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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η δημοκρατία είναι η αρτιότερη μορφή 

πολιτειακής οργάνωσης και διακυβέρνησης, 

επειδή συνθέτει και πραγματώνει δύο 

κορυφαίες αξίες, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη καθώς δημιουργεί τις 

ευνοϊκότερες συνθήκες, με στόχο της ευτυχία των πολιτών . Κάθε άνθρωπος έχει το 

δικαίωμα της ελεύθερης σκέψης και έκφρασης . Παράλληλα σε ένα δημοκρατικό 

πολίτευμα , η γνώση αποτελεί ισχυρό όπλο και δίνεται σε όσο γίνεται περισσότερα 

άτομα .  

Κράτος δικαίου  

Οι νόμοι είναι υπεράνω όλων και αποκλείουν την άσκηση εξουσίας με αυθαίρετο 

τρόπο. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι μπροστά στο νόμο και πειθαρχούν στο κοινό 

δίκαιο, το οποίο απονέμουν τα δικαστήρια. Το σύνταγμα αποτελεί τον υπέρτατο 

νόμο, που ορίζει και προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών .  

Πολυκομματισμός 

Με τον πολυκομματισμό εκφράζεται ο πλουραλισμός που χαρακτηρίζει τις 

κοινωνίες και παρέχεται η δυνατότητα να εκπροσωπούνται τόσο στο Κοινοβούλιο 

όσο και στην πολιτική ζωή τα συμφέροντα και οι απόψεις των μελών μιας πολιτικής 

κοινωνίας .  

Είδη Δημοκρατίας  

1. Άμεση: οι πολίτες παίρνουν απευθείας αποφάσεις στη συνέλευση . 

2. Έμμεση : η πολιτική εξουσία ασκείται από τον λαό έμμεσα με αντιπροσώπους . 

3. Μεικτή : υπάρχουν θεσμοί, που επιτρέπουν στους πολίτες να ασκούν απευθείας 

ορισμένες πολιτικές εξουσίες.  

4. Βασιλευόμενη :ο ανώτατος άρχοντας είναι κληρονομικός . 

5. Αβασίλευτη : ο ανώτατος άρχοντας εκλέγεται από τον λαό άμεσα ή έμμεσα.  

Η προσφορά της ∆ηµοκρατίας στο άτοµο και την κοινωνία. 

 • Πολιτικός – κοινωνικός τοµέας: διασφάλιση πολιτικών δικαιωµάτων, κατοχύρωση 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών, εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων.  

• Στον οικονοµικό τοµέα: ελεύθερη οικονοµική δραστηριότητα, ενεργοποίηση 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  
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• Στον πνευµατικό και πολιτιστικό τοµέα: ελευθερία σκέψης – έκφρασης, ανταλλαγή 

απόψεων, πνευµατική πρόοδος, ελεύθερη διακίνηση πολιτιστικών µηνυµάτων. 

 

Φαινόμενα κακοποίησης της δημοκρατίας 

 Η Καταπάτηση των νόμων αποτελεί σύνηθες φαινόμενο  

 Παρατηρείται έξαρση της βίας και της παραβατικής συμπεριφοράς  

 Δίνεται η δυνατότητα σε μειοψηφίες να επιβάλλουν την άποψη τους  

 Η αξιοκρατία έχει αντικατασταθεί από την ευνοιοκρατία και οι άριστοι από 

τους αρεστούς  

 Παρατηρείται έξαρση της πολιτικής διαφθοράς 

 Οι πολίτες απέχουν, απομακρύνονται από την ενεργό συμμετοχή στα κοινά 

 

Πώς το σχολείο συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημοκρατικής συνείδησης 

 Πνευματική ανέλιξη και ηθική τελείωση των ατόμων . 

 Παροχή γνώσης και ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

 Κοινωνικοποίηση του παιδιού και απόκτηση κοινωνικής και πολιτικής 

συνείδησης . 

 Μέσω του διαλόγου . 

 Σεβασμός στον συνάνθρωπο και στα ανθρώπινα δικαιώματα.  

 Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης ώστε να αντιμετωπίζει μόνος τα προβλήματά του .  

 Ενημέρωση και πληροφόρηση . 

 Γνωστοποίηση των κινδύνων από την παραβίαση νόμων και την στείρα 

τεχνοκρατική αντίληψη  

Πώς µπορούµε να διαµορφώσουµε πολίτες µε δηµοκρατική 

συνείδηση; 

 ∆ηµοκρατική παιδεία: ορθή πολιτικοποίηση, ανθρωπιστική εκπαίδευση, 

αναβάθµιση του θεσµού των µαθητικών κοινοτήτων.  

 Έλεγχος από τα Μ.Μ.Ε. των κοµµάτων και του Κοινοβουλίου. 

 ανάδειξη προβληµάτων, δυσλειτουργιών και παρατυπιών.  

 Πληροφόρηση του λαού και καθοδήγηση.  

 Οι πνευµατικοί άνθρωποι οφείλουν να καθοδηγούν το λαό, να τον µορφώνουν 

και να τον αφυπνίζουν. 

 

Χαρακτηριστικά του καλού πολίτη και του καλού άρχοντα 
Ο καλός πολίτης Ο καλός άρχοντας 

Ενεργός Γνωρίζει τα εθνικά και διεθνή 

προβλήματα 

Μορφωμένος  Διορατικός 
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Νομοταγής Παίρνει πρωτοβουλίες 

Προτάσσει το κοινωνικό συμφέρον  Πειστικός και αξιόπιστος 

Φιλοπάτρις Διοικεί σύμφωνα με το νόμο  

Σέβεται το φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον  

Είναι οργανωτικός, εμπνέει , καθοδηγεί  

Ανεκτικός  

Μετριοπαθής   

 

Δημοκρατία : Το τέλειο πολίτευμα ; 

Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα που γνώρισμά του είναι το γεγονός ότι δεν 

πιστεύει στην τελειότητα. Παρόλο που ακούμε συχνά να διατυπώνεται η άποψη ότι 

η δημοκρατία είναι το τέλειο πολίτευμα, δεν θα πρέπει να μας παραξενέψει η 

διαπίστωση ότι η ίδια η δημοκρατία δεν πρέπει να πιστεύει στην τελειότητά της. 

Τέλειο είναι το μη εξελίξιμο, το απόλυτο, αυτό που είναι πέρα από κάθε κριτική. 

Θα ήταν σωστότερο αν λέγαμε ότι η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που 

παραδέχεται τη σχετικότητά του. Γι' αυτό έχει δίκιο ο Κένεθ Γκάλμπραιηθ όταν 

ισχυρίζεται ότι δημοκρατία υπάρχει εκεί όπου ο πολίτης έχει το δικαίωμα να πει 

ελεύθερα πως δεν υπάρχει δημοκρατία. Είναι ένα πολίτευμα ανοιχτό στην κριτική 

και στον έλεγχο, ένα πολίτευμα του οποίου στόχος είναι ο περιορισμός της 

αυθαιρεσίας είτε αναφερόμαστε σε άρχοντες είτε σε αρχόμενους. Αυτό σημαίνει 

ότι σαν πολίτευμα έχει τις περισσότερες δυνατότητες για εξέλιξη, και ίσως αυτό 

αποτελεί το σπουδαιότερο γνώρισμά της. 

Πώς θα εξελιχθεί όμως; Μόνο αν δέχεται το απρόοπτο και το απροσδόκητο, 

δηλαδή όταν οι μηχανισμοί της λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιδέχονται 

τις καινούργιες ιδέες, τις νέες αντιλήψεις, τις νέες αξίες. Όταν δηλαδή είναι σε 

θέση να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της κοινωνικής ζωής και να 

προσαρμοστούν στις πολύπλευρες απαιτήσεις της καθημερινής ζωής των πολιτών. 

Με άλλα λόγια η δημοκρατία δεν περιορίζει κανένα να προτείνει καινούργιους 

τρόπους λειτουργίας της. Απρόοπτο είναι ό,τι δεν έχει προδιαγραφές. Είναι ό,τι δεν 

έχει προετοιμαστεί μεθοδικά. Απρόοπτο είναι αυτό που δεν δεσμεύει τους πολίτες 

να το αποδεχτούν. Επομένως, η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που όχι μόνο 

μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο, αλλά και που δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς 

αυτήν γιατί πρόοδος σημαίνει απελευθέρωση και αποδέσμευση από οτιδήποτε 

θέλει να κρατά τον άνθρωπο φυλακισμένο σε αξίες ή ιδέες που θέλουν να 

θεωρούνται αναλλοίωτες. Όλα αυτά δεν σημαίνουν πως το δημοκρατικό πολίτευμα 

επιδέχεται οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Απρόοπτο δεν είναι το αυθαίρετο. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι το απροσδόκητο και το απρόοπτο εκφράζονταιI κυρίως 

απ' τους νέους, που με το δυναμισμό και τα οράματα τους προσπαθούν να 

δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Η δημοκρατία δεν φοβάται τους νέους, γιατί 

προσπαθεί να γονιμοποιήσει την κριτική τους. Η δημοκρατία δεν φοβάται τις 
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καινούργιες επιστημονικές ιδέες και την τέχνη, όπως δεν αντιμετωπίζει καχύποπτα 

και τη σωστή εκπαίδευση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μόνο η αρχαία Αθηναϊκή 

δημοκρατία ανέδειξε τον Αριστοφάνη και τον Ευριπίδη. Μπορούμε να πούμε, 

λοιπόν, ότι ωριμότητα χαρακτηρίζει ένα πολίτευμα μόνο όταν αυτό δεν ισχυρίζεται 

πως είναι τέλειο. 

Αντίθετα, όλα τα ψευδελεύθερα ή τα ανελεύθερα καθεστώτα που ισχυρίζονται ότι 

είναι δημοκρατικά αναγνωρίζουν μιαν αφόρητη τελειότητα όσον αφορά στους 

μηχανισμούς τους. Διακηρύσσουν ότι είναι οι καλύτερες μορφές διακυβέρνησης και 

ότι όποιος τολμά να υποστηρίξει το αντίθετο ή να ασκήσει κριτική είναι «εχθρός του 

καθεστώτος». Όπου λοιπόν υπάρχει παρέκκλιση από τις βασικές πολιτικές 

κατευθύνσεις, τα καθεστώτα αυτά βλέπουν «εχθρούς». Αυτοί οι «εχθροί» απειλούν 

τη στερεότητα των κρατικών μηχανισμών, αφού αρνούνται την τελειότητά τους. 

Έχει όμως και η δημοκρατία «εχθρούς», μόνο που διαφέρουν από τους 

προηγούμενους. Και εχθροί της είναι όσοι πιστεύουν ότι έχουν όλη την αλήθεια με 

το μέρος τους, όσοι είναι δογματικά προσκολλημένοι στις ιδέες τους. Οι άνθρωποι 

αυτοί φοβούνται την εξέλιξη και τη δημιουργική δύναμη του επιχειρήματος, μιας 

και δεν θέλουν να βρεθούν πρωταγωνιστές της επικίνδυνης περιπέτειας της 

ανανέωσης της σκέψης. Γι' αυτό η αμφιβολία τους φοβίζει. Επομένως, επιδιώκουν 

μορφές διακυβέρνησης που εγγυώνται μια «αιώνια» σταθερότητα, δηλαδή 

πολιτεύματα που πραγματώνουν τη μονολιθικότητα της σκέψης τους σε κάθε 

στιγμή της καθημερινής ζωής. Όλοι αυτοί θεωρούν σαν μοναδική διέξοδο τον 

αυταρχισμό, ακόμη κι όταν δεν το ομολογούν άμεσα. 

Ά. Γιαβρής, Η οργάνωση του λόγου, τομ.Β’, εκδ. Gutenberg 


