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                       Εισαγωγή 
    

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 την δημοκρατία στις 
μέρες μας.  



            

           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. 



             Προϋποθέσεις Δημοκρατίας 

 

 Η ελευθερία. 

 Το κράτους δικαίου.  

 Να συμμετέχουν όλοι υπεύθυνα στα κοινά. 



Υπάρχει Δημοκρατία σήμερα; 
   
Όλοι οι πολίτες της αρχαίας Αθήνας είχαν το 

δικαίωμα να πάρουν το λόγο και να μιλήσουν 
ελεύθερα.  

 

Αυτό δεν ισχύει στην σημερινή Ελλάδα. 



Έρευνα για τη Δημοκρατία στην Κύπρο 
 

Έγινε από το πανεπιστήμιο της Κύπρου για τη στάση 
των πολιτών σε σχέση με την Δημοκρατία. 

 

Η δική μας έρευνα για τη Δημοκρατία 
 

Διανείμαμε ερωτηματολόγιο στους συμμαθητές μας και 
σε ενήλικα άτομα.  

Χωρίσαμε τους ερωτηθέντες σε 4 ομάδες: 

 Άντρες 

 Γυναίκες 

 Κορίτσια 

 Αγόρια 

 



Ερωτηματολόγιο 

Παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια βάζοντας ένα 

 στο κουτάκι που αντιπροσωπεύει την άποψή σας. 

Φύλλο: Άντρας   Γυναίκα  

Ηλικία: 15-18  18+  

Αντιπροσωπεύει την άποψή μου. 

Καθόλου  Λίγο Αρκετά Πολύ 

Η δημοκρατία είναι προτιμότερη από άλλες μορφές 

διακυβέρνησης. 

Για εμένα, είτε δημοκρατική είτε μη δημοκρατική είναι 

η κυβέρνηση, το ίδιο μου κάνει. 

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μία αυταρχική 

κυβέρνηση είναι καλύτερη από μία δημοκρατική 

κυβέρνηση. 

Τα κόμματα υποστηρίζουν εκείνο που θα τους φέρει 

περισσότερες ψήφους, παρά εκείνο που πρέπει να γίνει 

για το καλό του τόπου. 

Τα κόμματα ενδιαφέρονται περισσότερο για την ψήφο 

μου, παρά για τις απόψεις μου. 

Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε λιγότερη, όχι περισσότερη 

δημοκρατία. 

Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε έναν δυναμικό ηγέτη, παρά 

πιο πολύ δημοκρατία. 



Αποτελέσματα 
• Στα διαγράμματα που ακολουθούν: 

 

• Το κίτρινο χρώμα δηλώνει ότι δεν συμφωνούν καθόλου 

• Το κόκκινο δηλώνει ότι συμφωνούν λίγο 

 Το γαλάζιο δηλώνει ότι συμφωνούν αρκετά 

 Το πράσινο δηλώνει ότι συμφωνούν πολύ 
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Αποτελέσματα 
 

• Η δημοκρατία είναι προτιμότερη από άλλες μορφές 
διακυβέρνησης. 
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 Για εμένα, είτε δημοκρατική είτε μη δημοκρατική είναι η 
κυβέρνηση, το ίδιο μου κάνει. 
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• Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μία αυταρχική κυβέρνηση 

είναι καλύτερη από μία δημοκρατική κυβέρνηση. 
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 Τα κόμματα υποστηρίζουν εκείνο που θα τους φέρει 

περισσότερες ψήφους, παρά εκείνο που πρέπει να γίνει για 
το καλό του τόπου. 
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• Τα κόμματα ενδιαφέρονται περισσότερο για την ψήφο μου, παρά 
για τις απόψεις μου. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 



 
 Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε λιγότερη, όχι περισσότερη δημοκρατία. 
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 Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε ένα δυναμικό ηγέτη, παρά πιο πολύ 

δημοκρατία. 
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                     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. 

 

 


