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Εισαγωγή 

ΘΕΜΑ:  

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε στην ερευνητική μας εργασία 

στο πρώτο τετράμηνο του 2013-2014 είναι η Δημοκρατία. Η δική μας ομάδα 

συγκεκριμένα ανέλαβε να αναζητήσει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της 

δημοκρατίας. Ακόμα να ερευνήσει μέσω ενός ερωτηματολογίου για το αν υπάρχει 

δημοκρατία στις μέρες μας και αν οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι με τον ορισμό 

της δημοκρατίας στις μέρες μας. Πιστεύουμε ότι το θέμα που επιλέξαμε να 

ασχοληθούμε. 

 

Λίγα λόγια για τη Δημοκρατία 

 

Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα που έχει τρία μέρη: 

Η εξουσία πηγάζει από τον λαό.  

Η εξουσία ασκείται από τον λαό.  

Η εξουσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού.  

 

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

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

Μορφές Δημοκρατίας 

Άμεση δημοκρατία 

Συμμετοχική δημοκρατία 

Αντιπροσωπευτική δημοκρατία 

Φιλελεύθερη δημοκρατία 

Κοινοβουλευτική δημοκρατία 

Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

Σύστημα Γουεστμίνστερ 



Προεδρική Δημοκρατία 

Ημιπροεδρικό σύστημα 

Λαϊκή δημοκρατία 

 

Προϋποθέσεις της Δημοκρατίας 

 

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.Μια άλλη βασική προϋπόθεση είναι ο στόχος που πρέπει να 

υπηρετεί η δημοκρατία. Και αυτός είναι η δημιουργία κράτους δικαίου. Το κράτος του 

δικαίου όμως εξαρτάται από την υγιή πολιτική,για να μην ξεπέσει σ' επίπεδο 

ανηθικότητας η πολιτική.Και, πραγματικά, το δημοκρατικό δίκαιο έχει ως χαρακτηριστικό 

του το να υπάρχει ισότητα που στηρίζεται στον αριθμό και όχι στην αξία των 

πολιτών.Μια άλλη προϋπόθεση, για να λειτουργήσει σωστά μια δημοκρατία, είναι να 

συμμετέχουν όλα τα μέλη της υπεύθυνα στα κοινά. Αλλά για να γίνει αυτό δεν αρκεί οι 

πολίτες να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα. Η 

δυνατότητα είναι κάτι που καθορίζεται από τη μόρφωση των πολιτών. Δημοκρατία σε 

τελευταία ανάλυση σημαίνει γνώση. Γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 

μας. Όσο πιο μορφωμένη είναι μια κοινωνία, τόσο πιο αληθινή είναι η δημοκρατία της. 

Απαίδευτοι λαοί δεν απόκτησαν, κι αν απόκτησαν, δεν διατήρησαν για πολύ τη 

δημοκρατία τους. Αν το πολίτευμα αυτό στην αρχαιότητα ευδοκίμησε μόνο στην Αθήνα, 

το γεγονός οφείλεται στο ότι οι Αθηναίοι είχαν μέση μόρφωση ανώτερη από κάθε λαό 

της εποχής τους. 

 

Υπάρχει Δημοκρατία σήμερα; 

 

Γνωρίζουμε ότι όλοι οι πολίτες της αρχαίας Αθήνας είχαν το δικαίωμα να πάρουν το 

λόγο και να ομιλήσουν ελεύθερα ενώπιον του λαού εκφράζοντας την γνώμη τους πάνω 

στα θέματα που συζητούσαν. Έτσι, η ελευθερία του λόγου ήταν ένα από τα 

σημαντικότερα επιτεύγματα των αρχαίων μας προγόνων, πράγμα αδιανόητο για όλους 

τους άλλους λαούς. Ζούμε πραγματικά ιστορικές στιγμές, εφόσον διαπιστώνουμε ότι οι 

πυλώνες πάνω στους οποίους στηριζότανε το Έθνος μας σιγά – σιγά και μεθοδικά ένας 

– ένας αποκόπτονται.  

Η ιστορία διαστρεβλώνεται και παραποιείται, ο πολιτισμός μας αφήνει αδιάφορους και 

τόσα άλλα. Η Ελλάδα δεν ανήκει πλέον στους Έλληνες, αλλά στους κάθε είδους 

αλλοδαπούς λαθρομετανάστες, στους διεθνείς τοκογλύφους, στην τρόικα, στους 



πασίγνωστους «γνωστούς άγνωστους», τους οποίους γνωρίζουν, αλλά αδιαφορούν. 

 

 

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

 

Μελετήσαμε την έρευνα που έγινε στο πανεπιστήμιο της Κύπρου για τη στάση 

των πολιτών σε σχέση με την Δημοκρατία και αποφασίσαμε να κάνουμε μια 

ανάλογη έρευνα. Προσαρμόσαμε τις ερωτήσεις στα ελληνικά δεδομένα και 

συντάξαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διανείμαμε σε δυο ομάδες πληθυσμού, 

στους συμμαθητές μας και σε ενήλικα άτομα του περιβάλλοντός μας. Χωρίσαμε 

τους ερωτηθέντες σε 4 ομάδες, με βάση την ηλικία και το φύλλο και έτσι βγάλαμε 

αποτελέσματα ξεχωριστά για τους άντρες, τις γυναίκες, τα κορίτσια και τα αγόρια. 

Παρακάτω είναι τα αποτελέσματα της έρευνας: 

 Στην ερώτηση εάν θεωρούν προτιμότερη τη Δημοκρατία από άλλες 

μορφές διακυβέρνησης, τη θεωρούν πολύ προτιμότερη 5 από τα 6 

κορίτσια, 9 από τις 11 γυναίκες, 5 από τους 10 άντρες και 10 από τα 14 

αγόρια. 

 Αρκετά προτιμότερη τη θεωρεί 1 κορίτσι από τα 6, 2 από τις 11 γυναίκες, 

4 από τους 10 άνδρες και 3 από τα 14 αγόρια. 

 Λίγο προτιμότερη τη θεωρεί κανένα από τα 6 κορίτσια, κανένα από τις 11 

γυναίκες, 1 από τους 10 άνδρες και 1 από τα 14 αγόρια. 

 Καθόλου τη θεωρεί κανένα από τα 6 κορίτσια, κανένα από τις 11 γυναίκες, 

κανένας από τους 10 άνδρες και κανένα από τα 14 αγόρια. 

 

Τα κορίτσια και οι γυναίκες  φαίνεται να  είναι πιο σίγουρες ότι η 

δημοκρατία είναι προτιμότερη. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό αγοριών και 

ανδρών που συμφωνεί λίγο με την πρόταση, αλλά κανένας δεν διαφωνεί. 

 

 Στην ερώτηση είτε δημοκρατική είτε μη δημοκρατική είναι η κυβέρνηση το 

ίδιο είναι, συμφωνούν πολύ, 5 από τα 6 κορίτσια,9 από τις 11 γυναίκες, 5 

από τους 10 άνδρες και 10 από τα 14 αγόρια. 

 Αρκετά, συμφωνούν 1 από τα 6 κορίτσια, 2 από τις 11 γυναίκες, 4 από 

τους 10 άνδρες και 3 από τα 14 αγόρια. 

 Λίγο, συμφωνούν κανένα από τα 6 κορίτσια, καμία από τις 11 γυναίκες, 1 

από τους 10 άνδρες και 1 από τα 14 αγόρια. 



 Καθόλου, συμφωνούν κανένα από τα 6 κορίτσια, καμία από τις 11 

γυναίκες, κανένας από τους 10 άνδρες και κανένα από τα 14 αγόρια. 

 

Και σ’ αυτήν την πρόταση τα κορίτσια κυρίως αλλά και οι γυναίκες  

φαίνεται να  διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ δημοκρατικής και μη 

δημοκρατικής κυβέρνησης περισσότερο από τους άντρες και τα αγόρια. 

Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό αγοριών και ανδρών που συμφωνεί πολύ με 

την πρόταση  

 

 Στην ερώτηση εάν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μία αυταρχική 

κυβέρνηση είναι καλύτερη από μία δημοκρατική κυβέρνηση, συμφωνούν 

πολύ, κανένα από τα 6 κορίτσια, καμία από τις 11 γυναίκες, κανένας από 

τους 10 άνδρες και κανένα από τα 14 αγόρια. 

 Αρκετά, συμφωνούν 1 από τα 6 κορίτσια, 1 από τις 11 γυναίκες, 1 από 

τους 10 άνδρες και 5 από τα 14 αγόρια. 

 Λίγο συμφωνεί 1 από τα 6 κορίτσια, 3 από τις 11 γυναίκες, 5 από τους 10 

άνδρες και 7 από τα 14 αγόρια. 

 Καθόλου συμφωνούν 4 από τα 6 κορίτσια, 7 από τις 11 γυναίκες, 4 από 

τους 10 άνδρες και 2 από τα 14 αγόρια. 

 

Με αυτήν την πρόταση τα αγόρια διαφωνούν λιγότερο από τους 

υπόλοιπους. 

Φαίνεται όμως ότι υπάρχει προβληματισμός σε όλες τις ομάδες αφού 

αρκετοί συμφωνούν λίγο ή αρκετά. 

 

 Στην ερώτηση εάν τα κόμματα υποστηρίζουν εκείνο που θα τους φέρει 

περισσότερες ψήφους, παρά εκείνο που πρέπει να γίνει για το καλό του 

τόπου, συμφωνούν πολύ, 1 από τα 6 κορίτσια, 5 από τις 11 γυναίκες, 1 

από τους 10 άνδρες και 7 από τα 14 αγόρια. 

 Αρκετά συμφωνούν, 5 από τα 6 κορίτσια, 3 από τις 11 γυναίκες, 6 από 

τους 10 άνδρες και 4 από τα 14 αγόρια. 

 Λίγο συμφωνούν, κανένα από τα 6 κορίτσια, 2 από τις 11 γυναίκες, 1 από 

τους 10 άνδρες και 2 από τα 14 αγόρια. 

 Καθόλου συμφωνούν, κανένα από τα 6 κορίτσια, 1 από τις 11 γυναίκες, 2 

από τους 10 άνδρες και 1 από τα 14 αγόρια. 

 

Οι περισσότεροι πιστεύουν αρκετά έως πολύ ότι τα κόμματα δεν ενεργούν 

για το καλό του τόπου αλλά για ψήφους. 

 



 Στην ερώτηση εάν τα κόμματα ενδιαφέρονται περισσότερο για την ψήφο 

μας, παρά για τις απόψεις μας, συμφωνούν πολύ, 3 από τα 6 κορίτσια, 6 

από τις 11 γυναίκες, 4 από τους 10 άνδρες και 6 από τα 14 αγόρια. 

 Αρκετά συμφωνούν, 1 από τα 6 κορίτσια, 3 από τις 11 γυναίκες, 3 από 

τους 10 άνδρες και 6 από τα 14 αγόρια. 

 Λίγο συμφωνούν, 2 από τα 6 κορίτσια, 1 από τις 11 γυναίκες, 2 από τους 

10 άνδρες και 2 από τα 14 αγόρια. 

 Καθόλου συμφωνούν, κανένα από τα 6 κορίτσια, 1 από τις 11 γυναίκες, 

ένας από τους 10 άνδρες και κανένα από τα 14 αγόρια. 

 

Και εδώ πάλι οι περισσότεροι πιστεύουν αρκετά έως πολύ ότι τα κόμματα 

δεν ενδιαφέρονται για τις απόψεις μας αλλά για τις ψήφους μας. 

 

 Στην ερώτηση εάν στην Ελλάδα χρειαζόμαστε λιγότερη και όχι 

περισσότερη δημοκρατία, συμφωνούν πολύ, κανένα από τα 6 κορίτσια, 3 

από τις 11 γυναίκες, 2 από τους 10 άνδρες και κανένα τα 14 αγόρια. 

 Αρκετά συμφωνούν, 3 από τα 6 κορίτσια, 1 από τις 11 γυναίκες, 4 από 

τους 10 άνδρες και 3 από τα 14 αγόρια. 

 Λίγο συμφωνούν, 1 από τα 6 κορίτσια, 2 από τις 11 γυναίκες, 3 από τους 

10 άνδρες και 5 από τα 14 αγόρια. 

 Καθόλου συμφωνούν, 2 από τα 6 κορίτσια, 5 από τις 11 γυναίκες, 1 από 

τους 10 άνδρες και 6 από τα 14 αγόρια. 

 

Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει προβληματισμός γιατί οι απαντήσεις μοιράζονται. 

Όμως στους ενήλικες, άντρες και γυναίκες, φαίνεται να υπάρχουν αρκετοί  

(20% περίπου) που συμφωνούν πολύ ότι χρειαζόμαστε λιγότερη και όχι 

περισσότερη δημοκρατία. Τέτοια άποψη δεν υπάρχει στους νέους, αγόρια και 

κορίτσια. 

 

 Στην τελευταία ερώτηση που λέει εάν στην Ελλάδα χρειαζόμαστε ένα 

δυναμικό ηγέτη, παρά πιο πολύ δημοκρατία, συμφωνούν πολύ, 2 από τα 

6 κορίτσια, 3 από τις 11 γυναίκες, 2 από τους 10 άνδρες και 4 από τα 14 

αγόρια. 

 Αρκετά συμφωνούν, 2 από τα 6 κορίτσια, 3 από τις 11 γυναίκες, 3 από 

τους 10 άνδρες και 6 από τα 14 αγόρια. 

 Λίγο συμφωνούν, 1 από τα 6 κορίτσια, 1 από τις 11 γυναίκες, 3 από τους 

10 άνδρες και 3 από τα 14 αγόρια. 

 Καθόλου συμφωνούν, 1 από τα 6 κορίτσια, 4 από τις 11 γυναίκες, 2 από 

τους 10 άνδρες και 1 από τα 14 αγόρια. 



Και εδώ έχουμε προβληματισμό αλλά υπάρχουν αρκετοί (από 20 έως 35%) 

σε όλες τις ομάδες που πιστεύουν πολύ ότι στην Ελλάδα χρειαζόμαστε έναν 

πιο δυναμικό ηγέτη.  

 

 

 

Συμπέρασμα 

    

Οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες προτιμούν το δημοκρατικό πολίτευμα από 

άλλες μορφές διακυβέρνησης και δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση μία 

αυταρχική κυβέρνηση.  

    

   Παρ’ όλα αυτά, μερικοί από αυτούς φαίνονται ενοχλημένοι με την 
δημοκρατία που υπάρχει σήμερα θέλοντας αλλαγές προς το καλύτερο. 

 



Βιβλιογραφία 

 

Έρευνα του πανεπιστημίου της Κύπρου για την Δημοκρατία. 


