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Πολιτική Φιλοσοφία

• Η πολιτική φιλοσοφία προβάλλει συχνά ιδανικά πρότυπα και μας 
καλεί να τα πραγματώσουμε, βασιζόμενη όχι στις υπάρχουσες 
μορφές πολιτικής οργάνωσης των ανθρωπίνων κοινωνιών αλλά 
στο ποιες θα έπρεπε να είναι αυτές οι μορφές πολιτικής 
οργάνωσης. Τις περισσότερες φορές τα πρότυπα αυτά ξεπερνούν 
κατά πολύ τις ανθρώπινες δυνατότητες και η προσέγγιση τους 
μοιάζει ανέφικτη. Έτσι δημιουργούνται ουτοπίες, δηλαδή ιδανικά 
πρότυπα πολιτείας, τα οποία περιγράφουν την επίτευξη της 
ανθρώπινης ευτυχίας σε ένα όραμα αρμονικής και δίκαιης 
συνύπαρξης των πολιτών. Η πολιτική φιλοσοφία βασιζόταν σε ένα 
νομικό καθεστώς, το οποίο επιτρέπει την παρέμβαση της 
κοινότητας, στην περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Συνέβαλλε δηλαδή στην δημιουργία μιας ουτοπικής 
κοινωνίας που παρόλα αυτά δεν έχει επιτευχθεί λόγω των 
διαφόρων καθεστώτων που υποστήριζαν διαφορετικές αρχές και 
ηθικές αξίες.



Σοσιαλισμός

• Δημοσιοποίηση εταιριών και κυριάρχηση 
συνεταιρισμών 

• Μετάβαση στην ουτοπία του κομμουνισμού

• Καταπολέμηση καπιταλισμού

• Εξαφάνιση κοινωνικών τάξεων

• Άμεση δημοκρατία



Κουμμουνισμός

Υποστηρίζει μια ουτοπία όπου :
• Δεν υφίστανται τάξεις
• Κατάργηση καπιταλισμού
• Ίδρυση συνεταιρισμών
• Τα μέσα παραγωγής αποτελούν κοινοτική 

ιδιοκτησία
• Κατακρίνουν καπιταλισμό για εκμετάλλευση 

εργαζομένων
• Το χρήμα δεν προσφέρει εξουσία
• Εξάλειψη φτώχειας



Φιλελευθερισμός

• Ατομική ελευθερία και ιδιοκτησία

• Ελεύθερο εμπόριο

• Ελάχιστη φορολόγηση

• Ατομικισμός

• Κατά του συντηρητισμού



Σοσιαλδημοκρατία

• Προοδευτική αναμόρφωση 
καπιταλισμού

• Κεντροαριστερά

• Μείωση ανισοτήτων του 
καπιταλισμού

Σοσιαλφιλελευθερισμός

• Ισορροπία 
ατομικής ελευθερίας και 
κοινωνικής δικαιοσύνης

• Ήπια φορολόγηση

• Κράτος υπεύθυνο για 
μόρφωση και υγειονομική 
περίθαλψη



Συντηρητισμός

• Επιφυλακτική αντιμετώπιση νέων θεσμών

• Σέβεται συνήθειες και παραδόσεις

• Μορφές

• Παλαιοσυντηρητισμός

• Πατερναλιστικός



Χριστιανοδημοκρατία

• Εφαρμογή χριστιανικών 
αρχών

• Συντηρητική

Προοδευτισμός

• Υποστηρίζει νέες αλλαγές 
στην πολιτική και στην 
κοινωνία

• Αντιπαραβάλλεται με 
συντηρητισμό



Καπιταλισμός

• Οικονομικό σύστημα όπου υπάρχει ιδιωτικοποίηση

• Γίνονται επενδύσεις

• Στόχος συσσώρευση κέρδους

• Παγκοσμιοποίηση

• Μεσαία τάξη : εργάζεται επ’ αμοιβή

• Άρχουσα τάξη : κατέχει τα μέσα παραγωγής

• Κριτική ότι εκμεταλλεύεται τους εργάτες

• Υποστηρίζουν ότι μέσω του ανταγωνισμού 
επιτυγχάνεται καινοτομία

• Ισορροπία αγοράς και ζήτησης



Εθνικισμός

• Προωθεί συμφέροντα ενός έθνους έναντι των 
άλλων

• Διατήρηση ενιαίας ταυτότητας

• Διαφορετικά έθνη συνεπάγεται διαφορετικοί 
άνθρωποι

• Υπερηφάνεια για εθνικά επιτεύγματα

• Ενισχύει συχνά ρατσισμό αν δεν αποτελεί ο 
ίδιος μορφή ρατσισμού



Μορφές:

• Φιλελεύθερος εθνικισμός

• Συντηρητικός εθνικισμός

• Επεκτατικός εθνικισμός

• Αντιαποικιοκρατικός εθνικισμός

• Αντιπροσωπευτική δημοκρατία

• Η εξουσία ασκείται από ομάδα ανθρώπων 
που εκλέγονται ως αντιπρόσωποι



Άμεση δημοκρατία

• Η εξουσία 
εδράζεται στην 
συνέλευση όλως
των πολιτών

Αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία
• Η εξουσία ασκείται 

από ομάδα 
ανθρώπων που 
εκλέγονται ως 
αντιπρόσωποι



Δεξιά

• Πολιτικές που προωθούν τον συντηρητισμό

• Παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός

• Οικονομικός φιλελευθερισμός

Ακροδεξιά

• Ακραίες εθνικιστικές ιδέες

• Ρατσισμός



Κεντροδεξιά

• Συνδυασμός 
συντηρητισμού και 
φιλελευθερισμού

• Συνδυασμός Δημοκρατικού 
σοσιαλισμού και 
Κοινωνικού 
φιλελευθερισμού

• Μεικτή αγορά

Κεντροαριστερά



Κέντρο

• Συνδυασμός κοινωνικού 
φιλελευθερισμού με 
κεντροδεξιά και 
κεντροαριστερά στοιχεία

• Απορρίπτει ενέργειες που 
θα στρέψουν την πολιτική 
είτε στην αριστερά είτε 
στην δεξιά

Αριστερά

• Κατά του καπιταλισμού

• Διανομή πλούτου στον λαό



Προσωπική Άποψη

• Πλέον οι νέοι καλούνται να ψηφίσουν από την ηλικία των 17 
ετών. Σαφώς και αποτελεί μία θετική εξέλιξη αν σκεφτεί 
κανείς ότι σε παλιότερες κοινωνίες ψήφιζαν μόνο άντρες 
συνήθως άνω των 30 ετών. Όμως η νεολαία θεωρώ 
περισσότερο από όλους χρειάζεται να ψηφίζει διότι 
αποτελούν το μέλλον μίας κοινωνίας και ωφείλουν να 
παίρνουν αποφάσεις για αυτό. Όμως δεν αποτελεί κανόνα 
ότι έχουν όλοι την απαραίτητη ωριμότητα και κριτική 
ικανότητα να αφομοιώσουν κάποια από τις ήδη υπάρχουσες 
απόψεις περί πολιτικού και οικονομικού τομέα. Ένα 
σημαντικό ποσοστό των νέων δεν γνωρίζει ούτε τα 
υπάρχουσα πολιτικά ρεύματα. Επίσης είναι πολύ σύνθετο να 
ενημερωθούν για αυτά ορθά διότι η πλήρης 
αντικειμενικότητα σε αυτά τα αμφιλεγόμενα θέματα 
αντικρουώμενων πολιτκών απόψεων είναι αδύνατη.



• Παρόλο που κάθε κόμμα υποστηρίζει μία 
ιδεολογία σχεδόν ποτέ δεν την τηρεί. Δυστυχώς 
το ατομικό συμφέρον ,και πόσο μάλλον αν 
συμπίπτει με το χρηματικό , υπερβαίνει του 
συλλογικού. Ακόμα και στα πιο δημοκρατικά 
κόμματα συχνά γίνεται κατάχρηση της εξουσίας.  
Επίσης συχνά οι πολιτικοί δεν υπακούουν στην 
αξιοκρατία και στην ηθική και “βολεύουν” 
γνωστούς τους ή υποστηρικτές τους ώστε να 
κερδίσουν ψήφους.



Προσωπική Ταυτότητα

Χαρακτηριστικά:

• Στάση

• Ικανότητες

• Χαρακτήρα

• Ιδιοσυγκρασία

• Δυνάμεις και αδυναμίες

Κοινωνική Ταυτότητα

• Το άτομο ανήκει σε 
κοινωνικές ομάδες

• Αναλαμβάνει μία σειρά από 
χαρακτηριστικά ή ιδιότητες 
αυτής της κοινότητας

• Ορίζει την έννοια του για 
τον εαυτό του και τη θέση 
του στη κοινωνία



Ρατσισμός

• Οι άνθρωποι δεν είναι όλοι 
ίσοι μεταξύ τους

• Διαχωρίζονται σε ανώτερους 
και κατώτερους

Διακρινόμενοι από:

• Χρώμα δέρματος

• Εθνικότητα

• Θρησκεία

• Φύλο

• Σεξουαλικό προσανατολισμό

Κοινωνικός Αποκλεισμός

• Φαινόμενο με χαρακτήρα 
σύνθετο και συλλογικό

• Φανερώνει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της 
κοινωνίας



Σεξισμός

• Προκατάληψη ή διάκριση για το φύλο ενός 
ατόμου

• Συνδέεται άμεσα με τα στερεότυπα και τους 
ρόλους των φύλων

• Μπορεί να οδηγηθεί σε σεξουαλική 
παρενόχληση, βιασμό και άλλες μορφές βίας



Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη:

• Φύλο

• Ηλικία

• Εθνική καταγωγή

• Νοοτροπία

• Παραδόσεις

• Θρησκευτικές πεποιθήσεις

• Διαφορετική κουλτούρα

















Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!




