιαίτερα επίπονη, αφού θα πρέπει να χάσουν την περιουσία τους (προστατεύεται 
µόνο η κύρια κατοικία) και να αποπληρώσουν ένα µικρό ή 
µεγαλύτερο µέρος του χρέους τους. Χονδρικά, η πτώχευση ιδιώτη µε τις διαδικασίες 
που προβλέπει ο νόµος δεν προσφέρεται παρά µόνο για ακραίες περιπτώσεις 
ανθρώπων που πραγµατικά δεν έχουν… στον ήλιο µοίρα. ∆εν συµπεριλαµβάνονται σε 
αυτόν τα 10 εκατοµµύρια υπερχρεωµένων πολιτών! 
Ε. Θετικός o Νόµος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/03.08.2010) "ρύθµιση των οφειλών 
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις", αλλά µερικές σηµαντικές 
βελτιώσεις, τροποποιήσεις της ασάφειας και χρονοβόρας διαδικασίας µπορεί να 
γίνουν, προς όφελος του Πολίτη!. Η διαδικασία ρύθµισης των οφειλών διακρίνεται σε 
4 φάσεις: 
Α’ φάση, Εξωδικαστικός συµβιβασµός. 
Β’ Φάση, Αίτηση στο Ειρηνοδικείο. 
Γ’ Φάση, Προσπάθεια συµβιβασµού ενώπιον του Ειρηνοδικείου. 
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∆’ Φάση, ∆ικαστική ρύθµιση των οφειλών σε περίπτωση που αποτύχει ο δικαστικός 
συµβιβασµός 
  Με την Νέα Σεισάχθεια θα επικεντρωθούµε στον «εξωδικαστικό συµβιβασµό», που 
θα είναι αυτόµατος και θα έχει κανόνες συγκεκριµένους και όχι ως τώρα γενικούς, 
χρονοβόρους και αφηρηµένους. Αυτό θα είναι και προς όφελος των πολιτών, αλλά 
και των τραπεζιτών Με αυτές τις απλές διατάξεις θα επωφεληθούν δέκα εκατοµµύρια 
πολίτες και δεν θα καταφύγουν στη πολυδαίδαλη, µακροχρόνια και αµφίβολη 
«δικαστική ρύθµιση» του νόµου «υπερχρεωµένων νοικοκυριών! 
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  ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑΣ: 

Υπάρχουν και άλλες µάστιγες στην σηµερινή κοινωνία από τις οποίες πρέπει να 
υπάρξει απεξάρτηση, απόσειση του άχθους δηαδή σεισάχθεια! 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ: 

  Ο καταναλωτισµός είναι όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει την τάση της 
εξίσωσης της προσωπικής ευτυχίας µε την απόκτηση υλικών αγαθών και την 
κατανάλωση. Συχνά συνδέεται µε την κριτική έναντι στη κατανάλωση, την οποία 
εξέφρασαν πρώτοι οι Καρλ Μαρξ και Θόρνσταϊν Βέµπλεν. Χρονολογείται από τους 
πρώτους ανθρώπινους πολιτισµούς. 
Στα οικονοµικά, ο καταναλωτισµός µπορεί επίσης να αναφέρεται στις οικονοµικές 
πολιτικές που δίνουν έµφαση στην κατανάλωση και την πεποίθηση ότι η ελεύθερη 
επιλογή των καταναλωτών πρέπει να υπαγορεύει την οικονοµική δοµή µιας 
κοινωνίας.Σε κριτικό πλαίσιο, ο καταναλωτισµός αναφέρεται στην τάση των 
ανθρώπων να ταυτίζονται έντονα µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
καταναλώνουν, ιδίως µε προϊόντα που είναι γνωστές µάρκες και εµφανή σύµβολα 
κοινωνικού στάτους, π.χ. ένα ακριβό αυτοκίνητο, ακριβά κοσµήµατα. Μια κοινωνία 
όπου έχει διεισδύσει καλά ο καταναλωτισµός ονοµάζεται καταναλωτική κοινωνία. Οι 
παρορµητικοί αγοραστές που δεν µπορούν να αντισταθούν στο ξόδεµα χρηµάτων 
είναι ωνιοµανείς. 
Επικριτές του καταναλωτισµού υποστηρίζουν ότι οι πολλές πολυτέλειες και τα 
αχρείαστα καταναλωτικά αγαθά είναι κοινωνικά σύµβολα που επιτρέπουν στους 
ανθρώπους να αναγνωρίζουν άτοµα παρόµοιας νοοτροπίας µέσω της κατανάλωσης 
και επίδειξης σχετικών προϊόντων. Μερικοί πιστεύουν ότι οι σχέσεις µε ένα προϊόν ή 
µια µάρκα είναι υποκατάστατα των υγιών ανθρώπινων σχέσεων που απουσιάζουν 
από τη δυσλειτουργική σύγχρονη κοινωνία και ότι µαζί µε τον ίδιο τον 
καταναλωτισµό αποτελούν µέρος της γενικής διαδικασίας κοινωνικού ελέγχου και 
πολιτισµικής ηγεµονίας στη σύγχρονη κοινωνία. 
Η φιλοσοφία του "ξεπερνώντας τον καταναλωτισµό" επικεντρώνεται στην ενεργό 
αντίσταση στον καταναλωτισµό. Χρησιµοποιείται από πολλά πανεπιστήµια ως όρος 
για ύλη του µαθήµατος και ως εισαγωγή στη µελέτη της εµπορικής εκµετάλλευσης 
(marketing) µε µία µη παραδοσιακή προσέγγιση. Ο κωµικός Μπιλ Χικς και ο 
σκηνοθέτης Πιερ Πάολο Παζολίνι ήταν µεγάλοι πολέµιοι του καταναλωτισµού. 
Ένας άλλος επικριτικός όρος είναι η θρησκεία του καταναλωτισµού, ο οποίος µπορεί 
να υποδηλώνει ότι ο καταναλωτισµός βασίζεται σε µια παράλογη πεποίθηση και όχι 
στη λογική, ή να φέρνει τον συνειρµό της θρησκευτικής έννοιας της ειδωλολατρίας. 
Σηµαντική συνεισφορά στην κριτική ενάντια στον καταναλωτισµό έχει κάνει ο Γάλλος 
φιλόσοφος Μπερνάρ Στιγκλέ, αλλά πολύ µικρό µέρος του έργου του έχει 
µεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Ο Στιγκλέ υποστηρίζει ότι ο καπιταλισµός σήµερα 
κυβερνάται όχι από την παραγωγή, αλλά από την κατανάλωση, και ότι οι 
διαφηµιστικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της καταναλωτικής 
συµπεριφοράς οδηγούν στην καταστροφή της ψυχικής και συλλογικής ατοµοποίησης. 
Η εκτροπή της σεξουαλικής ενέργειας προς την κατανάλωση καταναλωτικών αγαθών, 
υποστηρίζει, έχει ως αποτέλεσµα τον εθιστικό κύκλο της κατανάλωσης, ο οποίος 
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οδηγεί σε υπερκατανάλωση, την εξάντληση του πόθου, και την κυριαρχία της 
συµβολικής µιζέριας. Ταυτόχρονα. όµως, δεν πιστεύει ότι η απλή αντιπαράθεση µε 
τον καπιταλισµό αποτελεί βιώσιµη στρατηγική. 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: 

  Μια µάστιγα που καθηµερινά µαζεύει κοντά της όλο και περισσότερα άτοµα και 
ειδικότερα νέους. Γιατί προσφέρει µια αίσθηση νιρβάνας, µια προσωρινή φαινοµενική 
ευτυχία, ψεύτικη ουσιαστικά που απέχει από την πραγµατικότητα. Τα ναρκωτικά 
καταστρέφουν τα κύτταρα του εγκεφάλου και ο αριθµός εκείνων που κάνουν χρήση 
τους αυξάνεται καθηµερινά. 
Το πρόβληµα των ναρκωτικών παραµένει κεντρικό σηµείο αναφοράς της 
εγκληµατικής δραστηριότητας στην χώρα µας ακόµα και σήµερα. Τελευταίες έρευνες 
του τµήµατος δίωξης ναρκωτικών της Ελληνικής Αστυνοµίας δείχνουν ότι µειώνεται 
συνεχώς η ηλικία έναρξης της χρήσης. Η µάστιγα αυτή δεν γνωρίζει ηλικίες. Πλέον 
αγόρια και κορίτσια δοκιµάζουν τις ναρκωτικές ουσίες σε ηλικία µικρότερη των 14 
ετών! Ο “λευκός θάνατος” ή αλλιώς “ηρωίνη” σπέρνει θανάτους. Αν κοιτάξουµε το 
θέµα των ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δούµε ότι η Ελλάδα κατέχει την 
πρώτη θέση στην Ευρώπη σε αριθµό χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών! ∆υστυχώς 
η χρήση των ναρκωτικών έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις στην ελληνική επαρχία σε 
σηµείο όπου από το 1993 έως σήµερα οι θάνατοι έχουν τετραπλασιαστεί σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη και έχουν εξαπλασιαστεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Τα κύρια αίτια που ωθούν τους νέους στα ναρκωτικά είναι η χαµηλή αυτοπεποίθησή 
τους, η άσχηµη ψυχολογία τους, η εγκατάλειψή τους και η αδιαφορία που πιθανόν να 
εισπράττουν από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Επιπλέον κάποιος µπορεί να αρχίσει 
να παίρνει ναρκωτικά εξαιτίας του άγχους, της πλήξης, της µοναξιάς, των κακών 
συναναστροφών και της περιέργειάς του για κάτι καινούργιο. Είναι οδυνηρό να 
βλέπεις νέους να υποτάσσονται στα ναρκωτικά και να εθίζονται. Αυτός ο εθισµός 
τους οδηγεί πολλές φορές σε ακραίους τρόπους συµπεριφοράς. Το κράτος όµως δεν 
είναι αµέτοχο απέναντι στην καταπολέµηση αυτής της µάστιγας. Υπάρχουν κάποιοι 
ειδικοί οργανισµοί όπως ο ΟΚΑΝΑ που βοηθούν στην απεξάρτηση των ατόµων και 
την οµαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.  

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ: 

  Ο αλκοολισµός αποτελεί αναµφίβολα ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που 
απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες σε παγκόσµιο επίπεδο. Ως αλκοολισµό ορίζουµε 
την επιτακτική επιθυµία ενός ατόµου να καταναλώσει αλκοόλ, την αδυναµία του να 
σταµατήσει αφού ξεκινήσει, την ανάγκη κατανάλωσης σταθερά αυξανόµενων 
ποσοτήτων και την εµφάνιση συµπτωµάτων στέρησης όπως ναυτία, εφίδρωση, 
τρόµο, όταν σταµατήσει να πίνει.Σύµφωνα µε πρόσφατα επιδηµιολογικά δεδοµένα, 
5-10% του πληθυσµού στις ευρωπαϊκές χώρες κάνει κατάχρηση αλκοόλ. Το 
πρόβληµα παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις στις ΗΠΑ όπου οι αλκοολικοί υπερβαίνουν 
τα 15 εκατοµµύρια ενώ η κίρρωση του ήπατος αποτελεί την 4η αιτία θανάτου στις 
ηλικίες από 25-65 έτη.Οι αλκοολικοί τείνουν να υποβαθµίζουν ή να αποκρύπτουν το 
πρόβληµά τους µε αποτέλεσµα η διάγνωση να είναι δυσχερής και να καθυστερεί. 
Ακόµα και άτοµα του στενού περιβάλλοντός τους αδυνατούν συχνά να αντιληφθούν 
τι συµβαίνει.Σοβαρότερες συνέπειες του αλκοολισµού είναι η αντικοινωνικότητα, η 
κακή απόδοση στην εργασία, η επιθετικότητα και η κατάθλιψη. 

ΤΖΟΓΟΣ: 
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Ο τζόγος αποτελεί µια εξαρτητική συµπεριφορά χαρακτηριζόµενη από τη απώλεια 
αυτοελέγχου και τη βαθµιαία οικονοµική ηθική και συναισθηµατική κατάπτωση του 
ασθενούς. Στα πλαίσια της εξάρτησης αυτής ο ασθενής αναπτύσσει ανεκτικότητα, 
δηλαδή θέλει να παίζει όλο και περισσότερο, συχνά χάνοντας την έννοια του χρόνου 
και παρουσιάζει συχνές συναισθηµατικές µεταπτώσεις (ευφορία-δυσφορία). Το ψέµα, 
η ευστροφία και η κρυψίνοια αποτελούν απαραίτητα ελαττώµατα όσο και αρετές του 
παθολογικού τζογαδόρου καθώς χωρίς αυτά δεν θα µπορούσε να συνεχίσει την 
αποκλειστική του αυτή σχέση µε τα τυχερά παιχνίδια.Τα τυχερά παιχνίδια 
διακρίνονται σε α) παιχνίδια τύχης στα οποία ο παίχτης δεν ασκεί κανενός είδους 
έλεγχο (ρουλέτα, φρουτάκια, Κίνο, κ.α.) και β) στα παιχνίδια όπου απαιτείται ένας 
βαθµός δεξιότητας και γνώσης από τον παίχτη(αθλητικά στοιχήµατα, ιπποδροµίες, 
πόκερ κ.α.). 
Χαρακτηριστικό σύµπτωµα στην ασθένεια του παθολογικού τζόγου είναι η 
συντήρηση µύθων, λανθασµένων παραδοχών, αυταπατών και της ψευδαίσθησης 
ελέγχου γύρω από τις συνθήκες και την τελετουργία του παιχνιδιού. Οι περισσότεροι 
ασθενείς θεωρούν ότι βρίσκονται κοντά στην ανακάλυψη ενός αλάθητου, σίγουρου 
συστήµατος που θα τους επιτρέψει να ρεφάρουν ακόµα και αν  βρίσκονται να χάνουν 
µεγάλα ποσά για µεγάλο χρονικό διάστηµα.  Τείνουν να υπερεκτιµούν τα κέρδη τους 
ενώ ξεχνούν είτε υποτιµούν τα ποσά που έχουν χάσει και υιοθετούν µια 
διαστρεβλωµένη εικόνα των γεγονότων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 
πεποίθηση ενός παθολογικού παίχτη που θεωρεί ότι «σχεδόν κέρδισε» ποντάροντας 
π.χ. στο 13 όταν βγήκε στη ρουλέτα το 14.Ο παθολογικός τζόγος αποτελεί 
σοβαρότατη ψυχιατρική ασθένεια  µε συχνά άσχηµη έκβαση για τον ασθενή τόσο 
επειδή ο ίδιος αρνείται συνήθως να αναζητήσει θεραπεία όσο και λόγω της 
εγκατάλειψης αυτού από τους οικείους του λόγω του στιγµατισµού, της οικονοµικής 
και ηθικής εξάντλησης όπου οδηγούνται οι τελευταίοι. Η µοναξιά και κοινωνική 
αποµόνωση είναι χαρακτηριστικά στάδια της πορείας της ασθένειας του 
«παθολογικού τζόγου».  

  Η θεραπεία του παθολογικού τζόγου συνίσταται στο να βοηθήσει τον  ασθενή να 
ξεπεράσει τις παράλογες σκέψεις που έχει αναπτύξει, σχετικά µε τον έλεγχο τυχαίων 
γεγονότων όπως ο τζόγος καθώς και στην αντιµετώπιση των διαφόρων ψυχιατρικών 
και νευρολογικών συµπτωµάτων που παρουσιάζονται συνήθως λόγω της εξαρτητικής 
διαδικασίας. Η απότοµη διακοπή του τζόγου παρουσιάζει συχνά σύνδροµο στέρησης 
ανάλογου του αλκοόλ και των ουσιών (πόνους στο στοµάχι, ναυτίες, ιλίγγους, 
διαταραχές διατροφής και ύπνου, άγχος, δυσφορία) και µπορεί να προκαλέσει και 
νευρολογικές διαταραχές (επιληψία) καθώς και  διάφορες ψυχιατρικές παθήσεις. 

Κύριος στόχος της θεραπευτικής διαδικασίας του ασθενή είναι η κινητοποίηση αυτού 
προς την κατεύθυνση της βαθµιαίας διακοπής του τζόγου και η αναζήτηση τεχνικών 
για την µακροχρόνια αποχή αυτού από τα τυχερά παιχνίδια.  
 
 

 

ΤΣΙΓΑΡΟ: 
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Άλλη µια µάστιγα της εποχής µας είναι το κάπνισµα. Επειδή η εξάρτηση από τη 
νικοτίνη θεωρείται ένας νευροβιολογικός εθισµός και έχει ταξινοµηθεί επίσηµα ως 
ασθένεια από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, ο καπνιστής για να µπει στη 
διαδικασία διακοπής του καπνίσµατος πρέπει να βρίσκεται σε ψυχολογική κατάσταση 
που να επιτρέπει κάτι τέτοιο, λένε οι ειδικοί. 
Επιπλέον, πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει τις ολέθριες συνέπειες του καπνίσµατος, 
παθητικού και µη, επισηµαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 
καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ηµήτρης Κρεµαστινός, τονίζοντας: 
«Στη χώρα µας περίπου 20.000 καπνιστές πεθαίνουν κάθε χρόνο από νοσήµατα που 
έχουν σχέση µε το κάπνισµα, άλλοι 1.000 πεθαίνουν από το παθητικό κάπνισµα, ενώ 
τουλάχιστον 1.000 συµπατριώτες µας σε ετήσια βάση παθαίνουν έµφραγµα του 
µυοκαρδίου εξαιτίας του καπνίσµατος! 
Και εάν όλα αυτά δεν φτάνουν για να πείσουν και τους πλέον αισιόδοξους για τις 
βλαβερές συνέπειες του τσιγάρου, η διαπίστωση των ειδικών ότι οι καπνιστές ζουν 
13-14 χρόνια λιγότερα από τους µη καπνιστές, τα λέει όλα». 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας οι µαθητές που συµµετείχαν ενεργά για 
την ολοκλήρωση της απέκτησαν ιδέες και απόψεις που τους βοηθούν να 
κρίνουν καλύτερα τον κόσµο που ζουν. Με βάση τέτοιου είδους ιστορικά 
γεγονότα που έχουν µείνει αθάνατα- στη συγκεκριµένη περίπτωση η 
σεισάχθεια του Σόλωνα-διαµορφώνεται ο χαρακτήρας µας. Εµείς οι µαθητές 
µέσω της γνώσης του παρελθόντος αποκτάµε γνώση που µας χρησιµεύει και 
σήµερα. Στην εποχή µας οι πιέσεις και οι εκµεταλλεύσεις γίνονται διαφορετικά 
και έχουν άλλες επιπτώσεις στους ανθρώπους και γενικότερα στην κοινωνία. 
Το θέµα της εργασίας µας, λοιπόν µας βοήθησε στο να γίνουµε πιο υπεύθυνοι 
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πολίτες. Επίσης καταλάβαµε καλύτερα τη λειτουργία της δηµοκρατίας στο 
παρελθόν αλλά και τα προβλήµατα σήµερα. 

2. Ανάπτυξη αρµονικής συνεργασίας µεταξύ µας πράγµα που θα µας βοηθήσει 
και στο µέλλον. 

3. Θα ήταν πολύ χρήσιµο να υπάρχουν καλύτερες υποδοµές όπως σχολική 
βιβλιοθήκη και υπολογιστές για όλους τους µαθητές. 
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