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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ευρύτερο θέμα της ερευνητικής εργασίας 
είναι η έννοια της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.  

Η ομάδα μας πρόκειται να ασχοληθεί με τα 
προβλήματα και τα κακώς κείμενα του 
παραπάνω πολιτεύματος. 

Το θέμα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ είναι επίκαιρο 
και σημαντικό και το πόσο δημοκρατικοί 
είναι οι θεσμοί επηρεάζει άμεσα η ζωή 
μας. 



ΟΡΙΣΜΟΣ 

 Δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο κατά 

το οποίο ο λαός, ή πιο συγκεκριμένα η 

πλειοψηφία των πολιτών μιας κοινωνίας, 

κυβερνά είτε άμεσα, όπως περίπου 

συνέβαινε σε αρκετές πόλεις κράτη στην 

Αρχαία Ελλάδα, είτε έμμεσα με αιρετούς 

αντιπροσώπους, κάτι που κατά κάποιο 

τρόπο συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και 

στις περισσότερες χώρες του κόσμου.  



Ποιες είναι οι προϋποθέσεις; 

 Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη , βασική  προϋπόθεση του 
δημοκρατικού πολιτεύματος είναι η ελευθερία. Κι η 
ελευθερία έχει χαρακτηριστικό γνώρισμα τη δυνατότητα 
των πολιτών άλλοτε να κυβερνούν κι άλλοτε να 
κυβερνιούνται. . Επιπλέον, είναι κοινό χαρακτηριστικό 
των δημοκρατικών πολιτευμάτων το άκουσμα της 
άποψης της μειοψηφίας  Επομένως στα δημοκρατικά 
πολιτεύματα συμβαίνει να έχουν οι φτωχοί μεγαλύτερη 
πολιτική δύναμη από τους πλούσιους, αφού είναι 
περισσότεροι στον αριθμό κι οι αποφάσεις της 
πλειοψηφίας των πολιτών έχουν κύρος.  



ΒΑΣΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ  

 1.Να μην διώκεται κανένας, δικός μας ή ξένος, φίλος ή εχθρός, για 
τα φρονήματά του ή τις πεποιθήσεις του, ακόμα και όταν είναι 
αντίθετες στον δημοκρατικό κανόνα, από τον οποίο πηγάζει η 
ελευθερία τους.  

 2.Nα διώκεται μόνο για συγκεκριμένες πράξεις, που αντιβαίνουν στο 
Σύνταγμα και τους νόμους.  

 3.Nα έχουν οι πολίτες το δικαίωμα να διαδίδουν τα φρονήματά τους 
με όλα τα μέσα του λόγου και της πολιτικής, ατομικά ή συλλογικά, 
μόνοι τους ή σχηματίζοντας ενώσεις και οργανώσεις.  

 4.Οι  πολίτες έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν ή να άγονται στον 
φυσικό τους δικαστή και εκεί να διεκδικούν το δίκιο τους. 

 5.Να έχουν το ισότιμο δικαίωμα να επιδιώκουν την προκοπή τους, 
την ικανοποίηση των φιλοδοξιών τους, την ευημερία τους, ακόμη και 
τον πλουτισμό με νόμιμες και αναγνωρισμένες από το κοινωνικό 
σύνολο δραστηριότητες τους. 



 Το Σύνταγμα, εκτός από δικαιώματα, καθιερώνει και υποχρεώσεις 
των πολιτών, όπως: 

 Ο σεβασμός του Συντάγματος και η τήρηση των νόμων. Ο 
σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό 
και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν 
θεμελιώδη υποχρέωση όλων των 
Ελλήνων. 

 Η υποχρέωση κοινωνικής ευθύνης και εθνικής αλληλεγγύης, 
όπως η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ή επείγουσας κοινωνικής 
ανάγκης, πυρκαγιών, σεισμών κτλ 

 Η φορολογική υποχρέωση, δηλ. η υποχρέωση όλων των ελλήνων 
πολιτών να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη, χωρίς διακρίσεις, 
ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα. 

 Η στρατολογική υποχρέωση. Κάθε Έλληνας είναι υποχρεωμένος 
να συμβάλλει στην άμυνα της πατρίδας του, όπως ορίζουν οι νόμοι. 

 Η υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν 
μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα. 



ΤΡΟΠΟΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 Η κατευθυνόμενη δράση των ΜΜΕ και η παρεμπόδιση 

του έργου τους, επιφέρουν ανεπανόρθωτο πλήγμα στα 
θεμέλια της δημοκρατίας. Πράγματι, τα ΜΜΕ 
παραπληροφορούν, υποβαθμίζουν τα σημαντικά 
γεγονότα στη συνείδηση του πολίτη και δεν αναλύουν σε 
βάθος τα πολιτικά δρώμενα, ώστε ο δέκτης να 
κατανοήσει το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, αλλά 
αντίθετα επιδίδονται στον άγονο εντυπωσιασμό, στην 
κινδυνολογία και στην προπαγάνδα. Έτσι, ο νους των 
δεκτών συσκοτίζεται και οι πολίτες οδηγούνται στον 
αποπροσανατολισμό και τη χειραγώγηση, περιμένοντας 
πάντα να εμφανιστεί κάποιος τεχνητός Μεσσίας για να 
τους σώσει.  



Επίσης, πέρα από την αποσιώπηση ή τη διαστρέβλωση 
των όσων μεταδίδονται προς όφελος των 
οικονομικοπολιτικών κέντρων, τα ΜΜΕ αποσιωπούν 
τεχνηέντως τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την πολιτική 
ζωή και προσπαθούν να καλύψουν τυχόν λάθη και 
ατασθαλίες των κυβερνήσεων , οδηγώντας το λαό στην 
άγνοια και τη στασιμότητα. Επιπλέον, προωθούν τον 
καταναλωτισμό, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται τα 
ενδιαφέροντα των πολιτών σε ήσσονος σημασίας 
ζητήματα. Ο μεγάλος όγκος των πληροφοριών που 
μεταδίδουν, σε συνδυασμό με την ταχύτητα μετάδοσης 
των πληροφοριών, συνεπάγεται την αδυναμία του 
ατόμου να τις αξιολογήσει. Έτσι, οι δέκτες αποδέχονται 
κάποιες από τις προβαλλόμενες θέσεις άκριτα, ατροφεί η 
κριτική ικανότητά τους και καταπνίγεται ο δημοκρατικός 
διάλογος.  



 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ 
 Κατά το Συνταγματικό Δίκαιο, Κυβέρνηση ονομάζεται το 

ανώτατο "συλλογικό" όργανο το οποίο ασκεί Δημόσια 
διοίκηση σ΄ ένα κράτος. Είναι το έτερο των κυρίων 
οργάνων, (μετά τον Ανώτατο Άρχοντα), δια των οποίων 
ασκείται η εκτελεστική εξουσία. Οι υποχρεώσεις και τα 
καθήκοντα αυτού του οργάνου απορρέουν από τον 
θεμελιώδη και προσδιοριστικό Νόμο του πολιτεύματος 
της Πολιτείας, που είναι θεωρητικά το Σύνταγμα, όπως 
αυτό διαμορφώνεται και ισχύει ανάλογα. Κάθε χώρα έχει 
δικό της τύπο ανώτατης μορφής συλλογικής διοίκησης η 
οποίο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες του λαού της.  



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας η 

ομάδα μας ασχολήθηκε με την έννοια της δημοκρατίας 

και τα κακώς κείμενα του παρακάτω πολιτεύματος. 

Πραγματοποιήσαμε έρευνα σχετικά με τις προϋποθέσεις 

της δημοκρατίας και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι 

αυτές είναι : α) η ελευθερία και β) η ισότητα . Συνεπώς 

συμπεραίνουμε πως η δημοκρατία είναι αναμφισβήτητα 

το ιδανικότερο πολίτευμα αρκεί να εφαρμόζονται πιστά 

και να μην αλλοιώνονται σε καμία περίπτωση οι 

θεμελιώδεις αρχές και λειτουργίες της .  


