
 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, 

επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι
.
 διώχθηκαν, βασανίστηκαν 

άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το 

σκοπό κοινωνικών και απελευθερωτικών αγώνων. Αλλά και το 

περιεχόμενο θεωρητικών αναζητήσεων και ιδεολογιών. 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

 Η δημοκρατία (δημος + κρατω) είναι η αρτιότερη μορφή 

πολιτειακής οργάνωσης και διακυβέρνησης μιας κοινωνίας, 

καθώς συνθέτει και πραγματώνει δύο κορυφαίες αξίες, την 

ελευθερία και τη δικαιοσύνη και δημιουργεί τις ευνοϊκότερες 

συνθήκες, για να προοδεύσουν και να ευτυχήσουν άτομα και 

κοινωνίες. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 

 Καθολική συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες. 

 Διάκριση εξουσιών. 

 Κράτος δικαίου. 

 Κράτος Πρόνοιας. 

 Πολυκομματισμός. 

 Αρχή της πλειοψηφίας. 

 Ελευθερία σκέψης και έκφρασης. 

 Ανεκτικότητα. 

 Ενάρετο ήθος πολιτών. 

 Δημόσια δωρεάν Παιδεία όλων των πολιτών. 

 Αξιοκρατία. 

 Διαφάνεια. 

 

 



 

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 Επίτευξη υψηλού βιοτικού επιπέδου: ελεύθερη 

οικονομική δραστηριότητα, προστασία της ιδιοκτησίας, 

πρόνοια για τους οικονομικά ασθενείς πολίτες, ασφάλιση, 

νομική προστασία των δικαιωμάτων που έχει ο 

εργαζόμενος ως πολίτης. 

 Οι δημοκρατικοί θεσμοί εξασφαλίζουν την κοινωνική 

γαλήνη και ασφάλεια, απαλλάσσουν τους πολίτες από την 

καχυποψία. 

 Η δημοκρατία προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και 

πνευματικής ανάπτυξης, δωρεάν Παιδεία, ελεύθερη 

έρευνα και διακίνηση ιδεών. 

 Το δημοκρατικό πολίτευμα δίνει σε όλους τους πολίτες τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση και να 

προσφέρουν στην κοινωνία τους. 

 Η δημοκρατία εξασφαλίζει την αξιοκρατία και την 

ανάδειξη των πιο ικανών με την καθιέρωση κριτηρίων και 

με διαφανείς διαδικασίες. 

 Η δημοκρατία κατοχυρώνει όλες τις ελευθερίες και τα 

δικαιώματα του πολίτη. 

 Η δημοκρατία είναι από τη φύση της προστάτης της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αφού έχει ως κέντρο της τον 

άνθρωπο. 

 Η δημοκρατία έχει εγγενώς φιλειρηνικά χαρακτηριστικά, 

επειδή στηρίζεται στη νηφάλια κρίση, στην αρμονική 

συνύπαρξη των ανθρώπων, στην υπεύθυνη αντιμετώπιση 

των προβλημάτων και στην ευημερία των πολιτών. 

 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 Η ιδιοτέλεια πολιτών, πολιτικών και οικονομικών 

οργανισμών. 

 Η περιφρόνηση αξιών και θεσμών. 

 Η ανικανότητα πολιτικών και η αναξιοπιστία των 

κομμάτων. 

 Η δημαγωγία και ο λαϊκισμός. 



 

 

 Η αναξιοκρατία. 

 Η φανατική προσήλωση σε ιδεολογικές και κομματικές 

θέσεις. 

 Η κακή λειτουργία των ΜΜΕ (παραπληροφόρηση και 

χειραγώγηση της κοινής γνώμης). 

 Η αποχή των πνευματικών ανθρώπων από το δημόσιο βίο. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 Κατοχύρωση των ελευθεριών του πολίτη και σεβασμός 

στην προσωπικότητά του από την πλευρά της εξουσίας. Οι 

νόμοι θα πρέπει να υπηρετούν το δίκαιο και να 

διαπνέονται από κοινωνική δικαιοσύνη. 

 Σεβασμός στους πολιτικούς θεσμούς που υπηρετούν τη 

λειτουργία της δημοκρατίας. 

 Καθολική συμμετοχή, όχι μόνο στις εκλογικές 

διαδικασίες, αλλά και στις αποφάσεις και τα γεγονότα της 

κοινωνικής και πολιτικής ζωής. 

 Λειτουργία της πληροφόρησης κατά αντικειμενικό και 

δημοκρατικό τρόπο, που θα επιτρέπει στους πολίτες τη 

διαμόρφωση ελεύθερης σκέψης. 

 Απρόσκοπτη λειτουργία του τύπου και καταξίωση του 

τίτλου του ως τέταρτη εξουσία. 

 Αμοιβαίες υποχωρήσεις από τις κοινωνικές τάξεις και 

ανεύρεση ενός κοινού εθνικού και κοινωνικού 

συμφέροντος – ύπαρξη ουσιαστικού διαλόγου. 

 Ο θεσμός του σχολείου να διαμορφώνει υπεύθυνους 

ανθρώπους και εν δυνάμει πολίτες. 

 Παιδεία πρέπει να διακρίνει τους πολίτες. 

 Διασφάλιση ίσων ευκαιριών για οικονομική και 

κοινωνική ανάδειξη. 

 

 



 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι η προαιρετική συμμετοχή του 

πολίτη στα πολιτικά θέματα, ώστε να συνεργάζεται και να 

αποφασίζει με τους συμπολίτες του για την επίλυση των 

πολιτικών και γενικότερα κοινωνικών προβλημάτων. 

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: Η κομματικοποίηση περιέχει τον 

κίνδυνο του εγκλωβισμού στο κόμμα, με αποτέλεσμα την 

αδιαλλαξία, τη μισαλλοδοξία, το φανατισμό, το σοβινισμό. Πριν 

ενταχθεί κανείς σε κάποιο κόμμα, οφείλει να γίνει πρώτα σωστά 

πολιτικοποιημένος πολίτης κι έπειτα, μέσα από τις θέσεις του 

κόμματός του να αγωνίζεται για την επίλυση των κοινωνικών 

προβλημάτων. 

ΚΟΙΝΑ: Ο όρος περιγράφει όλα όσα αναφέρονται στο δημόσιο 

βίο μιας χώρας, είτε ως πάγιες καταστάσεις είτε ως δρώμενα. 

Έτσι, οι πολιτικές εξελίξεις, οι οικονομικές διεργασίες, τα 

κοινωνικά φαινόμενα, η πνευματική ζωή, είναι εκφράσεις της 

λέξης κοινά. Η συμμετοχή του πολίτη σε αυτά μπορεί να είναι 

άμεση ή έμμεση, δηλαδή είτε διαχειριστική των κοινών είτε 

ελεγκτική της διαχείρισης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


