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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ – Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ώρες: 6 
 
5.1 Ο Δήμος – Η τοπική κοινωνία  
5.2 Η Περιφέρεια – Η ευρύτερη 

κοινωνία  
5.3 Η πολιτεία – Το κράτος  
5.4 Η συμπολιτεία – Η Ευρωπαϊ-

κή Ένωση  
5.5 Η συμμετοχή του πολίτη: από 

το Δήμο μέχρι την Ευρωπαϊκή 
Ένωση  

5.6 Βασικά χαρακτηριστικά της 
ελληνικής πολιτείας 

 
Στόχοι, οι μαθητές/τριες να μά-
θουν:                                              
- Να περιγράφουν την εξέλιξη της 
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τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελ-
λάδα. 
- Να απαριθμούν τις περιφέρειες 

της χώρας.  
- Να εξηγούν τη σχέση Δήμου – 

Περιφέρειας – Πολιτείας.- Να ε-
ξηγούν τη σχέση ελληνικής πο-
λιτείας – Ε.Ε.  

- Να συμμετέχουν ως πολίτες στα 
κοινά του Δήμου και ως ευρω-
παίοι πολίτες σε θέματα της 
Ε.Ε.  

- Να εξηγούν τα χαρακτηριστικά 
της ελληνικής πολιτείας και να 
γνωρίζουν το περιεχόμενό τους. 

 

Βασική ορολογία 
 

- ανεπτυγμένες πολιτικά κοινωνίες  
- γραφειοκρατία  
- δημοκρατική λειτουργία  
- δημότης  
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- δημοτικό συμβούλιο  
- διεύρυνση της Ε.Ε.  
- εμβάθυνση της Ε.Ε.  
- Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία  
- ιθαγένεια της Ένωσης  
- Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης   
- κομματικό/πελατειακό σύστημα  
- κράτος - κριτήρια ένταξης  
- Περιφέρεια  
- πολιτεία  
- πολιτική απάθεια  
- περιφερειακό συμβούλιο  
- ηλεκτρονική διακυβέρνηση  
- συγκεντρωτικό κράτος  
- Σύνταγμα  
- πολιτικός αναλφαβητισμός  
- πρόγραμμα Καλλικράτης  
- συμμετοχή του πολίτη  
- οικονομική Επιτροπή 
- τοπική κοινωνία  
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- πειθαρχικός έλεγχος  
- έλεγχος νομιμότητας  
- περιφερειάρχης  
- αντιπεριφερειάρχης  
- τοπικές υποθέσεις  
- Α΄ και Β΄ Βαθμός Αυτοδιοίκησης 
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5.1 Ο Δήμος – Η τοπική κοινω-
νία 
 
 Κάθε Έλληνας πολίτης είναι 

δημότης ενός μόνο Δήμου ή 
μιας μόνο Κοινότητας. Δημότες 

ενός Δήμου είναι όσοι είναι εγ-

γεγραμμένοι στο δημοτολόγιο. 
Το τέκνο που γεννήθηκε όσο 
διαρκεί ο γάμος των γονέων του 
είναι δημότης του Δήμου, όπου 

είναι γραμμένος ο πατέρας ή η 
μητέρα του. Οι γονείς υποχρεού-
νται, εντός της προθεσμίας που 
ορίζει ο νόμος, να προσδιορί-
σουν με αμετάκλητη δήλωσή 
τους ενώπιον του ληξιάρχου του 
τόπου κατάρτισης της σχετικής 
ληξιαρχικής πράξης τη δημοτικό-
τητά του. Η δήλωση αυτή προσ-
διορίζει τη δημοτικότητα και των 
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τέκνων που θα γεννηθούν μετα-
γενέστερα. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δε γίνει η παραπάνω δήλω-
ση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικό-
τητα του πατέρα.  
 Όλοι οι δημότες του Δήμου 

έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν 
στις δημοτικές εκλογές. Δικαίωμα 

του εκλέγειν έχουν επίσης οι πο-

λίτες των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 

οι ομογενείς και οι νομίμως δια-

μένοντες αλλοδαποί υπήκοοι 
τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι εγ-
γεγραμμένοι σύμφωνα με την ι-
σχύουσα νομοθεσία στους ειδι-
κούς εκλογικούς καταλόγους. 

 Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί ο 
δημότης που έχει την ικανότητα 
να εκλέγει και έχει συμπληρώσει 

το 21ο έτος της ηλικίας του κατά 
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την ημέρα της διενέργειας των 

εκλογών. Δημοτικός σύμβουλος 
μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που 
έχει την ικανότητα να εκλέγει και 

έχει συμπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας του κατά την ημέρα 

διενέργειας των εκλογών. Δημο-
τικός σύμβουλος, σύμβουλος 
της δημοτικής ή τοπικής κοινό-

τητας μπορεί να εκλεγεί και ο πο-

λίτης κράτους-μέλους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ο ομογενής 
και ο νομίμως διαμένων αλλο-
δαπός υπήκοος τρίτων χωρών, 
σύμφωνα και με τις ειδικότερες 
διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. 
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                               Νίκος   
                               Χατζηκυριάκος  
                               Γκίκας, Παρι- 

σινές στέγες, 
1952, Εθνική 
Πινακοθήκη. 

 
Τα Όργανα της δημοτικής κοινό-
τητας είναι:  
α) Το συμβούλιο της δημοτικής 
κοινότητας. 
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου 
της δημοτικής κοινότητας. Όργα-
να της τοπικής κοινότητας είναι:  
α) Το συμβούλιο της τοπικής κοι-
νότητας. 
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου 
της τοπικής κοινότητας.  
γ) Ο εκπρόσωπος της τοπικής 
κοινότητας, προκειμένου για το-
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πικές κοινότητες μέχρι τριακό-
σιους (300) κατοίκους. 
 Ο αριθμός των μελών του συμ-
βουλίου στις δημοτικές και τοπι-
κές κοινότητες κυμαίνεται ανάλο-
γα με τον πληθυσμό τους. Νέοι 
θεσμοί στην τοπική αυτοδιοίκη-
ση:  

α) Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης 
Στους δήμους με πληθυσμό μεγα-
λύτερο από δέκα χιλιάδες 
(10.000) κατοίκους συγκροτείται, 
με απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, δημοτική επιτροπή δια-
βούλευσης ως όργανο με συμ-
βουλευτικές αρμοδιότητες. Η 
διάρκεια της θητείας της δημοτι-
κής επιτροπής διαβούλευσης δεν 
υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δη-
μοτική επιτροπή διαβούλευσης 
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μπορεί να συγκροτηθεί και σε μι-
κρότερους δήμους, με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου. Η 
δημοτική επιτροπή διαβούλευ-
σης αποτελείται από εκπροσώ-
πους των φορέων και δημότες 
της τοπικής κοινωνίας. Σε ποσο-
στό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
αριθμού των μελών εκπροσώ-
πων φορέων ορίζονται επιπλέον 
μέλη, μετά από κλήρωση, δημό-
τες εγγεγραμμένοι στους εκλογι-
κούς καταλόγους καθώς και όσοι 
είναι εγγεγραμμένοι στους ειδι-
κούς εκλογικούς καταλόγους 
(Άρθρο 76 Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων).  

β) Συμπαραστάτης του δημότη 
και της επιχείρησης 
Στους δήμους άνω των είκοσι χι-
λιάδων (20.000) κατοίκων, με α-
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πόφαση του δημοτικού συμβου-
λίου, επιλέγεται πρόσωπο εγνω-
σμένου κύρους και εμπειρίας, ως 
συμπαραστάτης του δημότη και 
της επιχείρησης.  

γ) Συμβούλιο Ένταξης Μετανα-
στών  
Σε κάθε δήμο συγκροτείται και 
λειτουργεί με απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου, συμβούλιο 
ένταξης μεταναστών ως συμβου-
λευτικό όργανο του δήμου για 
την ενίσχυση της ένταξης των με-
ταναστών στην τοπική κοινωνία.  

δ) Συνέλευση κατοίκων τοπικής 
κοινότητας  
Στις τοπικές κοινότητες, με ευθύ-
νη του εκπροσώπου της τοπικής 
κοινότητας σε συνεργασία με τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται 
οι κάτοικοι και οι φορείς της το-
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πικής κοινότητας, τουλάχιστον 
μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, 
και προτείνουν στα αρμόδια όρ-
γανα του δήμου, ανάλογα με τον 
χαρακτήρα των αναγκών των κα-
τοίκων της τοπικής κοινότητας 
και τις προτεραιότητες για την 
τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις 
που πρέπει να αναλάβει ο δήμος. 
 
                       Ανδρέας   
                       Βουρλούμης,   
                       Αθηναϊκά σπίτια και  
                       ο Λυκαβηττός, 1952, 
                       Εθνική Πινακοθήκη. 
 
 
 
 Στις εκλογές των δημάρχων 
και των δημοτικών συμβούλων 
θεωρείται επιτυχών συνδυασμός 
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αυτός που συγκέντρωσε την α-
πόλυτη πλειοψηφία (50% + 1 
ψήφο) του συνόλου των έγκυρων 
ψηφοδελτίων και επιλαχόντες 
όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω 
και μία έδρα. Δήμαρχος εκλέγεται 
ο επικεφαλής του επιτυχόντος 
συνδυασμού. Εάν κανένας συν-
δυασμός δεν συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνο-
λικού αριθμού των έγκυρων ψη-
φοδελτίων, η ψηφοφορία επανα-
λαμβάνεται την επόμενη Κυριακή 
ανάμεσα μόνο στους υποψήφι-
ους δημάρχους των δύο συνδυ-
ασμών που έλαβαν τις περισσό-
τερες ψήφους. Τα τρία πέμπτα 
(3/5) των εδρών του δημοτικού 
συμβουλίου καταλαμβάνει ο επι-
τυχών συνδυασμός και τα δύο 
πέμπτα (2/5) οι επιλαχόντες, ανά-
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λογα με τον αριθμό των έγκυρων 
ψηφοδελτίων που έλαβαν. 
 Ο δήμος διοικείται από το δη-
μοτικό συμβούλιο, την οικονομι-
κή επιτροπή, την επιτροπή ποιό-
τητας ζωής, την εκτελεστική επι-
τροπή και τον δήμαρχο. Το δη-
μοτικό συμβούλιο αποτελείται 
από δεκατρία (13) μέλη σε Δή-
μους με πληθυσμό έως δύο χιλιά-
δες κατοίκους και κλιμακωτά μέ-
χρι σαράντα εννέα (49) μέλη σε 
Δήμους με πληθυσμό από εκατόν 
πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) 
και άνω κατοίκους. Ο δήμαρχος 
προασπίζει τα τοπικά συμφέρο-
ντα, κατευθύνει τις δράσεις του 
Δήμου για την υλοποίηση του 
σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει 
την ενότητα της τοπικής κοινω-
νίας. 
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Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινο-
τήτων  
 Οι δημοτικές αρχές διευθύνουν 

και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές 
υποθέσεις, με στόχο την προ-
στασία, την ανάπτυξη και τη συ-
νεχή βελτίωση των συμφερόντων 
και της ποιότητας ζωής της τοπι-
κής κοινωνίας. 
 Οι αρμοδιότητες των Δήμων 

αφορούν, κυρίως, τους τομείς: 

α) Ανάπτυξης, με σκοπό την 
προστασία, αξιοποίηση και εκμε-
τάλλευση των τοπικών φυσικών 
πόρων και περιοχών. Επίσης, 
την κατασκευή, συντήρηση και 
διαχείριση των σχετικών έργων 
και εγκαταστάσεων.  

β) Περιβάλλοντος, με σκοπό την 
εκπόνηση τοπικών προγραμμά-
των για την προστασία και ανα-
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βάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτο-
νικού και πολιτιστικού περιβάλ-
λοντος.  

γ) Ποιότητας ζωής και εύρυθ-
μης λειτουργίας των πόλεων και 
των οικισμών, με σκοπό την εξα-
σφάλιση και διαρκή βελτίωση 
των τεχνικών και κοινωνικών υ-
ποδομών στις πόλεις και τα χω-
ριά (κατασκευή, συντήρηση και 
διαχείριση συστημάτων ύδρευ-
σης, έργων ηλεκτροφωτισμού, 
κοινόχρηστων χώρων, δημιουρ-
γία χώρων πρασίνου κτλ.).  

δ) Απασχόλησης, κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, 
παιδείας, πολιτισμού και αθλη-
τισμού, πολιτικής προστασίας. 
Επιπλέον, οι Δήμοι ασκούν, σε 

τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρα-
κτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες 
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τους έχουν ανατεθεί για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 
όπως π.χ.:  

 Η τήρηση του δημοτολογίου 
και του μητρώου αρρένων και 
η έκδοση των σχετικών πιστο-
ποιητικών.  

 Η τήρηση των ληξιαρχικών βι-
βλίων.  

 Η τήρηση αρχείων επίσημων 
εγγράφων και η έκδοση αντι-
γράφων.  

 Η τήρηση των διατάξεων που 
αφορούν το ωράριο λειτουρ-
γίας των καταστημάτων. 
 

5.2 Η Περιφέρεια – Η ευρύτερη 
κοινωνία 
 
 Η χώρα μας αποτελείται από 
13 Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες 
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σχεδιάζουν, προγραμματίζουν 
και υλοποιούν πολιτικές σε περι-
φερειακό επίπεδο στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους, σύμφω-

να με τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης και της κοινωνικής 
συνοχής της χώρας, λαμβάνο-
ντας υπόψη και τις εθνικές και 
ευρωπαϊκές πολιτικές. 
 Όργανα της Περιφέρειας είναι 

ο περιφερειάρχης, οι αντιπερι-
φερειάρχες, το περιφερειακό 
συμβούλιο, η οικονομική επιτρο-
πή και η εκτελεστική επιτροπή.  
 Σε κάθε Περιφέρεια τον περι-
φερειάρχη επικουρούν αντιπε-
ριφερειάρχες. Ειδικά στις περι-
φέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου 
και Ιονίων Νήσων οι ανωτέρω 
αντιπεριφερειάρχες εκλέγονται 
ανά ένας σε κάθε νομό.  
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 Ο περιφερειάρχης, οι αντιπε-
ριφερειάρχες και τα μέλη του πε-
ριφερειακού συμβουλίου εκλέγο-

νται με άμεση, καθολική και μυ-

στική ψηφοφορία. 
 Οι εκλογές γίνονται κάθε πέ-

ντε (5) χρόνια, ταυτόχρονα με 
τις δημοτικές εκλογές, στα ίδια 
εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες ε-
φορευτικές επιτροπές και τους ί-
διους αντιπροσώπους της δικα-
στικής αρχής και εφόρους αντι-
προσώπων, αλλά η ψηφοφορία 

διενεργείται σε διαφορετικές 
κάλπες. Οι εκλογές διενεργούνται 
ταυτόχρονα σε ολόκληρη την ε-
πικράτεια.  
 Στις εκλογές των περιφερει-
αρχών και περιφερειακών συμ-
βούλων θεωρείται επιτυχών ο 
συνδυασμός αυτός που συγκέ-
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ντρωσε την απόλυτη πλειοψη-
φία (50% + 1 ψήφο) του συνόλου 
των έγκυρων ψηφοδελτίων και 
επιλαχόντες συνδυασμοί, όσοι 
συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία 
έδρα.  
 Εάν κανένας συνδυασμός δεν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλει-
οψηφία του συνολικού αριθμού 
των έγκυρων ψηφοδελτίων, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την 
επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο 
στους υποψήφιους περιφερειάρ-
χες των δύο συνδυασμών που 
έλαβαν τις περισσότερες ψή-
φους.  
 Τα τρία πέμπτα (3/5) των ε-
δρών του περιφερειακού συμ-
βουλίου καταλαμβάνει ο επιτυ-
χών συνδυασμός και τα δύο πέ-
μπτα (2/5) οι επιλαχόντες, ανάλο-
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γα με τον αριθμό των έγκυρων 
ψηφοδελτίων που έλαβαν. 
 

                              Αγήνωρ  
                              Αστεριάδης,  
                               Μαρούσι, 
                               1973, Εθνική  
                              Πινακοθήκη. 
 

Συνιστώνται οι εξής 13 Περιφέ-

ρειες:  
1. Αττική  
2. Στερεά Ελλάδα  
3. Κεντρική Μακεδονία  
4. Κρήτη  
5. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  
6. Ήπειρος  
7. Ιόνια νησιά  
8. Βόρειο Αιγαίο  
9. Πελοπόννησος  
10. Νότιο Αιγαίο  
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11. Θεσσαλία  
12. Δυτική Ελλάδα  
13. Δυτική Μακεδονία 

   
  

Άλλες αρμοδιότητες κρατικού 
χαρακτήρα των Δήμων, είναι 
π.χ.: 
    Η χορήγηση άδειας πολιτικού 
γάμου και η τέλεση των γάμων 
αυτών.  
    Η χορήγηση βεβαίωσης μό-
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νιμης κατοικίας.  
   Ο έλεγχος τήρησης των δια-
τάξεων που αφορούν τον Γενικό 
Οικοδομικό Κανονισμό και τις οι-
κοδομές που χαρακτηρίζονται 
επικίνδυνες. 
 
Γενικά για τους Δήμους και τις 
Περιφέρειες  
 Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες 

αποτελούν τον πρώτο και δεύτε-

ρο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και ως έκφραση της λαϊκής 
κυριαρχίας αποτελούν θεμελιώδη 
θεσμό του δημόσιου βίου των Ελ-
λήνων, όπως αυτός κατοχυρώνε-
ται από το Σύνταγμα και τον Ευ-
ρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονο-
μίας.  
 Μεταξύ των δύο βαθμών τοπι-

κής αυτοδιοίκησης δεν υφίστα-
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νται σχέσεις ελέγχου και ιεραρ-
χίας, αλλά συνεργασίας και συ-
ναλληλίας, οι οποίες αναπτύσ-
σονται βάσει του νόμου, κοινών 
συμφωνιών, καθώς και με τον 
συντονισμό κοινών δράσεων.  
 Οι περιφερειακές και δημοτι-

κές αρχές ασκούν τις αρμοδιό-

τητές τους σύμφωνα με τις αρ-
χές της διαφάνειας, της αποτε-
λεσματικότητας και της αποδο-
τικότητας. Κατά την άσκησή 

τους θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη: 
α) Οι εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές που σχετίζονται με τις 
αρμοδιότητές τους.  

β) Η ανάγκη συνεργασίας και 
συντονισμού με άλλες τοπικές ή 
δημόσιες αρχές και οργανισμούς.  
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γ) Οι διαθέσιμοι πόροι για την 
κάλυψη των αρμοδιοτήτων και η 
ανάγκη να διασφαλισθεί η επω-
φελής και αποτελεσματική χρήση 
τους, καθώς και η ισόρροπη κα-
τανομή τους.  

δ) Η ανάγκη οργάνωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά 
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
επάρκεια και η ποιότητά τους, η 
διαφάνεια και η ισονομία, με στό-
χο την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών.  

ε) Η ανάγκη αειφόρου ανάπτυ-
ξης και προστασίας της πολιτι-
στικής κληρονομιάς. Στους Δή-
μους και τις Περιφέρειες ασκεί-
ται εποπτεία από το κράτος. Η 
εποπτεία δεν επιτρέπεται να ε-
μποδίζει την πρωτοβουλία και 
την ελεύθερη δράση των οργανι-
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σμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ούτε να θίγει την διοικητική και 
την οικονομική αυτοτέλειά τους.  
 Με πρόσφατο νόμο του 2010 
καταργήθηκαν οι Νομαρχίες και 
συνενώθηκαν πολλοί Δήμοι και 
Κοινότητες. Έτσι, στον νέο χάρτη 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
ονομάστηκε «Καλλικράτης» έχει 
περιοριστεί ο αριθμός των Δή-
μων σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα 
έχει αυξηθεί η γεωγραφική έκτα-
ση όσων προέκυψαν από συνέ-
νωση. 
 
Με τον Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης – Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», συγκροτείται η αυτοδιοί-
κηση. (Ο Καλλικράτης ήταν ένας 
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από τους δύο αρχιτέκτονες του 
Παρθενώνα).  
 

   
 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαιρείται 
σε πέντε διαμερίσματα. 
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 Ο Δήμος Αθηναίων χωρίζεται 
σε επτά δημοτικές κοινότητες, 
πρώην δημοτικά διαμερίσματα:  
 Η πρώτη περιλαμβάνει το κέ-
ντρο των Αθηνών με το λεγόμε-
νο εμπορικό τρίγωνο (Στάδιο - 
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Ομόνοια - Πλάκα). Η δεύτερη πε-
ριλαμβάνει τις Ν.Α. συνοικίες, 
από Νέο Κόσμο μέχρι Στάδιο. Η 
τρίτη περιλαμβάνει τις Ν.Δ. συ-
νοικίες (Αστεροσκοπείου, Πετρα-
λώνων και Θησείου). Η τέταρτη 
περιλαμβάνει τις Δ. συνοικίες 
(Κολωνού, Ακαδημίας Πλάτωνος, 
Βοτανικού, Προφ. Δανιήλ, Σεπό-
λια μέχρι Πατήσια). Η πέμπτη 
περιλαμβάνει τις Β.Δ. συνοικίες 
μέχρι τον Προμπονά. Η έκτη πε-
ριλαμβάνει τις βόρειες κεντρικές 
συνοικίες (Πατήσια, Κυψέλη). Η 
έβδομη περιλαμβάνει τις Β.Α. 
συνοικίες (Αμπελόκηποι, Ερυ-
θρός Σταυρός, Πολύγωνο κτλ.).  
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5.3 Η πολιτεία–Η πολιτική κοι-
νότητα 
 
 Η νεοελληνική πολιτεία συ-
γκροτείται ως πολιτική κοινότη-
τα, ως ελεύθερο και ανεξάρτητο 
κράτος, μετά την επανάσταση 

του 1821. Η Α΄Εθνική Συνέλευση 
των Ελλήνων έγινε στο χωριό 
Πιάδα, κοντά στην αρχαία Επί-
δαυρο. Εκεί οι 59 αντιπρόσωποι 
του έθνους, από όλες σχεδόν τις 

περιοχές, την 1η Ιανουαρίου 
1822, διακήρυξαν την πολιτική 

ύπαρξη και ανεξαρτησία του ελ-
ληνικού έθνους. Στα διακόσια 
περίπου χρόνια του ελεύθερου 
πολιτικού βίου, η ελληνική πολι-
τεία κατόρθωσε πολλά. Σε αυτά 
τα χρόνια, πορευόμαστε άλλοτε 
με εξάρσεις και άλλοτε με απο-

34 / 59 - 60 



γοητεύσεις, έχοντας κάνει μια 

πορεία θετική και σημαντική. 
 Η σχέση ανθρώπου και πολι-
τείας στην πορεία του χρόνου 
αλλάζει. Ο άνθρωπος υπάρχει 

στην πολιτεία άλλοτε ως δούλος, 

άλλοτε ως υπήκοος, άλλοτε ως 

ελεύθερος, άλλοτε ως πολίτης 
κτλ. Το ίδιο ισχύει και για το «πε-
ριεχόμενο» της πολιτείας, δηλα-
δή το πολίτευμα. Άλλοτε είναι 

μοναρχία, άλλοτε ολιγαρχία, άλ-

λοτε δημοκρατία, άλλοτε κοινο-
βουλευτική δημοκρατία κτλ. Οι 
άνθρωποι άλλοτε αποδέχονται 
παθητικά την οποιαδήποτε εξου-
σία και άλλοτε φτάνουν ως την 
αξίωση άμεσης συμμετοχής στην 
άσκησή της. Οι άνθρωποι με την 
πολιτική τους δράση προσδιορί-
ζουν την πολιτεία. Και είναι ο άν-
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θρωπος που προσδιορίζει το πε-
ριεχόμενό της. Δηλαδή, «ο άν-
θρωπος μετασχηματίζει την πο-
λιτεία. Το αντίθετο, ο μετασχημα-
τισμός του ανθρώπου από την 
πολιτεία, συνιστά βιασμό, κάτι 
που έχει χρονικό τέλος». (Δ. Τσά-
τσος). 
 
  
                              Η επανάσταση    
                              της 3ης Σεπτεμ- 
                              βρίου. 
                              (Συλλογή Λ.  
                              Ευταξία, Αθήνα) 
 
 «Η συγκρότηση ενός λαού σε 
πολιτική κοινωνία δεν είναι δεδο-
μένη, δεν είναι κάτι που χαρίζεται 
αλλά κάτι που δημιουργείται. Μπο-
ρούμε απλώς να διαπιστώσουμε 
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ότι, όταν απουσιάζει μια τέτοια 
δημιουργία, τα χαρακτηριστικά 
της προηγούμενης κατάστασης 
διατηρούνται ή αλλάζουν μόνο 
μορφή. [...] Μπορείτε να μου εξη-
γήσετε εσείς γιατί οι Έλληνες, 
που σκοτώνονταν εννέα χρόνια 
για να απελευθερωθούν από τους 
Τούρκους, θέλησαν αμέσως μετά 
έναν βασιλιά; Και γιατί, αφού έ-
διωξαν τον Όθωνα, έφεραν τον 
Γεώργιο; Και γιατί μετά ζητούσαν 
‘ελιά, ελιά και Κώτσο βασιλιά’; 
Σύμφωνα με την παραδοσιακή ‘α-
ριστερή’ άποψη, όλα αυτά τα επέ-
βαλαν η δεξιά, οι κυρίαρχες τάξεις 
και η μαύρη αντίδραση. Μπορούμε 
όμως να πούμε ότι όλα αυτά τα 
επέβαλαν στον ελληνικό λαό ερή-
μην του ελληνικού λαού; Μπορού-
με να πούμε ότι ο ελληνικός λαός 
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δεν καταλάβαινε τι έκανε; Δεν ή-
ξερε τι ήθελε, τι ψήφιζε, τι ανεχό-
ταν; Σε μιαν τέτοια περίπτωση αυ-
τός ο λαός θα ήταν ένα νήπιο. Αν 
όμως είναι νήπιο, τότε ας μη μιλά-
με για Δημοκρατία. Αν ο ελληνικός 
λαός δεν είναι υπεύθυνος για την 
ιστορία του, τότε ας του ορίσουμε 
έναν κηδεμόνα. [...] Εγώ λέω ότι ο 
ελληνικός λαός όπως και κάθε λα-
ός είναι υπεύθυνος για την ιστορία 
του, συνεπώς είναι υπεύθυνος και 
για την κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται σήμερα». (Κορνήλιος Κα-
στοριάδης, απόσπασμα από συ-

νέντευξη, εφ. Ελευθεροτυπία α-
ναδημοσίευση εφ. Το Παρόν, 
18.02.2012) 
 
 Στις αρχές του 21ου αιώνα η 

ελληνική πολιτεία έχει βασικά 
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προβλήματα, τα οποία καλείται 
να αντιμετωπίσει. Μεταξύ των 
προβλημάτων είναι π.χ.: 

α) Το δημογραφικό. Η μείωση 
των γεννήσεων τις τελευταίες δε-
καετίες έχει σαν αποτέλεσμα τη 
μείωση του πληθυσμού. Η μετα-
νάστευση τροφοδότησε την Ελ-
λάδα με «νέο αίμα». Όμως, η εν-
σωμάτωση των μεταναστών 
στην ελληνική κοινωνία προϋ-
ποθέτει την παροχή ευκαιριών 
από το ελληνικό κράτος για να 
εργασθούν, να μορφωθούν τα 
παιδιά τους, να έχουν δυνατότη-
τες κοινωνικής ανόδου κτλ.  

β) Η προστασία και ανάπτυξη 
του ελληνικού πολιτισμού. Η 
άνοδος του μορφωτικού επιπέ-
δου του λαού, η διατήρηση της 
γλώσσας, η ιστορική αυτοσυνει-
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δησία κτλ. είναι απαραίτητα. Ει-
δικότερα, όσον αφορά τη γλώσ-
σα, αφού «τα όρια της γλώσσας 
μου είναι τα όρια του κόσμου 
μου» (Λούντβιχ Βιτγκενστάιν), η 
προστασία της γλώσσας είναι ό-
ρος εκ των ων ουκ άνευ για τη 
συνέχεια του ελληνισμού και του 
ελληνικού πολιτισμού.  

γ) Η ανάπτυξη και μάλιστα η ι-
σόρροπη ανάπτυξη. Η έννοια της 
ανάπτυξης δεν αναφέρεται μόνο 
στην οικονομία αλλά σε όλους 
τους τομείς της κοινωνίας (κοι-
νωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό 
κτλ.). Ειδικότερα, όσον αφορά 
την οικονομική ανάπτυξη, η συ-
γκέντρωση του μισού πληθυσμού 
της χώρας στην πρωτεύουσα, 
χωρίς άλλο κριτήριο, δε βοηθά 
στην ανάπτυξη της κοινωνίας και 
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της οικονομίας. Η ερήμωση της 
υπαίθρου και η υπερσυγκέντρω-
ση του πληθυσμού στην Αθήνα 
και σε μερικές άλλες πόλεις δη-
μιουργεί επιπλέον προβλήματα.  

δ) Η δημοκρατική λειτουργία 
των πολιτικών θεσμών (Βουλής, 
κυβέρνησης, κομμάτων, συνδικά-
των, τοπικής αυτοδιοίκησης 
κτλ.). Η δυσλειτουργία των πολι-
τικών θεσμών έχει οδηγήσει και 
στη δυσλειτουργία του πολιτικού 
συστήματος. Χρειάζεται διαφά-
νεια, αξιοκρατία και έλεγχος στη 
λειτουργία του κράτους και των 
πολιτικών θεσμών. Απαιτείται η 
κατάργηση των πελατειακών 
σχέσεων, ώστε καθένας να ανα-
λαμβάνει δημόσιες θέσεις ανάλο-
γα με τα προσόντα του, αλλά και 
η καθιέρωση πραγματικού «πό-
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θεν έσχες» (έλεγχος των πηγών 
και των τρόπων απόκτησης των 
περιουσιακών στοιχείων) για ό-
λους τους δημόσιους λειτουρ-
γούς.  

ε) Η βελτίωση του εκπαιδευτι-
κού συστήματος. Το δωρεάν και 
δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα 
οφείλει να δίνει στους μαθητές 
γνώσεις με τις οποίες θα μπο-
ρούν να κατανοήσουν τη φύση 
και την κοινωνία. Όπως έλεγε ο 
Βραζιλιάνος παιδαγωγός Πάουλο 
Φρέιρε «οι μαθητές δεν αρκεί να 
μάθουν να διαβάζουν τις λέξεις. 
Είναι ανάγκη να μάθουν να δια-
βάζουν τον κόσμο». Αυτό σημαί-
νει σύνδεση της σχολικής γνώ-
σης με την φυσική και κοινωνική 
πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, το 
εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να 
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λαμβάνει μέτρα για την άμβλυνση 
των κοινωνικών ανισοτήτων των 
μαθητών, ώστε να έχουν πρσβα-
ση στη γνώση όλα τα παιδιά, α-
νεξάρτητα από την οικονομική 
κατάσταση των γονιών τους. 
 
                                Βικέντιος 
                                Λάντσας, Η   
                                Ακρόπολη, 
                                1860, Εθνική  
                                Πινακοθήκη. 
 
 
 Στην πολιτική κοινωνία «οι 
κοινωνικές τάξεις παραχωρούν, 
εντέλει, τη θέση τους στις πολιτι-
κές παρατάξεις. Ο πλήρης πολίτης 
είναι άρχων ή κυβερνών πολίτης». 
(Γεώργιος Δ. Κοντογιώργης, Πο-
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λίτης και πόλις, εκδ. Παπαζήση, 
Αθήνα 2003)  
 «Κι αν γίνει δεκτό ότι το Ρωμα-
ϊκό δίκαιο και η χριστιανική θρη-
σκεία στηρίχθηκαν στο ελληνικό 
πνεύμα, τότε «είτε το συνειδητο-
ποιείτε, είτε όχι, όλοι σας, φίλοι 
των χωρών της Ευρώπης, γεννη-
θήκατε στην Ελλάδα. Οι πολιτισμι-
κές και οι άλλες αξίες σας, οι πο-
λιτικοί ακόμα θεσμοί σας είναι ελ-
ληνοκεντρικοί». (Αντώνης Τρί-
τσης)  
 
                                   Ιωάννης  
                                 Καποδίστριας  
                                  (1776 - 1831)  
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Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλά-
δας. Είχε σημαντική συνεισφορά 
στη δημιουργία του αποκεντρω-
μένου συστήματος των καντο-
νιών της Ελβετίας. Γι’ αυτό και ο 
Δήμος της Λωζάνης τον έχει ανα-
κηρύξει «Πρώτο Επίτιμο Δημότη 
της Πόλης». 

 
5.4 Η συμπολιτεία – Η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση 
 
 Η «Ευρώπη» με το ελληνικό 
της όνομα υπάρχει από αρχαιο-
τάτων χρόνων. Η ιστορική πο-
ρεία των λαών της Ευρώπης δεν 
είναι ειρηνική. Μετά τον Β' Πα-
γκόσμιο Πόλεμο καταβάλλεται 
προσπάθεια ειρηνικής συνύπαρ-
ξης και συνεργασίας των ευρω-
παϊκών κρατών. Στην πορεία του 
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χρόνου η Ευρώπη ανέπτυξε τον 
δικό της ξεχωριστό πολιτισμό, 
τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αν και 
υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές 
ανάμεσα στις κοινωνίες, εντού-
τοις έχουν κοινό πολιτισμικό πα-
ρελθόν. Ο σημερινός ευρωπαϊκός 
πολιτισμός, σε όποιο κράτος και 
αν αναπτύσσεται, στηρίζεται σε 

τρία στοιχεία: στο Ελληνικό 

Πνεύμα, στο Ρωμαϊκό Δίκαιο, 
στη Χριστιανική θρησκεία.  
 Γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση προσπαθεί να κατασκευά-
σει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα 
που να στηρίζεται στα τρία προ-
αναφερόμενα στοιχεία. Από την 
αρχή της δημιουργίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης υπήρξαν τρεις 
βασικές απόψεις για τη διαμόρ-
φωσή της. Ειδικότερα:  
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α) Η δημιουργία ομοσπονδίας. 
Στόχος ήταν η δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (Ενω-
μένες Πολιτείες Ευρώπης). Στην 
περίπτωση αυτή θα υπήρχε ένα 
κεντρικό ομοσπονδιακό κράτος 
με ευρείες αρμοδιότητες και επι-

μέρους ομόσπονδα κράτη. Το ο-
μοσπονδιακό σύστημα θα είχε 

δύο πλεονεκτήματα: πρώτον, θα 
εξασφάλιζε ισότιμη συμμετοχή 

των χωρών. Δεύτερον, θα έδινε 
τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να 
προχωρήσει με τους δικούς της 
ρυθμούς στην ευρωπαϊκή ολο-
κλήρωση.  

β) Η δημιουργία συνομοσπον-
δίας. Στόχος ήταν η δημιουργία 
μιας χαλαρής ένωσης κρατών με 
ελάχιστους περιορισμούς στην 
εξουσία των κρατών-μελών. Η 
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κοινή δράση θα περιοριζόταν στο 
επίπεδο της διακρατικής συνερ-
γασίας. Αυτή ήταν η αντίληψη 
που προώθησε η Αγγλία.  

γ) Η ανοιχτή προσέγγιση. Στό-
χος όχι άμεσος αλλά μακρο-
πρόθεσμος ήταν η Ευρωπαϊκή 
ομοσπονδία. Δηλαδή, η Ευρωπα-
ϊκή ολοκλήρωση να γίνει σταδια-
κά αρχίζοντας από τους τομείς 
στους οποίους υπάρχουν προϋ-
ποθέσεις επιτυχίας. Η παραχώ-
ρηση αρμοδιοτήτων από τα κρά-
τη θα παρέμενε «ανοιχτή» και θα 
προχωρούσε ανάλογα με τις ε-
μπειρίες της Ένωσης. Τελικά, ε-
πικράτησε αυτή η τρίτη προσέγ-
γιση. Έτσι, η πορεία προς την 
«Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία» συνε-
χίζεται αργά αλλά σταθερά. Στις 
αρχές του 21ου αιώνα η Ε.Ε. α-
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ντιμετωπίζει μια ιστορική πρό-
κληση: την εμβάθυνση και τη δι-

εύρυνση. Εμβάθυνση σημαίνει 
πολιτική ενοποίηση, δημιουργία 
των Ενωμένων Πολιτειών της 

Ευρώπης. Διεύρυνση σημαίνει 
ένταξη νέων χωρών στην Ένω-
ση. Σημειωτέον ότι όλα τα κράτη 
μπορούν να γίνουν μέλη της Έ-
νωσης, εάν πληρούν ορισμένες 
θεμελιώδεις αρχές.  
 

 
 
 Ο καθηγητής Δημήτρης Τσά-
τσος χρησιμοποίησε τον όρο 

«Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία». Και 
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σημειώνει ότι ο όρος «Ευρωπαϊ-
κή Συμπολιτεία» δεν εκτοπίζει 
τους κατοχυρωμένους όρους 
«Ευρωπαϊκή Κοινότητα», «Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση» και, επιπλέον, 
μπορεί να υποδεχτεί την αέναη 
εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ενοποίη-
σης. Ο όρος προτείνεται για να 
προσδιορίσει ένα πολιτειολογικό 
μόρφωμα χωρίς προηγούμενο. 
«Η δύναμη της ενότητας από τη 
μια, που πηγάζει από την πολιτι-
σμική ομοιογένεια, και η δύναμη 
των εθνικών πολιτισμικών ταυτο-
τήτων από την άλλη, τελούν μετα-
ξύ τους σε έναν αενάως εξελισ-
σόμενο και διαρκώς μεταβαλλόμε-
νο συσχετισμό». (Δ. Τσάτσος, Ευ-
ρωπαϊκή Συμπολιτεία, εκδ. Λιβάνη, 

Αθήνα 2007). «Το αρχαίο ελληνικό 
πνεύμα έδωσε στο νεώτερο δυτικό 
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κόσμο τα αντικειμενικά μέτρα της 
ομορφιάς και της αλήθειας. Η ρω-
μαϊκή πολιτειακή παράδοση και 
νομοθεσία έδωσε την έννοια του 
οργανωμένου κράτους και το συ-
στηματοποιημένο δίκαιο. Ο Χρι-
στιανισμός έδωσε την αγάπη και 
την πίστη σαν υποκειμενικές συ-
γκινήσεις και χάρισε γενικότερα 
στον νεώτερο ευρωπαϊκό άνθρω-
πο την έντονη υποκειμενική ψυχή. 
Οι λαοί του Βορρά –προπάντων οι 
γερμανικοί– έδωσαν το ακμαίο 
τους αίμα και την παιδική τους 
φαντασία, που μέσα στα άγρια 
δάση του Βορρά –στους μαγικούς 
δρυμούς– είχε ασκηθεί στα πιο πα-
ράξενα οράματα». (Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος, Ιστορία του Ευ-
ρωπαϊκού Πνεύματος, τόμος Α', 
εκδόσεις Δ. Γιαλλέλης) 
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Τα κριτήρια ένταξης κάθε κρά-
τους στην Ε.Ε. είναι:  

Πρώτον, να διαθέτει σταθερούς 
θεσμούς που να εγγυώνται τη 
δημοκρατία, τον σεβασμό στα δι-
καιώματα του ανθρώπου, τον σε-
βασμό και την προστασία των 
μειονοτήτων.  

Δεύτερον, να έχει καθεστώς ε-
λεύθερης οικονομίας, οικονομί-
ας της αγοράς, καθώς και την ι-
κανότητα να αντιμετωπίζει αντα-
γωνιστικά τις δυνάμεις της αγο-
ράς, στα πλαίσια της Ε.Ε.  

Τρίτον, να έχει την ικανότητα 
να επωμιστεί τις υποχρεώσεις 
του κράτους - μέλους.  
 Η Ε.Ε. συγκροτείται με βάση το 
παρελθόν (κοινή κληρονομιά) και 
το μέλλον (κοινές προσδοκίες). 
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Όμως, παρά τις διακηρύξεις ότι η 
Ε.Ε. θα γίνει χώρος προόδου, ευ-
ημερίας και δημοκρατίας, υπάρ-
χουν σοβαρά προβλήματα ανισο-
τήτων ανάμεσα στα κράτη - μέλη. 
Για παράδειγμα, πώς θα επιλυθεί 
το πρόβλημα των ανισοτήτων 
ανάμεσα στις χώρες του Βορρά 
(Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βα-
σίλειο κτλ.) και του Νότου (Ελλά-
δα, Ισπανία, Πορτογαλία κτλ.); 
Για να είναι η Ε.Ε. ένας χώρος 
προόδου, ευημερίας και δημο-
κρατίας, χρειάζεται σεβασμός 
των ευρωπαϊκών θεσμών και 
προσπάθεια ώστε οι θεσμοί αυ-
τοί να πραγματώνουν τις ανθρώ-
πινες αξίες υπηρετώντας όλους 
τους Ευρωπαίους.  

 Οι αξίες πάνω στην οποίες 
προσπαθεί να οικοδομηθεί η Ε.Ε. 
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είναι:  

α) Η ειρήνη. Μετά τις καταστρο-
φές των δύο παγκοσμίων πολέ-
μων του 20ού αιώνα, η Ευρώπη 
των πολέμων προσπαθεί να γίνει 
η Ευρώπη της ειρήνης.  

β) Η ενότητα. Η ενότητα των 
κρατών ως κοινότητα συμφερό-
ντων και οντότητα αντιμετώπι-
σης προβλημάτων. Αν ληφθεί 
υπόψη ότι τα σημερινά προβλή-
ματα (π.χ. μόλυνση περιβάλλο-
ντος) έχουν διακρατικό χαρακτή-
ρα κι αν κατανοηθεί η σημασία 

του αξιώματος «η ισχύς εν τη 
ενώσει», τότε καταδεικνύεται η 
αξία της κοινότητας.  

γ) Η ισότητα. Η ενότητα ως κοι-
νότητα μπορεί να υπάρξει μόνο 
εκεί που υπάρχει ισότητα. Ισότη-
τα μεταξύ των κρατών μελών και 
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ισότητα μεταξύ των πολιτών της 
κοινότητας. Όλοι λοιπόν είναι ί-
σοι και οι όποιες διαφορές οφεί-
λουν να επιλύονται με βάση την 
αρχή της ισότητας.  

δ) Η αλληλεγγύη. Η συνοχή της 
ένωσης, η ασφάλεια και η ευημε-
ρία των κρατών και των πολιτών, 
στηρίζονται στην αλληλεγγύη. 
Χωρίς αλληλεγγύη αργά ή γρή-
γορα θα αναπτύσσονται διαλυτι-
κές τάσεις σε κάθε είδους ένωση.  

ε) Η ελευθερία. Ήδη, εδώ και 
πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στηρίχθηκε στην ελεύθε-
ρη κυκλοφορία προσώπων, αγα-
θών, υπηρεσιών, κεφαλαίων. 
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                               Οι σημαίες των  
                               κρατών μελών  
                               της Ευρωπαϊ-  
                               κής Ένωσης 
 
 Η «Ευρώπη» είναι για τους 
Ευρωπαίους η κοινή πατρίδα, η 
κοινή αξία, που αξίζει να αγωνίζε-
ται γι’ αυτή κάθε Ευρωπαίος. Βέ-
βαια, κάθε κράτος έχει τη δική 
του ιστορία, πολιτισμό, αξίες, ε-
πιδιώξεις κτλ. Όμως, όλα αυτά 
εδράζονται σε μια κοινή βάση, 

στην Ευρωπαϊκή ιστορία, πολιτι-
σμό, αξίες, επιδιώξεις κτλ., που 
δεν αναιρεί τις επιμέρους επιλο-
γές. Δηλαδή, η Ευρώπη έχει ταυ-
τόχρονα μια κοινή πολιτισμική 
κληρονομιά και μια πολιτισμική 
πολυμορφία. Πολυμορφία είναι η 
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διαφορετική συνεισφορά κάθε 
έθνους στην οικοδόμηση του πο-
λιτισμού αυτού.  
 
 
                             Η Ευρώπη και  
                             ο ταύρος 
 
 
 
 
Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική 
μυθολογία, η Ευρώπη ήταν κόρη 
του Φοίνικα και της Τηλέφασσας. 
Σε ορισμένους μύθους αναφέρε-
ται και ως κόρη του Αγήνορα 
(πατέρα του Φοίνικα). Ο Δίας ε-
ρωτεύτηκε την Ευρώπη, μετα-
μορφώθηκε σε ταύρο και την α-
πήγαγε. 
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5.5 Η συμμετοχή του πολίτη: 
από τον Δήμο μέχρι την παγκό-
σμια κοινότητα 
 
 Η συμμετοχή είναι η διαδικα-
σία που παρέχει στους πολίτες 
την δυνατότητα να επηρεάζουν 
τη λήψη των δημόσιων αποφά-
σεων. Οι ρίζες της συμμετοχής 

βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα. 
Στην πόλη - κράτος ο πολίτης 
συμμετέχει στην Εκκλησία του 
Δήμου, όπου κληρώνονται οι πο-
λίτες στα περισσότερα από τα 
δημόσια αξιώματα και λαμβάνο-
νται αποφάσεις για τα κοινά, α-
ποφάσεις που αφορούν τις δη-
μόσιες υποθέσεις.  
 Όπως οι εκλογές, έτσι και η 
συμμετοχή του πολίτη στα «κοι-
νά» από τον Δήμο μέχρι την πα-
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γκόσμια κοινότητα αποτελεί μια 

πράξη ευθύνης. Ο πολίτης εν-
διαφέρεται για το κοινό μέλλον, 
που είναι και δικό του μέλλον. 
Και αυτή η «μετοχή» στα κοινά 

προσφέρει μοναδική χαρά και 
πληρότητα. Είναι η χαρά της συ-
νεύρεσης και της προσφοράς 
στο κοινωνικό σύνολο.  
 Με τη συμμετοχή στα κοινά 
αναπτύσσεται ο διάλογος, η 
συνεργασία, η εμπιστοσύνη, η 
συναίνεση κτλ. μεταξύ των πολι-
τών. Επιπλέον, ο πολίτης ανα-
πτύσσει ικανότητες / δυνατότητες 
διάγνωσης και ιεράρχησης των 
κοινών αναγκών, αλλά και αξιο-
λόγησης και επίλυσης των κοι-
νών προβλημάτων. Τέλος, αντι-
λαμβάνεται ότι η συνύπαρξη α-

παιτεί αποφυγή των ακραίων 
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θέσεων. Η συμμετοχή του πολίτη 
σε διάφορες τοπικές, πολιτιστι-
κές, συνδικαλιστικές, κομματικές 
κτλ. ενώσεις δεν χρειάζεται να 
υπηρετεί τα στενά τοπικά, συνδι-
καλιστικά, κομματικά κτλ. συμφέ-
ροντα και να εμποδίζει την πρό-
οδο και το γενικό συμφέρον. Η 
συμμετοχή του πολίτη έχει νόημα 
όταν συνδυάζει αρμονικά το α-
τομικό συμφέρον και το υποτάσ-
σει στο γενικότερο συμφέρον. 
 
                         Νίκος Χατζηκυριά- 
                         κος - Γκίκας, 
                         Η ανοιχτή πόρτα, 
                         Εθνική Πινακοθή- 
                         κη. 
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 Οι Έλληνες πολίτες ανάλογα 
με το επάγγελμά τους, τα ενδια-
φέροντά τους κτλ. μπορούν να 
συμμετέχουν σε διάφορες ενώ-
σεις, οργανώσεις, όπως: 
- Σε πολιτικά κόμματα. 
- Σε επαγγελματικές 
/συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
- Σε επιστημονικές ενώσεις. 
- Σε πολιτιστικές, αθλητικές, συ-
νεταιριστικές κτλ. ενώσεις. 
- Σε Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις (Μ.Κ.Ο.) διαφόρων σκοπών. 
Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η 
διάχυση της εξουσίας, δηλαδή 
όσο περισσότεροι φορείς ασκούν 
εξουσία, και, επιπλέον, όσο μεγα-
λύτερη είναι η συμμετοχή του πο-
λίτη, τόσο πιο διευρυμένη δημο-
κρατία υπάρχει.  
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 Η συμμετοχή του πολίτη σε 
κόμματα, ενώσεις και φορείς εί-
ναι η βάση της δημοκρατίας. Χω-
ρίς τη συμμετοχή, η δημοκρατία 
χάνει την ουσία της. Ο πολίτης 
δεν αρκεί να επικρίνει ή να κατα-
κρίνει τα όσα πράττουν οι εκά-
στοτε κυβερνώντες. Χρειάζεται ο 
ίδιος να συμμετέχει στην πολιτι-
κή μέσω των φορέων της. 

 
Ο πολίτης συμμετέχει:  
α) Στον Δήμο. Οι πολίτες του 
Δήμου εκλέγουν τους δημοτικούς 
άρχοντες. Συνήθως οι πολίτες 
έχουν ενδιαφέρον για τον Δήμο, 
για τις τοπικές υποθέσεις. Οι πο-
λίτες συμμετέχοντας ενεργά γί-

νονται συμπαραγωγοί της πολι-
τικής σε διάφορα θέματα, όπως 
στην κοινωνική πολιτική, στην 
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κατανομή των δημοτικών τελών, 
στην ανάπλαση περιοχών κτλ.  

β) Στην πολιτεία. Η ελληνική πο-
λιτεία είναι αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία και, όπως ορίζει το 
Σύνταγμα, «θεμέλιο του πολιτεύ-
ματος είναι η λαϊκή κυριαρχία». 
Αυτό σημαίνει ότι οι έλληνες πο-
λίτες συμμετέχουν:  

 Στην εκλογή των βουλευτών.  

 Σε δημοψήφισμα για κρίσιμα 
εθνικά θέματα.  

γ) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη 
ο Ευρωπαίος πολίτης απολαμβά-

νει αρκετά πλεονεκτήματα: πε-
ρισσότερες επιλογές, ενίσχυση 
και διασφάλιση των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών του, υψηλότερο 
βιοτικό επίπεδο κτλ. Με τη Συν-
θήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(1992) ο κάθε πολίτης πλέον δεν 
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είναι μόνο πολίτης του κράτους 
- μέλους αλλά και πολίτης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα απο-
φασιστικό βήμα για την πολιτική 
ενοποίηση της Ευρώπης υπήρξε 

και η θέσπιση της ιθαγένειας της 
Ένωσης. Τονίζεται ότι η ιθαγένεια 
της Ένωσης συμπληρώνει και 
δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγέ-
νεια. Παρά την ανάγκη και τη 
χρησιμότητα της συμμετοχής στα 
κοινά, αρκετοί πολίτες δεν μετέ-
χουν για διάφορους λόγους, ό-
πως:  

 Το χάσμα ανάμεσα στα λόγια 
και στα έργα των πολιτικών.  

 Η διαπλοκή και η διαφθορά.  

 Η αντικατάσταση της πολιτι-
κής από την επικοινωνία.  

 Η έλλειψη ηγεσίας που να ε-
μπνέει τους πολίτες.  
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Αποτέλεσμα αυτής της πορεί-

ας είναι η «αποχή» από την πο-
λιτική. Αποχή η οποία εκδηλώ-

νεται είτε ως πολιτική απάθεια, 
είτε ως πολιτική απέχθεια. Και 
στις δύο περιπτώσεις ο πολίτης 
βρίσκεται στη γωνιά. Άλλοι α-
ποφασίζουν γι’ αυτόν. Ο πολί-
της είναι θεατής των εξελίξεων. 

Η δημοκρατία της συμμετοχής 
αντικαταστάθηκε από τη δη-
μοκρατία των θεατών. Επιπλέ-
ον, η αποχή από την πολιτική, 

οδήγησε στον πολιτικό αναλ-
φαβητισμό. Δηλαδή, ο πολίτης 
δεν έχει τις απαραίτητες κοινω-
νικές και πολιτικές γνώσεις για 
να μπορεί να συμμετέχει ουσια-
στικά, ελεύθερα και υπεύθυνα 
στα πολιτικά δρώμενα. Δεν γνω-
ρίζει, δεν κατανοεί, δεν συνειδη-
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τοποιεί. Είναι ή νοιώθει ανίκα-
νος να συμμετέχει, από τα πιο 
μικρά έως τα πιο μεγάλα.  Μια 
πολιτεία, όταν απέχουν οι πολί-
τες από τα κοινά, είναι επόμενο 
να διέρχεται κρίση. Κρίση νομι-
μοποίησης, η οποία οδηγεί στην 
ανάγκη και στο αίτημα για τη 
συμμετοχή του πολίτη. Η πολι-
τεία πλέον οφείλει να παρέχει 
πολιτική παιδεία, να εκπαιδεύει 
τον πολίτη, ώστε να γίνει ικανός 
να συμμετέχει ελεύθερα και υ-
πεύθυνα στα κοινά. 

 
                               Κωνσταντίνος    
                               Παρθένης, 
                               Ο Ηρακλής και    
                               οι Αμαζόνες, 
                               π. 1922, Εθνική  
                               Πινακοθήκη. 
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Πολιτικά αναπτυγμένες κοινω-
νίες είναι εκείνες που: 
- ο λαός εκλέγει τους αντιπρο-
σώπους του, 
- όλοι οι πολίτες έχουν απρό-
σκοπτη πρόσβαση στη συμμετο-
χή στα κοινά, 
- η διακυβέρνηση και η δημόσια 
διοίκηση διέπονται από διαφά-
νεια και αξιοκρατεία, 
- οι πολιτικοί σέβονται το Συνταγ-
μα και τους νόμους, 
- οι πολιτικοί ασχολούνται με την 
πολιτική ως δημόσια υπόθεση 
και όχι για να κερδίσουν προσω-
πικά οφέλη (πελατειακές σχέσεις, 
ρουσφέτια κτλ.).  
 Στις ανεπτυγμένες πολιτικά 
κοινωνίες υπάρχει μια πολιτική 
κουλτούρα, στην οποία ο πολί-
της συμμετέχει συνειδητά, έστω 
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και αν υπάρχουν μικρά ποσοστά 
συμμετοχής. 

Πολιτικά μη ανεπτυγμένες κοι-
νωνίες είναι εκείνες στις οποίες: 
- υπάρχουν εμπόδια στην συμμε-
τοχή των πολιτών στα κοινά, 
- το Σύνταγμα και οι νόμοι παρα-
βιάζονται, 
- οι πολίτες συμμετέχουν στα 
κοινά για να κερδίσουν προσω-
πικά οφέλη.  
 Στις μη ανεπτυγμένες πολιτικά 
κοινωνίες, όπου υπάρχουν οι 
πελατειακές σχέσεις, η υψηλή 
συμμετοχή δεν αποδεικνύει την 
ύπαρξη συνειδητοποιημένων 
πολιτών, αλλά δηλώνει αναγκα-
στική παρουσία στο κομματικό / 
πελατειακό σύστημα.  

Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατί-
ας: 15 Σεπτεμβρίου. 
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5.6 Βασικά χαρακτηριστικά της 
ελληνικής πολιτείας 
 
 Το κράτος είναι δημιούργημα 
της κοινωνίας. Ανεξάρτητα από 
τον τρόπο δημιουργίας του, στην 
πορεία του χρόνου, πήρε διάφο-
ρες μορφές (πόλη-κράτος, αυτο-
κρατορία, εθνικό κράτος κτλ.).  
 Η ελληνική πολιτεία (οι όροι 
κράτος και πολιτεία χρησιμοποι-
ούνται με το ίδιο περιεχόμενο) εί-
ναι δημιούργημα της επανάστα-
σης του 1821. Η παρέμβαση των 
Μεγάλων Δυνάμεων υπέρ του 
σχηματισμού του ελληνικού κρά-
τους (εξάρτηση οικονομική και 
πολιτική) και ο μετέπειτα αγώνας 
για εθνική ολοκλήρωση (στρα-
τιωτικοί αγώνες και ευέλικτοι δι-
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πλωματικοί χειρισμοί) σημάδε-
ψαν την πορεία του.  

 Μερικά από τα βασικά χαρα-

κτηριστικά του είναι: 
α) Συγκεντρωτικό και γραφειο-
κρατικό. Το ελληνικό κράτος από 
την ίδρυσή του οργανώθηκε συ-
γκεντρωτικά. Η επιλογή αυτή ή-
ταν επιτακτική, αφού υπήρχε α-
νάγκη για ένα ισχυρό εθνικό κέ-
ντρο. Με την επανάσταση του 
1821 μόνο ένα μικρό τμήμα των 
ελληνικών πληθυσμών απελευ-
θερώθηκε. Το μεγαλύτερο μέρος 
βρισκόταν υπό την κυριαρχία της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γε-
γονός που ανακινούσε διαρκώς 
το αίτημα για εθνική ολοκλήρω-
ση. Η συγκεντρωτική διοίκηση 
και παιδεία πρόσφεραν σημαντι-
κά στον σκοπό αυτό, στη διαμόρ-
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φωση δηλαδή της εθνικής ταυτό-
τητας. Όμως, σήμερα το συγκε-
ντρωτικό κράτος έχει γίνει ένα 
δυσκίνητο γραφειοκρατικό κρά-
τος. Έχει αναπτυχθεί μια γραφει-
οκρατία, που δρα ανορθολογικά 
και κοστίζει ακριβά σε χρόνο και 
χρήμα. Η τεχνολογία (ηλεκτρονι-
κοί υπολογιστές, νέα συστήματα 
οργάνωσης κτλ.) προσφέρει τις 
δυνατότητες να περιοριστεί η 

γραφειοκρατία. Ήδη με την ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση έχει ε-
πιτευχθεί σημαντική πρόοδος.  

β) Παρεμβατικό και αναποτελε-
σματικό. Για λόγους ιστορικούς, 
ήταν επιτακτική ανάγκη να δη-
μιουργηθεί ένα παρεμβατικό στην 
οικονομία και την κοινωνία κρά-
τος. Έπρεπε να είναι παρεμβατι-
κό για να σώσει ό,τι μπορούσε 
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να περισωθεί και να δημιουργή-
σει ό,τι μπορούσε να δημιουργη-

θεί. Τον 20ο αιώνα, η διεθνής 
συγκυρία (π.χ. οικονομική κρίση 
1929, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος), 
βοήθησε στην επέκταση του κρα-
τικού παρεμβατισμού. Μετά το 
1974 ο κρατικός παρεμβατισμός 
επεκτείνεται. Στις αρχές του 21ου 
αιώνα το κράτος παράγει πάνω 

από το 50% του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Το 
κράτος σήμερα είναι ένας μηχα-
νισμός διεύθυνσης και διαχείρι-
σης όχι μόνο της οικονομίας αλ-
λά πολλών δραστηριοτήτων. Δεν 
υπάρχει τομέας στον οποίο να 
μην παρεμβαίνει το κράτος. Η 
αύξηση του παρεμβατισμού συ-
νεπάγεται αύξηση της γραφειο-
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κρατίας και κατ’ επέκταση αύξη-
ση της αναποτελεσματικότητας.  

γ) Παραδοσιακό και σύγχρονο. 
Στο ελληνικό κράτος, από την ί-
δρυσή του, διαμορφώνονται συμ-
έροντα και συνήθειες που αντι-
δρούν στον εκσυγχρονισμό. Ο 
συγκεντρωτισμός, ο παρεμβατι-
σμός, οι πελατειακές σχέσεις, 
υπάρχουν από τη γέννηση του 
ελληνικού κράτους. Το ελληνικό 
κράτος λειτουργεί άλλοτε με βά-
ση αυτή την παράδοση και άλλο-
τε με βάση τον εκσυγχρονισμό. Η 
εξάλειψη των πελατειακών σχέ-
σεων, η συνέχεια των θεσμών, η 
διαφανής και αξιοκρατική λει-
τουργία του κράτους, είναι μερικά 
μέτρα απαραίτητα για τον εκσυγ-
χρονισμό. Πάντως, χρειάζεται να 
τονιστεί ότι, παρά τις όποιες κα-
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θυστερήσεις, υπάρχουν «νησί-
δες» εκσυγχρονισμού και πρω-
τοπορίας σε αρκετούς τομείς, 
όπως π.χ. στην τέχνη, τη ναυτι-
λία, τις καινοτόμες επιχειρήσεις 
κτλ.  

δ) Εμπιστοσύνη στην κοινότητα 
και αντιπαλότητα στο κράτος. Ο 
Έλληνας αναζητεί τις σχέσεις 
πρόσωπο με πρόσωπο. Έχει 
εμπιστοσύνη και στην οικογένεια 
που στηρίζεται στην αλληλεγγύη, 
στη συνεργασία, στους ισχυρούς 
δεσμούς. Αν η κοινότητα είναι 
χώρος συνεργασίας, το κράτος 
είναι χώρος σύγκρουσης, γι’ αυ-
τό και είναι χώρος αποστροφής. 
Θεωρείται αντίπαλο, εχθρικό. Η 
έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται 

στις σχέσεις πολίτη-κράτους. 
Υπάρχει μια αμοιβαία δυσπιστία. 
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Ο πολίτης νοιώθει το κράτος σαν 
ξένο και εχθρικό, γι’ αυτό το αντι-
μετωπίζει ανάλογα. Επιδιώκει να 
παίρνει περισσότερα από αυτό 
και να του δίνει λιγότερα. Αλλά 
και το κράτος δίνει συχνά την ε-
ντύπωση ότι θεωρεί τον πολίτη 
«υπήκοο», που έχει μόνο υπο-
χρεώσεις και όχι δικαιώματα. Ε-
πιδιώκει να εισπράττει περισσό-
τερα από αυτόν και να του παρέ-
χει λιγότερα. Σήμερα, ο πολίτης 
νοιώθει ένα κενό από την έλλειψη 
της κοινότητας και από την λειψή 
λειτουργία του κράτους. Η διάλυ-
ση της κοινότητας δεν αναπλη-
ρώθηκε από το κράτος. 
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                                Νιούτον Άλ- 
                                τζερναν  
                                (1880 - 1968), 
                                Cumberland  
                               Terrace, Λονδί-
νο,πριν το 1944, Εθνική Πινακο-
θήκη. 
 
Εκσυγχρονισμός - πρόοδος: 
στην κοινωνία σημαίνει δικαιο-
σύνη στην οικονομία σημαίνει 
ανάπτυξη στην πολιτική σημαίνει 
ελευθερία στον πολιτισμό σημαί-
νει δημιουργία  
 Πάντως, οι Έλληνες δρουν 
συλλογικά, όπου υπάρχει κοινό-
τητα, είτε τοπικής είτε παγκό-
σμιας κλίμακας. Κοινότητα ορα-
μάτων, αξιών, προσδοκιών. Δεν 
είναι λοιπόν παράξενο που οι 
Έλληνες μεγαλουργούν και οι ελ-
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ληνικές οικουμενικές αξίες πραγ-
ματώνονται, είτε σε τοπικό, είτε 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντίθετα, 
στο πλαίσιο της κράτους υπάρχει 
το απρόσωπο και το άγνωστο. 
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει δυ-
σκολία δράσης για τον Έλληνα, 
γιατί ακριβώς αναζητά το πρό-
σωπο και το όνομα, επιδιώκει 
την αναγνώριση.  
 «Η αλλοτρίωση του νεοελληνι-
κού κοινοτισμού γίνεται φανερή 
στην κοινωνιστική του μετάλλαξη, 
που τον μετέτρεψε στο αντίθετό 
του: σε κρατισμό. Ενώ πάντοτε οι 
Έλληνες μάχονταν για την αυτο-
διοίκησή τους, τώρα τα περιμέ-
νουν όλα από το κράτος. Ακόμα 
και όταν καίγονται τα σπίτια τους. 
Συγχρόνως όμως είναι βαθύτατα 
αντικρατιστές και στην πρώτη ευ-
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καιρία ποδοπατούν κάθε έννοια 
κράτους». (Θεόδωρος Ζιάκας) 
 
                               Νίκος Χουλια-   
                               ράς, Ο ζωγρά-  
                               φος που φεύγει,  
                               1980, Εθνική  
                               Πινακοθήκη. 
 
 «Από τα μέσα του 20ού αιώνα 
και μετά στις «δημοκρατικές» κοι-
νωνίες του δυτικού καπιταλισμού 
η αποχή του απλού πολίτη από την 
πολιτική αποτελεί μια εξίσου δια-
δεδομένη συμπεριφορά όσο και οι 
διάφορες μορφές πολιτικής δρά-
σης [...] Όπως προκύπτει από όλες 
τις σχετικές έρευνες, η μη συμμε-
τοχή στα πολιτικά δρώμενα αφορά 
σε ένα πολύ σημαντικό τμήμα του 
συνολικού πληθυσμού (το ποσο-
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στό κυμαίνεται μεταξύ 30% και 
50%). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
σε εμπειρική μελέτη η οποία διε-
ρευνούσε την πολιτική συμμετοχή 
των Αμερικανών στα μέσα της δε-
καετίας του 1960, ένα τρίτο του 
πληθυσμού (περίπου το 30%) εί-
χαν χαρακτηρισθεί ως πλήρως α-
μέτοχοι ή «πολιτικά απαθείς» [... ] 
Στις δεκαετίες που μεσολάβησαν 
από τότε μέχρι σήμερα, η απο-
στασιοποίηση των πολιτών από 
την πολιτική κατέστη ολοένα και 
πιο έντονη και εκτεταμένη. Το 
«κόμμα της αποχής» γράφειο 
Μπεκ, «είναι σε όλες τις συμμετο-
χικές δημοκρατίες το μόνο κόμμα 
που παρουσιάζει σταθερή αύξηση 
των ποσοστών του». (Μελίνα  Σερα-

φετεινίδου, Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινω-
νιολογία,  εκδ. Gutenberg,  Αθήνα 2006) 
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Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Δρα-
στηριότητες  
 
Α΄ ΟΜΑΔΑ  
1α. Βάλτε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) 
στην αντίστοιχη απάντηση:  
____ Δημότης είναι αυτός που εί-
ναι γραμμένος στους εκλογικούς 
καταλόγους.  
____ Δήμαρχος μπορεί να εκλε-
γεί όποιος έχει συμπληρώσει το 
21ο έτος της ηλικίας του.  
____ Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για 
την τήρηση των διατάξεων που 
αφορούν το ωράριο λειτουργίας 
των καταστημάτων.  
____ Το ελληνικό κράτος δεν εί-
ναι παρεμβατικό.  
____ Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχουν όλοι οι Έλληνες 
πολίτες.  
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1β. Αρμοδιότητα των Δήμων δεν 
είναι (να κυκλώσετε την σωστή 
απάντηση): 
 
α. Η τήρηση του δημοτολογίου 
και του μητρώου αρρένων.  
β. Η έκδοση των σχετικών πι-
στοποιητικών.  
γ. Η τήρηση των ληξιαρχικών βι-
βλίων.  
δ. Η τήρηση αρχείων επίσημων 
εγγράφων.  
ε. Η διαμόρφωση του ωρολογίου 
προγράμματος των σχολείων.  
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1γ. Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της Α΄ στήλης με 
τις έννοιες της Β΄ στήλης, γράφοντας τον αντίστοι-
χο αριθμό της Α΄ στήλης στο κενό της Β΄ στήλης. 
 

Α΄ στήλη          Β΄ στήλη 
1. δημιουργία ομο-

σπονδίας 
___ πολιτική ενοποίηση 

2. δημιουργία συνο-
μοσπονδίας 

___ ενοποίηση σταδιακά 

3. ανοιχτή προσέγγιση ___ χαλαρή ένωση 

4. ευρωπαϊκή συμπο-
λιτεία 

___ ευρωπαϊκή ένωση 
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2α. Γιατί οι πολίτες στη χώρα μας 
θεωρούν, πολλές φορές, το κράτος 
εχθρικό προς αυτούς; 

2β. Να αναπτύξετε τρεις βασικές α-
ξίες της Ε.Ε. 
 

Β΄ΟΜΑΔΑ 
1α. Να εξηγήσετε γιατί το δημο-
γραφικό είναι ένα από τα βασικά 
προβλήματα της ελληνικής 
κοινωνίας. 
 

1β. Ποια είναι τα κριτήρια ένταξης 
μιας χώρας στην Ε.Ε.; 

 
2α. Να εξηγήσετε τις δύο προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε.: την 
«εμβάθυνση» και τη «διεύρυνση».  
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2β. Αναλύστε το «παραδοσιακό και 
το σύγχρονο» ως ένα από τα χαρα-
κτηριστικά του ελληνικού κράτους. 

 
Επιπλέον: 
– Να συζητήσετε για την αποχή, 
κυρίως των νέων, από την πολιτι-
κή. 
– Εξηγήστε την έννοια του «πολιτι-
κού αναλφαβητισμού» και αναφέ-
ρατε τους λόγους που κάποιοι πο-
λίτες δεν συμμετέχουν στα κοινά. 
– Αναλύστε ένα από τα βασικά 
προβλήματα της ελληνικής πολι-
τείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ώρες: 5 
 
6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικο-

ποίηση 
6.2 Φορείς κοινωνικοποίησης / πο-

λιτικοποίησης 
6.2.1Η οικογένεια 
6.2.2 Το σχολείο - η εκπαίδευση 
6.2.3 Οι παρέες συνομηλίκων 
6.2.4 Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνί-

ας 
6.2.5 Τα πολιτικά κόμματα 
6.2.6 Ο θεσμός των Μαθητικών 

Κοινοτήτων 
6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος 
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Στόχοι, οι μαθητές/τριες να μά-
θουν: 
 
- Να εξηγούν ότι η διαδικασία κοι-
νωνικοποίησης και πολιτικοποίη-
σης είναι συνεχής και αδιάκοπη. 

- Να διακρίνουν τις καλές και κακές 
επιδράσεις των φορέων 
κοιν/ποίησης. 

- Να υιοθετούν τις αξίες της οικογέ-
νειας και της εκπαίδευσης. 

- Να διαμορφώνουν δημοκρατική 
συνείδηση και νοοτροπία συμμε-
τοχής στα κοινά. 

- Να εφαρμόζουν τους κανόνες λει-
τουργίας των Μ.Κ. και να συμμε-
τέχουν σε αυτές. 

- Να αντιλαμβάνονται ότι οι Μ.Κ. 
αποτελούν σχολείο δημοκρατίας. 
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Βασική ορολογία 
 
- κοινωνικοποίηση και πολιτικο- 

ποίηση 
- φορείς κοινωνικοποίησης 
- παρέες συνομηλίκων 
- Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
- πολιτικά κόμματα 
- Μαθητικές Κοινότητες 
- κοινωνικός έλεγχος 
- συνοχή της κοινωνίας 
- επανακοινωνικοποίηση 
- πολιτική κοινωνικοποίηση 
- κομματικοποίηση 
- αυταρχικό σύστημα 
- δημοκρατικό σύστημα 
- ιδιότητα του πολίτη 
- επίδραση των Μ.Μ.Ε. 
- εσωκομματική δημοκρατία 
- έλλειμμα πολιτικής παιδείας 
- Κανονισμός Μαθητικών Κοινοτή-    

των 
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- μαθητεία στη δημοκρατία 
- φορείς κοινωνικού ελέγχου 
- επιβραβεύσεις και κυρώσεις 
- άτυπος κοινωνικός έλεγχος 
- τυπικός κοινωνικός έλεγχος 
- αυτοέλεγχος  
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6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτι-
κοποίηση 
 

 Η κοινωνικοποίηση είναι μια δια-
δικασία ένταξης και ενσωμάτωσης 
του ατόμου σε ένα κοινωνικό σύνο-
λο. Μια διαδικασία εκμάθησης των 
αξιών και των κανόνων της κοινω-
νίας. 
 Κάθε κοινωνία έχει αξίες, κανό-
νες, αντιλήψεις, προσδοκίες κτλ., 
τα οποία μαθαίνει και μεταβιβάζει 
στα μέλη της, μέσω της κοινωνικο-
ποίησης. Έτσι τα άτομα μπορούν 
να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν 
στην κοινωνία, αλλά και η κοινωνία 
μπορεί να διατηρεί τη συνοχή της. 
Κάθε άτομο μαθαίνει τον τρόπο 
σκέψης, αίσθησης, συμπεριφοράς 
και δράσης, δηλαδή μια κοινωνικά 
επιθυμητή συμπεριφορά, γιατί α-
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κριβώς η κοινωνία αυτό περιμένει 
από το άτομο, για να το εντάξει στα 
μέλη της. 
 
                                 Ντωμιέ Ονορέ,  
                                 Η ανατροφή του  
                                 Αχιλλέα, 1841 – 
                                 1843, Εθνική Πι- 
                                 νακοθήκη. 
 
 
 
 «Στις 9 Ιανουαρίου1800 εμφανί-
στηκε ένα παράξενο ον μέσα από τα 
δάση κοντά στο χωριό Σαιν-Σερέν 
της Νότιας Γαλλίας. Παρ’όλον ότι 
περπατούσε όρθιο, έμοιαζε πιο πολύ 
για άγριο ζώο παρά για άνθρωπο, αν 
και γρήγορα έγινε φανερό πως ε-
πρόκειτο για αγόρι δέκα ως δώδεκα 
χρόνων. Μιλούσε μόνο με γρυλι-
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σμούς και παράδοξες κραυγές. Το 
παιδί δεν είχε προφανώς ιδέα περί 
ατομικής υγιεινής και ανακουφιζόταν 
όπου εύρισκε. Το πήγαν στην τοπική 
αστυνομία και από εκεί σε ένα ορφα-
νοτροφείο. Στην αρχή προσπαθούσε 
συνέχεια να δραπετεύσει, για να το 
ξανασυλλάβουν όμως με κάποια δυ-
σκολία. Δεν δεχόταν να φορέσει 
ρούχα, τα οποία τα ξέσκιζε μόλις του 
τα φορούσαν. Δεν παρουσιάστηκαν 
γονείς για να το αναζητήσουν...» (Α. 
Giddens, Κοινωνιολογία, εκδ. Guten-
berg, Αθήνα 2002) 

 
 Στόχος λοιπόν της κοινωνικο-

ποίησης είναι: η ένταξη του ατό-

μου στην κοινωνία και η συνοχή 
της κοινωνίας. 
 Η διαδικασία κοινωνικοποίησης 

αρχίζει από τη γέννηση, και συνε-
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χίζεται σε όλη τη ζωή του ανθρώ-
που, μέχρι τα βαθειά γεράματα, 
αφού στην πορεία της ζωής του 
αναθεωρεί αξίες, στάσεις, ιδέες, 
συμπεριφορές. 

 Η κοινωνικοποίηση τροποποιεί-

ται στον χώρο και στον χρόνο. 
Έτσι, αλλιώς κοινωνικοποιεί τα ά-
τομα μια ασιατική κοινωνία και αλ-
λιώς μια ευρωπαϊκή ή η ελληνική. 
Αλλά και η ελληνική κοινωνία αλ-
λιώς κοινωνικοποιούσε τα άτομα 
πριν πενήντα χρόνια και αλλιώς 
σήμερα. Επίσης, η κοινωνικοποίη-

ση διαφοροποιείται ως προς το 
φύλο (άντρες, γυναίκες). Με διαφο-
ρετικά πρότυπα κοινωνικοποιού-
νται οι άνδρες και με διαφορετικά οι 
γυναίκες. 

 Η κοινωνικοποίηση είναι μια πο-

λυδιάστατη και πολύπλοκη διαδι-
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κασία, που σημαίνει ότι υπάρχουν 
πολλοί και διαφορετικοί φορείς 
κοινωνικοποίησης που μεταβιβά-
ζουν πολλά και διαφορετικά μηνύ-
ματα (αξίες, κανόνες, πρότυπα συ-
μπεριφοράς) στο άτομο. Μερικές 
φορές τα μηνύματα αυτά συγκρού-
ονται μεταξύ τους και αυτό δημι-

ουργεί μια διλημματική κατάστα-
ση, που εκφράζεται με το ερώτημα 
«τι να ακολουθήσω;». 
 

 Παράδειγμα διλημματικής κα-
τάστασης: η οικογένεια λέει «διά-
βασε», ενώ η παρέα λέει «πάμε 
βόλτα». Το «Άλφα» πολιτικό κόμμα 
(συνήθως αυτό που κυβερνάει) 
προβάλλει τη συναίνεση, ενώ το 
«Βήτα» κόμμα (συνήθως η αντιπο-
λίτευση) προβάλλει τη σύγκρουση. 
Η εκκλησία διακηρύττει την εγκρά-
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τεια και την αλληλεγγύη, ενώ κά-
ποιο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας 
διακηρύττει την ελευθεριότητα και 
τον ανταγωνισμό. Ο Αριστοτέλης, 

αναφέρει ότι η αγωγή του πολίτη 

πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
πολίτευμα. Αν λοιπόν ζητούμενο 
πολίτευμα είναι η δημοκρατία, η 
αγωγή του πολίτη, πρέπει να είναι 
δημοκρατική, δηλαδή να μορφώνει 
ελεύθερους και υπεύθυνους πολί-
τες. Η πολιτεία έχει υποχρέωση για 
κοινωνικοποίηση και πολιτικοποί-
ηση των νέων μελών της. Τέτοια 
που να δίνει πολιτισμό, που σημαί-
νει νόημα ζωής, που σημαίνει μια 
νέα ιεράρχηση αναγκών, δηλαδή 
ότι οι ανάγκες για αυτοκίνητο, για 
χρήματα, για κατανάλωση, για δια-
σκέδαση, για διαρκή αλλαγή του 
κινητού τηλεφώνου, έπονται των 
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αναγκών για προσωπικές σχέσεις, 
για κοινωνική αλληλεγγύη, για ε-
λευθερία και ισότητα, για συμμετο-
χή στα πολιτικά δρώμενα κτλ. Προ-
ϋπόθεση για να αλλάξει η οικονομί-
α, η κοινωνία, η πολιτεία είναι η ε-
νεργοποίηση των πολιτών. Όμως, 
η ενεργοποίηση των πολιτών ση-
μαίνει διαφορετική ιεράρχηση, από 
την πλευρά τους, των αξιών και 
των προτεραιοτήτων της ζωής και 
της πολιτικής. Τι είναι σημαντικότε-
ρο; Η κατανάλωση; Η ισότητα; Η 
δημοκρατία;  
 
 Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κοινω-

νικοποίηση στην περίοδο της ε-

φηβείας και της ενηλικίωσης. Στην 
περίοδο αυτή, το άτομο πρέπει να 
κάνει επιλογές (σπουδές, επάγγελ-
μα, σύντροφος κτλ.) που θα σημα-
δέψουν το μέλλον του. 
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 Η πολιτική κοινωνικοποίηση εί-
ναι μέρος της κοινωνικοποίησης 

και συντελείται από όλους τους φο-
ρείς κοινωνικοποίησης, με τους 
οποίους το άτομο έρχεται σε επαφή 
σ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής 
του ζωής. 

Τέτοιοι φορείς είναι: η οικογένεια, 
το σχολείο, η εκκλησία, τα Μ.Μ.Ε., 
τα εργατικά σωματεία, οι επαγγελ-
ματικές οργανώσεις, τα πολιτικά 

κόμματα, καθώς και γεγονότα που 
συμβαίνουν εντός και εκτός της 
χώρας, όπως τα κοινωνικά κινήμα-
τα, οι μετακινήσεις πληθυσμών, οι 
πόλεμοι, η εκμετάλλευση, η ανισό-
τητα κτλ. Όλα αυτά -φορείς και γε-
γονότα- επηρεάζουν την πολιτική 
συμπεριφορά του ατόμου. 
 Η πολιτική κοινωνικοποίηση α-

ναφέρεται στη διαμόρφωση γνώ-
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μης και στην υιοθέτηση στάσης 
για την πολιτική, δηλαδή για τους 
πολιτικούς θεσμούς, την πολιτική 
εξουσία, τις πολιτικές σχέσεις, τις 
πολιτικές διαδικασίες, τα πολιτικά 
γεγονότα. Η συμμετοχή στα κοινά, 
το ενδιαφέρον για τις δημόσιες υ-
ποθέσεις, η δράση για την πρόοδο 
της πολιτείας δείχνει την ποιότητα 

της πολιτικοποίησης. Μερικά πα-
ραδείγματα πολιτικής κοινωνικο-
ποίησης: 

 Η γνώμη του πολίτη για τον τρό-
πο άσκησης της εξουσίας. 

 Η στάση του πολίτη στο πολιτικό 
γίγνεσθαι. 

 Η κριτική του πολίτη απέναντι 
στα πολιτικά κόμματα. 

 Η στάση του πολίτη απέναντι 
στην ανισότητα και εκμετάλλευ-
ση. 
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 Η συμετοχή του πολίτη στα κοι-
νωνικά κινήματα. 

 Η συμμετοχή του πολίτη στο σω-
ματείο του χώρου όπου εργάζε-
ται.  

 Η πολιτικοποίηση διαφέρει από 
την κομματικοποίηση, δηλαδή την 
ένταξη του ατόμου σε ένα κόμμα και 
τη δράση του υπέρ της πολιτικής 
και των συμφερόντων ορισμένου 
κόμματος.  

 Αντικείμενο της πολιτικοποίησης 
είναι η μετάδοση γνώσεων, η καλ-
λιέργεια αρχών και αξιών, η υιοθέ-
τηση στάσεων και η δράση για θέ-
ματα που αφορούν την κοινωνική 
και πολιτική πραγματικότητα. Βέ-
βαια, το περιεχόμενό της μεταβάλ-
λεται στην πορεία του χρόνου. Εί-
ναι συνάρτηση των κοινωνικών και 
πολιτικών εξελίξεων, του επικρα-
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τούντος κοινωνικο-πολιτικού συ-

στήματος. Έτσι π.χ. ένα αυταρχικό 
σύστημα μέσω της πολιτικοποίη-
σης επιδιώκει διαφορετικούς στό-

χους σε σύγκριση με ένα δημοκρα-

τικό σύστημα. Το αυταρχικό σύ-
στημα φοβάται τη συμμετοχή του 
πολίτη, ενώ το δημοκρατικό σύ-
στημα την επιδιώκει. Και όσον α-

φορά τη συμμετοχή του πολίτη, η 

πολιτεία δεν μπορεί να σταθεί χω-
ρίς τη συμμετοχή των πολιτών 
της. 
 
                             Νίκος Χατζηκυριά- 
                             κος - Γκίκας, 
                             Γλέντι στο ακρο 
                             γιάλι, 1931, Εθνική  
                             Πινακοθήκη. 
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 Επομένως, η κοινωνικοποίηση 
χρειάζεται να εντάσσει ομαλά το 
άτομο στην κοινωνία και να ικανο-
ποιεί τις πραγματικές του ανάγκες. 
Η πολιτική κοινωνικοποίηση χρειά-
ζεται να είναι τέτοια, ώστε οι νέοι να 
ξαναβρούν την πολιτική, να νοιώ-
σουν τη χαρά της πολιτικής, να ψη-
λαφίσουν τον πολιτισμό.  

 
6.2 Φορείς κοινωνικοποίησης / 
πολιτικοποίησης 
6.2.1 Η οικογένεια 
  

 Η οικογένεια είναι ο πρώτος και 

ο κυριότερος φορέας-παράγοντας 
κοινωνικοποίησης. Αν ληφθεί υπό-
ψη ότι η κοινωνικοποίηση αρχίζει 
από τη γέννηση (ορθότερα πριν 

από την γέννηση) και ότι τα χρόνια 

της παιδικής ηλικίας είναι καθορι-
στικά για την πορεία του ατόμου, 
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τότε, αποδεικνύεται η σημασία της 
οικογένειας. 
Η οικογένεια μαθαίνει στο άτομο 
τον τρόπο επικοινωνίας (γλώσσα), 
τις αξίες και τους κανόνες, τα πρό-
τυπα συμπεριφοράς, τους ρόλους, 
τον τρόπο ένταξης στην κοινωνία. 
Φροντίζει για την ανατροφή, την 
εκπαίδευση, την επαγγελματική 
αποκατάσταση, την συναισθηματι-
κή κάλυψη την μελών της κτλ. 
 Ο τρόπος κοινωνικοποίησης και 
πολιτικοποίησης από την οικογέ-
νεια επηρεάζεται από πολλούς πα-

ράγοντες, όπως το φύλο (αγόρι, 

κορίτσι), η περιοχή (αγροτική, α-

στική), ο πολιτισμός (ευρωπαϊκός, 
αφρικανικός) κτλ. 
 Tέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι 
η υπερπροστασία των νέων μελών 
της οικογένειας δεν τα βοηθά να 
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αναπτύξουν προσωπικότητα «αν-
θεκτική» στις δυσκολίες που ενδέ-
χεται να αντιμετωπίσουν στη ζωή 
τους. 
 
 «Καμμιά φορά κλαίω γιατί με πο-
νάει το να είμαι μοναχικός. Αλήθεια 
πονάει. Για να είμαι ειλικρινής αυτό 
που με πονάει πραγματικά είναι το 
να είμαι εγώ». (Μάικλ Τζάκσον, Τρα-
γουδιστής) Μια ομολογία συγκλο-
νιστική! 
 
 
                              Νικόλαος Γύζης,  
                              Κούκου, 1882, Ε- 
                              θνική Πινακοθήκη. 
 
 
 
 Όσα πραγματικά πρέπει να ξέ-
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ρω,τα έμαθα στο νηπιαγωγείο 
«... Όσα πραγματικά πρέπει να ξέ-
ρωγια το πώς να ζω, τι να κάνω και 
πώς να είμαι, τα έμαθα στο νηπιαγω-
γείο. 
Αυτά είναι τα πράγματα που έμαθα: 
-Να μοιράζεσαι τα πάντα. 
-Να παίζεις τίμια. 
-Να μη χτυπάς τους άλλους. 
-Να βάζεις τα πράγματα πάλι εκεί 
που τα βρήκες. 
-Να καθαρίζεις τις τσαπατσουλιές 
σου. 
-Να μην παίρνεις τα πράγματα που-
είναι δικά σου. 
-Να λες συγγνώμη, όταν πληγώνεις 
κάποιον. 
-Να πλένεις τα χέρια σου πριν από 
φαγητό. 
-Να κοκκινίζεις». (Απόσπασμα από 
το βιβλίο του Robert Fulghum, Όσα 
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πραγματικά θα έπρεπε να ξέρω τα 
έμαθα στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Λύ-
χνος, Αθήνα 1992) 
«Όταν ανοίγει ένα σχολείο κλείνει 
μια φυλακή». Β. Ουγκώ 
 

6.2.2 Το σχολείο – η εκπαίδευση 
 
 Μεγάλη σημασία για την κοινω-
νικοποίηση και την πολιτικοποίηση 

των ατόμων έχει και το σχολικό 

περιβάλλον και η σχολική ζωή. Η 
συνύπαρξη μαθητών από διαφορε-
τικά περιβάλλοντα, οι σχέσεις εκ-
παιδευτικού-μαθητών, η επιλογή 
γνωστικών αντικειμένων-θεμάτων 
και ο τρόπος ανάλυσής τους, η συ-
νεργασία και ησύγκρουση, οι σχο-
λικές εκδηλώσεις κτλ., διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην κοινω-
νική και πολιτική διαπαιδαγώγηση 
των μαθητών. Το σχολείο προσφέ-
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ρει οργανωμένη κοινωνικοποίηση. 
Συνεχίζει να είναι σημαντικός φο-
ρέας κοινωνικοποίησης και ειδικό-
τερα πολιτικής κοινωνικοποίησης. 

Και επειδή δεν γεννιόμαστε αλλά 

γινόμαστε πολίτες, ο ρόλος του 

στη διαμόρφωση της ιδιότητας του 
πολίτη είναι σημαντικός. 
 Πολλές φορές, ανεξάρτητα από 
τις όποιες επιταγές της πολιτείας 
για τη διδασκαλία ορισμένου πε-
ριεχομένου, σημασία έχει τι συμ-
βαίνει στην πράξη, στην σχολική 
τάξη. 
 
 Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 
έχουν στέρεες επιστημονικές γνώ-
σεις, μαθητοκεντρικές και ενεργητι-
κές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, 
θεωρητική και πρακτική γνώση του 
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θέματος,αντικειμενική και αμερόλη-
πτη κρίση. 
 
 
                            Μουρίλο, Αγόρια  
                            που τρώνε σταφύλι  
                            και πεπόνι, Alte 
                            Pinakothek, Μό- 
                            ναχο, Γερμανία. 
 
 
 Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι, από 
ποια ηλικία πρέπει να διδάσκεται 
η«πολιτική παιδεία»; Παλιότερα και 
σύμφωνα με τη θεωρία των σταδί-
ων του Piaget, παιδιά μέχρι 13 χρο-
νών δυσκολεύονται να κατανοή-
σουν τα κοινωνικά και πολιτικά θέ-
ματα. Σύμφωνα με νεότερες παιδα-
γωγικές αντιλήψεις, παιδιά όλων 
των ηλικιών μπορούν να επέμβουν 
ενεργητικά και δημιουργικά στη νέα 
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γνώση. Ιδιαίτερη σημασία σ’ αυτή 
τη διαδικασία έχει το πολιτισμικό 
περιβάλλον του παιδιού. 

 
6.2.3 Οι παρέες συνομηλίκων 
 
 Από την παιδική ηλικία αρχίζουν 
οι παρέες συνομηλίκων. Αργότερα 
στο σχολείο οι παρέες διευρύνο-
νται. Η ίδια θέση (μαθητές),το ίδιο 
περιβάλλον (σχολείο), οι ίδιες αγω-
νίες, οι ίδιες προσδοκίες και επι-
διώξεις κτλ. οδηγούν σε παρέες, 
φιλίες κτλ. 
 Το άτομο δημιουργεί ή εντάσσε-

ται σε ομάδες, επειδή ικανοποιεί 

διάφορες ανάγκες του, οι οποίες 

είναι, κυρίως, δύο ειδών: βιολογι-
κές (π.χ. τροφή, κατοικία, ασφά-

λεια) ή κοινωνικές (π.χ. αγάπη, συ-
νύπαρξη, απόκτηση ταυτότητας). Η 
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ένταξη στη μία ή στην άλλη ομάδα 
γίνεται σε συνάρτηση με τις αξίες–
επιδιώξεις–σκοπούς της ομάδας. 
Τα παιδιά έχουν διαφορετικές ανά-
γκες από τους μεγάλους, γι αυτό 
και επιλέγουν τις παρέες τους με 
διαφορετικά κριτήρια από αυτά των 
μεγάλων. Πάντως, τα παιδιά και οι 

έφηβοι έχουν έντονη την ανάγκη 
της αποδοχής και της ένταξης σε 
κάποια ομάδα, γιατί η ομάδα προ-
σφέρει ταυτότητα, ασφάλεια, δια-
φορετικούς στόχους κτλ. Η ένταξη 
λοιπόν ενός παιδιού ή εφήβου σε 
κάποια παρέα συνομηλίκων γίνεται 

για διάφορους λόγους, όπως: 

 Η καλύτερη ικανοποίηση κά-
ποιων αναγκών του. 

 Η ανάγκη για επικοινωνία και 
συναισθηματική έκφραση. 

 Η ανάγκη απόκτησης ταυτότητας. 
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 Η ψυχαγωγία, η άθληση και οι 
εκδρομές. 

 Η περιέργεια, η παρακίνηση, η 
καθοδήγηση. 
 Η επίδραση της παρέας συνομη-
λίκων δεν πρέπει να υποτιμάται. Οι 
ομάδες ομηλίκων, οι παρέες, επη-
ρεάζουν σημαντικά τους νέους. Η 
αποδοχή του εφήβου από τους συ-
νομηλίκους του είναι σημαντική. Γι’ 
αυτό και η συμπεριφορά του νέου, 
το ντύσιμό του, η μουσική που α-
κούει κτλ. εναρμονίζονται με τις συ-
νήθειες και τις προτιμήσεις της πα-
ρέας στην οποία θέλει να ανήκει. Ο 
κοινωνιολόγος Πωλ Γουίλις έχει κά-
νει μια πολύ οξυδερκή μελέτη της 
επίδρασης που έχει η παρέα στο 
άτομο. Μελέτησε μια ομάδα αγο-
ριών που δημιουργούσαν, με τη 
συμπεριφορά τους, προβλήματα 
στο σχολείο. Ήταν μαθητές με χα-
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μηλή επίδοση, χωρίς ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για το μάθημα. Ο Γουίλις 
επεσήμανε ότι τις περισσότερες 
φορές που αυτοί οι μαθητές παρα-
βίαζαν τους καθημερινούς σχολι-
κούς κανόνες, το έκαναν επειδή αυ-
τή η συμπεριφορά «επιβραβευό-
ταν» από την παρέα. Η παρέα, μετά 
από κάποια τιμωρία (επίπληξη, 
απόβολή κτλ.), συζητούσε και «ε-
παινούσε» το «ανδραγάθημα» του 
μέλους της. Η ίδια παρέα αποκα-
λούσε τους καλούς μαθητές «φυτά». 
Όμως, όταν ο Γουίλις συζητούσε με 
το κάθε μέλος της παρέας χωριστά, 
συναντούσε έναν εντελώς διαφορε-
τικό άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που 
είχε αγωνία για το μέλλον του, που 
προβληματιζόταν τι δουλειά θα βρει 
μετά την αποφοίτησή του από το 
σχολείο κτλ. Ο ίδιος άνθρωπος, ε-
ντός της παρέας, γινόταν εντελώς 
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διαφορετικός προκειμένου να απο-
σπάσει το θαυμασμό των μελών 
της. 
 
 Υπάρχουν καλές και κακές παρέ-
ες. Από την αρχαιότητα είναι γνω-
στό ότι «ομιλίαι κακαί φθείρουσι 
ήθη χρηστά». Επομένως, οι κακές 
παρέες μπορούν να συμπαρασύ-
ρουν σε κοινωνικές και αντικοινω-
νικές συμπεριφορές. Αντικοινωνι-
κές συμπεριφορές για παράδειγμα, 
όπως βία κατά συμμαθητών, η γρα-
φή συνθημάτων σε χώρους που 
απαγορεύεται, η φθορά σε αυτοκί-
νητα, οι μικροκλοπές κτλ. 

 
6.2.4 Τα Μέσα Μαζικής Επικοινω-
νίας 
  
 Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
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(Μ.Μ.Ε.) είναι ο γραπτός και ηλε-
κτρονικός Τύπος. Παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στις σύγχρονες κοινω-
νίες, καθώς οι άνθρωποι έρχονται 
διαρκώς σε επαφή μαζί τους. Η ε-
φημερίδα, το ραδιόφωνο, η τηλεό-
ραση, το διαδίκτυο με τις τεράστιες 
δυνατότητες που έχει ανοίξει στην 
ενημέρωση, το βίντεο κτλ. είναι 
κομμάτια της καθημερινότητας κάθε 
ανθρώπου. Κάθε Μ.Μ.Ε. έχει τα δι-
κά του χαρακτηριστικά, έχει και τη 
δική του δύναμη. Έτσι π.χ. γίνεται 

λόγος για τη δύναμη του γραπτού 
λόγου (scripta manet = τα γραπτά 

μένουν), για τη ραδιοφωνική φα-
ντασία (είναι μοναδική), για τη δύ-
ναμη της εικόνας (μια εικόνα ίσον 
χίλιες λέξεις). 
 Τα Μ.Μ.Ε. προσφέρουν ενημέ-
ρωση, γνώση, διασκέδαση κτλ., 
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συνήθως, είκοσι τέσσερις ώρες την 
ημέρα. Η δύναμη του λόγου και κυ-
ρίως της εικόνας ασκούν τεράστια 
επίδραση. Αυτό αποδεικνύεται και 
με την επίδραση της διαφήμισης. Η 
κοινωνία μας έχει χαρακτηριστεί ως 
«κοινωνία των Μ.Μ.Ε.». Επομένως, 
η επιρροή τους ως φορέων κοινω-
νικοποίησης θεωρείται σημαντική, 
κυρίωςστους νέους. 

 Η επίδραση των Μ.Μ.Ε. εξαρτά-
ται από πολλούς παράγοντες, ό-
πως: 

 Το είδος του μέσου (π.χ. εφημε-
ρίδα, τηλεόραση, H/Y). 

 Το περιεχόμενο του προγράμ-
ματος, αφού κάθε μέσο έχει το δικό 
του πρόγραμμα. 

 Τον χρόνο παρακολούθησης 
(π.χ. μία ώρα την ημέρα). 
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 Την ηλικία, τη μόρφωση και την 

συνολική προσωπικότητα του δέ-
κτη. 
 Είναι γεγονός ότι η επίδραση 
των Μ.Μ.Ε. είναι μεγαλύτερη στα 
παιδιά. Από την άλλη μεριά κάθε 
δέκτης δεν είναι άγραφος πίνακας 
(tabula rasa) πάνω στον οποίο 
γράφουν τα μηνύματά τους τα Μέ-
σα. Κάθε δέκτης έχει τις δικές του 
εμπειρίες, γι αυτό κάνει τη δική του 
αποκωδικοποίηση στα μηνύματα 
των Μέσων. Επιπλέον, λόγω της 
πληθώρας Μέσων, έχει το δικαίωμα 

επιλογής. Σε τελική ανάλυση, ο 

βαθμός επίδρασης των Μ.Μ.Ε. ε-
ξαρτάται από τη χρήση τους κι 
αυτή διαφέρει από άτομο σε άτο-
μο. 
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                             Δανιήλ (Παναγό- 
                             πουλος), Κουτί, 
                             1965, Εθνική Πινα-  
                             κοθήκη. 
 
 
 
 
 «Μέσα σε κλουβιά καμωμένα από 
ιδέες και από πάθη έκλειναν ανέκα-
θεν τους ανθρώπους εκείνοι που 
τους κυβερνούν. Σε αυτήν την 
πραγματικότητα, η σύγχρονη τεχνο-
λογία έχει ανοίξει απέραντες δυνα-
τότητες…» (Ευάγγελος Παπανού-
τσος) 
 Είναι βέβαιο ότι «δίχως κόμματα 
δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημο-
κρατία, αλλά το καπέλωμα από τα 
κόμματα κάθε κοινωνικής δραστη-
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ριότητας (οικονομικής, πολιτισμικής, 
πολιτικής, αθλητικής κτλ.) είναι ολο-
κληρωτισμός και τυραννία». (Γιαν-
ναράς Χρ., Η Ελληνική ετοιμότητα 
για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση, εκδ. 
Α.Α. Λιβάνης) 
 Χαρακτηριστική είναι η φράση: 
«θα πάω στα κανάλια» που λένε οι 
πολίτες όταν έχουν κάποιο πρό-
βλημα. Στην αντίληψή τους, η συλ-
λογική πολιτική δράση έχει αντικα-
σταθεί από την κοινοποίηση του 
εκάστοτε προβλήματος στα Μ.Μ.Ε. 

 
6.2.5 Τα πολιτικά κόμματα 
 

 Τα πολιτικά κόμματα είναι ενώ-

σεις πολιτών που έχουν ως σκοπό 
τον επηρεασμό και κυρίως την κα-
τάκτηση της εξουσίας, με απώτερο 
στόχο να εφαρμόσουν το πρόγραμ-
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μά τους. Είναι πολιτικοί θεσμοί α-
παραίτητοι για τη λειτουργία της 
δημοκρατίας. Τα κόμματα είναι οι 
βασικοί θεσμοί του πολιτικού συ-
στήματος. Οι διαφορετικές ιδεολο-
γίες και απόψεις για την οργάνωση 
της οικονομίας,της κοινωνίας, της 
πολιτείας, έχουν ως όχημα τα κόμ-
ματα. Κατά συνέπεια, το αίτημα της 
κατάργησης των κομμάτων συμπί-
πτει με την επιδίωξη για κατάργηση 
της ίδιας της δημοκρατίας. 
 Οι σύγχρονες δημοκρατίες και τα 
πολιτικά κόμματα είναι ανάγκη να 
αναπτύξουν την δημοκρατική πολι-
τική παιδεία. Χωρίς δημοκρατική 
πολιτική παιδεία, οι πολίτες πέ-
φτουν θύματα της δημαγωγίας και 
του φανατισμού. Αναμένουν τους 
«σωτήρες» που θα τους σώσουν, 
χωρίς οι ίδιοι να συμμετέχουν στα 
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κοινά. Η δημοκρατική πολιτική παι-
δεία δίνει στον πολίτη την ικανότη-
τα να κατανοήσει την οικονομική, 
κοινωνική και πολιτική πραγματι-
κότητα στην οποία ζει. Επιπλέον, 
υπάρχουν κόμματα που δεν σέβο-
νται τη δημοκρατία και κάποια που 
προσπαθούν να την καταργήσουν. 
Βέβαια μια δημοκρατική κοινωνία 
μπορεί να είναι ανεκτική και να σέ-
βεται ακόμα και τους εχθρούς της. 
Ίσως μάλιστα και να είναι αυτό α-
κριβώς το μεγαλείο της. Το Συνταγ-
μα, όμως, ορίζει ξεκάθαρα ότι «Έλ-
ληνες πολίτες που έχουν το εκλογι-
κό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να 
ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πο-
λιτικά κόμματα, που η οργάνωση 

και η δράση τους οφείλει να εξυ-

πηρετεί την ελεύθερη λειτουργία 
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του δημοκρατικού πολιτεύματος» 
(Άρθρο 29 παρ. 1). 
 Τα πολιτικά κόμματα μπορούν 

να αποτελέσουν «πολιτικό σχολεί-
ο» για τους νέους, δεδομένου ότι η 
διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυ-
νων πολιτών, δεν είναι μόνον υπό-
θεση της εκπαίδευσης αλλά και των 
κομμάτων. Στα κόμματα, οι νέοι 
μπορούν να μάθουν να συνδιαλέ-
γονται, να συμμετέχουν, να συνυ-
πάρχουν, να συναποφασίζουν. Πα-
ρά τις όποιες αδυναμίες και δυσλει-
τουργίες τους, τα πολιτικά κόμματα 
είναι απαραίτητα. Αποτελούν βασι-
κό και απαραίτητο πολιτικό θεσμό 
της δημοκρατίας. Αποτελούν έκ-
φραση της λαϊκής κυριαρχίας, αφού 
μέσα από τα κόμματα εκφράζεται η 
κοινωνία. 
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                            Αλέκος Φασιανός,  
                            H κόκκινη φιγούρα,  
                           Εθνική Πινακοθήκη. 
 
 
 
 
 «Ας μην ομιλώμεν κατά των πολι-
τικών κομμάτων. Να ευχόμεθα όπως 
τα πολιτικά κόμματα να ευτηχήσουν 
να ανεύρουν ηγέτας, οι οποίοι γνω- 
ρίζουν ότι έρχονται εις την εξουσίαν 
διά του κόμματός των, αλλά ότι έρ-
χονται εις την εξουσίαν αποφασι-
σμένοι να μην γίνουν όργανα του 
κόμματος αυτών, θυσιάζοντες το 
γενικόν συμφέρον δια το συμφέρον 
του κόμματός των» (Ελευθέριος Βε-
νιζέλος, βλέπε, Ρωμαίος Γ., άρθρο, 
Εφ. Το Βήμα, 8 Νοεμβρίου 2009). 
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 Παρά το γεγονός ότι τα πολιτικά 
κόμματα είναι βασικά στοιχεία του 
πολιτικού συστήματος, η συμμετο- 
χή των πολιτών σε αυτά είναι μι-
κρή. Πολύ μικρό ποσοστό των πο-
λιτών είναι μέλη κομμάτων και από 
αυτό ελάχιστο συμμετέχει στις κομ-
ματικές διαδικασίες. Μάλιστα, εμ-
φανίζεται και το φαινόμενο ένα με-
γάλο ποσοστό από αυτό το μικρό 
ποσοστό μελών, να γίνονται μέλη 
όχι επειδή θέλουν να συμμετά-
σχουν στα κοινά, αλλά επειδή 
προσδοκούν την εξαργύρωση της 
συμμετοχής τους (π.χ. καλύτερη 
θέση στην εργασία τους, συμμετοχή 
σε συμβούλια, εύρεση εργασίας με 
γνωριμίες που κάνουν στο πολιτικό 
κόμμα κτλ.). 
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6.2.6 Ο θεσμός των Μαθητικών 
Κοινοτήτων 
 
 Το σχολείο, ως ζωντανός οργα-
νισμός, αποτελεί θεσμό που προε-

τοιμάζει τα παιδιά για την ένταξή 

τους σε μια ελεύθερη και δημο-
κρατική κοινωνία μετά την απο-
φοίτησή τους από το σχολείο. 
Ο Κανονισμός Μαθητικών Κοινο-
τήτων εξειδικεύει την οργάνωση 
και λειτουργία των Μαθητικών Κοι-
νοτήτων, καθώς και τη συμμετοχή 
των μαθητών. Μεταξύ άλλων ανα-
φέρει: 

α) Οι μαθητικές κοινότητες (Μ.Κ.), 

καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, 
που συνδέεται άρρηκτα με την εκ-
παιδευτική διαδικασία, αποτελούν 
τον χώρο για την ανάπτυξη της μα-
θητικής πρωτοβουλίας μέσα στο 
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σχολείο, αποτελούν κύτταρο δη-
μοκρατικής ζωής, στο πλαίσιο των 
οποίων, με τον διάλογο και τη συμ-

μετοχή οι μαθητές με πνεύμα συ-

νεργασίας, ασκούνται στη δημο-
κρατική διαδικασία και στη συμμε-
τοχή τους στα κοινά, μελετώντας 
και προτείνοντας λύσεις για τα 
προβλήματα που τους αφορούν. 

β) Οι Μ.Κ. αποτελούν τη μαθητική 
έκφραση στα σχολικά θέματα 
και πρωτοστατούν στην κατοχύ-

ρωση της συνεργασίας καθηγη-
τών-μαθητών, για την ανάπτυξη 
του διαλόγου στη σχολική ζωή και 
την από κοινού αντιμετώπιση των 
ζητημάτων που την αφορούν. 

γ) Στόχος του Κανονισμού για τις 
μαθητικές κοινότητες είναι να τις 

αναδείξει σε δημοκρατικούς θε-
σμούς, όπου με τη συμμετοχή 
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όλων των μαθητών στις διαδικασίες 

τους, θα απελευθερώνονται οι δη-

μιουργικές ικανότητες όλων των 
παιδιών, θα εθίζονται οι μαθητές 
στη συλλογική ζωή, θα αναπτύσσε-
ται η υπευθυνότητα, θα κατοχυρώ-
νονται τα δικαιώματα αλλά και θα 
συνειδητοποιούνται τα καθήκοντα 
και οι υποχρεώσεις των μαθητών. 

δ) Με τον κανονισμό αυτόν κατο-
χυρώνεται ο ρόλος των μαθητικών 
κοινοτήτων και αναπτύσσεται το 
πλαίσιο της δημοκρατικής ζωής 
στο σχολείο. Στους μαθητές απομέ-
νει να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνα-
τότητες, αναπτύσσοντας τις λει-
τουργίες των μαθητικών κοινοτή-
των με τη συμμετοχή όλων των 
παιδιών στη διαδικασία για λήψη 
των αποφάσεων με επεξεργασία 
απόψεων, ώστε οι μαθητές να έ-
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χουν γνώμη για τα θέματα που τους 
αφορούν. Με την υλοποίηση αυτού 
του κανονισμού και τη μαθητική 
πρωτοβουλία οι μαθητικές κοινότη-
τες θα αποκτήσουν ουσιαστικό πε-
ριεχόμενο και θα συμμετέχουν ε-
νεργά στη ζωή και στη λειτουργία 
του σχολείου. 

Ποιος λοιπόν είναι ο σκοπός των 
Μ.Κ. από την πλευρά της πολιτι-
κής κοινωνικοποίησης; Σκοπός 
των Μ.Κ. είναι η μαθητεία 
στη δημοκρατία, δηλαδή: 

 Η ανάπτυξη δημοκρατικής συ-
νείδησης. 

 Ο σεβασμός της αξίας και προ-
σωπικότητας κάθε ανθρώπου. 

 Η ανάπτυξη ατομικής και κοινω-
νικής ευθύνης. 

 Η ανάπτυξη των ικανοτήτων και 
δυνατοτήτων του μαθητή. 
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 Η άσκηση στους κοινωνικούς 
ρόλους. 
 Οι Μ.Κ. είναι τόσο απλή και συγ-
χρόνως τόσο δύσκολη υπόθεση. 
Το τι πραγματικά είναι στην πράξη 
εξαρτάται από εμάς. Αν επιτυγχά-
νουν ή όχι τον σκοπό τους εξαρτά-
ται από όλους όσους είναι εντός και 
εκτός σχολείου, αν πραγματικά θέ-
λουν να ευδοκιμήσουν οι Μ.Κ. και 

να λειτουργήσουν ως άσκηση στη 
δημοκρατία. Το σχολείο μπορεί να 
είναι και να λειτουργεί ως μια κοι-
νότητα, ως μια πολιτεία. Κάθε τάξη 
είναι μια χωριστή κοινότητα και ο-
λόκληρο το σχολείο είναι μια πολι-
τεία. Οι μαθητές να μαθαίνουν να 

λειτουργούν «πολιτικά», δηλαδή: 

 Να θέτουν κανόνες (π.χ. κατα-
στατικό λειτουργίας) και να τους 
εφαρμόζουν. 
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 Να εκλέγουν και να εκλέγονται 
στα διάφορα αξιώματα. 

 Να κάνουν διάλογο και να πεί-
θουν, όχι με συνθήματα αλλά με ε-
πιχειρήματα. 

 Να αναπτύσσουν πολιτικές αρε-
τές (διάλογος, δικαιοσύνη, αλλη-
λεγγύη κτλ.). 

 Να βιώνουν τη δημοκρατία, α-
φού η δημοκρατία είναι τρόπος ζω-
ής. 
 Η μέχρι σήμερα λειτουργία των 
Μ.Κ. είναι, σε πολλές περιπτώσεις, 

τουλάχιστον προβληματική. Παρά 
το γεγονός ότι Μ.Κ. έχουν παρου-
σιάσει εξαιρετικά επιτεύγματα και 
υποδειγματικές εργασίες και δρά-
σεις, η συνολική αποτίμηση του 
θεσμού είναι ότι δεν λειτουργούν 
ουσιαστικά. Είναι ανάγκη οι Μ.Κ. να 
οργανωθούν και να λειτουργήσουν 
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ελευθερα και ανεξάρτητα, δηλαδή 
δημοκρατικά. Μάλιστα, δεν είναι 
απαραίτητη η πλήρης τυποποίηση 
του θεσμού, γιατί κάθε σχολείο βιώ-
νει τη δική του πραγματικότητα. 
Όμως, αν και η ύπαρξή τους θεω-
ρείται σημαντική, όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι και εμπλεκόμενοι ούτε ερ-
γάζονται ούτε συνεργάζονται πά-
ντοτε για τη δημοκρατική λειτουρ-
γία τους. Για να επιτύχουν οι Μ.Κ. 

χρειάζεται η πολιτεία και οι εκπαι-

δευτικοί να πιστεύουν και να υπη-
ρετούν τον θεσμό αλλά και οι ίδιοι 
οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν 
την αναγκαιότητα της λειτουργίας 
τους. 
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                              Συμεών Σαββίδης,  
                              Γύρω γύρω όλοι.    
                              Εθνική Πινακοθή  
                              κη. 
 
 
 Η συμμετοχή των μαθητών στη 
σχολική ζωή είναι απαραίτητη. Οι 

διάφορες μορφές οργάνωσης της 
μαθητικής ζωής αποσκοπούν να 
βοηθήσουν τους μαθητές: 

α) Να αποκτήσουν υπευθυνότητα 
και άμεση αντίληψη της σημασίας 
του δημοκρατικού διαλόγου στη 
διαμόρφωση του συνειδητού και 
δημιουργικού πολίτη. 

β) Να συμβάλουν στην ομαλή και 

γόνιμη λειτουργία της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας, ώστε να επιτευ-
χθεί η συστηματική μετάδοση της 

129 / 76 



 

απαραίτητης και ουσιαστικής γνώ-
σης. 

γ) Να διαμορφώσουν δική τους 
αντίληψη για τη ζωή στα πλαίσια 
τηςσύνδεσης σχολείου και κοινω-
νίας,ώστε να έχουν ως νέοι τα α-
παραίτητα εφόδια για την παραπέ-
ρα πορεία και εξέλιξή τους. 
 «Αν θέλουμε να βρούμε τους λό-
γους της απαξίωσης του θεσμού των 
Μ.Κ. πρέπει με θάρρος να δούμε τις 
παραλήψεις μας, όλοι εμείς που έ- 
χουμε σχέση με την εκπαίδευση. Οι 
αρμόδιοι για την εκπαίδευση των 
παιδιών της χώρας στην οποία γεν-
νήθηκε η δημοκρατία να πιστέψουν 
στην αξία της δημοκρατίας και να τη 
στηρίξουν με όλες τις ενέργειες και 
επιλογές τους» (Πειραματικό Ενιαίο 
Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης). 
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                                Αλέξανδρος Δελ- 
                                μούζος (1880 -   
                                1956). Έλληνας   
                                παιδαγωγός.  
 
 
 
 
 Ο πρώτος που εφάρμοσε συ-
στηματικά το θεσμό των σχολικών 
κοινοτήτων, ο οποίος ήταν προάγ-
γελος των μαθητικών κοινοτήτων. 
 Όσοι νομίζουν ότι με τη διακήρυ-
ξη συνθημάτων (π.χ. μαθητικός 
συνδικαλισμός) και με απομιμήσεις 
(π.χ. μαθητικό κίνημα), «θα μπει ο 
αέρας της δημοκρατίας στην εκπαί-
δευση, φοβούμαι πως και την εκπαί-
δευση έχουν παρανοήσει και τη δη-
μοκρατία» (Ε. Παπανούτσος), Η 
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παιδεία το μεγάλο μας πρόβλημα, 
εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1976) 
 «Η δημοκρατία, ως τρόπος ζωής, 
είναι συνδεδεμένη με την ποιότητα 
της Αγωγής πολίτη. Η αυταρχική 
αγωγή αναπτύσσει ψυχές σκλάβων 
και ανταρτών, ενώ η αγωγή για την 
ελευθερία οδηγεί στη συναίνεση και 
στην αποδοχή του άλλου». (Θ. 
Κουρταλίδης, Μαθητικές κοινότητες 
και δημοκρατική αγωγή, εκδ. Μήνυ-
μα, Αθήνα 1977) 

 
6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος 
 

 Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν κοι-

νωνικοί κανόνες που ρυθμίζουν τις 

ατομικές και συλλογικές συμπε-
ριφορές. Χωρίς πλαίσιο, χωρίς 
κοινωνικά προσδιορισμένα όρια, 
εντός των οποίων θα δραστηριο-
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ποιούνται και θα συμπεριφέρονται 
οι άνθρωποι, δεν μπορεί να υπάρ-
ξει κοινωνία. Η ύπαρξη της κοινω-
νίας σημαίνει και ύπαρξη κανόνων. 
 Οι κοινωνικοί κανόνες ρυθμί-

ζουν και αξιολογούν τις συμπερι-
φορές των ατόμων, ακόμα και τις 
πιο προσωπικές, όπως π.χ. ο τρό-
πος ομιλίας, ντυσίματος, διασκέ-
δασης κτλ. Ορισμένοι κανόνες α-

φορούν όλα τα μέλη της κοινωνί-

ας, όπως π.χ. ο σεβασμός στην πο-
λιτισμική κληρονομιά, στα εθνικά 
σύμβολα, τα βασικά θέματα ηθικής 
συμπεριφοράς κτλ. Κάποιοι κανό-

νες αφορούν ορισμένα μόνο άτομα 
ή ομάδες στο πλαίσιο άσκησης του 
ρόλου τους, όπως ο ρόλος του δη-
μοσίου υπαλλήλου, του μέλους 
κόμματος κτλ. 
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Μάλιστα, τα άτομα ζώντας σε μια 

κοινωνία μαθαίνουν ποια συμπε-
ριφορά θεωρείται αποδεκτή και ε-
πιθυμητή και, συνήθως, την ακο-
λουθούν. Μαθαίνουν π.χ. ορισμένο 
τρόπο αμφίεσης, ομιλίας, συναλλα-
γών, ορισμένους τρόπους καλής 
συμπεριφοράς.  
 Με την κοινωνικοποίηση τα άτο-
μα «μαθαίνουν» τι επιτρέπεται και 
τι όχι. Ο κοινωνικός έλεγχος λει-
τουργεί συμπληρωματικά με την 
κοινωνικοποίηση. Στόχος του κοι-

νωνικού ελέγχου είναι η συμμόρ-
φωση του ατόμου σε αυτά που ορί-
ζουν οι φορείς κοινωνικοποίησης. 

Οι διάφοροι φορείς κοινωνικοποί-
ησης (οικογένεια, φίλοι, Μ.Μ.Ε., 

κράτος κτλ.) είναι συνήθως και φο-
ρείς κοινωνικού ελέγχου. Όμως, 

δεν έχουν όλοι την ίδια «δύναμη». 
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Παράδειγμα: η οικογένεια έχει δύ-
ναμη και ως φορέας κοινωνικοποί-
ησης και ως φορέας ελέγχου. Τα 
Μ.Μ.Ε. επηρεάζουν σημαντικά τους 
τρόπους συμπεριφοράς, αλλά δεν 
έχουν τα μέσα για να επιβάλλουν 
κυρώσεις.  
 Πότε ασκείται κοινωνικός έλεγ-
χος; Άλλοτε ασκείται εκ των προτέ-

ρων, δηλαδή προληπτικά, για να 
μην υπάρξει παραβίαση των κανό-
νων και άλλοτε εκ των υστέρων, 

δηλαδή κατασταλτικά, όταν το ά-
τομο έχει παραβιάσει τους κανόνες. 
Παράδειγμα: ο νόμος απαγορεύει 
τη φθορά ξένης περιουσίας. Η απα-
γόρευση αυτή λειτουργεί προλη-
πτικά, δηλαδή «αναγκάζει» τα άτο-
μα να μην προκαλούν φθορά σε ξέ-
νη περιουσία. Αν το πράξουν θα 
υποστούν κατασταλτικό έλεγχο 
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(π.χ. θα τους επιβληθεί η προβλε-
πόμενη ποινή).  
 Με ποιον τρόπο ασκείται ο κοι-

νωνικός έλεγχος; Ασκείται με δύο 

τρόπους: 
α) Με επιβραβεύσεις. Η επιβρά-
βευση, ο έπαινος, η επιδοκιμασία, 
σημαίνουν θετική αξιολόγηση της 
συμπεριφοράς. Στόχος των επιβρα-
βεύσεων είναι η επανάληψη της 
συμπεριφοράς που επιθυμούν αυ-
τοί που ασκούν τον έλεγχο, δηλαδή 
της συμπεριφοράς που κινείται μέ-
σα στα ορισμένα όρια. 

β) Με κυρώσεις. Η κύρωση, ο ψό-
γος, η αποδοκιμασία, σημαίνουν 
αρνητική αξιολόγηση της συμπερι-
φοράς. Στόχος των κυρώσεων είναι 
η αποφυγή της μη ορθής συμπερι-
φοράς, δηλαδή της συμπεριφοράς 
που έχει ξεφύγει από τα ορισμένα 
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όρια. Η υπέρβαση των ορίων απει-
λεί την κοινωνική συνοχή και αυτό 
δεν το θέλει καμιά ομάδα και καμιά 
κοινωνία.  
 Γενικά οι άνθρωποι μαθαίνουν 
από μικρή ηλικία να εφαρμόζουν 
τους κοινωνικούς κανόνες, καθώς 
τους εσωτερικεύουν σε μεγάλο 
βαθμό. Δεν αναρωτιούνται, κάθε 
στιγμή, αν πρέπει ή δεν πρέπει να 
τους εφαρμόζουν.Έτσι, δεν χρειά-
ζονται συνεχείς επιβραβεύσεις ούτε 
συνεχείς κυρώσεις για την τήρησή 
τους.  

 Ο κοινωνικός έλεγχος διακρίνε-

ται σε τρία είδη: 
α) Άτυπος κοινωνικός έλεγχος. Γί-
νεται με βάση τα ήθη, τις παραδό-
σεις, τους άγραφους νόμους της 
ομάδας ή της κοινωνίας. Ασκείται 
με πολλούς τρόπους, όπως με ά-
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μεσες ή έμμεσες υποδείξεις, με χει-
ρονομίες, με μορφασμούς, με περι-
φρόνηση, με αποδοκιμασία, με ε-
πιβράβευση κτλ. Ασκείται κυρίως 

όπου υπάρχουν μικρές ομάδες και 

σε παραδοσιακές κοινωνίες, όπου 

οι σχέσεις είναι άτυπες και προ-
σωπικές. Ορισμένες φορές ο άτυ-
πος έλεγχος είναι πιο αποτελεσμα-
τικός από τον τυπικό έλεγχο (σκε-
φτόμαστε τι θα πεί ο κόσμος, η γει-
τονιά, οι συνάδελφοι, οι φίλοι κτλ.). 

β) Τυπικός κοινωνικός έλεγχος. 
Γίνεται με βάση γραπτούς κανόνες 
(νόμοι, κανονισμοί, αποφάσεις 
κτλ.). Η οικογένεια, το σχολείο, η 
θρησκεία, το κράτος κτλ., ασκούν 
τυπικό έλεγχο. Κάθε φορέας αξιο-
λογεί τη συμπεριφορά του ατόμου 
με τους υπάρχοντες κανόνες και 
επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυ-
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ρώσεις. Αυτό ισχύει κυρίως για το 
κράτος, αλλά και για τους φορείς 
που η λειτουργία τους στηρίζεται 
σε γραπτούς κανόνες. Αυτό το εί-
δος ελέγχου ασκείται, κυρίως, όπου 

υπάρχουν μεγάλες ομάδες και σε 

σύγχρονες κοινωνίες, όπου οι σχέ-
σεις είναι τυπικές και απρόσωπες. 

γ) Αυτοέλεγχος. Ο έλεγχος που 
ασκεί το ίδιο το άτομο στην συμπε- 
ριφορά του για διάφορους λόγους 

είτε γιατί έχει αποδεχθεί τους κοι-
νωνικούς κανόνες ως λογικούς και 

αναγκαίους, είτε γιατί φοβάται τις 
κυρώσεις που θα υποστεί, αν τους 

παραβιάσει ονομάζεται αυτοέλεγ-

χος. Παράδειγμα: υπάρχει ο κανό-
νας «απαγορεύεται η κλοπή». Το 
άτομο είτε γιατί θεωρεί τον κανόνα 
σωστό, είτε γιατί φοβάται την τιμω-
ρία, είτε και για τους δύο λόγους, 
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κρίνει και αξιολογεί τη συμπεριφο-
ρά του και δεν κλέβει. Βέβαια, ο 

βαθμός αυτοελέγχου εξαρτάται 

από τον βαθμό εσωτερίκευσης, 
δηλαδή αφομοίωσης και αποδοχής 
των κοινωνικών κανόνων και αξιών 
της κοινωνίας. 

 
 
                               Ουμβέρτος Αρ-  
                               γυρός, Κοντά στο  
                               παράθυρο, Εθνική  
                               Πινακοθήκη. 

 
 
 Ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος εί-
ναι πολύ σημαντικός σε μικρές κοι-
νωνίες, σε χωριά κτλ. Οι άνθρωποι 
δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο πώς 
θα τους κρίνει η μικρή κοινότητα 
στην οποία ζουν. Πολλές φορές, για 
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τους ανθρώπους που ζουν σε τέ-
τοια κλειστά κοινωνικά περιβάλλο-
ντα, η κακή κριτική από την κοινό-
τητα, το κουτσομπολιό κτλ. είναι 
σημαντικότερα από τις κυρώσεις 
του νόμου (τυπικός κοινωνικός έ-
λεγχος). Από αυτή την άποψη, η 
ζωή στις πόλεις δίνει στους αν-
θρώπους μεγαλύτερη ελευθερία. 
Μπορεί οι σχέσεις στις πόλεις να 
είναι «απρόσωπες», όπως υπο-
στηρίζουν πολλοί κοινωνιολόγοι, 
όμως οι άνθρωποι έχουν περισσό-
τερες επιλογές δημιουργίας κοινω-
νικών σχέσεων και λιγότερο άτυπο 
κοινωνικό έλεγχο. Σημαντικός, επί-
σης, είναι ο άτυπος κοινωνικός έ-
λεγχος στις παρέες όπου πολλοί 
άνθρωποι κάνουν, τελικά, αυτό που 
θέλει η παρέα για να μην πάψουν 
να είναι μέλη της. 
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                           Γύζης Νικόλαος, 
                           Κορίτσι που δια-  
                           βάζει, 1898, 
                           Εθνική Πινακοθήκη. 
 
 
 
 Κάθε ομάδα ή κοινωνία δεν ανα-
μένει από όλα τα μέλη της ακριβώς 
ίδια, δηλαδή τυποποιημένη συμπε-
ριφορά, αλλά μια συμπεριφορά 
που πρέπει να κινείται σε ορισμένα 

όρια. Επιτρέπεται λοιπόν η διαφο-
ρετική συμπεριφορά (συμπεριφο-
ρά εντός ορίων), αλλά δεν επιτρέ-

πεται η παρεκκλίνουσα συμπερι-
φορά (συμπεριφορά εκτός ορίων). 
Η παρέκκλιση δεν ορίζεται από το 
είδος της συμπεριφοράς, αλλά από 
την αντίδραση του κοινωνικού συ-
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νόλου στη συμπεριφορά. Έτσι π.χ. 
οι προγαμιαίες σχέσεις εθεωρούντο 
παλιότερα παρεκκλίνουσα συμπε-
ριφορά, όχι όμως σήμερα. Επιπλέ-

ον, κάθε ομάδα ή κοινωνία θέτει 

τα δικά της όρια. Η παρέκκλιση 

λοιπόν, κρίνεται με βάση τους κα-
νόνες και τις αξίες της συγκεκριμέ-
νης ομάδας ή κοινωνίας. Παραδείγ-
ματα: Αυτό που επιτρέπει η ευρω-
παϊκή κοινωνία δεν σημαίνει ότι το 
επιτρέπει μια ασιατική κοινωνία. 
Αυτό που δεν επιτρέπεται στους 
δημοσίους υπαλλήλους (π.χ. ορι-
σμένη αμφίεση), επιτρέπεται στους 
καλλιτέχνες. Η ανοχή και η μικρή 
τιμωρία για τα παιδιά δεν ισχύει για 
τους ενήλικες.  
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Ερωτήσεις - Ασκήσεις – Δραστη-
ριότητες 
 
Α΄ ΟΜΑΔΑ 
1α.Βάλτε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) 
στην αντίστοιχη απάντηση: 
____ Η κοινωνικοποίηση εντάσσει 
τα άτομα στην κοινωνία. 
____ O κοινωνικός έλεγχος ασκείται 
μόνο κατασταλτικά. 
____ Η επίδραση των Μ.Μ.Ε. στον 
καθένα εξαρτάται από τον τρόπο 
χρήσης τους. 
____ Η αγωγή του πολίτη πρέπει 
να είναι σύμφωνη με το πολίτευμα. 
____ Ο βαθμός αυτοελέγχου εξαρ-
τάται από τον βαθμό εσωτερίκευ-
σης των κοινωνικών κανόνων. 
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1β. Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος 
γίνεται με βάση (να κυκλώσετε την 
σωστή απάντηση): 
 
α. Τα ήθη και τις παραδόσεις. 
β. Τον αυτοέλεγχο. 
γ. Τους γραπτούς κανόνες. 
δ. Με επιβραβεύσεις και κυρώσεις. 
ε. Όλα τα παραπάνω.
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1γ. Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της Α΄ στήλης με τις 
έννοιες της Β΄ στήλης, γράφοντας τον αντίστοιχο α-
ριθμό της Α΄ στήλης στο κενό της Β΄ στήλης. 
 

Α΄ στήλη   Β ΄ στήλη 
1. κοινωνικός έλεγ-

χος 
___ εμπλοκή των μαθη-

τών σε ζητήματα της 
σχολικής ζωής 
 

2. μαθητικές κοινότη-
τες 

___ φορέας κοινωνικο-
ποίησης 
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3. παρέες συνομηλί-
κων 

___ επιβραβεύσεις και 
κυρώσεις 
 

4. πολιτικά κόμματα ___ γραπτός και ηλεκτρο-
νικός τύπος 
 

5. Μ.Μ.Ε ___ σκοπό έχουν την κα-
τάληψη της εξουσίας 
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2α. Να εξηγήσετε γιατί η κοινωνι-
κοποίηση είναι μια πολυδιάστατη 
διαδικασία. 

 
2β. Ποιος είναι ο σκοπός των Μα-
θητικών Κοινοτήτων; 
 
Β΄ ΟΜΑΔΑ 
1α. Είναι σημαντική η επίδραση της 
παρέας των συνομηλίκων στην 
κοινωνικοποίηση των νέων; 
Αν ναι, γιατί; 
 

1β. Γιατί τα πολιτικά κόμματα θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν «πο-
λιτικό σχολείο» για τους νέους; 

 
2α. Αναλύστε την επίδραση των 
Μ.Μ.Ε. στην κοινωνικοποίηση του 
ατόμου. 
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2β. Αναπτύξτε τις διαφορές τυπι-

κού και άτυπου κοινωνικού ελέγ-

χου. 
 
Επιπλέον: 
– Συζήτηση για τον ρόλο των πολι-
τικών κομμάτων ως φορέων πολι-
τικής κοινωνικοποίησης. 
– Συζήτηση για τη δημοκρατική ορ-
γάνωση και λειτουργία των Μ.Κ. 
– Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την 
άποψη του Αριστοτέλη, ότι η «αγω-
γή του πολίτη» θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με το πολίτευμα, και για-
τί;
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Βασική ορολογία 

 
-άμεση δημοκρατία: το πολίτευμα 
το οποίο ίσχυσε στην αρχαία Ελ-
λάδα, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι 
πολίτες άρχουν και άρχονται κατά 
σειράν, όλοι συμμετέχουν στην ά-
σκηση της εξουσίας (νομοθετικής, 
εκτελεστικής, δικαστικής). 

-αμυντικός εθνικισμός (πατριωτι-
σμός): είναι η αγάπη και η αφοσί-
ωση προς την πατρίδα, δεν έχει 
επεκτατικές βλέψεις, αλλά προα-
σπίζεται το δικό του εθνικό έδαφος, 
τον πολιτισμό του, τις παραδόσεις 
του, την ταυτότητά του. 

-ανταγωνιστική επιχείρηση / οι-
κονομία: επιχείρηση / οικονομία, 
που παράγει αγαθά και υπηρεσίες, 
που μπορούν να ανταγωνιστούν 
αγαθά και υπηρεσίες από άλλες ε-
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πιχειρήσεις/οικονομίες (άλλες χώ-
ρες). 

-ανταγωνιστικό προϊόν: ποιοτικό 
και σε καλή τιμή προϊόν, για τον 
αγοραστή-πελάτη, ώστε να το προ-
τιμά σε σχέση με άλλα ομοειδή 
προϊόντα. Και αυτό πρέπει να απο-
τελεί τον κύριο στόχο κάθε επιχεί-
ρησης. 

-αντιπραγματισμός: ανταλλαγή 
πράγματος αντί πράγματος. 

-αρχή επικουρικότητας: σύμφωνα 
με αυτήν, η Ε.Ε. δρα μόνο εάν και 
στον βαθμό που οι στόχοι της προ-
βλεπόμενης δράσης είναι αδύνατον 
να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη-μέλη, και συνεπώς δύνανται, 
λόγω των διαστάσεων ή των απο-
τελεσμάτων της προβλεπόμενης 
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα 
σε κοινοτικό επίπεδο. 
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-άρχειν και άρχεσθαι: η ικανότητα 
του πολίτη να κυβερνά και να κυ-
βερνάται. 

-βιοποικιλότητα: η ύπαρξη πολλών 
ειδών ζώων και φυτών. 

-Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας: αρμόδια υπηρεσία για 
την οργάνωση της πολιτικής άμυ-
νας (εν καιρώ πολέμου) και της πο-
λιτικής προστασίας (εν καιρώ ειρή-
νης) με στόχο την ασφάλεια των 
πολιτών. 

-«Δια βίου Εκπαίδευση»: η εκπαί-
δευση που συντελείται σε ολόκλη-
ρη τη ζωή. Οι ταχύτατες αλλαγές σε 
όλους τους τομείς επιτάσσουν την 
διαρκή εκπαίδευση. 

-δημόσιο έλλειμμα: το δημόσιο έλ-
λειμμα υπάρχει όταν τα δημόσια 
έσοδα είναι μικρότερα από τα δη-
μόσια έξοδα. 
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-εθελοντισμός: η οργανωμένη 
προσφορά υπηρεσιών στο κοινω-
νικό σύνολο, χωρίς την απαίτηση 
ανταλλάγματος. 

-εθνικισμός: είναι η αποκλειστική 
προσήλωση προς την ιδέα του έ-
θνους, στη διάκριση και στην υπε-
ροχή του δικού μου έθνους. Όταν ο 
εθνικισμός έχει επεκτατικές βλέψεις 
και διάθεση επιβολής σε άλλα έθνη 
μετατρέπεται σε σωβινισμό. 

-ελληνορθόδοξη παράδοση: περι-
λαμβάνει τη γλώσσα, τη νοοτροπία, 
τους θεσμούς, την ορθοδοξία. Περι-
λαμβάνει τον ελληνικό πολιτισμό, 
όπως διαμορφώθηκε από την αρ-
χαία Ελλάδα μέχρι τις μέρες μας. 
Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο και Ορ-
θοδοξία αποτελούν το τρίπτυχο της 
Ελληνορθοδοξίας. 
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-εμπορικό ισοζύγιο της χώρας: 
περιλαμβάνει τις εισαγωγές και ε-
ξαγωγές προϊόντων, δηλαδή πόσα 
προϊόντα εισάγει και πόσα προϊό-
ντα εξάγει η χώρα. 

-εμπιστοσύνη: σημαίνει πίστη, α-
ξιοπιστία, σεβασμός, σε όλο το 
πλέγμα σχέσεων που αναπτύσσο-
νται στις σχέσεις των ανθρώπων. 
Είναι από τις πιο απαραίτητες αξίες 
για τις σχέσεις κράτους –επιχείρη-
σης – εργαζομένων και για την 
πρόοδο των εργαζομένων και της 
επιχείρησης. 

-ένταξη: είναι η διαδικασία κοινω-
νικής ενσωμάτωσης ατόμων που 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού, κυρίως μέσω της 
προώθησής τους στην απασχόλη-
ση. 

154 / 181 



 

-εξωστρέφεια επιχειρήσεων: οι ε-
πιχειρήσεις που έχουν στραμμένο 
το ενδιαφέρον τους προς ξένες α-
γορές, που παράγουν προϊόντα α-
νταγωνιστικά σε σχέση με άλλες 
ομοειδείς επιχειρήσεις του εξωτερι-
κού. 

-επιθετικός εθνικισμός (ιμπεριαλι-
σμός): δηλώνει την προσπάθεια 
επέκτασης και επιβολής ενός έ-
θνους σε άλλα έθνη. 

-επιταγή: είναι έγγραφο, με το ο-
ποίο, αυτός που έχει χρήματα στην 
τράπεζα δίνει εντολή στην τράπεζα 
να πληρώσει το ποσό που αναγρά-
φεται στον κομιστή της επιταγής. Η 
επιταγή είναι πληρωτέα εν όψει, 
δηλαδή με την εμφάνισή της στο 
γκισέ της τράπεζας. 

-επιχειρείν/επιχειρηματικότητα: 
σημαίνει τόλμη, φαντασία, δη-
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μιουργία. Σημαίνει επιστημονικές 
γνώσεις και έξυπνες ιδέες που γί-
νονται πράξεις. Σημαίνει μετουσίω-
ση της αβεβαιότητας σε βεβαιότητα 
και δράση. 

-επιχείρηση: παραγωγική μονάδα 
που συνδυάζει τους συντελεστές 
παραγωγής (έδαφος, εργασία, κε-
φάλαιο), για να παράγει αγαθά και 
υπηρεσίες, με σκοπό το κέρδος. 

-ευρωπαϊκή ιθαγένεια: η ιθαγένεια 
που έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες. 
Έτσι κάθε πολίτης της Ε.Ε. έχει δύο 
ιθαγένειες, του κράτους-μέλους και 
της Ε.Ε. 

-Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία: δηλώνει 
την ένωση των Ευρωπαϊκών κρα-
τών-πολιτειών σε μια συμπολιτεία. 

-εταιρική κοινωνική ευθύνη: συ-
νίσταται στην ενσωμάτωση, σε εθε-
λοντική βάση, θεμάτων κοινωνικής, 
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περιβαλλοντικής και πολιτισμικής 
μέριμνας στις επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες των επιχειρήσεων, κα-
θώς και στις επαφές τους με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

-ευρωσύστημα: αποτελείται από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
μαζί με τις Εθνικές Κεντρικές Τρά-
πεζες των χωρών που έχουν υιοθε-
τήσει το ευρώ. 

-ηλεκτρονική δημοκρατία: εφαρ-
μογή της δημοκρατίας, δηλαδή ψη-
φοφορία για διάφορα θέματα μέσω 
του Η/Υ ή από ειδικά μηχανήματα 
που θα είναι εγκατεστημένα σε κε-
ντρικά σημεία της πόλης. 

-θεμελιώδες πολιτικό πρόβλημα: 
το θεμελιώδες πρόβλημα της πολι-
τικής είναι το ερώτημα: περισσότε-
ρη ισότητα (δικαιοσύνη) ή περισ-
σότερη αποτελεσματικότητα; Αλ-
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λιώς, η πολιτική υπηρετεί αξίες ή 
συμφέροντα; 

-ιθαγένεια: ο νομικός δεσμός που 
συνδέει ένα πρόσωπο με ορισμένο 
κράτος και ο οποίος συνεπάγεται 
δικαιώματα και υποχρεώσεις. Απο-
κτάται είτε με βάση τη συγγένεια εξ 
αίματος (ius sanguinis) είτε με βάση 
τον τόπο γέννησης (ius soli). 

-καταμερισμός εργασίας: κατανο-
μή εργασίας σε περισσότερα πρό-
σωπα. Η κατανομή αρμοδιοτήτων 
για επιμέρους στάδια της παραγω-
γής σε διαφορετικά πρόσωπα με 
αποτέλεσμα την περισσότερη και 
καλύτερη παραγωγή. 

-κομματικοποίηση: η δράση υπέρ 
κόμματος σύμφωνα με τις κομματι-
κές πεποιθήσεις ή τις κομματικές 
εντολές. 
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-Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχεί-
ρηση: είναι αστικός συνεταιρισμός 
με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ 
του νόμου την εμπορική ιδιότητα. 

-κοσμοπολίτης: ο πολίτης του κό-
σμου. 

-κοσμοπολιτισμός: για ένα κράτος 
σημαίνει την ύπαρξη στοιχείων και 
χαρακτηριστικών από πολλά μέρη 
του κόσμου. Για έναν πολίτη ση-
μαίνει ότι είναι συγχρόνως πολίτης 
του κόσμου και πολίτης ενός κρά-
τους. 

-κρατικός παρεμβατισμός: η πα-
ρέμβαση του κράτους στην οικονο-
μία. Σκοπός του κρατικού παρεμ-
βατισμού είναι ο περιορισμός των 
ανεπιθύμητων καταστάσεων που 
προξενεί η λειτουργία του μηχανι-
σμού της αγοράς, και κατ’ επέκτα-
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ση η επίλυση των βασικών οικονο-
μικών προβλημάτων. 

-κύριο οικονομικό πρόβλημα: πώς 
με περιορισμένους πόρους θα ικα-
νοποιηθούν οι απεριόριστες ανά-
γκες; Από αυτό απορρέουν και τα 
άλλα οικονομικά προβλήματα. 

-κοινοτικά προγράμματα: τα διά-
φορα προγράμματα της Ε.Ε. που 
έχουν στόχο την προώθηση κοινών 
πολιτικών (παιδεία, ανταγωνιστικό-
τητα, περιβάλλον κτλ.). 

-καινοτομία: ο πειραματισμός, η 
αναζήτηση, η υιοθέτηση του και-
νούργιου, η διαρκής προσαρμογή, 
η αποδοχή νέων μορφών οργάνω-
σης και παραγωγής είναι στοιχεία 
καινοτομίας, που αποτελούν παρά-
γοντα επιτυχίας για την επιχείρηση 
και κινητήρια δύναμη για την οικο-
νομία. 
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-κουλτούρα καινοτομίας: αναφέρε-
ται στις βασικές αξίες και στους κα-
νόνες σύμφωνα με τους οποίους 
αισθάνονται, σκέφτονται και δρουν 
οι εργαζόμενοι της επιχείρησης και 
πρωτίστως τα στελέχη της. Χωρίς 
κουλτούρα καινοτομίας, η επιχεί-
ρηση δεν μπορεί να αναπτύξει και 
να επιτύχει καινοτομίες. 

- κράτος: η λέξη κράτος στην αρ-
χαία ελληνική γλώσσα σήμαινε 
«δύναμη». To κράτος είναι οργανω-
μένη πολιτική οντότητα, η οποία σε 
μια καθορισμένη γεωγραφική πε-
ριοχή παράγει νόμους που οργα-
νώνουν την οικονομική, κοινωνική 
και πολιτική ζωή. 

-κώδικας δεοντολογίας και επιχει-
ρηματικής ηθικής: σύνολο αρχών, 
ηθικής και κοινωνικής φύσεως, που 
δεσμεύουν την επιχείρηση να δρα-
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στηριοποιείται σύμφωνα με τις αρ-
χές του. 

-Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί 
(Μ.Κ.Ο.): οργανώσεις κυρίως με 
ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Δρουν 
με βάση τις αρχές της συνεργασίας 
και της αλληλεγγύης και με βάση το 
δικαίωμα παρέμβασης υπέρ των 
αδυνάτων. 

-νόμος της ζήτησης: όταν αυξάνε-
ται η τιμή ενός αγαθού, η ζητούμενη 
ποσότητα μειώνεται. Και αντίθετα, 
όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού, 
η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται. 
Δηλαδή, η σχέση μεταξύ τιμής και 
ζητούμενης ποσότητας είναι αντι-
στρόφως ανάλογη. 

-νόμος της προσφοράς: όταν αυ-
ξάνεται η τιμή ενός αγαθού, η προ-
σφερόμενη ποσότητα αυξάνεται, 
και όταν μειώνεται η τιμή ενός αγα-

162 / 182 - 183 



 

θού, η προσφερόμενη ποσότητα 
μειώνεται. 

-ο ρυπαίνων πληρώνει: βασική 
αρχή στην οικολογία με στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

-οδική ασφάλεια: η ασφάλεια όταν 
κυκλοφορούμε στους δρόμους. Οι 
κύριοι παράγοντες οδικής ασφά-
λειας είναι ο οδηγός, το όχημα, ο 
δρόμος, η σήμανση και ο έλεγχος. 

-συντελεστές παραγωγής: το έδα-
φος (φυσικοί πόροι), το κεφάλαιο 
(μηχανήματα, κτήρια κτλ.) και η ερ-
γατική δύναμη. 

-παγκοσμιοποίηση: η κυκλοφορία 
αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και 
ανθρώπων γίνεται πλέον σε πα-
γκόσμια κλίμακα. Αυτό έχει επιφέ-
ρει μεγαλύτερη επικοινωνία και με-
γαλύτερη αλληλεξάρτηση μεταξύ 
των χώρων όλου του κόσμου. 
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-παγκόσμιο χωριό: ο πλανήτης Γη 
είναι μια κουκίδα στο σύμπαν. Οι 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επι-
κοινωνιών έχουν ενώσει όλον τον 
κόσμο, οπότε γίνεται λόγος για πα-
γκόσμιο χωριό. 

-πολίτης: κάθε μέλος κράτους που 
έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις 
έναντι του κράτους του οποίου έχει 
την ιθαγένεια. Κάθε μέλος του κρά-
τους έχει πολιτικά δικαιώματα και 
κυρίως το δικαίωμα του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι. 

-πολιτικάντης: ο πολιτικός που εν-
διαφέρεται για το δικό του όφελος 
και όχι για το όφελος του συνόλου. 
Είναι ο καταφερτζής, που με τον 
τρόπο του λέει το κατάλληλο ψέμ-
μα, την κατάλληλη στιγμή, για να 
επιτύχει το στόχο του. 

-πολιτική: η τέχνη και η επιστήμη 
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της διακυβέρνησης. Η συμμετοχή / 
δράση του πολίτη στο κοινωνικό 
και πολιτικό γίγνεσθαι, στις δημό-
σιες υποθέσεις. 

-πολιτική απάθεια: η αδιαφορία για 
την πολική. Μερικές φορές δεν είναι 
αδιαφορία για την πολιτική αλλά 
συνειδητή επιλογή. 

-πολιτική συμμετοχή: η συμμετοχή 
/ δράση, ατομική ή ομαδική, του 
πολίτη στο κοινωνικό και πολιτικό\ 
γίγνεσθαι, στις δημόσιες υποθέσεις. 

-πολιτική τέχνη: «η αληθινή πολι-
τική τέχνη δεν πρέπει να ενδιαφέ-
ρεται για το ατομικό αλλά για το 
κοινό συμφέρον, διότι το ατομικό 
διασπά, ενώ το κοινό ενώνει την 
πολιτεία» (Πλάτων, Νόμοι). 

-πολιτικές αρετές / αξίες: εκφρά-
ζουν τις πραγματικές και βαθύτερες 
ανάγκες των πολιτών. Αποκρυ-
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σταλλώνονται σε γενικές αρχές και 
ιδέες που προσανατολίζουν και κα-
θοδηγούν τα άτομα και την κοινω-
νία. Επηρεάζουν τις πεποιθήσεις 
μας και λειτουργούν ως κατευθυ-
ντήριοι άξονες για την αξιολόγηση 
των εαυτών μας και των άλλων. 

-πολιτικό ήθος: έχει ο πολιτικός 
που διαπνέεται από πολιτικές αρε-
τές, που ασκεί την πολιτική εξουσί-
α, σύμφωνα με τους κανόνες της 
πολιτικής τέχνης και επιστήμης, 
προς όφελος του κοινωνικού συνό-
λου. 

-πολιτικό κόστος: είναι η απώλεια 
πολιτικής δύναμης για τον πολιτι-
κό, την κυβέρνηση, το κόμμα, όταν 
λογοδοτούν για λανθασμένες επι-
λογές. Κάθε πρόσωπο και κάθε φο-
ρέας που ασκεί πολιτική οφείλει να 
λογοδοτεί, δεδομένου ότι η λογο-
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δοσία είναι βασική αρχή της δημο-
κρατίας. 

-πολιτικό σύστημα: η συστηματική 
οργάνωση θεσμών, πολιτικών και 
κοινωνικών δυνάμεων που δια-
μορφώνουν την πολιτική βούληση 
της πολιτείας. 

-πολιτικοποίηση: η διαδικασία εκ-
μάθησης, διαμόρφωσης πολιτικής 
συνείδησης και συμμετοχής του 
πολίτη στα κοινά. 

-πολιτικός: το πρόσωπο που συμ-
μετέχει ενεργά σε εκλογικές αναμε-
τρήσεις για να αντιπροσωπεύσει το 
λαό σε οποιαδήποτε πολιτική θέση. 

-πολιτικός αναλφαβητισμός: όταν 
ο πολίτης δεν έχει τις απαραίτητες 
κοινωνικές και πολιτικές γνώσεις 
για να μπορεί να συμμετέχει ουσια-
στικά, ελεύθερα και υπεύθυνα στα 
πολιτικά δρώμενα. 
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-πoλιτισμός: είvαι τo σύvoλo τωv 
αξιώv πoυ πραγματoπoιoύv oι 
άvθρωπoι στηv ιστoρική τoυς 
πoρεία και τυγχάvoυv καθoλικής 
αvαγvώρισης και απoδoχής, είvαι 
τo κoιvό κτήμα πoυ πραγματo-
πoιoύv και τo oπoίo μεταβιβάζoυv 
στις επόμεvες γεvιές. Είναι ο τρό-
πος ζωής, τρόπος που διαμορφώ-
νεται από την ιεράρχηση των ανα-
γκών. 

-πολιτισμική κληρονομιά: το σύ-
νολο τη πολιτισμικής δημιουργίας 
που αφήνει κάθε γενιά στην επόμε-
νη. 

-πoλιτισμική πoλυμoρφία: οι διά-
φορες μορφές πολιτισμού που δη-
μιουργούν οι διάφοροι λαοί ή ομά-
δες. 

-πολυφαρμακία: η κατανάλωση 
πολλών, συνήθως όχι απαραίτη-
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των, φαρμάκων, με αρνητικές επι-
πτώσεις στην υγεία. 

-Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτι-
κού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.): είναι συμβά-
σεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι 
οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός 
δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα 
με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και 
την παροχή υπηρεσιών. 

-συναλλαγματική: έγγραφο, το ο-
ποίο για να είναι έγκυρο πρέπει 
υποχρεωτικά από τον νόμο να έχει 
ορισμένα στοιχεία (εντολή πληρω-
μής, όνομα πληρωτή, χρόνο λήξης, 
υπογραφή κτλ.). 

-Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: 
υπηρεσία του Υπουργείου Εργασί-
ας, που ασχολείται με τον έλεγχο 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την 
ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο 
εργασίας. 
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-τιμή ισορροπίας: καλείται η τιμή, 
στην οποία η ζητούμενη ποσότητα 
ισούται με την προσφερόμενη πο-
σότητα και η αγορά βρίσκεται σε 
ισορροπία, και δεν υπάρχουν οικο-
νομικές δυνάμεις (νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις), που να τείνουν να 
την μεταβάλλουν. 

-χρήμα: ο,τιδήποτε γίνεται αποδε-
κτό ως μέσο ανταλλαγής αγαθών 
και μέσο μέτρησης της ανταλλακτι-
κής αξίας των άλλων αγαθών. 

- χρηματιστήριο: η «αγορά» (αγο-
ρά και πώληση) μετοχών και ομο-
λόγων (δανειακοί τίτλοι δημοσίου 
και μεγάλων επιχειρήσεων). 

-ψηφιακός πολίτης: στην κοινωνία 
της γνώσης και της πληροφορίας, 
της ψηφιακής εποχής, ο πολίτης 
για να συμμετέχει ελεύθερα και υ-
πεύθυνα χρειάζεται να έχει και 
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γνώση και ικανότητα διαχείρισης 
της πληροφορίας, να είναι ψηφια-
κός πολίτης. 
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β. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
Πολλές ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
υπάρχουν στα παραθέματα του βι-
βλίου. 
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