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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. 
Τα ερωτήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι τα εξής : 

 
1) Πώς ορίζεται η δημοκρατία; 

2) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις; 
3) Ποιοι είναι οι βασικοί θεσμοί της; 

4) Ποιες είναι οι τρεις λειτουργίες του δημοκρατικού 

πολιτεύματος; 
5) Τι βλάπτει σοβαρά την δημοκρατία από την πλευρά 

των πολιτών/πολιτικών/ΜΜΕ; 
Η μεθοδολογία που ακολούθησε η ομάδα μας η αξιοποίηση 

πηγών τόσο από το διαδίκτυο όσο και από διάφορες φωτοτυπίες και 
βιβλία. 
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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. Με λίγα 
λόγια είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό. 

Συνεπώς κεντρικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η λήψη 
αποφάσεων με ψηφοφορία: των πολιτών, στην άμεση 

δημοκρατία, ή κάποιων αντιπροσώπων τους, στην 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η ετυμολογία της λέξεως αυτής 

βρίσκεται στα συνθετικά «δήμος» (το σύνολο ή η συνέλευση των 

ανθρώπων που έχουν πολιτικά δικαιώματα) και «κράτος» 
(δύναμη, εξουσία, κυριαρχία).  

 

 

 

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

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.  Πραγματικά, το 

δημοκρατικό δίκαιο έχει ως χαρακτηριστικό του το να υπάρχει 
ισότητα που στηρίζεται στον αριθμό και όχι στην αξία των 

πολιτών, και έτσι, αφού αυτό είναι το δημοκρατικό δίκαιο, το 
πλήθος των πολιτών κυριαρχεί στην πολιτική ζωή. Σκοπός της 

δημοκρατίας είναι η υπακοή στην πλειοψηφία αυτό επιτάσσει το 
δημοκρατικό δίκαιο. Γιατί, υποστηρίζεται, κάθε πολίτης πρέπει να 

έχει ίσα δικαιώματα. 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. Μια απόδειξη λοιπόν 

της ελευθερίας είναι αυτή, κι αυτή, τη δύναμη της πλειοψηφίας, 
τη θεωρούν όλοι οι δημοκρατικοί βασικό χαρακτηριστικό του 

δημοκρατικού πολιτεύματος. Άλλο, επίσης βασικό, χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της ελευθερίας είναι να ρυθμίζει ο καθένας τη ζωή του 
όπως αυτός θέλει...Αυτός είναι ο δεύτερος σκοπός της 
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δημοκρατίας κι από αυτόν πηγάζει η άποψη να μη ζουν οι πολίτες 

κάτω από κάποια πολιτική αρχή, και προ πάντων κάτω από την 
εξουσία ενός ανθρώπου. Διαφορετικά, αν αυτό δεν είναι δυνατό, 

να άρχονται και να άρχουν περιοδικά. Έτσι με την περιοδική 
ανάληψη της πολιτικής εξουσίας από όλους τους πολίτες, 

εξασφαλίζεται η ελευθερία, που έχει ως χαρακτηριστικό στοιχείο 
την ισότητα των πολιτών. 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ  

 

Σε πρώτη μοίρα έρχονται οι ατομικές ελευθερίες και τα 

ατομικά δικαιώματα, αυτά που πλέον θεωρούνται συνυφασμένα 

με τη βιολογική ύπαρξη του ανθρώπου και με την έννοια του 
σύγχρονου πολίτη: 

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 
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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 
 

Σπανίως οι αποφάσεις που παίρνουν οι κυβερνήσεις 
αντανακλούν στην πραγματική πλειοψηφία, και αυτό προκαλέι 

αλλοίωση της δημοκρατίας. Αυτό προκαλεί έντονες διαμαρτυρίες και 
γενικώς θίγεται το δημορατικό πολίτευμα. Από την άλλη, τα ΜΜΕ 

αναλύουν και προβλέπουν για τα συμβαίνοντα στην πολιτική. 

Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι τα ΜΜΕ αποτελούν άτυπα την τέταρτη 
εξουσία, η οποία ελέγχει τις άλλες τρεις, δηλαδή τη νομοθετική, την 

εκτελεστική και τη δικαστική, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο και 
προάγοντας τη δημοκρατία και τη διαφάνεια. Ωστόσο, τα 

συμφέροντα των ισχυρών κέντρων εξουσίας που ελέγχουν τα ΜΜΕ 
και οι προσπάθειες που γίνονται για γιγάντωσή τους τα τελευταία 

χρόνια, αποτελούν τροχοπέδη στο έργο τους, γεγονός που έχει ως 
απόρροια την υπονόμευση της δημοκρατίας. 

Συγκεκριμένα, 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 
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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. 

Τέλος, η παγκοσμιοποίηση των φορέων πληροφόρησης, 
συμβάλλει στην υπονόμευση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό 

συμβαίνει, διότι τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για 

γιγάντωσή τους, κυρίως μέσα από μεγάλες συγχωνεύσεις, 
προκειμένου να επεκταθούν, να παγιώσουν τη δύναμή τους υπό τη 

σκέπη ενός ισχυρού ομίλου. Παρατηρείται επίσης και το φαινόμενο 
πολλά ΜΜΕ να βρίσκονται στην κατοχή πολιτικών προσώπων, όπως 

λόγου χάρη στην Ιταλία, με τον Μπερλουσκόνι. Εύλογα, λοιπόν, 
καθίσταται αντιληπτό, ότι μέσα από αυτόν τον μονοπωλιακό έλεγχο 

της παρεχόμενης πληροφόρησης, καταργείται η πολυφωνία προς 
όφελος λίγων και ισχυρών, καθώς και εμποδίζεται το άτομο να 

οδηγηθεί στην αλήθεια, με αποτέλεσμα την υπονόμευση της 
δημοκρατίας. 

Συμπερασματικά, ο ρόλος των ΜΜΕ μπορεί να είναι 
εποικοδομητικός για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας, μόνο 

όταν αυτά δεν ελέγχονται από ισχυρά κέντρα εξουσίας που έχουν 
πολιτικοοικονομικά διαπλεκόμενα συμφέροντα. Ειδάλλως, 

υπονομεύεται το πολίτευμα και οι αρχές του, μιας και τα άτομα 
ενημερώνονται επιδερμικά για ό, τι συμβαίνει στο κόσμο, δεν 

αναπτύσσεται ο διάλογος, με αποτέλεσμα να μην καλλιεργείται το 
πολιτικό τους αισθητήριο και έτσι επέρχεται σύγχυση και 

χειραγώγηση των «μαζών». 

 

 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 
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ανώτατης μορφής συλλογικής διοίκησης η οποίο θα πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του λαού της. 
Στα δημοκρατικά πολιτεύματα η κυβέρνηση αποτελεί το 

κεντρικό συλλογικό όργανο της εκτελεστικής εξουσίας. Η 
εκτελεστική εξουσία περιλαμβάνει τόσο την κεντρική κυβέρνηση όσο 

και τη δημόσια διοίκηση, που και αυτή μπορεί να είναι κεντρικές ή 
περιφερειακές υπηρεσίες στις οποίες περιλαμβάνονται υπουργεία, 

νομαρχίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και αυτόνομοι 
οργανισμοί που εποπτεύονται από τα "καθ΄ ύλην" αρμόδια 

υπουργεία. Γενικά όμως διαφέρουν αυτές κατά το ακολουθούμενο 
από τις διάφορες Πολιτείες σύστημα - οργάνωση της κρατικής 

διοίκησης, αφού για παράδειγμα σε ένα απολυταρχικό ή ολιγαρχικό, 
(δικτατορικό ή ολοκληρωτικό) καθεστώς η κυβέρνηση (ανώτατος 

άρχων με ειδικά συμβούλία) είναι δυνατόν να συγκεντρώνει και τις 
τρεις διακριτές εξουσίες. Η Κυβέρνηση απαρτίζεται από τον 

Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο. Η σύνθεση και η 

λειτουργία του υπουργικού συμβουλίου ορίζονται πάντα με ιδιαίτερο 
νόμο. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Βουλή συμπράττει με τον Πρόεδρο  της 
Δημοκρατίας και θεσπίζει κανόνες δικαίου, κατά την τυπική 

διαδικασία που ορίζει το Σύνταγμα. Οι κανόνες δικαίου που 
ψηφίζονται με τον τρόπο αυτό ονομάζονται τυπικοί νόμοι. Η 

δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται για 
να λάβουν γνώση οι πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τους 

νόμους και να ρυθμίζουν τη δράση τους σύμφωνα με αυτούς. Δεν 
είναι βέβαια δυνατόν να γνωρίζει κάποιος όλους τους νόμους που 

ισχύουν σε μια πολιτεία, ιδίως αν σκεφτούμε την πολυνομία που 
επικρατεί. Επιβάλλεται, όμως, ο πολίτης να γνωρίζει τους νόμους 

που ρυθμίζουν τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται π.χ. ο 
έμπορος είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τη νομοθεσία που διέπει 

την άσκηση εμπορίας, την τήρηση εμπορικών βιβλίων, την εγγραφή 

στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο κτλ. Στην τελευταία 
διάταξη του νόμου ορίζεται συνήθως από πότε αρχίζει η ισχύς του. 

Αν δεν ορίζεται, τότε η ισχύς του νόμου αρχίζει δέκα ημέρες μετά 
από τη δημοσίευσή το.  

Η δικαστική εξουσία στην Ελλάδα διακρίνεται σε διοικητικά, 
πολιτικά (αστικά) και ποινικά δικαστήρια. Στην ελληνική δικαιοσύνη 

υπάρχουν τρία ανώτατα δικαστήρια: το Συμβούλιο της Επικρατείας, 
ο Άρειος Πάγος και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα δικαστήρια αυτά 

αποτελούνται από επαγγελματίες δικαστές, που έχουν αποφοιτήσει 
από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Οι πρόεδροι και 

αντιπρόεδροι των τριών ανώτατων δικαστηρίων επιλέγονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο μεταξύ των εν ενεργεία μελών του κάθε 

ανώτατου δικαστηρίου.  
Από την πλευρά των πολιτικών οι δημοκρατικοί θεσμοί 

αλλοιώνονται μέσα από φαινόμενα λαϊκισμού. Σύμφωνα με τον 

ορισμό του λαϊκισμού, λαϊκισμός είναι η κατ’ επίφαση λαϊκότητα 

http://www.purchasereviews.net/donate.php
http://www.purchasereviews.net/donate.php
http://www.purchasereviews.net/donate.php
http://www.purchasereviews.net/donate.php
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δηλαδή αυτό που δείχνει να είναι λαϊκό(του λαού) ενώ στην 

πραγματικότητα δεν είναι. Ο λαϊκισμός στηρίζεται στην εσκεμμένη 
ανειλικρίνεια, στην παραπλάνηση και τον εφησυχασμό του λαού με 

στόχο την καθοδήγηση και ποδηγέτηση του. Ο λαϊκισμός στοχεύει 
στο να περάσει εσφαλμένα και υποσυνείδητα στοιχεία στο λαό. 

Στοχεύει με λίγ λόγια στον πατερναλισμό δηλαδή την τάση κάποιου 
να φέρεται προστατευτικά και κηδεμονευτικά σε κάποια πρόσωπα. Ο 

όρος αυτός έχει συνδεθεί με την εξαπάτηση και την καθήλωσή του 
λαού στο περιθώριο των εξελίξεων αλλά και με την δημαγωγία , την 

χειραγώγηση και την καλλιέργεια προσωπολατρίας.     
 

 

 

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 . Στη 

συνέχεια, διαπραγματευτήκαμε το θέμα των τρόπων αλλοίωσης της 
δημοκρατίας, μερικοί από τους οποίους είναι οι εξής : α) η 

διαστρέβλωση της αλήθειας από τα ΜΜΕ , β) οι αποφάσεις των 
πολιτικών που αντανακλούν στην πλειοψηφία , γ) η συνεχής 

παραπληροφόρηση των ΜΜΕ κ.α. 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 .  
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