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Στέλλα Σωτηρίου
Στυλιανή Κορδονούρη

Αικατερίνη Ζαφρανίδου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η συγγραφή και η επιστημονική 
επιμέλεια του βιβλίου πραγμα- 

τοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παι-
δαγωγικού Ινστιτούτου

Ι. Τ. Υ. Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή

Γʹ Γυμνασίου
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Το άτομο και  
η πολιτεία

Μέρος B

Τόμος 4
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9  Εκλογές, κόμματα, ΜΜΕ 

   Εκλογικό σώμα
   Χαρακτηριστικά ψηφοφορίας
   Εκλογικά συστήματα
   Τα πολιτικά κόμματα −  
Η κοινωνία πολιτών

   Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
(ΜΜΕ)

Για να μελετήσεις αυτή την ενότη-
τα μπορείς να δεις και πάλι την έν-
νοια της λαϊκής κυριαρχίας (κεφ. 8,  
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τόμ. 3, σελ. 48), του πολίτη (κεφ. 7.2, 
τόμ. 3, σελ. 22) και των ΜΜΕ ως 
φορέα κοινωνικοποίησης (κεφ. 5.2, 
τόμ. 2, σελ. 68).

Το μυθιστόρημα της Σώτης Τρια-
νταφύλλου «Το εργοστάσιο των 
μολυβιών» παρουσιάζει την κοι-
νωνική και πολιτική ιστορία του 
νεοελληνικού κράτους και της Ευ-
ρώπης γενικότερα, μέσα από τα 
συνταρακτικά γεγονότα του προη-
γούμενου αιώνα.
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Η ταινία «Φράουλες και αίμα» θα 
σου γνωρίσει το φοιτητικό κίνημα 
στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’60, η ται- 
νία «Οι κόκκινοι», βασισμένη στο 
βιβλίο του Τζων Ρηντ «Οι δέκα μέ-
ρες που συγκλόνισαν τον κόσμο» 
περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά 
πολιτικά γεγονότα των αρχών του 
προηγούμενου αιώνα. Οι ταινίες 
«Η πρώτη σελίδα» του Μπ. Γου-
άιλντερ και «Pelikan Brief» θα σε 
προβληματίσουν για τον τρόπο 
που λειτουργούν τα ΜΜΕ σήμερα.
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Το διαδίκτυο θα σου δώσει ευκαι- 
ρίες να πληροφορηθείς και να γνω- 
ρίσεις τη σύγχρονη πολιτική πρα- 
γματικότητα. Όλες τις εφημερίδες 
και τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα θα 
βρεις στον αναζητητή του διαδι- 
κτύου www.in.gr. Mπορείς να επι-
σκεφτείς Μη Κυβερνητικές Οργα- 
νώσεις και να ενημερωθείς για τον 
εθελοντισμό που συνδέεται με 
την κοινωνία πολιτών (πληροφο-
ρίες από το www.neagenia.gr). 
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Από τις ιστοσελίδες της Βουλής 
και του Yπουργείου Εσωτερικών 
θα ενημερωθείς για τις εκλογές 
(www.parliament.gr, www.ypes.gr, 
www.politiki.gr). 

Η σύγχρονη Πολιτεία για να λει-
τουργήσει σωστά έχει ανάγκη 
από την πολιτική συμμετοχή του 
ενεργού πολίτη. Οι εκλογές είναι 
η αναγκαία δράση του πολίτη, για 
να μπορεί η Πολιτεία να εκπροσω-
πεί τα συμφέροντα και τις επιδι-
ώξεις του. Πρέπει όμως η συμμε-
τοχή του πολίτη να αρχίζει και να 
σταματά την ημέρα των εκλογών; 
Το κεφάλαιο αυτό θα σε βοηθήσει 
να κατανοήσεις τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματά σου ως ενεργού 
πολίτη της σύγχρονης Πολιτείας.
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9.1 Εκλογικό σώμα
1.  Σύνθεση - Προσόντα εκλογικού 

σώματος
Στην ενότητα 8.4.1, τόμ. 3, σελ. 79 

γνωρίσαμε την έννοια της λαϊκής 
κυριαρχίας. Όπως είδαμε στα δημο-
κρατικά πολιτεύματα σήμερα, η λαϊ-
κή κυριαρχία εκφράζεται με το αντι-
προσωπευτικό σύστημα.

Το αντιπροσωπευτικό σύστημα βα- 
σίζεται στην εκλογή από το λαό, των 
αντιπροσώπων του (βουλευτών, 
ευρωβουλευτών, Δημάρχων και Νο-
μαρχών) που καλούνται να παίρ-
νουν αποφάσεις γι’ αυτόν σε διά-
φορα θέματα. Στις εκλογές, η έννοια 

ΕΚΛΟΓΕΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ, ΜΜΕ9
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του λαού ταυτίζεται με την έννοια 
του εκλογικού σώματος. Το εκλογι-
κό σώμα αποτελείται από τους πο-
λίτες που έχουν το δικαίωμα να ψη-
φίζουν.

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέ-
τουν οι Έλληνες ψηφοφόροι οι οποί-
οι συγκροτούν το εκλογικό σώμα, 
σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι:

Ελληνική ιθαγένεια: ψηφίζουν 
στις εκλογές όσοι έχουν αποκτήσει 
την Ελληνική ιθαγένεια, είναι δηλα-
δή Έλληνες πολίτες. Στις δημοτικές 
και νομαρχιακές εκλογές δικαίωμα 
ψήφου έχουν και οι πολίτες κρατών 
 − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Ηλικία: Από το 1983 με νόμο, δι-
καίωμα ψήφου έχουν οι Έλληνες πο- 
λίτες που είναι 18 ετών και άνω, όπως 
συμβαίνει και στις περισσότερες 
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χώρες. Σύμφωνα με το νόμο, «η 1η 
Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομη-
νία γέννησης όλων όσων γεννήθη-
καν μέσα στο χρόνο».

2.  Αρμοδιότητες εκλογικού  
σώματος
Το σημερινό Σύνταγμα αναγνωρί-

ζει στο εκλογικό σώμα τις παρακά-
τω αρμοδιότητες:

α. ψηφίζει τους αντιπροσώπους 
του για τη Βουλή (Βουλευτές) στις 
γενικές βουλευτικές εκλογές που 
διενεργούνται κάθε τέσσερα χρόνια.

β. ψηφίζει τα όργανα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Δημάρχους, Νομάρ-
χες) στις δημοτικές και περιφερει-
ακές εκλογές, που διενεργούνται 
κάθε τέσσερα χρόνια.

γ. ψηφίζει τους αντιπροσώπους 
του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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(Ευρωβουλευτές), στις Ευρωεκλο-
γές που διενεργούνται κάθε πέντε 
χρόνια.

δ. Συμμετέχει σε δημοψήφισμα 
που προκηρύσσει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας για σημαντικά ζητήμα-
τα.

φωτ. 9.1 Ελένη Σκούρα: Η πρώτη 
ελληνίδα βουλευτής. Τη σταδιακή 
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μεταβολή των κοινωνικών και πο-
λιτικών συνθηκών που οδηγούν 
στην ισότητα των φύλων καταγρά-
φει ο παρακάτω πίνακας:
1887: Η 18χρονη Ελένη Παντελίδου 
αυτοκτονεί στην Αθήνα επειδή δε 
γίνεται δεκτή στην Ιατρική Σχολή.
1892: Η Νέα Ζηλανδία δίνει το δι-
καίωμα ψήφου στις γυναίκες, στις 
βουλευτικές εκλογές.
1894: Το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
δέχεται την εγγραφή φοιτητριών.
1895: Η Αυστραλία δίνει το δικαίω-
μα ψήφου. Ακολουθούν οι Σκανδι-
ναβικές χώρες.
1917: Δίνεται σε πολλές πολιτείες 
των ΗΠΑ το δικαίωμα ψήφου.
1918: Αγγλία και Αυστρία δίνουν 
το δικαίωμα ψήφου.
1927: Η Ελλάδα δίνει δικαίωμα ψή-
φου στις δημοτικές εκλογές.
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1944: Η Γαλλία δίνει το δικαίωμα 
ψήφου.
1952: Η Ελλάδα δίνει το δικαίωμα 
ψήφου.
1953: Εκλέγεται η πρώτη ελληνίδα 
βουλευτής, η Ελένη Σκούρα.
1956: Διορίζεται η πρώτη ελληνίδα 
υπουργός, η Λίνα Τσαλδάρη.
1971: Η Ελβετία δίνει το δικαίωμα 
ψήφου.

Βασικές έννοιες μαθήματος

Ψηφίζουν σε:

Εκλογικό Σώμα
(Έλληνες πολίτες 18 ετών και άνω)

• Ευρωεκλογές
• Δημοψήφισμα

• Βουλευτικές 
•  Περιφερειακές /  

Δημοτικές
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9.2 Ψηφοφορία−Βασικές αρχές

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη 
των αντιπροσώπων μας είναι:

α. Άμεση: Το εκλογικό σώμα εκλέ- 
γει απευθείας τους αντιπροσώπους 
του.

β. Μυστική: Η μυστικότητα της ψη- 
φοφορίας εξασφαλίζεται με τη δη-
μιουργία ιδιαίτερων χώρων, στους 
οποίους ο ψηφοφόρος αποσύρεται 
για να συμπληρώσει, χωρίς να τον 
βλέπουν, το ψηφοδέλτιο και να το 
τοποθετήσει σε φάκελο αδιαφανή 
και ίδιο με τους υπόλοιπους. Ακό-
μα, η μυστικότητα εξασφαλίζεται με 
την ομοιομορφία όλων των ψηφο-
δελτίων. Η παραβίαση της μυστικό-
τητας της ψηφοφορίας αποτελεί αξι-
όποινο αδίκημα και τιμωρείται από 
το νόμο.
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γ. Yποχρεωτική: Σύμφωνα με το 
Σύνταγμα οι Έλληνες ψηφοφόροι 
είναι υποχρεωμένοι να ψηφίζουν.

δ. Προσωπική: Οι ψηφοφόροι 
πηγαίνουν στο εκλογικό κατάστη-
μα και εκεί πραγματοποιείται η ανα-
γνώρισή τους από την αστυνομική 
τους ταυτότητα. Προσωπική επομέ-
νως είναι η ψήφος εφόσον απαιτεί 
τη φυσική παρουσία του ψηφοφό-
ρου. Με την τελευταία όμως αναθε-
ώρηση του Συντάγματος δίνεται η 
δυνατότητα να καθιερωθεί με νόμο 
η επιστολική ψήφος ή ψήφος δι’ αλ- 
ληλογραφίας. Η επιστολική ψήφος 
θεσμοθετείται για να επιλύσει το πρό- 
βλημα των απόδημων Ελλήνων.

ε. Ίση: Όλοι οι πολίτες έχουν μια 
μόνο ψήφο και αυτή έχει την ίδια 
ισχύ με εκείνες των άλλων ψηφοφό-
ρων (αρχή ισότητας της ψήφου).
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στ. Καθολική: ψηφίζουν όλοι οι 
Έλληνες πολίτες που έχουν τα προ-
σόντα που ορίζει ο νόμος. Στην Ελ- 
λάδα, η αρχή της καθολικότητας 
της ψήφου καθιερώθηκε στο Σύντα- 
γμα του 1864, πολύ νωρίτερα από 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και από 
τότε επαναλαμβάνεται σε όλα τα Ελ-
ληνικά Συντάγματα. Η καθολικότητα 
όμως αφορούσε μόνο τους άνδρες, 
αφού οι γυναίκες, μόλις το 1952 απέ-
κτησαν το δικαίωμα να ψηφίζουν.
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φωτ. 9.2 ψηφοδέλτια. Μέχρι την 
Αναθεώρηση του Συντάγματος το 
2001, για τους πολίτες που απείχαν 
από τις εκλογές προβλέπονταν ποι- 
νές, όπως φυλάκιση, άρνηση χορή- 
γησης άδειας οδήγησης αυτοκινή-
του ή επαγγελματικής άδειας και χο- 
ρήγησης διαβατηρίου. Με την πρό- 
σφατη Αναθεώρηση, η οποία έγι-
νε στο πλαίσιο της εναρμόνισης 
με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν 
επιβάλλονται ποινές.
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Το δικαίωμα της ψήφου κατοχυρώ-
θηκε μέσα από σκληρούς και συ-
χνά αιματηρούς αγώνες και απο-
δεικνύει την πολιτική συνείδηση 
που έχουμε ως ενεργοί πολίτες.

  Σε συζήτηση που θα γίνει 
στην τάξη να αναπτύξετε τους προ- 
βληματισμούς σας σχετικά με το 
αν είναι σκόπιμο η υποχρεωτικό-
τητα της ψήφου να συνοδεύεται 
από την επιβολή ποινών.
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ΓΙΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΑΝΗΨΙΑ  
ΚΑΙ ΞΑΔΕΡΦΙΑ!
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΝΥΦΗ  
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΚΟΥΝΙΑΔΑ!

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΛΙΣΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
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• Άμεση
• Μυστική
• Υποχρεωτική

• Προσωπική
• Ίση
• Καθολική

Βασικές έννοιες μαθήματος

Ψηφοφορία
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9.3 Εκλογικά συστήματα

Όπως γνωρίσαμε στην προηγού-
μενη ενότητα, βασική αρμοδιότητα 
του εκλογικού σώματος είναι η ανά-
δειξη των αντιπροσώπων του.

Πώς πραγματοποιούνται οι εκλο-
γές για την ανάδειξη των αντιπρο-
σώπων μας;

Στις βουλευτικές εκλογές η χώρα, 
μοιράζεται σε εκλογικές περιφέρει-
ες στις οποίες αντιστοιχεί συγκεκρι-
μένος αριθμός βουλευτικών εδρών 
ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε 
περιφέρειας. Οι έδρες μοιράζονται 
στους βουλευτές ανάλογα με τις ψή-
φους που έλαβαν στην εκλογική 
τους περιφέρεια με βάση το εκλογι-
κό σύστημα.

Εκλογικό σύστημα είναι ο τρόπος 
με τον οποίο μοιράζονται οι έδρες 
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στα κόμματα και τους υποψηφίους 
που παίρνουν μέρος στις εκλογές, με 
βάση τις ψήφους που συγκέντρω- 
σαν κατά την εκλογική αναμέτρηση.

Τα εκλογικά συστήματα μπορούν 
να ενταχθούν σε τρεις ομάδες: τα 
πλειοψηφικά, τα αναλογικά και τα μι-
κτά.

α. Πλειοψηφικά Συστήματα: 
Πλειοψηφικό είναι το σύστημα κατά 
το οποίο σε κάθε περιφέρεια εκλέ-
γεται το κόμμα ή ο υποψήφιος που 
παίρνει τις περισσότερες ψήφους. 
Διακρίνεται στο σύστημα της από-
λυτης και της σχετικής πλειοψηφί- 
ας. Κατά το πρώτο σύστημα οι έδρες 
ή η έδρα της εκλογικής περιφέρειας 
παραχωρούνται στο κόμμα ή στον 
υποψήφιο που παίρνει την απόλυτη 
πλειοψηφία (50%+1). Αντίθετα, σύμ-
φωνα με το σύστημα της σχετικής 
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πλειοψηφίας εκλέγεται σε μια εκλο-
γική περιφέρεια το κόμμα ή ο υπο-
ψήφιος που παίρνει τη σχετική πλει- 
οψηφία, δηλαδή τις περισσότερες 
ψήφους σε σύγκριση μ’ όλους τους 
άλλους.

Το πλειοψηφικό σύστημα δημι-
ουργεί σταθερές, μονοκομματικές 
Κυβερνήσεις, αποκλείει όμως από 
την εκπροσώπηση στη Βουλή ένα 
μεγάλο μέρος των προτιμήσεων 
του εκλογικού σώματος (κυρίως τα 
μικρά κόμματα).

β. Αναλογικά Συστήματα: Ανα-
λογικό είναι το σύστημα σύμφωνα 
με το οποίο οι έδρες κάθε εκλογικής 
περιφέρειας κατανέμονται (μοιράζο-
νται) στα κόμματα και στους υποψη-
φίους, που συμμετέχουν στις εκλο-
γές, ανάλογα με τις ψήφους που 
πήραν. Το μοίρασμα των εδρών  
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γίνεται με βάση το εκλογικό μέτρο*, 
το οποίο είναι ο ελάχιστος αριθμός 
ψήφων που απαιτείται για την από-
κτηση μιας βουλευτικής έδρας. Αυ- 
τό είναι το σύστημα της απλής ανα-
λογικής.

Με το σύστημα αυτό εξασφαλίζε- 
ται η εκπροσώπηση των μικρών κομ- 
μάτων στα Κοινοβούλια, τα οποία 
με αυτό τον τρόπο αποτελούν μια 
«μικρή εικόνα του λαού». Δε δημι-
ουργούνται όμως πάντα σταθερές 

*  Εκλογικό μέτρο: Το εκλογικό μέτρο 
στη χώρα μας είναι το πηλίκον της 
διαίρεσης του συνόλου των έγκυ-
ρων ψηφοδελτίων διά του αριθμού 
των εδρών κάθε εκλογικής περιφέ-
ρειας.
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Κυβερνήσεις, εφόσον συνήθως προ- 
κύπτουν Κυβερνήσεις συνεργασίας 
μικρών κομμάτων. Για το λόγο αυτό 
σήμερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
σε άλλες δημοκρατίες, εφαρμόζο-
νται περισσότερο περίπλοκα ανα-
λογικά συστήματα, με στόχο την 
ενίσχυση των μεγαλύτερων κομμά-
των.

γ. Μικτά Συστήματα: Με τα μικτά 
συστήματα επιδιώκεται ο συνδυα-
σμός των πλεονεκτημάτων των δύο 
παραπάνω συστημάτων, όπως το 
σύστημα της ενισχυμένης αναλογι-
κής που ισχύει τα τελευταία χρόνια 
στη χώρα μας. Σήμερα για να εκ-
προσωπηθεί ένα κόμμα στη Βουλή, 
απαιτείται να έχει συγκεντρώσει το 
3% των ψήφων πανελλαδικά.
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φωτ. 9.3 Άσκηση εκλογικού δικαι-
ώματος. Για τις ανάγκες των εκλο-
γών, η χώρα χωρίζεται σε 56 εκλο- 
γικές περιφέρειες. Οι εκλογικές πε- 
ριφέρειες ταυτίζονται με τους αντί-
στοιχους νομούς εκτός από την Ατ- 
τική που έχει τρεις εκλογικές πε-
ριφέρειες και τους νομούς Πειραιά 
και Θεσ/νίκης, που έχουν από δύο. 
Ο αριθμός των βουλευτών που εκ- 
λέγει κάθε περιφέρεια, εξαρτάται από 
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τον πληθυσμό της, σύμφωνα με την 
απογραφή που πραγματοποιεί η 
Εθνική Στατιστική Yπηρεσία. Τους 
περισσότερους βουλευτές εκλέγει 
η Β   Αθηνών (42 βουλευτές).

  Μπορείτε να επισκεφτείτε τις 
ιστοσελίδες του Yπουργείου Εσω- 
τερικών (www.ypes.gr) και να αντλή- 
σετε στοιχεία.
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φωτ. 9.4 Νεαρή ψηφοφόρος. Το Σύ-
νταγμα προβλέπει ότι το εκλογικό 
σύστημα καθορίζεται με τον εκλογι- 
κό νόμο, που ψηφίζεται από τη Βου- 
λή. Η οποιαδήποτε αλλαγή του εκλο- 
γικού νόμου ισχύει από τις μεθε-
πόμενες εκλογές. Με αυτό τον τρό-
πο το Σύνταγμα εμποδίζει την επι-
θυμία της εκάστοτε Κυβέρνησης 
να εξασφαλίσει την παραμονή της 
στην εξουσία, αλλάζοντας την τε-
λευταία στιγμή τον εκλογικό νόμο.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΔΡΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔYΟ ΒΑΣΙΚΑ  
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣYΣΤΗΜΑΤΑ

Μία εκλογική Περιφέρεια εκλέ-
γει 10 βουλευτές.
Στις βουλευτικές εκλογές υπήρ-
ξαν 100.000 έγκυρα ψηφοδέλτια. 
Τα τέσσερα κόμματα που συμμε-
τείχαν έλαβαν: Α   Κόμμα: 40.000, 
Β΄ κόμμα: 30.000, Γ   κόμμα 20.000 
και Δ   κόμμα 10.000 ψήφους.
1α. Απόλυτα πλειοψηφικό σύ-
στημα: Δεν εκλέγεται κανένας, εφό- 
σον κανένα κόμμα δε συγκέντρω-
σε την απόλυτη πλειοψηφία του 
50%+1. Η ψηφοφορία επαναλαμ-
βάνεται μεταξύ του Α   και του Β   
κόμματος και εκλέγεται το κόμμα 
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που συγκέντρωσε την απόλυτη 
πλειοψηφία.
1β. Σχετικά πλειοψηφικό σύστη- 
μα: Οι 10 βουλευτές εκλέγονται 
από το Α   κόμμα, το οποίο έλαβε 
τις περισσότερες ψήφους.
2. Σύστημα Απλής Αναλογικής: 
Το εκλογικό μέτρο είναι 
100.000 : 10 = 10.000. Επομένως,
Το Α   κόμμα εκλέγει 4 βουλευτές 
(40.000 : 10.000 = 4), το Β   κόμμα εκλέ- 
γει 3 βουλευτές (30.000:10.000=3), 
το Γ   κόμμα εκλέγει 2 βουλευτές 
(20.000 : 10.000 = 2) και το Δ   κόμμα 
1 βουλευτή (10.000 : 10.000 = 1).
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Βασικές έννοιες μαθήματος

Εκλογικά συστήματα

Απόλυτα 
πλειοψηφικά

Σχετικά
πλειοψηφικά

Αναλογικά

Μικτά
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9.4 Τα πολιτικά κόμματα

Τα κόμματα έχουν ιδιαίτερη σημα-
σία για τη λειτουργία του αντιπρο-
σωπευτικού συστήματος, αφού ο εκ- 
λογικός αγώνας για την ανάδειξη 
των αντιπροσώπων του λαού διεξά-
γεται κατά κανόνα μεταξύ των κομ-
μάτων.

Τι είναι σήμερα ένα σύγχρονο πο-
λιτικό κόμμα; Είναι μια ένωση πολι- 
τών, που προορίζεται να έχει μεγά-
λη διάρκεια και έχει σκοπό να απο- 
κτήσει, μέσα από δημοκρατικές εκ- 
λογικές διαδικασίες, την κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία, δηλαδή τη δυ-
νατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σκοπός του κόμματος είναι να εφαρ- 
μόσει το πρόγραμμά του ως κυβέρ-
νηση ή να επηρεάσει τις κυβερνη-
τικές αποφάσεις ως αντιπολίτευση. 
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Τα κόμματα, επομένως, έχουν πολι-
τικούς σκοπούς και συγκεκριμένες 
οικονομικές και κοινωνικές αντιλή- 
ψεις που εκφράζονται στα προγράμ- 
ματά τους.

Το Σύνταγμά μας, για πρώτη φορά 
το 1975, αναγνώρισε στο κείμενό 
του τη συγκρότηση, τη λειτουργία και 
τη χρησιμότητα των πολιτικών κομ-
μάτων στη λειτουργία της πολιτείας. 
Δικαίωμα να ιδρύουν πολιτικά κόμ-
ματα και να συμμετέχουν σε αυτά 
έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες που 
έχουν και το δικαίωμα να ψηφίζουν 
(άνω των 18 ετών). Όσοι δεν έχουν 
αποκτήσει το εκλογικό δικαίωμα, 
μπορούν να συμμετέχουν στα τμή-
ματα νεολαιών των κομμάτων.

Το Σύνταγμα θεσπίζει την οικονο- 
μική ενίσχυση των κομμάτων που 
συμμετέχουν στη Βουλή από τον 
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κρατικό προϋπολογισμό και τα υπο- 
χρεώνει να δημοσιεύουν τις εκλογι-
κές δαπάνες τους. Το ίδιο υποχρε-
ούνται να κάνουν και οι υποψήφιοι 
βουλευτές για λόγους διαφάνειας. 
Τα κόμματα επίσης πρέπει να είναι 
οργανωμένα και να λειτουργούν με 
δημοκρατικούς κανόνες (εσωκομ-
ματική δημοκρατία).

Στις σύγχρονες κοινωνίες παρατη- 
ρούμε στην πολιτική ζωή την ύπαρ- 
ξη περισσότερων από ένα ή δύο πο- 
λιτικών κομμάτων. Αυτό το φαινόμε- 
νο είναι η αρχή του πολυκομματι-
σμού που είναι συνυφασμένη με τη 
δημοκρατία. Μέσα από τον πολυκομ- 
ματισμό παρέχεται η δυνατότητα να 
εκπροσωπείται τόσο στη Βουλή, 
όσο και στην πολιτική ζωή, η ποικι-
λία των συμφερόντων και των από-
ψεων των μελών της σύγχρονης 
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πολιτικής κοινωνίας (πλουραλιστι-
κή κοινωνία).

Τις τελευταίες δεκαετίες εμφανί-
στηκαν τα νέα κοινωνικά κινήμα-
τα, τα οποία έχουν αποκτήσει ιδιαί- 
τερη σημασία για την πολιτική έκ-
φραση και τη δημοκρατία π.χ. οικο-
λογικά κινήματα, φεμινιστικά, ειρη-
νιστικά, νέα κινήματα ενάντια στην 
παγκοσμιοποίηση.

Πολλές είναι οι ομάδες και οι ενώ-
σεις που δημιούργησαν κόμματα.  
Ανάμεσα τους, τα συνδικάτα, από 
τα οποία προέρχονται πολλά σοσι-
αλιστικά κόμματα (Βρετανικό Εργα-
τικό Κόμμα, Σοσιαλιστικό Εργατικό 
Κόμμα Ελλάδος από το οποίο προ-
ήλθε το Κ.Κ.Ε.), οι αγροτικές επαγ- 
γελματικές ενώσεις που δημιούρ-
γησαν πολλά αγροτικά κόμματα 
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στη Σκανδιναβία, την Κεντρική Ευ-
ρώπη και την Ελλάδα, οι εκκλησίες 
και οι θρησκευτικές ενώσεις που 
συντέλεσαν στην άνοδο των χρι-
στιανοδημοκρατικών κομμάτων το 
1945 και πρόσφατα το οικολογικό 
κίνημα, από το οποίο προήλθαν τα 
οικολογικά κόμματα.

  Πληροφορίες για τα κόμματα 
μπορείτε να πάρετε από τις ιστοσε- 
λίδες τους στη σελίδα 153 αυτού 
του τόμου.
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φωτ. 9.5 Πολιτικός λόγος από το 
μπαλκόνι.
Στο νεότερο Ελληνικό κράτος οι 
σχέσεις των Ελλήνων ψηφοφόρων 
με τους αντιπροσώπους τους χα-
ρακτηρίστηκαν σαν σχέσεις «πε-
λατειακές». Ο Έλληνας ψηφοφό- 
ρος ψήφιζε πρόσωπα και όχι αρ-
χές και ιδεολογία, με απώτερο στό- 
χο προσωπικά οφέλη (διορισμός 
παιδιών στο Δημόσιο και άλλες προ- 
σωπικές εξυπηρετήσεις) συχνά σε 
βάρος του κοινωνικού συνόλου. 
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Αυτό διαμόρφωσε αντίστοιχες νο-
οτροπίες και πολιτικές των υπο-
ψηφίων αντιπροσώπων μας μέχρι 
σήμερα.

  Τι συνέπειες κατά τη γνώμη 
σας έχει κάτι τέτοιο στην πολιτική 
ζωή και πώς πρέπει να σκέφτεται 
σε αντίθεση με αυτή τη λογική ο 
σημερινός ενεργός πολίτης ψηφο-
φόρος; 
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Κοινωνία Πολιτών

Το ερώτημα που προβάλλει στις 
σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες 
είναι εάν η εκλογική διαδικασία και 
ο πολυκομματισμός, που μελετή-
σαμε στις προηγούμενες ενότητες, 
αρκούν για να εκφράσουν τη θέλη-
ση των πολιτών. Η συμμετοχή στις 
εκλογές και μόνο δεν αποτελεί εγ-
γύηση ελέγχου της εξουσίας.

Οι σύγχρονες κοινωνίες γίνονται 
περισσότερο πολύπλοκες και ο πο-
λίτης οφείλει να έχει άποψη για ποι-
κίλα σημαντικά ζητήματα (π.χ. οικο-
νομία, περιβάλλον, υγεία, παιδεία). 
Οι σύγχρονες κοινωνίες γίνονται επί- 
σης περισσότερο παγκόσμιες, εφό-
σον δέχονται συνεχείς επιδράσεις 
από άλλες κοινωνίες. Με αυτό τον 
τρόπο πολλά τοπικά προβλήματα 
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διευρύνονται και γίνονται παγκό-
σμια. Η αντιμετώπιση π.χ. θεμάτων 
δημόσιας υγείας (ιός sars, AIDS) 
ή περιβάλλοντος (τρύπα του όζο-
ντος, μόλυνση θαλασσών) εξαρ-
τάται από τη θέσπιση μέτρων και 
νόμων από όλες τις κοινωνίες του 
πλανήτη.

Εγγύηση για αυτή τη σύγχρονη 
δημοκρατική κοινωνία και τον έλεγ-
χο της εξουσίας αποτελεί ο ενερ-
γός πολίτης, δηλαδή ένας πολί- 
της:
• Αντικειμενικά ενημερωμένος 
 για τα σύνθετα κοινωνικά και πολι-
τικά ζητήματα σε τοπικό, εθνικό και 
παγκόσμιο επίπεδο.
• Συμμέτοχος σε όλους τους το-
μείς της δημόσιας ζωής που τον 
αφορούν (π.χ περιβάλλον, υγεία, 
εκπαίδευση). Το σύνολο αυτών 
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των ενεργών πολιτών αποτελεί 
την κοινωνία πολιτών.

Χαρακτηριστικά κοινωνίας πολιτών:
• Είναι κοινωνία αλληλεγγύης 
στην οποία ο πολίτης διεκδικεί το 
σεβασμό των κοινωνικών του δι-
καιωμάτων και συγχρόνως αντι-
μετωπίζει με αίσθημα ευθύνης και 
αλληλεγγύης τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο 
(βλ. κεφ. 12.1, τόμ. 5, σελ. 57).
• Είναι κοινωνία ανοιχτή, αφού δι-
αφορετικές ομάδες, φυλές και συμ-
φέροντα πρέπει να μάθουν να συμ-
βιώνουν.
• Είναι κοινωνία δημοκρατική, στην 
οποία ο πολίτης πρέπει να μπορεί 
να ενημερώνεται για όλα τα θέματα 
που τον αφορούν (κοινωνία της πλη- 
ροφορίας). Αυτό εξασφαλίζεται με 
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δημοσιότητα και διαφάνεια* όλων 
των πράξεων των οργάνων της Πο- 
λιτείας. Με αυτό τον τρόπο ο ενερ-
γός πολίτης θα μπορεί να ελέγχει 
ουσιαστικά τα όργανα της Πολιτείας 
και να συμμετέχει ενεργά στην πο-
λιτική ζωή.
Σε ποια επίπεδα μπορείς να δρα-
στηριοποιηθείς ως νέος ενεργός 
πολίτης;
• Τοπικά: Με τη συμμετοχή σου στο 
σχολείο (μαθητικές κοινότητες, συμ-
βούλιο τάξης, περιβαλλοντικά προ-
γράμματα), στη γειτονιά, στο Δήμο, 
στην ευρύτερη περιοχή.

*  Διαφάνεια: Φανερή διαδικασία στη 
λήψη αποφάσεων από τα όργανα 
της Πολιτείας.
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• Εθνικά: Σε θέματα περιβάλλο-
ντος, ενάντια στο ρατσισμό και την 
ξενοφοβία.
• Παγκόσμια: Μέσω των Παγκόσμι- 
ων Οργανώσεων για το περιβάλλον, 
ενάντια στη φτώχεια, τον πόλεμο, 
την καταπάτηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και τον αποκλεισμό.
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φωτ.9.6 Η Αμίνα Λουάλ καταδικα- 
σμένη σε λιθοβολισμό μέχρι θανά-
του από το δικαστήριο της Νιγηρί- 
ας το 2002 επειδή υπήρξε ανύπα-
ντρη μητέρα. Η ποινή δεν εκτελέστη- 
κε μετά από την εξέγερση της πα-
γκόσμιας κοινής γνώμης μέσω της 
Διεθνούς Επιτροπής κατά του λιθο- 
βολισμού που συγκέντρωσε υπο-
γραφές στο διαδίκτυο. Πολλές Πα- 
γκόσμιες Οργανώσεις χρησιμοποι- 
ούν το διαδίκτυο με αντίστοιχο 
τρόπο.
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  Να συζητήσετε στην τάξη 
για τις δυνατότητες που έχουμε 
σήμερα να συμμετέχουμε ενεργά 
σε θέματα που απασχολούν την 
παγκόσμια κοινότητα.

φωτ. 9.7 Συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας. Οι τρόποι διαμαρτυρίας των 
πολιτών είναι πολλοί. Ξεκινούν 
από το διάλογο και τη συγκέντρω-
ση υπογραφών και καταλήγουν 
συχνά σε βίαιες συγκρούσεις.
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Να συζητήσετε για την αποτελε-
σματικότητα των μέσων διαμαρ-
τυρίας. Ποια είναι τα αίτια των 
βίαιων συγκρούσεων; Πώς θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν;

  Να συζητήσετε στην τάξη το- 
πικά, εθνικά και διεθνή θέματα και 
προβλήματα που σας απασχολούν. 
Πώς θα μπορούσατε να παρέμβετε 
ως ενεργοί πολίτες; Αφού ενημερω- 
θείτε γι’ αυτά να τα παρουσιάσετε 
στην τάξη. Μπορείτε να ξεκινήσε-
τε ετοιμάζοντας ένα άρθρο για τη 
σχολική ή την τοπική εφημερίδα, 
μια εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο 
ή μιαν έκθεση στο σχολείο με τους 
συμμαθητές σας.
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Πώς μπορείς να δραστηριοποιη-
θείς ως νέος ενεργός πολίτης;
• Ατομικά: Με τη δική σου δραστη-
ριοποίηση, κάνοντας τη φωνή σου 
να ακουστεί και να γίνει «δημόσια».
• Συλλογικά: Μέσα από τους Συλ-
λόγους, τα σωματεία (ομάδες πίε-
σης), τις Οργανώσεις νεολαίας και 
τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(Μ.Κ.Ο.), π.χ. ομάδες καταναλωτών, 
ομάδες διάσωσης, δασοπροστασίας, 
περιβαλλοντικές. Αυτές τις δράσεις 
προωθεί ο κοινωνικός εθελοντισμός, 
που είναι η ανιδιοτελής κοινωνική 
προσφορά και δράση. Στη χώρα 
μας ο εθελοντισμός αναπτύσσεται 
τα τελευταία χρόνια και προωθείται 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ε.Ε.
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φωτ 9.8 Η Ε.Ε. προωθεί την κοινω- 
νία των πολιτών. Γι’ αυτό κατοχύρω- 
σε τη δυνατότητα του πολίτη να ενη- 
μερώνεται για όλες τις αποφάσεις 
και τα έγγραφα της ΕΕ, ώστε να εξα- 
σφαλίζεται η διαφάνεια και ο έλεγ-
χος των ευρωπαϊκών οργάνων.
Από το 1995 το Συμβούλιο της Ε.Ε. 
καθιέρωσε Κώδικα Συμπεριφοράς 
ώστε όλα τα κοινοτικά όργανα να 
εξυπηρετούν τον πολίτη. Η Ελλά-
δα ως μέλος της Ε.Ε. εισάγει με 
την Αναθεώρηση του Συντάγματος 
(2001) την κοινωνία της πληροφο-
ρίας. Όλες οι δημόσιες Yπηρεσίες 
και τα Yπουργεία δημοσιεύουν τις 

Δραστηριότητες  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινωνία της πληροφόρησης
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Βασικές έννοιες μαθήματος

Πολιτικά κόμματα

Βασικός θεσμός δημοκρατίας

Κοινωνία Πολιτών

Κοινωνία   • Αλληλεγγύης 
• Ανοιχτή 
• Δημοκρατική

αποφάσεις τους και κάθε πληρο-
φορία στο διαδίκτυο.

  Μπορείτε να επισκεφτείτε διά- 
φορα Yπουργεία (οι ιστοσελίδες τους 
στο κεφ. 10.2, τόμ. 4, σελ. 111 - 113), 
να αντλήσετε πληροφορίες για τον 
πολίτη και να ενημερώσετε την τάξη. 
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9.5  Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας  
(ΜΜΕ)

Όπως είδαμε, προϋπόθεση της 
κοινωνίας πολιτών είναι ο ενημερω- 
μένος πολίτης που συμμετέχει στα 
κοινά προβλήματα. Η τεχνολογική 
επανάσταση στα ΜΜΕ που πραγ-
ματοποιείται στη διάρκεια των τε-
λευταίων δεκαετιών (ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, διαδίκτυο, καλωδιακή 
τηλεόραση, δορυφόροι άμεσης με-
τάδοσης), δίνει τη δυνατότητα στον 
πολίτη να ενημερωθεί αντικειμενι-
κά και να ελέγξει κάθε πληροφορία 
μέσα από εκατοντάδες διαδικτυα-
κούς τόπους, εφημερίδες και τηλε-
οπτικά δίκτυα (βλ. κεφ. 5.3, τόμ. 2, 
σελ. 83).
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φωτ. 9.9 Η πλανητική κοινωνία.
«Όχι μόνο κάθε τμήμα του κόσμου 
αποτελεί όλο και περισσότερο τμή- 
μα του κόσμου, αλλά και ο κόσμος 
ως σύνολο είναι όλο και περισσό- 
τερο παρών σε καθένα από τα τμή- 
ματά του…» Εντγκάρ Μορέν.

  Σήμερα μιλάμε για το φαι-
νόμενο της παγκοσμιοποίησης. 
Πόσο συνέβαλαν τα ΜΜΕ σε αυτό;
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Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες 
των σύγχρονων ΜΜΕ στην υπηρε- 
σία της δημοκρατικής κοινωνίας πο- 
λιτών που ορίσαμε στην προηγού-
μενη ενότητα;

1. Η ενημέρωση και πληροφό-
ρηση των πολιτών. Αυτό επιτυγχά-
νεται με εκπομπές ενημέρωσης για 
θέματα κοινωνικά και πολιτικά στα 
οποία εκφράζονται όλες οι απόψεις, 
ώστε να διαμορφώνεται μια ενημε-
ρωμένη κοινή γνώμη.

2. Η πολιτιστική και μορφωτική 
προσφορά, μέσα από εκπομπές 
και άρθρα που ενημερώνουν, μορ-
φώνουν και καλλιεργούν την κρί-
ση.

3. Η δημιουργία του «πλανητι-
κού χωριού» μέσω της παγκόσμι-
ας επικοινωνίας. Κάθε πληροφορία 
αναμεταδίδεται ταχύτατα μέσω του 
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διαδικτύου σε όλο τον πλανήτη. Με 
τον τρόπο αυτό τα άτομα:
• κατανοούν και σέβονται τις ιδιαι-
τερότητες των άλλων πολιτισμών,
• ευαισθητοποιούνται για τα προ-
βλήματα της παγκόσμιας κοινότη-
τας,
• συνειδητοποιούν ότι είναι πολίτες 
μιας πανανθρώπινης κοινωνίας.

Η εξουσία των σύγχρονων ΜΜΕ 
και ιδιαίτερα του έντυπου και ηλε-
κτρονικού τύπου, στην πληροφό-
ρηση και διαμόρφωση του πολίτη 
οδηγεί στο χαρακτηρισμό τους ως 
«τέταρτη εξουσία».

Η τεράστια αυτή εξουσία των ΜΜΕ, 
που πλέον γίνονται παγκόσμια, αυ-
ξάνει τους κίνδυνους να ελέγχονται 
από οικονομικά και πολιτικά συμ-
φέροντα με αποτέλεσμα την παρα-
πληροφόρηση του πολίτη.
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Για να αντιμετωπίσει τους κίνδυ-
νους αυτούς το άρθρο 14 του ελλη-
νικού Συντάγματος (κεφ. 12.3, τόμ. 5, 
σελ. 70) θεσπίζει το δικαίωμα ελεύ-
θερης διακίνησης των ιδεών και 
την ελευθερία του τύπου (έντυπου 
και ραδιοτηλεοπτικού). Το Σύνταγμα 
προβλέπει επίσης τη λειτουργία του 
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρα-
σης και θεσπίζει Κώδικα Δεοντολο-
γίας για τα ΜΜΕ με στόχο την προ-
άσπιση του πολίτη ως αναγνώστη, 
θεατή, τηλεθεατή, ακρατή ή χρήστη 
του διαδικτύου από τους κινδύνους 
παραπληροφόρησης.
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φωτ. 9.10 «Τα τηλεοπτικά προγράμ- 
ματα θα μπορούσαν να επιμορφώ-
σουν και να καλλιεργήσουν το κοι-
νό. Γιατί όχι εκπομπές όπως «Αγα-
πώ το Θουκυδίδη», «Συνάντηση με 
τον τύπο» με έναν ηθοποιό να παί-
ζει το Χριστόφορο Κολόμβο που 
μόλις έχει γυρίσει από την τρίτη 
επίσκεψή του στο Νέο Κόσμο…»; 
R. Fuller 1971.

  Τρεις δεκαετίες μετά τον προ- 
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βληματισμό, σε ποιο βαθμό έχουν 
αναπτυχθεί τέτοιες εκπομπές;
Μπορείτε να διαβάσετε το εβδομα-
διαίο πρόγραμμα των βασικών κα-
ναλιών και να κάνετε μιαν έρευνα 
σε σχέση με το ποσοστό στο οποίο 
οι ενημερωτικές και μορφωτικές εκ-
πομπές περιλαμβάνονται στο πρό-
γραμμά τους. Να συζητήσετε και να 
σχολιάσετε στην τάξη τα αποτελέ-
σματα της έρευνάς σας.

90 περιοδικά, 202 ραδιοφωνικοί 
σταθμοί 182 εφημερίδες και όλα τα 
τηλεοπτικά κανάλια προβάλλονται 
στο ελληνικό διαδίκτυο. Θα τα βρεί-
τε όλα στις μηχανές αναζήτησης 
(π.χ. www.in.gr). Επιλέξτε 4-5 εφη-
μερίδες με τη μεγαλύτερη κυκλο-
φορία και εκτυπώστε τα πρωτοσέ-
λιδά τους.
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  Να συζητήσετε τις παρατηρή- 
σεις σας στην τάξη. Παρουσιάζεται 
με τον ίδιο τρόπο η κάθε πληροφο-
ρία; Εντοπίζετε στοιχεία παραπλη-
ροφόρησης; Πόσο αντικειμενική εί- 
ναι η ενημέρωση; Τι πρέπει να προ-
σέχει ο αναγνώστης, ο ακροατής, ο 
τηλεθεατής και ο χρήστης του δια-
δικτύου;

Βασικές έννοιες μαθήματος

● Ενημέρωση, πληροφόρηση
● Πολιτισμός, μόρφωση
● Παγκόσμια επικοινωνία

Λειτουργίες
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Εργασίες − δραστηριότητες

1. Να καταγράψετε την εκλογική 
διαδικασία για την ανάδειξη των 
αντιπροσώπων σας στις μαθητι-
κές κοινότητες. Τι εκλογικό σύστη-
μα ακολουθείται;
2. Μπορείτε να επισκεφτείτε τις 
σχετικές ιστοσελίδες (www.ypes.gr 
και www.politiki.gr) και να πάρε-
τε τα τελικά αποτελέσματα των 
τελευταίων εθνικών και ευρωπαϊ-
κών εκλογών και να τα συγκρίνε-
τε με τα αποτελέσματα του 2000 
που είναι επίσης καταχωρισμένα 
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ως προς τα ποσοστά αποχής. Να 
σχολιάσετε τα αποτελέσματα. Πό- 
σο αντιπροσωπευτική μπορεί να 
είναι η εκλογή των αντιπροσώ-
πων με υψηλά ποσοστά αποχής;
3. «Η κοινωνία πολιτών περιλαμ-
βάνει νέες συμπεριφορές, τόσο 
από τον πολίτη, όσο και από την 
εξουσία». Να αναφέρετε τέτοιες 
συμπεριφορές.
4. Να επιλέξετε ένα σημαντικό επί- 
καιρο κοινωνικό θέμα που σας 
ενδιαφέρει. Να διαβάσετε τον τρό- 
πο που το παρουσιάζουν δύο ημε- 
ρήσιες εφημερίδες και δύο τηλε-
οπτικά κανάλια. Να σχολιάσετε 
τα αποτελέσματα της μικρής σας 
έρευνας σε σχέση με την αντικει-
μενικότητα της πληροφόρησης.
5. Μετά τον προβληματισμό σας 
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από την ενότητα αυτή, μπορεί-
τε να ετοιμάσετε με μιαν ομάδα 
συμμαθητών σας μιαν εκπομπή 
κοινωνικής παρέμβασης για θέ-
ματα που σας ενδιαφέρουν στον 
τοπικό Δημοτικό ραδιοφωνικό 
σταθμό. Ετοιμάζοντας την εκπο-
μπή να προβληματιστείτε για τις 
δημοκρατικές αρχές λειτουργίας 
των ΜΜΕ που μάθατε και πρέ-
πει να εφαρμόσετε. Η εφαρμογή 
τους σας δημιουργεί προβλήματα 
σε σχέση με την ακροαματικότη-
τα που θέλετε να εξασφαλίσετε; 
Να σχολιάσετε τους προβληματι-
σμούς σας.
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Ψήφοι και ποσοστά που πήραν 
τα κόμματα στις εκλογές της 9ης 
Απρ. 2000 και έδρες που παίρνουν 

ΔΗΠΠΕ =  Δημοκρατική  
Περιφερειακή Ένωση

ΚΟΜΜΑ ΨΗΦΟΙ
% 

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ  
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ:

ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΛΗ  

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

ΜΕ ΤΟ 
ΙΣΧΥΟΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΣΟΚ 3.008.081 43,798 133 158 +25
Ν.Δ. 2.934.448 42,726 130 125 −5
ΚΚΕ 379.280 5,522 17 11 −6
ΣΥΝ 219.988 3,203 10 6 −4
ΔΗΚΚΙ 184.648 2,688 8 − −8
ΔΗΠΕΕ 32.149 0,468 1 − −1
ΕΝΚΕΝ 23.218 0,338 1 − −1
ΛΟΙΠΑ 86.321 1,257 − − −
ΣΥΝΟΛΟ 6.868.133 100,000 300 300 −
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ΕΝΚΕΝ = Ένωση Κεντρώων
πίνακας 9.1

με την απλή αναλογική και με το 
ισχύον εκλογικό σύστημα

ΚΟΜΜΑ ΨΗΦΟΙ
% 

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ  
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ:

ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΛΗ  

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

ΜΕ ΤΟ 
ΙΣΧΥΟΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΣΟΚ 3.008.081 43,798 133 158 +25
Ν.Δ. 2.934.448 42,726 130 125 −5
ΚΚΕ 379.280 5,522 17 11 −6
ΣΥΝ 219.988 3,203 10 6 −4
ΔΗΚΚΙ 184.648 2,688 8 − −8
ΔΗΠΕΕ 32.149 0,468 1 − −1
ΕΝΚΕΝ 23.218 0,338 1 − −1
ΛΟΙΠΑ 86.321 1,257 − − −
ΣΥΝΟΛΟ 6.868.133 100,000 300 300 −
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6. Στον παραπάνω πίνακα βλέπε-
τε τα αποτελέσματα των εθνικών 
βουλευτικών εκλογών του 2000, 
που έγιναν με μικτό εκλογικό σύ-
στημα. Σε διπλανή στήλη θα δείτε 
πώς θα διαμορφώνονταν τα απο-
τελέσματα με το αναλογικό εκλο-
γικό σύστημα. Να συγκρίνετε και 
να σχολιάσετε τα αποτελέσματα 
σε σχέση με:
  Α. Τον αριθμό των βουλευτών 

που εκλέγουν τα κόμματα με τα 
δύο συστήματα.

  Β. Τον αριθμό των κομμάτων 
που εκλέγονται.

7. Mπορείτε να πραγματοποιήσε-
τε μικρή έρευνα για τη χρήση των 
διάφορων ΜΜΕ, με δείγμα τους 
συμμαθητές σας στο σχολείο. 
Πόσο συχνά είναι θεατές κινημα-
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τογράφου, τηλεθεατές, ακροατές 
ραδιοφώνου, αναγνώστες βιβλί-
ων, εφημερίδων και περιοδικών, 
χρήστες του διαδικτύου και του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Τα 
αποτελέσματα της έρευνάς σας 
μπορείτε να παρουσιάσετε και να 
σχολιάσετε στην τάξη.
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Κριτήριο αυτοαξιολόγησης 
του μαθητή

Α. Τελειώνοντας τη μελέτη και συ-
ζήτηση του κεφαλαίου αυτού και 
εφόσον κοίταξες τις περιλήψεις 
και κατανόησες τις καινούργιες 
έννοιες, θα πρέπει να μπορείς να 
απαντήσεις σύντομα στις παρα-
κάτω ερωτήσεις. Σε όποιες συνα-
ντάς δυσκολία, συμβουλέψου και 
πάλι το αντίστοιχο μάθημα.
  1. Από ποιους πολίτες αποτε-

λείται το εκλογικό σώμα;
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  2. Ποιο εκλογικό σύστημα είναι 
πιο αντιπροσωπευτικό; Ποιο 
είναι το μειονέκτημά του;

  3. Τι σχέση έχουν τα πολιτικά 
κόμματα με τη δημοκρατία;

  4. Σε ποιες εκλογές συμμετέχει 
ο έλληνας πολίτης;

  5. Ποιες είναι οι βασικές λει-
τουργίες των ΜΜΕ στην υπηρε-
σία της κοινωνίας πολιτών;

  6. Να αναφέρεις δύο παραδείγ-
ματα δραστηριοποίησης του 
ενεργού πολίτη σε τοπικό, εθνι-
κό και διεθνές επίπεδο.

  7. Με ποιο τρόπο διασφαλίζει 
το Σύνταγμα τον πολίτη από 
τον κίνδυνο παραπληροφόρη-
σης μέσω των ΜΜΕ;
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Β. Να βάλεις σε κύκλο το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Το εκλογικό δικαίωμα στις βου-
λευτικές εκλογές έχουν:
 α. Όλοι οι Έλληνες πολίτες
  β. Όλοι οι Έλληνες πολίτες 

άνω των 18 ετών 
  γ. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ που 

διαμένουν στην Ελλάδα
  δ. Όλοι όσοι διαμένουν στην 

Ελλάδα

Γ. Να χαρακτηρίσεις τις παρακά-
τω προτάσεις ως σωστές ή λαν-
θασμένες, βάζοντας σε κύκλο το 
αντίστοιχο γράμμα (Σ για τις σω-
στές Λ για τις λανθασμένες).

1. Αρμοδιότητα του εκλογικού 
σώματος αποτελεί η συμμετοχή  
του σε δημοψήφισμα. Σ Λ
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2. Η συμμετοχή σε όλα  
τα επίπεδα εκλογών  
είναι υποχρέωση του  
έλληνα πολίτη. Σ Λ

3. Με το πλειοψηφικό  
σύστημα επιτυγχάνεται  
η εκπροσώπηση  
των μικρών κομμάτων  
στη Βουλή.  Σ Λ

4. Με το αναλογικό  
σύστημα υπερισχύει  
το πρώτο κόμμα. Σ Λ

5. Το εκλογικό δικαίωμα  
απαιτεί ηλικία 21 ετών. Σ Λ

6. Κοινωνία πολιτών  
είναι το σύνολο των  
εκλογέων. Σ Λ
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10  Οι λειτουργίες του 
κράτους

   Η νομοθετική λειτουργία:  
Η σύνθεση της Βουλής.  
Οι αρμοδιότητες της Βουλής

   Η εκτελεστική λειτουργία:  
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Η Κυβέρνηση

   Η δικαστική λειτουργία

 Για να μελετήσεις αυτό το κεφάλαιο 
πρέπει να θυμηθείς την αρχή της 
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λαϊκής κυριαρχίας, τη διάκριση 
των λειτουργιών της κρατικής εξου- 
σίας και την έννοια του εκλογικού 
σώματος.

Το «Κατηγορώ» του Εμίλ Ζολά ανα- 
φέρεται στην σημαντική δημοκρα-
τική αρχή της ανεξαρτησίας της 
Δικαιοσύνης από την εκτελεστική 
εξουσία. 



74 / 87

 Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι 
και το θέμα της ταινίας «Εις το όνομα 
του πατρός» του Τζιμ Σέρινταν. 

Από τις ιστοσέλιδες της Βουλής 
(www.parliament.gr) αλλά και το 
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τηλεοπτικό κανάλι, που διαθέτει, 
θα ενημερωθείς για τη λειτουργία 
της αλλά και για πολλές ενδιαφέ-
ρουσες δραστηριότητες που ανα-
πτύσσει. Μπορείς να συγκεντρώ-
σεις πληροφορίες για το θεσμό 
της Βουλής των Εφήβων που θα 
σε απασχολήσει στο Λύκειο.
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα διαπιστώ-
σεις πώς πραγματώνεται η αρχή 
της λαϊκής κυριαρχίας και θα συ-
νειδητοποιήσεις την αναγκαιότητα 
και τη σπουδαιότητα της ανεξαρ-
τησίας της δικαιοσύνης για τη λει-
τουργία της δημοκρατίας.
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10 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

10.1 Νομοθετική Λειτουργία

Στο κεφάλαιο 8 γνωρίσαμε τις λει-
τουργίες της κρατικής εξουσίας και 
τα όργανα που τις ασκούν. Με βάση 
την αρχή της διάκρισης των λειτουρ- 
γιών της κρατικής εξουσίας, τη νομο- 
θετική λειτουργία την ασκούν η Βου- 
λή και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Το πολίτευμά μας εξάλλου είναι Προ- 
εδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημο-
κρατία. Αυτό σημαίνει ότι η Βουλή 
(Κοινοβούλιο) έχει ξεχωριστή θέση 
στο πολίτευμά μας αφού είναι το 
μοναδικό όργανο της Πολιτείας που 
εκλέγεται απευθείας από το λαό, 
που είναι πηγή κάθε εξουσίας.
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10.1.1 Η σύνθεση της Βουλής

Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής 
απαιτείται να είναι Έλληνας πολί- 
της, να έχει τη νόμιμη ικανότητα 
να εκλέγει και να έχει συμπληρώ- 
σει το 25ο έτος της ηλικίας του 
κατά την ημέρα της εκλογής.

Άρθρο 55 παρ. 1 Συντ.

Η Βουλή αποτελείται από 300 
βουλευτές. Το Σύνταγμα δεν αναφέ-
ρει τον ακριβή αριθμό των βουλευ-
τών, προβλέπει όμως ότι ο αριθμός 
τους δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
από διακόσιους, ούτε μεγαλύτερος 
από τριακόσιους.

Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν 
στη Βουλή το έθνος, είναι δηλαδή 
οι εθνικοί μας αντιπρόσωποι. Κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους, 
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έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώ- 
μη τους ελεύθερα και να ψηφίζουν 
σύμφωνα με τη συνείδησή τους.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο 
βουλευτικών εκλογών, που γίνο-
νται κάθε τέσσερα χρόνια, ονομάζε-
ται βουλευτική περίοδος.

Την πρώτη Δευτέρα του μηνός 
Οκτωβρίου κάθε χρόνο, ξεκινά μια 
νέα σύνοδος της Βουλής η οποία συ- 
νήθως λήγει τον Ιούνιο της επόμενης 
χρονιάς. Αυτό το διάστημα η Βουλή 
συνεδριάζει σε ολομέλεια και σε τμή- 
ματα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαι- 
ριού, η Βουλή συνεχίζει μόνο το νο-
μοθετικό της έργο (να ψηφίζει δηλα- 
δή νόμους) στα τμήματα θερινών 
διακοπών.

Οι συνεδριάσεις της Βουλής είναι 
δημόσιες, αναμεταδίδονται από τα 
ΜΜΕ, και οποιοσδήποτε πολίτης 
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μπορεί να παρακολουθήσει μια συ-
νεδρίαση από τα θεωρεία της Βουλής.

288
Βουλευτές  

Εκλογικών Περιφερειών

Σύνολο
300

Βουλευτές

12
Επικρατείας

πίνακας 10.1 Από τους 300 Βου-
λευτές της Ελληνικής Βουλής, οι 
288 είναι βουλευτές που εκλέγο-
νται στις 56 εκλογικές περιφέρειες, 
στις οποίες χωρίζεται η χώρα στη 
διάρκεια των Βουλευτικών εκλο-
γών. Οι υπόλοιποι 12 ονομάζο-
νται βουλευτές Επικρατείας. Εκλέ- 
γονται ανάλογα με την εκλογική  
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δύναμη του κάθε κόμματος για όλη 
την ελληνική Επικράτεια.

1  Εκλογές για τη συγκρότηση 
Εθνικού Κοινοβολίου
2  Αριθμός γυναικών που  
κατέλαβαν βουλευτικές έδρες
3  Ποσοστό συμμετοχής γυναικών 
στο Εθνικό Κοινοβούλιο

1 2 3

1974 7 2,3%
1977 11 3,6%
1981 13 4,3%
1985 7 2,3%
1989 13 4,3%
1989 20 6,6%
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1 2 3
1990 16 5,3%
1993 18 6,0%
1996 19 6,3%
2000 26 8,6%
2004 39 13,0%

πίνακας 10.2 Γυναικεία εκπροσώπη-
ση στο Εθνικό Κοινοβούλιο.

  Παρατηρώντας τα μικρά πο-
σοστά εκπροσώπησης των γυναι-
κών στο Εθνικό Κοινοβούλιο, να 
ανταλλάξετε απόψεις σχετικά με 
την αναγκαιότητα μέτρων όπως το 
υποχρεωτικό ποσοστό υποψηφί-
ων γυναικών ( 1

3 ) που εφαρμόζεται  
στις Δημοτικές Eκλογές.  



82 / 

Ο
ι Δ

ρα
στ

ηρ
ιό

τη
τε

ς 
το

υ 
Β

ου
λε

υτ
ή

Ο
λο

μέ
λε

ια
 

τη
ς 

Βο
υλ

ής
Επ

αφ
ές

 μ
ε 

το
υς

 π
ολ

ίτε
ς Κο

μμ
ατ

ικ
ές

υπ
οχ

ρε
ώ

σε
ις

Τμ
ήμ

ατ
α

τη
ς 

Β
ου

λή
ς

Δι
ακ

ομ
μα

τικ
ές

 
απ

οσ
το

λέ
ς 

στ
ο 

εσ
ω

τε
ρι

κό
κα

ι σ
το

 εξ
ω

τε
ρι

κό

Επ
ιτρ

οπ
ές

τη
ς 

Βο
υλ

ής



83 / Δι
αρ

κε
ίς

Eι
δι

κέ
ς Ει

δι
κέ

ς
Μ

όν
ιμ

ες

Δι
άφ

ορ
ες

 
άλ

λε
ς

Εσ
ω

τε
ρι

κώ
ν 

Θ
εμ

άτ
ω

ν
τη

ς 
Βο

υλ
ής

Δι
εθ

νώ
ν 

 
Σχ

έσ
εω

ν
τη

ς 
Βο

υλ
ής

Εξ
ετ

ασ
τικ

ές
  

τω
ν 

Πρ
αγ

μά
τω

ν

Γι
α 

Εθ
νι

κά
 ή

 Γ
εν

ικ
ότ

ερ
ου

 
Εν

δι
αφ

έρ
ον

το
ς 

Ζη
τή

μα
τα

πί
να

κα
ς 

10
.3

 Ο
ι δ

ρα
στ

ηρ
ιό

τη
τε

ς 
το

υ 
Β

ου
λε

υτ
ή.



84 / 89

Βουλή των εφήβων. Η Βουλή 
των Εφήβων είναι ένα πρωτοπορι-
ακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
Βουλής των Ελλήνων, που λειτουρ-
γεί από το σχολικό έτος 1995 − 96. 
Απευθύνεται στους μαθητές όλων 
των σχολείων της χώρας, του Από-
δημου Ελληνισμού και της Κύπρου. 
Έχει ως κύριο σκοπό την καλλιέρ-
γεια θετικής στάσης των νέων σχε-
τικά με τη «συμμετοχή στα κοινά» 
καθώς και την ευαισθητοποίησή 
τους στις αρχές, τις αξίες, τους κα-
νόνες και τη λειτουργία της Δημο-
κρατίας, όπως ο διάλογος, η ανε-
κτικότητα, η αλληλοκατανόηση και 
η αλληλεγγύη. Οι μαθητές αφού 
ενημερωθούν για το πρόγραμμα, 
καταθέτουν εργασίες οι οποίες αξι-
ολογούνται. Από την αξιολόγηση 
επιλέγονται 350 έφηβοι − Βουλευτές, 
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οι οποίοι συγκροτούν τη Βουλή των 
Εφήβων και συνεδριάζουν στις αί-
θουσες της Βουλής των Ελλήνων.

 
φωτ. 10.1 Λογότυπο της Βουλής 
των εφήβων. «Ο λόγος μου για το 
σήμερα, το όραμα μου για το αύριο. 
Διαπιστώνω − κρίνω − φαντάζομαι 
 − προτείνω για τον τόπο που ζω, τη 
χώρα μου, τον κόσμο». «Μιλώ για 
τις ανθρώπινες σχέσεις, το περιβάλ-
λον, τη δημοκρατία, το σχολείο, την 

Βουλή των 
εφήβων

Η φαντασία 
στην εξουσία
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εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το ρατσισμό 
και ό,τι άλλο με απασχολεί. Μιλώ και 
για ό,τι μπορώ εγώ να κάνω».
Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
κινούνται οι εργασίες των μαθητών 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
της Βουλής των Εφήβων.

  Μπορείτε να ενημερωθείτε 
για το πρόγραμμα από τις ιστοσελί-
δες της Βουλής.

Βασικές έννοιες μαθήματος

• Έλληνας πολίτης 
• Νόμιμη ικανότητα να εκλέγει
• 25 ετών και άνω

Προσόντα Βουλευτή
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10.1.2 Αρμοδιότητες της Βουλής

Επειδή η Βουλή, όπως είδαμε, 
αποτελεί το όργανο της Πολιτείας 
στο οποίο αντιπροσωπεύονται και 
εκφράζονται οι βασικές πολιτικές 
απόψεις του λαού, ασκεί τις σημα- 
ντικότερες αρμοδιότητες για την ομα- 
λή λειτουργία του δημοκρατικού μας 
πολιτεύματος. Αποτελεί δηλαδή, το 
χώρο όπου διεξάγεται ο δημόσιος 
πολιτικός διάλογος από τους αντι-
προσώπους μας (Βουλευτές) σχετι-
κά με τα προβλήματα του Ελληνικού 
έθνους και τη συμμετοχή της χώρας 
μας στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
Συγκεκριμένα:

α. Στη Βουλή ανήκει η αρμοδιό-
τητα να θεσπίζει τους νόμους του 
κράτους. Αφού κατατεθεί ένα νομο-
σχέδιο στη Βουλή, παραπέμπεται  
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για επεξεργασία σε μια κοινοβουλευ- 
τική επιτροπή που αποτελείται από 
βουλευτές όλων των κομμάτων, ανά- 
λογα με τη δύναμή τους μέσα στη 
Βουλή. Το επεξεργασμένο πια νο-
μοσχέδιο συζητείται και ψηφίζεται 
από τη Βουλή και γίνεται νόμος του 
κράτους. Στη συνέχεια ο νόμος εκ-
δίδεται από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και δημοσιεύεται στην εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Οι 
νόμοι που ψηφίζονται από τη Βου-
λή δεν επιτρέπεται να έρχονται σε 
αντίθεση με τους κανόνες δικαίου 
που θέτει το Σύνταγμα.

β. Η Βουλή ασκεί έλεγχο στις πρά- 
ξεις της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνη-
ση συλλογικά και ο κάθε Yπουργός 
ξεχωριστά είναι υποχρεωμένοι να 
παρέχουν στους Βουλευτές πληρο-
φορίες και επεξηγήσεις σχετικά με τις 
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πράξεις τους. Ο έλεγχος αυτός απο-
τελεί λογική συνέπεια του δημοκρα-
τικού χαρακτήρα του πολιτεύματός 
μας, αφού ο έλεγχος της κυβερνητι- 
κής πολιτικής ασκείται από τους αντι- 
προσώπους του λαού. Ο έλεγχος αυ- 
τός γίνεται με ερωτήσεις βουλευτών, 
με αναφορές των πολιτών για διά-
φορα προβλήματά τους που υιοθε- 
τούνται από τους βουλευτές και πα-
ρουσιάζονται στη Βουλή, με σύσταση 
εξεταστικών επιτροπών όταν υπάρ- 
χουν υπόνοιες για κακοδιαχείριση 
εκ μέρους Yπουργών κ.ά. Ο Πρω-
θυπουργός, επίσης δύο φορές το 
μήνα, παρέχει επεξηγήσεις στους 
βουλευτές για το κυβερνητικό έργο.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

φωτ. 10.2 ΦΕΚ. Όλοι οι νόμοι δη-
μοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Οι πολίτες μπο-
ρούν να προμηθευτούν τα αντί-
στοιχα φύλλα από το Εθνικό Τυ-
πογραφείο. Ενημέρωση για όλους 
τους νόμους μπορείτε να πάρετε 
από τις ιστοσελίδες του Εθνικού 
Τυπογραφείου www.etk.gr.
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φωτ. 10.3 Να αναζητήσετε την ιστο- 
σελίδα της Βουλής  
www.parliament.gr/ergasies/
nomosxedia. Μέσα από τη συγκε-
κριμένη ιστοσελίδα μπορείτε να 
ενημερωθείτε για τα νομοσχέδια 
που κατατίθενται για ψήφιση στη 
Βουλή και να εκφράσετε τη γνώμη 
σας.
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φωτ. 10.4 Τμήμα της Βιβλιοθήκης 
της Βουλής. H Βουλή αναπτύσ-
σει πολιτιστικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και προγράμματα.

  Να ενημερωθείτε γι’ αυτά 
από τις ιστοσελίδες της και να τα 
παρουσιάσετε στην τάξη. Μέσα 
εξάλλου από τις ιστοσελίδες της 
μπορείτε να παρακολουθήσετε και 
τις συνεδριάσεις της.
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γ. Η Βουλή αναδεικνύει την Κυ-
βέρνηση. Ο αρχηγός του κόμματος 
που διαθέτει την απόλυτη πλειοψη- 
φία των Βουλευτών (151) διορίζεται 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ως Πρωθυπουργός. Μέσα σε 15 ημέ- 
ρες από το διορισμό του Πρωθυπουρ- 
γού, η Κυβέρνηση πρέπει να εμφα-
νιστεί στη Βουλή και να ζητήσει την 
εμπιστοσύνη της, αφού παρουσιάσει 
το πρόγραμμά της (ψήφος εμπιστο- 
σύνης). Μόνο στην περίπτωση που 
θα δοθεί η εμπιστοσύνη από τη Βου- 
λή η Κυβέρνηση μπορεί να κυβερνή- 
σει. Η Βουλή ωστόσο μπορεί με από- 
φασή της να αποσύρει την εμπιστο-
σύνη της είτε από ένα μέλος της Κυβέρ- 
νησης (Yπουργό) είτε από όλη την 
Κυβέρνηση. Στη δεύτερη περίπτωση 
η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να 
παραιτηθεί (ψήφος δυσπιστίας). 
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δ. Η Βουλή ψηφίζει κάθε χρόνο 
τον προϋπολογισμό του κράτους 
που συντάσσει η Κυβέρνηση. Με 
αυτό τον τρόπο οι αντιπρόσωποί 
μας ελέγχουν τα έσοδα και τα έξοδα 
του κράτους.

ε. Η Βουλή επικυρώνει με νόμο 
τις διεθνείς συμβάσεις (βλ. κεφ. 14, 
τόμ. 6, σελ. 98) που έχει υπογράψει 
η χώρα μας και με αυτό τον τρόπο 
γίνονται νόμοι του κράτους, π.χ. η 
έκταση των χωρικών μας υδάτων.

στ. Η Βουλή, χωρίς τη συνεργα-
σία κανενός άλλου κρατικού οργά-
νου, αναθεωρεί (τροποποιεί) το 
Σύνταγμα για να προσαρμοστεί σε 
νέα πολιτικά ή κοινωνικά δεδομέ-
να (π.χ. στην αναθεώρηση του Συ-
ντάγματος το 2001, προστέθηκε το 
άρθρο 5Α με το οποίο διασφαλίζε-
ται το δικαίωμα του πολίτη στην  
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πληροφόρηση και στην κοινωνία 
της πληροφορίας).

ζ. Τέλος, η Βουλή έχει αρμοδιότη- 
τες με δικαστικό χαρακτήρα. Μό-
νον η Βουλή μπορεί να ασκήσει ποι- 
νική δίωξη κατά των μελών της Κυ-
βέρνησης για πράξεις σχετικές με τα 
καθήκοντά τους (Yπουργούς, Yφυ-
πουργούς) καθώς και κατά του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας για εσχάτη 
προδοσία* ή παράβαση του Συ-
ντάγματος.

*  Εσχάτη προδοσία: Το έγκλημα κα- 
τά της Πολιτείας, δηλαδή κατά του 
πολιτεύματος και της ασφάλειας 
του κράτους.



96 / 91

● Θεσπίζει νόμους
● Αναδεικνύει την κυβέρνηση
● Ψηφίζει τον προϋπολογισμό
● Αναθεωρεί το Σύνταγμα
●  Επικυρώνει τις διεθνείς  

συμβάσεις
●   Ασκεί κοινοβουλευτικό  

έλεγχο και ποινική δίωξη  
εναντίον των υπουργών

Αρμοδιότητες  
Βουλής

Βασικές έννοιες μαθήματος
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φωτ. 10.5 Η αίθουσα του Κοινοβου-
λίου.
Στην τελευταία Αναθεώρηση του 
Συντάγματος, αναθεωρήθηκαν τα 
περισσότερα άρθρα που αφορούν 
τα δικαιώματα του ατόμου. Προστέ-
θηκαν διατάξεις που αφορούν την 
εναλλακτική στρατιωτική θητεία, 
την προστασία της γενετικής ταυ- 
τότητας από βιοϊατρικές επεμβάσεις, 
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 την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και κατοχυρώθηκε η 
κοινωνία της πληροφορίας.
Να συζητήσετε στην τάξη τις κοι-
νωνικές μεταβολές που οδήγησαν 
στην αναγκαιότητα αυτών των 
αναθεωρήσεων.

10.2 Εκτελεστική Λειτουργία

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 8, την 
εκτελεστική λειτουργία στο δημοκρα- 
τικό μας πολίτευμα την ασκούν η 
κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας που είναι τα εκτελεστικά 
όργανα. Οφείλουν δηλαδή να εφαρ-
μόζουν όσα ορίζει το Σύνταγμα και 
οι νόμοι που ψηφίζει η Βουλή και 
με αυτό τον τρόπο κυβερνούν (διοι-
κούν) τη χώρα.
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10.2.1 Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμ- 
βολίζει την ενότητα του έθνους. Είναι 
ο Αρχηγός του κράτους και ρυθμι-
στής του πολιτεύματος, αλλά όχι το 
κυρίαρχο όργανο. Κυρίαρχο όργανο, 
σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι ο λαός, 
δηλαδή το εκλογικό σώμα που εκλέ-
γει τη Βουλή και την Κυβέρνηση.

Γι’ αυτό το λόγο, αναφέρονται με 
ακρίβεια και σαφήνεια οι αρμοδιότη-
τες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας 
στο Σύνταγμα, κυριότερες από τις 
οποίες είναι:
• Η έκδοση και η δημοσίευση των 
νόμων, όπως είδαμε στην προηγού-
μενη ενότητα.
• Η προκήρυξη δημοψηφίσματος για 
κρίσιμο εθνικό θέμα ή για ψηφισμένο 
νομοσχέδιο, όταν το ζητήσει η Βουλή.
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• Η διεθνής εκπροσώπηση της Πο-
λιτείας, η κήρυξη πολέμου και η συ-
νομολόγηση (συμφωνία) συνθηκών 
ειρήνης.
• Η έκδοση Προεδρικών Διαταγμά-
των: Οι νόμοι που ψηφίζονται στη 
Βουλή ορίζουν γενικά πλαίσια. Για 
το λόγο αυτό, ο αρμόδιος Yπουργός 
που πρότεινε το νόμο στη Βουλή, 
προτείνει στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας την έκδοση διαταγμάτων 
που προσδιορίζουν πώς θα εφαρ-
μοστεί και θα εκτελεστεί ο συγκεκρι-
μένος νόμος. Ο αρμόδιος Yπουργός 
υπογράφει από κοινού με τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας τα Προεδρικά 
Διατάγματα που δημοσιεύονται και 
αυτά στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (ΦΕΚ).
• Ο διορισμός του Πρωθυπουργού 
και της Κυβέρνησης: Ο Πρόεδρος 
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της Δημοκρατίας διορίζει ως Πρω-
θυπουργό της χώρας τον αρχηγό 
του κόμματος το οποίο στις εκλογές 
απέκτησε την απόλυτη πλειοψηφία 
των εδρών της Βουλής (151 έδρες). 
Εάν κανένα κόμμα δεν απέκτησε την 
απόλυτη πλειοψηφία, το ίδιο το Σύ-
νταγμα προβλέπει αναλυτικά τη δι-
αδικασία που πρέπει να ακολουθή-
σει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με 
διαδοχικές αναθέσεις διερευνητικών 
εντολών, για το σχηματισμό Κυβέρ-
νησης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εί-
ναι αιρετός, εκλέγεται δηλαδή για 
ορισμένη θητεία (5 χρόνια) από τη 
Βουλή. Μπορεί να επανεκλεγεί μια 
μόνο φορά.
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φωτ. 10.6 Οι επτά Πρόεδροι της  
Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας.  
Κατά σειρά: Μιχ. Στασινόπουλος, 
Δημ. Τσάτσος, Κων. Καραμανλής, 
Χρ. Σαρτζετάκης, Κων. Στεφανό-
πουλος, Κάρολος Παπούλιας και Πρ. 
Παυλόπουλος (www.presidency.gr). 
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φωτ. 10.7 Προεδρικό Διάταγμα.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  
ΥΠ' ΑΡΙΘ. 246

«Αξιολόγηση των μαθητών  
του Ενιαίου Λυκείου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 9 και του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 
188 Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 
παρ. 5 περ. α, β, ζ του άρθρου 8 
παρ. 9 περ. α, στ και ζ και του 
άρθρου 32 παρ. 6 του ν. 1566/85 
(ΦΕΚ 167 Α').
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Ο Νόμος 1266/98, καθόριζε ότι η ει-
σαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ της χώρας πραγματοποιεί- 
ται με Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ο τρό- 
πος διεξαγωγής των εξετάσεων, ο 
αριθμός των εξεταζομένων μαθημά- 
των, ο ακριβής υπολογισμός της 
βαθμολογίας και άλλες λεπτομέ-
ρειες προσδιορίζονται από διάφο-
ρα Προεδρικά Διατάγματα.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπο-
ρεί να εκλεγεί όποιος είναι Έλλη-
νας πολίτης πριν από πέντε του-
λάχιστον έτη, έχει από πατέρα ή 
μητέρα Ελληνική καταγωγή, έχει 
συμπληρώσει το τεσσαρακοστό 
έτος της ηλικίας του και έχει τη 
νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν 
(Άρθρο 31 του Συντάγματος).
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκ- 
λέγεται από τη Βουλή με αυξημένη 
πλειοψηφία γιατί επιδιώκεται να είναι 
αποδεκτός από την πλειοψηφία των 
βουλευτών. Πρέπει να συγκεντρωθεί 
η πλειοψηφία των 2

3  (200) του όλου  
αριθμού των βουλευτών σε δύο ψη-
φοφορίες και των 3

5  (180) στην τρίτη 
ψηφοφορία. Στην περίπτωση που δε 
συγκεντρωθεί η πλειοψηφία των 180 
βουλευτών στην τρίτη ψηφοφορία, 
διαλύεται η Βουλή και ακολουθούν 
Βουλευτικές εκλογές. Η νέα, μετά τις 
εκλογές, Βουλή εκλέγει Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας καταρχήν με αυξημένη 

πλειοψηφία 3
5  (180) και αν αυτή δε 

συγκεντρωθεί, με πλειοψηφία των 
μισών συν μίας ψήφων (151). 
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φωτ. 10.8 Το Προεδρικό Μέγαρο.
Στο άρθρο 37 του Συντάγματος 
αναφέρεται ότι αν κανένα κόμμα δε 
διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία 
των εδρών στο Κοινοβούλιο (151 
έδρες δηλαδή), ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας παρέχει στον αρχη-
γό του κόμματος που διαθέτει τη 
σχετική πλειοψηφία εντολή σχη-
ματισμού Κυβέρνησης. Αν αυτό 
δεν είναι δυνατό ο Πρόεδρος της 
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Δημοκρατίας παρέχει εντολή στον 
αρχηγό του δεύτερου και του τρί-
του στη συνέχεια κόμματος. Κάθε 
εντολή ισχύει για 3 ημέρες. Αν οι 
εντολές αποτύχουν, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας καλεί όλους τους 
αρχηγούς των κομμάτων να σχη-
ματίσουν «Οικουμενική Κυβέρ-
νηση» και αν και αυτό αποτύχει 
αναθέτει στον Πρόεδρο ενός των 
Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας 
το σχηματισμό Κυβέρνησης που 
θα οδηγήσει ομαλά τη χώρα στη 
διεξαγωγή νέων εκλογών.
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Βασικές έννοιες μαθήματος

● Αρχηγός του κράτους
● Ρυθμιστής του πολιτεύματος

Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας

10.2.2 Κυβέρνηση

Η Κυβέρνηση είναι το όργανο που 
καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πο- 
λιτική (εσωτερική και εξωτερική) της 
χώρας μας. Την Κυβέρνηση αποτε- 
λεί το Yπουργικό Συμβούλιο, το 
οποίο απαρτίζεται από τον Πρωθυ-
πουργό και τους Yπουργούς.
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Ο Πρωθυπουργός είναι ο Πρόε-
δρος της Κυβέρνησης και έχει την 
ευθύνη της κυβερνητικής πολιτικής. 
Αυτό σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός 
ορίζει τα πρόσωπα, που απαρτί-
ζουν την Κυβέρνηση, και έχει δικαί-
ωμα να τα απαλλάξει από τα καθή-
κοντά τους, όταν το κρίνει σκόπιμο, 
και να τα αντικαταστήσει με άλλα. 
Συντονίζει το έργο των Yπουργών 
και εξασφαλίζει την ενότητα στις 
πράξεις και τις αποφάσεις τους.

Οι Yπουργοί είναι συνήθως βου-
λευτές. Οι Yπουργοί που δεν προ-
έρχονται από τη Βουλή ονομάζονται 
εξωκοινοβουλευτικοί. Κάθε Yπουρ-
γός διευθύνει ένα συγκεκριμένο το-
μέα διοίκησης ο οποίος συνιστά το 
Yπουργείο του (π.χ. Υποργείο Παι- 
δείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, Yγείας, Εξωτερικών). Σε κάθε 
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Yπουργείο εκτός από τους Yπουρ-
γούς, μπορεί να ορισθούν Αναπλη- 
ρωτές Υπουργοί και Yφυπουργοί 
που αναλαμβάνουν ένα συγκεκριμέ-
νο τομέα δραστηριοτήτων.

Οι Yπουργοί και οι Yφυπουργοί 
κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους οφείλουν να πραγματώσουν 
τα κυβερνητικά προγράμματα. Για 
το λόγο αυτό, υποβάλλουν στη Βου- 
λή νομοσχέδια που αφορούν τις 
υποθέσεις των Yπουργείων τους και 
ζητούν από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας να εκδώσει Προεδρικά Δι-
ατάγματα, με τα οποία θα εφαρμό-
σουν τα νομοσχέδια που ψήφισε η 
Βουλή. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
www.minedu.gov.gr

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
www.ministryofjustice.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
www.mindev.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

www.ypes.gr

OIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
www.minfin.gr
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
www.mopocp.gov.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
www.ypeka.gr

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

www.minagric.gr

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
www.mfa.gr

EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
www.mod.mil.gr

YΓΕΙΑΣ
www.yyka.gov.gr
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
www.ypo.gr

EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
www.ypakp.gr

NAYTIΛΙΑΣ ΚΑΙ  
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

www.yen.gr

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
www.yme.gr
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Βασικές έννοιες μαθήματος

Πρωθυπουργός

Υπουργοί

Αναπληρωτές 
Υπουργοί

Υφυπουργοί

Κυβέρνηση
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10.2.3 Η Δικαστική Λειτουργία

Η Βουλή ψηφίζει νόμους και η Κυ-
βέρνηση τους εφαρμόζει για να κυ-
βερνήσει. Στην περίπτωση όμως που 
προκύψουν διαφορές στην εφαρμο-
γή των νόμων που ψηφίζει η Βουλή 
ποιος θα τις επιλύσει;

Με βάση την αρχή της διάκρισης 
των λειτουργιών της κρατικής εξου-
σίας (βλ. κεφ. 8, τόμ. 3, σελ. 48), το 
Σύνταγμα προβλέπει ένα άλλο όργα-
νο, στο οποίο αναθέτει αυτό το έργο, 
τα δικαστήρια, τα οποία ασκούν τη 
δικαστική λειτουργία. Τα δικαστήρια 
είναι ένα τρίτο όργανο, ανεξάρτητο 
από εκείνα που ασκούν τη νομοθετι-
κή και εκτελεστική λειτουργία (Βου-
λή − Κυβέρνηση). Τις διαφορές επο-
μένως που προκύπτουν μεταξύ των 
πολιτών (π.χ. χρηματικές διαφορές, 
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κλοπές, ανθρωποκτονία) καθώς και 
τις διαφορές μεταξύ του κράτους και 
των πολιτών (π.χ. φοροδιαφυγή) τις 
επιλύουν τα δικαστήρια, που αποδί-
δουν δικαιοσύνη στο όνομα του Ελ-
ληνικού λαού.

φωτ. 10.9 Το λογότυπο της Eurojust.
To Yπουργείο Δικαιοσύνης, τα ελ-
ληνικά δικαστήρια και τα δικαστή-
ρια όλων των κρατών − μελών της 
Ε.Ε., συνεργάζονται για την επίλυ-
ση ποινικών και αστικών υποθέσε-
ων. Εξάλλου, για την πάταξη του 
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οργανωμένου εγκλήματος, λειτουρ- 
γεί η μονάδα της Eurojust, που εδ- 
ρεύει στη Χάγη και στην οποία 
συμμετέχουν δικαστές από όλες 
τις χώρες της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυ- 
τό υπάρχουν κοινές θέσεις για συ-
γκεκριμένα θέματα, κοινές αποφά-
σεις και μέτρα κατά του εγκλήμα-
τος (Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο).
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Οι Δικαστές είναι ανεξάρτητοι και 
οφείλουν να δικάζουν με βάση τους 
νόμους. Εάν όμως οι νόμοι έρχονται 
σε αντίθεση με το Σύνταγμα, οφεί-
λουν να μην τους εφαρμόζουν και να 
δικάζουν με βάση την αντικειμενική 
κρίση τους, σύμφωνα με το Σύνταγ-
μα. Είναι όμως υποχρεωμένοι να αι- 
τιολογούν την οποιαδήποτε απόφα-
ση παίρνουν κατά την επίλυση μιας 
διαφοράς, ειδικά και εμπεριστατωμέ- 
να, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να γνω- 
ρίζει για ποιο λόγο έγινε δεκτό ή απορ- 
ρίφθηκε το αίτημά του.

Η ανεξαρτησία των δικαστών εξα-
σφαλίζεται κυρίως με την ισοβιότητα 
(δεν μπορούν να παυτούν από τα κα- 
θήκοντά τους) και την ειδική μισθο-
λογική μεταχείρισή τους.

Τα δικαστήρια διακρίνονται σε δι-
οικητικά, πολιτικά και ποινικά. Η 
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διάκριση αυτή γίνεται με βάση το 
αντικείμενο της αρμοδιότητας των 
δικαστηρίων. Συγκεκριμένα:

• Στα διοικητικά δικαστήρια υπά-
γονται οι διαφορές που προκύπτουν 
κατά κανόνα από τις παράνομες πρά- 
ξεις των οργάνων του κράτους, π.χ. 
διαφορές από συντάξεις, νοσήλια, φο- 
ρολογικές διαφορές, διαφορές από 
την κατασκευή δημοσίων έργων.

• Στα πολιτικά δικαστήρια υπά-
γονται όλες οι ιδιωτικές διαφορές, οι 
διαφορές δηλαδή μεταξύ των πολι-
τών, π.χ. διαφορές για οφειλόμενα 
ποσά που δεν καταβλήθηκαν, εμπο-
ρικές και εργατικές διαφορές, οικο-
γενειακές διαφορές, όπως διαζύγιο, 
επιμέλεια παιδιών κ.ά.

• Στα ποινικά δικαστήρια δικάζο-
νται όσες πράξεις ο νόμος χαρακτη-
ρίζει ως εγκλήματα και αποφασίζεται 
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φωτ.10.10 Το Yπουργείο Δικαιοσύ-
νης (www.ministryofjustice.gr), 
μέσω των φορέων που εποπτεύει, 
μεριμνά για την πρόληψη της παρα- 
βατικότητας ανηλίκων (8 − 18 ετών) 
και την αγωγή και σωφρονιστική 
μεταχείριση των νέων (18 − 21 ετών), 
που εκδηλώνουν παραβατική συ-
μπεριφορά. Η ποινική νομοθεσία 

η τιμωρία που πρέπει να επιβληθεί 
στο δράστη τους, π.χ. εγκλήματα 
που στρέφονται κατά της ζωής, της 
υγείας και της σωματικής ακεραιότη-
τας, της περιουσίας κ.ά.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
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μας ορίζει ότι οι ανήλικοι παραβά-
τες, δικάζονται από ειδικό δικαστή-
ριο, το Δικαστήριο Ανηλίκων, το 
οποίο δεν επιβάλλει ποινές, αλλά 
θεραπευτικά και αναμορφωτικά μέ- 
τρα όπως η αποζημίωση του θύμα- 
τος, η προσφορά κοινωφελούς ερ- 
γασίας, η φοίτηση σε σχολές επαγ- 
γελματικής κατάρτισης και ως τε-
λευταία λύση τον εγκλεισμό σε σω- 
φρονιστικό κατάστημα. Παράλλη- 
λα, για όσους ανηλίκους αντιμετω- 
πίζουν σοβαρά προβλήματα (πρό-
ληψη), οι πολίτες μπορούν να απευ- 
θύνονται στις Yπηρεσίες Επιμελη-
τών Ανηλίκων, που λειτουργούν 
σε όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας 
και στην Εταιρεία Προστασίας 
Ανηλίκων.
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  Να συζητήσετε στην τάξη, 
με βάση και τις γνώσεις σας από 
τον κοινωνικό έλεγχο, γιατί οι ανή-
λικοι παραβάτες πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται διαφορετικά από την 
Πολιτεία.

Βασικές έννοιες μαθήματος

Πολιτικά

Διοικητικά

Ποινικά

Δικαστήρια
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Βουλή

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

Αποτελείται από 300 βουλευ-
τές. Κυριότερες αρμοδιότητες: 
ψηφίζουν νόμους του κράτους, 
αναδεικνύουν την Κυβέρνηση 
και ασκούν έλεγχο στις πρά-
ξεις της, εκλέγουν τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, αναθεωρούν 
το Σύνταγμα και ψηφίζουν τον 
προϋπολογισμό του κράτους.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Οι πολίτες εκλέγουν τους 300 
Βουλευτές με άμεση καθολική μυ-
στική ψηφοφορία κάθε τέσσερα  

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
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χρόνια. Εάν δυσαρεστηθούν από 
τη συμπεριφορά συγκεκριμένου 
Βουλευτή, στις επόμενες εκλογές 
έχουν τη δυνατότητα να εκλέξουν 
άλλο πρόσωπο στη θέση του. 
Μπορούν να παρακολουθούν συ- 
νεδριάσεις της Βουλής. Μπορούν 
να επικοινωνούν προσωπικά αλ- 
λά και μέσω οργανώσεων και 
επαγγελματικών σωματείων με 
τους Βουλευτές της εκλογικής 
τους περιφέρειας και γενικότερα, 
για να τους εκθέσουν τα αιτήματά 
τους σχετικά με την ψήφιση ενός 
νόμου.  
Μπορούν να εκθέτουν τις από-
ψεις τους σχετικά με τις δραστη-
ριότητες των Βουλευτών στον 
Τύπο και γενικότερα τα Μ.Μ.Ε.
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Πρόεδρος Δημοκρατίας

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
Αρχηγός του κράτους και ρυθμι- 
στής του πολιτεύματος.  
Ασκεί αρμοδιότητες οι οποίες 
αναφέρονται με ακρίβεια στο 
Σύνταγμα. 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Οι πολίτες συμμετέχουν έμμεσα 
στην εκλογή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, αφού οι ίδιοι εκλέ- 
γουν τους Βουλευτές, οι οποίοι 
τον εκλέγουν άμεσα στη Βουλή. 
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Κυβέρνηση

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
Ο Πρωθυπουργός καθορίζει και 
κατευθύνει τη γενική πολιτική 
(εσωτερική και εξωτερική) της 
χώρας.  
Η Κυβέρνηση απαρτίζεται από 
τον Πρωθυπουργό και τους 
Υπουργούς.  
Ο Πρωθυπουργός έχει την ευ-
θύνη της Κυβερνητικής Πολιτι-
κής και ορίζει τα πρόσωπα που 
απαρτίζουν την Κυβέρνηση.

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Με την ψήφο τους, οι πολίτες επι- 
λέγουν ως Πρωθυπουργό της 
χώρας τον αρχηγό του κόμμα-
τος που απέκτησε την απόλυτη 
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πλειοψηφία των εδρών στη Βου- 
λή (151 έδρες), ο οποίος στη συ-
νέχεια σχηματίζει Κυβέρνηση. 
Οι πολίτες μπορούν να καταθέ- 
σουν διάφορα προβλήματά τους 
σχετικά με την άσκηση της Κυ-
βερνητικής Πολιτικής στους Βου- 
λευτές, ελέγχοντας με αυτό τον 
τρόπο, τις πράξεις της Κυβέρνη- 
σης. Μπορούν να ζητούν πληρο- 
φορίες γραπτά ή ηλεκτρονικά και 
να καταθέτουν τις διαμαρτυρίες 
τους στο γραφείο του Πρωθυ- 
πουργού αλλά και σε κάθε Υπουρ- 
γό, για θέματα που αγγίζουν τις 
αρμοδιότητές του.  
Με τη συμμετοχή τους σε ένα πο- 
λιτικό κόμμα, οι πολίτες επιλέ- 
γουν τον αρχηγό του κόμματος. 
Μέσα από διάφορες ομάδες  
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Δικαστήρια

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

Επιλύουν τις διαφορές που προ- 
κύπτουν μεταξύ των πολιτών ή 
μεταξύ του κράτους και των πο-
λιτών. 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι Δικαστές είναι έλληνες πολί-
τες με ειδικά προσόντα και λει-
τουργούν ανεξάρτητα από την 
Κυβέρνηση.  

πίεσης (κόμματα, επαγγελματικά 
σωματεία, συλλόγους, Μ.Κ.Ο.), 
οι πολίτες μπορούν να ασκή-
σουν κριτική στην πολιτική της 
Κυβέρνησης. 
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Οι δικαστικές υπηρεσίες στελε-
χώνονται από έλληνες πολίτες.  
Οι πολίτες διορίζονται ένορκοι 
σε ορισμένες υποθέσεις (κα-
κουργήματα) και συναποφασί-
ζουν με τους δικαστές ως προς 
τις ποινές.  
Οι πολίτες οι οποίοι θίγονται 
από την απονομή δικαιοσύνης 
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 
αποζημίωση από το κράτος.  
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Εργασίες − δραστηριότητες

1. Να διαλέξετε ένα θέμα που αφο- 
ρά όλη την τάξη (κοινωνικά, εκπαι- 
δευτικά, πολιτιστικά, οικολογικά 
προβλήματα) και να ακολουθήσε-
τε τη διαδικασία έκδοσης ενός νό-
μου (συζήτηση, ψήφιση, δημοσί-
ευση) μέσα στην τάξη.
2. Κατά την διάρκεια μίας διδακτι-
κής ώρας, γνωρίζοντας ήδη τις αρ- 
μοδιότητες της Βουλής, μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε μια συνε- 
δρίαση με ελεύθερη ανταλλαγή από- 
ψεων. Μπορείτε να χωριστείτε σε 
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κόμματα και αφού εκλέξετε Πρόε-
δρο και Αντιπρόεδρο να προχω-
ρήσετε στη διαδικασία. Πριν γίνει 
η αναπαράσταση, θα ήταν χρήσι-
μη η παρακολούθηση μιας συνε-
δρίασης του Κοινοβουλίου (ζω-
ντανή ή μέσω των ΜΜΕ).
3. Μελετώντας προσεκτικά το 
κεφ.10 να επισημάνετε τα σημεία 
στα οποία ο πολίτης μπορεί να 
ασκήσει έλεγχο, να επικοινωνήσει 
ή να επηρεάσει με τις αποφάσεις 
του τα όργανα της νομοθετικής 
και εκτελεστικής εξουσίας. Στη 
συνέχεια, να συζητήσετε το θέμα 
στην τάξη και να προτείνετε πιθα-
νούς τρόπους που εσείς θεωρείτε 
σκόπιμους για περαιτέρω συμμε-
τοχή του πολίτη στον έλεγχο των 
κρατικών οργάνων.
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Κριτήριο αυτοαξιολόγησης 
του μαθητή

Α. Τελειώνοντας τη μελέτη και συ-
ζήτηση του κεφαλαίου και εφόσον 
κατανόησες τις καινούργιες έννοι-
ες, θα πρέπει να μπορείς να απα-
ντήσεις σύντομα στις παρακάτω 
ερωτήσεις. Σε όποιες συναντάς 
δυσκολία, συμβουλέψου και πάλι 
το αντίστοιχο μάθημα. 
  1. Γιατί η Βουλή έχει ξεχωριστή 

θέση στο πολίτευμά μας;
  2. Να περιγράψεις την αρμοδι-
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ότητα της Βουλής να θεσπίζει 
νόμους. 

  3. Πώς η Βουλή ασκεί έλεγχο 
στις πράξεις της Κυβέρνησης;

  4. Έμαθες κάποιον τρόπο σύμ-
φωνα με τον οποίο ένας πολί-
της μπορεί να ασκήσει έλεγχο 
στις πράξεις ενός Yπουργού;

  5. Ποιο όργανο και με ποιον 
τρόπο εκλέγει τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας;

  6. Πώς οι Yπουργοί και οι Yφυ-
πουργοί πραγματώνουν τα κυ-
βερνητικά προγράμματα;

  7. Είναι σημαντική η ανεξαρτη-
σία των Δικαστών και γιατί;
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Β. Να βάλεις σε κύκλο το γράμμα 
που αντιστοιχεί στη σωστή απά-
ντηση.
  1. Η Κυβέρνηση παραιτείται 

όταν: 
  α) Το ζητήσει η Αντιπολίτευση
  β) Το αποφασίσει ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας
  γ) Δεν πάρει ψήφο εμπιστο-

σύνης από τη Βουλή
  2. Η Κυβέρνηση αποτελείται από:
  α) Τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας και τους Yπουργούς
  β) Τον Πρωθυπουργό και 

τους Yπουργούς
  γ) Τον Πρωθυπουργό και 

τους Βουλευτές
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Γ. Να χαρακτηρίσεις τις παρακά-
τω προτάσεις ως σωστές ή λαν-
θασμένες, βάζοντας σε κύκλο το 
αντίστοιχο γράμμα (Σ για τις σω-
στές Λ για τις λανθασμένες).

Η Βουλή συνεδριάζει  
μυστικά Σ Λ

Η Βουλή μπορεί να  
αποσύρει την εμπιστοσύνη  
της από ένα μέλος της  
Κυβέρνησης ή και από 
ολόκληρη την Κυβέρνηση Σ Λ

Ο Πρόεδρος της  
Δημοκρατίας ασκεί  
έλεγχο στις πράξεις  
της Κυβέρνησης Σ Λ
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Κάποιοι Yπουργοί  
μπορεί να είναι  
εξωκοινοβουλευτικοί Σ Λ

Οι Δικαστές οφείλουν  
να δικάζουν ανεξάρτητα  
από τους νόμους Σ Λ

Οι Δικαστές οφείλουν  
να αιτιολογούν τις  
αποφάσεις που  
παίρνουν Σ Λ
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Προεδρικό διάταγμα ...Δ, 100, Δ, 110
Πρόεδρος Δημοκρατίας ...  Γ, 61, Γ, 81, 

               ............. Δ, 99 - 107, Δ, 125
Προκατάληψη ............... Α, 63, Β, 136
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           Σέγκεν ....................... ΣΤ, 82
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Συνοικιακά Συμβούλια .............. Ε, 20
Σύνταγμα  ..........Γ, 70-76, Δ, 36, Ε, 60
                Ευρωπαϊκό ...ΣΤ, 13, ΣΤ, 80
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Ευρετήριο Ηλεκτρονικών Διευθύν-
σεων που αναφέρονται στο Βιβλίο

1.  Γενικοί Αναζητητές
● www.google.com, www.in.gr 

2.  Δημόσιες και Ανεξάρτητες Υπη-
ρεσίες, Αρχές και πολιτικά κόμ-
ματα
● Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων: www.dpa.gr
● Ανώτατο Συμβούλιο Απόδημου 
Ελληνισμού: www.sae.gr
● Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 
www.sports.goν.gr
● Γενική Γραμματεία Απόδημου 
Ελληνισμού: www.ggae.gr
● Γενική Γραμματεία Ισότητας: 
www.isotita.gr
● Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: 
www.neagenia.gr
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● Εθνικό Κοινοβούλιο:  
www.parliament.gr
● Εθνικό Τυπογραφείο: www.etk.gr
● Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού: 
www.not.gr
● Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες: www.gcr.gr
● Κέντρο Έρευνας για Θέματα 
Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.): www.kethi.gr
● Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 
(Κ.Κ.Ε.): www.kke.gr
● Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.): www.nd.gr
● Οργανισμός Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.): 
www.oaed.gr
● Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνη-
μα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.): www.pasok.gr
● Προεδρία της Δημοκρατίας: 
www.presidency.gr
● Συνασπισμός: www.syriza.gr
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● Συνήγορος του Πολίτη:  
www.synigoros.gr

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων 
των Υπουργείων αναφέρονται στις 
σελίδες 111 - 113 του τόμου 4.

3.  Διεθνείς Θεσμοί
● Διεθνής Ερυθρός Σταυρός: 
www.icrc.org
● Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμ-
φωνιών Ελσίνκι:  
www.greekhelsinki.gr
● Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων:  
www.echr.coe.int
● ΝΑΤΟ: www.nato.int
● Ο.Η.Ε.: www.un.org
● Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε. για 
τους πρόσφυγες: www.unchr.org
● Unesco: www.unesco.org
● Unicef: www.unicef.gr
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4.  Ειδικές Ιστοσελίδες
● Αντιντόπινγκ: www.nodoping.gr
● Άτομα με Ειδικές Ανάγκες:  
www.disability.gr
● Αττικό μετρό: www.metro.gr
● Αττικό τραμ: www.tram.gr
● Ίδρυμα Μαραγκοπούλου:  
www.mfhr.gr
● Νόμπελ (Βραβεία): 
www.nobelprizes.com

5.  Ευρωπαϊκή Ένωση
● Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: 
www.europa.eu.int/institutions/
ombudsman/
● Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  
www.ee.gr, www.europa.eu.int
● Ευρωπαίος Καταναλωτής: 
www.yomag.net
● Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:  
www.europarliament.gr
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6.  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
● Γιατροί του Κόσμου:  
www.mdgreece.gr
● Γιατροί χωρίς Σύνορα: 
www.msf.gr
● Διεθνής Αμνηστία: 
www.amnesty.gr
● Ένωση Καταναλωτών Ποιότη-
τας Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.): 
www.ekpizo.gr
● Greenpeace: www.greenpeace.gr
● Ινστιτούτο Καταναλωτή (ΙΝ.ΚΑ.): 
www.inka.gr
● Παιδικά χωριά ΣΟΣ: 
www.sos_village.gr
● WWF: www.wwf.gr

7.  Περιοδικά 
● Γαιόραμα: www.georama.gr
● National Geographic:  
www.nationalgeographic.gr
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Φωτογραφίες και πίνακες που χρη- 
σιμοποιήθηκαν ανά Kεφάλαιο:
Κεφ.1: πίν.1.1 Τσαούσης Δ.Γ, Η κοι-
νωνία του Ανθρώπου, Gutenberg, 
(1987), φωτ.1.3 Ελευθεροτυπία.
Κεφ.2: φωτ.2.3, 2.4, 2.7 Ελευθερο-
τυπία, σκίτσα για το ρατσισμό από 
το φυλλάδιο της ΕΕ Εγώ ρατσιστής;, 
φωτ.2.5, 6 Καθημερινή.
Κεφ.3: φωτ.3.8 Από το φυλλάδιο 
Οικογενειακού Δικαίου της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας (1983), φωτ. 
3.10, 11, 16 Ελευθεροτυπία.
Κεφ.4: φωτ.4.6. Αναγνωστικό Α΄ Δη-
μοτικού ΟΕΔΒ για τα έτη 1955-1978, 
φωτ.4.7 (διευρυμένη οικογένεια) Το 
παιδί στην παραδοσιακή και στη σύγ-
χρονη κοινωνία, εκδ. Ελληνικά Γράμ-
ματα (2002), 4.8 Καθημερινή.
Κεφ.5: φωτ.5.10 Διεθνής Αμνηστία, 
φωτ.5.12 Καθημερινή.
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Κεφ.6: πίν.6.1, 6.2, 6.3 Ελευθεροτυ-
πία, φωτ. 6.8, 6.9, 6.10 Ελευθεροτυ-
πία.
Κεφ.7: φωτ.7.3 Δημοκρατία: 80 Ερω-
τήσεις και Απαντήσεις, Ίδρυμα Μα-
ραγκοπούλου/Unesco, Εστία (1996), 
φωτ.7.5, 7.6 Ελευθεροτυπία.
Κεφ.8: φωτ.8.3, 8.5, Καθημερινή, 
φωτ.8.7, 8.11 Δημοκρατία: 80 Ερω-
τήσεις και Απαντήσεις, Ίδρυμα Μα-
ραγκοπούλου/Unesco, Εστία (1996), 
8.9 UNESCO.
Κεφ.9: φωτ.9.1, 9.3, 9.4, 9.6, πίν. 9.1 
Ελευθεροτυπία, φωτ.9.5, 9.7 Η Ελ-
λάδα του 20ού αιώνα, Επτά Ημέρες 
Καθημερινή.
Κεφ.10: πίν.10.3 περιοδικό Βουλής, 
φωτ. 10.6 Ίδρυμα Καραμανλή, γρα-
φείο Χρ. Σαρτζετάκη, Ελευθεροτυ-
πία.
Κεφ.11: φωτ.11.4 Βουλή.
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Κεφ.12: πίν. 12.1 Εurostat, φωτ.12.4 
Ελευθεροτυπία, φωτ.12.12, 12.13. 
Greenpeace, φωτ. 12.14 Ελευθερο-
τυπία.
Κεφ. 13: φωτ.13.4 Ίδρυμα Καραμαν-
λή, φωτ.13.16 γραφείο Πρωθυπουρ-
γού. Όλο το άλλο φωτογραφικό υλι-
κό προέρχεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Κεφ.14: πίν. 14.1: Ζακάρ Ανρί, Πέ-
ντε δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ένα 
πλεούμενο, Ροές (1989). φωτ.14.16 
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελ-
ληνισμού, πίν. 14.2 ΟΗΕ, πίν. 14.4 
Ολυμπιακή Επιτροπή. Όλο το υπό-
λοιπο υλικό προέρχεται από δημό-
σιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Βουλή, 
Προεδρία της Δημοκρατίας κ.ά.) και 
τους ευχαριστούμε.
Θερμά ευχαριστούμε την κα Έλλη 
Μητράκου, για την παραχώρηση 
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του φωτογραφικού υλικού της Βου-
λής, τους υπεύθυνους φωτογρα-
φικού υλικού του Ιδρύματος Καρα-
μανλή, το γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Αθήνα και το 
Δημήτρη Βάκη για την ηλεκτρονι-
κή επεξεργασία όλων των πινάκων 
του βιβλίου.  
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά 
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, 
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των 
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν 
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί 
να διατίθενται προς πώληση, όταν 
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του 
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο 
που διατίθεται προς πώληση και δεν 
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 
(ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιου-
δήποτε τμήματος αυτού του βιβλί-
ου, που καλύπτεται από δικαιώματα  
(copyright), ή η χρήση του σε οποια-
δήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.


